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Pe călătorul care ia contact astăzi 
cu satul îl impresionează profunde
le înnoiri din viața și modul de a 
gîndi al țărănimii muncitoare. A- 
cestea sînt roadele transformărilor 
revoluționare petrecute la sate, ale 
victoriei politicii partidului de co
lectivizare a agriculturii. Odată cu 
creșterea continuă a nivelului de 
trai, în rîndurile colectiviștilor se 
d -.zvoltă setea de cunoștințe, de cul
tură, de frumos.

înfăptuirea marilor sarcini puse 
de partid în fața agriculturii noas
tre necesită o susținută și temei
nică muncă politico-educativă în ve
derea dezvoltării continue a con
științei socialiste a țărănimii, edu
cării ei în- spiritul colectivismului.

Organizațiile de partid au acu
mulat' o vastă experiență îrf aceas
tă activitate. în, ultimele. săptămîni, 
comitetele regionale și raionale de 
partid, organizațiile obștești, au luat 
un șir de măsuri menite să con
tribuie la intensificarea muncii 
politico-educative .la sate în perioa
da lunilor de iarnă.

în central acestei activități tre
buie să se afle problemele legate de 
consolidarea economico-organizato- 
rică a gospodăriilor colective. în 
această perioadă au loc adunările 
generale de dare de seamă și 
dezbatere a planurilor de producție 
pe anul viitor. Este necesar ca 
problemele care formează obiectul 
acestor adunări și măsurile luate 
pentru creșterea producției și dez
voltarea gospodăriilor colective să 
fie în miezul întregii munci poli
tico-educative din fiecare sat.

Totodată, există cele mai bune 
posibilități de a desfășura o largă 
activitate cultural-educativă în rîn
durile mecanizatorilor din S.M.T. și 
G.A.S. care lucrează acum la un loc 
în ateliere ; de acest lucru sînt che
mate să se ocupe sindicatele și, mai 
ales, organizațiile U.T.M.

Unul dintre cele mai importante 
mijloace de formare a conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii de la 
sate este învățămîntul de partid și 
învățământul politic U.Ț.M. Organi
zațiile de partid au pregătit temei
nic noul an de învățămînt. Desfă
șurarea sa cu succes depinde în mă
sură hotărîtoare de profunzimea și 
exigența cu care comitetele regio
nale și raionale de partid se vor 
ocupa de conținutul de idei al în- 
vățămîntului. Cele mai bune cadre 
de activiști de partid să acorde un 
puternic sprijin pregătirii propa
gandiștilor, asigurării unor lecții și 
seminarii de calitate.

Sute de mii de oameni ai muncii 
de la sate au fost cuprinși iarna 
aceasta în învățămîntul agrozooteh
nic de masă ; alte sute de mii au- 
diază ciclurile de conferințe pe te
me agricole. Această acțiune de 
mare însemnătate politică și cul
turală, care răspunde cerințelor 
țărănimii colectiviste, este meni
tă să contribuie la însușirea te
meinică a cunoștințelor agrico
le, a metodelor înaintate ale a- 
griculturii socialiste. Comitetele re
gionale, raionale de partid, consilii
le agricole regionale și raionale tre
buie să dea toată atenția carac
terului viu și interesant al lec
țiilor și conferințelor, legării lor de 
problemele concrete ale gospodării
lor colective, eficacității lor prac
tice.

Focarul în jurul căruia se concen
trează întreaga activitate culturală 
din sat este căminul cultural. Nu
meroase cămine desfășoară o acti
vitate bogată, multilaterală, axată 
pe problemele centrale ale agricul
turii socialiste, cuprinzînd în sfera 
manifestărilor cultural-educative în
treaga masă a colectiviștilor din lo
calitate. Activitatea căminului, a (Continuare în pag. V-a)

bibliotecii este cu atît mai rodnica 
cu cît organizațiile de partid mani
festă o grijă mai accentuată pentru 
conținutul ei politico-educativ, pen
tru o cît mai mare varietate de 
forme care să se adreseze tuturor 
categoriilor de preocupări și tutu
ror vîrstelor. De o atenție deose
bită, trebuie să se bucure munca 
culturală în rîndurile tineretului și 
femeilor. Un bun exemplu oferă 
căminul cultural din Arcuș, regiu
nea Brașov. Serile de întrebări și 
răspunsuri, călătoriile pe harta ra
ionului și a regiunii, cu scopul de 
a prezenta succesele și experiența 
unităților agricole socialiste frunta
șe, spectacolele brigăzii artistice de 
agitație care popularizează fruntașii 
în muncă, montajele literar-mu- 
zicale, jurnalele vorbite — iată cîte- 
va din manifestările vii, atractive 
prin care căminul cultural răspun
de preocupărilor principale, cerințe
lor culturale ale colectiviștilor.

Experiența a demonstrat că pro
paganda prin lecții, conferințe, ex
puneri are un rol important 
în informarea maselor largi de la 
sate asupra problemelor actuale 
ale politicii partidului și statului 
nostru, ale situației internațio
nale, ale economiei, la răspîndi
rea în mase a cunoștințelor știin
țifice, la formarea concepției știin
țifice despre lume. Ne aflăm în 
preajma unei aniversări scumpe 
poporului nostru — 15 ani de la 
proclamarea Republicii Populare 
Romîne. Este un bun prilej pentru 
organizarea unor expuneri și con
ferințe consacrate înfățișării mari
lor înfăptuiri ale poporului nostru 
în anii construcției socialiste.

De mare importanță pentru des
fășurarea muncii cultural-educative 
la un nivel cît mai înalt este 
participarea intensă la această acti
vitate a celor mai bune cadre de 
activiști de partid, de stat, din eco
nomie, din centrele regionale și ra
ionale care să țină lecții și confe
rințe cu un bogat conținut de idei, 
prezentate într-un mod interesant.

Succesul muncii cultural-educati
ve de masă, nivelul și calitatea ei 
depind în mare măsură de atrage
rea largă a oamenilor de știință, 
literatură, artă. Numeroși intelec
tuali din București, Cluj, Iași, Ti
mișoara și din celelalte orașe ale 
țării, animați de pasiunea adevă
ratului intelectual care vede o da
torie de onoare în a răspîndi cul
tura în rîndul maselor largi, țin 
conferințe la sate, răspund la în
trebările colectiviștilor, dau consul
tații pe cele mai felurite teme ale 
științei și tehnicii.

Un rol însemnat în răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științifice la 
sate îl joacă brigăzile științifice, 
care răspund amplu și documentat 
la problemele care îi preocupă pe 
țăranii colectiviști. în regiuni ca 
Brașov, Iași, Oltenia s-au deplasat 
în ultima vreme la căminele cultu
rale numeroase brigăzi a căror rod
nică activitate se bucură de apre
cierea oamenilor muncii de la sate. 
Este necesar ca în toate regiunile 
și raioanele, brigăzile științifice să 
se deplaseze sistematic la sate, con
tribuind la răspîndirea largă a ști
inței și culturii în rîndurile țără
nimii colectiviste.

Teatrele dramatice și muzicale, 
ansamblurile artistice din Capitală, 
din centrele regionale și raionale 
și-au programat în iarna aceasta 
numeroase spectacole la sate. Pro
cedează bine acele instituții de 
artă — Teatrul de stat din Bacău, 
Filarmonica de stat din Iași, Opera 
de stat din Cluj, Teatral de Estradă 
din Ploiești și altele — care își în
tocmesc pentru deplasările la sate 
un repertoriu special, menit să răs-

— Minerii Văii Jiului și-au îndeplinit vi
neri planul anual de producție. în 11

— luni din acest an, ca urmare a creșterii 
gradului de mecanizare în subteran, a folosirii metodelor avansate de lucru, el au 
extras cu circa 373 000 tone de cărbune mai mult decît în perioada corespunză
toare a anului trecut. Vitezele medii de avansare obținute în abatajele-cameră și 
în galerii au crescut față de cele planificate cu peste 14 m liniari pe lună. Prin 
reducerea prețului de cost pe tona de cărbune s-au realizat economii peste plan în 
valoare de 15 600 000 lei. în fruntea întrecerii socialiste s-au situat colectivele mi
nelor Uricani, Aninoasa și Lonea, care 
planul de producție pe acest an.

Minerii Văii Jiului

Alîe unități industriale 
din regiunea Ploiești...

Colectivul rafinăriei Teleajen a înde
plinit planul anual de producție la toți 
indicii cu 10 zile mai devreme. De la în
ceputul anului, această unitate a livrat

peste plan, produse în valoare de 27 000 000 lei. Față de 1959, valoarea produse
lor obținute dintr-o tonă de țiței prelucrată a crescut anul acesta cu 27 la sută. 
Prin reducerea consumurilor de chimicale și alte materiale necesare prelucrării 
țițeiului, s-au realizat economii suplimentare la prețul de cost de 9 500 000 lei.

în ultimele zile au mai îndeplinit planul anual înainte de termen rafinăria 
Cîmpina, schela Boldești și altele. Numărul întreprinderilor și unităților economice 
din regiune care și-au realizat pînă în prezent sarcinile de plan pe acest an se 
ridică la 89.

ORADEA (coresp. „Scînteii”). — Zilele 
acestea alte întreprinderi industriale din 
regiunea Crișana au raportat îndeplinirea 

planului anual de producție. Printre acestea se numără uzinele „înfrățirea”, Fabrica 
de tricotaje, fabrica de dantele „Drum nou”, Depoul de locomotive—Oradea și alte
le. Numărul întreprinderilor din regiunea Crișana care și-au îndeplinit planul anual 
se ridică acum la 43.

în 11 luni, colectivele întreprinderilor din regiune au realizat peste prevede
rile planului produse în valoare de aproape 100 milioane lei.

...Și din regiunea Crișana

Manifestări artistice
Vineri a avut loc la 

Palatul cultural din Tg. 
Mureș un concert de 
clntece de masă de com
pozitori romîni, susținui 
de Ansamblul de stat de 
clntece și jocuri din 
Tg. Mureș în cinstea ce
lei de-a 15-a aniversări a 
Republicii.

Și-au dat concursul 
corul mixt, compus din

Complexuj Industrial de faianță 
și sticlărie Sighișoara. Fabrica de 
sticlă de ambalaj.

Pe Bistrița și pe Trotuș
un reportaj de Geo Bogza

in interiorul ziarului

• Din experiența predării o- 
biectului „Agricultura” în școlile 
de la sate (pag. 2-a).
• Fruntași la repararea utila

jului agricol (pag. 2-a).
© Gh. Ivancenco : Grafica în 

actualitate : Expoziția Gion
(pag. 4-a).

® Gh. Gheorghiță : Din carne
tul corespondentului la Varșovia 
(pag. 5-a).

• Cea de-a 17-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. și-a în
cheiat lucrările (pag. 6-a).

au îndeplinit cu mult înainte de termen

58 de persoane, și corul 
pionierilor, compus din 
120 de elevi. In program 
au figurat : „De. ovirș.tă 
cu Republica." de 1. Chi- 
rescu, „Să fii partidului 
oștean" de Matei Socor, 
„Țară scumpă să tră
iești" de Anatol Vieru,
„In amintirea eroilor" de aniversării Republicii. 
Tiberiu Olah, și altele.

în sala Casei raionale 
de cultură din Cîmpu- 
lung Moldovenesc a avut 
loc vineri un simpozion 
pe tema „30 Decembrie, 
zi importantă în viata 
poporului nostru". La bi
blioteca raională din a- 
celași oraș a avut loc o 
seară literară închinată

(Agerpres)

și în alți ani, în 1962, 
colectivul uzinei noastre a avut 
bucuria de a raporta partidului și 
guvernului că planul de producție 
a fost realizat înainte de termen și 
la toți indicii. Pentru anul viitor se 
prevede o creștere însemnată a pro
ducției. Această creștere va trebui 
realizată în principal pe baza folo
sirii mai bune a capacităților de 
producție, a introducerii tehnologiei 
moderne, a aplicării unor metode 
înaintate de lucru.

Noi am dobîndit o experiență 
prețioasă în ce privește folosirea mai 
bună a capacităților de producție, ri
dicarea indicilor de utilizare a ma
șinilor și a agregatelor. La oțelărie, 
indicele de utilizare a cuptoarelor 
Martin a crescut cu 5 la sută față 
de anul trecut, al cuptoarelor elec
trice — cu 4,2 la sută, iar la lami
noare — cu 9,3 la sută. Sînt de fapt 
realizări care ne bucură cel mai 
mult, acum la capătul acestui an de 
muncă. în centrul preocupărilor noa
stre a stat și lupta pentru îmbună
tățirea continuă a calității produse
lor.

în uzina noastră se vorbește cu 
stimă despre fruntașii întrecerii so
cialiste. Adevărat exemplu de ati
tudine înaintată în producție îl con
stituie muncitorii din schimburile și 
echipele conduse de Ion Moldovan 
de la oțelărie, Nicolae Sima de la 
bare trase, Teodor Mîndruț de la 
trăgătoria de oțel tare și mulți alți 
oameni harnici și. pricepuți, plini de 
inițiativă, care au adus o contribu
ție de seamă la realizarea sarcini
lor de plan pe acest an.

în cadrul adunărilor de dezbatere 
a cifrelor de plan, numeroși vorbi
tori au arătat că în întreprinderea 
noastră există încă mari posibilități 
de a dezvolta aceste realizări, de a 
obține în anul ce vine noi succese 
Pa linia creșterii producției și a pro-

între 14 și 20 decembrie 1962 a 
avut loc la București cea de-a 
XVII-a sesiune ordinară a Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc. 
La lucrările sesiunii au luat parte 
delegațiile țărilor membre ale Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc, 
conduse de toyarășii: S. Todorov, vi
cepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria, O. 
Simunek, vicepreședinte al guvernu
lui Republicii Socialiste Cehoslovace, 
B. Leuschner, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane, D. Molomjamț, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Mon
gole, P. Jaroszewicz, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone, Al. Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, A. Apro, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare, M. Leseciko, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste.

La sesiune a participat ca obser
vator tov. Dinh Van Duc, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Democrate Vietnam în Re
publica Populară Romînă.

Sesiunea Consiliului a fost prezi
dată de tovarășul Al. Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, șeful delegației Republicii 
Populare Romîne.

Sesiunea a examinat raportul Se
cretariatului Consiliului cu privire la 
activitatea Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc în anul 1962. Cu 
prilejul discutării raportului s-a re
levat că organele Consiliului și-au 
desfășurat activitatea în scopul înde
plinirii hotărîrilor Consfătuirii din 
iunie 1962 a reprezentanților parti
delor comuniste și muncitorești ale 
țărilor participante la C.A.E.R. și ale 
sesiunii a XVI-a a Consiliului.

în organele Consiliului au fost e- 
laborate și înfăptuite o serie de mă
suri importante în domeniul lărgirii 
și întăririi continue a colaborării e- 
conomice și tehnico-științifice. Para
lel cu coordonarea planurilor de 
dezvoltare a economiei naționale a 
țărilor membre ale C.A.E.R. în pers
pectiva generală, țările și organele 
Consiliului au început munca de 
pregătire în domeniul coordonării 
planurilor pentru perioada de 
după 1965. inclusiv coordonarea 
planurilor principalelor investiții. 
Se încheie activitatea legată de pre
gătirea calculelor orientative la ba
lanța energetică și de combustibil a 
țărilor pe perioada pînă în 1980, sco- 
țîndu-se în evidență problemele care 
necesită rezolvarea pe o bază multi
laterală.

în anul 1962 țările membre ale 
Consiliului au înfăptuit măsuri co
mune în domeniul dezvoltării unei 

ductivității muncii, a îmbunătățirii 
calității și reducerii prețului de cost.

Conducerea uzinei a pregătit un 
plan ce cuprinde peste 80 de mă
suri tehnice și organizatorice, menite 
să asigure realizarea în cît mai bune 
condiții a sarcinilor anului viitor — 
dintre care 22 se referă la îmbună-

PE MARGINEA DEZBATERII 
CIFRELOR DE PLAN PE 1963 

LA UZINELE „INDUSTRIA SÎRMEI" 
DIN CÎMPIÂ TURZII

de 
la

tățirea calității produselor, 16 la 
reducerea consumurilor specifice 
materii prime și materiale, 17 
mecanizări și modernizări de utilaje 
etc. Printre altele, pînă la sfîrșitul 
trimestrului II al anului viitor vom 
proiecta și vom executa mecaniza
rea preluării .colacilor de sîrmă la 
laminate și vom asigura transportul 
mecanizat în depozitul de sîrmă. în 
felul acesta vom realiza un indice 
de productivitate mai ridicat.

La secția oțelărie, pentru între
ținerea cuptoarelor electrice vom 
utiliza blocuri ștampate de dolomită 
stilizată și magnezită granulată. 
Prin aceasta se va mări de aproape 
două ori durata de utilizare între 
două reparații, se va asigura o re
ducere a consumului de cărămizi 
magnezitice și de magnezită granu
lată. în secția de trefilare a sîrmelor 
din oțeluri cu conținut mediu și 
ridicat de carbon, se va definitiva, 
încă în primul trimestru al anului 
1963, studiul privind patentarea sîr
melor în săruri. Vom crea astfel 
condiții mai bune de muncă și, în 
plus, vom asigura o calitate și mai 
bună a produselor.

La majoritatea măsurilor tehnico-

transportul energiei e- 
U.R.S.S. în Ungaria ; 
activitatea la Praga 

central al sistemului e-

serii ramuri mai
importante ale economiei națio
nale. Țările au colaborat cu suc
ces în construcția de mine car
bonifere. centrale electrice, extrac
ția de minereuri de cupru, pro
ducția de cupru, sulf și a unor ma
terii prime pentru industria chimi
că etc. Au fost date în exploatare 
înainte de termen porțiuni ale con
ductei de țiței „Prietenia“ pe terito
riile Cehoslovaciei și Ungariei ; la 
sistemele energetice ale Ungariei, 
R. D. G., Poloniei și Cehoslovaciei, 
interconectate anterior, a fost racor
dat sistemul energetic al Ucrai
nei de vest, datorită cărui fapt a de
venit posibil 
lectrice din 
și-a început 
Dispeceratul 
nergetic interconectat.

S-a continuat activitatea în dome
niul specializării și cooperării în 
producție, în primul rînd în dome
niul construcțiilor de mașini. în anul 
1962, organele Consiliului au adoptat 
recomandări privind însușirea, spe
cializarea producției și livrările re
ciproce ale unei serii de noi tipuri de 
mașini și utilaje, precum și pentru 
specializarea și cooperarea în pro
ducția principalelor tipuri de mașini- 
unelte așchietoare, utilaj de forjat și 
presat, instalații complete de fabrici 
de zahăr și alte tipuri de mașini și 
utilaje. Recomandările adoptate pre
văd reducerea paralelismului nejus
tificat în producția tipurilor men
ționate de mașini și utilaje.

înfăptuirea recomandărilor adop
tate va contribui la ridicarea nive
lului tehnic al industriei construc
toare de mașini a țărilor, la reduce
rea cheltuielilor de investiții și de 
producție și va face posibilă satis
facerea mai deplină a necesităților 
țărilor membre ale C.A.E.R. cu tipu
rile unicate cele mai importante de 
mașini-unelte așchietoare și de uti
laje de forjat și presat.

S-a lărgit colaborarea tehnico- 
științifică între țările membre ale 
C.A.E.R., ceea ce a contribuit la fo
losirea mai deplină de către toate 
țările frățești a realizărilor științei 
și tehnicii moderne pentru dezvolta
rea economiei lor.

A continuat să se dezvolte comer- 
exterior. în primele nouă luni 
anului 1962 schimbul reciproc 
mărfuri dintre țările membre 
C.A.E.R. a crescut cu 15 la sută

țul 
ale 
de 
ale 
în comparație cu perioada corespun
zătoare a anului trecut, din care li
vrările reciproce de mașini și utilaje 
au sporit cu 24 la sută. Pe seama li
vrărilor reciproce, țările membre 
ale Consiliului au satisfăcut partea 
principală a necesităților lor de im
port, din care a necesităților de ma
șini și utilaje în proporție de apro
ximativ 75 la sută, huilă și cocs — 
98 la sută, cărbune brun și brichete

Primirea la C.C. al P. M. R, a grupului 
de activiști ai Partidului Comunist Francez

în ziua de 21 decembrie tovară
șul Chivu Stoica, membru al Birou
lui Politic și secretar al C.C. al 
P.M.R., a primit grupul de activiști 
ai Partidului Comunist Francez, con
dus de tovarășul Georges Lazzarino, 
membru al C.C. al P.C.F., care timp 
de două săptămîni a vizitat diferite

Vineri seara a avut loc în sala 
Teatrului C.C.S. din Capitală un 
spectacol prezentat de formațiile 
artistice de amatori premiate la fi
nala celui de-al IlI-lea Festival 
bienal de teatru „I. L. Caragiale”.

La spectacol au asistat tovarășii 
Gheorghe Apostol, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec, Isac 
Martin, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor, Constanța 
Crăciun, președintele Comitetului de
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organizatorice s-au fixat termene de 
realizare în trimestrele I și II, pen
tru ca efectul lor să se facă simțit 
în secții încă din prima parte a 
anului și să contribuie la realizarea 
în bune condiții a sarcinilor de plan.

Firește, urmează ca acest plan să 
fie îmbogățit cu multe din propu
nerile făcute de muncitori, ingineri 
și tehnicieni în cadrul adunărilor de 
dezbatere a cifrelor de plan, mai 
cu seamă cele privitoare la folosirea 
mai bună a agregatelor, ridicarea 
nivelului calitativ al produselor etc. 
De altfel conducerea și comitetul de 
partid au trecut la studierea temei
nică a fiecărei propuneri în parte, la 
analizarea posibilităților de aplicare 
și, bineînțeles, la stabilirea măsuri
lor pentru traducerea lor in viață.

Creșterea exigențelor în domeniul 
folosirii tehnicii, al calității produ
selor necesită și o preocupare spo
rită pentru ridicarea continuă a 
calificării muncitorilor. Am reținut 
în acest sens propunerea interesantă 
făcută de tov. Traian Giurgiu, mun
citor la secția trăgătorie de oțel 
moale, ca, în mod sistematic, ingine
rii din secții să țină în fața munci
torilor expuneri privind desfășura
rea a diferite procese și faze de pro
ducție

Putem afirma că adunările de dez
batere a cifrelor de plan au însem
nat, prin maturitatea și competența 
cu care au fost analizate problemele 
legate de ridicarea la un nivel mai 
înalt a activității întreprinderii, un 
prilej minunat de manifestare a ini
țiativei și spiritului gospodăresc ale 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor. Ele au demonstrat totodată 
hotărîrea întregului nostru colectiv 
de a îndeplini exemplar sarcinile 
ce-i revin din planul de stat pe 1963.

ION STANATIEV 
director general 

IOAN DARAMUȘ 
inginer-șef 

din cărbune brun — 100 la sută, 
țiței și produse petroliere — 96 la 
sută, îngrășăminte minerale 80 la 
sută, cereale — 77 la sută, material 
lemnos — 64 la sută. în conformi
tate cu recomandările sesiunii a 
XVI-a a C.A.E.R. au loc tratative 
cu privire la sporirea pe viitor a 
comerțului reciproc între aceste țări 
în anii 1963—1965. în același timp 
s-au lărgit relațiile economice și co
merțul exterior al țărilor membre 
ale C.A.E.R. cu țările nesocialiste, 
îndeosebi cu țările slab dezvoltate 
din punct de vedere economic din 
Asia, Africa, America Latină.

Organele Consiliului au desfășurat 
o activitate importantă în domeniul 
asigurării transporturilor sporite de 
mărfuri de export și import cu aju
torul transportului feroviar, maritim 
și al altor mijloace de transport 
ale țărilor membre ale C.A.E.R., în 
domeniul îmbunătățirii folosirii mij
loacelor de transport, sporirii capa
cității de tranzit a magistralelor de 
transport, stațiilor de frontieră și 
porturilor.

Examinînd raportul Comisiei pen
tru agricultură cu privire la mer
sul îndeplinirii recomandărilor se
siunii a XIII-a a Consiliului privind 
sporirea producției agricole în ță
rile membre ale C.A.E.R., sesiunea 
a aprobat înfăptuirea prin eforturile 
comune ale țărilor membre ale 
C.A.E.R., a măsurilor necesare pen
tru continua dezvoltare a agricultu
rii în aceste țări.

Sesiunea a examinat recomandă
rile privitoare la dezvoltarea și spe
cializarea producției de tractoare, 
șasiuri autopropulsate și de princi
palele mașini agricole, printre care 
mașini pentru lucrări de ameliorare, 
recomandări elaborate de Comisia 
pentru construcții de mașini. Parti- 
cipanții la sesiune au relevat că în
făptuirea măsurilor în domeniul spe
cializării interstatale a producției 
de mijloace tehnice agricole va con
tribui la satisfacerea mai deplină 
a necesităților agriculturii țărilor 
membre ale C.A.E.R. în mașini de 
înaltă productivitate.

în toate problemele examinate, 
sesiunea a adoptat hotărîri ample 
și a trasat măsuri concrete care 
asigură lărgirea și adîncirea conti
nuă a colaborării economice și teh
nico-științifice, perfecționarea for
melor și metodelor de muncă ale 
organelor Consiliului.

în scopul colaborării mai strînse 
dintre țările membre ale C.A.E.R. în 
domeniul problemelor valutare-fi- 
nanciare, sesiunea a creat Comisia 
permanentă pentru probleme valu- 
tare-financiare. Au fost examinate, 
de asemenea, alte cîteva probleme 
organizatorice.

(Continuare în pag. V-a)

regiuni ale țării noastre pentru a 
studia din experiența organizațiilor 
P.M.R.

La primire au participat tovarășii 
Ilie Verdeț, membru al C.C. al 
P.M.R., Constantin Lăzărescu, mem
bru supleant al C.C. al P.M.R., și 
alți activiști de partid.

Stat pentru Cultură Artă,
membri ai C.C. al P.M.R., oameni 
ai muncii din Capitală, reprezen
tanți ai vieții culturale.

La deschidere a luat cuvîntul ar
tistul poporului Costache Antoniu, 
președintele juriului Festivalului.

La spectacol și-au dat concursul 
artiști amatori de la Casele raiona
le de cultură „1 Mai” din Bucu
rești, din Călărași, regiunea Bucu
rești și Tulcea, regiunea Dobrogea, 
de la căminele culturale din comu
nele Bagza, regiunea Iași, Solonț, 
regiunea Bacău, Dolhasca, regiunea 
Suceava, Gîlgău, regiunea Cluj, 
Groșii de sub Munte, regiunea Ma
ramureș. de la Uzinele „Electroni
ca” din București, Combinatul si
derurgic Hunedoara, Șantierele na
vale maritime din Constanța, Sche
la Moreni, regiunea Ploiești Com
plexul C.F.R. Arad 
val din Oltenița, 
rești.

Spectacolul s-a 
frumos succes. Publicul a răsplătit 
cu aplauze călduroase măiestria ar
tiștilor amatori. (Agerpres)

și Șantierul na- 
regiunea Bucu-

bucurat de un

Pe calele șantierelor 
navale

BRĂILA (coresp. „Scînteii“). Pe Șan
tierul naval din Brăila, buna organizare 
a muncii se împletește cu entuziasmul in 
întrecere al constructorilor de vase. Două 
cilre sînt semnificative, în acest sens. 
Dacă înainte de eliberarea /ării, în de
curs de 14 ani, s-au construit la Șantie
rul naval Brăila doar 25 nave de mică 
capacita'e, de atunci și pînă acum de 
pe calele șantierului brăilean au lost 
lansate 440 de vase. An de an construc
torii au perfecționai din pune' de vedere 
tehnic navele construite, au introdus în 
fabricație noi tipuri de vase de ‘'ansport 
cu tonaj sporit. Printre acestea se numără 
cele 13 șleouri pentru transports fruc
telor de I 000 și 1 700 tone, ’ancuu pe
troliere maritime și fluviale, șalupele re
morchere, navele dormitor

In total la Șantierul naval 
terminate în lunile ce au 
cest an 63 nave (din care 
cinile de plan).

Jn întrecerea socialistă s-au afirmai în 
mod deosebit constructorii naval Vasile 
Bălan, Gheorghe lehim, Andrei Arghi- 
ros, Constantin Berbec, Octavian Girip,

Si atelier 5.a. 
Brăila au lost 
trecu' din a- 
17 oeste sar-
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Penfru

APE POPULATE CU LOSTRIȚĂ. 
Mureșul — între Topli)a și Sfînceni 
— a fosf de curînd populat cu re
producători de lostrijă aduși din 
Valea Vișeului și Valea Bistriței 
moldovenești. De asemenea, în Va
lea Gudei, afluenf al Mureșului la 
Stînceni, s-au introdus puieți tot din 
aceeași specie, aduși de la păstră- 
văria Ceahlău.

„Documente“ vechi și noi ••A
Mecanizatorii la S.M.T.

Cuza Vodă, raionul Călărași, sînt 
cunoscuți ■ în întreaga regiune 
pentru sprijinul pe care îl dau 
gospodăriilor colective în sporirea 
producției agricole, și succesele 
obținute în exploatarea rațională 
a parcului de mașini. In momen-' 
tul de față, în stațiune se lucrea
ză intens la repararea tractoare
lor și mașinilor agricole. Și în 
această acțiune mecanizatorii de 
aici se numără printre primii pe 
regiune. Ei și-au propus ça pînă- 
la sfîrșitul anului să termine re
pararea tractoarelor și mașinilor 
agricole cu care vor lucra în 
campaniile agricole de primăvară 
și de vară.

Problema organizării și desfă
șurării în bune condiții a 
reparațiilor a fost discutată din 
vreme de către organizația de 
bază și conducerea stațiunii, sta- 
bilindu-se măsurile ce trebuie 
luate. S-a început cu pregătirea 
atelierului, care a fost curățat, 
văruit și s-au completat geamu
rile. Apoi s-a trecut la verifica
rea utilajului de atelier.

Reparațiile au fost organizate 
în flux, pe posturi specializate. 
Principalele posturi sînt : linia de 
arbori și ambielaj, pompe de in
jecție, montaj motor, cutie de 
viteze și diferențial, banc de ro
daj și altele.

Pentru întocmirea planului de 
reparații și de aprovizionare cu 
piese de schimb s-a determinat 
din timp starea tehnică a trac
toarelor și mașinilor. Acest lucru 
a fost făcut de trei echipe for
mate din oameni cu o calificare 
corespunzătoare, conduse de cite 
un membru al comisiei de revi
zie.

Mecanizatorii pun un- accent 
deosebit pe efectuarea unor re
parații de cea mai bună calitate. 
Despre acest lucru se discută în 
consfătuirile de producție care se 
țin1 săptămânal cu toți mecaniza
torii, se scrie la gazeta de perete.

Lucrînd în felul acesta, me
canizatorii de la S.M.T. Cuza 
Vodă, regiunea București, au reu
șit să repare 89 de tractoare din 
cele 121 planificate, 86 pluguri, 
21 grape cu discuri, 29 sape ro
tative, 20 grape stelate etc.

In fotografie : mecanizatorii 
Gheorghe Munteanu, Nicolae 
Cristea, Ion Dorobanțu și Șerban 
Iordan, fruntași la lucrările de re
parații.

Deservirea în sezonul de iarnă
In legătură cu deservirea populației în sezonul de iarnă de 

către cooperativele meșteșugărești, ne-am adresat tovarășului Jean 
Ille, vicepreședinte al UCECOM, care ne-a relatat despre măsurile 
luate în acest sens.

R. MARIN

Locuințe pentru lucrătorii 
din G.A.S.

în ultimii ani, în numeroase gospo
dării agricole de stat au fost construite 
blocuri de locuinfe destinate lucrători
lor din G.A.S. Anul acesta, în gospodă
riile agricole de stat s-au construit din 
fondurile statului încă 237 de blocuri. 
Ele sînt amplasate în sate sau în ime
diata vecinătate a acestora înlesnin- 
du-se locatarilor participarea la viata 
obștească și culturală, iar copiilor lor 
posibilitatea de a frecventa școlile cele 
mai apropiate.

Cele mai multe locuinfe au fost con
struite în gospodăriile agricole de stat 
din regiunile Dobrogea, Oltenia, lași, 
Suceava și Bacău.

Cooperativele meșteșugărești s-au 
pregătit să facă fafă cerinfalor sporite 
ale populației în acest sezon. Este cu
noscut că toamna și la începutul iernii, 
unitățile de croitorie, cizmărie, cojo- 
cărie, tricotaje, montat geamuri, ca și 
cele de reparații ale unor bunuri de 
uz gospodăresc, sînt foarte solicitate. 
Multe din cooperativele de deservire 
sînt în „sezon de vîrf“.. lată de ce 
UCECOM, uniunile regionale și condu
cerile cooperativelor au luat din vreme 
un șir de măsuri în vederea asigurării 
bunului mers al activității. Pregătirile 
pentru iarnă s-au făcut în două direcții: 
s-au creat noi produse și activități spe
cifice sezonului rece pentru deservirea 
populației și au fost asigurate condiții 
mai bune de muncă în unități.

La București și în majoritatea orașelor 
reședință de regiune din țară au fost 
organizate expoziții și expuneri de mo
dele, în care au fost prezentate publicu
lui noile sorfimente. de confecții,, trico
taje și încălțăminte, realizate de coo
perația meșteșugărească și .care pot fi 
comandate.

în unitățile de croitorie, blănărie și 
tricotaje s-au luat în primul rînd mă
suri de sporire a capacității de lucru. 
Unele cooperative au organizat lucrul 
în două schimburi, pentru a asigura 
predarea la termen a comenzilor, 
multe unități au fost dotate cu mașini 
și utilaje noi. Așa, de pildă, prin darea 

' în folosință a unor mașini de tuns, căl
cat și pieptănat blănurile, cooperativa 
blănarilor din București a sporit cu 40

la sută capacitatea de lucru a unității 
de vopsitorie, care execută lucrări cu 
materialul clientului. Cît privește repa
rațiile ia încălțămintea specifică sezonu
lui rece — galoși, șoșoni, încălțăminte 
cu talpă de cauciuc — sînt asigurate de 
centrele specializate, care au luat fiin
ță în toată țara.

Deosebit de utilă este pentru popu
lație spălarea rapidă a rufăriei. în a- 
ceasfă direcție sînt în curs do amena
jare spălătorii rapide la București, 
Brașov, Ploiești, lași. Aici se vor pu
tea spăla și usca în circa o oră ru
fele aduse de client. în anul 1963 sis
temul acesta se va generaliza în toate 
orașele mari.

Pentru o cît mai bună deservire a 
populației, în sectorul reparații radio- 
feleviziune, activitate mai mult solici
tată în timpul zilelor de iarnă, 
organizat în toate orașele din

s-au i 
_____  ... , lara 

unde 'pot li recepționate emisiunile de 
televiziune, ateliere de reparații și în- ( 
trefinere. Unele ' ateliere dispun de , 
mijloace de transport, pentru a se de- ' 
plasa mai repede la domiciliul dien- ! 
tului. La București, cooperativa „Ra- , 
dio-Progres" a amenajai mașini-labora- , 
toare, înzestrate cu aparate de măsură 
și control, care depistează la domici
liul clientilor defecțiunile și rezolvă re
parațiile respective. în felul acesta se 
realizează intervenții operative, iar a- 
paratelo sînt ferite de degradările pro
duse de manevrare repetată și trans- , 
port. Echipele de depanare au fost , 
prevăzute cu truse de scule și piese și |

dotate cu echipamente pentru protec
ția muncii. Ele stau la dispoziția pu
blicului în tot cursul zilei. Dotarea 
cu aparatură electronică va face, de 
asemenea, să crească randamentul ope
rațiilor de depanare. Pentru intervenții 
de urgență la aparatele de televiziune 
din București, s-au creat echipe mobile 
ale cooperativei Radio-P^ogres care, 
la cerere, se deplasează la domiciliu. 
Pentru a înlesni reparațiile, televiziunea 
asigură imaginea de control și în orele 
de dimineață, de patru ori pe săptă
mînă.

O grijă deosebită a necesitat și ne
cesită pregătirea cadrelor de tehnicieni 
radio și televiziune, care să execute-tot 
mai bine și mai operativ lucrările cerute 
de populație.

Cu toate rezultatele obținute, în ac
tivitatea de deservire desfășurată de 
cooperativele meșteșugărești există 
încă unele rămîneri în urmă. Vom 
controla îndeaproape și vom trage la 
răspundere acele conduceri de uniuni 
care n-au ținut seama de solicitările 
populației pentru iarnă, n-au organizat 
mulțumitor asemenea activități ca re
parații de paltoane și alte obiecte de 
îmbrăcăminte, de încălțăminte sport 
etc., introducerea de modele,, noi ,dë 
sezon în secțiile de tricotaje de co
mandă și în centrele de mode (pălă
rii). Ar fi trebuit mai multă stăruință 
spre a se organiza în toate orașele e- 
chipe de intervenții pentru radio-tele- 
viziune; mai multă grijă ar fi de aseme
nea necesară pentru asigurarea unei ca
lități corespunzătoare a reparațiilor e- 
fectuate.

Măsurile luate pînă în prezent, ca 
și cele ce se vor lua în continuare, 
vor trebui să ducă la o deservire mai 
operativă, sfrîns legată de nevoile 
populației.
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NN EXPERIENȚA PREDĂRII OBIECTULUI „AGRICULTURA“ IN ȘCOLILE DE IA SATE

Cum pregătim pe viitorii colectiviști
„Agricultura", ca obiect nou de stu

diu introdus în învățămîntul de opt 
ani de la sate, pune în fața noastră, 
a profesorilor, probleme complexe, a 
căror rezolvare cere o gîndire și 
activitate creatoare, multilaterală, o 
muncă perseverentă.. în cadrul 
acestei discipline, elevii trebuie 
să primească cunoștințe despre sol 
și agrotehnică, îngrășăminte și folo
sirea lor rațională, cultura cerealelor, 
horticultură, protecția plantelor, 
creșterea animalelor, cunoștințe des
pre mașinile agricole și organizarea 
producției agricole. Importanța și va
rietatea cunoștințelor cuprinse în 
sfera acestei discipline presupun din 
partea noastră o pregătire temeini
că pentru predarea în ansamblu, cît 
și pentru fiecare lectiè și 
practică în parte.

Deoarece predau pentru 
oară această disciplină, am 
absolut necesar ca, pe lîngă 
tințele generale de agricultură, do
bîndite la cursurile de pregătire din 
timpul verii, să-mi însușesc și unele 
probleme concrete privitoare la agri
cultura comunei șl regiunii noastre, 
la activitatea unităților agricole so
cialiste din împrejurimile școlii. Ast
fel, ajutată de inginerul agronom al 
gospodăriei colective din comună am 
studiat solurile locale, profilul solu
lui predominant, planul de producție 
al gospodăriei colective din acest 
an, principalele metode agrotehnice 
folosite și producțiile obținute. Para
lel cu această documentare, pe baza 

. studierii atente a programei școlare 
m-am îngrijit — împreună cu cei
lalți doi colegi care predau ..Agri
cultura” — să procurăm și să con
fecționăm materialul didactic nece
sar lecțiilor și lucrărilor practice 
In școală am amenajat o cameră 
specială pentru laboratorul agricol. 
Astfel, pentru elevii clasei a V-a, la 
care predau, am confecționat lădițe 
cu profilul solului și probe de sol 
locale etc. Avem o colecție com
pletă de îngrășăminte chimice, a- 
mendamente, semințe, plante întregi 
sau diferite părți componente ale 
acestora. Cu toate că unele teme 
vor fi predate mai tîrziu, n-am 
neglijat asigurarea din toamnă a

Mă gîndesc totodată la posibili
tatea invitării în școală, pentru a 
face unele expuneri, a cîtorva bri
gadieri și colectiviști fruntași cît și 
la inițierea unor activități extrașco- 
lare — vizionări de filme documen
tare, vizite ale elevilor în unități 
agricole fruntașe, întîlniri și mani
festări cultural-artiștice comune cu 
tinerii colectiviști etc. In acest fel 
vom asigura, cu bune rezultate, pre
gătirea și educarea colectiviștilor de 
mîine.

lucrare

prima 
socotit 
cunoș-
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RECENZII, SERI LITERARE. 
organizarea timpului liber al tinere
tului in mod plăcui și cil mai educa
tiv, la Casa de cultură a sindicalelor 
din Tîrgu-Mureș se organizează de 
două ori pe săptămînă seri distracti
ve. In ultima lună, la cluburile și în 
sălile culturale ale sindicatelor au a- 
vut loc 52 de recenzii de cărfi cu par
ticiparea a peste 6 500 de persoane. 
La clubul Fabricii de prefabricate din 
Tîrgu-Mureș, ca și la cele ale I. F. 
Sovafa și I. F. Toplifa, comitetele sin
dicatelor au organizat seri literare cu 
concursul scriitorilor romîni și ma
ghiari.

TERENURI REDATE AGRICUL
TURII. In raionul Medgidia se 
continuă acțiunea de redare în 
circuitul agricol a noi terenuri 
prin defrișarea mărăcinișurilor și 
arboretelor. De pildă, colectiviș
tii din Siminoc au defrișat de la 
începutul anului și pînă acum 45 
ha teren. Rezultate bune în a- 
ceastă acțiune au obținut și co
lectiviștii din Valul lui Traian, 
Valea Seacă, Basarabi și altele. 
(De la Petre Rădăcină, coresp. 
voluntar).

PREGĂTIRI.. Artiștii amatori 
din orașul Brăila se pregătesc să 
întîmpine cea de-a 15-a aniversa
re a R. P. Romine cu programe 
festive bogate, cît mai interesan
te. In programele lor brigăzile 
artistice de agitație de la Uzinele 
„Laminorul", „Progresul", Fabri
ca de confecții, Șantierul naval 
„1 Mai" cintă marile realizări în
făptuite în anii puterii populare 
sub conducerea partidului. Toate 
cele 8.4 de formații artistice, în 
care activează peste 2 000 de ar
tiști amatori, fac în aceste zile 
repetiții. Spectacolele care vor fi 
prezentate în cinstea marii sărbă
tori se vor adăuga la șirul celor 
peste 3 000 de spectacole pe care 
le-au dat artiștii brăileni în a- 
cest an.

O ceață s-o tai cu cuțitul. Nu se 
văd nici indicatoarele și nici pietrele 
de kilometraj de la marginea șoselei. 
Mașina se oprește înfr-un sat. 
frebăm un trecător :.

■ — Ce comună e asta ?
— Plopșor. Raionul Filiași. 
La cîțiva pași e statul popular.

■ trăm. Președintele, cînd aude că sîn- 
' tem gazetari, ne spune : '

— Poate scrieți și despre comuna 
noastră. Avem fapte interesante. Vă 
invit să faceți cunoștinjă cu ele.

Primul popas la căminul cultural. 
Aici funcționează 18 cercuri de citit, 
3 colective de conferențiari, cor de 
30 de persoane, formafii 
brigadă de agitație, echipă 
suri și altele. Sîntem invitați 
bibliotecă.

— Uite tovarăși „fapta" — spune 
președintele. Privifi volumele de li
teratură. Au fosf citite 
vede după scoarțele 
toate casele noastre o 
pe perete fotografiile 
Nu sînt fapte ? Locul 
Plopșorul nostru l-au 
ferestre mari, cu camere spafioase. 
Rogojina a fost înlocuită cu salteaua 
cu arcuri. Țolul a fost „lăsat la vatră" 
și în locul lui a fost „încorporată" 
plapuma. în locul greierilor din pe
reți, îi cînfă colectivistului nostru 
difuzorul, ori aparatul de radio. Co
muna a fost o așezare de clăcași. 
Clăcași și robi. Au slugărit oamenii 
la trei moșieri înainte vreme. Din '47 
și pînă azi s-au construit în comuna 
noastră 552 de case noi de zid. Sînt 
fapte ?

— Avefi cumva vreun bătrîn care 
să ne povestească cum trăiau clăcașii 
de aici din Plopșor?

— Avem documente.
Și președintele Ion Paraschivoiu 

scoate din birou amintiri ale foști
lor clăcași. Ne citește :

— „Pentru ca să ni se dea pămîn- 
ful să-l muncim, pe lîngă obligafiile 
de dijmă, eram puși să mai facem 
cîfe două zile de lucru pentru fie
care pogon muncit. Iar pentru pășu
na!, alte zile. Eram obligați să luăm 
parte la clăcile boierului, iar toamna 
nu aveam voie să culegem porumbul 
pînă nu terminam semănatul grîului 
boieresc. La anul nou, cînd se făcea 
împărțeala pămîntului pentru muncă, 
trebuia să ducem plocoane cîte „un 
trandafir" (cîrnat), 
porcului, Dacă nu 
ram tot de 
gafia"...

Directorul 
mună, venit 
intervine și el :

— Venifi și la noi la școală, E la 
doi pași. Puteți citi acolo 
cumenfe" mai proaspete.

— Ce documente ?
— Astăzi, la ora de 

clasele a III-a și a IV-a 
„Viața noastră și a părinților noștri"...

...A sunat clopoțelul. Copiii au ie
șit în curtea școlii. Zburdă, se bat

la el.

ln-

In-

artistice, 
de dan- 
apoi în

și răscitite. Se 
roase. Mai în 
să găsiți prinse 
cosmonaufilor. 
bordeielor din 
luat casele cu

mușchi ori limba 
aveam, ie cumpă- 
Asfa ne era obli-

școlii
la sfat cu niște treburi,

de 8 ani din co-

niște „do-

compunere 
au ierna :

cu zăpadă. Ti privim pe fereastră 
Ni se aduc compunerile.

Răsfoim :
„...La noi aici, zice fata, era un om, 

adică nu un om, un boier, care avea 
pămînf mult. 11 chema Tomovici pe 
boier și tatei nu-i dădea decît pufin 
cît muncea, că boierul era rău. In 
casă n-aveam nimic. Acu 
toate, că tata lucrează la 
sondă, unde se duce cu 
Mama mea are mașină de
sora mea cea mare lucrează și èa c- 
mama la colectivă. Eu cu fata, mama 
și fra|îi mei locuim într-o casă fru
moasă. Noi, copiii, primim cărfi gra
tis și acum se construiește o școală 
nouă și mai mare...“. (Drăghicîoiu 
AI. Nicoliță, clasa a III-a).

avem de 
Bîlteni la 
bicicleta.

cusut, ia

„...Părinții noștri nu au pütut învăja 
carte căci umblau cu vitele boierilor. 
Frafii mei cei mai mici merg și ei 
la grădinifă, nu mai stau închiși în 
casă. Satul nostru e frumos și aici în 
sat avem și cinematograf și artiști 
care joacă pe scenă la cămin și mer
gem și noi să-i vedem ca să ne dis
trăm, să fim veseli, nu cum au foș’ 
părinfii noștri...“. (Aldea C. DaviU> 
clasa a III-a Plopșor, raionul Fi-< 
liași, regiunea Oltenia).

★

înfr-adevăr, niște documente pre
țioase care se confruntă cu cele ci
tite în biroul președintelui sfatului.

to *

Cea(a s-a ridicat, am pornit mal 
departe la drum.

N. MORUȚA

TIEATIRIE
Balet 
R. P. 
(orele 
Enes- 

,______  ... _ . .... -, Concert
simfonic. Dirijor ; Richard Schumacher 
(Elveția) — (orele 20). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : Febre
— (orele 19,30). (Sala Studio) : Mașina 
de scris — (orele 15,30); Bolnavul închi
puit — (orele 19,30). Teatrul „C. I. Not- 
tara" (Sala Magheru) : Frații Karamazov
— (orele 19,30). (Sala Studio) : Patru sub 
un acoperiș — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra» (bd. Schitu Măgu- 
reanu 1) : Cum vă place — (orele 19,30). 
(Sala Studio — str. Alex. Sahia nr. 76) 1 
Menajeria de sticlă — (orele 19,30). Tea
trul pentru tineret și copil (Sala Liber
tatea) : Foștii copil (premieră) — (orele 
20). Teatruț Muncitoresc C.F.R.-Giuleștl : 
Corabia cu un singur pasager — (orele 
19,30). Teatrul Evreiesc de Stat : Sclec- 
țiuni... selecțiuni — (orele 20). Teatrul 
regional București : Șapte inși într-o 
căruță — (orele 20). Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase“ (Sala Savoy) ; Vorba 
revistei — (orele 20). (Sala Victoriei) : 
Ocolul pămîntului în 3.0. de melodii — 
(orele 26). (Sală, Dalles) Muzica bat-o 
vina — (orele 26). Teatrul . Țăndărică 
(Sala Orfeu) : Un băiețel, o paiață și o 
maimuță șl Rochița cu figuri — (orele 
16). (Sala Academiei) : Cartea cu Apo- 
lodor — (orele 16). Circul de stat : Valea 
trandafirilor — prezentat de ansamblul 
circului din R. P. Bulgaria —. (orele 20).

TEATRE. Teatrul ele Operă șt 
al R. p. Romîne (Sala Palatului 
Romîne) ; Bărbierul din Sevilla — 
19,30). Filarmonica de stat „George 
cu“ (Ateneul R. P. Romîne) ;

Profesoara Victoria Jianu împreună cu un grup din elevii clasei 
a V-a in laboratorul agricol, al școlii.

CINEMA
CINEMATOGRAFE. Tinerii — cinema

scop ; Republica (8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15; 23,15), București (8,45; 19,50; 13; 
15,10; 17,15; 19,30; 21,30), Alex. Sahia (8; 
10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30), Floreas- 
ca (11; 15,30; 18; 20,15), G. Coșbuc (9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15; 22,30). Hamlet — 
rulează la cinematografele Magheru 
(9,15; 12; 15; 18; 21), Tineretului (20),.Li
bertății (10; 13; 16,30; 19,45). Miracolul lu
pilor — cinemascop : rulează la cinema
tografele ■" ’ ' ’ ' -----
18; 20,30), 
16,30; 19;
18,30; 21), 
17,30; 20;
17,45; 20,15), 23 August (9; 11,30; 14; 16.30. 
19; 21,30). Ultima bătălie — rulează la 
cinematograful -I. C. Frimu (10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 21). Povestiri vesele :
Tineretului (10; 12), Flacăra (16; 18; 20), 
Moșiloi- (16; 18; 20). Ceapâev : Tinere
tului (14; 16; 18). Moartea în șa — cine
mascop : Victoria, (10; 12,15; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Crimă fără pedeapsă : Lu- 
mlna, (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 14, după-amiază 16; 
18,30; 20,45), Luceafărul (15; 17; 19; 21), 
30 Decembrie (15; 17; 19; 21). Magistra
tul : Central (10,30; Ț2.30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20.30), Munca (16; 18,15;' 20,30), Vol
ga (10; 12; 15; 17; 19; 21), Donca Sițno 
(15; 17; 19; 21), Program special pentru 
copii ; 13 Septembrie (10; 11,30). Misterul 
celor doi domni „N" : 13 Septembrie
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 8 Mai (15,30;
18; 20,15). Program dc filme documen
tare — rulează în continuare de la ore' 
10 pînă la orele 21 la cinematografia 
Timpuri Noi. Celebrul 702 — rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (16; 18,15; 
,20,30). Mongolii — cinemascop : înfră
țirea între popoare (10,30; 15,30; 18;
20.30) . O viață : Cultural (10; 11,50;’ 14; 
16,10; 18,20; 20,30). Chermesa : Alex. Po
pov (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21), Iile Pintilie (16; 18;
20) . Alibiul nu ajunge : 8 Martie (15; 17;
19; 21). Casa de Ia răscruce : Grivlța 
(16; 18; 20). Spionaj contra spionaj : 
Grivlța (10; 12). Lupii Ia stînă — rulea
ză la cinematograful C-tin David (15; 
17; 19; 21). Omul amflble : Unirea (16; 
18,15; 20,30), Pompierul atomic — rulează 
la cinematograful T. Vladlmirescu (11; 
15; 17; 19; 20,45). Președintele — centru 
înaintaș : V. Roaită (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30), Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , 10 Februarie (16; 18; 20). Oameni 
și fiare — ambele serii : Popular (16: 
19,45). Cartouche — cinemascop : rulează 
la cinematograful M.. Eminescu (11,30: 
14,45; 17; 19,15; 21,30). Petre cel isteț : 
G. Bacovia (18; 20,15). Telegrame (11,30;
15.30) rulează la cinematograful G. Ba
covia. Vals pentru un milion — rulează 
la cinematograful Olga Banele (15,30; 18;
20.30) . Bătrînul și marea : Drumul Serii 
(16; 18; 20). Vară romantică — rulează la 
cinematograful Aurel vialcu (15; 17; 19;
21) . Moartea în insula dc zahăr — cine
mascop : B. Delavrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru copil : „A- 
tențiune... vacanță". 20,00 — Transmisie 
din sala Teatrului de Operă și Balet al 
R. P. Romine : Spectacolul de gală pre
zentat de Ansamblul folcloric „Rapsodia 
Romînă". In pauză : In fața hărții. In 
încheiere : Buletin '

CUM E VREMEA
Timpul probabil p

24 și 25 decembrie. Vreme rece, cu cer 
mai mult noros. Vor cădea ninsori tem
porare în cea mai mare parte a țării. 
Vînt potrivit cu intensificări în Dobro
gea, în prima parte a intervalului. Tem
peratura în general staționară. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 10. grade 
și 0 grade, local mai coborîte în Ardeal, 
Iar maximele între minus 6 grade șl 
plus 4 grade. In București : Vreme rece, 
cu cer noros. Temporar va ninge. Vînt 
potrivit. Temperatura în general stațio
nară.

V. Alecsandri (10,30; 13; 15,30; 
Elena Pavel (9,30; 11,45; 14;

21.30) , 1 Mai (9; 11; 13,30; 16;
Gh. Doja (10,15; 12,30; 15;

22.30) , Arta (10,15; 12,45; 15,15;
.........................

participat efectiv la muncă în gos
podăria colectivă. Astfel, lucrarea 
practică „Aprecierea calității unei 
arături” am organizat-o în gospo
dăria colectivă. După ce au făcut 
cunoștință cu piesele componente 
ale plugului, elevii au urmărit mo
dul cum se ară, au primit explicații 
concrete asupra necesității și foloa
selor acestei lucrări, a efectuării ei 
la timpul optim, au apreciat corec
titudinea arăturii prin măsurarea 
brazdei etc.

Elevii participă cu mult interes 
la acele lecții în care ei înșiși fac 
unele lucrări cu folos practic pentru 
colectivitate. Aceste lecții exercită 
asupra lor o influență nozitivă vizi
bilă : sînt mai atenți'și disciplinați, 
lucrează conștiincios și cu tragere 
de inimă. îmi amintesc ce bucuroși 
și totodată emoționați erau elevii la 
lecția despre determinarea puterii 
de germinare a semințelor, cînd au 
luat cunoștință că fac lucrări pe 
care le efectuează în practică la
boratoarele agricole și că datele ob
ținute de ei vor fi comunicate gos
podăriei colective din comună.

Problema esențială care ne-a 
preocupat în planificarea lucrărilor 
practice a fost aceea de a realiza pe la cursul de perfecționare. ' 
cît e posibil concordanța și simulta
neitatea dintre cunoștințele teoreti
ce și activitățile practice. Totodată 
am ținut seama de planul de pro
ducție al. gospodăriei colective, în 
care sînt fixate datele de .efectuare 
a diferitelor lucrări agricole în epo- completez cunoștințele elevilor cu a-' 
ca optimă, de caracterul sezonier al ' plicății și demonstrații practice, fie. 
acestor munci. Credem că acest fel Pe Jotul experimental, fie direct pe' 
de îmbinare a lecțiilor teoretice și 
activităților practice poate contribui 
ca încă de pe băncile școlii, viitorii 
colectiviști șă dobîndească. deprin
deri temeinice de lucrare științifică 
a pămîntului, să înțeleagă că în a- 
ceasța- constă „secretul” obținerii 
unor recolte bogate.

plantelor necesare pentru a fi 
studiate, de exemplu : grîu, porumb, 
plante uleioase, rădăcinoase și cu 
tuberculi, plante de nutreț și medi
cinale. De asemenea, am îmbogățit 
laboratorul școlii cu un ierbar fito- 
patologic complet, o colecție de dău
nători și o colecție de insecto-fun- 
gicide pentru combaterea acestora. 
Acum, în perioada iernii ne-am pro
pus să alcătuim o mică expoziție 
care înfățișează animalele folositoare 
și dăunătoare agriculturii. Toate 
materialele au fost asigurate de pe 
lotul experimental al școlii și cu 
sprijinul specialiștilor din gospodă
ria colectivă din comună și de la 
gospodăria de stat Uzunu. fără a fi 
nevoie de investiții bănești.

Astfel pregătită, după planificarea 
materiei, am început predarea lec
țiilor. îngrijindu-mă să îmbogățesc 
fiecare lecție cu date și fapte con
crete din viața satului nostru, a 
unităților agricole din raion și, în 
același timp, să veghez la întărirea . 
caracterului educativ al acestor lec- 
țiL Se pot da numeroase exemple 
în» această privință. Vorbind la o 
lecție despre solurile din țara noa
stră, am prezentat elevilor solurile 
de pe teritoriul comunei Călugăreni, 
pe care ei le-au recunoscut ușor 
după probele din laborator. Expli- 
cîndu-le apoi plantele ce pot fi cul
tivate pe aceste terenuri, am ținut 
seama de prevederile planului de 
producție al gospodăriei colective, de 
tipul de sol și

„Agricultura” 
o știință strîns 
de viață, care 
multiple posibilități de educare a 
elevilor, de influențare pozitivă ' a 
deprinderilor și trăsăturilor de ca
racter în formare... Totodată, . preda
rea noului obiect de studiu este 'un .. 
prilej pentru a dezvolta la elevi 
dragostea pentru sat și gospodăria 
colectivă, pentru munca în agricul
tură. Avînd în vedere toate 
cestea, am ținut lecții atît în 
laboratorul agricol, ; cît și pe tarla
lele gospodăriei colective, pe lotul 
experimental, al școlii — locuri unde . 
elevii au observat nemijlocit dife- mai am încă multe de făcut pentru mai potrivite în condițiile comunei; 
rite fenomene ' și-.procese biologice, 
au luat parte la lucrări practice, au prezentare a lecțiilor.

însușirile acestuia, 
este prin excelență 
legată de practică, 
oferă profesorului

. a-<

le

Prof. VICTORIA JIANU 
Școala medie 

din comuna Călugărenl 
raionul Giurgiu

Am primit cu bucurie să predau 
obiectul „Agricultura” deoarece so
cotesc ca aceasta ne oferă largi po
sibilități pentru a-i pregăti temei
nic pentru muncă și viață pe vii
torii colectiviști. Firește,,, că orice 
început, predarea „Agriculturii” ne 
cere și nouă, profesorilor, un efort 
mai susținut. ■ ' u ■ .

De un réal folos îmi sînt cunoș
tințele dobîndite la cursurile de 
pregătire urmate în vară acestui an 
la Salonta. 'Expunerile teoretice și, 
lucrările practice m-au ajutat mult’ 
în aprofundarea și însușirea .iinor 
cunoștințe științifice și a unor me
tode eficiente pentru predarea agri
culturii, în planificarea șl pregătirea 
lecțiilor. Este clar, însă că nu mă 
pot rezuma la cunoștințele dobîndite

i metodele de predare
și la cele practice. La una din ședin
țele cercului, un inginer agronom a 
fost invitat să expună cîteva din pro
blemele principale ale agriculturii 
raionului. Această ședință a fost 
urmată de o discuție folositoare, pe 
bază de referate, cu privire la unele 
metode agrotehnice specifice agri
culturii raionului nostru și la po
sibilitățile de prezentare a acestor 
noțiuni cît mai pe înțelesul elévilor. 
Desigur, ne-ar interesa foarte mult 
să cunoaștem mai bine și experiența 
colegilor noștri din alte școli ale ra
ionului, din raioanele învecinate. De 
aceea propun secției de învățământ a 
Sfatului popular regional Crișana să 
studieze posibilitatea organizării unor 
schimburi de experiență între pro
fesorii care predau „Agricultura".

Adeseori, ca să explic cît mai clar 
elevilor unele cunoștințe, studiez di
ferite lucrări și reviste de speciali
tate. Din păcate, asemenea lucrări 
sînt destul de greu de găsit în comu
nă. Ar fi de dorit ca bibliotecile de la 
sate să fie înzestrate cu mai multe 
lucrări de specialitate agricolă, cu 
broșuri cars sa înfățișeze concret 
experiența unităților agricole socia
liste fruntașe, pe care să le putem 
consulta cînd ne pregătim pentru 
lecții.

Experiența primului trimestru de 
predare a „Agriculturii” în școală 
dovedește că elevii urmăresc cu in
teres lecțiile, participă activ la lu
crările practice, își însușesc cunoș
tințele cuprinse în programă. Meri
tă subliniat faptul că rezultatele la 
învățătură ale elevilor mei sînt bune 
— în catalog predomină 
la 7 în sus.

Prof. LUDOVIC
Școala de 8

din comuna Tileagd, 
raionul Aleșd

a țării, cu soluri brun-roșcate de pă
dure și podzolice. Agronomii mi-au 
dat prețioase lămuriri care m-au a- 
jutat să explic mai aprofundat elevi- ' 
lor de ce sînt necesare arăturile a- 
dînci de toâmnă, îngrășămintele or
ganice, amendamentele și diferitele 
lucrări agrotehnice. Aceste lecții 
le-am exemplificat chiar pe tarlale
le gospodăriilor. Expunerea acestor 
probleme ar fi rămas însă incompletă 
dacă nu le-aș fi arătat elevilor — 
pe baza datelor furnizate de con- 

• ducerile celor două gospodării — și 
rezultatele concrete, producția agri
colă obținută de unitățile agricole 
socialiste locale prin lucrarea știin
țifică a pămîntului.

Adeseori țin conferințe și expu
neri la căminul cultural sau la cursu
rile îhvățămîntului agrozootehnic 
privind problemele agriculturii so
cialiste. Datele culese cu aceste pri
lejuri îmi folosesc și la pregătirea 
lecțiilor prezentate elevilor, pentru 
a exemplifica metodele agrotehnice 
cele mai eficiente care se aplică în 
unitățile agricole socialiste.

De un real folos este sprijinul 
secției de învățămînt a sfatului 
popular raional care ne-a ajutat pe 
noi, profesorii, să vizităm gospodă
riile agricole colective din Mădăras. 
Salonta, Borș și altele, pentru a cu. ■ 
noaște și a învăța cît mai mult din 

, . „ . , .... experiența colectiviștilor fruntași
strinsa pe care ^ain stabilit-o cu cori-, îpcît să o putem : înfățișa elevilor 

■ H. x- ' dt mai pe înțelesul lor.
Acum, în timpul anului școlar, dez

baterile din cadrul cercului pedago 
gic al profesorilor de agricultură au 
trienirea de a contribui la îmbunătă
țirea conținutului și a metodei de 
predare a lecțiilor. In cadrul cercu
lui nostru, al cărui responsabil sînt, 
s-au organizat cu regularitate lecții 
model, schimburi de experiență între 
profesori, atît la lecțiile teoretice cît

De obicei, înaintea fiecărei lecții 
consult manualul și lucrările din bi
bliografie, întocmesc un plan în cărei 
notez principalele idei și probleme pe 
care intenționez să le prezint elevi-' 
lor, pregătesc materialul didactic, din' 
laboratorul școlii. După ora teoretică,;

tarlalele gospodăriei de stat sau gos-’ 
podăriei colective din comună. In 
pregătirea și predarea lecțiilor îmi 
sînt de un mare folos legătura

ducerile celbr două unități agricole.; 
participarea la unele consfătuiri de; 
producție și ședințe în care se dez
bat problemele fiecăreia din' aceste: 

Firește, după un timp atît de scurt unități. Am cerut părerea specialiști-' 
— abia tréi luni — de predare a a- •■•lor agronomi, mai ales cînd a fost 
griculturii este greu să tragi con- vorba să explic elevilor structura so-i 

. duzii generalizatoare.. Socotesc că • lului, masürilé agrotehnice care sînt’

a îmbunătăți conținutul și forma de și raionului nostru. Comuna noastră, 
Tileagd, face parte din zona ploioasă

I

de știri.

pentru zilele de 23,
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I. De la început se vede că săraca țară a Moldovei a devenit o 
mare producătoare de electricitate și că în zilele noastre Ceahlăul își 
poate privi chipul în oglindă.

II. Unde a căzut pe vremuri săgeata lui Ștefan cel Mare. Des
pre gîndurile și simțămintele pe care le trezesc noile cetăți ale Mol
dovei. La Borzești se dovedește că aburul mai are un cuvînt de spus. 
Ocna de la Tîrgu Ocna. Ce se poate scoate din sare.

III. O sută de mii de flori și trei sute de mii de tone de oțel 
la laminorul de la Roman. Uriașul păianjen de la Săvinești și foarfecă 
năzdrăvană care tunde Una de pe spinarea unui milion de oi. Marile 
cutezanțe ale petrochimiei.

IV. In mod neașteptat dar cu deplină justificare se vorbește 
despre submarine. Automatizarea. Cît de mult s-a construit și cît de 
mult s-a învățat în Moldova.

V. Steaua electrică de la mormântul lui Alexandru cel Bun.' Dacă 
Ceahlăul ar putea să vorbească... Partidul clasei muncitoare, ctitorul 
noii Moldove. Frumuseți de zi și frumuseți de noapte.

I

C
red că în nici o parte a țării noastre nu 
sînt de salutat atîtea fabrici și uzine noi, 
în locuri în care nimeni nu le visase 
vreodată, atîtea prefaceri ale oamenilor 
și vechilor așezări, ca pe valea Trotușului și a 

Bistriței, pe pămînturile de mijloc ale Moldovei, 
peste care fac de veghe, cu marea lor frumusețe 
și marele lor prestigiu, Ceahlăul și Cetatea Neam
țului.

Dacă un călător străin, foarte grăbit, n-ar avea 
decît o singură zi spre a-și face o idee despre 
chipul cel nou al Romîniei, despre rezultatele gîn- 
dirii și acțiunii comuniștilor în tara noastră, eu 
m-aș încumeta să-l duc o jumătate de zi pe valea 
Bistriței iar cealaltă pe a Trotușului, și sînt sigur 
că între răsăritul și apusul soarelui mi-at fi dat 
să aud multe exclamații de uimire.

Pe văile acestor rîuri s-au dat unele din cele 
mai răsunătoare bătălii pentru construirea socia
lismului și s-au obținut victorii cu care se mîn- 
drește întregul nostru popor. Bicazul, Săvineștii, 
Roznovul, Borzeșfii și Oneștii — fiecare o epopee, 
fiecare o școală și fiecare un triumf — în văile 
acestor rîuri au apărut cu marea lor cutezanță 
și frumusețe.

Dacă munții ăr putea să vorbească, niciunul.din- 
tre cei ce străjuiesc pămînturile țării noastre n-ar 
avea atîtea de spus cît Ceahlăul. Nu e puțin lucru, 
mai ales pentru un munte bătrîn și plin de pres
tigiu, să se pomenească deodată, după milenii 
de singurătate, în tovărășia fastuoasă a propriei 
6ale imagini, ivită din adîncurile unui lac, întins 
și neted și plin de farmec, ca o oglindă din po
vești.

în această oglindă cu o suprafață de peste trei 
mii de hectare (exact: 3 300) încape întreg Cea
hlăul, de la un capăt la altul, din creștet și pînă 
în tălpi, și încă mai rămîne loc. Și oricine se uită 
în ea se schimbă la față, devine mai înalt și mar 
frumos, iar inima îi bate mai puternic în piept. 
De fapt adeastă oglindă e a întregii Moldove.

Săracă Țara Moldovei... spusese pe vremuri cu 
obidă cronicarul. Iar astăzi, săraca țară a devenit, 
datorită hidrocentralelor de pe Bistrița și termo
centralelor de pe Trotuș, o mare producătoare de 
energie electrică. Numai pe văile acestor două 
rîuri s-au construit în ultimii ani uzine a căror pu
tere va ajunge în curînd și apoi va depăși cei 700 
Megawați ai Romîniei de dinainte de război.

Dacă la cei 34 MW ai Comăneștilor adău
găm Borzeștii cu puterea lui de 175 MW dar 
care va crește în curînd la 225 ; dacă punem 
apoi la socoteală Stejarul, în turbinele căruia 
năvălește apa Bistriței, cu cei 210 MW ai săi. 
iar în același timp ținem seama de ceea ce se 
petrece mai jos, pe albia rectificată a rîului, pus 
să alerge între maluri de beton ce schimbă încă 
o dată înfățișarea Moldovei, dîndu-i o poezie nouă, 
plină de limpezimi geometrice și de vigoare, dacă 
ținem deci seama de faptul că la Pîngărați, lîngă 
castelul lui Alexandru Lăpușneanu, la Vaduri — 
lîngă mormîntul lui Alexandru cel Bun, la Roz- 
nov — lîngă combinatul de îngrășăminte chimice, 
și mal departe pînă la confluența cu Șiretul, sînt 
gata sau în construcție alte uzine care vor întrece 
Stejarul, totalizînd 240 MW, nu ne va fi greu să 
recunoaștem că numai regiunea Bacău poate sta 
singură în balanță, în ceea ce privește electrici
tatea cu vechea Romînie.

Toată această putere, obținută din foc și din 
apă, pornește spre cele patiu zări ale țării cu pașii 
gigantici, cu pașii de fier ai liniilor de înaltă ten
siune. Intr-o Moldovă în care înainte de ultimul 
război nu exista o singură linie de înaltă tensiune, 
acum ele se văd pretutindeni.

De atîtea ori le-am zărit, la marginea munților 
sau pe întinsul cîmpiei... înalte, aeriene, ßigure de 
forța lor și în același timp părînd că nu-s lipsite 
de o adîncă taină, legau un orizont de altul, dînd 
vechii lumi alte dimensiuni și perspective. Asemeni 
unor uriași puși pe mari isprăvi, ele măsoară 
Moldova dintr-o parte în alta cu pașii lor de fier, 
spre miazănoapte, spre răsărit și spre miazăzi, 
pentru ca în cele din urmă, adunîndu-și toată pu
terea, să pornească spre apus, trecînd peste munți 
în Transilvania, pe la Cheile Bicazului.

Cei care cunoașteți mai de mult acest defileu 
unic, ai cărui pereți enormi se înfruntă unul pe altul 
tocmai în tăria cerului, asemeni unor vulturi de 
piatră, cei ce iubiți cu pasiune acest monument 
al naturii, înspăimîntător și solemn, să știți că el 
a fost în ultimii ani teatrul unei bătălii memora
bile După eforturi și cutezanțe de epopee, în stîn- 
cile lui au fost îițfipți stîlpii metalici, cu creștet 
pentagonal, ai unei puternice linii de înaltă ten
siune, cea dintîi linie de 220 000 Volți din țara 
noastră, menită să'ducă peste munți energia elec
trică produsă în uzinele Moldovei.

Săracă Țara Moldovei.... Iar astăzi săraca țară 
are atîta lumină încît o trece, cu forță și mîndrie, 
în Transilvania, dublînd vechea grandoare a Che
ilor Bicazului. \

Dar și din Transilvania a fost adusă în Moldova, 
în acești ani, flacăra albastră și extraordinară a 
gazului' metan. Și o dată cu ea a început o nouă 
eră pe pămînturile a căror poveste o spun.

II

C
onducta de oțel prin care gazul metan 
din subsolul Transilvaniei se îndreaptă 
spre noile uzine de pe fața Moldovei a 
trecut Carpații printr-un punct mai puțin 
sălbatic decît Cheile Bicazului și s-a oprit apoi pe 

Trotuș, intr-un loc de mate rezonanță istorică.
Pe vremuri, aici se oprise- în trunchiul unui ste

jar bătrîn, intrat în legendă, săgeata lui Ștefan 

cel Mare, și el a înălțat în acel loc o biserică. 
„Io, Ștefan Voevod, Domnul Țării Moldovei, zi- 
dit-am acest hram care este în Borzești pe Tro
tuș".

Cinci 6ecole mai tîrziu, brațul întregului popor 
a slobozit în valea Trotușului o altfel de săgeată. 
Și a înălțat, față în față cu biserica lui Ștefan, una 
din ctitoriile noii sale istorii, o cetate a aburului 
și a electricității.

Fiindcă pe pămînturile Moldovei a venit iarăși 
vremea cetăților, altfel decît acelea din trecut, dar, 
ca și acelea, prilej pentru toți cei ce sosesc în 
conul lor de lumină de a-și purta gîndurile spre 
fapte pline de vitejie și de a trăi și mai adînc 
simțămîntul dragostei de patrie. Nu cred să fie 
om care, zărind impunătorul perete de beton de 
la Bicaz, în spatele căruia se adună peste un mi
liard (exact : 1 230 milioane) de metri cubi din 
apa Bistriței, să nu se fi gîndit cu admirație la 
cutezanța celor ce — constructori și partid — l-au 
înălțat acolo, și să nu fi încercat o dragoste nouă, 
mai profundă și mai plină de entuziasm față de 
pămînturile acestei țări și de noua lor frumusețe. 
Ca și cele mai glorioase vestigii ale unui trecut 
eroic, ca și ctitoriile celor mai vrednici voevozi, 
marile construcții ale socialismului sînt o școală 
vie a dragostei de patrie. Generații întregi de 
moldoveni s-au dus, pentru a.trăi fiorul.-unor.. vișini, 
de măreție, la Cetatea Neamțului. Azi, cum vin 
pe lume, dau cu ochii — pe valea Șiretului, a Mol
dovei, a Bistriței și a Trotușului — de un șir în
treg de cetăți, care îi cuprind în vîrtejul lor de 
frumusețe și grandoare. Cînd cei crescuți în umbra 
și în lumina lor vor ajunge bărbați, alta va fi vi
brația și forța acestor păminturi.

Dar, mă va întreba poate cineva, de ce atîta 
exultanță în fața cîtorva uzine ; n-au fost oare și 
mai înainte, între hotarele acestei țări, fabrici și 
uzine, dintre care unele destul de mari ? Mai în- 
tîi, acolo unde sînt acum n-au fost și nimic nu 
lăsa să se întrevadă că au să fie vreodată. Apoi, 
acolo unde erau, cele mai multe erau mici și urîte 
și, părînd mai degrabă locuri de osîndă, nimeni 
nu putea fi cuprins de entuziasm în fața lor. Iar 
dacă unele erau în adevăr mari, sentimentul pe 
care îl trezeau era acela al nedreptății, al unei 
lumi clădită pentru huzurul celor puternici.

Numai fabricile și uzinele construite în ultimii 
ani sînt în adevăr mari și frumoase, și pătrund cu 
toată lumina în inima poporului, încălzind-o și 
dîndu-i bucuria pe care în trecut i-o dădeau doar 
razele soarelui. In sensul acesta, mai ales, țara 
noastră este o țară nouă, foarte înaintată, cum nu 
vor putea fi niciodată țările cu cele mai moderne 
industrii, cîtă vreme acolo masele muncitoare nu 
vor lua parte, cu inima larg deschisă, la istoria 
propriei lor patrii.

Noile uzine ale Moldovei, operă a întregului po
por, sînt în același timp cetăți ale unității lui su
fletești și morale, dînd actualelor generații de băr
bați și femei certitudinea că ele făuresc istoria, 
că țara e una și aceeași și că e toată a tuturor.

•fc
Pe valea Trotușului, nu departe de locul unde 

săgeata lui Ștefan cel Mare s-a înfipt pe vremuri 
în trunchiul unui stejar, se înalță acum termo
centrala de la Borzești, cetate a aburului și a elec
tricității. Energia electrică produsă de cele cinci 
generatoare ale ei se revarsă în rețeaua de înaltă 
tensiune a sistemului național și este distribuită 
oriunde e nevoie, după un telefon venit de la Bucu
rești, orașelor și uzinelor din spre miazănoapte și 
din spre miazăzi... Iar aburul care a produs-o în
cepe un al doilea ciclu, de cea mai mare utilitate 
pentru viața cea nouă care a înflorit în valea Tro
tușului.

Sînt mulți ani de cînd, entuziasmați de extraor
dinarele forme de energie care dau năvală în is
toria lumii, noi ne-am deprins să ne uităm la abur 
cu condescendență, ca la bătrînii purtați în căru
cioare. Și totuși acest bunic, care în tinerețea lui a 
revoluționat societatea omenească, este departe de 
a-și fi încheiat cariera. Pe valea Trotușului, la Bor
zești, se poate vedea foarte bine că puterea lui e 
încă uluitoare. Nu, bătrînul nu s-a dat bătut, și 
s-ar putea ca abia de acum înainte să mai aibă 
un cuvînt de spus, dacă nu în istoria civilizației 
terestre, atunci în aceea a viitoarelor lumi pe care 
neamul omenesc pare chemat să le dea la iveală 
în largul universului. Desigur, nimeni nu se gîn- 
dește că spațiul cosmic ar putea fi străbătut vreo
dată de mașini cu aburi, că va veni o eră a loco
motivelor interplanetare. Chiar între hotarele țării 
noastre, Reșița și Electroputere pregătesc de zor 
dispariția vechilor locomotive. Dar cînd oameni: 
vor ajunge în alte planete, dacă ele vor fi pustii 
și dacă ei vor vrea să creeze acolo condiții pro
pice vieții, nu numai temperaturi în care să se 
poată trăi ca lumea, ci mai ales umiditatea nece
sară proceselor biologice, nu văd altă cale decît 
aceea a unor uzine asemănătoare cu termocen
trala de la Borzești.

In noua istorie a Moldovei, noi am pus apa Bis
triței să mîne turbinele hidrocentralelor, iar apa 
Trotușului a căpătat o altă misiune. Prefă
cută în aburi fierbinți, năvalnici, șuierători, după 
ce trimite în rețeaua sistemului național zeci de 
mii de kilowați, ea pornește încă o dată Ia treabă, 
dînd viață unor mari și moderne industrii. Un com
binat chimic, un combinat petrochimic și un întreg 
oraș primesc căldura de care au nevoie din cup
toarele termocentralei de la Borzești. Toată această 
parte a văii, în care au loc extraordinare procese 
de producție, este străbătută ca de o coloană ver
tebrală cu măduva fluidă și fierbinte, de țevile de 
oțel, înfășurate în bandaje termice și suspendate 
deasupra pămîntului, prin care aburul, mereu sub 
presiune, mereu impulsiv, dă năvală spre locurile 

unde intervenția lui e necesară. Tot felul de mașini 
și de instalații, unele ca niște enorme broaște țes
toase, dar altele ridicîndu-se spre cer pînă la 
înălțimi atît de mari încît sînt semnalate cu becuri 
roșii avioanelor, se încing datorită aburului pe 
care îl primesc peste gard de la buna lor vecină, 
și supun moleculele materiei unui implacabil pro
ces de transformare.

Așa se petrec lucrurile, iar ele se petrec dirijat 
și tot timpul, sub controlul tablourilor de comandă, 
în instalațiile de cracare catalitică ale rafinăriei 10 
Onești, în reactorii Combinatului de cauciuc sinte
tic și în felurite secții ale Combinatului chimic din 
Borzești, a cărui principală materie primă este 
sarea de la Tîrgu Ocna.

De acest’oraș al Moldovei, cine n-a auzit? Eu 
am mai apucat fiorul pe care numele lui îl tre
zea în toată țara. Sute de -ani a fost extrasă acolo 
sarea, cu sudoarea, frunții .și cu sudoarea de sînge 
a spinărilor încovoiate sub. bici, de generații în
tregi de ocnași printre care se găseau tîlhari ade- 
vărați, dar și atîțîa răzvrătiți împotriva asupririi.

Astăzi, sarea îniricoșetoarei ocne cunoaște alt 
mod de extracție și întrebuințări care i-ar umple 
de uimire pe cei ce secole de-a rîndul au zvîrlit-o 
cu pumnul-în ceaunul de mămăligă sau au presă
rat-o cu două degete pe bucata de carne friptă. 
Transformați în mineri, oamenii o mai taie cu ha- 
vezele, creînd în adîncimea pămîntului golul geo
metric al unei imense catedrale, dar în ultimii an! 
la Tîrgu Ocna au apărut sondele iar sarea este 
scoasă afară de un curent continuu de apă. Așa 
pornește la vale, prin țeavă de fier, (ca o infirmare 
supremă a blestemului de pe vremuri : la ocnă, 
la sare...) .fără ca oamenii s-o fi văzut la față — 
ceea ce se întîmplă cu multe materii prime în ma
rile combinate chimice de pe valea Trotușului și 
a Bistriței — și ajunge la Borzești. Acolo, 3 500 de 
muncitori și 200 de ingineri, o iau în primire și 
scot din ea cu ajutorul căldurii dar și al unei mari 
cantități de electricitate (eleganta secție de elec
troliză consumă 9 000 de kilowați pe oră) : clor, 
hidrogen și sodă caustică, cloroform și acid clor- 
hidric, insecticide de mare folos în agricultuiă si 
tot ceea ce trebuie să mai producă industria side
rurgică a chimiei, căreia aparține combinatul de 
la Borzești.

Saltul produs în ultimii ani în folosirea zăcămin
telor de sare de pe valea Trotușului, saltul de la 
ocna de pe vremuri la industria siderurgică a chi
miei, dă măsura marii revoluții înfăptuite în țara 
noastră. Dar și mai mult, măsura aceasta o dă sal
tul din viața multor oameni, de pildă din aceea a 
actualului director general al combinatului. La 23 
August 1944, S'ava Ccetache, copil sărac al unor 
țărani săraci din Argeș, avea 16 ani și era băiat 
de prăvălie în București, la un negustor din Piața 
Mare. A intrat apoi la o fabrică de produse chi
mice, a fost laborant, a urmat facultatea munci
torească. Acum conduce, cu o competență recu
noscută unanim, această mare uzină și în același 
timp învață — de zor — pentru a termina Facul
tatea de Chimre’de la Iași.'

III

T
ovarășul Constantin Iordache, care la 23 
August 1944 era frezor, a urmat între 
1950 și 1955 Politehnica din Timișoara, 
iar acum este director la laminorul de 
la Roman, altă cetate industrială a noii Moldove.

Ea se înalță în partea de miazănoapte a orașu
lui, pe acel evantai de șesuri domoale dintre apa 
Moldovei și a Sirețului, la marginea căruia se gă
sea pe vremuri, la o răspîntie de drumuri între 
Roman și Tîrgu Neamț, faimosul han al Ancuței. 
Și în aceste locuri, cu un atît de stăruitor miros 
de pelin al trecutului, viața cea nouă n-a întîr- 

„Noaptea , pe toate aceste, fantastice construcții, se aprind lumini și abia atunci începe marea 
frumusețe” (Rafinaria Onești). (Foto ; G7h vlnțiIă|

ziat să apară, avînd drept bază cetatea oțelului 
de la Roman. Iar puterea acesteia vine tot de la 
flacăra albastră și fără fum a metanului.

Atîtea cutezanțe, la care nimeni nu visa înainte, 
au devenit cu putință aici de cînd în valea Oitu- 
zului, unde părinții noștri n-au săpat decît tranșee 
și morminte pentru cei morți în aspru vifor de 
obuz, fusese pe atunci o romanță în care era vorba 
de asprul vifor de obuz, noi am săpat drumul sub
teran al metanului, arteră enormă prin care am re
vărsat în trupul cam plăpînd al Moldovei sîngele 
unei noi ere.

De la Borzești, unde a dat Trotușului puterea 
unui balaur însă captată și dirijată de oameni, 
metanul s-a îndreptat spre Roman unde flacăra Iu: 
năvălește prin 42 de guri, prin 42 de injectoare, 
în cuptoarele cu vatră rotativă ale marelui lami
nor. Țagle de oțel de cîte o tonă, se rotesc încet 
in groaznica vîlvătaie, pînă ce ating temperatura 
de 1 350 de grade. Atunci, un tren de role le ia 
în primire și le poartă fără milă 6pre dornul-stangă 
care, cu o brutalitate de călău, le sfredelește și le 
preface în lungi tuburi metalice, în țevi fără su
dură.

Cele 100 000 de flori din douăsprezece specii di
ferite pe care le cultivă în spațiile verzi ale uzinei 
un șef grădinar și două ajutoare ale sale ar putea 
face să creadă, pe cine și-ar arunca privirea peste 
gard, că acolo e vorba de o seră și de produsele 
ei. în realitate, pentru fiecare floare din cuitea 
uzinei necruțătorul dorn-stangă are pe conștiință 
trei tone de oțel. Așadar, în zilele și nopțile unui 
an, 300 000 de tone de oțel sînt prefăcute la Ro
man în țevi cu diametre variind între 168 și 429 
de milimetri. Puse cap la cap, ar atinge o lun
gime de 7 000 kilometri, încît prin ele s-ar putea 
sorbi afară sîmburele de foc din centrul pămîntului.

Dar deocamdată nu-i sorbit decît petrolul, din 
zăcămintele tării noastre sau ale altor țări, fiindcă 
o bună parte din producția laminorului merge la 
export, uneori în țări foarte îndepărtate și foarte 
deosebite de a noastră, cum ar Ii India și Indo
nezia. Vechile cetăți ale Moldovei aveau și ele 
relații cu cetăți de pe alte meleaguri, dar nimic din 
acea vreme, care uneori nu era lipsită de strălu
cire, nu se poate compara cu legăturile pe care 
cetatea siderurgiei de la Roman, marele și pu
ternicul laminor, le are cu Asia și Africa în clipa 
cînd popoarele acestor două uriașe continente se 
străduiesc să-și dobîndească deplina independen
ță. Săraca Țara Moldovei ajută acum altor neamuri 
să iasă din robie și să-și ridice fruntea în lume.

*
Dacă la Borzești și la Roman metanul întreține 

flacăra noii ere din viața Moldovei, la Săvinești 
povestea — oricît ar fi fost de cutezătoare pînă 
acum — se schimbă încă o dată, devenind infinit 
mai cutezătoare. De fapt, este vorba de un salt 
uriaș, în cu totul alt domeniu, în acela din multe 
puncte de vedere fantastic, al petrochimiei.

Acum, gazul metan nu e pus numai să înmoaie 
oțelul sau să dea apei puterea haotică a unui ba
laur, ci . este obligat în mod violent să intre el în
suși, ca materie primă, în compoziția produsului 
care urmează să fie obținut. Și iată că metanul, 
volatil și inflamabil, urmează să fie prefăcut în
tr-o fibră textilă, moale și albă și călduroasă ca 
lîna.

Dintre toate salturile petrecute în ultimii ani în 
viața Moldovei, acesta este fără îndoială cel mai 
înalt și cel mai îndrăzneț.

Nu e desigur puțin lucru să stăvilești, cu aju
torul unor enorme cantități de beton, apele Bis
triței și să prefaci unda ei foșnitoare în unde cu 
putere de trăznet a electricității. Dar oricît de cu
tezătoare această faptă, ea s-a desfășurat în li
mitele fizicei clasice. Și prefacerea sării din în

fiorătoarea ocnă de pe vremuri a Moldovei in 
sodă caustică și hexacloran se petrece toi în li
mitele chimiei clasice. Domeniul cel nou, și vasf, 
și plin de infinite posibilități al petrochimiei. în 
care țara noastră este chemată să ocupe un loc 
de frunte prin resursele ei naturale, domeniu că
ruia Congresul ai IlI-lea al Partidului Muncitoresc 
Romîn i-a subliniat imoortanța și i-a dat un nou 
impuls, începe la Săvinești, la fabrica de fire și 
fibre sintetice, și la Combinatul de cauciuc sin
tetic de Ia Onești. Acum apar noțiuni ca „polimeri“ 
și „polimerizare" și odată cu ele o întreagă revo
luție în raporturile omului cu natura.

A obține, prin mari violențe asupra moleculei, 
ciorapi de mătase din fenol, care știți cum arată și 
cum miroase, și paltoane de lînă din gaz metan, 
despre care iarăși știți că e volatil și ia foc numai- 
decît, acesta este domeniul vast, și fără îndoială 
cam faustian, al petrochimiei.

Legende vechi vorbeau de domnițe ale căror de
gete erau în stare să lucreze țesături din fire mai 
subțiri decît acelea de păianjen. La Săvinești, a- 
ceastă treabă o fac, într-o curățenie de farmacie, 
mașini mai vrednice decît domnițele și de multe ori 
tot atît de frumoase ca și ele. în secția poliamid a 
fabricii de relon, filtrul prin care trece la un mo
ment dat materia primă, caprolactama, are 16 000 
de ochiuri pe centimetrul pătrat.

Nu știu cît ar reprezenta în lungime un gram din 
fir de păianjen, termen suprem de comparație în 
ceea ce privește subțirimea, dar pot să vă spun că 
la Săvinești poate fi produs un fir care atinge 600 
de metri pe gram, că este nevoie de nouă kilometri 
de asemenea fir pentru o pereche de ciorapi feme
iești și că deci cantitatea pe care ar putea să o 
ducă un băiat în mînă, să zicem zece kilograme, ar 
totaliza 6000 de kilometri, adică aproape tot atît cît 
țevile pe care laminorul din Roman le scoate din 
300 000 tone de oțel.

Dacă fabrica de relon poate fi considerată în 
funcția ei un păianjen fantastic, pe care noi l-am 
pus să producă miliarde de kilometri de fir, dîndu-i 
de mîncare doar cîte o tonă de fenol din cînd în 
cînd, cealaltă fabrică de la Săvinești, cea care pro
duce fibre sintetice, poate fi considerată o foarfecă 
năzdrăvană, o foarfecă năzdrăvană care tunde lîna 
de pe nevăzute și uriașe turme de oi.

Lîna aceasta, pe care cînd pui mîna nu te înduri 
s-o mai retragi, de parcă ar fi spinarea unui splen
did berbec merinos, care-și petrece vara în aer 
liber, răsfățat de ciobani și înconjurat de sute de 
mioare, se obține din acid cianhidric, acea otravă 
îngrozitoare cu un atît de puternic miros de mig
dale. și din acetilenă. La rîndul lui, acidul cianhi- 
dric se obținuse din cianură de sodiu, iar acetilena 
din carbid, după cum vedeți materii despre care nici 
dracul nu și-ar fi închipuit că pot fi transformate 
într-atît, încît ai să le poți tăia cu foarfecă și coase 
nasturi.

Această extraordinară schimbare la față a mate
riei se petrece Ia Săvinești în complexul de secții 
care se numește Melana I, și a cărei producție este 
de 1000 kilograme de fibră pe zi.

Dacă socotim că o oaie dă 4 kilograme de lînă 
pe an, atunci putem să ne închipuim că Melana I, 
această primă mioriță a noii noastre istorii, repre
zintă sau producția a 250 de oi fermecate, care ar 
putea fi tunse în fiecare zi (4x250=1000) sau că aici 
se obține într-un an, punînd la socoteală 20 de zile 
de tuns pe lună, producția unei turme de 60 000 de 
oi obișnuite. (250X20=5 000. 5 000X12 = 60 000)

Dar prin sarcinile trasate Săvineștilor, toate aceste 
cifre trebuie înmulțite cu 15, ceea ce înseamnă că 
uriașa și năzdrăvana lui foarfecă va trebui să tundă 
în curînd lîna de pe soinarea a aproape un milion 
de oi. (60 000 X 15 = 900 000).

Așa a apărut Melana II, cea de a doua mioriță a 
noii noastre istorii, capabilă să prefacă în lînă ga
zul metan. în reactoarele ei gigantice, acidul cian
hidric urmează să fie obținut din amoniac + gaz 
metan, iar acetilena din oxigen + gaz metan. A- 
ceasta este marea cutezanță a petrochimiei, zeiță 
ambițioasă a mitologiei moderne, de a obține o 
cantitate imensă de bunuri din materii prime foarte 
ieftine.

Cît de mare e cutezanța o arată reactorul de ace
tilenă, cuptorul fantastic în care această materie 
primă este obținută din oxigen + gaz metan. Cu 
toții știți cum arde metanul, și cu toții știți cum se 
aprinde un ioc de surcele cînd asupra lui năvălește 
chiar puținul oxigen din plămînii unui copil. în re
actorul, gigantic cilindru ridicat în picioare cu pro
filul și impulsivitatea rachetelor, care pregătește 
materia primă pentru Melana II, pătrund vîrtejuri 
gata fierbinți (400—600 grade) de oxigen și gaz me
tan. Acolo iau foc, cu flăcări de explozie, și ard nă- 
praznic, dar flăcările sînt obligate — vă închipuiți 
de ce forțe! — să pornească în jos, unde un formi
dabil jet de apă le stinge înainte de a se fi consu
mat complet, și astfel se obține, la prețuri care vor 
ieftini paltoanele, acetilena.

u am fost niciodată în viața mea pe un 
submarin dar, în copilărie mai ales, am 
văzut multe filme a căror acțiune se 
petrecea în fundul mării.

Ce anume transmitea senzația că se în
tîmplă ceva extraordinar plin de îndrăzneală, 
forțînd legile firii și că acestea se puteau răzbu
na din clipă în clipă ? Un tablou de comandă, 
cu zeci de cadrane, ale căror ace.se agitau fre
netic sau, dimpotrivă, se mișcau foarte încet și 
amenințător, tinzînd spre o cifră fatală, pe cînd 
rarul zbîrnîit al unor sonerii ducea încordarea la 
maximum. Nimic nu se vedea din vastitatea și 
profunzimea mării, din primejdiile care pîndeau 
submarinul, dar totul se simțea, foarte vju, foarte 
acut, din concentrarea cu care membrii echipaju
lui priveau tabloul de comandă, oglindă fidelă 
a marii aventuri în care erau angajați.

Mi-am reamintit toate acestea pe valea Trotușului 
și a Bistriței. Tablourile de comandă ale marilor 
combinate chimice de la Săvinești și Onești par ale 
unor submarine giganțice, capabile să se scufunde 
la mari adîncimi in apa oceanelor, să le traverseze 
de la un capăt la altul și să revină la lumina zilei 
cu rodul marii lor cutezanțe. Toiul, ca și pe subma
rin, este concentrat sub privirile și în mîinile unui 
singur om. Nimic nu se vede din ceea ce se petrece 
în măruntaiele sau la periferia acelui vast mecanism 
de cuptoare, pompe și compresoare în plină ac
țiune, dar totul este semnalat pe tabloul de coman
dă. Eforturi, intensități, durate, limite și tensiuni din 
cele mai îndepărtate și de neajuns stadii ale proce
sului de producție pot fi urmărite clipă de clipă, iar 
atunci cînd în fluxul lui continuu ceva nu e în ordine, 
becuri de diferite culori semnalează totul imediat, 
și simpla apăsare pe un buton oprește sau pune 
în mișcare mecanisme foarte complexe și de o pu
tere extraordinară. Toate acestea transmit, toarte 
viu, foarte acut, senzația că acolo se petrec fapte

(Continuare în pag. IV-a)
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de o mare cutezanță, care uneori forțează legile 
firii, dar că totul este controlat și ținut în frîu cu o 
desăvîrșită vigilență.

De la cei 80 de metri cubi pe secundă cu care apa 
Bistriței năvălește în turbinele hidrocentralei de la 
Stejarul, pînă la temperaturile de mii de grade ?i la 
procesele uluitoare ce au loc în giganticii reactori 
de la Săvinești sau Onești, totul este pornit, contro
lat și ținut în frîu de un singur om — dar vă dați 
seama ce om trebuie să fie acelal — prin simpla 
manevrare a unor butoane.

Afară, Ceahlăul își înalță fruntea albă spre cer, 
zăpezile îl acoperă și apoi îl părăsesc, pădurile își 
pierd frunza și iarăși înverzesc, iar în tot acest timp, 
iarna și vara, ziua și noaptea, uriașele submarine 
de pe Trotuș și de pe Bistrița navigă în oceanul vast 
și plin de atîtea taine al petrochimiei, prefăcînd 
gazul metan în lînă și pregătindu-se pentru cute
zanțe și mai mari.

Ca și pe submarinele adevărate, echipajul acestor 
uzine moderne este alcătuit din oameni cărora li se 
cere o înaltă calificare. In condițiile automatizării, 
munca încetează să mai fie o problemă de efort 
fizic, implicit de sudoare a frunții, pentru a deveni 
tot mai mult o problemă intelectuală, de cunoaș
tere teoretică mai întîi a proceselor pe care urmea
ză 3ă le declanșezi, să le conduci și să le suprave
ghez!. Una este să tunzi lîna de pe spinarea oilor 
adevărate, pe culmile Ceahlăului, cu o foarfecă de 
fier care face bătături în palmă, și alta este să pui 
în funcțiune, cu un efort mai mic decît e necesar să 
aprinzi o țigară, foarfecă năzdrăvană care tunde 
lîna de pe spinarea impalpabilă a gazului metan.

Ceea ce este interesant, ca orice salt surprins în 
plină desfășurare, e faptul că această a doua foar
fecă o mînuieec copiii ciobanilor de pe Ceahlău, 
iar uneori chiar ei înșiși dacă marile prefaceri de pe 
pămînturile Moldovei nu i-au surprins prea în 
vîrstă.

Oricît de uimitoare ăr fi aceste prefaceri, dacă ne 
gîndim la barajul de la Bicaz, la liniile de înaltă 
tensiune, la mărețele uzine apărute în locuri unde 
nimeni nu le visase vreodată, trebuie să știm că 
prefacerile survenite în viața oamenilor nu pot fi 
exprimate în măsuri mai mici. S-a construit mult în 
acești ani în Moldova, dar s-a învățat și mai mult.

S-au construit șosele moderne între munți și pe 
întinsul cîmpiei, pe unde înainte nu erau decît dru
muri pline de hîrtoape și oameni în opinci, dar s-a 
învățat și multă geometrie, algebră și trigonometrie. 
S-au construit magazine sătești care încîntă ochiul, 
s-a construit la Onești un. spital grandios, iar la 
Piatra Neamț o centrală teleionică pe caro oricînd 
m-aș duce să le revăd, dar în același timp s-a în
vățat multă fizică și chimie. S-au construit cartiere 
și chiar orașe noi, de o mare frumusețe, dar în ace
lași timp s-a învățat tehnologia betonului, a oțelului, 
a firului de lînă și legile polimerizării. Pretutindeni 
s-a învățat, în proporții de masă, în proporții de 
maree populară, în școli serale de învățămînt ge
neral și în cursuri de specializare la locul de pro
ducție.

La Săvinești, în clădirea enormă și fără o singură 
fereastră a secției poliamid, unde pe arșița verii 
sau în cețurile lui noiembrie domnește aceeași tem
peratură și același grad de umiditate, în acea lume 
ruptă de restul lumii, în care își fac treaba la lu
mina sorilor artificiali tot felul de mașini tăcute și 
ciudate, la ultimul etaj poate fi descoperit ceva de 
dinainte de era fantastică a petrochimiei : o încă
pere cu bănci modeste de lemn, aproape de școală 
rurală, și cu o tablă neagră într-un colț. Le-am 
privit surprins și, dîndu-mi seama de marea lor 
semnificație, cu emoție.

După ce au fost închise vanele giganticului baraj 
de la Bicaz, nivelul Bistriței a crescut cu aproape 
o sută de metri. Dar cu cît a crescut nivelul de cu
noștințe tehnice, nivelul de cultură generală a zeci 
de mii de bărbați și femei de pe pămînturile Mol
dovei, de cînd a început acolo marea operă de con
struire a socialismului?

Știau să tundă oile, știau să cioplească lemnul, 
știau să toarcă cu fusul, iar acum vorbesc despre 
polimerizare și despre rectificarea izopropilbenze- 
nului. N-a fost ușor. A fost nevoie de multă seriozi
tate și de un mare efort al minții. Dar noile genera
ții au înțeles că porțile vieții au în epoca noastră 
încuietori mai complicate și mai fine, că nu mai poți 
să le deschizi cu un simplu șperaclu, că e nevoie 
de cheia Yale a unor temeinice cunoștințe de spe
cialitate. Și s-au apucat toți, băieți și fete, să învețe. 
Iar astăzi, noile uzine ale Moldovei sînt pe mîna lor. 
în marile combinate de pe valea Trotușului și a 
Bistriței, în care lucrează cîte 3—4000 de muncitori 
și 3—400 de ingineri, media de vîrstă variază între 
26 și 30 de ani.

Șoselele care leagă Borzeștiul de Onești și Săvi- 
neștiul de Piatra Neamț sînt mari bulevarde, veșnic 
pline de freamăt, ale muncii noi și ale tinereții. 
Poate nicăieri în Moldova și poate nicăieri în toată 
țara nu pot fi văzute atîtea siluete grandioase de 
uzine și nu poate fi întîlnit atîta tineret competent și 
exuberant, ca pe aceste fîșii lucioase de asfalt.

care duc de la Săvinești spre vechiul și plinul de 
farmec Piatra Neamț, iar de la Borzești spre noul și 
nu mai puțin plinul de farmec Onești.

Cu douăzeci de ani în urmă, pe aici se tîrau că
ruțe cu coviltir și cu un cîine sub osia de lemn, pe 
care păcura de la Moinești n-o putea opri să scîr- 
țîie amarnic.

V

n candela de la mormîntul lui Alexandru 
cel Bun, d& la mînăstirea Bistrița, arde 
ziua și noaptea un bec electric.

Nu departe de acest lac de veșnică 
odihnă a marelui voevod, se rotesc, în

palatul lor de marmoră, fără o singura clipă de 
odihnă, turbinele hidrocentralei de la Stejaru.

îndată ce apele Bistriței scapă, spumegînd de 
mînie, de treaba grea și nouă la care au fost puse, 
sînt stăvilite iarăși pentru a pune în funcțiune hidro
centrala de la Pîngărați.

Deasupra ei, în castelul lui Lăpușneanu, care a 
fost de-a lungul vremii și mînăslire și pușcărie, U- 
niversitatea din lași a instalat o stațiune de cerce
tări științifice, pentru a studia modificările pe care 
le aduce într-o serie întreagă de domenii apariția 
marelui lac de la Bicaz. în muzeul stațiunii am văzut 
una din cele patru păsări din neamul fundaculur 
polar (Gavia arctica) care în iarna trecută au sosit 
pentru prima oară în țara noastră, pe oglinda albă 
a lacului înghețat, tocmai din preajma Polului 
Nord.

Cîțiva kilometri mai jos de Pîngărați, o nouă hi
drocentrală se ridică la Vaduri, iar linia de înaltă 
tensiune care se îndreaptă spre Roman, înainte de 
a urca o muche de munte, își înfiqe unul din pilonii 
de fier în fața mînăstirii țn care își doarme somnul 
de veci părintele Moldovei Odată cu marile pre
faceri de pe valea Bistriței, în candela de la mor
mîntul lui a fost aprinsă o infinit de mică stea elec
trică. Este un bec de 25 de wați, căruia producția 
dintr-un minut a hidrocentralei de la Stejaru i-ar 
ajunge mai mult decît o eternitate

O, cîte minuni s-au petrecut în zilele noastre pe 
pămînturile Moldoveil Dacă marii ei voevozi ar 
putea privi în jurul lor, dacă Ceahlăul ar putea să 
vorbească, multe ne-ar fi dat să auzim.

La mormîntul lui Alexandru cel Bun arde un bec 
de 25 de wați, și în penumbra mînăstirii pare o ade
vărată stea, dar ce-ar spune voevodul dacă înviind 
ar afla că laminorul de la Roman, una din noile ce
tăți ale Moldovei, totalizează în astfel de stele arti
ficiale și în motoarele care-i dau viață, 32 0C0 de 
kilowați?

Dacă Ceahlăul ar putea să vorbească, el ne-ar 
putea spune cu autoritatea celui care de la început 
stă strajă peste pămînturile Moldovei, că niciuna 
din epocile prin care ea a trecut de-a lungul istoriei 
n-a fost atît de înfloritoare ca aceasta în care lui 
însuși i-a fost dat să-și contemple prima oară mă
reția, în oglinda pe care i-au oferit-o constructorii 
marelui baraj.

Adevărul e că de cînd Moldova s-a ales pe fața 
lumii, cu munții, rîurile și cîmpiile ei, și cu oamenii 
care-i fac istoria, niciodată nu s-a zidit acolo atît 
de mult, marcîndu-se profilul unei epoci despre 
care se va vorbi multă vreme, ca în timpul de față, 
în timpul marii domnii a poporului.

Multe din generațiile care ne-au precedat au vor
bit cu respect despre marii ctitori ai Moldovei și noi 
vorbim cu același respect, dar în același timp tre
buie să spunem că un ctitor mai mare decît toți s-a 
ivit în zilele noastre. Oricine cunoaște istoria acestei 
țări și poate compara feluritele epoci între ele, ori
cine străbate astăzi Moldova și descoperă pretutin
deni pe fața ei același gînd, aceeași voință, aceeași 
hotărîre de a o împinge cît mai sus în lumină, nu 
poate să nu-și dea seama că acest ctitor s-a ivit. 
Alta fiind direcția și forța istoriei în zilele noastre, 
mijloacele lui apar, față de acelea ale primilor zi
ditori ai Moldovei, cam în aceeași proporție ca in
stalația de forță și lumină a laminorului din Roman 
față de becul de la mormîntul lui Alexandru cel 
Bun.

înfăptuind în primul rînd o revoluție, chemînd 
umanitatea poporului să ia parte la făurirea soartei 
sale, punînd în mîna stingă a milioane de bărbați 
și femei o carte, iar în cea dreaptă mistria, partidul 
comuniștilor, partidul clasei muncitoare, partidul în
tregului popor muncitor ne apare astăzi, și și mai 
mult va apărea generațiilor viitoare, drept ctitorul 
strălucit, cutezător și inspirat al noii Moldove.

Eu sînt un admirator a tot ceea ce natura gene
roasă și gingașă a dăruit Moldovei, munți îngădui
tori ca zîmbetul unui părinte, rîuri de argint și pla
iuri dulci ca un sîn de fată: eu sînt, de asemenea, 
un admirator a ceea ce a rămas pe pămînturile ei 
de la marii voevozi din trecut, cetăți, biserici și le
gende; dar în același timp sînt conștient că fără 
ideile și forța partidului, care vin din justa sa orien
tare pe marele făgaș al istoriei lumii, niciodată 
n-aș fi avut prilejul să admir noul chip al Moldovei, 
noile ei cetăți industriale, tot atît de mîndre și 
și mai frumoase decît acelea din trecut.

înfăptuind politica de industrializare a țării, con
form ideiloi clare și eroice, cu neputință de răstăl

măcit, după care se călăuzesc comuniștii, partidul 
clasei muncitoare pornind la scoaterea Moldovei 
din înapoierea ei economică i-a dat în același timp, 
pe lîngă forță, o nouă și uimitoare frumusețe.

Din cele mai vechi timpuri, poporul nostru a fost 
creator de frumusețe. Veacuri de-a rîndul el a dat 
la iveală, în limitele vieții pe care o ducea, case 
de două și chiar numai de o singură odaie, de 
o puritate de linii în fața căreia vibrează nu nu
mai sufletul nostru, ci și al celorlalte neamuri. 
■Veacuri de-a rîndul mîinile lui au dat la iveală 
pridvoare, acoperișuri și porți, fluiere și fîntîni, 
podoabe ale ferestrelor, uneltelor de muncă și ale 
veștmintelor omenești. în privința aceasta, chiar 
în cele mai triste epoci ale ei. Moldova n-a dus 
lipsă de frumusețe. Dar ea era risipită prin sate, 
sau ici și colo la cîte o ctitorie voevodală.

In zilele noastre, partidul a mobilizat vechiul 
geniu creator al poporului și i-a pus la îndemînă 
mijloacele necesare pentru a construi, în plină 
lumină a istoriei, pe scară națională. Acum opera 
lui se înalță la răspîntia marilor drumuri, în văzul 
a milioane de oameni, și intră în competiție cu 
munții și cu tot ceea ce este grandios în natură, 
în zilele noastre, Ceahlăul a încetat să fie unicul 
prilej de admirație a celor ce străbat drumurile 
Moldovei. Tot atît de admirat, și chiar mai mult, 
este lacul de la poalele lui. Tot atît de admirat, 
și chiar mai mult, este felul în care, tulburător și 
fantastic, siluetele Săvineștilor se desprind de pe 
pămînt și țîșnesc spre cer.

Toaca, Panaghia sînt vîrfuri și stînci vestite ale 
Ceahlăului, frumoase de departe, de aproape, în 
zorii zilei și în amurg. Dar și siluetele Săvineștilor 
sînt de asemeni cît se poate de frumoase, de depar
te, de aproape, în zorii zilei și în amurg, și intră 
cu aceleași drepturi și cu aceeași faimă în noul 
peisaj al Moldovei. Nu e om care, trimis cu ceasul 
în mînă la Piatra Neamț, pentru treburi urgente, 
să nu facă, pe dracul în patru, ca să dea o fugă 
pînă la Bicaz sau la Săvinești. Atît de mare este 
și atîta vîlvă a stîrnit noua frumusețe a Moldovei.

★

Ideea de a scoate lînă din gaz metan și cauciuc 
din gazele provenite de la cracarea petrolului 
(fracția propan-propilenă, și fracția butan și butan- 
butilenă) a transformat văile Trotușului și Bistriței 
nu numai în bulevarde pe care poate fi întîlnit cel 
mai mare număr de ingineri, băieți și fete, la suta 
de trecători, ci și în locuri extraordinare a căror 
maximă frumusețe sînt uzinele.

Din curtea acestora se înalță clădiri și turnuri 
care par ieșite din fantezia dezlănțuită a unui ar
hitect, dar în realitate au fost impuse de buna 
desfășurare a unor complicate și cutezătoare pro
cese tehnologice. Necesitățile producției au dat 
la iveală toate aceste gigantice bijuterii de beton, 
de sticlă și oțel, în fața cărora cu nimic nu ne 
putem măsura uimirea. Nevoia resimțită la Com
binatul do cauciuc sintetic ca butan-butilena eă 
apese în mod egal pereții rezervoarelor a du3 la 
apariția unor recipiente sferice, enorme mingi de 
metal, care fiind apărate de căldura soarelui prin- 
tr-o culoare de argint, far de trăznete prin săgeata 
înaltă a paiatrăznetului par, în arhitectura lor 
neobișnuită și îndrăzneață, construcțiile unei ere 
fantastice. Aceste corpuri sferice, surprinzătoare și 
frumoase după noile legi ale frumuseții, intră într-o 
corelație vizuală de mare efect cu coloanele cilin
drice care țîșnesc spre cer din alte spații ale uzi
nei. Ceva ce se cheamă „Secția de separare a 
fracției butan-butilenă în componenți“ este o con
strucție uluitoare de coloane metalice pe un front 
larg, părînd un altar gigantic, iar ceva ce se chea
mă „Instalația de rectificare a izopropilbenzenu- 
lui" țîșnește spre cer ca o orgă colosală, la care 
ar cînta zeii cei puternici ai petrochimiei.

Noaptea, pe toate aceste fantastice construcții 
se aprind lumini și abia atunci începe marea fru- 
mueețe. Potriviți în așa fel încît să vă prindă noap
tea în tren între Adjud și Tîrgu Ocna, sau între 
Bacău și Piatra Neamț, nume ce pînă nu de mult 
evocau dimensiuni și realități stringent provin
ciale. Nici chiar în pulberea de foc a nebuloaselor 
nu v-ar învălui un atît de uriaș vîrtej de lumini.

Vechile frumuseți și măreții ale Moldovei, cetăți, 
păduri și creste de munți, o dată cu venirea nopții 
intrau în întuneric și doar foșnetul li se mai putea 
auzi. Noua ei frumusețe abia la sosirea nopții iz
bucnește, plină de tumult și pe deplin triumfătoare 
asupra întunericului.

într-o noapte, mi-a fost dat să văd un cer cum 
nu îl vor vedea poate decît cosmonauții, cînd vor 
pătrunde departe în adîncimile universului. Un cer 
în care stelele ocupă locuri diferite în spațiu, un 
cer în care se simt legile mecanicii cerești, forțele 
intrate în acțiune și țelul pe care îl urmăresc, un 
cer în plină activitate creatoare. Nu se auzea nici 
un zgomot, totul era tăcut, dar din tumultul acelor 
lumini se simțea că se petrece ceva măreț, că tot 
cosmosul e treaz și lucrează.

Acest cor activ și conștient l-am văzut pe valea 
Trotușului, din locul în care a căzut pe vremuri 
săgeata lui Ștefan cel Mare.

„O construcție uluitoare de coloane metalice pe un front larg” (Aspect parțial al Combinatului de cauciuc sintetic și produse petrochimice Onești).

îti aetaaLitat& :

EXPOZIȚIA GION
Grafica noastră are o bogată tra

diție militantă; ea a exprimat, de-a 
lungul deceniilor, năzuințele, lupta și 
victoriile poporului. Gen prin exce
lență operativ, de atitudine, aria a- 
ceasta menită să răspundă prompt 
evenimentelor, a consemnat — în 
cei cincisprezece ani care au trecut 
de la proclamarea Republicii noas
tre populare — succesele oamenilor 
muncii în marea operă de construi
re a socialismului. Printre artiștii 
prezenți în anii noștri în cîmpul 
graficii militante se numără și Gion 
Mihail, autor al unor lucrări de vie 
actualitate.

Evident că un eveniment de în
semnătate istorică, cum a fost în
cheierea colectivizării agriculturii, a 
avut un puternic ecou și în creația 
de grafică; istorica Sesiune extra
ordinară a Marii Adunări Naționale 
din 27—30 aprilie a.c. i-a chemat 
pe țăranii colectiviști să participe la 
cel mai înalt și mai reprezentativ 
sfat al țării, pentru a consfinți victo
ria definitivă a socialismului în patria 
noastră. Cei care au avut fericirea 
să ia parte la această Sesiune a Ma
rii Adunări Naționale, au putut zări 
— printre cei 11 000 de delegați și 
Invitați la sesiune — și un număr de 
artiști plastici, schîfînd pe hîrtie chi
puri, aspecte de la emoționanta a-

dunare a reprezentanților țărănimii 
noastre colectiviste (aceasta este, 
de altfel, și tema uneia dintre lu
crările aflate în expoziția la care 
ne referim: desenul „Artiști la lu
cru“). Printre acești artiști s-a aflat 
și Gion; desenatorul a selecționat a- 
poi vastul material adunat în timpul 
ședințelor, întîlnirilor, discuțiilor, a 
dat formă notațiilor făcute pe viu, a 
recurs uneori ia culoare, iar rodul 
aceste! munci de creație ni-l prezin
tă acum în expoziția deschisă în sala 
Galeriilor de artă din B-dul Ma- 
gheru.

Expoziția dă o impresie de adevăr 
artistic nemijlocit. Dintre lucrările 
care mi-au reținut atenția aș aminti : 
„Delegate la sesiune", „însemnări“, 
„Aplauze“, „Schimb de impresii“, 
„Președintele G.A.C. din comuna 
Baba-Ana — printre colectiviști", — 
iată doar cîteva din acestea. Dar fie 
că e vorba despre desenele citate mai 
înainte, despre lucrarea „Primii so
siți“ (desenul reprezenfînd un grup 
de colectiviști întîmpinați de pionieri 
pe peronul gării), ori despre aceea 
intitulată „Frumos e Bucureștiul 1“, în 
care este surprinsă admirația unui 
delegat în fața noilor construcții ale 
Capitalei; fie că e vorba despre nu
meroasele portrete Individuale sau 
în grup, ori despre imaginea înfăți-
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șîndu-i pe țărani în fața Pavilionului 
unde a avut loc sesiunea („Sfîrșiful 
sesiunii“) — lucrările din expoziția 
sînt de un firesc și de o simplitate 
convingătoare, respirînd optimism șl 
încredere, bucuria și hotărîrea parii-, 
cipanților la sesiune de a merge 
neabătuți pe drumul luminos indicat 
de partid.

Nu numai desenele luate în parta 
dau această impresie, dar și succe
siunea lor, ansamblul expoziției, ai
doma unui reportaj plin de viață. E- 
roil desenelor sînt autentici, perso
najele se pot recunoaște, portretiza
rea fiind foarte izbutită, ceea ce este 
caracteristic pentru arta lui Gion.

Consemnînd reușita acestei expo
ziții, doresc să subliniez semnificația 
deosebită a unei manifestări ce poar
tă amprenta talentului unui artist pre
țuit, un creator activ, ancorat îi- ac
tualitate. Imi permit de aceea sa 
citez cuvintele maestrului Corneliu 
Baba, scrise în catalogul expoziției: 
„Modeste în aparență, desenurile 
lui Gion sînt, în primul rînd, un do
cument viu al unul mare eveniment 
al vieții noastre; în al doilea rînd 
ele marchează, în cariera desenato
rului, o evoluție pe care o urmărim 
de mult și care este mereu intere
santă de urmărit“.

GHEORGHE IVANCENCO

„Schimb de impresii" (stingă)
„Sfîrșitul sesiunii“ (dreapta)

(Desene din expoziție)

In întîmpinarea aniversării Republicii

In cinstea celei de-a XV-a a- 
niversări a proclamării Repu
blicii Populare Romine, în Ca
pitală, reședințe de regiuni, ra
ioane și în principalele centre 
muncitorești vor avea loc ma
nifestări speciale cu filmul ro- 
mînesc. între 24 și 30 decem
brie, vor fi organizate cicluri de 
filme artistice și documentare 
de lung metraj. In acest cadru 
vor fi prezentate filmele : „Va
lurile Dunării“, „Imagini ale 
unui trecut glorios“, „Setea“, 
„Străzile au amintiri“, „Secretul 
cifrului“, „Furtuna“, „S-a furat 
o bombă“, „Mîndrie“, „Celebrul 
702“ etc. La unele cinematogra
fe de stat și sindicale vor avea 
loc spectacole speciale cu pro
grame de filme documentare pe 
diferite teme. Astfel, unul din
tre aceste programe — menit 
să treacă în revistă succesele 
obținute de poporul nostru în 
construirea socialismului — va 
înmănunchea filmele „Lucrările 
Sesiunii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale“, „Cocsul“, 
„Relon“, „Stuful“, „Mase plasti
ce“, „Un jupiter al vremurilor 
noastre“, „Ritm și construcție“, 
„Frumosul ne însoțește pașii“, 
etc. Ciclul „Republica Popu
lară Romînă — factor activ 
în lupta pentru pace și priete
nie între popoare“ va cuprin
de filmele privind vizita delega
ției noastre guvernamentale în 
Indonezia, India și Birmania și 
altele. „Dezvoltarea culturii și

Noi lucrări 
muzicale

• Cantata anilor-lumină (par
titură de buzunar) de Anatol 
Vieru.
• Arii din opere românești, 

culegere apărută sub îngrijirea 
prof. George Ionescu.

• Cărticica mea, colecție de 
cîntece din folclorul copiilor, 
alcătuită de Titus Moisescu.

• Două lucrări didactice: 
Metodă de acordeon de Mișu 
Iancu și Petre Romea (ediția 
V-a); Cîntăm și învățăm de 
Ion D. Vicol.

• Coruri pe foi volante :
Floarea muncii de Ștefan Ni- 
culescu și Văi de aur sună de 
Vasile Popovici. I

artei în anii regimului nostru" 
este tema unui al treilea pro
gram de filme documentare.

Pe ecranele unor cinemato
grafe din Capitală și din țară 
se vor organiza programe con
sacrate tineretului și copiilor, cu 
filme artistice, desene animate 
și documentare din producția 
națională. In mediul rural, în 
cadrul „Festivalului filmului 
pentru sate“ se va desfășura 
„Săptămîna filmului romînesc“. 
Cu acest prilej, vor avea loc 
prezentări de filme, seri ale 
„Prietenilor filmului“, convorbiri 
în special cu privire la filmele 
documentare, expuneri ținute 
de către tehnicieni, specialiști 
din agricultură etc., concursuri 
„Cine știe, cîștigă“. Caravanele 
cinematografice vor prezenta în 
numeroase sate „Ziua filmului 
romînesc“ — cu filme artistice 
și documentare agricole.

La Muțeul de istorie 
a orașului București

Muzeul de istorie a orașului 
București completează colecții
le prezentate în expoziția sa 
permanentă cu o serie de piese 
originale, de mare valoare isto
rică și artistică. Sînt expuse 
printre altele : documente pri
vind dezvoltarea mișcării mun
citorești din Capitală ; diorama 
de mari dimensiuni îniățișînd o 
sinteză a realizărilor social-cul- 
turale din anii puterii populare 
în București ; daruri oferite ora
șului București de către delega
ții străine ; unelte din comuna 
primitivă, podoabe de aur și ar
gint din colecțiile muzeului ; te
zaure monetare descoperite cu 
prilejul lucrărilor arheologice de 
pe teritoriul Capitalei, documen
te originale feudale -, obiecte le
gate de viața și activitatea dom
nitorului Alexandru loan Cuza : 
albumul original cu aspecte din 
Bucureștii sec. XIX realizat de 
pictorul A. Prezziozi.

J început concursul tinerilor artiști
Ieri dimineața, în 

sala Teatrului Tine
retului, a început 
cel de-al IV-lea con
curs republican al 
tinerilor artiști din 
teatrele dramatice. 
După un scurt cu- 
vînt rostit de artis
tul poporului Radu 
Beligan, președinte
le Consiliului teatre
lor și președinte al

juriului, Teatrul Na
țional din Cluj a 
prezentat comedia 
„Generalul și nebu
nul" de Angelo Va
genstein, în regia lui 
Victor Tudor Popa. 
Actorul Mihai Ciucă, 
de la Teatrul sati- 
ric-muzical „C. Tă- 
nase", a interpretat 
două scenete sati
rice.

După amiază, Tea
trul Tineretului a 
prezentat „De n-ar 
fi iubirile" de Dorel 
Dorian, în regia lui 
Radu Penciulescu, 
iar Teatrul Regional 
București „Mielul 
turbat" de Aurel 
Baranga (regia Dinu 
Cernescu).
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COMUNICAT 
cu privire la cea de-a XVII-a sesiune 

a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
(Urmare din pag. I-a)

Intre 16 și 20 decembrie 1962 a 
avut loc la București cea de-a treia 
ședință a Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic Re

ciproc.
La ședință au luat parte repre

zentanții în Comitetul Executiv din 
partea Republicii Populare Bulgaria. 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
Republicii Democrate Germane. Re
publicii Populare Mongole Republi
cii Populare Polone, Republicii 
Populare Romîne, Republicii Popu
lare Ungare, Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

Ședința a fost prezidată de A. 
Apro, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, reprezentantul Republi
cii Populare Ungare.

Comitetul Executiv a examinat o 
serie de probleme importante ale 
colaborării economice și tehnico-ști. 
Ințifice, pregătite de comisiile per
manente ale Consiliului. Au fost 
examinate, în special, propunerile 
Comisiei, pentru construcții de ma
șini cu privire la specializarea pro
ducției unor ticuri de mașini și uti
laje, precum și cu privire la livră
rile reciproce de tipuri specializate 
de produse pînă în 1965.

în vederea dezvoltării continue a 
relațiilor economice dintre țările 
membre ale C.A.E.R. pe baza folo
sirii mai depline a avantajelor di
viziunii internaționale socialiste a 
muncii. Comitetul Executiv a consi
derat ca indicat să introducă siste
mul decontărilor multilaterale în co
merțul dintre țările menționate și 
să creeze Banca țărilor socialiste.

Examinînd propunerile Comisiei 
pentru transporturi privitoare la 
măsurile concrete necesare pentru 
crearea unui parc comun de va- 
goane-marfă, Comitetul Executiv a 
aprobat proiectul de Convenție al 
țărilor interesate în această proble
mă și a stabilit modul și terme
nele de înfăptuire a măsurilor de 
viitor pentru crearea parcului co
mun de vagoane-marfă. Au fost sta
bilite de comun acord măsurile su
plimentare pentru lărgirea colabo
rării țărilor membre ale C.A.E.R. în 
domeniul navigației maritime.

Examinînd problema nivelului 
prețurilor contractuale în vigoare 
la mărfurile în comerțul dintre ță
rile membre ale C.A.E.R.. Comitetul 
Executiv a relevat că principiile și 
metodologia stabilirii prețurilor în 
comerțul dintre țările membre ale 
C.A.E.R.. adoptate în iunie 1958, 
au contribuit la formarea u- 
nor prețuri stabile și reciproc 
avantajoase în comerțul dintre ță
rile membre ale C.A.E.R., ceea ce 
a dus la lărgirea considerabilă a 
schimbului de mărfuri dintre aceste 
țări și la întărirea economiei lor. In

același timp, Comitetul Executiv a 
adoptat o recomandare cu privire la 
rectificarea prețurilor în comerțul 
dintre aceste țări în cazurile cînd 
acest lucru este întemeiat din punct 
de vedere economic.

Potrivit recomandărilor Comitetu
lui Executiv, rectificarea prețurilor 
va avea un caracter complex, por
nind de la nivelul prețurilor medii 
pe piețele mondiale de mărfuri în 
perioada 1957—1961.

Comitetul Executiv a acordat o 
mare atenție problemelor perfec
ționării continue a formelor și me
todelor de muncă ale organelor 
Consiliului, pentru a se asigura ela
borarea mai operativă și mai apro
fundată a problemelor colaborării 
economice și tehnico-științifice.

Discutarea problemelor la sesiu
nea Consiliului și în cadrul Comite
tului Executiv s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie frățească și 
înțelegere deplină, sub semnul lăr
girii și adîncirii continue a colabo
rării dintre țările membre ale Con
siliului de Ajutor Economic Reci
proc.

Conferință de presa cu prilejul încheierii 
celei de-a 17-a sesiuni a C. A. E. R.

Vineri după-amiază, la sediul 
Uniunii ziariștilor din R. P. Romînă 
a avut loc o conferință de presă cu 
prilejul încheierii celei de-a 17-a se
siuni a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc — C.A.E.R.

Au luat parte reprezentanți ai 
ziarelor centrale, ai Agenției romîne

de presă „Agerpres” și Rad'iotele- 
viziunii, precum și corespondenți ai 
presei străine.

Secretarul C.A.E.R., N. V. Fadeev, 
a făcut o expunere asupra recentei 
sesiuni a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc. El a răspuns apoi 
pe larg la întrebările puse de zia
riști.

încheierea sesiunii Je comunicări științifice 
a Institutului de Fizică al Academiei R* H. Romîne

Sesiunea de comunicări științifice 
a Institutului de Fizică al Acade
miei R. P. Romîne, care a avut loc 
în zilele de 19—21 decembrie, și-a 
încheiat lucrările.

La sesiune au participat și nume
roși cercetători din alte institute, 
precum și ingineri din producție, 
realizîndu-se prin aceasta un schimb 
de vederi și consolidîndu-se colabo-

INFORMAȚII
® Vineri seara a avut Ioc o reuniune 

tovărășească organizată de Comitetul de 
stat pentru cultură și artă cu prilejul În
toarcerii în tară a Ansamblului „Rapso-! 
dia Romînă” din turneul întreprins peste 
hotare. Au luat parte reprezentant) ai 
Comitetului de stat pentru cultură și' 
artă, ai unor ministere, oameni de artă 
și cullură.

® Uniunea Societăților de Științe Me
dicale din R. P. Romînă — Societatea de 
igienă — a orqanizat, în zilele de 21—22 
decembrie, în amfiteatrul Institutului de 
igienă și proiecția muncii, un simpozion 
cu tema „Probleme ‘gienico-sanitare le
gate de chimizarea agriculturii1'.

Tn cadrul a 5 referate și 30 de comu
nicări, simpozionul dezbate probleme de 
igienă și protecția muncii mecanizatori
lor și a celorlalți muncitori agricoli,

® 1er! a apărut în Capitală or.mui nu
măr al noii reviste „Săptămîna culturală 
a Capitalei”, publicație editată de Comi
tetul pentru artă și cultură al orașului 
București. Revista cuprinde repertoriile 
săptămînale ale teatrelor, proqramele ci
nematografelor, sălilor de concert, mu
zeelor etc. Sînt prezenta‘e de asemenea 
informații și reportaje cupiînzînd ultime
le noutăți din viata culturală și artistică 
a Capitalei.

• Actorii Teatrului de stat din Satu 
Mare au prezentat ’eri în premieră pie
sa „Al 4-lea”, de Konstantin Simonov. 
Reqia spectacolului este semnată de 
Francise Kovăcs. Rolurile principale au 
fost interpretate de Alafos Acs, Para- 
schiva Nyiredi, Béla KÖ1J5, Andrăs Csikî 
și alții. Spectacolul s-a bucurat de succes.

® La tragerea Loto-central din 21 de
cembrie 1962, au fost extrase din urnă 
următoarele numere : 84 3 32 83 77 87 40 
78 39 33. Premiu] special A : 78 87 32. 
Premiul special B : 84 39 83. Premiul spe
cial C : 3 77 40. Fond de premii :
716.396 Iei.

(Agerpres)

rarea dintre oamenii de știință și 
unitățile productive interesate.

O parte însemnată a lucrărilor se
siunii a fost consacrată cercetărilor 
întreprinse în domeniul fizicii corpu
lui solid, proprietăților electrice și 
optice ale diferitelor cristale semi
conductoare și ionice.

De un real interes s-au bucurat 
comunicările în legătură cu posibi
litățile transformării energiei cu a- 
jutorul unor termoelemente cu plas
mă de cesiu și cercetările asupra 
obținerii unor produse chimice prin 
descărcări electrice în gaze.

Cuvîntul de închidere a sesiunii 
a fost rostit de acad. E. Bădărău, di
rectorul Institutului de Fizică, care 
a subliniat că lucrătorii Institutului 
sînt hotărîți să obțină și pe mai de
parte noi realizări importante, puse 
în slujba progresului științei și a dez
voltării continue a patriei noastre.

(Agerpres)

Primirea de către vicepreședintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romine, 

Avram Bunaciu, a ministrului 
Izraelului la București

Vineri la amiază, Avram Bunaciu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 
al R.P. Romîne, a primit într-o vi
zită protocolară pe trimisul extra
ordinar și plenipotențiar al Izraelu
lui la București, Katriel P. Salmon.

(Agerpres)

Cu prilejul Zilei armatei 
R. P, F. Iugoslavia

Atașatul militar și al aerului al 
R.P.F. Iugoslavia în R.P. Romînă, It. 
col. lure Mihaic, a oferit vineri 
după-amiază un cocteil cu prilejul 
Zilei armatei R.P.F. Iugoslavia.

Au luat parte generali, ofițeri su
periori ai Forțelor armate ale R. P. 
Romîne, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R.P. Romî
nă și atașați militari. (Agerpres)

ASTA SEARA LA FLOREASCA

Finala campionatului 
republican la box

Sala sporturilor Floreasca va găzdui 
astă-seară cu începere de la ora 19;30 
finala campionatului republican de box în 
care se vor întîlni echipele Steaua și 
C.S.O. Craiova. întîlnirea suscită un deo
sebit interes în rîndurile amatorilor de 
box din Capitală. Cu acest prilej in echi
pa Steaua își va face reintrarea fostul 
campion european Gh. Negrea. El va în
tîlni la cat. grea pe V. Netea. Un alt meci 
așteptat cu interes este cel de la cat. 
semimijlocie unde tînărul campion C. An
ton (Steaua) va primi replica lui Ion Ma
rin (C.S.O.). Din program se mai desprind 
întîlnirile : Vintilă (C.S.O.)—C. Ciucă (S); 
N. Mindreanu (S)—Dumitru Constantin 
(C.S.O.) t M. Goantă (C.S.O.)-Gh. An- 
ghel (S) și Gh. Buzatu (C.S.O.)—V. Ba
dea (S).

VOLEI

Cupa „A lö-a aniversare 
a R. P. Romine“

Iarna ia sate — o intensă 
activitate culturai-edücativä

Astăzi, în sala Dinamo, se des
fășoară primele meciuri ale com
petiției de volei pentru cupa „A 
15-a aniversare a R. P. Romine" Ia 
care participă cele mai bune echi
pe bucureștene.

In programul zilei de astăzi, care 
începe la ora 16, sînt incluse ur
mătoarele intîlniri : Știința—Pro
gresul (f) ; Dinamo—C.P.B. (f); Ra
pid—Semănătoarea (m); Progresul- 
Voința (m). Întrecerile continuă 
duminică în aceeași sală după ur
mătorul program : ora 11 : Voința- 
Confecția (î) ; Dinamo—Oțelul (m); 
ora 16: Rapid—Metalul (f) și 
Steaua—Olimpia (m).

Semifinalele competiției vor a- 
vea loc joi 27 decembrie, iar fina
lele sîmbătă 29 decembrie.

TELEGRAME EXTERNE
IK S.U lüinii PEmiIlllE wotllIA COMIIISTIlIt Conferința de presa a lui Manoils Glezos

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
TASS : Oficiul de control asupra 
activității subversive a dat dispozi
ții ca încă doi membri ai Partidului 
Comunist din S.U.A., William Pat
terson din New York și Dorothy 
Heali din Los Angeles, să se înre
gistreze în calitate de „agenți ai 
unui stat străin” pe baza cunoscutei 
legi McCarran.

în caz că vor refuza să se înre-

gistreze, ei vor fi pasibili de închi
soare și mari amenzi bănești.

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
Profesorul V. Berkley, membru al 
filialei Universității din California 
a Asociației americane a profesori
lor universitari, à cerut cu hotărîre 
ca reprezentanților Partidului Co
munist din S.U.A. să li se acorde 
posibilitatea de a lua cuvîntul în 
fața studenților americani.

Borînța populaÿoi din Rhodesia de oord
SALISBURY 21 (Agerpres). — 

Kenneth Kaunda, liderul Partidului 
unit al independenței naționale din 
Rhodesia de nord, a declarat joi că 
,.nimic nu mai poate împiedica Rho
desia de nord să se desprindă de 
Federația Rhodesiei și Nyassalandu- 
lui". Referindu-se la acceptarea de 
către guvernul britanic a principiu
lui dreptului Nyassalandului de a 
se desprinde din federație, Kaunda 
a declarat că Rhodesia de nord nu 
este mai puțin nemulțumită de 
existența acestei federații, avînd 
dreptul legitim de a rupe legăturile 
cu ea. El a subliniat că rezultatele 
recentelor alegeri, care au avut loc 
în Rhodesia de nord și care au dus

Semnarea unui protocol 
romîno-sovietic privitor 

la controlul sanitar al Prutului
CHIȘINÂU 21 (Agerpres). — 

TASS : La Chișinău a fost semnat 
zilele acestea de către reprezentan
ții Uniunii Sovietice și R. P. Ro
mîne protocolul cu privire la con
trolul asupra situației sanitare a 
Prutului.

Acestei probleme i-a fost consa
crată o întîlnire a experților din 
cele două țări. A fost elaborat pla
nul de măsuri comune pentru pre
venirea înnămoliră Prutului.

îmbunătățirea situației sanitare a 
Prutului deschide largi posibilități 
pentru folosirea lui ca sursă de ali
mentare cu apă a unor localități, 
pentru irigații și pentru dezvoltarea 
economiei piscicole.

De pretutindeni
UN FILM DESPRE STANISLAVSKI

Studioul cinematografic din Mos
cova a realizat un film documentar 
despre Konstantin Stanislavski, al 
cărui centenar va fi sărbătorit la 17 
ianuarie 1963 în toate țările, pe baza 
unei hotărîri a Consiliului Mondial 
al Păcii.

Filmul „Stanislavski“ oglindește 
principalele episoade biografice și 
cele mai importante etape din acti
vitatea de creație a marelui regizor 
rus. In film sînt incluse fragmente 
din spectacole regizate de Stanislav
ski, care sînt o mărturie a măiestriei 
lui regizorale.

INSTITUT TEHNIC ÏN SUDAN

La Chartum (capitala Republicii 
Sudan) se va deschide- în ianuarie 
1963 un Institut tehnic african, care 
va pregăti specialiști în domeniul 
ladiotehnicii și televiziunii. Institutul 
a fost creat cu ajutorul O.N.U. Pen
tru început aici vor studia 50 de stu- 
denți din Sudan și din alte țări 
africane.
TRAGEDIA TRIBULUI NOVAHILOR

Seymour Korman, corespondent al 
ziarului american „Chicago Tribune", 
a vizitai o rezervație a indienilor din 
tribul novahilor, care ocupă un terito
riu de aproximativ 24 000 mile pătrate 
în statele americane Arizona, New- 
Mexico și Utah. Cei 92 000 de indieni 
— scrie corespondentul — trăiesc în
tr-o mizerie îngrozitoare. Pămîntul re
zervației este un pustiu neroditor. Din 
33 000 de indieni apfi de muncă, 
15 000 nu au ce lucra. Aproape fofi 
indienii din rezervație sînt analfabeți.

ACCIDENT DE CALE FERATĂ
ÏN GUATEMALA

la crearea pentru prima dată a u- 
nei majorități africane în guvernul 
acestui teritoriu, arată cu claritate 
că populația dorește desprinderea 
din Federația Rhodesiei și Nyassa
landului aflată sub dominația rasiș
tilor albi.

• ®

J»

ATENA Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite :

în seara zilei de joi, 20 decem
brie, eroul național al Greciei, Ma- 
nolis Glezos, eliberat recent din în
chisoarea Averoff a organizat o 
conferință de presă la sediul parti
dului E.D.A., la care au luat par
te reprezentanți ai presei grecești și 
străine, precum și conducători ai 
E.D.A. în frunte cu președintele 
partidului, Passalidis.

Luînd cuvîntul, Manolis Glezos a 
salutat pe reprezentanții presei, ex- 
primîndu-și recunoștința pentru 
sprijinul acordat eliberării deținu- 
ților politici greci. El a subliniat 
apoi că a fost supus fără nici un 
motiv persecuțiilor. Acuzațiile ce 
i-au fost aduse s-au dovedit a nu 
fi adevărate. Glezos a menționat că 
eliberarea sa este rezultatul luptei 
opiniei publice grecești și a celei in
ternaționale, precum și al apeluri
lor diferitelor personalități politice

și ale unor organizații internațio
nale.

în continuare, Glezos s-a referit 
la condițiile de viață extrem de 
grele îndurate de el personal și de 
ceilalți deținuți politici din Grecia 
al căror număr este de 1178, dintre 
care jumătate condamnați pe viață. 
Singurul motiv — a spus vorbito
rul — pentru care aceștia sînt de
ținuți în închisorile grecești este 
că sînt luptători din rezistența na
țională, luptători pentru pace și 
democrație. Glezos a arătat că de- 
ținuții politici continuă să se afle 
în închisori, deși există legi pentru 
eliberarea lor. Mulți dintre deținuții 
politici sînt bolnavi.

Vorbitorul a arătat că poporul 
grec cere o schimbare a politicii, 
libera funcționare a instituțiilor de
mocratice, normalizarea situației 
create în urma alegerilor de anul 
trecut și restabilirea unei democrații 
adevărate.

în Congo in urma noului amestec militar american
WASHINGTON 21 (Agerpres). De

legația militară americană, a cărei 
plecare în Congo a fost amînată 
miercuri, a părăsit Washingtonul în 
noaptea de joi spre vineri.

Comentatorul militar al agenției 
Associated Press relatează că dele
gația este alcătuită din membri ai 
unei unități militare speciale denumi
tă „JTF-4”, creată de Pentagon cu mai 
bine de un an în urmă pentru „a 
alcătui planuri în vederea unor e- 
ventuale operațiuni în Africa". De 
la crearea acestei unități, scrie co
mentatorul, Ministerul de Război a 
refuzat să admită existența ei sau 
să discute despre misiunea ce i-a 
fost încredințată.

Prezența delegației militare ame
ricane în Congo marchează începutul 
unei intervenții și mai accentuate a 
S.U.A. în această țară, sub egida 
O.N.U.

Agenția France Presse reamin
tește în această privință principiul 
stabilit încă de la începutul crizei 
congoleze că operațiunile O.N.U. în 
Congo trebuie să se desfășoare fără 
participarea vreunui membru per-

manent al Consiliului de Securitate. 
Trimiterea unei delegații militare 
americane în Congo reprezintă o e- 
videntă încălcare a acestui princi
piu unanim recunoscut. Agenția 
face cunoscut, pe de altă parte, că 
„în cercurile parlamentare congoleze 
se manifestă neliniște în legătură 
cu trimiterea unei delegații militare 
americane în Congo". O opinie de
favorabilă ia naștere, în special, în

sinul membrilor Camerei Reprezen
tanților.

Parlamentarii consideră — subli
niază agenția — că vizita misiunii 
militare americane ar putea duce 
la instalarea în Congo a unei baze 
militare americane. Ei își manifestă 
totodată nemulțumirea pentru fap
tul că guvernul congolez nu consultă 
parlamentul în asemenea probleme 
importante.

Parlamentul a cerut eliberarea 
lui Gizenga

LEOPOLDVILLE 21 (Agerpres).— 
La 21 decembrie parlamentul con- 
golez a adoptat in unanimitate o 
rezoluție în care cere punerea în li
bertate, în decursul următoarelor 
48 de ore, a vicepremierului An-

toine Gizenga. După cum se știe, 
Gizenga, unul din tovarășii de luptă 
ai eroului congolez Patrice Lumum
ba, se află deținut din luna februa
rie pe insula Bulabemba, situată în 
delta fluviului Congo.

Bolgia se opune unor presiuni
împotriva lui Chombeeconomice

BRUXELLES 21 (Agerpres). — 
Ministrul de externe al Belgiei, 
Spaak, a declarat că guvernul belgian 
se opune unor eventuale presiuni e- 
conomice împotriva lui Chombe. El 
a spus că Belgia nu acceptă boico
tul propus de secretarul general al 
O.N.U. și de primul ministru congo
lez împotriva importurilor de cupru 
și cobalt din Katanga. Spaak a afir
mat că singura soluție pentru proble
ma congoleză ar fi, chipurile, „conci-
lierea“ dintre guvernul central și se- 
cesioniștii katanghezi. El a amenin
țat că „dacă politica de conciliere 
va eșua, situația va deveni dificilă 
și periculoasă“.

Ca urmare a scindării 
situația economică din Cc 
frecvent pe străzile orașe]

2 ■
"ass'

șl a amestecului puterilor occidentale, 
se înrăutățește continuu. Un aspect 

pe străzile orașelor îl constituie copiii subalimentați*

cametui corespondentului la Varșovia
Minerii din „Zabrze"

Nu de mult, la mina „Sosnowiec”, 
de lîngă Katowice, am văzut intr-un 
album pe marele poet revoluționar 
polonez Wladyslaw Bronieweki, foto
grafiat în mijlocul minerilor. Purta 
un costum de miner, avea lampa 
în mînă, gata să coboare în adînc 
și — cum se spune — să adune 
tone de minereu pentru un gram de 
poezie.

Nu știu dacă muncitorii din bazi
nul carbonifer silezian, mai 
de la mina „Zabrze“, au citit 
rile lui Broniewski intitulate 
„Zabrze". In aceste versuri,
nate cu ani în urmă înaintașilor re
voluționari ai minerilor de azi, poe
tul îi îndemna pe ortaci la luptă 
pentru o viață nouă, le arăta că ziua 
eliberării

Astăzi, 
„Zabrze“ 
nerii de
într-o lună 61 938 tone cărbune, rea
lizînd astfel o medie de 2 294 tone 
în 24 de ore. Anunțînd această ves
te, ziarele explică totodată cum a 
fost obținut recordul.

Hotărîrea plenarei a 10-a a C.C. 
al P.M.U.P., punînd drept sarcină 
sporirea productivității muncii prin

exact 
versu- 

chiar 
închi-

raționalizare și introducerea de 
mijloace tehnice moderne, a dat 
un mare imbold creșterii producției 
miniere. Pornind de la această ho
tărîre, conducerea minei, împreună 
cu organizația de partid și organi
zațiile de masă din mină au elabo
rat un plan de folosire cît mai ra
țională a tehnicii. Au fost studiate 
în amănunțime posibilitățile de a 
spori randamentul combinei miniere 
și s-a trecut la o strictă raționali
zare a muncii în abatajul frontal. 
Toate acestea au contribuit la sta
bilirea noului record.

(Urmare din pag. I-a)

pundă preocupărilor actuale ale ță
ranilor colectiviști.

La munca cultural-educativă sînt 
chemați să participe deopotrivă ca
drele didactice, medicii, toți intelec
tualii din mediul sătesc.

In această iarnă se organizează, 
pe întreaga țară, o serie de acțiuni 
cultural-artistice destinate satelor. 
O mare acțiune care are loc în pre
zent este „Festivalul filmului pen
tru sate“, manifestare devenită tra
dițională, destinată să intensifice 
contribuția cinematografului la via
ța culturală a fiecărui sat.

„Luna cărții la sate", care se va 
desfășura în februarie, va constitui 
un mijloc de stimulare a mun
cii de popularizare și răspîndire a 
cărții. Trebuie să se acorde atenție 
bunei organizări la căminele cultu
rale și la biblioteci a șezătorilor li
terare, întîlnirilor cu scriitorii și 
celorlalte acțiuni, care vor avea loc 
cu acest prilej.

O largă amploare a luat mișca
rea artistică de amatori. Este con
cludentă vasta desfășurare de 
forțe artistice populare care au 
luat parte la finala Festiva
lului „I. L. Caragiale”. De curînd 
a început al șaptelea concurs pe 
țară al formațiilor de amatori — 
muzicale, coregrafice și brigăzi ar
tistice de agitație — din cadrul a- 
șezămintelor culturale, sindicatelor, 
caselor de cultură ale tineretului și

cooperativelor meșteșugărești. In 
cadrul festivalului, organizat pe 
timp de doi ani, pînă în august 
1964, este necesar să se acorde a- 
tenție axării repertoriului pe aspec
tele actuale ale vieții satului, îmbu
nătățirii continue a calității artis
tice a spectacolelor, extinderii ac
tivității obștești a formațiilor. In- 
tocmindu-și un repertoriu bogat și 
variat, echipele de teatru și celelalte 
formații să dea spectacole nu numai 
în comunele lor, ci și în cele în
vecinate.

Comitetul de stat pentru cultură 
si artă, comitetele pentru cultură și 
artă regionale și raionale, sindicate
le, U.T.M., și celelalte organizații ob
ștești sînt datoare să se preocupe 
cu perseverență de desfășurarea în 
această iarnă la sate a unei munci 
culturale bogate și multilaterale, 
care să cuprindă în raza ei de ac
țiune masele largi ale oamenilor 
muncii din agricultură.

Activitatea cultural-educativă în 
rîndul colectiviștilor trebuie să con
stituie obiectul unei griji deosebite 
din partea comitetelor regionale și 
raionale de partid. Ele au sarcina 
să îndrume și să dea ajutor pen
tru ca numeroasele forțe și mijloace 
culturale îndreptate în iarna aceas
ta la sate să fie folosite cu maxi
mum de eficiență.

In cîteva rîndurl
Aseară s-a desfășurat ultima rundă a 

campionatului republican de șah, dar 
campionul nu va fi cunoscut decît după 
disputarea meciului de baraj dintre Flo
rin Gheorghiu și Alexandru Gunsberger. 
Cei doi lideri ai clasamentului au cîști- 
gat partidele cu Nacu și respectiv M. Ra
dulescu, realizînd cite 13 p.

Alte rezultate din runda a 19-a : Șuteu- 
Mititelu remiză ; Troianescu-Radovici 1-0; 
Weisman-Szabo remiză ; Pușcașu-Ghițescu 
remiză : Bozdoghină-Șeimeanu 0-1.

Restul partidelor s-au întrerupt.
sk

Ieri dimineață a plecat pe calea aeru
lui la Casablanca echipa selecționată de 
fotbal a R. P. Romine care va întîlni du
minică în meci revanșă echipa Marocu
lui. In jocul disputat la București, echipa 
romînă a obținut victoria cu scorul de 
4—0. După întîlnirea de la Casablanca 
fotbaliștii romîni vor evolua la 25 de
cembrie în orașul Marrakech în compa
nia unei selecționate locale.

Lotul fotbaliștilor este alcătuit din Voi- 
nescu, Sfetcu (portari), Popa, Nunveiller 
III, Ivan, Motroc, Georgescu, Staicu (fun
dași), P. Emil, Koszka, Jenei (mijlocași), 
Pîrcălab, Constantin, Manolache, Gher- 
gheli, Tătaru, Selimessi, Țîrcovnicu și I. 
fonescu (înaintași). Delegația este condu
să de tov. Miron Olteanu, vicepreședinte 
al U.C.F.Ș. Antrenorii echipei sînt Gh. 
Popescu și A. Niculescu.

A-
La Erevan s-au disputat ultimele parti

de întrerupte din campionatul unional de 
sah. Tal a cîștigat la Suetin, Bannik la 
Stein și A. Zaițev la Șcianovski. Remiză 
s-a terminat partida dintre Holmov și 
Mnațakanian.

Clasamentul definitiv al campionatului 
se prezintă astfel : 1. — Korcinoi (Le; 
ningrad) 14 puncte ; 2—3. — Tal (Riga), 
Taimanov (Leningrad) 13,5 puncte : 4. — 
Holmov (Soci) 13 puncte ; 5. — Spasski 
(Leningrad) 12,5 puncte.

(Agerpres)

Unul dintre cele mai grave acci
dente de cale ferată din Guatemala 
s-a soldat la 20 decembrie cu 17 
morți și 40 de răniți, dintre care 
mulți în situație foarte gravă. Acci
dentul s-a produs în gara Buena- 
vista, la 70 de km sud de Ciudad 
de Guatemala.

se apropie, 
realizările minerilor de la 
sînt bine cunoscute. Mi- 
aci au reușit să extragă

Aspect de pe șantierele navale din Gdansk

La institutul maritim
în R. P. Polonă există un institut 

maritim. 
1950, la 
mileniu, 
puternic 
maritim 
șantierelor e mai aproape.

...Cinci sute de kilometri de litoral 
maritim, trei mari porturi (Gdansk. 
Gdynia, Szczecin), o industrie con
structoare de vase, o flotă comer
cială în dezvoltare, peste 100 000 
muncitori în industria de construc
ții navale din R. P. Polonă — toa
te acestea făcuseră necesară crea
rea unui institut cate să se ocupe 
de cercetări științifice în acest do
meniu, de rezolvarea problemelor le
gate de navigație, de construcția de 
vase etc.

Institutul maritim este adăpostit 
în două clădiri istorice : așa-numita 
clădire de aur, ridicată în 1605 și 
clădirea zisă a „asesorilor 
struită și mai înainte — în 
al 15-lea.

...Urc la etaj pe scara 
cheată. O tăbliță indică sala 
tură. în fața sălii un grup 
animat. Sînt tineri 
viitori navigatori.

An de an institutul și-a lărgit sfe
ra de activitate, cum mi-a declarat 
directorul său, profesorul E. Zaorski. 
înzestrat cu aparatură și utilaj mo
dern, Institutul desfășoară o activi
tate științifică prodigioasă. Aci se 
găsesc dispozitive și aparate pentru 
măsurarea mișcării valurilor, măsu
rarea curenților etc. Institutul posedă 
și un vas propriu pentru cercetări. 
Munca științifică este îmbinată cu 
cea practică. Așa, bunăoară, cola
boratorii institutului au elaborat pla
nuri pentru construirea de diguri ; au 
fost elaborate de asemenea planu
rile modernizării portului Kolobrzeg 
— al patrulea port maritim polonez 
la Baltica, amenajarea Vistulei la 
vărsarea în mare etc.

Activitatea institutului își găsește 
expresia și în cele 530 de titluri de 
lucrări publicate, în elaborarea de 
către cercetătorii științifici de aci a 
unor inovații și invenții cu valoare 
practică. Recent a intrat în fabrica-

El funcționează încă din 
Gdansk, oraș vechi de un 

unde astăzi pulsează 
viața nouă, unde traficul 

e mai intens și zgomotul

con- 
veacul

întorto- 
de lec- 
discută 

actuali și

fie un lac-bitum care apără va- 
sele de coroziune. Preparatul — 
mi s-a spus — este superior celor
lalte lacuri ce se întrebuințează în 
prezent la apărarea vaselor de co
roziune.

Directorul științific al Institutului, 
conferențiarul Urbanowicz, ne face 
cunoscute planurile institutului pen
tru perioada apropiată. Ele prevăd 
o mai strînsă colaborare cu colecti
vele de cercetări științifice din în
treprinderi, îmbinarea activității ști
ințifice cu practica.

Muzeele — universități 
ale culturii

„Muzeele — universități ale cul
turii" este lozinca sub 6emnul că
reia în R. P. Polonă se desfășoară 
o interesantă acțiune culturală de 
masă. în această privință cifra de 
unsprezece milioane de vizitatori ai 
muzeelor și expozițiilor permanente 
ori periodice, înregistrată anul tre
cut, este elocventă.

După cum ne relatează directo
rul administrării muzeelor și ocro
tirii monumentelor de artă, Mieczys- 
law Ptasnik, în 1959 au fost organi
zate 621 expoziții, vizitate de 4 mi
lioane persoane — în anul urmă
tor 751 expoziții cu 5,5 milioane vi
zitatori — ca în 1961 cele 900 de 
expoziții să fie vizitate, așa cum 
am arătat, de circa unsprezece 
lioane persoane. Numai colecțiile 
ționale de artă de la Wawel, 
Cracovia, au fost vizitate anul 
cut de un milion cinci sute de 
de persoane
zată pînă acum de un muzeu po
lonez.

Aflăm că aceste succese se dato
rează activității intense a muzeelor 
din Varșovia. Cracovia și Poznan, 
care au organizai numeroase con
ferințe, proiectări de filme, diafilme, 
expoziții volante etc., pînă în col
țurile cele mai îndepărtate ale

Printre expozițiile care au 
un deosebit succes au fost și 
organizate în marile centre
citorești de la Nowa Huța, Turoszow, 
Plock, Varșovia și altele. în același 
timp, pe lîngă diferite întreprinderi, 
școli și instituții activează cercu
rile „prietenii muzeelor“. Fiecare 
cerc este îndrumat de un lucrător 
calificat al unui muzeu, care ajută 
totodată și la organizarea diferite- 
loj manifestări ale cercului : întîl-

, niri cu artiști plastici, vizite 
lierele lor, discuții, expoziții 
etc.

Astfel, membrii cercurilor 
tenii muzeelor" devin buni 
gandiști în domeniul răepîndirii în 
masele largi a gustului pentru artă, 
a cunoașterii operelor marilor crea
tori.

mi- 
na- 
din 
tre- 
mii

cifră record reali-

țării, 
avui 
cele 

nun-

în ate- 
în școli

„prie- 
propa-

GH. GHEORGHIȚA
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NEW YORK 21 (Agerpres). — La 21 decembrie, ora 0,05, cea de-a 
17-a sesiune a Adunării Generale și-a încheiat lucrările. . Pentru 
prima dată în istoria O.N.U. această sesiune s-a încheiat cU ...o zi 
înainte de termenul fixat.
în ultimele ore ale lucrărilor se

siunii, participanții la ședință s-au 
pronunțat într-una din principalele 
probleme de pe agenda O.N.U. — 
recunoașterea Republicii Arabe Ye
men. Recomandarea Comitetului 
pentru verificarea deplinelor puteri 
de a se recunoaște împuternicirile 
delegației Republicii Arabe Yemen 
a fost aprobată de marea majoritate 
a Adunării Generale, în pofida în
cercărilor reprezentanților Iordaniei 
și Arabiei Saudite de a contesta 
justețea acestei recomandări.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
R. A. Yemen și-a exprimat recu
noștința față de toți cei ce au recu
noscut guvernul țării sale. Spre 
deosebire ■ de vechiul regim feudal, 
a subliniat el. în Yemen există în 
momentul de față un guvern pro
gresist. Politica externă a acestui 
guvern, a declarat el, este neadera- 
rea là blocuri și „neutralitatea po
zitivă“. Yemenul dorește să primeas
că ajutor tehnic din partea O.N.U. și 
a țărilor'prietene cu condiția ca a- 
cesta să nu fie însoțit de condiții 
politice. Privim cu optimism în vii
tor, a declarat în încheiere repre
zentantul Yemenului, în aplauzele 
adunării.

Delegații din diferite țări au pre
zentat apoi pe scurt activitatea ce
lei de-a 17-a sesiuni a Adunării, au 
mulțumit președintelui Adunării și 
secretarului general al O.N.U. pen
tru munca depusă.

Actuala sesiune a Adunării Gene
rale, a subliniat V. A. Zorin, a coin
cis în timp cu o serioasă criză in
ternațională care a pus lumea în 
fata primejdiei unui război nuclear 
distrugător în aceste condiții este 
cu atît mai important că Adunarea 
Generală a O.N.U.. cu concursul se
cretarului general. U Thant, a putut 
lua o serie de hotărîri importante și 
pozitive care au întărit pacea și 
securitatea, au contribuit la lupta 
de eliberare a popoarelor coloniale, 
au confirmat principiile coexistenței 
pașnice a statelor și dezvoltarea 
laborării lor economice, bazată 
egalitate în drepturi.

Delegația sovietică, a declarat în 
încheiere V. A. Zorin, își exprimă 
speranța că O.N.U. va sluji cauzei 
întăririi păcii și securității popoare
lor, va lupta pentru a obține înfăp
tuirea înaltelor idealuri, care și-au

co
pe

Din lupta revendicativă a oamenilor muncii
Val de greve în Italia

ROMA 21 (Agerpres). — Nu înce
tează nici măcar pentru o zi lupta re
vendicativă a oamenilor muncii italieni, 
care cer majorarea salariilor în legă
tură cu creșterea continuă a preturilor 
la mărfurile de primă necesitate.

La 20 decembrie a avut loc o nouă 
grevă pe plan national, la care au par
ticipat 38 000 de muncitori din indus
tria celulozei și hîrtiei. Concomitent au 
intrat în grevă 40 000 de mineri. Gre
viștii protestează împotriva pozif'ei in
transigente a patronilor, care au ruot 
tratativele cu reprezentanții oamenilor 
muncii în problema încheierii unor noi 
contracte colective de muncă pe plan 
national, care să prevadă îmbunătăti- 
rea situației lor materiale.

A intrat în a treia zi greva a 20 000 
de docheri italieni. Greva, care a pa
ralizat toate lucrările de încărcare- 
descărcare din porturile Italiei, a fost 
declarată în sprijinul revendicărilor e- 
conomice ale oamenilor muncii.

în afara acestor greve de mari pro
porții, la 20 decembrie a încetat lucrul 
în numeroase întreprinderi literalmen
te în toate regiunile tării. Cele ma: 
mari au fost grevele din Uzinele

Greva tipografilor din New York
Greva lipografilor din New York a 

infraf la 21 decembrie în cea de-a 14-a 
zi și nu sînt semne că va înceta în cu- 
rînd. Tratativele dintre patronii ziarelor 
și reprezentanții greviștilor au fost relua
te, însă nu s-a ajuns la un acord. Atît 
ministrul muncii, Wirtz, cît și mediato
rul federal, Schlossberg, care încearcă 
să obfinä un acord între Sindicatul ti
pografilor și Asociafia proprietarilor de 
ziare din New York, și-au exprimat în
grijorarea cu privire la durata grevei, 
declarînd că ea ar putea să ia sfîrși1 
abia la primăvară I

Faptul că cele mai mari ziare din 
New York nu apa' de atîtea zile în 
rîu*ește în felurile chipuri viata mare
lui oraș. Principalul mijloc de infor
mare al new-yorkez'lor au rămas 
posturile de radio și televiziune, care 
și-au mării durata emisiunilor lor de 
știri. Lipsa presei afectează în mod 
deosebit, în special acum, în preajma 
sărbător'lo’ de iarna, viaja comercială. 
Marile magazine înregistrează anumite 
scăderi a|e vînzărilor, pe care le atri
buie faptului că nu mai dispun de re 
clamele din presă. Pentru a suplini în 
oarecare măsură această lipsă, muni
cipalitatea din New York a pus la dis
poziția celor interesat' partea superioa
ră a ferestre'or de la vagoanele de 
metrou. P'eful de închiriere a unui 
geam pe 24 de ore a ajuns la 750 
de dolari, ceea ce creează municipali
tății o sursă neașteptată de venit. Și 
activitatea Bursei a>e de suferit, iar 
unele firme au luat măsura de a distri
bui în gări buletine cuprinzînd evolu
ția acjiunilor. 
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găsit expresia în Carta O.N.U., în- 
tr-o serie de hotărîri adoptate la 
actuala sesiune a Adunării Generale.

înainte de a declara închisă se
siunea, Zafrulla Khan, președintele 
celei de-a 17-a sesiuni a O.N.U., a 
mulțumit vorbitorilor. După părerea 
sa. trăsătura caracteristică a celei 
de-a 17-a sesiuni a fost înțelegerea 
faptului că. țările slab dezvoltate nu 
mai sînt de acord să se mulțumească 
cu mici îmbunătățiri ale soartei lor. 
Ele cer ca prețul muncii și eforturi
lor lor să fie stabilit la un nivel care 
să le ofere „partea cuvenită din bo
gățiile lumii“. Zafrulla Khan și-a ex
primat speranța că anumite țări vor 
înceta pentru totdeauna să exploa
teze alte țări și că vor păși pe calea 
colaborării internaționale.

Apoi, conform tradiției, după cî- 
teva minute de tăcere, cea de-a 17.a 
sesiune a Adunării Generale și-a 
încheiat lucrările.

★

NEW YORK 21.— (De la trimisul 
special Agerpres, C. Răducanu) :

Vineri 21 decembrie a.c. — la se
diul Națiunilor Unite, Adlai Steven
son, delegatul permanent al State
lor Unite la O.N.U., a ținut o confe
rință de presă consacrată rezultate
lor sesiunii O.N.U. El a subliniat in
fluența modului cum a fost rezolva
tă încordarea din zona Mării Carai
bilor asupra întregii sesiuni. Steven
son și-a exprimat aprecierea pen
tru inițiativa luată de N. S. Hruș- 
ciov în vederea soluționării crizei.

Trecînd la examinarea agendei se
siunii, Stevenson a semnalat rezolu
țiile în care Uniunea Sovietică și 
S.U.A. au găsit formule comune : fo
losirea în scopuri pașnice a spațiu
lui cosmic, convocarea conferinței 
internaționale de energie atomică, 
consecințele economice ale dezar
mării. El s-a pronunțat în favoarea 
unor aprecieri realiste ale situației 
care s-a creat la Națiunile Unite, 
deși poziția S.U.A., de pildă, în ches
tiunile coloniale, nu s-a dovedit a fi 
fost deloc realistă. De altfel Steven
son a trebuit să recunoască că dese
ori S.U.A. s-au găsit în dezacord cu 
țările recent eliberate sau care luptă 
pentru independență. în expunerea 
sa Stevenson a recurs și la obișnui
tele acuzații la adresa comunismu- «

„Ape" din Savona, organizate în semn 
de protest împotriva infenfiei adminis
trației de a concedia un mare grup de 
muncitori, precum și la fabricile textile 
din Novara, unde 3 000 de muncitori 
au cerut în unanimitate majorarea sa
lariilor.

La Pisa și Siena au avut loc demon
strații impunătoare ale țăranilor. Ei cer 
efectuarea unei reforme agrare gene
rale și lichidarea proprietății funciare 
moșierești.

*
PARIS 21 (Agerpres). — Ca ur

mare a hotărîrii personalului de la 
sol al societății de transporturi ae
riene ,,Air-France“, de la aeroportul 
Orly, de a intra în grevă începînâ 
de la 21 decembrie, autoritățile 
franceze au emis un decret cu pri
vire la „rechiziționarea colectivă pe 
aeroport". Personalul de la sol a 
fost astfel constrîns să meargă la 
lucru. După cum menționează agen
ția France Presse, lucrătorii societă
ții „Air France" au hotărît să de
clanșeze această grevă în sprijinul 
revendicărilor cu privire la majo
rarea salariilor pentru munca efec-

Ținînd seama atî* de cei care au pro- 
clamaf-o, cît și de cauza care a pro- 
vocat-o, greva este deosebii de semni
ficativă pentru mișcarea muncitorească

Corespondentă din S. U. A.

americană. Sindicatul tipografilor este 
unul din cele mai conservatoare. Pînă 
acum, el nu a declarat niciodată grevă. 
Lucrătorii înscriși în acest sindicat pri
meau un salariu mai mare, comparativ

Pichete de greviști în fața redac
ției ziarului „New York Times“.

lucrările
lui de cite ori a vrut să justifice ac
țiunile nepopulare ale S.U.A.

★
NEW YORK 21 (Agerpres). — La 

ultima ședință plenară a Adunării 
Generale a O.N.U. grupul țărilor 
afro-asiatice a cerut delegației 
S.U.A. să retragă proiectul de re
zoluție american cu privire la An
gola. Acest proiect prevedea trimite
rea a doi reprezentanți ai secreta
rului general în Angola și Mozam- 
bic pentru a „strînge informații“ cu 
privire la condițiile politice, econo
mice Și sociale existente Pe aceste 
teritorii. S.U.A. intenționau ca prin 
această rezoluție să anuleze toate 
hotărîrile Adunării și Consiliului 
Securitate care cer să se acorde 
dependență acestor teritorii.

Dîndu-și seama că manevra

de 
in-

a 
fost descoperită și că este sortită 
eșecului, delegatul S.U.A. nu a insis
tat ca proiectul său de rezoluție să 
fie pus Ia vot.

Adunarea a salutat acest succes 
al forțelor anticolonialismului, care 
luptă împotriva uneltirilor imperia
liste.

In Consiliul economic 
și social

NEW YORK 21. — (De la trimisul 
special Agerpres, C. Răducanu) :

în ședința din 20 decembrie a 
Consiliului economic și social al 
O.N.U. au fost aleși noii membri ai 
comitetelor de lucru ale Consiliului. 
R.P. Romînă a fost aleasă pentru o 
perioadă de doi ani membră a co
mitetului pentru locuințe, construcții 
și planificare, format din 21 de 
membri. Candidatura R.P. Romîne 
a fost sprijinită de 16 dintre cei 18 
membri ai Consiliului economic și 
social.

Isprăvi ale rasiștilor americani
NEW YORK. Sub prefexful „încălcă

rii legilor circulafiei”, James Meredith, 
singurul student de culoare de la Uni
versitatea din Mississippi, a fost con
damnat miercuri la o amendă de către 
tribunalul din Kosciusko. La 4 ianuarie, 
cînd se va înapoia din vacanjă pentru 
a-și continua studiile la Universitatea din 
Mississippi, Meredith va fi păzit de 
300 de membri ai poliției federale pen-

în

tuată noaptea și în zilele de sărbă
toare și în semn de protest împotri
va orarului de muncă epuizant, 
special în perioada de sfîrșit de an 
cînd traficul aerian este deosebit 
intens.

cîe

atelierele

navigație 
a cönce-

★
BUENOS AIRES 21 (Agerpres). — 

In Argentina continuă grevele oa
menilor muncii care cer plata sala
riilor întîrziate. Muncitorii greviști 
din două uzine de prelucrare a meta
lelor ale firmei „Quilmes“ în semn 
de protest împotriva întîrzierilor de 
plata salariilor au ocupat 
acestor uzine.

Administrația bazei de 
militare Puerto-Belgrano 
diat. peste 12 000 de muncitori civili, 
care, de asemenea, cereau plata res
tanțelor de salarii.

★
QUITO 21 (Agerpres). — 1 500 de 

profesori de la școlile de stat din 
capitala Ecuadorului au declarat 
grevă pe timp nelimitat cerînd plata 
salariilor restante pe două luni. 
Greva a paralizat activitatea școlară 
la Quito. $i în alte orașe ale țării 
profesorii din școlile de stat au or
ganizat asemenea acțiuni.

se prelungește
cu ceilalți muncitori calificafi. Dar, în 
ultimele două decenii sindicatul tipo
grafilor a adoptat o politică „moderată" 
fafă de patroni, ceea ce a dus la si
tuarea membrilor săi de pe primul loc 
pe locul al 26-lea, în ceea ce privește 
salariul.

Printre revendicările greviștilor se 
află sporirea salariilor, dar principala 
cauză a grevei o constituie... automa
tizarea sau, mai bine-zis, felul cum 
este ea aplicată în societatea capita
listă. Cu cîteva luni înainte de declan
șarea grevei, ziarul „New York Times“ 
a introdus în produejie aparate numite 
„tele-selteri" care iau locul muncitori
lor linofipișfi. Un fele-sefter lucrează 
cu o bandă de hîrfie perforată cu aju
torul căreia culesul tipografic devine 
o operajiune automată. Redacjia „New 
York Times“ transmitea textul imprimat 
prin acest procedeu la Paris și Los 
Angeles, unde apar ediții locale ale 
acestui ziar.

Sindicatul tipografilor cere ca mem
brii săi să fie instruiji pentru munca la 
„tele-setteri“ și alte operațiuni legate 
de inovațiile tehnice în tipografie, dar 
acesta este un domeniu în , care pa
tronii vor să aibă mînă liberă. Tipo
grafii își dau seama însă că această 
problemă este esențială pentru ei și, 
din cauza aceasta, sînt hotărîji să nu 
cedeze.-Ei sînt ferm susținuți de mun
citorii zincografi, litografi, de la difuza
rea ziarelor și din alte ramuri legate 
de presă.

TONY WALES

Pentru ce și-a întrerupt Comitetul celor 18 
lucrările fără a fi făcut nici un progres
GENEVA 21 (Agerpres). — Cu șe

dința din 20 decembrie s-a încheiat 
încă o etapă — a treia — din acti
vitatea Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare. După cum obser
vă corespondentul agenției France 
Presse, singurul document asupra 
căruia s-a realizat un acord este co
municatul prin care se anunță că lu
crările comitetului vor reîncepe la 
15 ianuarie anul viitor. Din păcate, 
comitetul își întrerupe de data 
aceasta lucrările fără să fi făcut 
nici un pas în direcția obiectivului 
principal — realizarea unui acord de 
dezarmare generală și totală. Și, 
deși a debutat cu o amplă discuție 
asupra interzicerii experiențelor nu
cleare, comitetul nu a îndeplinit 
nici sarcina formulată în rezoluția 
adoptată în unanimitate de a 17.-a 
sesiune a Adunării Generale și a- 
nume de a elabora un acord care să 
asigure încetarea după 1 ianuarie 1963 
a oricărei explozii experimentale cu 
arme nucleare în toate mediile.

Desfășurarea lucrărilor comitetu
lui în această ultimă perioadă, de a- 
proape o lună de zile, a arătat că 
principala piedică în calea realizării 
obiectivelor sale a venit din partea 
puterilor occidentale care s-au men
ținut pe poziții inacceptabile și ne- 
realiste.

Atît în problema unui tratat de 
dezarmare, cît și în cea a realizării 
unui acord asupra interzicerii expe
riențelor nucleare — ca prim pas 
spre prevenirea pericolului unui 
război nuclear — puterile occidenta
le au urmărit, prin propunerile fă
cute, în primul rînd avantaje mili
tare unilaterale. Totuși, chiar în a- 
ceastă situație, Uniunea Sovietică, 
sprijinită de celelalte delegații so
cialiste la conferință, printre care și 
de delegația R. P. Romîne, și-a o- 
rientat toate eforturile în direcția 
reducerii distanței între poziții, 
direcția facilitării unei ------ :
Au fost făcute o serie 
puneri prin care Uniunea Sovietică

în 
apropieri, 
de pro-

fru a-l feri de atacurile huliganilor ra- 
riști. (A.F.P.).

■k
In S.U.A. s-a desfășurat o largă 

campanie în sprijinul lui Cloyd Ken
nard, student de culoare, care este 
condamnat la 7 ani închisoare. „Cri
ma" lui Kennard constă în aceea că 
în 1958 a încercat să facă ceea ce a 
făcut James Meredith în 1962 și a- 
nume să fie primul student negru 
la universitatea care pînă atunci era 
„pur albă". Curtea de juri, compusă 
numai din albi, a dezbătut în zece 
minute acuzația ce i s-a adus lui 
Kennard că a furat cinci saci cu 
hrană pentru găini și s-a grăbit să-l 
declare „vinovat".

In momentul de față Comitetul 
studențesc de coordonare a acțiuni
lor neviolente al cărui sediu se'află 
în orașul Atlanta (statul Georgia) 
difuzează o petiție adresată preșe
dintelui Kennedy și lui Robert Ken
nedy, ministrul justiției.

Prezentînd faptele în legătură cu 
procesul lui Cloyd Kennard, autorii 
petiției declară că dreptatea cere 
el să fie eliberat.

ca

Scăderi la bursa 
din Londra

LONDRA. La bursa din Londra 
s-au înregistrat joi noi scăderi ale 
valorii acțiunilor. După cum subli
niază A.F.P., scăderile de la bursă 
sînt o urmare a înrăutățirii situației 
economice a Angliei. Scăderea ac
centuată a producției Industriale en
gleze, care a început în octombrie, 
influențează în mod serios și opera
țiunile la bursă. Totodată, după cum 
subliniază agenția Associated Press, 
creșterea continuă a șomajului și 
nesiguranța în ce privește situația 
economică se răsfrîng în mod ne
gativ asupra activității de afaceri.

■k
Datele privind luna octombrie a- 

testă reducerea generală a producției 
industriale cu 3 la sută în compa
rație cu luna septembrie, iar în pro
ducția prelucrătoare — cu 4 la sută.

Un comentator al ziarului „Times“ 
arată că conducătorii guvernului’ și 
partidului conservator „sînt fără în
doială profund alarmați de reduce
rea producției industriale“, care a- 
testă „că tendințele economice nu 
prevestesc nimic bun“.

Peste 600000
de șomeri în Anglia...
LONDRA 21 (Agerpres). Ministerul 

Muncii din Anglia a anunțat la 20 de
cembrie că în perioada 12 noiembrie 
—10 decembrie numărul șomerilor a 
crescut cu încă 24 000 de persoane, a- 
tingînd cifra de 603 000.

Șomajul continuă să crească într-un 
ritm amenințător în toate regiunile ță
rii. In regiunile din nord aproximativ 
5 la sută din populația muncitoare nu 
are de lucru, în Scojia — 4,7 la sută. 
„Recordul“ în această privință îl deți
ne ca și pînă acum Irlanda de nord, 
unde 7,6 la sută din numărul muncito
rilor sînf șomeri.

...Și peste 1000000 
în Italia

ROMA 21 (Agerpres). — Potrivit 
datelor oficiale publicate de auto
ritățile italiene, numărul șomerilor, 
din Italia era la sfîrșitul lunii oc
tombrie de 1 074 000. Această cifră 
cuprinde numai pe „șomerii înre
gistrați”, numărul real al șomeri
lor fiind, de fapt, mult mai mare.

în întîmpinarea punctelor de 
Dar, deoarece 

occidentale nu au răspuns

venea 
vedere occidentale, 
puterile 
în același mod, nu s-a putut ajunge 
la un acord nici în ceea ce privește 
măsurile care ar urma să fie prevă
zute pentru prima etapă a dezarmă
rii. Același rezultat l-au avut și 
discuțiile privind încetarea expe
riențelor nucleare.

în cadrul lucrărilor Comitetului 
celor 18, delegația romînă a depus 
o bogată activitate dictată de con
vingerea că oricît de Îndepărtate ar 
fi pozițiile, oricît de grele și compli
cate ar fi problemele pe care comi
tetul trebuie să le rezolve, există 
posibilitatea soluționării lor.

Delegația romînă a subliniat ne
cesitatea ca spiritul care conduce 
activitatea delegației sovietice și a 
celorlalte delegații socialiste la con
ferința'de la Geneva să călăuzească 
și pe ceilalți membri ai comitetului, 
determinîndu-i să abandoneze pozi
ția rigidă pe care s-au situat și să 
conlucreze cu realism și înțelegere 
la realizarea acordurilor cerute atît 
de intens de opinia publică din lu
mea întreagă.

Unul din ofițerii americani care instruiesc pe soldații clicii fasciste a lui Ngo Dinh Diem

NEW YORK. Grupului de stu- 
denți americani, care au declarat re
cent că doresc să meargă în Cuba 
pentru a se convinge cu proprii lor 
ochi de situația din această țară, i 
s-a pus la dispoziție din partea Fe
derației studenților din Cuba un a- 
vion cu care vor putea pleca din 
Toronto spre Havana. Neținînd sea
ma de faptul că autoritățile nord- 
americane. interzic cetățenilor ame
ricani să meargă în Cuba, studenții • 
au hotărît să petreacă vacanța de 
iarnă în această țară. Conducătorul 
grupului, Anatol Schlosser, a decla
rat că la 23 decembrie cei 75 de 
studenți se vor întîlni la Toronto 
pentru a pleca spre Cuba.

Crește numărul vaselor
comerciale grecești nefolosite

ATENA. Ministerul Marinei Co
merciale a anunțat că la 15 decem
brie numărul vaselor grecești imo
bilizate în porturi s-a ridicat la 216, 
cu un tonaj de aproximativ 1 900 000 
tone, fiind mai ridicat ca în luna 
noiembrie a acestui an.

BERLIN. „In perioada ianuarie 
1961—octombrie 1962 tribunalele po
litice speciale din R.F.G. au con
damnat și au aruncat în închisoare 
642 de. oameni” — se arată într-un 
document dat publicității de Comi
tetul pentru apărarea drepturilor 
omului (R.D.G.). „Vina” acestor oa
meni este că au luat poziție împo
triva politicii revanșarde și de 
înarmare atomică dusă de guvernul 
de la Bonn.

KARLSRUHE. A.F.P. anunță că în 
cursul zilei de vineri, curtea fede
rală din Karlsruhe a pus în liber
tate provizorie pe colonelul Adolf 
Wicht. El a fost arestat sub acuza
ția de complicitate cu redactorii re
vistei „Der Spiegel”. în demascarea 
fostului ministru de război al R.F.G., 
Strauss.

NEW YORK. La New York s-a 
anunțat că, după un an de tratative, 
cele două mari companii americane 
de transporturi aeriene, Pan-Ame
rican World Airways și Trans-World 
Airlines au fuzionat. Acordul reali
zat în această privință urmează să 
fie aprobat, la Washington, de Con
siliul aeronautic civil al S.U.A. Pre
ședinții celor două companii au dat 
publicității o declarație în care sub
liniază că „fuzionarea celor două so
cietăți va permite Statelor Unite să 
concureze mai bine societățile stră
ine de transporturi aeriene“.
O nouă teorie asupra structurii

Mării Negre
. MOSCOVA. Vladimir Vodianițki, 

om de știință ucrainean, a combătut 
teoria potrivit căreia Marea Neagră 
ar fi formată din două straturi : u- 
nul bogat în oxigen și‘ organisme 
vii și altul infectat cu hidrogen sul- 
fürat și impropriu pentru dezvolta-
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Manifestări consacrate celei de-a 15-a aniversări 
a proclamării R. P. Romîne

MOSCOVA 21 (Agerpres). — Co
respondență specială de la Al. Stark.

Vineri la ambasada R. P. Romine 
din Moscova a avut loc o conferință 
de presă consacrată celei de-a 15-a 
aniversări a proclamării Republicii 
Populare Romine.

Au fost prezenți redactori ai zia
relor centrale, radioului și televiziu
nii sovietice, reprezentanți ai Minis, 
terului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., corespondenți de presă 
străini, atașați de presă ai unor am
basade din capitala U.R.S.S.

Tovarășul Nicolae Guină, ambasa
dorul R. P. Române la Moscova, a 
vorbit despre succesele 
poporul romin în anii 
cut de la proclamarea 
despre politica de pace 
tre și a răspuns apoi la întrebările 
ziariștilor.

obținute de 
care au tre- 

Republicii, 
a țării noas-

Demonstrații ale patrioților sud-vietnamezi
SAIGON 21 (Agerpres). — La 20 

decembrie s-au împlinit doi ani de 
la crearea Frontului de eliberare na
țională din Vietnamul de sud. Cu a- 
cest prilej, mii de sud-vietnamezi 
din provinciile Bac Lieu și Soc Tang, 
situate la sud-est de Saigon, au or
ganizat demonstrații. Agenția „Eli
berarea" a patrioților sud-vietnamezi 
transmite că demonstranții au ma
nifestat împotriva regimului fascist

rea vieții. Profesorul Vodianițki a 
demonstrat că în Marea Neagră are 
loc în permanență un schimb de 
apă pe direcție verticală.

LAGOS. Joi s-a deschis în capi
tala Nigeriei o conferință a miniș
trilor de externe ai țărilor africane 
care fac parte din așa-numitul grup 
de la Brazzaville. Potrivit relatări
lor agenției Associated Press, această 
conferință urmează să pună la 
punct o „Cartă a relațiilor interafri- 
cane”, al cărei proiect a fost adoptat 
în linii generale de către conferința 
șefilor acestor state, care a avut 
loc anul acesta la Lagos.

CAPE CANAVERAL. In noaptea 
de joi spre vineri Statele Unite au 
lansat de la Cape Canaveral o ra
chetă balistică intercontinentală de 
tip „Minuteman”. După cum trans
mite agenția U.P.I., racheta a deviat 
de la traiectoria ei și nu și-a atins 
ținta.

TUNIS. în seara de 20 decem
brie a sosit la Tunis o delegație gu- . , - -• • ~ - Arabe ciehte de securitate pentru lupta

împotriva răsculaților care continuă 
să acționeze în unele regiuni ale 
protectoratului.

vernamentală a Republicii ____
Yemen, condusă de colonelul Gazi- 
lan Abdallah, ministrul apărării. 
După o vizită de trei zile în Tuni-

Rezultatul (onvorDirilor Kennedy-Macmillan
NASSAU 21 (Agerpres). — La 21 

decembrie a fost dată publicității 
declarația comună a președintelui 
Kennedy și premierului Macmillan, 
în urma convorbirilor care au avut 
loc între cei doi oameni de stat timp 
de trei zile la Nassau (insulele Ba
hamas). în declarație se anunță că 
cele două părți „au căzut de acord 
ca hotărîrea privind folosirea ra
chetei Polaris să fie examinată în 
contextul apărării viitoare a alian
ței atlantice”. Președintele și pri- 
mul-ministru au convenit că obiec
tivul celor două guverne ale lor tre
buie să fie „dezvoltarea unei forțe 
nucleare a N.A.T.O.. în consultare 
strînsă cu ceilalți alia ți din N.A.T.O.”.

Simultan cu declarația a fost dat 
publicității un comunicat comun re- 
zumînd întrevederile Kennedy-Mac- 
millan.

Comunicatul comun se ocupă și el 
de problema mijloacelor de vehicu
lare a armamentului nuclear, 
cum și de problema relațiilor 
Vest în urma crizei din Marea 
raibilor și exprimă speranța 
reglementări a problemelor în 
pensie între Est și Vest.

De asemenea comunicatul comun 
trece în revistă problema experien
țelor nucleare, chestiunea Berlinului, 
precum și situația din Congo.

Comentînd rezultatele întrevede
rilor între cei doi oameni de stat 
agenția France Presse transmite că 
„primul-ministru Macmillan a tre-

pre- 
Est- 
Ca- 

unei 
sus-

LONDRA 21 (Agerpres). — La Le
gația R. P. Romîne din Londra a 
fost organizată o conferință de presă 
în legătură cu apropiata sărbătorire 
a celei de-a 15-a aniversări a Re
publicii Populare Romîne. Cu acest 
prilej Alexandru Lăzăreanu, minis
trul R. P. Romîne la Londra, a fă
cut o expunere despre realizările 
multilaterale obținute în această pe
rioadă de poporul romîn și despre, 
politica de pace și colaborare inte C 
națională a țării noastre.

La conferință au asistat Nasim 
Ahmed, președintele Asociației pre
sei străine, M. Lipton, vicepreședin
tele grupului parlamentar anglo- 
romîn, reprezentanți ai presei cen
trale și ai marilor agenții de presă 
din Anglia, corespondenții străini 
acreditați la Londra, precum și ata
șați de presă ai oficiilor diplomatice.

al lui Ngo Dinh Diem și a interven
ției americane, cerînd evacuarea din 
Vietnamul de sud a trupelor ameri
cane, constituirea unei administrații 
democratice de coaliție și promova
rea unei politici de pace și neutrali
tate. In provincia Bac Lieu de
monstranții au reușit să pătrundă în 
orașul de reședință al provinciei pe 
străzile căruia organizat un
marș.

sia, delegația yemenită va pleca în 
Algeria.

BERLINUL OCCIDENTAL. Adu
narea de deputați municipală din 
Berlinul occidental a aprobat buge
tul Berlinului occidental pe anul 
1963. Deși în noul an bugetar R.F.G. 
va acorda Berlinului occidental un 
ajutor financiar de 1,77 miliarde 
mărci, bugetul are un deficit de 
67,6 milioane de mărci. O mare par
te a cheltuielilor este destinată pen
tru întreținerea aparatului admi
nistrativ umflat, inclusiv a poliției, 
precum și pentru organizarea de di
ferite măsuri în spiritul politicii 
„războiului rece”.
în Brunei răscuiații continuă

să acționeze

LONDRA. N. Fisher, secretarul 
parlamentar al ministrului englez al 
coloniilor, a declarat că răscoala din 
Brunei a fost înăbușită. El a recu
noscut însă că Anglia este nevoită 
să mențină în Brunei „forțe sufi- 

buit să accepte ca un fapt împlinit 
și ireversibil sistarea fabricării ra
chetei „Skybolt“ de către americani”.

Timp de două zile, presa, expri- 
mînd punctul de vedere al guver
nanților britanici, a lăudat în fel și 
chip „intransigența” premierului 
Macmillan în problema rachetei 
„Skybolt” la tratativele de la Nassau. 
Declarația comună vine însă să 
spulbere afirmațiile despre această 
pretinsă fermitate. O consecință im
portantă a renunțării la racheta 
„Skybolt” impusă de S.U.A. Marii 
Britanii este că Anglia, care Dină 
acum a cheltuit în zadar un miliard 
de lire sterline pentru bombardie
rele „Vulcan” destinate special ra
chetei „Skybolt”. va trebui să-și re- 
utileze submarinele pentru a se pu
tea instala pe ele rachete „Polaris”. 
Potrivit ziarul londonez „Financial 
Times”, „rezultatul întrevederilor de 
la Nassau va fi o schimbare foarte 
importantă a politicii de apărare a 
Angliei în sensul reducerii posibili
tății ei de a avea rolul de putere 
nucleară independentă”.

•ir

NASSAU 21 (Agerpres). — Prim- 
ministrul Canadei, J. Diefenbaker, 
a sosit la 21 decembrie la Nassau 
(Bahamas), unde va avea întrevederi 
cu președintele S.U.A., Kennedy, și 
cu primul-ministru al Marii Brita
nii, Macmillan.


