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E TDE 0 
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

In temeiul articolului 37 pct. I din Constituție, Consiliul de Stat al Republicii Populare 
Romîne decretează:

Se convoacă Marea Adunare Națională în a patra sesiune ordinară a celei de-a patra 
legislaturi, în ziua de 27 decembrie 1962, orele 10 dimineața, la sediul Marii Adunări Natio
nale.

Președintele Consiliului de Stat
GHEORGHE GHEORGHIU DEJ

(Foto : Gh. Vințilă)

Colectivul Combinatului chimic do la Borzeștl se numărâ printre colectivele fruntașe ale industriei 
noastre chimice. Muncitorii, tehnicienii și inginerii combinatului și-au îndeplinit sarcinile anuale de plan 
încă de la data de 11 decembrie. In fotografie : Vedere parțială a combinatului,

Cu planul anual îndeplinit 
întreprinderile din cadrul Ministerului 

Economiei Forestiere
Pentru a treia oară consecutiv, de la începutul șesenalului. Ministe

rul Economiei Forestiere a îndeplinit înainte de termen planul anual la 
producția globală și marfă. Planul pe acest an a fost realizat cu 17 
zile mai devreme. Muncitorii din această ramură au obținut succese de 
seamă în lupta pentru valorificarea integrală și complexă a masei lem
noase, sarcină trasată do cel de-al IlI-lea Congres al partidului. Va
loarea produselor obținute dintr-un metru cub de masă lemnoasă este în 
prezent cu 52 la sută mai mare decît cea realizată în 1959. Acest spor se 
datorește creșterii procentului de lemn de lucru, reducerii pierderilor 
la exploatare șî prelucrare și măririi ponderii produselor de calitate.

Ritmul mediu anual de creștere a producției globale a economiei 
forestiere realizat in perioada 1960—1932 este de 13,5 la sută față de 
10 la sută cît se prevede în planul șesenal.

în 11 luni au fost produse în plus față de întreg anul trecut 100 000 
mc bușteni de fag pentru derulaj, 5 100 000 mp furnire, 23 000 tone plăci 
aglomerate și mobilă în valoare de peste 100 de milioane lei.

Sectorul industriei lemnului s-a îmbogățit în cursul anului cu 4 fa
brici de mobilă, 4 fabrici de plăci aglomerate și fibrolemnoase, o fabrică 
de placaje, una de furnire și o fabrică de uși șl ferestre. în cele 4 noi 
unități de mobilă se vor produce anual peste 50 000 de garnituri de dor
mitoare și camere combinate. (Agerpres)

Pentru ocrotirea sănătății

DEZBATEREA CIFRELOR DE PLAN PE 1963 LA UZINELE „23 AUGUST" - BUCUREȘTI . >

Inițiativă, spirit gospodăresc
Sectorul indus
tries de pielă
rie, încălțămin

te, cauciuc

Ieri, un nou 
sector al indus
triei ușoare — 
cel al indus
triei de pielă
rie, încălțămin-

Uzina „23 August" — una din cele 
mai mari întreprinderi bucureștene 
— ocupă un loc important în cadrul 
industriei noastre constructoare de 
mașini In decursul anilor colectivul 
uzinei a adus o contribuție impor
tantă la înzestrarea economiei națio
nale cu mașini și utilaje.

In acest an uzina a reușit să-și în
deplinească și să depășească princi
palii indicatori de producție pe cele 
11 luni ale anului, asigurîndu-și prin 
aceasta condiții pentru realizarea 
înainte de termen a sarcinilor a- 
nuale de plan. Valorificînd mai bine 
rezervele interne, colectivul de aici 
a redus simțitor prețul de cost al 
produselor, reușind astfel ca în pri
mele zece luni ale anului să obțină 
economii peste plan în valoare de 
8,6 milioane de lei, față de 6 mi
lioane cît prevedea angajamentul 
luat pe întregul an.

Zilele acestea a avut loc în uzină 
prelucrarea sarcinilor de plan pe 
1963. Majoritatea celor care au luat 
cuvîntul cu acest prilej, au arătat 
că sarcinile de plan ce revin uzinei 
în 1963 sînt pe deplin realizabile, că 
mai sînt încă numeroase rezerve in
terne care pot fi mai larg valorifi
cate. Referindu-se la rezervele și 
posibilitățile întreprinderii mulți 
muncitori, tehnicieni și ingineri au 
făcut propuneri valoroase. Spicuim 
cîteva din acestea.

Corespondentă colectivă 
de la redacția ziarului de uzină 

„Viafa Uzinei"

— Brigada noastră, a spus Con
stantin Vrînceanu, responsabilul 
unei brigăzi de lăcătuși din secția 
vagoane, a obținut în acest an eco
nomii însemnate de materiale prin 
tăierea rațională a tablei. în acest 
domeniu însă n-am epuizat nici pe 
departe posibilitățile de a întrebuin
ța și maj gospodărește materia pri
mă. De aceea în. anul care vine ne 
propunem ca din deșeurile care ră- 
mîn de la croirea tablei — și care 
astăzi nu sînt din plin valorificate — 
să confecționăm unele piese mai mă
runte necesare vagoanelor. Dintr-un 
calcul pe care l-am făcut, reiese că 
numai pe această bază am putea rea
liza o economie anuală de cel puțin 
100 000 lei.

Inginerul economist Frederik Dor
ka, director comercial al uzinei, a 
propus serviciului metalurg-șef și 
turnătoriilor să experimenteze înlo
cuirea nisipului de Aghireș cu ni
sip de Dunăre, cu care uzina se poa
te aproviziona mai ușor și în canti
tăți suficiente : în plus, cheltuielile- 
de transport s-ar reduce cu 25 la 
sută.

Tov. Petre Turcu, inginer-șef al 
construcției de motoare, a arătat :

— Compartimentul de care răs
pund a fost dotat în ultimii doi ani 
cu peste 50 de mașini-unelte mo
derne, de mare productivitate. Noi 
însă n-am reușit să valorificăm pe 
deplin întreaga lor capacitate de 
producție. în vederea creșterii in
dicelui de utilizare a mașinilor- 
unelte ar trebui să existe o preocu
pare mai mare în anul viitor, atît 
pentru continua ridicare a califică
rii profesionale a muncitorilor, dar 
mai cu scapă pentru îmbogățirea 
cunoștințelor tehnice de specialita
te a maiștrilor, tehnicienilor»'și in
ginerilor.

La aceeași problemă s-a referit 
și ajustorul Ion Borșa. responsabil

(Continuare în pag. V-a)

Lucrări muzicale ale
Compozitori*  ieșeni dedică noile lor 

lucrări celei de-a 15-a aniversări a pro
clamării R. P. Romîne. Astfel, compozi
torul Achim Stoia, laureat al Premiului 
de Sfat, a compus „Rapsodia pentru or
chestră simfonică“. Cunoscutele versuri 
ale lui Mihail Eminescu „Ce-fi doresc eu 
fie, dulce Romînie“ au fost puse pe mu
zică de Constantin Consfanfinescu; lu
crarea pentru cor mixt „Aici clădi-vom

rească. Uzina mecanică Moreni, 
„Tehnolemn"-Ploiești și altele. Cu 
acestea, 51 întreprinderi industriale 
din regiunea Ploiești și-au îndeplinit 
sarcinile anuale de plan.

51 de înîre- 
prindes’i indus

triale din re
giunea Ploiești

te, cauciuc — și-a realizat pla
nul de producție pe anul în curs. 
Pînă în prezent s-au obținut peste 
plan circa 380 000 perechi încălță
minte cu fețe de piele, 103 000 pe
rechi încălțăminte din cauciuc și 
aproape 250 000 mp de material 
plastic pe suport textil, diferite ar
ticole de marochinărie și altele.

Productivitatea muncii a crescut în 
11 luni față de aceeași perioadă 
a anului trecut cu 6,5 la sută, iar 
economiile realizate peste plan la 
prețul de cost în numai 10 luni, se 
ridică la 19 milioane lei.

PLOIEȘTI (co- 
resp. „Scîn- 
teii"). — In ul
timele zile aij,, __ 
raportat înde
plinirea planu

lui anual de producție noi între
prinderi industriale din regiunea 
Ploiești : Uzina mecanică T&leajen, 
Fabrica de îngrășăminte chimice 
„Petru Poni" din Valea Călugă-

compozitorilor ieșeni
combinatul", cu text de Ion Meijoiu, se 
daforește compozitorului Vasile Po- 
povici; frei cînfece pe versuri popu
lare : „Duduie în cîmp combina", 
„Mîndrufa colectivistă" și „De la Dorna 
mai la vale", aparjin Elizei Popovici, 
iar lucrarea intitulată „Patriei aduc cîn- 
fare", pe versuri de Petre Luscalov, 
este compusă de Sorin Vînăforul.

In regiunea Mu-
TG- MUREȘ reș-.Autonomă Ma

ghiară a crescut 
an de an numărul unităților și 
cadrelor sanitare, s-au înființat noi 
circumscripții sanitare

în acest an au fost construite po
liclinicile de la Toplița și Luduș, a 
fost dată în folosință o stație de 
salvare și o nouă secție de hidro- 
fizioterapie la Tîrgu-Mureș.

Dacă în 1944 existau în regiune 
54 de circumscripții sanitare, în 
prezent sînt 175. în anul 1944 în cele 
6 spitale din regiune existau 1 200 
de paturi. în prezent în regiune sînt 
19 spitale cu 4 379 de paturi. Nu

Festival
în cinstea celei de-a XV-a ani

versări a R. P. Romîne, Uniunea 
Scriitorilor a organizat vineri după- 
amiază, în sala Ateneului, un festi
val literar.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de acad. Mihai Beniuc, președin
tele Uniunii Scriitorilor din R. P. 
Romînă. S-a citit din lucrările 

mărul medicilor, față de anul 1955, 
a crescut în 1962 cu 284, iar cel al 
cadrelor medii sanitare a sporit de 
la 1931 în anul 1955 la 2 442 în a- 
cest an.

Pentru ocrotirea 
GALAȚI sănătății colecti

viștilor din comu
na Berteștii de Jos, raionul Brăila, 
a fost construit Și dat recent în fo
losință un nou dispensai.

Pe lingă cele existente în satele 
raionului Brăila în cursul acestui an 
au fost date în folosință încă 8 dis
pensare și case de nașteri. De ase
menea, în raionul Pancru a fost dată 
în folosință o policlinică nouă.

literar
scriitorilor Tudor Arghezi, Maria 
Banuș, Eugen Barbu, Ion Bănuță, 
Radu Boureanu, Marcel Breslașu, 
Eugen Frunză, Eugen Jebeleanu, 
Sütö Andraș, Szemler Ferenc, Vic
tor Tulbure, Tiberiu Utan.

Festivalul a fost urmărit cu in
teres de un numeros public.

(Agerpres)

Metode noi în munca 
geologilor

In acțiunea de descoperire a noi 
bogății ale subsolului, geologii noș
tri folosesc cele mai noi metode de 
explorare.

Anul acesta, forajul cu diamante 
— cu o mare eficacitate în rocile 
dure — a fost extins la încă 14 șan
tiere de explorare geologică din 
țară. Prin aplicarea acestei metode 
moderne, care permite o mare viteză 
de înaintare, s-a dublat volumul de 
foraj, obținîndu-se în același timp 
un preț de cost scăzut al lucrărilor 
și economii însemnate. Astfel, de la 
începutul anului s-au economisit 
peste 1 700 000 lei.

Un alt avantaj al forajului cu 
diamante este posibilitatea extrage
rii aproape în întregime a rocii tă
iate de sapă — problemă de mare 
importanță pentru geologi — față 
de circa 70—80 la sută cît se putea 
realiza prin vechile metode de foraj.

Incepînd din anul acesta, în ex
plorările geologice se folosesc caro- 
tiere dotate cu un sistem special de 
scoatere a probei de rocă permițînd 
reducerea substanțială a duratei de 
lucru. (Agerpres)

RAIONUL 
ALEXANDRIA

PREOCUPĂRI ACTUALE Orașul Constanța a cunoscut în ul
timii ani mari transformări. Aici au 
fost construite numeroase blocuri noi, 
moderne, s-au dat în folosinjă noi 
edificii social-culfurale: o sală a 
sporturilor, Teatrul de stat, un mare 
stadion, un cinemascop etc. El se va 
dezvolta in continuare, devenind în 
următorii ani unul dintre cele mai 
moderne orașe ale larii.

Cum va arăta Constanța de mîine? 
lată o întrebare la care vom răspunde 
ajutați de schija de sistematizare. In 
partea de sud a orașului se va dez
volta zona industrială. Aici, pe lingă 
întreprinderile existente, se vor con
strui altele noi.

In partea nordică a orașului se va 
dezvolta zona de locuințe. Acestea 
vor fi grupate in 16 cartiere, cuprin- 
zînd blocuri cu 4—10 etaje fiecare.

In total, pînă în 1965 in orașul 
Constanța se vor da în folosință oa
menilor muncii peste 4 000 de apar
tamente. In anul viitor vor începe lu
crările în primul din cartierele aminti
te — acela cuprins între bulevardul 
Lenin și piața de acces la stadionul 
„1 Mai". Cartierul va cuprinde 1 100 
apartamente, precum și un cinema
tograf, o școală cu 16 săli de clasă, 
unităfi comerciale etc.

Transformări însemnate va cunoaște 
orașul și în privinfa organizării cir
culației, Se vor crea noi rețele de cir-

culafie, se vor lărgi multe străzi. 
Astfel se va asigura o circulație mai 
rapidă, legături mai bune între dife
ritele puncte ale orașului, ca și în
tre oraș și stațiunile de pe litoral.

Pe artera principală — bulevardul 
Tomis — care începe la ieșirea din 
port și se termină la marginea orașu
lui, vor lua ființă patru piețe. Piafa 
Ovidiu, avînd într-o parte clădirea sfa
tului popular al orașului, iar în cealaltă 
parte filiala băncii de stat și'blocuri 
de locuințe, va avea o frumoasă per
spectivă spre mare, în dreptul noului 
port turistic Tomis. Pe locul fostei gări 
va fi o altă piață, unde se prevede 
construirea unor edificii culturale. Mer- 
gind mai departe, la intersec
ția bulevardelor Tomis și Lenin vom 
întîlni a treia piață, înconjurată de 
construcții administrative și de un 
mare și modern spital. In sfîrșit, Piața 
Stadionului se va deschide in dreptul 
străzii Ion Rațiu, creind posibilitatea 
unei bune circulații spre stadion.

finind seama și de dezvoltarea co
mercială, schița prevede și în acest 
sens numeroase modilicări. Astfel, 
centrul comercial se va extinde spre 
nord și spre vest. In fiecare cartier sînt 
prevăzute noi spații comerciale.

Și alte transformări vor contura în
fățișarea Constanței de mîine : în ju
rul blocurilor mari se vor amenaja zone 
verzi și parcuri. Din fiecare piață 
va porni cite o deschidere spre mare, 
plantată cu pomi și flori. In jurul la
cului Tăbăcăriei se va cœa un parc de 
cultură $i odihnă pe o suprafață de 100 
ha. La primăvară vor începe lucrări 
de consolidare a malurilor lacului, ur- 
mînd ca în viitor să se construiască pe 
lac o scenă pentru un teatru în aer 
liber, avind ca fundal natural lacul. 
In partea de sud-est a orașului, ,,pe
ninsula“ cuprinsă între Piața Ovidiu și 
portul Constanța va avea un caracter 
de centru estival, bazat pe existența 
falezelor și promenadelor din jurul 
Cazinoului și portului Tomis. Aici se 
vor ridica în viitor noi construcții 
turistice. Dacă pe lingă toate aceste 
transformări vom aminti și celelalte 
lucrări de înfrumusețare ce se vor 
efectua, vom putea avea o imagine, 
deși sumară, a Constanței de mîine 
care, după cum se vede în lotografia 
de mai sus, se conturează de pe 
acum.

V. MIHAI 
coresp. „Scînteii"

DE PESTE H O T Â a E
După terminarea lucrărilor în cîmp, aproape întreaga activitate a colecti

viștilor este concentrată acum în junii centrelor gospodărești. Iată cîteva din 
preocupările actuale ale colectiviștilor din raionul Alexandria. Peste tot în gos
podăriile colective are loc întocmirea planurilor de producție.

Gospodăria colectivă din comuna Buzescu are 2 725 ha de pămînt. întreaga 
suprafață cultivată cu giîu, secară și orz de toamnă a fost semănată la timp și în 
teren bine pregătit. De asemenea, pe întreaga suprafață de 1 640 ha, care va fi 
însămînțată în primăvară, s-au făcut arături adinei de toamnă. După cum 
se vede, In fotografia din dreapta jos, președintele gospodăriei colective, tov. 
Dumitru Tîrcolca, împreună cu Gheorghe Radu, vicepreședinte, Dinu Alexandru, 
tehnician agronom, și cu brigadierii Niculae Mareș și Dumitru Pătrănescu, exa
minează propunerile de amplasare a culturilor de primăvară și lucrările pe caro 
le vor face pentru a obține recolte cît mai mari.

Griul gospodăriei colective din Țigănești a fost semănat Ia vreme șl a 
răsărit frumos. Urmărirea și executarea Ia timp a lucrărilor de întreținere a 
culturii stă în atenția conducerii gospodăriei. După cum se vede în fotografia din 
stingă sus. președintele gospodăriei, Pândele Modoran, inginerul agronom Sandu 
Teodor, șl brigadierii Victor Grecu și Gh. Brînceanu, în mijlocul lanului de 
grîu, controlează stadiul de înfrățire, precum și felul tn care se comportă plan
tele după ultimele înghețuri.

Membrii gospodăriei colective „Unirea” din comuna Brînceni acordă o 
atenție deosebită dezvoltării fermelor de animale proprietate obștească. Ei au 
hotărît să prevadă, în planul de producție pe anul 1963, ca gospodăria să aibă 
250 de vaci cu lapte, să crească 15 000 de păsări și să vîndă statului, pe bază 
de contract. 1 100 porci grași. Tn fotografia din dreapta sus, președintele gospo
dăriei, Ion Bratu, împreună cu tehnicianul zootehnist Camelia Cojocaru și Petrlcă 
Gh. Petre, controlează felul în care sînt îngrijite vacile.

(Foto: M. Cioc)

In Adunarea Generală a O.N.U.
La 14 decembrie. Adunarea Gene

rală a O.N.U. a aprobat în unanimi
tate proiectul de rezoluție prezentat 
de Comitetul Politic în problema 
colaborării internaționale în dome
niul folosirii spațiului cosmic în 
scopuri pașnice. Rezoluția adoptată 
subliniază necesitatea elaborării as
pectelor juridice ale cercetării Cos
mosului de către om. Adunarea a de
clarat că aplicarea realizărilor știin
țifice și tehnice în spațiul cosmic, în 
special în domeniul meteorologiei și 
mijloacelor de comunicație, poate 
oferi omenirii avantaje mari și de 
asemenea poate contribui la 
sul economic și social al ță 
curs de dezvoltare.

Dezbateri
în Camera Comunelor 

cu privire la Piața comună 
In cursul dezbaterilor din Camera 

Comunelor cu privire la tratativele

progre- 
•ilor în

pentru aderarea Angliei la Piața co
mună, 47 de depuîați conservatori 
au prezentat o moțiune în care gu
vernul este chemat să formuleze „o 
politică de alternativă" în cazul că 
aceste tratative vor eșua. Un alt 
grup, format din 53 de deputați, a 
chemat guvernul să înceteze nego
cierile cu „cei șase".
Mari demonstrații în Japonia

Aproape 4 milioane de japonezi 
au participat în ziua de 14 decem
brie la mitingurile și demonstrațiile 
de protest împotriva „raționalizării*  
capitaliste a producției și a conce
dierilor în masă efectuate în nu
mele ei. Pentru a lua parte la a- 
ceste acțiuni de protest, mii de mi
neri din toate colțurile țării au ve
nit la Tokio. 54 dintre ei au decla
rat greva foamei pe termen nelimi
tat ; greva lor se desfășoară în 
fața Ministerului industriei și al co
merțului exterior.
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ANCHETA NOASTRĂ

• 9materialele noi în construcții
★★

Contează mult și prețul
impun1 folosirea unor materiale noi 
pe cale „uscată“, materiale de mare

în articolele publicate în cadrul 
anchetei de față s-au arătat, pe lîn- ...... .
gă realizările obținute, și o serie de eficiență tehnică, estetice și la un 
greutăți care împiedică introducerea preț de cost mai redus față de cele 
mai largă a unor materiale noi în clasice. Materialele de finisaj reali- 
construcții. în legătură cu această 
problemă vreau să vorbesc de un alt 
aspect și anume : prețul de cost la 
care se produc unele materiale.

în general, marea majoritate a 
materialelor noi folosite la lucrările 
de zidărie, finisaje și instalații au o 
mare eficiență economică. Dar in
troducerea lor pe scară largă se 
poate face cu și mai bune rezultate 
dacă se înlătură unele neajunsuri 
care mai există cu privire la sorti
mente, calitate și cost.

Cum să nu ia locul dușumelei 
oarbe plăcile de fibrobeton, dacă 
costul acestora este cu circa 25 la 
sută mai mic, iar la executarea lor 
productivitatea muncii crește cu 50 
la sută ? Nu același lucru îl putem 
spune însă despre unele materiale 
noi pentru finisaj, mai ales din mase 
plastice. Sînt de acord cu ce susți
neau unii tovarăși în cadrul anche
tei ziarului, că atunci cînd. e vorba 
de îmbunătățirea confortului tre
buie să folosești. și materiale care 
sînt mai scumpe. Dar acest lucru 
nu-1 poți face întotdeauna.

Operațiile de finisaje constituie, 
după cum se știe, unul din cele mai 
.importante capitole în construcții, 
de care depind calitatea de ansam
blu a lucrărilor executate și gradul 
de confort oferit noilor locatari. Spo
rirea gradului de industrializare a 
lucrărilor în scopul reducerii consu
mului de manoperă și a duratei de 
execuție, concomitent cu realizarea 
unor lucrări de calitate superioară,

sede beton. Pentru a 
atît costul cît și consu- 
manoperă, cred că ar trebui

pereții 
reduce 
mul de 
ca întreprinderile producătoare să 
realizeze tapete semilavabile cu a- 
dezivul aplicat pe spate încă din fa
bricație. Consider că și în fabricile 
de vinacet și alchidal ; mai există- 

unele din ele se mai produc încă rezerve care, folosite mai bine, pot 
la un preț de cost ridicat. Așa stau 
lucrurile cu covoarele și dalele 
tapetele semilavabile, adezivii 
nele vopsele.

Pardoseala executată din 
p.v.c este în unele cazuri mai scum
pă decît cea realizată din parchet 
calitatea I și proiectanții nu pre
văd în cele mai multe cazuri covoa
rele p.v.c. în proiecte pentru că, a- 
vînd un cost ridicat, nu se încadrea
ză în prețul plafon stabilit pe apar
tament.

O situație asemănătoare există și 
în ce privește adezivii. Costul. mp- 
viromului, (cu ajutorul căruia șe 
lipește parchetul) fiind destul de 
ridicat, pardoseala de parchet lame
lar este mai scumpă decît cea de 
parchet tradițional. Și aceasta cu 
toate că un m.p. de parchet lamelar 
este mai ieftin decît un m.p. de 
parchet de 22 mm. Unele rețineri 
există, din aceleași motive, și la în
locuirea procedeului umed al zu
grăvelilor cu tapete semilavabile. 
Or, la toate blocurile unde pereții 
se realizează din beton greu turnat 
sau prefabricat este necesar să se 
prevadă finisarea pereților din ca
merele de locuit prin tapetare, pen
tru că tapetul, 
turile de hîrtie 
zația de rece,

zate din mase plastice răspund în 
prezent în cea mai mare parte ce
rințelor de industrializare. Numai că

p.v.c., 
și u-

covor

împreună cu strș- 
suport, elimină sen- 

pe care o oferă

0 informare mai completă și operativă
In scopul reducerii consumului de 

.material lemnos la multe locuințe 
din orașul nostru s-au folosit pa
nouri de cofraj impregnat tip „Te- 
gofilm“. Prin folosirea acestor co- 
fraje s-a redus cu mult consumul 
de cherestea rășinoasă, față de anii 
trecuți. A crescut totodată și rit
mul de execuție a lucrărilor ; cofra- 
jele, armătura și turnarea betonu
lui unui etaj s-au realizat în 
3—4 zile. De asemenea, rum- 
betonul (plăci din rumeguș aglome
rat cu ciment) întrebuințat ca strat 
pe care se așează parchetul, stabi
litul sau stratul suport pentru par
chetul lamelar sînt. de multă vre
me folosite pe mai toate șan
tierele din Brașov. La unele blo.curi 
din cartierțil de locuințe „Tracto
rul", prin înlocuirea stratului su
port din rumbeton sau dușumea cu 
un strat de nisip uscat, carton as
faltat, mortar cu ciment și pîslă 
semirigidă s-a realizat o pardosea
lă flotantă care, neavînd legătură 
între planșeul și pereții camerei, 
asigură o bună izolație fonică. Fo
losind acest nou sistem de suport, 
scade și prețul de cost pe fiecare 
metru pătrat de parchet lamelar cu 
7,50 lei. Pînă acum, la volumul lucră
rilor executate s-au economisit pe 
această cale peste 225 000 lei.

Pe șantierele orașului Brașov se 
utilizează cu bune rezultate tapetul 
semilavabil, care înlocuiește zugră
velile, vopsitorii cu vinacet, precum 
și țevi de scurgere și de apă din 
material plastic, conductori intenc 
(tuburi introduse în tencuială sau 
planșee) și alte materiale noi. Dar, 
în folosirea noilor materiale 
mai sînt unele greutăți care stinje- 
nesc activitatea constructorilor de 
pe șantiere. în unele cazuri nu exis
tă normative pentru cunoașterea 
proprietăților tehnice și economice 
ale unor materiale noi de construc
ții care apar. Alteori normativele 
respective sînt întocmite cu întîr- 
ziere. Ar trebui să 
obligații mai precise 
vință pentru ca tot 
în acest domeniu 
cunoscut la timp și 
pectele de către proiectanți și con
structori.

Și încă un aspect. Proiectanțli, 
neștiind pe ce cantități de materia
le noi contează, au prevăzut totuși 
unele materiale, dar constructorii 
nu le găsesc în cantități suficiente. 
Ca atare, este nevoie de o mai bună 
informare și în acest domeniu.

IULIAN IONAȘCU 
tehnician constructor-Brașov

se stabilească 
în această pri
ce apare nou 

să poată fi 
sub toate as-
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în ansamblul problemelor de care 
este chemat să se ocupe consiliul a- 
gricol regional, un loc important îl 
ocupă pregătirea și educarea viito
rilor mecanizatori, tehnicieni agri
coli și veterinari și a celorlalte ca
dre calificate pentru diferite ramuri 
ale agriculturii. Interesul nostru al 
tuturor este ca, în școli, elevii să-și 
însușească temeinic noțiunile științi
fice și deprinderile practice ale me
seriei alese, să îndrăgească munca 
în agricultură.

Ca urmare a aplicării Hotărîrii 
partidului și guvernului privind 
dezvoltarea și îmbunătățirea învă- 
țămîntului agricol, în regiunea noa
stră au fost înființate 5 centre șco
lare cu profil tehnic și 11 școli pro
fesionale de mecanici agricoli. în 
ele învață peste 3 500 de elevi, vii
tori mecanici agricoli, tehnicieni a- 
gronomi, veterinari, horticultori și 
contabili agricoli. Școlarizarea unui 
număr atît de însemnat de elevi a 
impus o atenție deosebită pentru 
amenajarea spațiului de învățămînt, 
asigurarea condițiilor de cazare și 
hrană,. precum și a tuturor celor 
necesare bunei desfășurări a între
gului proces instructiv-educativ.

O preocupare a noastră de căpete
nie în perioada premergătoare des
chiderii anului școlar a fost aceea 
de a folosi posibilitățile existente și 
fondurile alocate pentru a pregătj 
baza materială a școlilor. în această 
acțiune, un sprijin deosebit am pri
mit din partea comitetelor raionale 
de partid și a comitetelor executi
ve ale sfaturilor populare din raioa
nele Huși și Vaslui, care au repar
tizat școlilor clădiri noi, corespun
zătoare. Multă atenție au acordat 
pregătirii școlilor, atelierelor și 
internatelor conducerile gospodării
lor agricole de stat din Moara Gre
cilor și Hălăucești.

Deși la majoritatea școlilor agri
cole din regiune s-au asigurat con
diții materiale satisfăcătoare pen
tru desfășurarea procesului de în
vățămînt, nu se poate trece cu ve
derea faptul că în unele locuri a- 
menajarea corespunzătoare a spațiu
lui de învățămînt nu s-a terminat 
nici pînă acum. Conducerile unor 
S.M.T., cum sînt cele din Vlădeni, 
Codăești, Negrești, nesocotindu-și o- 
bligația de a se îngriji de buna func
ționare a școlilor, au tărăgănat lu
crările de reparații. La S.M.T. Ne
grești ridicarea construcțiilor plani-

ficate pentru acest an a început 
abia la sfîrșitul lunii septembrie, 
iar lucrările se desfășoară și a- 
cum destul de încet. Este aici și 
o lipsă a noastră. In loc să dăm un 
sprijin concret, permanent școlilor 
în rezolvarea unor greutăți, am lăsat 
uneori totul în seama conducerilor 
acestor școli.

Buna pregătire a elevilor depin
de, în primul rînd, de priceperea și 
grija cu care cadrele didactice pre
dau lecțiile, de conținutul științific 
al acestora; de buna organizare a 
activității practice. De aceea, ne-am 
îngrijit să repartizăm școlilor agri
cole cadre care cunosc bine proce
sul de producție din agricultură — 
ingineri agronomi, medici veteri
nari, precum și profesori de cul
tură generală, cu bogată experiență 
pedagogică. Alături 
în școli au 1 
profesori tineri, 
experiență în munca de pregă
tire și educare a tineretului. Pen
tru a sprijini în activitatea instruc- 
tiv-educativă pe profesorii care pre
dau în aceste școli, îndeosebi pe 
cei tineri, consiliul agricol regional, 
împreună cu cabinetul metodic re
gional, a alcătuit un colectiv meto
dic format din cadre de specialita
te și cu pregătire pedagogică de la 
Institutul interregional de perfecțio
nare a cadrelor didactice. Acest co
lectiv se deplasează la școlile agri
cole din regiune și ajută cadrele di
dactice să-și întocmească planurile 
lecțiilor la diferite discipline, orga
nizează ore de curs și lucrări prac
tice model, dă consultații de specia
litate, Ne-am ocupat de organizarea 
cercurilor pedagogice și de metodică.

Totodată, vom organiza ■ periodic 
schimburi de experiență și consfă
tuiri ale cadrelor didactice din re
giune. Cu acest prilej vom căuta să 
extindem experiența bună a unor 
școli agricole fruntașe, cum este 
Școala profesională de mecanici a- 
gricoli Huși, condusă de prof. E. 
Perju. La această școală se dă a- 
tenț'ie deosebită conținutului științi
fic al lecțiilor. Aici mecanizatori 
fruntași 
că elevilor 
organizează 
bună este 
lui școlar
Miroslava, ai cărui elevi fac prac
tică, cu bune rezultate, în cadrul 
sectorului zootehnic al G. A. S.-

de aceștia, 
fost încadrați și 
, cu mai puțină

sînt invitați să 
despre felul 
munca. La 

și experiența 
agricol din

vorbe a s- 
cum
fel
Centru- 
comuna

î?i 
de

duce la micșorarea prețului de cost 
al acestor produse.

în fabricile producătoare de ma
teriale de construcții noi 
după părerea noastră, încă mari re
zerve de reducere a prețului de 
cost al acestor produse.

IACOB DUNCAN
Inginer șef al Direcției generale

există,
■

construcții-montaj, București

CONSTANȚA, (coresp. „Scînteii“). 
Comitetul regional de partid Dobro- 
gea a analizat felul cum se ocupă 
organele și organizațiile de partid 
de activitatea politică și culturală de 
masă în rîndul oamenilor muncii.

Referatul prezentat și dezbaterile 
au arătat că organizațiile de partid 
din regiune au obfinut unele rezulta
te bune în acest domeniu, Comitetele 
raionale de partid Tulcea, Adamclisi 
și Istria, de pildă, folosesc cu succes 
schimburile de experiență între agi
tatori, activiști culturali și colectivele 
de redaçjie ale gazetelor- ds perete, 
îndrumă organizațiile de bază de la 
sate să folosească forme variate ale 
muncii educative în rîndurile co
lectiviștilor : conferințe,' brigăzi știin
țifice, spectacole ale formațiilor de 
amatori etc. In raionul Istria, bună
oară, brigăzile științifice sînt însoți
te în deplasările lor de brigăzi ar
tistice, care prezintă diferite specta
cole la cămmele culturale.

Analiza s-a referit șl la munca poli
tică și culturală ce se desfășoară în

Aspect din 
chis în cadrul

interiorul magazinului' cu articole electrotehnice des- 
compîexului comercial din ajjîbpîerea Uzinelor „Gii- 

(Foto : A. Cartojan)

rîndul marinarilor de pe vasele comer
ciale, unde există acum cinematogra
fe, biblioteci, săli de lectură.

Pentru îmbunătățirea continuă 
muncii. politice și culturale în rîndul 
oamenilor muncii, comitetul regional 
de partid a stabilit o serie de măsuri. 
Unele din aceste măsuri urmăresc le
garea mai strînsă a agitației politice 
de sarcinile actuale ale organizațiilor 
de partid, informarea mai operativă a 
oamenilor muncii din industrie și 
agricultură asupra principalelor eve
nimente interne și internationale.

Vor fi organizate cursuri scurte de 
pregătire a directorilor 
culturale, a bibliotecarilor 
sabililor 
tiari. .

Pentru 
înaintate 
ducjii mari 
rea terenurilor 
rațională a animalelor etc,, comitetul 
regional de partid va edita în urmă
toarele două luni un număr important 
de broșuri, afișe, pliante etc.

colectivelor de

de cSmine 
ț| respon- 
conferen-

experienței
de pro-

generalizarea
în obfinerea 

în agricultură, folosi- 
degradate, furajarea

Ion 
al

Școala tehnică agricolă Huși. Sub supravegherea 
Manea, elevi din anul III plantează viță de vie pe 
școlii.

Galata, dotat.cu instalații moder
ne. Pentru a da elevilor — 
viitori mecanizatori, tehnicieni agri
coli — posibilitatea de^a-și însuși 
temeinic meseria aleasă, numeroase 
școli au organizat orele de lucrări 
practice ale elevilor în cadrul uni
tăților agricole socialiste dezvoltate, 
precum și la stațiunile experimentale, 
Astfel, elevii Centrului școlar agri
col nr. 1 din Iași fac lucrările prac
tice în cadrul Stațiunii experimen
tale hoftiviticole Iași, sub îndruma
rea cercetătorilor stațiunii.

Se știe că folosirea materialului 
vizual, a materialului didactic are o 
mare importanță în predare. Sesizați 
de colectivul metodic asupra faptu
lui că în unele locuri există încă o 
slabă preocupare pentru confecțio
narea și procurarea cu posibilități 
locale 
colecții 
etc. — 
agricole 
mului să sprijine școlile în confec
ționarea materialului didactic. Tot
odată, ne vom îngriji de achizițio
narea unor materiale didactice pro
duse pe plan central sau regional.

Conducerile școlilor agricole, . ca
drele didactice, organizațiile, de 
partid și U.T.M. se îngrijesc ca ele
vii să aibă nu numai o bună pre
gătire profesională, ci și să fie edu
cați în spiritul dragostei fierbinți față 
de patrie, să devină buni cetățeni, 
participanți activi la 
Și 
te.

a materialelor didactice — 
de plante, mulaje, planșe 
am recomandat unităților 
socialiste, caselor agrono-

dezvoltarea 
înflorirea agriculturii socialis- 
Sînt numeroase școlile noas

tre agricole în care se desfă
șoară o intensă activitate educa
tivă. Astfel, în fiecare săptămînă, 
la Centrul școlar agricol nr. 2 din 
Iași se țin conferințe despre trecu
tul glorios de luptă al partidului, 
despre realizările regimului demo
crat-popular; elevii vizionează fil
me și expoziții organizează progra
me artistice și sportive. La Școala

«te țmrfîd.
FOCȘANI (coresp. „Scînteli"). — 

Gospodăria agricolă de sta) Focșani 
are o bogată experiență în îngrijirea 
și hrănirea Vacilor cu lapte. Aci se 
objin în medie cite 3 300 I- lapte pe 
cap de vacă furajată.

în scopul extinderii metodelor folo
site aci pentru obfinerea unei produc
ții sporite de lapte, comitetul raional 
de partid Focșani a initiât organizarea 
la această ' gospodărie a unui schimb 
de experienfă, la care au participat 
președinți ai gospodăriilor colective, 
brigadieri zoofehnișfi, secretari ai or
ganizațiilor de bază, ingineri și îngri- 
jifori-mulgători. Parîicipanții au vizitat 
ferma de vaci a G.A.S. Focșani și aii 
asistat la desfășurarea unei părți impor
tante a programului de grajd. Cei mai 
buni îngrijitori la vaci de la G.A.S. Foc
șani au arătat în mod practic cum mun
cesc pentru a asigura sporirea produc
ției de lapte pe cap de vacă furajată.

Tovarășii lacob Ciocîrlan, secretarul 
organizației de bază de la ferma de 
vaci, și inginerul Constantin Renfea, șe
ful secției zootehnice a gospodăriei, au 
prezentat scurte informări în legătură 
cu munca politică pentru mobilizarea 
îngrijitorilor la îndeplinirea planului 
de producție, precum și în legșlură 
cu metodele de furajare și îngrijire a 
animalelor.

Participanfii s-au angajat să aplice în 
practică cele învățate.

BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). 
— Îndrumate de comitetul regional 
și comitetele raionale de partid, 
organizațiile de bază din satele re
giunii Maramureș s-au îngrijit ca 
noii membri și candidați de partid 
să studieze în cercuri și cursuri 
ale învățămîntului de partid po
trivit dorinței- și nivelului lor de 
pregătire. Cei mai mulți au fost 
cuprinși în cercuri de studiere 
a Statutului P.M.R, In orga
nizațiile de bază de la sate 
funcționează, în prezent, 422 a- 
semenea cercuri. După primele 
lecții predate, propagandiștii din 
Comunele Tiream și Vezendiu, raio
nul Carei, Halméu și Păulești, ra
ionul Satu-Mare, și din alte comu
ne, au organizat consultații indivi
duale și colective, îndeosebi pentru 
noii membri și candidați de partid 
înscriși pentru prima dată în învă
țământul de partid.

Colectiviști în excursii

economie industrială“
legere pe orientarea și măsurile luate 
de partid și guvern pentru introduce
rea pe scară largă a tehnici’ noi și a 
tehnologiei avansate în producjie, pre- 
zentîndu-se căile principale ale pro
gresului tehnic în industrie, modul în 
care se planifică și se urmărește intro
ducerea tehnicii noi în întreprinderi.

Cei ce studiază economia concretă, 
ca și masa largă a muncitorilor, teh
nicienilor, inginerilor găsesc explicate 
pe larg în culegere căile sporirii pro
ductivități muncii, ale reducerii pre
țului de cost, ale îmbunătățirii cali
tății produselor, metodele și procedeele 

______________ de analiză a înde- 
plinirii

In vitrinele librăriilor
__________________________________  pre 

muncii

Complexitatea sarcinilor economice 
care se ridică în fa|a poporului nos
tru în etapa desăvîrșirii construirii so
cialismului impune cunoașterea de către 
masele largi de oameni ai muncii a prin
cipalelor probleme de economie con
cretă în vederea folosirii mai judicioase 
și eficiente a rezervelor materiale și fi
nanciare, a resurselor de muncă exis
tente în fiecare verigă a economiei 
nationale. Interesul sporit al membrilor 
de partid, al oamenilor muncii pen
tru studierea teoriei economice marxist- 
leniniste, a politicii economice a 
partidului și a problemelor de cons- 
frucjie economică 
se reflectă și în 
creșterea simfifoare 
în ultimii ani a nu
mărului cursanfilor 
de la cercurile de
economie concretă și de economie po
litică socialistă.

în ajutorul celor ce studiază econo
mia concretă, precum și economia po
litică, Editura politică a publicat în- 
tr-o nouă ediție, îmbunătățită, culege
rea de lecții „Probleme de economie 
industrială".

Cele 12 teme cuprinse în culegere 
sînt axate pe politica partidului nos
tru în domeniul construcției economi
ce, acordîndu-se o atenție deosebită 
cunoașterii și înțelegerii sarcinilor ac
tuale ce se desprind din documente
le Congresului al lll-lea și ale plena
relor C.C. al P.M.R. care au avut loc 
ulterior. Astfel, o temă este consacra
tă explicării rolului industriei socia
liste în crearea și dezvoltarea bazei 

■ tehnico-materiale a socialismului în 
R. P. Romînă, politicii consecvente a 
partidului de industrializare socialistă 
a tării. în tema despre investiții sînt 
înfățișate politica urmată de partid în 
domeniul investițiilor, căile principale 
de sporire a eficientei lor economice. 
Sînt tratate, de asemenea, probleme 
legale de specializarea și cooperarea 
întreprinderilor, planificarea activității 
economice a întreprinderilor indus
triale, înzestrarea economiei cu noi 
fonduri fixe, folosirea judicioasă a ca
pacităților de producție, cointeresarea 
materială și salarizarea etc.

Un accent deosebit se pune în cu-

planului la 
indici, pre- 
nofiuni des- 
organizarea 

și normarea
tehnică în întreprinderi, despre planul 
financiar al întreprinderii etc.

Un ajutor prefios în înțelegerea pro
blemelor îl aduc schemele folosite la 
unele lecfii. Astfel, cititorul găsește aici 
tabele despre analiza îndeplinirii pla
nului întreprinderii, calcularea amorti
zării fondurilor fixe, normarea tehni
că a muncii, structura prefului de cost 
și a preturilor producției industriale, 
structura mijloacelor circulante ale în
treprinderilor etc. în același timp, di
feritele. teme sînt exemplificate cu da
te, cifre și fapte clin activitatea între
prinderilor, ceea ce contribuie mult la 
fixarea cunoștințelor teoretice de eco
nomie industrială,

în lecfiile cuprinse în acest volum, 
activitatea economică de organizare și 
planificare a întreprinderlor este ana
lizată în strînsă legătură cu rolul con
ducător al organizațiilor de partid din 
întreprinderi, cu sarcinile ce revin or
ganizațiilor de sindicat și U.T.M. în mo
bilizarea colectivelor da- muncitori, in
gineri și tehnicieni la realizarea planu
lui și buna gospodărire a întreprinde
rilor.

Prin conținutul ei. ca și prin mo
dul de expunere a ideilor, culege
rea este de un real folos cursanfilor 
cercurilor de economie concretă, ca și 
tuturor celor dornici să studieze pro
bleme de economie industrială.

L. MATEȘ

Pregătiri pentru revelion
BRAȘOV

(coresp, 
teii”). — 
prinderea 
Predeal și

„Scîn- 
Intre- 
stațiu- 
T.A.P.

profesională de mecanici agricoli 
din Huși, organizația U.T.M. se 
preocupă de stimularea interesului 
elevilor pentru studiu, școala ,are un 
panou al elevilor fruntași etc. înda
torirea noastră este să analizăm mai 
îndeaproape experiența școlilor și 
cadrelor didactice în educarea ele
vilor și. să asigurăm raspîndir.ea ei 
în toate, școlile, agricole din .regiune..

In. încheiere aș vrea să semnalez 
un fapt care ne produce unele greu
tăți în coordonarea și îndrumarea 
procesului instructiv-educativ din 
școli. După cum se știe, unele școli 
agricole din regiunea noastră — ca 
de altfel și din alte regiuni — sint 
subordonate din punct de vedere or
ganizatoric direct trusturilor centra
le S.M.T. și G.A.S., Institutului cen
tral de cercetări agricole și Consi
liului Superior al Agriculturii. Firesc 
ar fi ca, atunci cînd au de rezolvat 
diferite probleme la școlile din re
giunea noastră, tovarășii din aces
te foruri să colaboreze îndeaproape 
cu consiliul 
păcate se 
ca aceștia, 
să ia unele

Un mare grup de colectiviști din 
Gurba, Tîrnova, Bocsig și alte co
mune ale raionului Ineu a plecat 
zilele acestea 'cu autocarele O.N.T. 
„Carpați" pentru a vizita Capitala 
Valea Praho.vej., Muzeul Doftana, 
Muzeul Peleș, -noile cartiere ale ora
șelor Brașov, Cluj și altele.

In ultimii doi ani mai mult de 
2 500 colectiviști din această regiune 
au vizitat noile cartiere ale Capi
talei, litoralul, orașele Galați, Cons
tanța, Brașov, Timișoara, etc.

agricol regional. Din 
mai întîmplă uneori 

venind în regiune, 
__ „____ măsuri fără ca măcar

- să ni le aducă la cunoștință De -a-- 
semenea, forurile tutelare ar trebui 
să-și respecte pe de-a-ntregul obli
gațiile de a asigura școlilor mobilie
rul și materialul didactic necesare. 

Consiliul agricol regional Iași este- 
hotărît să se ocupe cu toată grija de 
buna desfășurare a procesului in
structiv-educativ din școlile agricole 
din regiune. Atenția noastră va fi 
îndreptată îndeosebi spre îmbună-. 
tățirea calității învățămîntplui, ..per-, 
fecționarea continuă a metodelor de 
predare’ a lecțiilor și de educare ă 
elevilor, asigurînd agriculturii 'regiu- 

cadre cît mai bine pregătite.nii

Ing. agr. ILIE BUZILA 
vicepreședinte al Consiliului 

agricol regional Iași

nilor climaterice
Predeal-Brașov fac intense pregătiri 
pentru organizarea revelionului la 
cabanele șl vilele de la Pîrîul Rece, 
Predeal, Poiana Brașovului, Cio
plea, Cristianu Mare, Cota 1 400. în 
vederea asigurării unor programe 
distractive interesante s-a luat le
gătura cu Casa regională a creației 
populare din Brașov și cu Teatrul 
muzicâl „Gheorghe Dima“, îritoc- 
mindu-se de pe acum programele 
muzicale pentru seara revelionului.

La restaurantele din Brașov 
și Predeal, precum și la cabanele 
din munții Bucegi s-au alcătuit me
niuri variate și bogate pentru masa 
de revelion.

Pînă acum și-au anunțat sosirea

la revelioanele organizate în munți 
sute de oameni ai muncii din Capi
tală, Onești, Hunedoara, Reșița și 
din alte părți ale țării, precum și 
turiști străini din R. P. Ungară, 
R. D. Germană, Anglia etc.

„Scîn- 
Pretu- 
între- 

se des-

TOPLÎȚA
(coresp. 
teii"). — 
tindeni în 

prinderile raionului Toplița 
fășoară pregătiri pentru organiza
rea cît mai plăcută a revelionului 
oamenițor muncii. De cîteva zile, 

' în sălile clubului Combinatului de 
industrializare a lemnului din Gă- 
lăuțaș fac repetiții brigada artisti
că de agitație, cele două orchestre, 
soliștii vocali, care vor prezenta pro
gramul „Cu cîntec și voie bună în 
Anul Nou“. Asemenea manifestări 
vor avea loc și în cadrul clubului 
I. F. Toplița, Hodoșa etc.

T1EÆT1R1E • ‘Te/ewziune
Teatrul de Operă șl Balet al R. P. 

Romine : Răpirea din Serai
19.30) .

Teatrul de stat de operetă : Lăsați-mă 
să . cînt — (orele 19,30).

Filarmonica de stat „George Enescu" 
(Ateneul R.P. Romîne) : Concert simfo
nic. Dirijor ;. Mircea Bașarab. Solist : 
Corneliu Gheorghiu — pian — (orele 20).

Teatrul Național „I. L. Caragiale” (Sala 
Comedia) : Anna Karenina — (orele
19.30) ; (Sala Studio) : Mașina de scris — 
(oreje 15,30); Vicleniile lui Scapin — 
(orele 19,30).

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (bd. 
Schitu Măgureanu 1) : Mamouret — to
nele 19,30); (Sala Studio — str. Alex. 
Sahia nr. 76) : Menajeria de sticlă . — 
(orele 19,30).

Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Magheru): 
Pygmalion — (orele 19,30); (Sala Studio): 
Patru sub un acoperiș — (orele 20), 
(Sala Palatului R.P. Romîne) : Vlaicu 
Vodă — (orele 19,30).

Teatrul pentru tineret și copii (Sale 
C. Miile) : Nunta logodnicului de mese
rie (premieră) — (orele 20); (Sala Liber
tatea) : Salut voios — (orele 17).

Teatrul muncitoresc C.F.R.-Glulești 
Corabia cu,.nn singur pasager — (orele
19.30) .'

Teatrul Evreiesc de stat ; Selecțiuni.. 
Selecțluni... — (orele 20).

Teatrul regional București : Mateias 
Gîscarul — (orele 20).

Institutul de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale“ — (bd. Schitu 
Măgureanu 1) : Cpstache șl viața inte
rioară (orele 20).

Teatrul satiric muzical ,,C. Tănase“ 
(Sala -Savoy) : Vorba revistei — (orele 
20); (Sala Victoriei) : Ocolul pămîntulul 
în 30 de melodii — (orele 20).

Teatrul, Țăndărică (Sala Orfeu) : Un 
băiețel, o paiață și o maimuță șl Ro 
chița cu figuri — (orele 16); (Sala Aca
demiei) : Căluțul cocoșat — (orele 16).

CINEMATOGRAFE : Miracolul lupilor 
cinemascop : Republica (8,30 ; 10,45 ,
13 ; 15,15 ; 17,30 : 20 ; 22,15), Ele
na Pavel (8,15; 10,30; 12,50; 15,15. 17.45; 
20.15; 22,30), Alex. Sahia (8; 10,15; 12,30; 
14.15; 17; 19,15; 21.30), 23 August (7,20;
9,40; 12; 14,30; 17; 19,30 ; 22), Floreasca

(orele
. (10,40; 13; 15,30; 18; 20,30), G. Coșbuc (9;
: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15; 22,30). Pre

ședintele — centru înaintaș rulează la
i cinematografele Magheru (10: 12; "" 

16,30; 18,45; 21), București (9,15 ; 
13,45; 16,45; 19; 21). 1 Mai (10; 12,15; 
18; 20,30), Libertății (10; 12; 14;
18,30; 20,30).Magistratul rulează la 
matografele V. Alecsandri (15 ; 
orele 19 — seară „F,................

: V. Roaltă (10; 12; 15; ... ... 
căra (15; 17; 19; 21), Tineretului (19: 21). 
Miorița (10; 12 ; 14 : 16 : 18; 20.15)
Hamlet : I. c. Frimu (9: 12; 15: 18; 21). 
Volga (16,45; 19,45). 8 Martie (11: 15; 18: 
21). Golful urșilor albi ; Tineretului (14,30: 
16,30), Alex. Popov (rulează in continua
re de la orele 10 pînă la orele 21). Con
tele de Monte Cristo — cinema-coo 
Victoria (9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30) 10 000 de
scrisori : Tineretului (10,30: 12.30). Moar
tea în insula de zahăr — cinemascop : 
Lumina (rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 14, după-amlază 
16; 18,1,5; 20.30), Gh. Doja (19: 12, 14,15: 
16,30; 18,45 ; 21), Arta (16; 18,15 ; 20,30).
Chermcsa : Central (9.45; 12; 14,15: 16,30. 
18,45; 21). Program special pentru copii: 
13 Septembrie (10; 11,30). Lupii ia. stînil: 
13 Septembrie (15; 17, 19; 21). Program 
de filme documentare rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 21 
la cinematograful Timpuri Noi. Dualul 
n-a avut loc rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (16; 13,15; 20,30). Misterul 
celor doi domni ,N“ : înfrățirea între 
popoare (16; 18,15; 20.30), Cultural (16 • 
18,15; 20,30). Tintin și misterul „Linei 
de aur“ : Grivița (10,30 : 12.30 , 15 ; 17 : 
19 ; 21 ). Cerul Balticii — ambele se
rii — rulează la cinematograful 
Constantin David (16 : 19.30) Fan
tomele din Spessart : Unirea (11; 15 : 
17; 19; 21). Nu vroau să mă Însor rulează 
la cinematograful T. vladlmirescu (15 : 
17; 19; 20,45). Petre cel Isteț: Munca (16. 
18,15; 20,30). Oameni și fiare — ambele 
serii : rulează la cinematografele M. E- 
mineșcu (16; 19.45). Iile Pintilie (15; 19). 
Fata cu care am fost prieten — cine
mascop : Popular (16; 18,15; 20,30). 16 Fe
bruarie (16; 18; 20). învierea — ambele 
serii : Moșilor (15,30 ; 19,15). Omul amfi-

14.15: 
11.39 ;
15.39:

16,30 : 
cine- 

. . 17 . la
.Prietenii filmului")

ÎTi 19i 2D- Fia
is :

bie : Drumul Serii (16; 18; 20). Car
touche — cinemascop ; 30 Decembrie (9; 
11,15; 13,30: 16; 18,20; 20,40). Flăcări și
fiori: Aiirel Vlaicu (15; 17; 19; 21). Acord 
final: B. Delavrancèa (16; 18; 20). Alibiul 
nu ajunge rulează la cinematograful Don- 
ca Simo (16; 18,15; 20,30). Vîrsta de aur 
a comodiei — Cînd comedia era rege : 
rulează la ' cinematograful 8 Mai 
(15: 18; 20,45). Rătăcirile dragos
tei : Volga (rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 14). Vîrsta dra
gostei: Luceafărul (15; 17; 19; 21). Cele
brul 702 : rulează la cinematograful G. 
Bacovia (15.30; 18; 20,15). Vară roman, 
tică: Olga Banele (19; 21,45). Spionaj 
contra spionaj rulează la cinematograful 
Olga Baneic (15; 17).

TELEVIZIUNE : Orele 
naiul televiziunii. 19.15 
copii : Album artistic 
membrii cercului de 
la Palatul pionierilor < 
19,35 — filmul pentru copii:

19,00 - jur- 
— Pentru 

prezentat de 
coregrafie de 
din București. 

------ --------- —r-i „Prieteni din 
chibrituri“. 10,45 — , Nu ceda regina I“, 
ecranizare de Luiza Ceamurian, după no- 
vestirciș cu același titlu de Serghei Sar- 
tal-ov. 20,10 - In fața hărții. 20.20 - 
Filmul artistic : ..Un cîntec străbate lu
mea" ■ o producție a studiourilor din 
R.F. Germană. 22.00 - Muzică ușoară, 
în încheiere : Buletin de știri

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de Îl 

17 și 18 decembrie. în țară ; vremea ac 
menține umedă, cu cerul variabil, mai 
mult acoperit. Precipitații locale sub 
formă de ploaie, lapoviță șl ninsoare, 
vor cădea mai ales în vestul țării. Vint 
slab pînă la potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura în creștere în prima parte 
a intervalului, apoi va scădea ușor. Mi 
nlmele vor fl cuprinse între minus 5 
șl plus 5 grade, Iar maximele între o 
și 10 grade, local mai ridicate în prima 
parte a intervalului. Pe alocuri ceață 
slabă In București : vreme umedă cu 
cerul variabil, mai mult acoperit. Tem
porar precipitații. Vînt slab din vest. 
Temperatura în creștere.
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PUTERNICA ÎNFLORIRE A TALENTELOR
ite de iești va

A opta zi a finalei festivalului 
„Caragiale". A opta zi a pasionan
tei călătorii pe care miile de spec
tatori bucureșteni o fac în mijlocul 
fermecătoarelor peisaje artistice 
ale țării. S-au perindat pînă acum 
pe cele două scene — alături de 
primitoarele gazde, artiștii amatori 
bucureșteni, care au deschis festi
valul — reprezentanți a 11 regiuni. 
Ne-au desfătat cu roadele rîvnei 
lor creatoare aproape 1500 artiști 
amatori — de la metalurgiștii din 
Pitești la colectiviștii din Dol- 
hasca, de la textilistele din Galați 
la medicii din Sighet.

...Greu se poate uita clipa aceea. 
Colectiviștii din Gîlgăul Clujului a- 
bia terminaseră de interpretat mon
tajul „Te slăvim, partid iubit 1“. Cei 
60 de artiști amatori rămăseseră o 
jumătate de oră aproape nemișcați, 
nu făcuseră nici un gest patetic. 
Nimic artificial, nici măcar un efect 
de lumină. Totul lăsat numai pe 
seama poeziei și a glasurilor ome
nești menite s-o comunice inimilor. 
Glasuri care răsunau cînd bubui
toare ca tunetul, cînd foșnitoare ca 
pădurea, cînd aspre ca mînia, cînd 
melodioase ca fericirea. în clipa 
cînd s-au stins ultimele sunete, în 
sală e-a lăsat o tăcere vrăjită. 
Apoi au izbucnit ropote nesfîrșite 
de aplauze. Minute în șir. Revăr
sarea unei emoții greu de descris.

— Cum ați realizat montajul ? a 
fost întrebat instructorul echipei, 
profesorul de limba romînă Ștefan 
Goanță.

— Simplu. Aproape toți membrii 
echipei și-au dăruit neprecupețit 
strădaniile, de la alegerea versuri
lor, pînă la nuanțarea interpretării. 
Ba și numeroși alți colectiviști din 
sat veneau adesea la repetiții și 
ne ajutau cu sfaturile lor.

Creație colectivă, în adevăratul 
înțeles al cuvîntului.

...Festivalul depășește pereții ce
lor două săli ce i-au fost inițial 
destinate, el a început să cuprindă 
în raza sa aproape întreaga capi
tală : siderurgiștii reșițeni au fost 
oaspeții „Griviței Roșii“, unde au 
prezentat „Celebrul 702” ; colecti
viștii din Sîntana au fost întîmpi- 
nați ca niște musafiri dragi la casa 
de cultură a tineretului din raionul 
„16 Februarie“ ; artiștii amatori din 
Turnu-Severin au prezentat „Dacă 
vei fi întrebat" la teatrul „Constan
tin Nottara“. în zilele următoare a- 
ceste „turnee“ ale artiștilor amatori 
din regiuni pe scenele bucureștene 
se vor înmulți.

...Călătoria continuă. Ne așteaptă 
noi peisaje. Noi bucurii artistice.

De la Iancu Pampon 
la „Celebrul 702“

Ion Colojoară nu s-a vi
sat niciodată actor. Fiu de 
țăran din Milcoveni, raionul 
Oravița, Ion s-a dtis la Re
șița să învefe o meserie. 
După absolvirea școli' pro
fesionale, a devenit electri
cian și., artist amator.

Biografia sa artistică înce
pe in urmă cu 11 ani, ' cu 
piesa lui Caragiale „D-ale 
carnavalului". De atunci a 
jucat în mai multe piese, dar 
rolurile sale preferate rS- 
mîn : Cléante din „Bolna
vul închipuit" de Molière, 
inginerul Cavafu din „Mielul 
turbat" de Aurel Baranga și, 
bineînțeles, ultimul rol, Che
ryl Sandman din piesa Iul 
Al. Mirodan. De ce ?

— Pentru că este un rol

foarte dificil — ne spune 
Ion Colojoară. Ziarele, cine
matograful, radioul m-au 
ajutat întrucîtva să intru în 
pielea personajului, dar evo
luția acestuia, transformarea 
lui într-un om care începe să 
descopere adevărata față a 
modului de viață american 
au cerut multe eforturi, atît 
din partea mea cit și din 
partea instructorului nostru.

Cum și-a pregătit rolul ? 
Nu i-a fost lesne, deoarece 
a trebuit să-și împartă 
timpul liber între repetiții și 
lecțiile la fizică, matematică, 
romînă, pe care trebuie să 
le prepare ca elev în clasa 
a IX-a la școala medie se
rală. TînăruJ electrician a 
trăit de curînd un eveni
ment important : s-a căsă
torit.

— Soția mea este conta
bilă, iar in orele libere — so
listă de muzică populară în 
orchestra casei de cultură a 
combinatului.

Planuri de viitor ? Să 
termine școala medie și 
apoi să urmeze școala de 
maiștri. Iar cît privește tea
trul : să joace pînă la adinei 
bătrînefe...

Scurta biografie a electri
cianului Ion Colojoară oglin
dește, de fapt, o frîntură 
din imaginea bogatei vieți 
artistice a muncitorilor re- 
șițeni.

RÎUL
Ce înseamnă „a trece peste munți 

o conductă ?" Să încercăm a ne a- 
propia problema la dimensiunile, 
mai didactice, ale camerei noastre. 
Să tragem o linie între Izvor și Mare; 
linia se va pierde în cafeniul intens 
al hărții. Singurul punct convenabil 
de trecere este Pasul. Pasul înseam
nă 1 500 de metri. între maximul a- 
cesta și cei 500 de metri ai terasa- 
mentului C.F.R., unde sosește țeava 
și unde pornesc oamenii s-o monteze 
avem, în linie dreaptă și pe orizon
tală, circa cinci kilometri. Deci o 
pantă de o mie de metri (per cinci 
kilometri), deci un metru peT cinci. 
Ceea ce ar corespunde, în odaia 
noastră, unei dușumele care ar uni 
ștergătoarea de picioare cu perva
zul ferestrei opuse. Prelungiți aceas
tă dușumea virtuală de o mie de ori, 
căptușiți-o cu stîncă, acoperiți-o cu 
păduri seculare de fag. S-ar zice că 
am obținut o imagine ideală a tra
seului.

Urmează să notăm tema lucrării. 
O temă simplă, liniară, dezarmantă 
rprin simplitatea și monotonia ei : „A 
se săpa un șanț de 1,80 metri, lat de 

.1,00 metri. A se suda conducta. A 
se introduce în șanț. A se acoperi".

Atîta tot, pe o lungime nu de cinci 
mii de metri — cum am simplificat 
noi, în linie dreaptă și pe orizontală 
— ci de 18 kilometri, ureînd și cobo- 
rînd. Trei kilometri într-o lună, adică 
o sută de metri într-o zi. Cei 18 kilo
metri trebuie însă neapărat expri
mați în metri pentru a se sugera că 
ei sînt parcurși metru de metru, cu 
tîrnăcopul și pikhamerul în mînă, cu 
lopata...

■k

Intre Izvor și Mare, nici o locali
tate. O trecătoare pustie, fără sate 
cocoțate în șa. păstrătoare de tradi
ții. La numai douăzeci de kilometri 
distantă se diferențiază două porturi, 
două feluri de obiceiuri, doi oameni, 
unul, cu vorba greoaie, cu mustața 
blondă, teșită ; altul brunet și dez
ghețai, încăoătînat, într-ale lui, sări
tor la discuție si familiar.

între aceste două extremități se în
tinde un domeniu imens, cu prăpăstii 
fără fund și fagi uriași, cu tulpina 
groasă de doi metri. Cu ce să-i tran
sporți și pe unde?

Alte porțiuni sînt goale ca-n pal
mă, la altitudinea unde manualul in
dică fagul și stejarul ; ierburi chir
cite și, iarna; troiene înspăimîntătoa- 
re, adevărați munți de zăpadă, care 
acoperă fără urmă prăpăstii adinei. 
Legendele au încercat în fel și chip 
să explice sărăcia locului, dar eu 
cred că jumătate din ea, cel puțin, 
se datoreste vînturilor. Cine n-a fost 
vreodată în Pas nu-și poate închipui 
ce înseamnă un vînt. Cine n-a văzut 
șapte stîlpi de metal, înalți de cin- 
sprezece metri, frînți ca o scobitoare 
cu toate eclisele lor nituite, nu-șî

Din volumul cu același titlu, sub tipar 
la Editura pentru literatură. Text pre
scurtat.

Mamă —
pe

Nu știm dacă spectatorii 
au observat, dar din cei zece 
inferpre/i ai personajelor co
mediei „Aripă de rîndunică" 
prezentată de echipa din 
Godeni-Muscel, patru erau 
membrii aceleiași familii. 
Ne-a venit destul de greu 
să alegem — tatăl joacă în 
formațiile de amatori de 
vreo 25 de ani, mama — nu
mai de 15, în vreme ce me
zina familiei este la primul 
ei rol. Am ales-o pînă la 
urmă pe colectivista Tatia
na Dumifrache, poate și 
pentru faptul că ea a adus 
pe lume și... pe scenă două 
artiste amatoare.

Intrucît este vorba de o 
veche pasiune, colectivista 
din Godeni ne vorbește cu

ASCUN
de ROMULUS RUSAN

poate închipui ce înseamnă Pasul. 
Pînă și iarba e mică și palidă, aple
cată în direcția vîntului dominant. E 
o iarbă mineralizată, îți vine să 
crezi că fiecare fir e o schijă de stîn
că. Ciobanii o ocolesc și caută fun
durile de văi unde furia văzduhului 
se mai potolește. Nu sînt copaci, 
dar cred că dacă ar exista ar fi în
doiți ca un arc sau, pur și simplu, 
prefăcuți în așchii. Zgomotul, între
rupt la intervale specifice, al vîntu
lui, pare acela dintr-un poligon unde 
trag simultan o mie de mitraliere.

Este un loc în apropierea crestei 
unde nu se mai aude țipătul în ure-

o ceață moale, sufocantă. Trecea în 
hoarde, învăluia stîncile, oamenii, 
lansatoarele, buldozerele. Te simțeai 
îmbrăcat într-o vată umedă, tîrnă
copul devenea greu — abia puteai 
respira. Apoi vremea se lumina cîte 
o jumătate de oră și, cînd totul te 
îndemna să-ți arunci cojocul și că
ciula, herghelia de vapori condensați 
năvălea iarăși, transformînd soarele 
într-o palidă lună.

Odată cu sosirea șantierului, toate 
aceste capricii ale climei s-au văzut 
concurate jn supremația lor de către 
forța mașinii. Tractorul „Kirov“, ade
vărată uzină pe șenile, a jucat rolul 
principal în această revoluție. Un co
ridor lung de kilometri întregi a fost 
defrișat ; trunchiurile au fost evacua-

chea vecinului. Săpătorii l-au numit, 
cu destulă imaginație „Uzina“. Se în- 
tîlnesc aici două văi perpendiculare 
și curenții, în ciocnirea lor, provoacă 
adevărate dezmățuri aeriene. Omul 
nu mai rezistă în oicioare, e proiec
tat ca un fulg la pămînt, unde rămî- 
ne culcat pînă la potolirea stihiei. Un 
șef de echipă, căutîndu-și oamenii 
după o astfel de furie, i-a găsit pe 
toți întinși în mijlocul drumului, cu 
capul îngropat în mîini, neîndrăz
nind să s^> ridice. Zgomotul îi asurzi
se, nu simțiseră că primejdia a tre
cut.

O vară întreagă, zl de zi, în timp 
ce pe litoral se făcea plajă, construc
torii au lucrat învăluiți în ceață. Se 
ridica dis-de-dimineață din văi, ca 
un răsuflet leșios al pămîntului. 
Tractoriștii conduceau cu farurile a- 
prinse. La început, pînă s-au deprins, 
trebuiau să oprească la fiecare 
curbă, spre a controla drumul. Era

te, rădăcinile uriașe ca niște coroane 
desfrunzite — au fost și ele smulse ; 
locul — curățat și făcut favorabil 
traseului pe o lățime de treizeci de 
metri în latul conductei. Tractoarele 
au urcat, încărcate cu țevi, pante 
abrupte, au coborît, scrîșnind din frî- 
ne, povîrnișuri amețitoare, și-au a- 
dîncit peste tot vaduri pe care azi le 
străbat în viteză.

Tudor și Păunescu sînt, printre 
tractoriști, campionii acestui soi de 
performanțe, spre deosebire de Mül
ler care e cumpătarea în persoană. 
Urci kilometri întregi remorcat de el, 
în camionul cu alimente, lăsîndu-se 
în voia unui cablu, înregistrînd la 
fiecare cotitură schimbările de vite
ză, privind panorama mereu micșo
rată a îmorejurimilor. Un vajnic ma
gaziner se ceartă cu un maistru de 
scule care l-a trîntit un snop de tîr- 
năcoape peste sacii cu cartofi și ar
dei, o fată cîntă „Tmbătrînesc și-mi

Limpede șuvoi
E viața azi la noi. 
Val de rod bogat 
Vine către sat.

Că muncind cu spor
Lanul tuturor
Rodul e-nzecit 
Și traiu-nsorit.

In fotografie : artiștii amatori din Groșii de sub 
Munte, regiunea Maramureș, interpretînd montajul 
literar „La poalele muntelui".

în viațâ
scenă

în a opta zi
Au Intrat în concurs formațiile artistice din regiu

nea Argeș cu „Partea leului” de C. Teodoru interpre
tată de un colectiv de metalurgiști din Pitești, „Ari
pă de rîndunică” de Sütö Andraș prezentată de 
colectiviștii din Godeni-Muscel, Colectivul Pala
tului de cultură din Pitești a prezentat specta
colul cu „Micii burghezi“ de Maxim Gorki.

Cu vii aplauze au fost întîmpinați colectiviștii din 
V^ideeni. îmbrăcați în pitorești costume din Horezu, 
care au interpretat montajul literar „Pe-un picior 
de plai”. Un alt montaj literar, „Sub steagul parti

dului”, a fost prezentat de meta
lurgiștii din Cîmpulung Muscel.

Pe scena Casei de cultură a 
raionului „16 Februarie” muncitorii 
fabricii de cherestea din Cotmeana 
au înfățișat spectacolul de păpuși 
„Dacă toți am fi leneși" de Xenia 
și Aurel Boeșteanu, iar echipa de 
păpuși a Casei raionale de cultură 
din Rîmnicu-Vîlcea — spectacolul 
„Ghiocel și Viorica” de Luiza Vlă- 
descu.

Vineri seara a mai intrat în con
curs și prima formație a artiștilor 
amatori din regiunea Bacău — co
lectivul căminului cultural din 
Solonț cu comedia „Ochiul-babei” 
dramatizare după Ion Creangă.

plăcere despre rolurile rea
lizate pînă acum, despre 
esenfa personajului, despre 
repetijiile la masă și miș
carea în scenă. Intre „esen
ța“ personajului interpretat 
azi și interpretă există însă 
deosebiri fundamentale. „Tu
șa Kineses“ din piesa lui 
Sülô Andras e o femeie apri
gă și certăreață care se o- 
pune căsătoriei fiicei sale cu 
un tînăr din altă gospodărie 
colectivă.
— Fata mea de pe scenă 
este fata mea și în viața de 
toate zilele — ne spune 
zimbind colectivista Tatiana 
Dumifrache. Eu însă n-am 
să mă opun niciodată ca 
Zorina să-și urmeze îndem
nul inimii...

Prin aceste cuvinte, colec
tivista din Godeni ne-a dez
văluit o trăsătură pe care am 
remarcat-o și la mulți alți ar
tiști amatori: rolurile inter
pretate îi fac în primul rînd 
pe ei să-și definească atitu
dinea față de feluritele îm
prejurări ale vieții.

...O familie de oameni dă- 
ruiți teatrului. Nu este sin
gura. Pe scenele festivalului 
am întîlnit numeroase familii- 
asemănătoare, pe care le 
unește, printre altele, și a- 
ceasfă pasiune pentru artă.

P. D.

,,Domnul Goo" prezentat de păpușarii amatori de Ia Institutul
de Endocrinoîogie-București.

Recitatori din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară : Paraschlva 
Albu, funcționară (Tg. Mureș) șl Bartha Béla, tehnician (Tîmăvenl).

Echipa de teatru amator a sindicatului învățămînt-Oradea a interpretat „Căsătoria" de Gogol, 
în. fotografie : Domnița Munteanu (Agafia Tihonovna) și Eugen Groza (Podlrolesin).

pare rău". Inginerii joacă șeptic, fie
care din pasageri își trăiește pro
priile gînduri. Iar la cinci metri în 
față, în cabina lată a tractorului, un 
tovarăș al tău, care-și trăiește jumă
tate din zi în încordare, conduce cu 
ochii în patru, ocrotindu-te prin fie
care iibră a mușchilor săi încleștați 
pe leviere. Noaptea tîrziu, cînd 
pleoapele ți se închid, auzi iarăși 
zgomotul motorului său, baraca e 
scăldată în lumina farurilor puterni
ce — și, o clipă, îți învingi somnul 
gîndindu-te la primejdiile pe care, 
în continuare, omul acela din noapte 
le înfruntă, conducînd platforma în
cărcată cu țevi pe locul unde, în zori, 
le vor monta lansatoarele.

Zgomotul tractorului „Kirov" a a- 
dus un nou acord în partitura naturii 
și, auzindu-1 reverberat printre stînci, 
îți pare că e banda sonoră a unui 
jurnal de front. Unii zic că din cauza 
lui au dispărut chiar fiarele din a- 
ceste locuri. Nu-i adevărat. Nea Moi
se, ultimul și cel mai statornic paznic 
al șantierului, singurul din șapte 
care a rezistat să rămînă noaptea în 
aceste locuri povestește că, în cîteva 
rînduri, a auzit prin apropiere urlete 
de lupi și a zărit nenumărate lumi
nițe rotunde în preajma ferestrei. Iar 
într-o dimineață a găsit izvorul, pe 
care și-l adîncise în fața colibei, 
surpat de labe de mistreț.

Omul a avut de înfruntat toate a- 
ceste primejdii și le-a învins. Aici 
poți veriiica, mai bine ca oriunde, 
înaltele virtuți pe care i le-a dat so
cialismul. Și-a învins frica de adîn- 
cimi, a înfruntat fiarele pădurii, vîn- 
tul, ceața, ploile, zăpada din septem
brie. A muncit cu voința încordată, 
gîndindu-se mereu la munca de a 
doua zi, care avea să-l apropie și 
mai mult de victorie. A socotit în 
gînd cele două sute patruzeci de 
zile, i s-au părut multe, a săpat în 
fiecare zi un metru cub în plus, a 
montat cu un tronson mai mult — șl 
a terminat marea sa operă cu două 
luni mai devreme. A fost o treabă pe 
care numai un erou, cum e el, ar fi 
putut-o face.

L-am privit adeseori, seara, în dor
mitorul barăcii. L-am văzut scriin- 
du-și scrisorile — pe genunchi, la 
lumina unui lămnas — citind ziarul
cu voce tare, luînd masa, glumind 
în jurul unui foc, înveselindu-se în 
fața unui șugubăț, spălînd cămăși
cu neîndemînare. 
bufetul cabanei,

bînd rachiu la 
tunzîndu-se la

firma unui frizei improvizat, pe 
al cărui scaun scria : „Prăvălie de
oltean, fără ușă. fără geam”. Dezin
voltura șl siguranța lui m-au sur
prins. îmi părea, de fiecare dată.
că am de-a face cu un avia-
toj întors dintr-un raid periculos. 
Am recapitulat etapele muncii lui 
zilnice. Nu-mi venea să cred că
omul de acum două ore e cel din 
fața mea, spălîndu-și cămașa. Cine
e acest om ?

Candid și aspru, avîntat și fleg
matic, boem dar, în același timp, 
devotat muncii sale pînă la uitarea

(Continuare în pas IV-a)

ION BRAD

Z G
Din pîrîul clar de mineral 
La o mie cinci sute de grade 
Zgura mistuită de furnal 
Se alege-n sloiuri și cascade.

N-o primește fonta-n firea ei, 
în lumina-i dură nici oțelul.
Pe sucite jgheaburi și alei 
Smiorcăind se-nghesuie-n tot felul.

URA
Dusă la o margine de burg 
Și vărsată-n stinse văi de zgură 
Arde încă trist ca un amurg 
Transformat curînd în zare sură.

Amăgit, de ți-ai lăsat cumva 
Gîndul în amurguri să se scalde, 
Nu-I mai poți de zgură scutura 
Decît numai la temperaturi înalte,

ANGHEL DUMBRAVEANU

SFATUL COLECTIVIȘTILOR
E înspre miezul nopții, sau poate a trecut 
Și fumu-atîrnă-n sală, precum o ceață fină. 
Miroase-a haine ude și a tutun și-a lut 
Dar umbra oboselii de nimeni nu se-anină.

Lumina ce vibrează în ochii-aceștia mulți 
Țăranii — au tors-o-n vară în grînele roșcate, 
Iar glasul lor — ca vîntul și rîul — de-1 asculți, 
E foșnetul ce trece prin lanuri, cîteodată.

Cu vorba lor puțină și-adesea repezită,
Ei plănuiesc, de-aseară, pămîntului ce-or cere.
O palmă pămîntie, cu bătături, muncită,
Se plimbă-ncet pe-o hartă, mai mult a mîngîiere.

Aici vor crește-oreze cu clopoței — ciorchini, 
Sau va mișca din săbii porumbu-nalt, în vînt ? 
E greu s-alegi din gînduri pe cel mai greu,

mai plin, 
Ca să preschimbi în aur, nectarul din pămînt...

Manifestări 
pentru tineret

Casa de cultură a tine
retului din raionul „30 De
cembrie” din Capitală a 
inițiat un ciclu de manifes
tări în cinstea celei de-a 
XV-a aniversări a R. P. 
Romine. Recent, s-a des
fășurat faza raională a 
concursului „Cine știe, cîș- 
tigă” pe tema „15 ani de 
la crearea R. P. Romine”, 
la care au participat tineri 
și tinere din întreprinde
rile, instituțiile și școlile 
raionului. In colaborare cu 
Uniunea Scriitorilor, casa 
de cultură pregătește o 
seară literară „Slăvită fii, 
Republică măreață”. Pen
tru elevi va avea loc un 
simpozion pe tema „A 15-a 
aniversare a R.P. Romine”.

Premieră teatrală

Un colectiv al Teatrului 
Național „V. Alecsandri"

din Iași a prezentat în pre
mieră : „Bulevardul Lenin
gradului” de scriitorul so
vietic I. Stock. Regia spec
tacolului aparține lui Ion 
Olteanu, artist emerit, iar 
scenografia lui Mircea Ma- 
rosin.

Expoziții

In sala Galeriilor de artă 
din Bd. Magheru s-a des
chis expoziția de grafică 
intitulată : „Aspecte de la 
sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale”. 
Expoziția cuprinde peste 
50 de portrete ale partici- 
panților la sesiune reali
zate de Gion Mihail.

In sala Galeriilor de artă 
din Calea Victoriei este 
deschisă o expoziție de 
pictură în care sînt pre
zentate portrete realizate 
de Mihaela Pastia Stănescu.

La teatrul de păpuși
„Ciufuliri"

PLOIEȘTI (coresp. „Scîn- 
teii”). — Secția de păpuși 
„Ciufulici” a Teatrului de 
Stat din Ploiești a devenit 
în ultimii ani un loc în
drăgit de mulți copii din 
localitate. Aici au fost puse 
în scenă un șir de piese 
cum sînt „In împărăția 
Periei de Dinți”. „Doctorul 
Aumădoare" și altele mult 
aplaudate de micii specta
tori.

Păcat totuși că sîrguința 
artiștilor mînuitori de a 
realiza spectacole cît mai 
reușite este umbrită de 
condițiile în care se vizio
nează aceste spectacole. 
Sala teatrului de păpuși 
este neîngrijită, scaunele 
n-au fost, de mult reparate, 
iar încălzirea ei lasă de do
rit : sobele sînt defecte, a- 
proape nefolosibile. Tova

rășii de la sfatul popular 
regional cunosc această si
tuație. dar n-au luat mă
surile care s-ar fi impus. 
Este cazul ca secției pen
tru cei mici a teatrului 
ploieștean să i se acorde 
aceeași atenție ca și sec
ției de dramă.

Cenaclul „G. Coșbuc"

Cenaclul literar „G Coș- 
buc“ reunește studenți de
là Facultatea de filologie 
a Universității din Bucu
rești. în lucrările lor lite
rare studenții prezintă, as
pecte din viața universita
ră, chipuri de tineri îna
intați. în afară de ședințele 
de lucru, cenaclul organi
zează și schimburi de ex
periență. cu cercuri literare 
din întreprinderi și institu
ții. O strînsă legătură păs
trează cu membrii cercu
lui literar de la. Uzinelf 
„Semănătoarea”.
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Una dintre cele mai avansate 
orientări tehnice, în stare să revo
luționeze dezvoltarea multor ramuri 
ale industriei o constituie aplicarea 
pe scară largă a aparatajului ia- 
dioelectronic și a tehnicii electro
nice. în ultimii ani a apărut o orien
tare nouă — tehnologia electronică.

Tehnologia electronică este un 
domeniu al științei și tehnicii bazat 
pe utilizarea fasciculelor de elec
troni și ioni, a cîmpurilor electrice 
și electromagnetice pentru prelucra
rea și transformarea materialelor. 
Pînă în prezent electronica cunoștea 
vaste aplicații în industrie numai 
ca mijloc de automatizare, de diri
jare și control al proceselor tehno
logice. Acum, la ordinea zilei se 
află problema folosirii ei pentru 
executarea nemijlocită a unor ope
rații tehnologice extrem de com
plexe, iar uneori inaccesibile pen
tru procedeele obișnuite de prelu
crare.

Fasciculul electronic 
în acțiune

De pe acum echipamentul tehno
logic cu fascicul electronic este fo
losit pentru topirea, epurarea, 
pulverizarea, prelucrarea dimensio
nală de precizie foarte mare și la 
nivel calitativ superior a materia
lelor, precum și pentru sudarea lor.

Ca sună de încălzire fasciculul 
electronic prezintă avantaje incon
testabile față de toate celelalte pro
cedee de încălzire Cu ajutorul fo
calizării, puterea specifică a fasci
culului poate varia de la cîteva 
unități la milioane de kilowați pe 
cm p. Cu un fascicul electronic se 
pot topi orice materiale, inclusiv 
cele mai greu fuzibile, obținîndu-se 
orice temperatură cerută pentru to
pire și orice durată de menținere 
în vid a metalului lichid incandes
cent. Toate acestea asigură obți
nerea unui metal de. calitate foarte 
înaltă — cu proprietăți electrice și 
mecanice noi — prin eliminarea cea 
mai completă a gazelor, prin înde
părtarea pe calea distilării a impu
rităților volatile și prin înfăptuirea 
altor procese fizico-chimice. Metalul 
retopit în vid își schimbă simțitor 
proprietățile. De exemplu, niobiul 
greu iuzibil devine atît de plastic 
încît dintr-o vergea avînd un dia
metru de 50 mm se poate prepara 
prin laminare la rece o foiță groasă 
de 10 microni.

Supraîncălzirea puternică a ma
terialului topit ou fascicul electro
nic in vid determină o evaporare 
intensă, vaporii de material con- 
densindu-se pe suprafețele reci sub 
forma unor pelicule uniforme. Pe 
acest principiu se întemeiază func
ționarea instalațiilor tehnologice 
pentru obținerea peliculelor molecu
lare mecanice, electrice și semicon
ductoare, a acoperirilor în mal 
multe straturi ale pieselor.

Dacă un flux electronic, accelerat 
printr-o tensiune de 100 000—150 000 
Volți, se focalizează intr-un fascicul 
îngust avînd diametrul de ordinul 
unui micron, orice material spre 
care va fi dirijat un asemenea fas
cicul 6e va evapora instantaneu. Pe 
acest principiu sînt întemeiate ma- 
șinile-unelte cu fascicul electronic 
pentru prelucrarea dimensională a 
metalelor, dielectricelor și semicon
ductoarelor în acest caz fasciculul 
electronic, asemenea unei scule mi- 
crominiaturale. poate așchia, găuri, 
freza, strunji cu o precizie microni- 
că orice material, chiar wolframul 
și diamantul.

Fasciculul electronic se utilizează 
cu mult succes și pentru obținerea 
unor îmbrnări sudate cîl se poate 
de sigure, absolut etanșe și de 
mare rezistență Sudarea în vid ou 
fascicul electronic asigură realiza
rea unor cusături sudate înguste cu 
o mare adîncime de topire Spre 
deosebire de alte procedee de su
dare ea nu lasă nici o urmă de 
oxidare. Aplicarea regimului de 
impuls în sudarea cu fascicul elec
tronic permite să se sudeze chiar 
și materiale eterogene cum ar fi 
molibdenul, tanlalul, wolframul, 
ceea ce este imposibil din punct de

de M. FEODOROV 
vicepreședinte a) Comitetului de stat 

■ pentru tehnica electronică 
de pe lingă Consiliul de Miniștri 

al U.R.S.S.

vedere tehnic cînd se folosesc alte 
procedee de sudare.

Scînteia înlocuiește scula 
așchietoare

în diferite ramuri ale economiei 
naționale cunosc vaste aplicații 
noile metode de prelucrare deose
bit de precisă prin electroeroziune, 
bazată pe folosirea unui fascicul 
electronic care acționează asupra 
materialului la presiunea atmosfe
rică obișnuită. Cu aceste metode 
pot fi prelucrate orice fel de mate
riale conducătoare de curent, unele 
materiale semiconductoare și chiar 
dielectrice, inclusiv diamantul, cu o 
precizie pînă la 2-3 microni și o 
netezime a suprafeței pînă la 0,1 
microni. Procedeul de eleclroero- 
ziune ridică simțitor capacitatea de 
producție a secțiilor de sculărie, 
permite rp.uncitorilor cu calificare 
inferioară să confecționeze matrițe 
și dispozitive de o clasă superioară 
de precizie și complexitate. In com
parație cu alte procedee — meca
nic, ultrasonic, electrochimie etc. — 
prelucrarea prin electroeroziune 
este în multe cazuri de zeci și sute 
de ori mai economicoasă și produc
tivă. In unele cazuri ea constituie 
singurul procedeu posibil de con
fecționare.

în cazul prelucrării prin electro
eroziune, procedeu de înaltă pre
cizie, nu se creează nici un fel de 
tensiuni interne în material. Din 
această cauză a devenit posibil să 
se confecționeze cu înaltă precizie 
piese hiperfine nerigide ajurate și 
diferite articole supraminiatuiale, 
ale căror elemente nici nu pot fi 
distinse fără microscop.

Cu ajutorul procedeului prin elec
troeroziune se confecționează cu 
■succes piese deosebit de precise 
ale aparatelor electronice : blocuri 
anodice, sisteme moderatoare, dife
rite rețele cu structură fină. Cu 
ajutorul acestui procedeu se pot 
confecționa filiere cu găurile avînd 
profiluri complicate pentru obține
rea fibrelor artificiale și poansoane 
fasonate pentru extrudarea pieselor 
la rece. Procedeul este, de aseme
nea, adecvat pentru gravare și de
sen artistic pe metal, marcarea pie
selor ajurate din metale prețioase, 
pentru alierea suprafețelor.

Pentru ca uzura sculei (electro
dului) să nu influențeze asupra pre
ciziei pieselor de prelucrat, în Uniu
nea Sovietică au fost elaborate o 
serie de procedee originale. Printre 
acestea figurează un procedeu în 
care un contur dat se decupează 
sub formă de sîrmă subțire în miș
care continuă, așa cum se prelu
crează cu fierăstrăul de traforaj. 
Acest procedeu permite să se auto
matizeze procesul, și să se confec
ționeze piese cu orice profil com
plicat pe baza unui program dina
inte stabilit, a unui desen.

Forța cîmpurilor electrice
Una din orientările tehnologiei 

electronice o constituie folosirea în 
procesele de producție a torțelor 
cîmpului electric, sub a căror in
fluență particulele materialului se 
deplasează pe baza unui program 
dinainte stabilit Forța cîmpurilor 
electrice se folosește la epurarea 
gazelor, la separarea particulelor 
solide la separarea lichidelor, la 
vopsite, acoperiri, scămoșare, for
mare. amestecarea pulberilor. Pe 
proprietatea deplasării particulelor 
încărcate într-un cîrnp electric se 
înlemerază funcționarea filtrelor e- 
lectrice Ele elimină din gazele arse 
impuritățile aflate în atmosfera ora
șelor industriale. Captarea cu aces
te filtre a prafului de ciment arun
cat în atmosferă nu numai că însă
nătoșește aerul și solul, ci și spo
rește producția de ciment-marfă cu 
15—20 la sută datorită reducerii 
pierderilor

Numeroase procese de producție 
necesită absența totală a prafului 
la locul de muncă. Metodele exis
tente de epurare a aerului reduc 
numărul firelor de praf din acesta 
pînă la o cantitate în care în de
curs de o oră se depun cîteva sute 
de asemenea fire pe 1 emp de su
prafață. Folosirea riltrelor electrice 
la locul de muncă elimină praful 
din aer de sute de ori mai bine — 
pînă la un singur fir de praf. Fil
trele electrice elimină din aer nu 
numai praful, ci și microbii. De a- 
ceea ele sterilizează cel mai bine 
aerul în instituțiile medico-sanitare.

Cu ajutorul cîmpului electric, teh
nologia electronică se utilizează 
pe scară largă pentru separarea 
diferitelor substanțe și particule de 
dimensiuni diverse. Asemenea pro
cedee se aplică pentru concentra
rea minereurilor, extragerea ele
mentelor rare și dispersate — ger- 
maniu, rubidiu, ce3iu. Cîmpurile 
electrice desprăfuiesc și curăță ce
realele de impurități organice și 
minerale, sortind grînele după greu
tate și dimensiuni. Aceasta permite 
să se obțină material săditor 
în vederea strîngerii unor recolte 
sporite la hectar. Folosirea cîmpu
rilor electrice în vopsirea autovehi
culelor, emailarea obiectelor de uz 
casnic, glazurarea ceramicei fățui- 
toare simplifică tehnologia, îmbună
tățește calitatea produselor și oferă 
posibilitatea de a se economisi o 
mare cantitate de materii prime, 
mijloace și muncă.

Se știe că în cursul mișcării par
ticulelor într-un cîmp electric are 
loc orientarea lor de-a lungul li
niilor de forță. Acest fenomen este 
folosit în producerea industrială a 
materialelor fibroase și scămoșate, 
pentru 6porirea densității fibrelor 
de pluș pînă la 100 000 fibre pe 
cm p.

Cu ajutorul cîmpurilor electrosta
tice și al efectului fotoelectric, teh
nologia electronică se aplică pe 
ecară largă în poligrafie. Obținerea 
unor copii după desene cu o ase
menea tehnologie eliberează un 
mare număr de oameni și simpli
fică procesul de muncă pentru con
fecționarea hîrtiei de calc, îmbună
tățește considerabil calitatea co
piilor în comparație cu obișnuitele 
copii pe hîrtie pentru heliograf.
Lumina prelucrează metalele
în ultimii ani s-a ivit posibilitatea 

de a se folosi generatoarele cuan
tice de lumină — așa-numitele la
sere — pentru așchierea, găurirea, 
sudarea și alte feluri de prelucrare 
a metalelor cu ajutorul unor fasci
cule înguste de raze de lumină. La
serele funcționează în regim de im
puls și energia impulsului lor de 
lumină este mică — de aproxima
tiv 1 joule. O asemenea cantitate 
de energie poate să încălzească un 
gram de apă numai cu un sfert de 
grad. Dar această energie este 
concentrată într-un fascicul al cărui 
diametru este egal cu aproximativ 
0,01 mm și se degajă în decurs de 
o milionime de secundă. în condi
țiile unor asemenea concentrații de 
energie și ale degajării ei instanta
nee, locul minuscul în care este 
proiectată raza de lumină se încăl
zește la multe mii de grade, iar 
metalul se evaporă.

într-o serie de institute de cerce
tări din U.R.S.S. se desfășoară o 
activitate considerabilă legată de 
dezvoltarea tehnologiei electronice 
și, în special, a prelucrării prin e- 
lectroeroziune a materialelor condu
cătoare de curent. Se creează o 
bază tehnologică de proiectare 
pentru dezvoltarea continuă a teh
nologiei electronice. Tehnologia 
electronică începe să se integreze 
în industrie în toată varietatea ei. 
în momentul de față ea cunoaște 
aplicații industriale în însăși teh
nica electronică, iar această tehno
logie avansată își găsește utilizări 
tot mai largi și în alte ramuri ale 
producției — industria constructoare 
de mașini, de aparate, industria 
chimică și metalurgică.

[După ziarul „Pravda“ nr. 
332 (16 188)1.

Pe scurt
din toată țara
CURSURI PENTRU PREȘEDINȚI 

ȘI BRIGADIERI ZOOTEHNIȘTI DIN 
GOSPODĂRIILE COLECTIVE. La 
Casa agronomului din Petin, ra
ionul Satu-Mare, s-a deschis un 
curs de 10 zile la care participa 
65 de președinți din gospodăriile 
colective din regiunea Maramu
reș. Lecțiile sînt predate de către 
ingineri agronomi, zootehniști și 
alți specialiști cu experiență care 
lucrează în agricultura regiunii 
Maramureș.

La Sighet s-a deschis la înce
putul acestei săptămîni un curs 
de 10 zile pentru pregătirea bri
gadierilor zootehniști din 45 de 
gospodării colective din regiune.

Se predau lecții privind crește
rea și îngrijirea tineretului tau
rin, alcătuirea rațiilor furajere, 
organizarea fermelor pentru creș
terea porcilor și a păsărilor etc.

LECJII DE 'COREGRAFIE PENTRU 
COPII. Pe lingă clubul uzinei „Victo
ria" din Calan s-a deschis de curînd 
un cerc de coregrafie pentru copii, 
frecventat de 60 de copii care, sub 
îndrumarea instructorului Elekes Da
niel, învafă dansuri clasice și jocuri 
populare. (De la Iosif Crasca, co- 
resp. voluntar).

RIDICAREA CALIFICĂRII. 
Pentru ridicarea calificării mun
citorilor și perfecționarea lor în 
diferite meserii, în întreprinde
rile industriale din orașul Galați 
au fost organizate 109 cursuri. 
Lecțiile sînt ținute de ingineri, 
tehnicieni și cadre economice din 
întreprinderile orașului.

BIBLIOTECĂ MOBILĂ FRUN
TAȘĂ. în secțiile Fabricii de țevi 
din Roman funcționează 16 bi
blioteci mobile. Cea de la secția 
filetaj are 228 cititori perma- 
nenți. Ei au citit peste 1 000 de 
cărți beletristice, tehnice și ș*i-  
ințifice.

Printre cititorii care solicită 
cele mai multe cărți se numără 
fruntașii în producție Petru Ia- 
mandi, Gheorghe Gîndulescu, 
Gelu Onea, loan Lupu și alții. 
(De la Constantin Smerea, co- 
resp. voluntar).

LA „30 DE ANI“. S-au împlinit 30 
de ani de la înfiinfarea fanfarei 
minerilor din Gura Barza, cunoscută 
în multe localități din regiunea Hu
nedoara. Cu acest prilej a avut loc 
un concert festiv, la care și-au dat 
concursul cei mai vechi instrumen
tiști din Gura Barza : Dumitru Șfir- 
bu, electrician, Gh. Ștefan, șef de 
echipă, Emanoil Presecan, strungar 
și alții. (De la Mihai Susan, coresp. 
voluntar).

ETICHETĂ DIN EMAIL. La fabrica 
de sticlă Sighișoara au început să fie 
folosite emailuri la inscripțiile de pe 
butelii și borcane. Pe borcan sau bu
telie va apare inscripția și desenul 
produsului pe care le purta de obicei 
eticheta de hîrtie.

CINEMATOGRAFE SĂTEȘTI. Zi
lele acestea în comunele Gorgova, 
raionul Tulcea, Pisica și Dorobanju, 
raionul Macin, s-au dat în folosință 
noi cinematografe săteșfi. în pre
zent, în regiunea Dobrogea func
ționează 165 de cinematografe să
tești.

îmbogățirea faunei 
legiunii

Lucrătorii silvici din regiunea Hu
nedoara au întreprins în ultimii ani 
o serie de acțiuni de îmbogățire a 
faunei pădurilor și rîurilor de mun
te. Au fost amenajate parcuri și 
rezervații de vînătoare, s-au înfiin
țat crescătorii de fazani, păstrăvării 
etc. Ca urmare a măsurilor luate, 
specii de animale rare din masivele 
Retezat și Sebeș — caprele negre, 
cerbii — au cunoscut o înmulțire 
continuă în ultimii ani.

A.

(Urmare din pag. 111-a)

de sine constructorul de conducte 
face parte din familia plină de far
mec și originalitate a ..călătorilor" 
a oamenilor care și petrec roate 
cele douăzeci și patru de ore ale 
zilei — și asta pentru mai multă 
vreme — împreună sub cerul liber, 
uniți pînă la Identificare de pers
pectiva unui scop comun în timp 
ce marinarii exploratorii și geologii 
alcătuiesc categoriile clasice ale 
acestei familii, constructorii de con
ducte sînt abia mezinii ei Meseria 
lor e încă tînără și actul ei de ma
turitate s-a semnat în anii de după 
eliberare, mai precis în romantica 
încleștare de energii de la Agnita- 
Botorca. Deci și psihologia acestei 
categorii e una încă în plină for
mare

Majoritatea constructorilor o con
stituie săpătorii, iar săpătorii sînt 
în majoritatea lor olteni Sosesc 
răzleți, cînd nici nu te-ai aștepta, 
cu geamantane în mînă, cu priviri 
împrăștiate, de recruți îi întîmpină 
„veteranii", olteni și ei. veniți cu un 
an sau doi mai devreme Se împrie
tenesc :

— Care ești, bă. din raionul Ple 
nița ?

— Eu sînt din Craiova da’ am
acolo un văr.

— Spune, bă. cum e munca
p-aci ?1

— Cum să fie ? Muncești, cîștigi 1
— Eee 1 Eu sînt de mai mult timp

aici. Am lipsit doar trei luni vara 
trecută. Cîștig. nu mă plîng.

— Da’ Stan și Știrbu plecară Cre
zură că-și fac avere cu-n metru 
pe zi !?

— Ei, frate, hai să ne culcăm !
Șl a doua zi îl găsești integrat șl 

pe noul venit în marea familie Și 
seara îl vezi socotind cît a cîști- 
gat, ce își va cumpăra cînd va 
merge la oraș. Cu timpul capătă 
personalitate, devine mai altruist.

Muncitorii mai vechi ai șantierului 
— cei mai mulți. comuniști — îl 
educă pe nesimțite îl fac receptiv 
și constant, îi modelează ființa. 
Treptat, omul își ridică privirile din 
pămînt de la metrul cub de la 
tîrnăcop și de la „biștari", la ar
monia complicată a lucrării.

Mulți dintre noii veniți se califică. 
Pentru dinamitări s-au adus specia
liști artificieri, cu „patroane" cu 
ciocan și fitile și cu priceperea lor 
de vechi mineri Dar munca ma
nuală propriu-zisă, perforarea. în
cărcarea. „pușcarea" — toate le-au 
făcut acești începători pe care, la 
început, pînă și zgomotul exploziei 
îi speria A fost greu. Cînd, potri
vind „patronul" în stîncă, își sîn- 
gerau degetele de teama unei de
tunături pe care o așteptau din 
clipă în clipă, calmul maistrului 
care stătea la căpătîi îi scotea din 
sărite. „Vă dau dracu’“ izbucneau 
ei, și pînă cînd pașnicul miner, cu 
mustața lui ca de porumb, să-și 
vină în fire și să îngîne ,,Noa. ce-i 
baiu mă cicior ?" erau departe. în 
drum spre casă Dar se întorceau. 
Se întorceau fără să scoată o vor
bă. Se întorceau îndîrjiți își amin
teau poate de geamantanul lor, 
poate de baraca unde cunoscuseră 
sentimentul viril al colectivității, 
poate și de cei o mie de lei încă 
neridicați, de cele numai douăzeci 
sau treizeci de zile ce le-au mai 
rămas de muncit, și-i vedeai peste 
cîteva minute, apueîndu-se stînje- 
nițî de muncă, sub privirile nedu
merite ale molcomului ardelean.

Mai ales aici, unde fiecare zi a 
avut însemnătatea unui examen, 
șantierul a constituit pentru cel 
două sute de constructori o școală 
înaltă a conștiinței Tonul l-au dat 
muncitorii get-beget „oamenii cu 
calificare precisă". Montori, tracto
riști și electricieni, sudori și ingi
neri, cei mai mulți proveniți din in
dustria petrolieră, aceștia au adus

cu ei alături de virtuozitatea pro
fesională, un simț ascuțit, dar de 
loc rigid, al datoriei, o gîndire fer
mă, de luptători încercați, un umor 
tonic și profund uman, calități care, 
în fața obstacolelor, s-au dovedit 
molipsitoare și invincibile.

Pentru cineva intrat întîmplător, 
și în treacăt în această lume, tot 
ce poate fi mai inexplicabil este 
marea el naturalețe Eroi ai unei 
încleștări aprige cu timpul, cu na
tura, constructorii par abia ultimii 
care îi observă și îi iau în seamă 
dramatismul. Se comportă degajat, 
privesc greutățile mai degrabă mu
calit decît patetic, sînt străini de 
orice fel de crispare și — fapt ce 
demonstrează iarăși neobișnuita l°r 
capacitate de adaptare — par com
plet lipsiți de acel sentiment al 
provizoratului care .pe un citadin 
așezat l-ar face dezordonat și su
perficial Aici, ca în oricare parte 
a țării șantierul e pentru ei nu un 
simplu port în care au ancorat la 
întîmplare, ci un loc de muncă, 
guvernat în același timp de serio
zitate și voioșie Cabana O.N.T. 
lîngă care și-au amplasat barăcile, 
abdică, atunci cînd o vizitează ei, 
de la obiceiurile de gazdă fugitivă 
cu care au învățat-o turiștii, este 
dimpotrivă, un punct de întîlnire 
festivă și rară Discuțiile, seara, în 
dormitoare. par ale unei familii 
vechi și nedespărțite. Mesele pe 
traseu sînt tacticoase și Intime, bu
cătăria de campanie, instalată în
tr-un camion. lasă Impresia unei 
încăperi casnice, unde fiecare 
membru al familiei are căderea să 
dea sfaturi 6au să critice alcătuirea 
meniului Șantierul își are o gospo
dărie a lui. unde totul e bine gîn- 
dit și bine pus la punct, parcă din 
totdeauna pentru totdeauna. Nu 
lipsește nici cîinele păzitor — Ursu 
— care, adoptat într-o doară cu 
cîțiva ani în urmă, și-a urmat de 
atunci stăpînii în toate peregrină

rile, fiind astăzi, în vîrf de munte, 
lăudat pentru încăierările sale cu 
lupii din împrejurimi. Nu lipsesc 
nici perdelele de tifon, nici jocurile 
distractive, nici radioul portativ, 
nici eternul și mereu așteptatul 
poștaș. Din elemente obișnuite, pe 
care flacăra acestei conviețuiri în
delungate le-a retopit și le-a reva
lorificat, 6-a format aici o lume ori
ginală. unică în felul ei ; apoi, ca 
o pecete a acestei lumi, o psiholo
gie la fel de unică și de originală, 
care reproduce tot ce e mai speci
fic în fiecare om și care este repro
dusă, la rîndul ei, în fiecare din 
oamenii care au compue-o. Există 
un anume fel, același pentru toți, 
de a fuma, de a gîndi, de a tăcea, 
de a alege cuvintele și a le spune. 
Există un anume fel de a critica : 
în această ambianță bărbătească, 
frustă, simplificată, totul constă în 
a-1 cere tovarășului tău să nu ră- 
mînă mai prejos decît tine. Există 
un anume fel de a-ți învinge slăbi
ciunile, nostalgiile : totul constă în 
a te păstra cît mai aproape de 
viață, de colectiv. Un anume fel de 
a fi tandru, de a pune porecle de 
a ajuta și a cere ajutorul, de a-ți 
desfășura pei sonalitatea și a ți-o 
acordă, cu personalitatea celorlalți.

Despre oamenii aceștia s-ar pu
tea scrie o epopee. Ei sînt însă, și 
vor să fie oameni obișnuiți, adepți 
ai frumuseții simple, oameni veseli 
și generoși.

Cascada din caria muntelui, stîn- 
ca fumurie ce pare un crenel, codrii 
adînci cu miile lor de pleoape în
chise, prăpăstiile cu somnul lor al
bastru, vîntul oare a îndoit șapte 
stîlpi de înaltă tensiune, norii fugă- 
rindu-se în manejul lor fantomatic 
— pe toate le-au învins șl le-au 
făcut folositoare ori le-au supu3 
montîttd barăci și forînd galerii, a- 
runeînd poduri șl baraje, doborînd 
copaci, înălțînd trîmbele dinamitei, 
rezistînd vîntului. forțîndu-și respi
rația, învingîndu-și spaimele.

Și toate acestea le-au făcut sim
plu, omenește. Pentru că așa se 
trece peste munți o conductă.

Aseară, 
Ia Floreasca Spartakus 24-11
Și echipa masculină care ne re

prezintă țara în „Cupa campionilor 
europeni" la handbal în 7 a debu
tat victorioasă în noua ediție a 
importantei competiții. Aseară, în 
sala Floreasca, după un joc spec
taculos, aplaudat în repetate rîn- 
duri de public, Dinamo-București. a 
întrecut cu 24—11 (10—6) pe cam
pioana R. P. Ungare, Spartakus- 
Budape3ta. Dinamoviștii s-au impus 
de la început printr-un joc rapid, cu 
pase și combinații derutante. To
tuși, cei care au înscris primii au 
fost oaspeții. în minutul 2, Pfeiffer 
— care avea să fie de altfel șute- 
rul nr. 1 al echipei — marchează 
primul gol. Este însă singurul mo
ment în care echipa sa ia condu
cerea.

Mai calmi, dinamoviștii pătrund 
pînă în apropierea semicercului, de 
unde șutează puternic. La două 
astfel de pătrunderi, Ivănescu în
scrie (echipa noastră luînd condu
cerea), iar apoi, la un contraatac, 
Costache II înscrie încă un punct : 
3—1. Meciul are o desfășurare din 
ce în ce mai pasionantă. Echipa 
Spartakuß, deși condusă, caută să 
echilibreze jocul. Dinamoviștii sînt 
însă în formă ; în apărare, ei re
zolvă cu succes fazele cele mai 
periculoase, iar în atac — încearcă 
deseori poarta. La pauză, sco
rul era 10—6 pentru Dinamo.

In continuarea partidei, dar mal 
ales spre sfîrșitul ei, Dinamo domi
nă cu autoritate. Contraatacurile, 
unele dintre ele inițiate în urma 
unor frumoase intercepții, îi pun pe 
atacanții noștri în poziție de șut. 
De mai multe ori, Ivănescu, Cos- 
taohe I, Costache II înscriu în urma 
unor faze deosebii de spectaculoa
se. în ultimele 10 minute, oaspeții 
au înscris două goluri, în timp 
dinamoviștii au marcat de nouă 
Rezultat final; 24—11.

Campionii noștri au dovedit 
au o pregătire corespunzătoare, 
măsura posibilităților lor. Ivănescu,

Costache I și Costache II au fost 
cei mai buni din echipă.

Oaspeții — sosiți în Capitală 
după o victoria netă în fața echipei 
austriece W. Atzgersdorf (25—15) — 
au arătat reale calități, mai cu 
seamă în ce privește forța șuturilor. 
O impresie bună au lăsat în primul 
rînd portarul Andrik, (care a apă
rat două lovituri de la 7 m), Hajek 
și Pfeiffer.

în urma victoriei de aseară, Di-. 
namo-București s-a calificat în turul 
următor al C.C.E., urmînd a se în- 
tîlni cu învingătoarea din meciul 
Grasshopers Zürich — Rukomet Za
greb, care are loc azi la Zürich.

După 13 runde, în clasamentul campio
natului republican de șah pe primele 
locuri se află trei concurenți : M. Rădu- 
lescu, Drimer și Pavlov, cu cîte 7,5 puncte 
și o partidă întreruptă fiecare. Locul pa
tru este ocupat' de Soos cu 7,5 puncte.

In runda de aseară, Pavlov a cîștigat la 
Szabo, Rădulescu cu negrele la Pușcașu, 
ș\ Drimer cu albele la Soos. Remiză s-au 
terminat partidele ; Ghițescu — Radovici, 
Gheorghiu — 
și Voiculescu

Ciocîltea, Șuteu — Veisman 
— Partoș.

★
de la ora 19, pe patinoarul 
parcul 23 August va ave,a 
internațională de hochei pe 
echipele reprezentative ale

I. DUMITRIU

Astă seară, 
artificial din 
loc intîlnirea 
gheață dintre ___,___ . __
R.P. Rpmîne și k.D. Germane.

*
Echipa de box a clubului Metalul Bucu

rești și-a început turneul ‘ ~
întîlnind la Schwerin 
Scor final 10—10.

★
la orele
de la Floreasca se orga- 
de filme sportive docu- 

(Agerpres)

în R.D. Germană, 
echipa Traktor.

ce 
ori.

câ 
Pe

Duminică de 
sala sporturilor 
nizează o gală 
mentare.

17, 19 șt 21, în

Dar munca de educație ?...
sport din întreprindereaIubitorii de 

noastră au avut recent o mare satisfac
ție : echipa de rugbi a Fabricii de rul
menți din Bîrlad a promovat în catego
ria À.

Rugbiul bîrlădean e tînăr. Certificatul 
de naștere are cam aceeași dată cu 
al marilor construcții ridicate in ora- 
nostru : fabrica de rulmenți, comple- 
școlar, atelierele mecanice, fabrica 
cărămidă, blocurile de locuințe ș.a.

A promova de la o categorie la alfa, 
într-o competiție republicană nu este un 
lucru prea ușor pentru o echipă. Se cere 
din partea membrilor echipei muncă sus
ținută pentru însușirea procedeelor teh
nice și tactice, voință. Rugbiștii noștri 
au obfinut 15 victorii în cadrul ulti
mului campionat de calificare și au 
cîșfigat meciul de baraj susținut cu e- 
chipa „Minerul" din Lupeni. In obține
rea acestor succese, jucătorii și antreno
rul au un mare merit. De subliniat că în 
ultimii ani antrenorul N. Balcan s-a ocu
pat cu pricepere de pregătirea sportivă 
a unor tineri din fabrica noastră cum 
sînt Ștelan Cristea, Nicu Dujă, Mircea

său 
cel 
Șui 
xul 
de

Cartas, tineri care se numără astăzi prin
tre membrii de bază ai echipei.

Un lucru bun se remarcă la echipa 
de rugbi : fruntașii în sport sînt fruntași 
și la locurile de muncă. Strungarul An
ton Grandore, care pe terenul de sport 
este mai bun „la grămadă", se bucură 
de aprecierile colectivului de muncă pen
tru calitatea pieselor lucrate, 
nul Mihai Popa, rabotorul llie 
călușul Gheorghe Dobrescu 
fruntași în muncă și

Cîțiva membri ai echipei „Rulmentul’’ 
nu respectă însă îndatoririle pe care 
le au la locul de muncă (cum face 
Aldoi Carol), sau duc o viață dezor
donată (ca Gheorghe Bănceanu), Din 
păcate, fiind lăsafi în voia lor, a- 
cești jucători, prin comiterea unor acte 
de indisciplină pe terenul de sport, au 
umbrit întrucîtva în ultima vreme pres
tigiul echipei „Rulmenful“-Bîrlad. Așa s-a 
întîmplat chiar în meciul de baraj sus- 
finul de echipa noastră în Capitală,

Firește, iubitorii de sport din fabrică 
noastră nu sini de acord cu asemenea 
manifestări. Totuși, mai sînt suporteri 
care, prin pozifia lor neprincipială față 
de abaterile sportivilor, fac un rău ser
viciu activității sportive, cit și celor în 
cauză.

Actele de Indisciplină care au loc pe 
terenurile de sport — nu sînt analizate 
temeinic, în spirit autocritic ; nu se iau 
măsuri eficiente pentru ca ele să fie evi
tate. Consiliul asociației sportive „Rul
mentul“ se ocupă insuficient de mun
ca educativă în rîndul sportivilor 
și nu urmărește cum se achită an
trenorii de sarcinile ce le revin în a- 
ceastă privință. In seama cui rămîne a- 
ceastă latură importantă a muncii sporti
ve ? Practica arată că neglijarea educației 
duce în scurt timp la scăderea călii?.4’-' 
lor tehnice și fizice ale sportivilor, 3 
diminuarea puterii lor de luptă. Intensi
ficarea muncii de educație, paralel cu 
pregătirea multilaterală a rugbiștilor 
noștri, este imperios necesară, mai 
ales dacă ținem seama că promovarea 
lor în categoria A obligă la o compor
tare exemplară.

ELIADE SOLOMON, controlor 
de utilaje; EUGEN OPREA, in- 
giner ; CONSTANTIN HUȘANU, 
rectificator — din postul de co
respondenți voluntari ai „Scîn- 
teii“ la Fabrica de rulmenți din 
Bîrlad.

în sport.

Electricia- 
Pascal, lă- 
sînf și ei

Cîteodată, în 
ultimul antract 
spectacolul are 
loc în sală.

Desen 
de FRED 

GHENÄDESCU

— ȘI.... cu
florile alea ce 
e... ? 1 î

— Știți... azi... 
se Împlinește 
anul de clnd 
ne cunoaș
tem 1...

Desen 
de RÏK 
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Sesiunea Comisiei romîno-sovietice 
de colaborare tehnico-științifică

Recent a avut loc la București cea 
de-a XVIII-a sesiune ordinară a 
Comisiei romîno-sovietice de cola
borare tehnico-științifică dintre 
Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Romînă;

La sesiune au fost analizate re- 
■■"'* *atelg  obținute în urma schim- 
b ui reciproc de realizări tehnico- 
științifice și a experienței în pro
ducție din anul 1962.

In urma catastrofei care a avut 
loc miercuri la o mină de aur din 
Republica Sud-Africană s-au în
registrat 34 de morți și 20 de ră
niți. Direcția minei a anunțat că 
toate operațiunile de salvare au 
fost întrerupte și că nu se vor mai 
depune eforturi pentru aducerea 
la suprafață a corpurilor victi
melor.

• UN METEORIT INTERESANT

Savanți americani și francezi 
au început studierea unui meteo
rit, considerat un fenomen extrem 
de interesant al naturii. Meteoritul 
a căzut la 19 august în Republica 
Volta Superioară. Cercetările pre
liminare au arătat că el a rătăcit 
în spațiul cosmic aproximativ o ju

Părțile au constatat cu satisfacție 
că asemenea schimb de experiență 
a permis rezolvarea unui șir de 
probleme importante tehnico-știin- 
țifice, în însușirea producției de 
mașini, aparate, dispozitive, mate
riale noi și de procese tehnologice 
de înaltă productivitate.

In conformitate cu Protocolul se
siunii, organizațiile Uniunii Sovie
tice vor transmite organizațiilor Re
publicii Populare Romîne în primul 
semestru al anului 1963 documenta
ții tehnice pentru utilaj de laminat 
țevi, turbine și turbogeneratoare, 
motoare electrice, diverse utilaje 
petroliere de foraj și exploatare, 
pentru producția de aparatură și 
montaj al sistemului de centrali
zare, semnalizare și blocaj pe căi 
ferate și alte documentații tehnice 
importante pentru industria chimi
că, metalurgică, constructoare de 
mașini și electrotehnică. Specialiștii 
romîni se vor documenta în U.R.S.S. 
«supra problemelor de producție a

înapoierea în Capitală a ansamblului 
folcloric „Rapsodia Romînă“

Vineri s-a înapoiat în Capitală 
ansamblul folcloric „Rapsodia Romî
nă“ care a întreprins un turneu de 
3 luni în S.U.A. și Danemarca.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
solii artei populare romînești au 
fost întîmpinați de reprezentanți ai 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, de conducători ai unor in
stituții cultural-artistice din Capi
tală de oameni de artă.

Au fost de față reprezentanți ai 
Legației S.U.A. la București.

In cursul turneului ansamblul a 
dat spectacole în 56 de orașe din 
S.U.A. și la Copenhaga, vizionate 
de peste 150 000 de spectatori.

în fotografie : la sosire pe aero
portul Băneasa.

(Foto : M. Andreescu)

Telegramă
Prezidiul Adunării Populare a 

R. p. Albania a trimis Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne o telegramă 
de mulțumiri pentru felicitările cu 
prilejul sărbătorilor naționale.

Inițiativă, spirit gospodăresc
(Urmare din pag. I-a)/

de brigadă în atelierul de apa- 
rataj :

— în noul an, a arătat el. colec
tivul de muncă din atelierul nostru 
Vi, trebui să execute unele produse 
de înaltă tehnicitate. Aceasta pre
supune ca nivelul calificării noastre 
profesionale să crească continuu. 
De aceea, noi am și luat mă
sura, încă de pe acum, ca muncitorii 
cu o pregătire profesională mai ri
dicată să răspundă de îndrumarea 
à 3—4 tineri. Totodată, au fost or
ganizate cursuri pentru ridicarea 
calificării profesionale a tuturor 
muncitorilor.

— Cifrele de plan pe anul 1963 
pentru turnătoria de oțel, a spus 
ing. Moise Tudose, sînt mobiliza
toare. De altfel, putem raporta că 
oțelarii și-au realizat pianul pe acest 
an încă de pe acum. Pînă la sfîrșitul 
anului, colectivul secției noastre își 
propune să realizeze peste plan 60 
de tone de piese. Documentele de 
partid ne arată însă că trebuie să 
împletim lupta pentru sporirea pro
ducției cu grija de a îmbunătăți ne
contenit calitatea pieselor turnate. 
E drept, și în domeniul calității am 
obținut rezultate bune, dar în a- 
ceastă privință avem încă mari po
sibilități. Este nevoie, în primul 
rînd, ca toate echipele și fiecare 

țevilor din oțeluri bogat aliate, me
todelor de încercare a straturilor de 
țiței la presiuni înalte, automatiză
rii complexe a extracției și trans
portului țițeiului și gazelor, proiec
tării și producției de diferite tipuri 
de motoare electrice și altor pro
bleme.

Organizațiile Republicii Populare 
Romîne vor transmite organizațiilor 
Uniunii Sovietice în aceeași perioa
dă documentații tehnice privind 
problemele obținerii cocsului din 
reziduuri petroliere grele, a cocsului 
metalurgic din cărbune, rodajului 
chimic al motoarelor, producția sa
pelor cu trei role, mecanizarea com
plexă a cultivării și recoltării cul
turilor păstăioase și alte documen
tații. Specialiștii sovietici se vor 
documenta în R. P. Romînă asupra 
unor probleme ale producțiilor 
chimice, lucrărilor de cercetări 
științifice în domeniul teoriei auto
matelor finite, producției de celuloză 
și furfurol din stuf, cercetărilor în 
domeniul noilor preparate pentru 
oncologie și altor probleme.

în perioada desfășurării celei 
de-a XVIII-a sesiuni, membrii păr
ții sovietice a comisiei au vizitat o 
serie de întreprinderi industriale 
din R. P. Romînă.

Sesiunea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie frățească și 
deplină înțelegere reciprocă.

(Agerpres)

Infor
• Vineri dimineața s-a deschis în amfi

teatrul Spitalului Colțea lucrările celei 
de-a Vl-a consfătuiri de medicina culturii 
fizice și sportului, la care participă me
dici specialiști, cadre didactice din Insti
tutul de cultură fizică, profesori de edu
cație fizică, antrenori sportivi.

Consfătuirea dezbate unele probleme 
medicale actuale ale sportului de perfor
manță.

• Filarmonica de stat din Botoșani a 
prezentat vineri seara, în sala Teatrului 
de stat ,,Mihail Eminescu” din localitate 
un concert simfonic dirijat de Max We
ber, avind ca solistă pe mezzosoprana Iu- 
lia Buciuceanu, prim-solistă a Teatrului de 
operă și balet al R. P. Romîne. Concertul, 
care a cuprins lucrări de Beethoven, 
Verdi, Rossini, Matei Sopor s-a bucurat 
de succes.

© Vineri seara, pe scena Operei ro
mîne de stat din Cluj a avut loc premiera 
operei în trei acte și 5 tablouri „Turan- 
dot”. Spectacolul a fost realizat în cola
borare cu colectivul Operei maghiare din 
localitate.

® Ieri seară Teatrul de Stat din Brașov a 
prezentat pe scena casei de cultură din

muncitor în parte să respecte întru 
totul procesul tehnologic de turnare. 
Conducerea secției își propune să 
acorde muncitorilor o mai șistema- 
tică asistență tehnică.

în cadrul discuțiilor s-a dat o 
mare atenție introducerii pe scară 
largă a procedeelor tehnologice noi, 
în scopul creșterii productivității 
muncii, îmbunătățirii calității produ
selor și reducerii prețului de cost. 
Inginerul Dumitru Pretorian, șeful 
serviciului metalurg-șef, a arătat că 
există condiții ca în anul 1963 să se 
extindă metoda de turnare în 
amestecuri întărite cu bioxid de 
carbon la peste 8 000 tone de piese, 
forjarea în matrițe și matrițe cu 
figuri multiple — la circa 9 000 tone 
de piese, metoda de turnare cu ma- 
selote exoterme și răcitor — la peste 
800 tone de piese etc. De asemenea, 
inginerul Ion Tănase, șeful secției 
cazane, a propus și s-a angajat să 
extindă sudura automată și metoda 
de crăițuire „arc-aer” la 80 la sută 
din lucrările cazangeriei. Propuneri 
interesante privind extinderea teh
nologiei moderne au făcut, de ase
menea, numeroși alți vorbitori.

Discutînd cifrele de plan pe 1963, 
colectivul Uzinelor „ 23 August“ s-a 
angajat să desfășoare, in anul care 
vine, o activitate susținută pentru 
a asigura îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor importan
te ce i s-au încredințat.

Simpozion : Dezarmarea 
generală și loială, imperativ 

al contemporaneității
Comitetul de Stat pentru Cultură și 

Artă în colaborare cu Comitetul Na
tional pentru Apărarea Păcii din R. P. 
Romînă au organizat, vineri după- 
amiază, în sala Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra" simpozionul „Dezarmarea 
generală și totală, imperativ al con
temporaneității". în cadru! simpozio
nului, prezidat de poetul Eugen Je- 
beleanu, membru corespondent al A- 
cademiei R. P. Romîne, au vorbit prof, 
univ. Nicolae Petrulian, rectorul Insti
tutului de petro1 gaze și geologie, și 
prof. univ. Mihail Ghelmegeanu, vice
președinte al Consiliului pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor cultural-șfiinfifi- 
ce. In continuare, s-a prezentat un 
fragment din piesa „AI 4-Iea“ de K. Si
monov.

Sărbătorirea acad»
P, Constantinescu-lași
Vineri după-amiază Academia 

R. P. Romîne a sărbătorit într-o 
ședință festivă pe acad. Petre Con
stantinescu-lași, doctor honoris 
causa în științe istorice al Univer
sității „Lomonosov“ din Moscova, 
directorul Institutului de studii ro- 
mîno-sovietic al Academiei R. P. 
Romîne, vicepreședinte al A.R.L.U.S^., 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 
de ani.

Acad. Athanase Joja, președintele 
Academiei, a felicitat pe sărbătorit 
în numele Prezidiului Academiei.

Au mai luat cuvîntul acad. Iorgu 
Iordan, vicepreședinte al Academiei, 
acad. Constantin Daicoviciu, preșe
dintele secției de științe istorice a 
Academiei, acad. Emil Condurachi, 
directorul Institutului de arheologie 
al Academiei, Nicolae Goldberger, 
director adjunct al Institutului de 
istorie a partidului, conf. univ. Va
sile Maciu, vicepreședinte al Socie
tății de Științe istorice și filologice, 
Ștefan Ștefănescu, secretar științi
fic al Institutului de istorie al Aca
demiei.

Vorbitorii au relevat activitatea 
științifică a sărbătoritului, subliniind 
meritele sale pe tărîmul studierii 
istoriei, faptul că a fost unul dintre 
primii istorici din țara noastră care 
au pus la baza cercetărilor lor prin
cipiile marxist-leniniste. Ei au scos 
în evidență faptul că încă de la în
ceputul activității sale ^cad. P. 
Constantinescu-lași, patriot și inte
lectual progresist, s-a încadrat în 
lupta poporului nostru condusă de 
partid, a desfășurat după eliberarea 
țării o rodnică muncă pe tărîm 
obștesc.

în cuvîntul său, acad. Petre Con
stantinescu-lași a evocat începutu
rile muncii sale științifice, primul 
contact cu mișcarea muncitorească, 
activitatea dusă în rîndurile parti
dului. Vorbitorul și-a exprimat a- 
dînca recunoștință față de partid, 
a relevat amploarea nemaiîntîlnită 
pe care a luat-o cercetarea științifi
că din țara noastră datorită spriji
nului puternic și multilateral acor
dat de partid. (Agerpres)

mâții
Predeal în cinstea oamenilor muncii aflați 
la odihnă în stațiune noua sa premieră cu 
comedia în trei acte „Un drac de fată” de 
Nicolae Damaschin.

• La peste 250 de cămine culturale 
din regiunea Oltenia activiști de partid 
și activiști culturali au expus conferința 
„Țara întreagă, un imens șantier”. Aceas
ta face parte dintr-un ciclu de conferințe 
consacrat aniversării a 15 ani de la pro
clamarea Republicii.

• La tragerea Loto-central din 14 de
cembrie 1962, au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

51 3 38 9 35 73 69 48 30 82

Premiul special A : 73 3 51
Premiul special B : 9 30 48
Premiul special C : 35 38 69

Vizita unui oaspete 
din Republica Mali

Diarra Mamadu, membru al Bi
roului politic al Partidului Uniunii 
sudaneze R.D.A. din Republica Mali, 
deputat și viceprimar al orașului 
Bamako, a făcut o vizită în Repu
blica Populară Romînă între 12 și 
14 decembrie.

Cu această ocazie la Ministerul 
Comerțului Exterior au avut loc tra
tative în urma cărora s-a parafat un 
acord comercial între R. P. Romînă 
și Republica Mali. ..

în timpul șederii sale la Bucu
rești, dl. Diarra Mamadu a fost pri
mit de către tovarășii Gogu Radu
lescu, ministrul comerțului exterior, 
Ion Cozma, președintele Sfatului 
popular al Capitalei, și Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe.

(Agerpres)

Noi oficii poștale
In comunele Urziceni și Săcășeni 

din regiunea Maramureș au luat 
ființă oficii poștale. Anul acesta au 
mâi fost înființate oficii la Cărășeu, 
Tama Mare și Turulung,

In prezent, în Maramureș funcțio
nează 284 asemenea unități față de 
76 în anul 1959. Multe din acestea 
se află instalate în clădiri construite 
și date în folosință în anii puterii 
populare, cum sînt Palatul poștelor 
din Baia Mare, Centrala telefonică 
automată din orașul Satu-Mare și 
altele.

Pentru difuzarea cît mai rapidă 
a corespondenței și presei, unitățile 
poștale dispun de mai multe ma
șini, care circulă zilnic pe 10 
trasee, transportînd poșta în peste 
50 de localități îndepărtate de căile 
ferate.

TELEG RAME EXTERNE0 consfătuire a conducerii P. C. din BraziliaLucrările Congresului F. I. R.
Cuvîntarea lui J. Cyrankiewicz

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — 
La Congresul al IV-lea al Fede
rației internaționale a luptătorilor 
din rezistență, a victimelor și de- 
ținuților fascismului (F.I.R.), Jo
zef Cyrankiewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Polone, 
a rostit o amplă cuvîntare în care 
a chemat pe oamenii de bună cre
dință la vigilență și la luptă acti
vă pentru pace, împotriva tuturor 
formelor de genocid.

Numai lupta pentru îndeplinirea 
cerinței principale a zilelor noastre, 
lupta pentru dezarmare și înceta
rea cursei experiențelor nucleare, 
poate să preîntîmpine o catastrofă 
militară, a subliniat J. Cyrankiewicz. 
în această luptă, participanții la 
mișcarea mondială de rezistență tre
buie să-și, tragă forțele din același 
izvor din care și-a tras forțele miș

Dezbaterile din Atoarea Menais franceză
PARIS 14 (Agerpres). — La 13 de

cembrie, în Adunarea Națională 
franceză primul ministru Pompidou 
a' făcut o declarație asupra politicii 
generale a guvernului.

Făcînd bilanțul anului în curs, șe
ful guvernului francez a spus că „a- 
nul 1962 a fost pentru Franța anul 
reglementării definitive a dramei al
geriene". Primul ministru s-a mai 
referit la hotărîrea Marii Britanii de 
a intra în Piața comună și la ceea 
ce el a numit „concilierea“ franco- 
germană prin schimbul de vizite 
Adenauer-de Gaulle, adică consoli
darea axei Bonn—Paris.

Primul ministru a subliniat din 
nou că guvernul francez intențio
nează să continue eforturile pentru 
crearea „forței atomice de șoc" a. 
Franței și a afirmat că „fidelitatea 
față de blocul nord-atlantic“ consti
tuie un principiu călăuzitor al po
liticii acestuia.

Pompidou s-a pronunțat pentru o 
„dezarmare reală" și „distrugerea 
totală a armei atomice“, dar a tre
cut sub tăcere faptul că politica de 
experimentare a armei nucleare și 
de boicotare a lucrărilor Comitetului 
celor 18 state de la Geneva, dusă 
de guvernul francez, nu înseamnă 
o contribuție la rezolvarea acestei 
probleme vitale. ■

Luînd cuvîntul la dezbateri, Ro
bert Ballanger, reprezentantul parti
dului comunist, a supus unei critici

Ben Bella despre unele 
probleme ale economiei 

algeriene

ALGER 14 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția Reuter, Ben 
Bella, primul ministru al Republi
cii Algeriene Democratice și Popu
lare, luînd cuvîntul în Adunarea 
Națională Constituantă, a declarat 
că guvernul său a trecut la înfăp
tuirea în țară a unei reforme a- 
grare.

Transmiterea unui milion de hec
tare de pămînt, părăsit de coloniștii 
francezi care au plecat, comitetelor 
agricole înseamnă, a declarat Ben 
Bella, că „reforma agrară a fost 
tradusă în fapt”.

Referindu-se la problema șomaju
lui, Ben Bella a spus că de la 
începutul activității guvernului său, 
la 29 septembrie a.c., și această 
problemă este în curs de rezolvare 
în orașele mari și îndeosebi în loca
litățile rurale, cu ajutorul unor 
măsuri destinate refacerii țării și 
construcției de locuințe.

După cum a subliniat Ben Bella, 
în ianuarie 1963 în diferite regiuni 
din țară va începe construcția a 10 
întreprinderi industriale, ceea ce 
face, de asemenea, parte din pro
gramul guvernamental de luptă îm
potriva șomajului. 

IN ANGLIA CREȘTE NUMĂRUL
EMtGRANȚiLOR

Săptămînalul londonez „Obser
ver“ menționează cu îngrijorare 
faptul că un număr tot mai mare 
de englezi părăsesc țara pentru a 
se stabili în diferite țări ale Com- 
monwealthului, în special în Aus
tralia. Această tendință a luat 
proporții în ultimele cinci luni : 
cifrele arată că în comparație cu 
anul trecut numărul emigranților 
s-a înzecit. Motivul emigrării ma
sive este șomajul.

O SCRISOARE 
A LUI BOCCACCIO

O scrisoare purtînd semnătura 
lui Giovanni Boccaccio, autorul 
„Decameronului“, a fost recent

carea noastră în anii celui de-al 
doilea război mondial, a spus el.

Vorbitorul a condamnat uneltirile 
cercurilor imperialiste agresive, per
secutarea participanților la mișca
rea de rezistență de către autorită
țile vest-germane.

Tensiunea din Marea Caraibilor, 
a declarat el în continuare, a fost 
slăbită datorită înaltului sentiment 
de răspundere al Uniunii Sovietice 
pentru destinele popoarelor, datori
tă voinței ei de a căuta rezolvarea 
problemelor internaționale dificile 
prin compromisuri rezonabile.

J. Cyrankiewicz a spus în înche
iere că poporul polonez și guvernul 
polonez „se află totdeauna acolo 
unde inițiativa noastră și glasul 
nostru pot contribui la destinderea 
încordării și la găsirea unor soluții 
constructive“.

severe programul guvernului expus 
de Pompidou. El a contestat faptul 
că unele măsuri preconizate în pro
gram ar constitui o expresie a gri
jii față de soarta oamenilor mun
cii. El a arătat că actualul regim 
constituie o perioadă de aur pentru 
marile companii capitaliste. Deputa
tul comunist și-a încheiat cuvînta
rea chemînd toate forțele republi
cane la constituirea unui front co
mun în lupta împotriva puterii per
sonale.

Deputatul socialist Gaston Deferre, 
liderul partidului M.R.P., Pierre 
Pflimlin și alții au criticat, de ase
menea, politica guvernului.

După încheierea dezbaterilor Adu
narea Națională a aprobat cu votu
rile majorității gaulliste declarația 
guvernului Pompidou. Pentru guvern 
au votat 268' de deputați, contra 116. 
O serie de partide de dreapta, prin
tre care M.R.P., s-au abținut de la 
vot. împotriva guvernului au votat 
toți deputății comuniști și socialiști, 
o parte din radicali și alți deputați.

★
PARIS. Generalul de Gaulle „a 

declarat război” președintelui sena
tului, Gaston Monnerville, căruia 
nu poate să-i ierte că, acesta din 
urma, l-a acuzat pe de Gaulle de 
încălcarea legii înainte de referen
dum, scrie ziarul „France Soir”. 
Generalul de Gaulle a hotărît pur 
și simplu să-1 boicoteze pe Gaston 
Monnerville : el nu va fi primit la 
Palatul Elysée, miniștrii nu îi vor 
mai răspunde la scrisori, șeful gu
vernului își va face apariția în Se
nat numai atunci cînd ședințele vor 
fi prezidate de vicepreședinte. Așa
dar, o propunere indirectă lui 
Monnerville de a-și da demisia, iar 
senatorilor — de a exercita asupra 
președintelui Senatului presiuni 
„amicale” pentru a obține această 
demisie.

O demonstrație a femeilor din New York pentru pace și pentru solu
ționarea problemelor litigioase pe calea tratativelor.

O IE IP R IE T IU I I N » IE M J
descoperită în Italia de prof. Ro
berto Abbondanza, directorul ar
hivelor de stat din Perugia.

După cum relatează ziarul „New 
York Herald Tribune”, prof. 
Abbondanza a declarat că acesta 
este singurul document scris de 
mîna lui Boccaccio. Scrisoarea este 
adresată unui oarecare Leonardo 
Certaldo, zaraf italian plecat la 
Avignon, în Franța, unde fusese 
transferată temporar reședința pa
pală.

RECORD AL FRIGULUI

Agenția Associated Press relatea
ză că în partea de sud a teritoriului 
S.U.A. a fost înregistrată cea mai 
scăzută temperatură din ultimul se
col. De pe urma frigului au pierit 
pînă în prezent 161 de persoane.

în regiunea 
insulelor Kurile, 
pescari sovietici 
au prins acest 
pește rar, cunos
cut sub denumi
rea de „peștele- 
lună". Lungimea 
lui este de peste 
3 metri.

RIO DE JANEIRO 14 (Agerpres). 
— TASS. în orașul Sao Paulo a 
avut loc o consfătuire a conducerii 
Partidului Comunist din Brazilia. La 
consfătuire a fost adoptată o „re
zoluție politică" în care se face o 
caracterizare a situației internațio
nale și interne a Braziliei și se tra
sează sarcinile comuniștilor brazi
lieni. Rezoluția subliniază rolul de 
seamă al U.R.S.S. în lupta pentru 
menținerea păcii și salvarea omeni
rii de la un război termonuclear în 
perioada agravării situației din re
giunea Mării Caraibilor.

Atenția principală este acordată 
în rezoluție analizării situației poli
tice din Brazilia. în rezoluție se 
subliniază că în Brazilia crește con
știința politică a maselor și se în
tărește spiritul combativ al oame
nilor muncii, se intensifică lupta 
maselor țărănești pentru pămînt, 
împotriva exploatării crîncene ; ti
neretul studențesc participă tot mai 
activ la luptă ;crește nemulțumirea 
păturilor mijlocii ale populației,

Procesul înscenat
WASHINGTON 14 (Agerpres). — 

TASS. La Tribunalul federal din 
Washington continuă procesul în
scenat Partidului Comunist din 
S.U.A. La 13 decembrie a luat sfîr- 
șit audierea martorilor.

La scurta ședință de joi, acuza
rea a prezentat unele documente, 
străduindu-se să dovedească că 
partidul comunișt refuză să se în
registreze. A fost citat unicul mar
tor Leessner, corespondent al ziaru
lui „New York Times". El a arătat 
că Gus Hall, secretarul general al 
P.C. din S.U.A., a declarat în luna 
iunie la o conferință de presă că 
partidul comunist nu se va înre
gistra în virtutea legii McCarran, 
deoarece aceasta ar însemna „si
nuciderea“ acestui partid.

Inițial, acuzatorul declarase că 
acuzarea va cita pe al doilea mar
tor al său — Jozsef Zoltman, con
trarevoluționar ungar, pe care F.B.I. 
îl folosește în prezent ca informa
tor de profesie. Totuși, în ședința 
de joi, acuzatorul a comunicat că

împotriva persecutării participanților
la mișcarea pentru pace

WASHINGTON 14 (Agerpres).—TASS 
Peste 500 de femei din numeroase o- 
rașe ale S.U.A. au umplut pînă la re
fuz sala în care Comisia Camerei Re
prezentanților pentru cercetarea activi
tății antiamericane a continuat trei zile 
la rînd interogarea parficipanfilor la 
mișcarea „Femei, luptați pentru pace!“. 
Aceste femei au venit'pentru a protesta 
împotriva persecutării participanților la 
mișcarea feminină pentru pace.

Anchetatorul comisiei a încercat să 
afle de la D. Wilson, inijiatorul miș
cării pentru pace a femeilor americane,

CINEMATOGRAFE
TRANSFORMATE ÎN SPĂLĂTORII

Cinematografia engleză se află 
în criză. Ca urmare, unele firme 
intenționează să închidă un număr 
important de cinematografe. S-a 
anunțat că în 1963, în 24 din cele 
500 de cinematografe aparținînd 
firmei „Rank“, se vor deschide 
spălătorii automate. Intr-o etapă 
mai îndepărtată se prevede trans
formarea unei alte serii de cine
matografe în spălătorii.

CATASTROFĂ MINIERĂ 

care suferă din cauza inflației ; se 
ascut contradicțiile cu imperialismul.

în rezoluția politică se arătă că 
principalele sarcini, cele mai urgen
te, ale comuniștilor, rezidă în, lupta 
împotriva planurilor programului a- 
merican „Alianța pentru progres“, 
pentru promovarea reformei agra
re în țară, împotriva urcării costu
lui vieții, pentru apărarea libertă
ților democratice.

în .rezoluție se subliniază că este 
necesar să se intensifice în întreaga 
Brazilie mișcarea de solidaritate cu 
Cuba revoluționară, pentru lărgirea 
relațiilor economice și culturale din
tre Brazilia și Cuba, să se sprijine 
cu hotărîre guvernul brazilian, cînd 
acesta apără principiile autodetermi
nării națiunilor și ale neamestecului 
unor țări în treburile celorlalte. In 
rezoluție se face un apel la inten
sificarea luptei poporului brazilian 
pentru apărarea păcii generale, pen
tru încetarea experiențelor atomice 
și pentru realizarea unui acord cu 
privire la dezarmarea generală și 
totală.

P. C. din S. II. A.
a încheiat expunerea motivelor sale. 
Zoltman nu a fost citat, probabil da
torită faptului că acest individ sus
pect nu putea decît să dăuneze a- 
cuzării.

John Abt șl Joseph Forrer, avo- 
cații partidului comunist, își înte
meiază apăratea mai ales pe fap
tul că legea McCarran contravine 
prin ea însăși constituției și încal
că drepturile fundamentale ale a- 
mericanilor. Ei au cerut să fie re
trase acuzațiile formulate împotriva 
partidului comunist, subliniind că 
înregistrarea lui în virtutea legii 
McCarran ar fi însemnat renunțarea 
de către el la drepturile sale con
stituționale.

După concluziile părților, judecă
torul Holtzoff, care prezidează șe
dințele tribunalului, a fixat urmă
toarea ședință pentru ziua de 17 de
cembrie, ora 10 (ora New York-ului). 
El a respins cererea lui Abt și For
rer cu privire la clasarea acestui 
proces, fără transmiterea lui Curții 
cu juri.

numele conducătorilor mișcării, să 
găsească dovezi de „infiltrare co
munistă“ în mișcarea penfru pace 
a femeilor. Străduințele lui au fost 
zadarnice. Mișcarea noastră, a de
clarat D. Wilson, a apărut în mod spon
tan, ca un protest firesc al femeilor 
împotriva primejdiei unui război ter
monuclear. La mișcarea noastră parti
cipă toți cei care iubesc pacea.

La sfîrșitul ședințelor comisiei, toate 
femeile americane prezente în sală 
s-au încolonat și au plecat la Casa 
Albă. Acolo au ridicat panourile pe 
care erau scrise chemările de a, se 
pune capăt cursei înarmărilor, de a se 
înceta experiențele cu arma nucleară

Cunoscutul savant american 
Linus Pauling și soția lui au pro
testat împotriva anchetării de către 
o comisie specială a Camerei Re
prezentanților a activității mișcării 
„Femei, luptați pentru pace I“ So
ții Pauling subliniază că este de da
toria Statelor Unite să desființeze 
Comisia pentru cercetarea activită
ților antiamericane — „această ru
șine pentru poporul ametican și 
Congresul american".

La chemarea organizațiilor Uniu
nea americană a studenților pen
tru apărarea păcii, Uniunea studen
ților pentru apărarea democrației și 
a altor organizații de tineret, stu
denții de la Universitatea din New 
York, precum și elevii mai multor 
școli s-au adunat în fața clădirii 
municipalității din New York, spre 
a cere lichidarea Comisiei pentru 
cercetarea activității antiamericane.

Președintele comitetului organiza
toric al mitingului a declarat că 
participanții -la miting protestează 
împotriva încercărilor de a interzi
ce activitatea politică și obștească a 
cetățenilor S.U.A.

mătate cîe miliard de ani, înainte 
de a fi intrat în sfera de atracție 
a Pămîntului.

PENTRU CERCETAREA 
ADÂNCURILOR OCEANELOR
Constructorii Uzinei de aparate 

de televiziune din Varșovia au 
construit o instalație originală de 
fotografiat „Alfa II". După formă 
ea se aseamănă cu o rachetă și este 
destinată cercetării adâncurilor o- 
ceanelor. „Alfa II“ este înzestrată 
cu un dispozitiv special pentru a 
rezista presiunii apei la mari adân
cimi, precum și cu o sursă de lu
mină. Instalația are comandă au
tomată.

PROTESTE ÎMPOTRIVA 

deplasării „GIOCONDEP

Ministerul francez pentru problemele 
culturale a anunțat că a autorizat tri
miterea in S.U.A. a celebrei picturi a 
lui Leonardo da Vinci, „Gioconda", 
penfru a fi expusă timp de cîteva săp- 
iămini într-un muzeu din Washington. 
Opinia publică franceză a întîmpinat cu 
indignare hotărîrea Ministerului pentru 
problemele culturale. Celebrul tablou, 
expus la Muzeul Luvru, nu este numai 
unul din cele mai prețioase tablouri 
din lume, dar și unul dintre cele mai 
fragile. Academia de arte frumoase din 
Franța a cerut in unanimitate ca „Gio
conda“ să nu părăsească Luvrul. Socie
tatea prietenilor Muzeului Luvru, pre
cum și specialiști de artă din S.U.A. 
s-au pronunțat, de asemenea, împotri
va trimiterii celebrei picturi în S.U.A.
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Proiectul de declarație al R. P. Romîne 
In legătură cu educarea tineretului va ii examinat 

sesiunea a 18-a a O.N.U.

la viitoarea 
a Adunării
legătură cu aceasta, de- 
P. Romîne, Ion Datcu, a 
că delegația romînă 

cauzele obiective care 
amînarea dezbaterilor a- 

acestui proiect de decla-

cu prioritate la
NEW YORK 14 (Agerpres).
După cum se știe, săptămîna 

cută delegația R. P. Romîne a 
pus în comitetul nr. 3 al O. N. U. 
pentru problemele sociale, umani
tare și culturale, un proiect de de
clarație în legătură cu educarea 
tineretului în spiritul idealurilor de 
pace, respect mutual și înțelegere 
între popoare. Vineri, a fost prezen
tat în acest comitet un proiect de 
rezoluție propus de șase țări : (Al
geria, Ghana, Guineea, Indonezia, 
Republica Mali și Republica Arabă 
Unită) care ținînd seama de dife
ritele recomandări ale Adunării 
Generale, ale Consiliului Economic 
și Social, precum și de proiectul de 
declarație depus de delegația R. P. 
Romîne la actuala sesiune, constată 
că nu a fost posibilă examinarea 
acestei probleme la actuala sesiune 
a Adunării Generale și hotărăște să 
acorde prioritate examinării acestei 
probleme la viitoarea sesiune, a 
XVIII-a, a Adunării Generale a 
O.N.U. In 
legatul R. 
subliniat 
înțelege 
determină 
supra 
rație și și-a exprimat convingerea 
că astfel toți delegații vor putea 
examina și studia acest proiect pen
tru a se putea pronunța la sesiunea 
a XVIII-a asupra uneia din proble
mele majore care preocupă astăzi 
toate popoarele și anume aceea a 
formării unui tineret devotat prin
cipiilor nobile ale 
rii între popoare.

In continuare, 
nii Sovietice a 
punerea R. P. Romîne constituie o 
bază corespunzătoare elaborării unui 
document, internațional sub forma 
unei declarații. Delegatul Arabiei 
Saudite a amintit că de mai mulți 
ani majoritatea delegaților la O.N.U. 
s-au exprimat în favoarea unei de
clarații care să sublinieze impor
tanța educării tineretului în spiritul 
ideilor de pace. în același sens a 
vorbit delegatul U.N.E.S.C.O., care 
s-a referit la rezoluția similară re
cent adoptată la Paris și a mulțu
mit R. P. Romîne pentru proiectul

păcii și înțelege-

delegatul Uniu- 
arătat că pro-

De cîteva zile, în New York, greva ti
pografilor este in plină desfășurare.

In fața clădirilor ziarelor, în ciuda tim
pului friguros circulă Intr-un neîntrerupt 
du-fe vino pichete formate din zeci de 
oameni, avînd prinsă pe piept cite o 
pancartă pe care scrie : „On strike“ (în 
grevă). Sînt în grevă peste îl mii de 
tipografi de la cele mai mari ziare din 
New York.

Practic, New York-ul, cel mai mare oraș 
Hin S.U.A., a cărui populație este de a- 
proape zece milioane locuitori, a rămas 
fără presă. La chioșcuri găsești doar 
„Metropolitan Daily", „New York Daily 
Report", sau „Brooklyn Daily", despre 
care aproape nimeni nu știa nimic pînă 
acum sau care nu erau citite.

Din ultimele informații difuzate la te
leviziune reiese că greva tipografilor 
«re perspective să dureze. Printre altele,

Și 
în- 

a 
su-

REDACȚIA si ADMINISTRAȚIA I București. Plata „Sclntell". Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl dlfuzorll vo luntarl dta Întreprinderi șl Instituții. Tiparul t Combinatul Poligrafic Casa Scîntell

de declarație depus. în același spirit 
au vorbit delegații Cubei, Algeriei, 
Cehoslovaciei și Republicii Arabe 
Unite.

în unanimitate Comitetul a 
transferarea 
prioritate pe 
de-a XVIII-a

acestei 
ordinea 
sesiuni

★
Comitetul pentru problemele 

dice (nr. 6) a adoptat în unanimitate 
o rezoluție în legătură cu stabilirea 
unor principii ale legislației interna
ționale privind relațiile prietenești 
și de colaborare între state, în con
formitate cu Carta O.N.U. Proiectul 
de rezoluție care a lost propus de 
37 de țări, printre care și R.P. Ro
mînă, recunoaște importanța deose
bită a dezvoltării legilor internațio
nale și promovarea relațiilor între 
state pe baza relațiilor prietenești și 
a colaborării în conformitate cu pre
vederile Cartei.

în Comitetul pentru problemele 
sociale, umanitare și culturale nr. 3 
a fost adoptată în unanimitate o re
zoluție în legătură cu invitarea tu
turor statelor membre ale O.N.U. 
sau ale organismelor specializate 
care nu au semnat încă Convenția 
de abolire a sclavagismului din 1926, 
ca și Convenția suplimentară din 
1956, de a face acest lucru fără în- 
tîrziere.

Din partea delegației R.P. Romîne, 
Vasile Tilincă a subliniat faptul că 
Convenția pentru abolirea sclavagis
mului trebuie semnată și • ratificată 
de toate statele; întrucît el există 
încă în anumite regiuni ale lumii 
fie sub forma muncii forțate, fie sub 
forma altor practici și manifestări 
care trebuie să rămînă de domeniul 
trecutului.

V. Tilincă a amintit că Republica 
Populară Romînă a semnat și ratifi
cat atît Convenția din 1926, cît și 
cea suplimentară din 1956.

Delegatul romîn a amintit, de ase
menea. faptul că, în dorința de a 
dezvolta aceste principii ale O.N.U., 
delegația romînă, încă la sesiunea a 
XlV-a a Adunării Generale, a pro
pus o prevedere specială în legătu
ră cu interzicerea folosirii copiilor 
ca obiect de negoț, prevedere care 
a fost, de altfel, inclusă în Decla
rația asupra drepturilor copilului.

s-a anunțat că tratativele începute sSp- 
tămîna aceasta între reprezentanții sindi
catului și ai patronilor s-au întrerupt as
tăzi și nu vor fi reluate decît săptămîna 
viitoare. Pozițiile celor două părți sînt 
încă foarte depărtate. Tipografii cer ca 
la încheierea noului contract colectiv să 
se prevadă printre altele și sporirea sa
lariilor, ca urmare a creșterii 1n ultimul 
an a costului vieții. Patronii însă nici 
nu vor să audă de așa ceva.

Pierderile înregistrate de ziare pînă 
acum se ridică la mai multe milioane 
de dolari, sumă cu care s-ar fi putut sa
tisface cererile tipografilor. Patronii con
sideră însă că a ceda, ar însemna un im
bold pentru muncitori de a ridica în vii
tor noi revendicări.

u

numai anul trecut 1 600 milioane do
lari.

De ce este bolnavă alianja ? Cîtè- 
va păreri în această privință pot ti 
desprinse din suita de articole 
avînd ca titlu : „Statele Unite șt A- 
merica Latină", apărute în ziarul 
„Le Monde" sub semnătura publi
cistului Claude Julien, specialist în 
relațiile dintre Statele Unite și ță
rile Americii Latine. Claude Julien 

Răsfoind presa străină

arată că „ajutorul“ pe care Statele 
Unite l-au făgăduit țărilor slab dez
voltate din acest continent s-a ma
nifestat mai mult în vorbe decît în 
fapte : „Au trecut 14 luni de cînd a 
fost inaugurată în mod oficial la 
Punta de) Este politica preconizată 
de „Alianța pentru progres" Alianța 
își propunea să depună eforturi 
mari pentru satisfacerea nevoilor 
fundamentale ale popoarelor latino- 
americane. Necesitățile au fost eva
luate la suma de 30 miliarde de 
dolari. Statele Unite au promis 
20 de miliarde în zece ani, din
tre care ele urmau să furnizeze 
numai jumătate. Restul trebuia să 
provină din țările Europei occiden
tale care fuseseră informate dar nu 
consultate, și care nu fac parte din 
O.S.A. Astfel, chiar de la început, re
iese șubrezenia unui plan improvi
zat la iuțeală : nimeni nu putea ga
ranta că promisiunile aveau să fie 
respectate („iuțeala" se datora do
rinței anumitor cercuri din S.U.A. de 
a îmbina o serie de acțiuni aqresive 
îndreptate împotriva Cubei cu mă
suri amăgitoare menite să atenueze 
influenta pe 
tia cubană 
ne — n.r.).

Fără nici 
o nouă politică 
confinuare.
America Latină fusese privită ca o 
rudă săracă... Astfel, între sfîrșitul 
celui de-al doilea război mondial și 
Conferința de la Punta del Este, 
America Latină nu primise decît 3,5 

care o exercită revolu- 
în țările Americii Lati-

o îndoială, se Impunea 
sciie C. Julien în 

împreună cu Africa,

înternajională cu privire 
la Piața comună

LEIPZIG 14. Trimisul special, Ho- 
ria Liman, transmite : La 14 decem
brie s-au deschis la Markkleeberg (o 
suburbie a Leipzigulul) lucrările 
Conferinței sindicale internaționale 
consultative asupra consecințelor e- 
conomice și sociale ale Pieței co
mune și ale politicii monopolurilor, 
convocată din inițiativa Federației 
Sindicale Mondiale. La conferință 
participă reprezentanți ai organiza
țiilor sindicale din peste 40 de țări 
de pe toate continentele. Delegația 
sindicatelor din R. P. Romînă este 
condusă de tovarășul Ion Cotoț, 
secretar al C.C.S.

In raportul prezentat conferinței, 
secretarul general al F.S.M., Louis 
Saillant, a arătat că Piața comună 
a devenit o realitate internațională 
care vizează toate țările și în pri
mul rînd clasa muncitoare din ță
rile capitaliste. Este vorba. de un 
fenomen economic și politic care 
obligă pe muncitorii din aceste țări 
și organizațiile lor să ridice nivelul 
și unitatea luptei lor antimonopo
liste pe scară europeană și mon
dială. Raportorul a supus conferinței 
spre discutare patru sugestii:. crea
rea unui comitet sindical mondial 
de consultare și unitate de acțiu
ne antimonopolistă; sprijinirea con
stituirii unei Comunități economice 
africane; coordonarea luptei anti
monopoliste a tuturor organizațiilor 
sindicale din Europa occidentală; 
convocarea unei conferințe sindicale 
pentru intensificarea comerțului in
ternațional și lichidarea discrimină
rilor.

Lucrările continuă.

Greve în Italia
*• ROMA. în dimineața zilei de 14 
decembrie învățătorii și profesorii 
de liceu din Italia au declarat o 
grevă generală în semn de protest 
împotriva refuzului autorităților de 
a le mări salariile. în aceeași zi, au 
declarat grevă funcționarii societă
ții de telefoane.

TONY WALES
New York, prin telefon. In sala Congresului păcii, care a avut loc la Osaka (Japonia)

la sută din bugetul american rezer
vat ajutorului pentru străinătate.

In numele „Alianței pentru pro
gres", în cursul primelor 9 luni din 
anul fiscal trecut, au fost «cheltuite 
numai 186 milioane. (Este vorba de 
cheltuieli civile, deoarece pentru ar
me destinate țărilor Americii Latine 
s-au alocat sume mult mai mari — 
n.r.). Din buletinul pe care-1 editează 
chiar „Alianța", reiese că partea 
„proiectelor" este mult mai mare de
cît cea a realizărilor concrete. In
tr-un raport publicat de „Chase 
Manhattan Bank" se arată că doar 
Brazilia singură are nevoie de 8 
milioane de case noi pentru a în
locui cocioabele cele mai insalubre, 
și de încă 400 000 de case pe an 
pentru a face față creșterii popu
lației.

însuși Teodoro Moscoso, directo
rul american al „Alianței pentru 
progres" a declarat că 
mare parte din credite a 
sită pentru acoperirea 
guvernamentale, pentru 
monedelor nesigure, pentru evitarea 
falimentelor naționale. Astfel, în 
luna iulie 1962, Argentinei i-au fost 
„atribuite" credite în valoare de 500 
milioane dolari, și aceștia nu pentru 
construirea de șosele sau școli, ci 
pentru sprijiniiea pesetei, pentru 
plata iuncționariloi și a membrilor 
forțelor armate care amenințau gu
vernul Guido. Nici viitorul nu apare 
mai strălucit.

Din actele oficiale ale „Alianței" 
reieșea că nivelul de viață din Ame
rica Latină între 1961 și 1971 urma 
să se ridice cu 2,5 la sută pe an. 
La începutul lunii octombrie, 300 de 
economiști latino-americani s-au 
întrunit la Mexico pentru a examina 
rapoartele voluminoase elaborate 
de O.S.A. și de comisia economică 
a O.N.U. pentru America Latină. Ac
tivitatea lor poate fi rezumată în- 
tr-o singură frază : „în anul 1961, 
dezvoltarea 
Latine a 
fustifică 
nare".

Nici o 
vele fixate, adică o creștere de 2,5 
la sută a nivelului de trai. Se pune

cea mai 
fost iolo- 
deficitelor 
sprijinirea

economică a Americii 
înaintat atît de încet, încît 
expresia de quasi-stag-

țară nu a realizat obiecti-

Comentarii din presa internafională la raportul prezentat 
Hrușciov

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Raportul prezentat de N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., la sesiunea Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., a produs 
un uriaș interes în S.U.A., 
apreciind că tonul raportului 
liniștit și sigur.

Ziarul „Washington Post" 
niază într-o relatare asupra 
tului, ideea că „a sosit timpul pen
tru a rezolva crizele pe calea nego
cierilor" și că „principalul rezultat 
al recentelor inițiative de politică 
externă ale Uniunii Sovietice a fost 
evitarea unui conflict nuclear".

De asemenea, „Washington Post” 
consideră că „șeful guvernului so
vietic nu s-a limitat să repete pur 
și simplu Occidentului încrederea, 
sa în coexistența pașnică, ci a făcut 
o declarație excepțională, cuprinză
toare, care proclamă renunțarea'la 
război în favoarea negocierilor". Zia
rul „The Sun” din Baltimore se o- 
prește mai mult asupra aprecierii 
date problemei germane și proble
mei dezarmării, două chestiuni ma
jore încă nerezolvate, „dar aborda
bile pe calea negocierilor dacă este 
dorința reciprocă de înțelegere”.

PARIS 14 (Agerpres).— Deși în 
Franța au loc, în prezenf, evenimente 
politice importante (sesiunea Parlamen
tului și sesiunea Consiliului N.A.T.O.), 
ziarele au publicat la loc de frunte ex
punerea raportului lui N. S. Hrușciov, 
inserînd ecouri la cuvîntarea șefului 
guvernului sovietic.

Ziarul „Le Monde“ subliniază în mod 
special acele părți din raportul lui 
N. S. Hrușciov în care se arată că po
litica guvernului sovietic a preînfîmpi- 
naf un război termonuclear și a zădăr
nicit complotul imperialiștilor americani 
împotriva Cubei.

BONN 14 (Agerpies). — TASS.
„Numai politica de coexistență 

poate salva pacea“ — sub acest 
titlu ziarul „Die Welt" publicat pe 
prima pagină o relatare pe margi
nea raportului șefului guvernului 
sovietic. Ziarul sus-amintit citează 
cuvintele lui N. S. Hrușciov în care 

întrebarea : de ce bilanțul „Alianței 
pentru progres*  este atît de slab î

„Alianța pentru progres" este 
bolnavă. La căpătîiul ei au fost 
chemați în grabă doi doctori care 
să-i pună diagnosticul și să-i reco
mande remediul. Despre această 
boală scrie tot mai mult presa din 
S.U.A. și Europa occidentală".

Cu aceste cuvinte începe articolul 
„Vracii alianței pentru progres" a- 
părut în ziarul „New York Herald Tri
bune“. In articol se spune : „Organi
zația Statelor Americane (O.S.A.) a 
numit pe doi foști președinți, 
Juscelino Kubitschek (Brazilia) 
Alberto Lieras (Columbia) să 
ceapă examinarea în comun 
alianței și să descopere de ce 
feră... Dar aceasta nu înseamnă că 
ei au posibilitatea să vindece ma
ladiile de care suferă programul 
alianței sau că noi ne putem aș
tepta la foarte mult din partea lor. 
Se oare că O.S.A, a desemnat a- 
cest comitet din două persoane de
oarece nu și-a putut imagina ce ar 
putea face altceva mai bun.

Membrii O.S.A. au ajuns să fie 
atît de dezamăgiți și atît de exaspe
rați de alianță încît apelează la doi 
vraci în speranța că ei ar putea 
face vreun miracol pentru a împie
dica pieirea totală a acestui pro
gram Și în prezent putem vedea 
pe dr. Kubitschek (care din întîm- 
plare este doctor în medicină) și pe 
dr Lieras circulînd prin junglele 
Amazonului și rostindu-și deseînte- 
cele menite 6ă îndepărteze boala 
care s-a abătut asupra alianței"...

într-o convorbire cu reprezentanți 
ai organizațiilor studențești din tară, 
fostul președinte al Braziliei, senato
rul Juscelino Kubitschek a declarat 
recent că, potrivit programului „Ali
anței pentru progres“, S.U.A. au pro
mis să ofere Braziliei, în vederea 
dezvoltării părții de nord-est, 131 
milioane de dolari, însă nu i-au dat 
nici un ajutor.

Senatorul brazilian a condamnat 
politica devalorizării produselor pe 
care le exportă țările Americii La
tine, politică promovată de puterile 
imperialiste. Din această cauză, a 
spus el, America Latină a pierdut

Cu începere din anul 1958, scăde
rea produselor exportate din Ame
rica Latină și creșterea cantității de 
produse importate (proces datorat 
acțiunilor monopolurilor nord-ameri- 
cane — n. r.), au făcut-o să piardă 
1 500 milioane dolari anual. Chiar 
numai aceasta este de-ajuns pentru 
a anula ajutorul promis în numele 
„Alianței".

America Latină are nevoie urgen
tă de capitaluri, dar în ultimii ani 
investițiile americane la sud de Rio 
Grande scad necontenit, în timp ce 
investițiile în cele șase țări din Piața 
comună continuă să crească. Con
gresul reduce creditele cerute pen
tru America Latină, iar investițiile 
particulare fug de o regiune deose
bit de nesigură — scrie C. Julien. 
Dar latino-americanii bogați se a- 
rată oare mai grijulii față, de pro
blemele ce se pun în fața proprii
lor lor țări ? Și ei își angajează ave
rile în speculații sau le exportă în 
Statele Unite sau în Europa. Aceste 
capitaluri sînt evaluate la minimum 
10 miliarde dolari. Slăbiciunea eco
nomică și instabilitatea politică se 
îmbină pentru a grăbi fuga capitalu
rilor.

Investițiile au dovedit în mod tra
dițional o preferință evidentă pentru 
țările aflate sub dictaturi, care să 
le ofere aparența stabilității. Dar 
dictaturile cele mai nemiloase se 
prăbușesc de la o zi la alta, așa 
cum s-a întîmplat 
Trujillo...

Statele Unite au 
tino-americane să 
de dezvoltare, dar 
cestora se poate oare vorbi cu ade
vărat de reforme ? In Bolivia reforma 
agrară este anterioară (1953) „Alian
ței". Rezultatele acesteia după nouă 
ani sînt neînsemnate, iar produc
ția globală manifestă tendința de 
scădere. In Venezuela, pînă în 1970 
reforma agrară nu va cuprinde de
cît 300 000 de familii.
6 milioane de țărani 
lație de 11 milioane) 
puțin de 1 la sută 
reforma agrară este 
unor sterile discuții
Columbia a fost adoptat un proiect, 
dar încă nu a fost .pus în aplicare, 
în Brazilia, Chile, Guatemala, Salva
dor, Republica Dominicană, proble- 

cu dictatura lui

cerut stateloT la- 
prezinte planuri 
în așteptarea a-

în Peru, unde 
(dintr-o popu- 

posedă mai 
din pămînturi, 
încă obiectul 
„teoretice“. în

se arată că nu se poate evita so
luționarea problemei germane, de
oarece în caz contrar se poate tre
ce foarte ușor de la o criză interna
țională la alta și mai primejdioasă.

Ziarele scot în evidență în mod 
deosebit acel pasaj din raportul 
lui N. S. Hrușciov în care el pro
pune să fie înlocuite trupele de o- 
cupație ale puterilor occidentale din 
Berlinul occidental prin trupe ale 
O.N.U.

DELHI 14 (Agerpres). — TASS 
Presa indiană acordă o deosebită 

atenție cuvintelor șefului guvernu
lui sovietic privitoare la necesitatea 
reglementării conflictului de fron
tieră indiano-chinez pe calea trata
tivelor, în spiritul prieteniei tradi
ționale dintre popoarele chinez și 
indian.

Ziarele citează cuvintele lui 
N. S. Hrușciov că U.R.S.S. salută 
măsura guvernului R. P. Chineze 
privind încetarea focului și retrage
rea trupelor. în relatări este mențio
nat acel pasaj din raport în care se 
arată că unele țări, primind ajutor 
militar din partea Occidentului, nu 
fac decît să-și bage capul în laț și 
să devină dependente.

Ziarele apreciază raportul lui 
N. S. Hrușciov ca pe una din cele 
mai importante cuvîntări ale șefuiui 
guvernului sovietic în care el a elu
cidat cele mai importante aspecte 
ale situației internaționale actuale.

CAIRO 14 (Agerpres). —
Redactorul șef al ziarului „Ahbar- 

el-Iom“, Ahmed Baha Edin, a decla
rat : Sînt ferm convins că politica pe 
care a promovat-o U.R.S.S. în timpul 
crizei cabane atestă încrederea Uniu
nii Sovietice în forțele saîe precum 
și credința sa în posibilitatea obține
rii progresului în condițiile coexis
tenței pașnice.

GENEVA, La ședința din 14 de
cembrie a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare s-a hotărît ca lu
crările Comitetului să fie întrerupte 
între 21 decembrie 1962 și 15 ianuarie 
1963.

BERLIN. O 'delegație de ziariști 
romîni condusă de Ion Găleteanu, 
director general adjunct al Ager
pres, care a făcut o vizită de două 
săptămîni în R. D. Germană a fost 
primită la 11 decembrie de Johan
nes Koenig, adjunct al ministrului 
de externe al R. D. Germane.

Intre Uniunea ziariștilor din R. D. 
Germană și Uniunea ziariștilor din 
R. P. Romînă a fost încheiată o 
convenție privind colaborarea prie
tenească dintre cele două Uniuni pe 
anii 1963 și 1964.

CAIRO. în apelul către popor, 
transmis la 12 decembrie de postul 
de radio Sanaa, președintele Repu
blicii Arabe Yemen, As-Sallal, a ex- 

ma se află „în studiu", fie pe hîitie, 
fie în experiențe de laborator...

Iată de ce mizeria și șomajul 
cresc. Venezuela are un nivel de trai 
superior celui din aproape toate ță
rile vecine, dar 12 la sută din mun
citorii apți de muncă sînt șomeri.

Este de prisos, desigur, să vorbim 
de reforme școlare, deși acestea 
sînt absolut necesare pentru a asi
gura formarea cadrelor de care au 
nevoie aceste țări, dacă vor să pă
șească pe făgașul industrializării.

Astfel în principalele puncte pe 
care pune accentul „Alianța pentru 
progres", realizările concrete sînt 
aproape inexistente.

Dar popoarele își pierd răbdarea, 
în Brazilia ca și în Peru, țăranii fără 
lucru ocupă pămînturile, iar apără
torii „ordinei“ îi alungă cu forța, 
ceea ce se soldează adesea cu 
moartea unora dintre țărani".

în continuare autorul arată că pro
gramul „Alianța pentru progres“ a 
fost organizat de americani în spe
ranța de a „stăvili influența revolu
ției cubane". Dar, în lipsa unor reali
zări convingătoare, „alianța nu reu
șește să-și atingă acest obiectiv“.

Marii proprietari funciahi precum 
și celelalte persoane privilegiate din 
America Latină care se opun ori
cărei reforme, nu ezită să numească 
comuniști pe toți cei care prezintă 
revendicări. Deși însuși președintele 
S.U.A. i-a prevenit, ei refuză să dea 
ascultare cuvintelor lui : „Dacă noi 
continuăm să ne închipuim că agi
tația care domnește în America de 
Sud este provocată de comuniști, 
că orice voce care se ridică îm
potriva Statelor Unite este vocea 
Moscovei și că toți locuitorii Ame
ricii de Sud sînt gata să ne urmeze 
într-o cruciadă anticomunistă — a 
declarat Kennedy — atunci nu e de
parte ziua cînd vom trebui să aflăm 
că dușmanii noștri 
necesar și dușmanii lor și că ideile 
noastre despre progres nu înseamnă 
nimic pentru ei".

în ciuda acestui avertisment, 
anticomunismul rămîne arma folo
sită de adversarii oricăror reforme. 
Statele Unite încurajează peste tot 
în America Latină elementele cele 
mai conservatoare.

In Statele Unite nimeni nu vede 
cum ar putea Washingtonul să 
scape de această contradicție in
ternă a unei politici în care Kennedy 
își punea atîtea speranțe, politică 
pe care presa americană a numit-o 
„Alianța fără progres".

nu sînt în mod

în fața clădiri! parlamentului congolez a avut loc zilele trecute o de
monstrație de protest împotriva manevrelor antidemocratice și anticon
stituționale la care se dedau elementele reacționare din Congo. De
monstranții purtau pancarte prin care cereau imediata eliberare a lui 
Gizenga și a celorlalți patrioți congolezi arestați ilegal.

O. N. U. cere aplicarea de sancțiuni 
economice împotriva lui Chombe

LEOPOLD VILLE 14 (Agerpres). — 
în ultimele 24 de ore, evoluția eve
nimentelor din Congo a readus în 
centrul atenției situația din această 
tară. într-o declarație cu privire la 
Katanga, făcută joi în fața membri
lor Comitetului consultativ al 
O.N.U. pentru Congo, secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, a arătat 
că „după ce a fost încercuită vreme 
îndelungată de către armata națio
nală congoleză, jandarmeria katan- 
gheză a părăsit orașul Kongolo (din 
Katanga de nord — regiune aflată 
sub jurisdicția autorităților centrale 
congoleze)”. De comun acord cu 
primul ministru al guvernului cen
tral, Adoula, s-a hotărît staționarea 
în acest oraș a unor unități ale 
O.N.U.

Cu același prilej, U Thant a adus 
unele precizări asupra conținutului 
scrisorilor pe care le-a adresat An
gliei, Belgiei, Portugaliei și Africii 

pus cele 10 principii ale revoluției 
yemenite. Aceste principii prevăd : 
instaurarea în țară a dreptății so
ciale, dezvoltarea economică a re
publicii și folosirea deplină a re
surselor naturale ale țării, asigura
rea populației tării cu toate produ
sele necesare, construirea de școli, 
spitale și crearea de instituții de în- 
vățămînt superior, asigurarea pen
tru toți cetățenii a dreptului la 
muncă, crearea unei armate națio
nale puternice pentru apărarea cu
ceririlor poporului.

In Brunei continuă luptele
SINGAPORE. Agențiile occidentale 

de presă relatează că în fața puter
nicelor forțe militare ale colonialiș
tilor englezi, răsculații din protecto
ratele Brunei șl Sarawak s-au retras 
în jungle și în regiunile muntoase, 
unde continuă lupta. La 14 decem
brie un purtător de cuvînt al trupe
lor engleze a anunțat că avioane 
cu reacție britanice efectuează în 
prezent zboruri „de avertisment*  în 
regiunea muntoasă de la sud de 
orașul Limbang (Sarawak) unde, 
după cum a recunoscut el, „răscu
lații sînt extrem de puternici".

Sesiunea N. A. T. O. de la Paris

menționează

PARIS 14 (Agerpres). — Cea de-a 
doua zi a sesiunii Consiliului mi
nisterial N.A.T.O. de la Paris a fost 
consacrată exclusiv problemelor mi
litare.

După cum se prevedea, comandan
ții militari din N.A.T.O. au cerut ță
rilor vest-europene în primul rînd 
să sporească forțele lor militare cla
sice. Agenția Reuter 
chiar că generalul Norstad, coman
dant suprem al forțelor militare 
N.A.T.O., a emis „critici aspre“ în 
această privință la adresa membri
lor europeni ai blocului nord-atlan- 
tic.

într-o scurtă intervenție, neanun
țată dinainte, secretarul de stat a- 
merican, Dean Rusk, a propus țări
lor vest-europene crearea unor „for
țe nucleare multilaterale“ în cadrul

in- 
a- 
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LONDRA 14 (Agerpres). — TASS: 
Primul ministru al Angliei, Macmil
lan, a declarat la 13 decembrie în 
Camera Comunelor că Anglia in
tenționează să-și mențină așa-numi- 
tul „mijloc nuclear de reținere 
dependent”. Macmillan a făcut 
ceasta declarație ca răspuns la 
terpelarea opoziției laburiste în 
gătură cu tratativele dintre miniștrii 
de război ai S.U.A. și Angliei. După 
cum se știe, la aceste tratative s-a 
acordat principala atenție problemei 
livrării de către americani a rache
tei „Skybolt”, de care depinde soar
ta viitoare a „mijlocului nuclear de 
reținere” al Angliei.

Problema rachetei „Skybolt”, care 
dezvăluie în mod acut contradicțiile 
anglo-americane în domeniul mili
tar, degenerează în momentul de față 
într-o serioasă criză politică, care 
amenință situația guvernului Mac
millan.

Presa care sprijină guvernul acu
ză pe față S.U.A. de perfidie și de

armată”. Dacă totuși, a 
în încheiere U Thant,

de sud, în care le recomandă să 
adopte sancțiuni economice împotri
va guvernului katanghez. „Sîntem 
gata, a spus în continuare U Thant, 
să punem în acțiune toate mijloacele 
de presiune împotriva lui Chombe, 
dorind în același timp să evităm o 
ciocnire 
subliniat
„Chombe va da ordin jandarmeriei 
sale să ne atace, ne vom apăra și 
vom riposta cu toate mijloacele de 
care dispunem. Trupele O.N.U. sînt 
în stare de alarmă și gata pentru 
o asemenea eventualitate”.

în legătură cu scrisoarea lui 
U Thant, corespondentul la Londra 
al agenției France Presse, citind 
surse autorizate, afirmă că guvernul 
britanic se opune în continuare 
aplicării oricăror sancțiuni econo
mice sau militare împotriva Katan- 
găi.

Joi au continuat lupt&le între tru
pele engleze și răsculați la sud de 
Limbang.

NEW YORK. După cum trans
mite agenția U.P.I., în S.U.A., la 
Cap Canaveral a fost lansat la 13 

• decembrie un satelit de telecomuni
cații „Relais” în greutate de aproa
pe. 78 kg.

PEKIN. Unitățile de grăniceri chi
nezi au predat la 13 decembrie părții 
indiene 80 de prizonieri de război 
indieni bolnavi și răniți. Agenția 
China Nouă anunță că reprezentan
ții societății indiene de Cruce Ro
șie, sosiți pentru primirea prizonie
rilor, au exprimat mulțumiri pentru 
asistența medicală acordată de par
tea chineză prizonierilor indieni.

VARȘOVIA. La 13 decembrie a 
avut loc la Varșovia o nouă întreve
dere între ambasadorii R. P. Chineze 
și S.U.A. Convorbirea a durat peste 
două ore. Următoarea întrevedere va 
avea loc la 20 februarie 1963.

PARIS. La 14 decembrie a sosit 
la Paris primul ministru al Angliei, 
Macmillan. Timp de două zile Mac
millan va duce tratative cu preșe
dintele Franței, de Gaulle.

N.A.T.O., în speță a unei flote ma
ritime a N.A.T.O. înzestrate cu ra
chete americane „Polaris“. Rusk a 
atras în același timp atenția mi
niștrilor vest-europeni că realizarea 
unui asemenea proiect va implica 
„cheltuieli considerabile“ care vor 
trebui să fie suportate în comun.

Propunerea formulată de Rusk nu 
este nouă. După cum se știe, ea în- 
tîmpină îndeosebi opoziția Franței 
al cărei guvern insistă în eforturile 
de a crea forțe nucleare proprii.

Deși în ultimul an cheltuielile mi
litare ale țărilor N.A.T.O. au crescut 
de patru ori față de 1949, ajungînd 
la 1 miliard franci noi pe zi, mi
nistrul de război al S.U.A, a cerut 
țărilor vest-europene să-și sporească 
cheltuielile militare.

încercarea de a-și asigura controlul 
asupra armamentului nuclear englez 
prin torpilarea livrării rachetei ..Sky
bolt”.

Macmillan nu a spus nimic pre
cis despre soarta viitoare a rache
tei „Skybolt”, subliniind că inten
ționează să discute această proble
mă la întîlnirea ce o va avea cu 
președintele S.U.A., Kennedy.

în interpelarea sa, deputata labu
ristă Barbara Castle a subliniat că 
intenția guvernului de a avea un 
rol în crearea „mijlocului nuclear 
de reținere” . va fi condamnată de 
toți cei ce consideră că este necesar 
să se creeze 
nuclearizată.

Laburistul 
Macmillan să 
vernul englez se pronunță împotri
va „forțelor nucleare europene”, cît 
și împotriva forțelor nucleare ale 
N.A.T.O. Macmillan s-a eschivat însă 
să răspundă la cererea lui Zilliacus.

în Europa o zonă de-

Zilliacus i-a cerut Iu1' 
declare limpede că gu-


