
Trenuri 
cu tonaj sporit
Ceferiștii de la Depoul de lo

comotive din Suceava au econo
misit în acest ah 533 tone de 
combustibil convențional cu care 
se pot remorca 174 trenuri de 
marfă pe distanța Suceava-Cîm- 
pulung Moldovenesc. Un alt 
succes obținut în întrecerea so
cialistă îl constituie remorcarea 
în acest an a 442 trenuri cu 
supratonaj, transportîndu-se în 
plus 133 538 tone de mărfuri.

Ca urmare a preocupării în
tregului colectiv, s-a înregistrat 
o economie la prețul de cost în 
valoare de 870 793 lei depășin- 
du-se astfel angajamentul luat 
cu peste 120 000 lei,

Pe fețele acestor tineri strălucește bucuria angajamentului îndeplinit. 
Tinerii de la secția mecanică reducfoare a Uzinelor „Vulcan“ din Ca
pitală au contribuit din plin la realizarea, în cinstea lui 23 August, ai 

două reductoare de 9 tone și unul de 12 tone. Constantin Stoica, 
fruntașul întrecerii, primește feliei țările colegilor din secție.
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Planul pe primele 8 luni 
a fost îndeplinit

BACĂU (de la coresponden
tul nostru). în cinstea măre
ței sărbători a poporului nos
tru, colectivul Fabricii de țevi 
Roman o obținut noi succese 
importante. Planul producției 
globale pe primele 8 luni a 
fost îndeplinit încă din ziua 
de 16 august. Acest lucru a 
permis colectivului să dea pes
te plan 3 500 tone țeavă fi
nită.

Economiile realizate prin re
ducerea prețului de cost, obți
nute pe primele 7 luni ale a- 
nului au fost de peste 
4 400 000 de lei peste sarcina 
stabilită.

La obținerea acestor victo
rii o contribuție însemnată au 
adus-o și tinerii laminoriști 
Gheorghe Zaharia, Nicolae 
Neacșu, Gheorghe Calcan, care 
s-au situat zi de zi în fruntea 
întrecerii.

★

în cinstea zilei de 23 Au
gust, colectivul întreprinde
rii de prefabricate și materia
le de construcție din Constan
ța vestește îndeplinirea pla
nului de producție pe primele 
8 luni ale acestui an, la toți

Fire de calitate 
superioară

GALAȚI (de la corespondentul 
nostru). —

La Întreprinderile textile Ga
lați zilele acestea sînt zile de în
trecere însuflețită. Punînd în 
centrul atenției îmbunătățirea 
continuă a calității produselor, 
îndeplinirea ritmică și la toți in
dicii a planului de producție, co
lectivul de muncă de la unitatea 
B-filatură a obținut importante 
succese în muncă. Au fost date 
peste plan 3 600 kg. fire de bună 
calitate. In același timp calitatea 
produselor a fost îmbunătățită cu 
aproape 6 la sută față de sar
cina de plan. Tinerele muncitoa
re Sanda Bozangiu, Alexandrina 
Dogaru, Geta Vătafu și altele sînt 
dintre fruntașele acestei unități 
care-și depășesc cu regularitate 
sarcinile de plan, dînd în același 
timp numai fire de calitate su
perioară.

Pregătiri pentru insămlnfărllc de toamnă
In regiunea Dobrogea se află într-un sta

diu avansat pregătirile pentru însămînțările 
de toamnă. Pînă în prezent au fost arate mai 
mult de 230 000 ha, ceea ce reprezintă aproa
pe 75 la sută din plan. în gospodăriile co
lective din raionul Adamclisi această lucrare 
se face acum pe ultimele suprafețe, iar în 
cele din raioanele Negru Vodă, Tulcea și din 
comunele care aparțin orașului Constanța 
s-au arat 70-80 la sută din suprafețele pre
văzute.

Pentru grăbirea lucrărilor, pe tarlalele uni
tăților agricole socialiste lucrează în două 
Schimburi 670 de tractoare. Mare parte din

terenurile arate au fost discuite de cîteva ori 
și grăpate, astfel că ele sînt pregătite pentru 
însămînțări. O dată cu arăturile, gospodăriile 
agricole de stat și gospodăriile colective din 
această regiune au încorporat în sol însem
nate cantități de îngrășăminte naturale și 
chimice.

Pentru apropiata campanie de toamnă uni
tățile agricole socialiste din Dobrogea și-au 
asigurat, din producție proprie, întreaga can
titate de sămînță de grîu din soiurile cele 
mai productive. In prezent se condiționează 
sămînța și se încearcă puterea de germinație.

(Agerpres).

întrecere avi'ntatä
în cinstea zilei de 23 August

Sute de fruntași
ala atelierului auto
mate — sectorul A 
de la Uzina meta
lurgică din Sinaia. 
Printre mașinile au
tomate — doar cîfiva 
oameni. Trec de la o 

mașină la alfa, le observă cu o- 
chlul calificat al cunoscătorului în 
timp ce dedesubt piesele curg 
necontenit. Principalul obiectiv 
al întrecerii — calitatea — este 
îndeplinit.

Pe graficele care oglindesc re
zultatele obfinute în întrecere de 
muncitorii uzinei stă scris : „Să 
realizăm fiecare reper la un pref 
de cost cit mai redus“. Or, îmbu
nătățirea calității, reducerea re
manierilor și rebuturilor înseamnă 
economii. In secția în care lu
crează Ion Rînciog, Ion Velișcu 
și alți fruntași ai întrecerii socia
liste se economisesc lunar 5000- 
6000 lei.

Ne-am oprit, de pildă, la liniile 
1-2 de la sectorul A.

— Cine este fruntașul l am în
trebat noi. Tovarășii s-au gîndit 
O Clipă.

— Notați: Ion Năparu, C. Pl- 
ciorea, Ion Toma, Alexandru Băr- 
fușică. Și lista ar fi continuat pen

indicii, cu trei săptămîni mai 
devreme. Pînă în prezent aici 
s-au realizat peste prevederi 
elemente prefabricate din be
ton pentru mai mult de 20 de 
apartamente, precum și im
portante cantități de alte ma
teriale pentru unele șantiere 
de construcții agrozootehnice 
și șantiere de electrificare din 
regiune. Totodată, prin redu
cerea prețului de cost colecti
vul întreprinderii a obținut 
numai în 7 luni din acest an 
economii suplimentare în va
loare de 363 000 de lei.

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

Popas pe platoul Muntelui Găina din Munfii Apuseni
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tru că sînt mulți tineri fruntași a- 
ici. Despre care să scrii ? lată-fe 
în dilemă. Ne oprim totuși la Con
stantin Piciorea.

— Rectificatorul nostru — ne 
spune maistrul, e as în meserie. 
Nu există lună în care să nu-și 
depășească planul de producție 
cu 20-25 la sută. Cum reușește ? 
Folosește cu multă chibzuință 
timpul de lucru, își organizează 
locul de muncă după exemplul ti
nerilor de la Uzinele „Tudor Vla- 

dimirescu“ din București.
In întrecerea socialistă organi

zația U.T.M. are un mare rol. 
Succesele obținute confirmă că 
organizația U.T.M. muncește 
cu spirit de răspundere. La 
sectorul C, de exemplu, 134 de 
tineri sînt declarați fruntași în în
trecere. Rectificatorul Vasile Do- 
chia, strungarul Vasile Dima, fre
zorul Dumitru Oprea sînt numai 
cîfiva dintre ei.

Sectorul C este fruntaș pe uzină. 
Lupta pentru cîșfigarea titlului de 
fruntaș se desfășoară în întreaga 
uzină pe baze concrete, re
ale. Fiecare tînăr are un an
gajament concret. Cei mai buni 
sînt declarați fruntași în grupele 
sindicale. Și sînt în uzină peste

din

(Agerpres)

(Agerpres)

studențlloiConsfătuire adată în folosință
care sili-

.1962 
de

un șantier foarte tî
năr, uriașul acesta 
din cîmpia Craiovei. 
La 23 August 
împlinește 336 
zile.

„Aici se va 
o impozantă cetate — i 
hărjile inginerilor arhitecți - 
se va înălța un gigantic combinat 
al chimiei, înscris cu litere de aur 
în orizonturile planului șesenal...".

Să privim împrejur... Să-i cău. 
tăm afirmației punctele certe, pis
tele pentru decolarea imaginației.

Peisajul e contradictoriu, crud, 
„nelucrat" ; are ceva din primele 
pete de culoare pe care le așter
ne artistul pe o pînză. Poteci stră
vechi, de oieri, și largi magistra
le moderne... Cîte un car tras de 
boi, rătăcit în vacarmul camioane- 

ridica 
afirmă 
- aici

300 de asemenea tineri. Realiză
rile pe care le obțin întregesc 
succesele întregului colectiv al 
uzinei care pe primul semestru 
și-a îndeplinit planul producției 
globale cu 104 la sută și al pro
ducției marfă cu 103,7 la sută etc.

Pînă la 23 August au mai ră
mas cîteva zile. Succesele vor fi 
desigur și mai mari păstrînd re- 
numele frumos pe care uzina din 
Sinaia și l-a cîștigat.

I. BODEA

De optsprezece ani mereu 
înalță aripile-n soare 
Această zi de sărbătoare 
Cu scîuteieri de curcubeu.
Mereu, de optsprezece ani — 
E-o vîrstă-a marilor avîniuri — 
Surîde-n flamură și-n cînturi 
De muncitori și de țărani.

Parc-a sorbit dintr-un izvor 
Al tinereții fără moarte, 
Trecind-o veșnic mai departe 
Poporului nemuritor.

Să fie drumul cit de greu 
Spre înălțimi atotstăpîne. 
Neschimbătoare va rămîne. 
De optsprezece ani mereu.

Un cuib de stele și vultani, 
O zi — din toate cea mai dragă 
Și ea, și noi, și țara-ntreagă — 
Mereu, de optsprezece ani.

Noua gară din Brașov 
a fost

dimi- 
dată 

în-

Duminică 
neața a fost 
în exploatare, 
tr-un cadru festiv, 
noua stație C.F.R. 
de călători 
Brșșov.

La festivitate au 
luat cuvîntul tova
rășii Grigore Ma
rin, adjunct al mi
nistrului transpor-

turilor și telecomu
nicațiilor și Viorel 
Metea, prim secre
tar al Comitetului 
orășenesc Brașov al 
P.M.R. Vorbitorii au 
felicitat pe proiec
tant! și constructori 
care, în cinstea zi
lei de 23 August, au 
terminat construcția 
noii gări cu 40 de

lor de 8 tone... Culorile mo', de
licate, de apă, ale grădinilor de 
legume din satul vecin, sugerînd 
încremeniri de gravură —■ și for. 
fota sutelor de excavatoare, trac
toare, buldozere, care sculptează 
pămîntul pe largi porjiuni, creînd 
mereu, ca-ntr-un gigantic seism, 
alte și alte priveliști, alte forme 
de relief și de viață... Ieri, în cu
tare loc foșnea un crîng de sal

Scrisori 
de pe șantier (I)

cîmi; azi acolo e un întins fiord, 
scinteind de apa răbufnită din a- 
dîncimi... (Va mai trece o vreme, 
nu multă, și tabloul va fi dominat 
de muntele de beton al uneia din 
construcțiile viitorului combinat). 
Pe un teritoriu de 200 hectare, 
copacii și iarba sînt pe cale de 
dispariție. Ultimele cioturi de ar
bori sînt luate-n piept de buldo. 
zere. Ultimele mănunchiuri de 
bă, ultimii maci roșii ca focul, 
corează construcțiile ridicate 
cinstea lui August...

Dar să răsfoim jurnalul cu 
semnări al unui tînăr constructor, 
încercînd să 
din afară, ci 
»»Și-

iar- 
de- 

în

in-

privim șantierul nu 
prin ochii eroilor în-

început, confruntând
(o

O filă de 
priveliștea concretă cu visul

naintezi din greu 
pe coama de mun
te, urci pieptiș creș
tetul piscului Găina. 
In preajmă, roată, 
ți se dezvăluie 
Țara Moților, ne- 

sfîșită întindere ondulată din 
care țîșneso spre . oceanul de 
azur vestite culmi. La nord — 
greabănul Bihorului ți cocîrjita 
Vlădeasă ; la răsărit — ca uu 
gurgui de opincă moțească — 
Muntele Mare. La apus — De
tunata, ascuțit ghin, și el moțesc, 
sculă pentru dogărit cu tăiș se
micircular, ca o unghie. In sfîr- 
șit, Drocea Zarandului și Ple- 
șul Codrului — încremeniri do 
șisturi cristaline —■ străjuieso 
Valea Bradului. Solitară în ceața 
depărtărilor, mai arătoasă și mai 
aproape ca oricînd, șeaua Vulca
nului de la Abrud despicată în 
piatră de o cumplită forță, îți 
dă măsura înălțimii la care te 
afli — virtute de seamă ți pen
tru Muntele Găina.

Amesteo de silabe așezate tn 
graiul moțesc cu fascinantă che
mare la tinerețe și voioșie, Găi
na atrage la piscul său scăldat 
în soare moții din trei regiuni: 
Cluj, Hunedoara ți Crițana, 
înnoindu-ți an de an celebrita
tea,. Pentru că din vremuri me
morabile se adună moțimea la 
Găina, tn zilele de mijloo ale 
yerii, li tradiționalul tîrg,
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zile înainte de ter
men.

La ora 11,56 a in
trat în gară trenul 
accelerat nr. 201.

Cu aceasta, noua 
stație din Brașov 
împreună cu anexe
le ei a fost dată în 
folosință.

filă definitorie, deci, pentru ati
tudinea eroului nostru) ;

„Am ieșit în marginea șantie. 
rului, acolo unde încep grădinile 
de zarzavat. în fața unei roți mari, 
cu diametrul de cel puțin 5 metri 
și prevăzută cu cupe de tablă (o 
roată pentru irigarea grădinii), 
ne-am oprit. Am desfășurat acolo, 
în cîmpie, un plan. Chiar pe lo
cul unde roata aceasta — bună 

să Irige cîteva sute de metri pă- 
trați de grădină — se va ridica 
fabrica de azotat de amoniu, care 
va fertiliza sute de mii de hec
tare...".

Trei zile mai tîrziu (25 octom
brie 1961):

„S-au fixat în țăruși, de către 
topografi, toate obiectivele...*'.

Vom sări peste cîteva file de 
notații diverse („Azi, 31 octom
brie, în cadrul primei consfătuiri 
de producție de pe șantier, am 
inaugurat și întrecerea : fierarii- 
betoniști conduși de Ciobanu i-au 
chemat la întrecere socialistă pe 
zidarii lui Margu" ; „Azi, 14 no
iembrie, au fost puse în cursă 
încă două autobuze între șantier și 
oraș" etc.) și ne vom opri la pri- 
mele zile de iarnă, la primele în
cercări ale eroismului și dîrzeniei.

„Ger cumplit. Parcul de mașini

PE MUNTELE GĂINA
înecat în lumina orbitoare ■ 

zorilor do zi, un moț bătrîn, 
proptit în bîta frumos cioplită, 
cuprinde eu privirile mișenița de 
oameni și pașîdîcul de copii de 
pe platoul Găinei.

— Do mic copil urc 
tele Găina. Mai întîi 
meu și cu mumă-mea, 
urcat cu copiii mei — 
unchiașul. E drept, 
meu nu-i aici. Doar pentru ti- 
nerețe-i Muntele Găina. Dar, 
iată, aduc pe munte lucruri meș
terite de noi la cooperativa „Ho

pe Mun- 
cu tatăl 
Apoi am 
ne apune 
azi locul

Să ne Mfaștem frtifriit!
Moților”. Le-am cioplit curea

cuțitoaie din oțel mischiu. Cio- 
barile, blidarele, bărbînțele, tot 
ce vezi aici, le-am adus pe 
munte ca să ia aminte cei ti
neri. Noi, moții, știm să tăiem 
lemnul și frumos și bine...

Focurile de noapte mai fume
gă pașnic, fumul se înalță drept 
în sus ca lumînărica, diafan; 
sint vreo douăzeci asemenea 
focuri »prinse de cu seară, ves
tind pînă departe prezența târ
gului, întinderii» sînt prinse in

Au însuput 
recoltarea sfeclei 

da zahăr
De cîteiva zile colectiviștii 

din regiunea Oltenia au în
ceput recoltarea sfeclei de za
hăr. De pe cîmp au și fost 
transportate pînă acum Ia Fa
brica de zahăr a combinatu
lui Oltenia — Podari cîteva 
mii tone de sfeclă.

Gospodăriile colective „Uni
rea” și „16 Februarie” din Se- 
garcea, cele din Goicea Mică 
și Afumați și altele, care ar 
aplicat un complex de mă
suri agrotehnice, administrînd 
pe unele suprafețe în diferite 
perioade de vegetație canti
tăți suplimentare de îngrășă
minte chimice, au realizat de 
pe suprafețele recoltate pînă 
acum între 24 000—28 000 kg de 
sfeclă la hectar.

și aspiranților 
di ară peste hotare

Ministerul Învățământului 
anunță că în ziua de 27 au
gust 1962, ora 8,00 are loc în 
aula Facultății de științe ju
ridice din București, b-dul 6 
Martie nr. 64, deschiderea con
sfătuirii studenților și aspiran
ților romîni care studiază pes
te hotare.

zace încremenit sub bronzul alb 
și sticlos al zăpezii. Șoferii umblă 
cu mîinile prin piesele înghețate
— parcă le-ar deseînta — apoi pun 
ulei și motorină în căldări, le dau 
foc și încearcă să încălzească mo
toarele. Cîte unul urcă la volan ; 
zgilțîie automatul de cîteva ori, 
dar zadarnic. Coboară furios și se 
opintește la manivelă. Ger, ger
— dar omul transpiră. In sfîrșit, 
cîteva pocnituri. Toți îl privesc cu 
pizmă pe fericit...

Pretutindeni ard focuri. Cile li
nul la fiecare 50—60 de metri. 
Peisaj de tabără pionierească. 
„Vaporul” (așa-i zic constructorii), 
care încălzește apă pentru stația 
de betoane, gîfîie din greu. Fo
chistul, un băiat foarte tînăr, toar. 
nă foc mereu. Presiunea urcă 
la 3, 4, 5 atmosfere... Toată noap. 
tea a stat „vaporul" sub presiune. 
Toată noaptea, omul de.acolo n-a 
stat o clipă"...

Și mai departe l
„Polei I Asta ne mal lipsea. 

Peste noroiul șantierului s-a întins 
o oglindă de gheață. Ne îndrep- 
tăm cu pași nesiguri spre puncte
le de lucru.

Pe la ora 10, poleiul s-a înmu
iat. Kiss-baci e în pericol I Săpase, 
cu oamenii lui, un șanț adine pen- 
tru conducta de apă industrială; 
azi urma 
pămîntul 
malurile

să inroducă tuburile, dar 
s-a înmuiat fără veste și 
amenințau să se jurpe.

ILIE PURCARU

(Continuare tn pag, a III-a)

strălucirea răsăritului și peste ele 
țîșnește primul imn adus dimi
neții, Mărioara Coroi — în vîrstă 
de 3 ani — fiica lui Stancu Co
roi, „de din vale”, de la Avram 
Iancu, tulnică într-un meșteșu
git „tututuuuu” deschiderea tîr
gului de fete de pe Găina. O 
dată cu ultimul sunet țîșnit din 
tulnic, chimvalele de alamă dau 
semnalul petrecerilor tinerești. 
Chimvalele — ca două farfuri — 
bat tactul odată cu toba; cla
rinetele și viorile își împreună 
melodiile în vestitul joc moțesc

„mărunta”. Undeva, în înaltul 
cerului, se rotește un vultur 
hoitar, mirat de atâta mulțime a- 
dunată pe singuraticul piso al 
Găinei,

Din hălăciugii de pe costișe, 
din toate tufărișurile de ulmi 
și goruni suie spre munte mul
țime de oameni. Muntele este 
tăiat de nesfîrșite șiruri multi
colore și toate aceste șiruri se 
adună aici, la marele tîrg. Tri- 
lichiile ți toboareele, pălăria 
verde, cu egretă d» gornic, agrs-

A 30-a motonavă lansată la apă
Tovarășul inginer Mircea Pi

cioruș, responsabil cu pro
ducția și calificarea în comite
tul U.T.M. al Șantierului na
val din Galați, ne comunică: 
In cursul zilei de 17 august 
colectivul de constructori de 
nave din Galați a lansat la apă 
de pe una din calele șntierului 
o nouă motonavă de 2000 tone. 
Este cea de a 30-a motonavă 
construită în acest șantier. Ti
nerii din brigada de etanșori

Tncă un cargou de 4 500 fone, cargoul „Timișoara”, realizat la Șantierul 
naval din Galați a pornit de curînd în prima sa cursă, ducî.nd dincolo 
de hotarele patriei măiestri» ți iscusinja constructorilor noștri 
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înapoierea în tară a tovarășilor
ni ai ni »1 • ix •

august au părăsit 
plecând spre patrie, 
Gheorghe Gheorghiu- 
Gheorghe Maurer și

MOSCOVA 20 (Agerpres).— 
La 20 ........

Moscova, 
tovarășii 
Dej, Ion 
Chivu Stoica, care și-au pe
trecut o parte din concediul 
de odihnă în Uniunea Sovie
tică.

Pe aeroportul Șeremetievo 
ei au fost conduși de tova
rășii L. I. Brejnev, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.UJS., 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
F. R. Kozlov, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S„ se
cretar al C.C. al P.C.U.S., pre
cum și de tovarășul Nicolae 
Guină, ambasadorul R.P.R. 
în U.R.S.S.J și de alte persoa
ne oficiale.

De pe borduf avionului, iova- 
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheorghe Maurer ți Chivu 
Stoica au adresat tovarășului

fele pentru cosițe, minteanuri 
din pînză colorată în cele mai 
felurite nuanțe, apreguri cu 
tranjuri pornind brîu, cum în
tâlnești doar la femeile din Țara 
Moților, — toate acestea dau 
Tîrgului de la Găina un pitoresc 
neasemuit.

...Chimvalele bat tactul iar în 
forfota tîrgului se încing jocuri 
îndrăcite, se bat pași mărunți, 
la început, pe loc. Apoi, fetele 
se rotesc, ca găinușa în vestitul 
joc bihorean, întins pînă în va
lea Vașcăului. Perechile, umăr 

la umăr, se grupează în mijlo
cul celorlalți dansatori care con
tinuă să facă învoite largi din 
cunoscuta feciorească „Șirul”, 
Prin felul cum stau bărbații la 
„șir” se amintește poziția sulița- 
șilor pedeștri porniți la atac. La 
fel, pașii mărunți și repeziți ca 
și strigătelo pătrunzătoare, pe 
măsură cn ritmul dansului — 
multă vreme egal —■ devine tot 
mai vioi, cnlminînd cu o bătută 
îndrăcită. O fată a cărei trili- 
chi» •• desface, umflată d» vîn| 

condusă de comunistul Ghe
orghe Pândele, precum și cei 
din brigada de sudori elec
trici condusă de Gheor
ghe Lenghel, precum și tine
rii Ion Butuman, Vasile Bă
buță, Ștefan Kiosa, Teodor 
Spate și Sebastian Corbeanu 
au adus o contribuție impor
tantă la construcția acestei 
nave, la continua îmbunătățire 
a calității ei.

Nikiia Sergheevici Hrușciov, prim- 
secrefar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., următoarea telegramă :

Dragă Nikita Sergheevici, vă 
mulțumim din toată inima atât 
pentru primirea cordială pe care 
ne-afi făcut-o și ospitalitate, cit și 
pentru timpul petrecut împreună.

. *
In aceeași zi, tovarășii 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer și Chivu 
Stoica au sosit în Capitală.
_Pe aeroport au venit în în

tâmpinare tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Pe
tre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Alexandru Drăghici, Alexan
dru Moghioroș, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, Mihai Dalea, Al. Bîrlă- 
deanu, Gh. Gaston Marin.

A fost de față ambasado
rul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, I. K. Jegalin.

tn amețitorul joc, rìde ți în
deamnă fetele :

— Haideți, nu stați, îi zi de 
târg Ia Găina !

Voichița Ghelmeș, c-ața-i spu
ne tinerei din Hălmagiu, se încu
metă mai îndrăcit la joc, îndem- 
nîndu-ți prietenele. In răgazul 
scurt de după joc, mărturisește :

— Dacă-i pe joc, apoi joc să 
fie ! Noi, fetele din Țara Mo
ților, știm să jucăm,

O prietenă a ei, Dorina Sîn- 
crai, ne spune :

— Ne adunăm aici pe munte 
în fiecare an. Ne cunoaștem în
tre noi, tinerii din mai multe 
crînguri. Fiecare venim cu 
jocurile și cìntecele noastre. A- 
ducem aici ți lucrurile, podoabele 
noastre moțești, ca să le vadă 
lumea.

Și spusele fetei — o autentică 
artistă, cunoscută pe valea Arie- 
șului pentru îndemnarea cu care 
modelează obiectele do ceramică 
— este confirmată de priveliștea 
tîrgului : pretutindeni vezi măr
furile cele mai felurite trebui
toare moțului, aduse din „Cîm- 
peni” de organizația comercială 
locală, minunate obiecte de lem
nărie ți ceramică, cu splendid» 
țesături ți cusături moțești, jir 
carii ingenioase.

In marea de capete t—* vrea

ROMULUS ZAHARIA

(Continuare în pag. a Ila)
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In proba de rame

Canotoarele 
noastre, 

campioane 
europene

W. Ziegler, pentru a doua

în raionul Fetești
Cantități cît mai mari

de furaje însilozate
făcut di- 
La secto-

Vîslașele din R. P. Romînă 
s-au comportat remarcabil în 
finalele campionatelor euro
pene de canotaj academic în-. 
cheiute duminică pe apele la- I ediție tradiția

oară învingător
„CURSA SCÎNTEII" a con

firmat și în cea de a XV-a 
______ "_'i de care se 

cului Grunau din apropiere dej bucură, oferind din prima eta- 
Berlin. în proba de 4 plus 1 ” —.-x—j. >

rame, echipajul țării noastre 
alcătuit din Lia Bulugioiu, 
Florica Ghiuzelea, Ana Tamați, 
Emilia Rîgard și Ștefania Bo- 
risov a reușit excelenta per
formanță de a cîștiga titlul de 
campioană europeană. Este 
pentru prima oară în istoria 
sportului nostru cu vîsle cînd 
un echipaj feminin cucerește 
invidiatul titlu. In întrecerea 
finală vîslașele noastre au 
luptat din răsputeri pentru a 
obține acest succes de presti
giu. Chiar de la plecare lupta 
sportivă pentru locul întîi s-a 
dat între echipele R. P. Ro- 
mîne și U.R.S.S., care au con
trolat în permanență cursa. Pe 
ultima parte a traseului, vîsla
șele noastre au „tras" foarte 
bine, reușind să treacă pri
mele linia de sosire cu timpul 
de 4’03"l/10. Pe locul doi s-a 
clasat echipajul U.R.S.S. — 
4’05'’2/10, urmat de cele ale 
R. D. Germane — 4’13”8/10 și 
R. P. Ungare 4T7"3/10.

In clasamentul pe națiuni 
primul loc a revenit vîslașelorf 
din U.R.S.S.

pă un sever criteriu de veri
ficare pentru cicliștii noștri 
fruntași ca și de afirmare a 
debutanților.

Ediția 1962, al cărei învin
gător a fost cunoscut în ul
tima etapă, fiecare din cele 
cinci zile ale întrecerii — au 
concurat prin inedit și surpri
ze — înscrie în istoria com
petiției doi purtători ai „tri
coului galben“ •— G. Moiceanu 
și I. Cosma — și pentru a 
doua oară numele lui Walter 
Ziegler, ca cel mai bun din
tre participanții la „Cursa 
Scînteii“.

Walter Ziegler, socotit încă 
de la primul start printre fa- 
voriți, a fost unul dintre prin
cipalii animatori ai 
inițiat, condus și 
pozițiile „fugarilor", 
zător, Ziegler n-a 
nici o dată „tricoul galben”. 
Alături de colegul său de club, 
dinamovistul Ion Cosma, Zie
gler a realizat finaluri deo
sebit de pasionante, a impus 
medii orare de peste 40 km 
pe oră, chiar în etape deosebit 
de dificile cum s-a dovedit 
traseul : Adjud-Brașov. Ion 
Cosma, care a devenit după 
a 11-a etapă (în care a hotărit 
o evadare reușită cu un a- 
vans de proporții: 14 minute, 
rar întîlnit în ultimele curse 
cicliste) un merituos purtă
tor al „tricoului galben", tre-

cursei, a 
consolidat 

Surprin- 
îmbrăcat

*«bî

Ultimul sprint în „Cursa Scînteii“, ediția a XV-a. în dispută Zanoni, 
Cosma și W. Ziegler, învingătorul acestei

sportive.
pasionante întreceri

cea drept un virtual câștigă
tor, mai cu seamă după ce 
a intrat învingător pe străzile 
orașului natal, Brașov. Zie
gler nu s-a arătat deloc im-

Etapa inaugurală a campionatului

republican de fotbal
nminică a fost inau
gurat campionatul 
republican de fotbal 
categoria A pe 
anul 1962—1963. 
La București, Iași, 
Oradea, Constanța 

au avut loc primele șap- ■

eficace, formația 
modificări în li
gi fără David și

ți Cluj
te partide, Ia care au asistat pes
te 165 000 de spectatori. Rezul
tatele înregistrate, ca ți desfășu
rarea meciurilor, au subliniat ca
racterul de rodaj al acestei etape 
în care doar echipa Viitorul a 
reușit — deocamdată — să se de
tașeze printr-o victorie la scor.

Cuplajul de pe stadionul „23 
August", fără a mulțumi pe spec
tatori, ne-a prilejuit totuși o se
rie de constatări interesante.

Astfel, evoluția de duminică a 
formației „Steagul roșu“ Brașov 
a răspuns la numeroasele între
bări puse încă din cea da a 
doua jumătate a campionatului 
trecut cu privire la randamentul 
acestei echipe. Remarcată mai de 
mult prin nivelul ei tehnic, prin

jocul simplu și 
din Brașov, cu 
nia de apărare
Fusulan la înaintare, nu a ajuns 
încă la omogenizarea necesară 
obținerii unor rezultate de va
loare. La aceasta contribuie și 
forma slabă manifestată de Me-

® O etapă de rodaj 
® Debuiul promifăfor 
a! formapiior nou pro
movate ® Echipa 
Viitorul pe primul loc

zaroț, precum și jocul dezordonat 
al lui Seredai.

Jucătorii de Ia Rapid au debu
tat cu o victorie prețioasă, după 
un joo în care numai linia de 
înaintare — și în special lones- 
cu —-a fost la înălțime. Ozon —• 
tu aceeași inepuizabilă vervă de
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O imagine de la concursul de călărie disputat duminică pe baza 
hipică din Calea Plevnei

întrecerile republicane ale juniorilor canotori
în acest an, pentru 

prima dată, reșițenii au 
fost gazdele tinerilor 
caiaciști și canoiști din 
întreaga țară, organi- 
zînd pe lacul Văliug, 
campionatele R.P.R. de 
juniori. Concursul a 
adus. Ia start aproape 
200 de participanți din 
zece orașe ale țării. în
trecerile, în special 
cele de băieți, au pri
lejuit dispute dîrze. Ele 
au relevat buna pregă
tire a juniorilor din 
celelalte orașe ale țării
— în special din Banăt
— care s-au impus în 
6 din probele finale, 
iar In 3 probe canotorii 
bucureșteni.

Se cuvin subliniate 
unele rezultate de va
loare obținute în aces
te întreceri. Astfel, în 
proba de canoe, echi
pajul C.S.S. Banatul 
(Opriș Al. și Mircea 
Radu) s-a impus cate
goric, întrecînd cu 
peste 20 de secunde pe 
cei sosiți pe locul II : 
Iftode și Răduț (C.S.S. 
București)—po al căror 
succes se sconta în 
bună măsură. O sur
priză și totodată un 
frumos rezultat a obți
nut la caiac simplu fețe 
Atvai Ana (Olimpia 
Reșița) care a fost cro
nometrată cu un timp 
superior cu 5 secunde 
față de cea de-a doua

sosită : Hajas Ana 
(Voința Arad). Sece- 
leanu Mihaela (Olim
pia București) pornind 
sigură de victorie din 
start, a constatat că, 
după o serioasă luptă, 
a obținut locul III. 
Consemnăm cu acest 
prilej și gestul nespor
tiv al acestei canotoa
re Ia premiere, cînd a 
refuzat să întindă mîna 
învingătoarelor ei. Șer- 
ban Valentina, Iorgu- 
lescu Sanda, Sersea 
Maria și Stoica Maria, 
de la C.S.S. București, 
au dominat cu autori
tate proba da caiac 4 
fete — 500 m.

S. DARIE

joo — nu a mai fost totuși 
tel de inspirat în coordonarea li
niei de atac.

Partida Progresul—Petrolul a 
oferit puține fazo spectaculoase 
și aceBtea doar spre sfîrțitul me
ciului. Dar ceea ce nu am putut 
vedea pe stadionul „23 August“ 
am avut prilejul să urmărim, din 
plin, în nocturnă po stadionul 
„Republicii“. Tînăra formație 
„Viitorul" a entuziasmat specta
torii prin jocul ei dinamic, spec
taculos ți eficace. Atacurile ți 
contraatacurile s-au succedat cu 
multă rapiditate, schimbarea jo» 
cului de pe o parte pe alta a 
terenului a îneîntat, iar cele mai 
multe din cele șapte goluri au 
fost de o rară frumusețe, prin 
combinațiile care le precedau, 
prin forța ți precizia țuturilor. 
Scorul nu reflectă însă exact di
ferența dintre cele două formații 
deoarece după cel de-al doilea 
gol, echipa iVlinerul a rămas în 
zece oameni prin eliminarea lui 
Mihaly pentru atitudine nespor
tivă. Lucrul acesta nu scade însă 
cu nimic din meritul formației 
„Viitorul“, care prestează un 
fotbal clar ți în viteză, la nivelul 
cerințelor jocului modern. Antre
norii vor trebui însă să veghez» 
cu grijă de la început asupra pe
ricolului îngîmfării ți aiitomul- 
țumirii, care-i pațte pe unii din
tre tinerii jucători.

Echipele nou promovate în 
prima categorie a campionatului 
au debutat promițător. Orădenii 
au reușit o frumoasă victorie în 
fața echipei Steaua; C.S.M.S. 
Iași a terminat la egalitate eu 
formația campioană, iar Farul- 
Constanța, după ce a condus la 
pauză eu 1—0, a terminat nede- 
cis cu U.T.A. (1—1).

Desigur că numai după o sin
gură etapă nu se pot trage prea 
multe concluzii. Sintem însă con
vinși că prin munca perseverentă 
a antrenorilor și jucătorilor vom 
avea prilejul să urmărim în vii
toarele etape meciuri din ce în 
ce mai spectaculoase ți de un 
nivel tehnic superior.

ION CRISTIAN

(Urmare din pag. I)

două zeci și cinci de mii de oa
meni — pălăriile verzi ale gor- 
nicilor arată îndeletnicii ca cea 
mai de seamă a moților : prelu
crarea lemnului și grija pentru 
pădurile statului. Se află aici, 
la Găina, cel puțin 500 de ar
tiști lemnari care confecționează 
cele mai diverse obiecte. Din
tre acestea, prezența cea mai 
stăruitoare o are tulnicul — 
construit din trunchi masiv de 
brad, din partea numită alburn 
— stratul lemnos situat între 
scoarță și inima trunchiului.

Lemnarii cooperativei „Horea 
Moților” vînd minunate fedele
șuri și mai cu seamă o ploscă 
turtită pe care stă săpată crea
sta muntelui Găina, meredeie, 
samare și codîrle cu cioplituri 
frumoase, scăunoaie pentru dul- 
gherie și mai cu seamă furci 
tăiate cu mare artă în lemn și 
zeci de greble pentru adunat 
fîn, albe și frumos netezite, 
înfipte în pămînt,

între olari domină ocarina cu 
trilurile atît de asemănătoare

presionat 
Cosma și 
un condei" calculele hîrtiei în 
semietapa contra-cronometru 
Brașov-predeal, tranșînd 
favoarea sa rivalitatea 
Cosma.

Walter Ziegler, acționînd 
maturitate, și-a văzut încu
nunate eforturile cu un succes 
pe deplin meritat.

O evoluție meritorie au do
vedit Ion Cosma, Constantin 
Baciu, Gheorghe Bădără, 
Francisc Ghera și cehoslova
cul Matej Laczo, principali 
animatori ai întrecerii, clasați 
în ordine după ultima etapă 
a „Cursei Scinteti“. Francisc 
Ghera, debutantul cu cea mai 
bună performanță, ca și 
Gheorghe Moldoveanu, cel mai 
tînăr participant dintre com
petitori, element foarte dotat, 
de-o remarcabilă combativita
te, au dovedit reale calități 
de rutieri, s-au impus fără 
rezerve ca adevărate speran
țe ale ciclismului din țara 
noastră.

„Cursa Scinteti“ a invitat la 
start și un grup de cicliști ce
hoslovaci. Cel mai bun din
tre aceștia, tînărul M. Laczo, 
nu s-a complăcut cîtuși de pu
țin în compania plutonului, ci 
a lansat acțiuni de evadare, 
arătîndu-se ca un bun tacti
cian 
El a

de succesele lui 
a răsturnat „dintr-

în 
cu

cu

și un sprinter apreciat, 
cîștigat sernietapa Bu-

zău-Galați, dovedindu-se în 
ultima — Brașov-Predeal — 
cel mai bun în proba de con- 
tra-cronometru, care l-a adus 
învingător al etapei Brașov- 
București.

In „plutonul” ( 
miteau pretenții 
„Cursei Scînteii“ 
încă înainte de 
Dumitrescu și G.
Amîndoi componenți ai lotu
lui republican, cicliști cu o 
vastă experiență, ei sînt prin
cipalii... vinovați care au în
lesnit în ultimă instanță avan
sul de 14 minute cucerit de 
fugarii etapei a Il-a. în loc sä 
inițieze atacuri prompte, 
eficace, pe măsura pregătirii 
și experienței pe care o au, în 
vederea prinderii evadaților, 
ceea ce ar fi impus și pluto
nului o medie orară mai mare, 
ei au privit cu superficialita
te din primul moment acțiu
nea de evadare. C. Dumitrescu 
s-a resemnat apoi au o evolu
ție mediocră, a 
pluton“, încercînd o 
reabilitare în cursa contra- 
cronometru. Abandonul lui G. 
Moiceanu trebuie cotat, fără 
discuție, ca un act nesportiv. 
El este un sportiv încercat, 
deosebii-, de tenace, bine pre
gătit, cu calități evidente, 
care fac penibile încercările 
lui de justificare a abandonu
lui printr-o... „durere de cap".

în calendarul întrecerilor 
cicliste din acest an, „Cursa 
Scînteii“ a fost cea mai am
plă competiție de verificare 
înaintea mondialelor de fond 
ce se vor desfășura la sfîrșitul 
lunii. Zilele puține care au mai 
rămas pînă la această con
fruntare, soliciță specialiștilor, 
ca și tuturor celor ce au răs
punderi în organul de condu
cere al acestei discipline spor
tive, o mai mare chibzuință în 
alcătuirea formației noastre re
prezentative, în eliminarea 
lacunelor descoperite cu acest 
prilej printre selecționabili. A- 
ceasta cu atît mai mult cu 
cît evoluția cicliștilor noș
tri în „Cursa Păcii“ a fost con
siderată ca mediocră, cu mult 
sub valoarea reală a ciclismu
lui romînesc.

★
„Scînteia tineretului” a ofe

rit 'ca premii participanților la 
„Cursa Scînteii“: un aparat de 
radio cu tranzistor pentru 
primul sosit în „orașul tine
reții“, Onești, tînărul ciclist 
Silviu Duță, și un ceas de mi
nă cîștigat de tînărul 
tant Gh. Moldoveanu, 
s-a comportat meritoriu 
ales în ultimele etape 
tr-o remarcabilă combativitate, 
voință și putere de luptă.

VASILE RANGA

celor care e- 
la cucerirea 

s-au situat 
start și C. 

. Moiceanu.

„omului de 
oarecare

debu
care 
mai 

prin-

bia s-a 
mineață. 
rul zootehnic al 
gospodăriei colec
tive din Bordușani 
e un du-te-vino 
continuu. De pe

cîmp sosesc necontenit căruțe 
încărcate cu diferite nutrețuri, 
care trag direct la tocătorie, și 
în scurt timp o nouă groapă 
cu siloz este umplută și acope
rită. Te uiți la cei care mun
cesc. Sînt, în majoritate, tineri. 
Tovarășul, Mitică Herța, bri
gadier zootehnic, explică :

— Gospodăria noastră colec
tivă are nevoie de 6 310 tone 
siloz.

La începutul lunii august, la 
Fetești a avut loc o ședință 
plenară a comitetului raional 
de partid. La ordinea de zi: 
problema însilozării furajelor. 
S-au stabilit concret sarcinile 
ce revin fiecărei gospodării co
lective, în această direcție. De 
la Bordușani au participat, la 
plenară, mai mulți tovarăși, 
printre care și secretarul co
mitetului U.T.M. pe gospodă
rie. Revenind în comună, el a 
organizat o ședință a comite
tului U.T.M. Apoi s-au ținut- 
adunări generale U.T.M. în fie
care din cele cinci brigăzi. La 
cîteva zile după asta, în satul 
vecin, Cegani, s-a organizat 
un schimb de experiență pri
vind însilozarea furajelor. Au 
participat și de la Bordușani 
mulți tineri. Ei au văzut, prac
tic, cum se fac și se pregătesc 
gropile, cum se însilozează. Pe 
urmă, forțele s-au organizat 
în gospodărie, în felul urmă
tor : bărbații la strîns fînul în 
baltă, femeile și tinerii la în
silozat. S-a făcut o socoteală 
a tuturor cantităților de furaje 
pe care gospodăria din Bordu
șani le poate însiloza. 200 tone 
stuf și pănușiță, coletele de 
sfeclă de zahăr de pe 100 hec
tare, 40 tone reziduri de la 
grădina de legume, 50 tone lu
jere de cartofi și dovleci, 100 
tone turte de floarea-soarelui, 
200 tone coceni de la porum
bul pentru boabe etc. Nu mai 
vorbim de cele 273 hectare de 
porumb furajer. în total, se 
vor însiloza peste 8 000 de 
tone. S-au pregătit 41 gropi. 
Utemiștii Grigore V. Gheor- 
ghe, Traian Vlad, Cristina 
Marcu, Nicolae Gh. Stela și 
mulți alții au săpat și pregătit

gropile. Pe urmă, alături de 
Constantin R. Marin, Gheor- 
ghe I. Costea, Aurica și Ioana 
Baboi, Dinu Marin și alții au 
trecut la recoltatul și transpor
tul nutrețurilor. Elena Pose- 
daru, Nelu A. Vlaicu, Coștea 
Vasilica și alții lucrează la to
cat și însilozat. Aproape 500 
de tineri muncesc la efectua
rea acestei lucrări. Pînă la 20 
august, ei au însilozat mai 
bine de jumătate din cantita
tea planificată.

La Vlădeni, pe un soare ca
nicular, se însiloza de zor. Po
rumb, floarea-soarelui, rezi
duri de la grădină — tot ce 
poate fi pus la siloz. Niță Ma
rin, secretarul comitetului 
U.T.M. pe gospodărie, era 
bucuros. Tocmai venise de pe 
cîmp.

— Se lucrează ziua și noap
tea — spune el. Ne trebuie 
după plan, 4 800 tone de siloz. 
Noi vom însiloza însă peste 
6 000, tone.

Noaptea e răcoare, umezeală 
și se lucrează mai bine. La 
Vlădeni s-au organizat trei 
echipe care, noaptea, pe lună, 
recoltează plantele, iar ziua se 
însilozează- Pînă la aceeași 
dată, aici erau însilozate a- 
proape 3 000 tone.

Acestea nu sînt, bineînțeles, 
singurele exemple din raionul 
Fetești, unde acțiunea de însi- 
lozare a nutrețurilor se desfă
șoară cu mult spor. La Săveni 
s-au însilozat pînă acum 7 000 
din 9 000 tone, la Vasile Roaită 
4 000 din 6 000 planificate. A- 
precieri lăudabile se pot face 
și despre activitatea colecti
viștilor din Făcăieni, Pro
gresul, Vlașca. In cele mai 
multe gospodării colective din 
raion se lucrează, deci, intens. 
Totuși, la consiliul raional a- 
gricol am găsit următoarea si
tuație : pînă la 19 august, din 
totalul de 129 000 tone erau în- 
silozate abia 38 600. Puțin. 
Sînt gospodării colective care 
au însilozat pînă acum canti
tăți mici. Gospodăria colectivă 
din Cocargeaua a însilozat 
abia 1 550 tone din planul de 
6 000, Gura 
planificate,

Văii 100 din 2 000
Brăilița 200 din

------ ®

Pe scenele parcurilor 
din Pitești

urmă cu cîteva zile parcurileIn ___
din orașul Pitești și satele din îm
prejurimi au fost gazdele unor 
frumoase manifestări culfural-artis- 
tice consacrate zilei de 23 August. 
Pe scena parcului Trivale a a.vuf 
loc o adevărată întrecere între 
brigăzile artistice de agitație ale 
cooperativelor „Tehnica.confecții", 
„Prestarea", „Viitorul". Corul și 
orchestra de mandoline aie 
U.R.C.M. au avut un program deo
sebit : împreună cu spectatorii au 
interpretat cîntece închinate parti
dului, vieții noastre noi.
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3 000 planificate, Lăcusteni 
din 4 000 planificate, „7 
iembrie“ din Cocargeaua 
de tone din 8 000 planificate. 
Firește că situația în aceste 
gospodării colective nu este 
prea bună. Și în unele locuri 
există deficiențe privind asi
gurarea bazei furajere. Pe ra
ion trebuie asigurate însem
nate cantități de fînuri, masă 
verde, suculente, grosiere. La 
iarnă vor trebui furajate 18 460 
tuarine (aproape 10 000 vaci 
cu lapte), 78 748 porcine, 
116 500 ovine, peste 100 000 pă- 
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sări- Aceasta presupune 
toate gospodăriile colective 
însilozeze mari cantități 
nutrețuri, 
multe ' 
altele 
șoară 
unele 
de pildă, Sudiți — după cum 
ne relata doctorul Petru Radu 
de la consiliul raional agricol 
— silozurile nu sînt bine ame
najate, prezintă fisuri în pe
reți, ceea ce nu poate asigura 
o bună închidere a furajelor. 
Și o altă observație. In multa 
locuri se face risipă de furaje. 
Pe drum, de la cîmp și pînă 
la locul unde se însilozează, 
găsești numai furaje irosite. 
De ce toate acestea ? Pentru 
că în cele mai multe locuri 
însilozarea se face fără asis
tența tehnică necesară. In gos
podăriile colective din raionul 
Fetești lucrează peste 40 de in
gineri. Consiliul raional agricol 
a aprobat însă ca aceștia să 
plece în concediu toți deodată. 
Chiar și în comunele unde 
există cîte doi ingineri, aceștia 
se află amîndoi în concediu. 
Desigur, e o măsură insuficient 
chibzuită. E bine ca tovarășii 
de la consiliul agricol raional, 
cît și activiștii comitetului ra
ional U.T.M. să viziteze cît 
mai des acele gospodării co
lective care au însilozat pînă 
acum puțin, pentru a le spri
jini, să ia cele mai potrivite 
măsuri care să ducă urgent la 
accelerarea ritmului de însilo- 
zare a nutrețurilor.

Am văzut că 
locuri așa se și face, 
însă, lucrul se desfă- 

încet. Pe lîngă asta, în 
gospodării colective, ca

In tnbärä
C. SLAVIC

pe mâlul mării

Forma|ia de fotbal a pionierilor din raionul N. Bălcescu, care a cucerit finala competiției de fotbal 
organizată în cinstea zilei de 23 August de către comitetul orășenesc U.T.M. și consiliul orășenesc 

al U.C.F.S., la care au participat 200 echipe din București.
Foto : D. FLOREA

abăra studențească 
infernajională din 
Costinești. E dimi" 
neafă. Soarele să
rută fierbinte, cu 
dărnicie, pe fiecare. 
Pe plajă, poji găsi

ușor studenții din tabără. Unde 
e un grup vesel, pofi fi sigur 
că-i un grup de studenji... Aici se 
fac noi cunoștinje, se încheagă 
prietenii. Studenții romîni și stră
ini organizează jocuri distractive, 
pe nisip sau în apă.

într-un grup, studentul bulgar 
Dimităr Staneski organizează un 
joc. Alături de el, se află doi 
buni prieteni : Eremia Grigorescu 
și Florin Docu din București, ca- 
re-i dau concursul. Jocului i se 
alătură și alfi studenji.

Tot în grup, cu strigăte vesele, 
este asaltată și marea.

La prînz, după o masă bogată, 
se consultă jurnalul taberei sau 
afișele care anunță manifestările 
cultural-sportive ce vor urma. Să 
ne apropiem și noi de afișier. 
Studentul Dost Mahomed din Af
ganistan e în mare dilemă. La 
care din competițiile sportive să 
participe ? Azi e meci de volei 
între studenții bucureșteni și clu
jeni, dar și simultanul de șah este 
interesant I lafă-l consulfîndu-se 
cu prietenul său, Tofh Istvan, me
dicinist din Tg. Mureș.

Cineva citește tare programul 
cultural. Ora 17,00 : în grădina de 
vară concert de muzică ușoară 
susținut de formația „Los Para- 
guayos“ ; ora 20,00 : la clubul ta
berei, seară de poezie ; ora 21,00: 
pe terasa taberei, seară de dans.

lată-ne la spectacolul prieteni
lor paraguayen:. Luis Alberto del 
Parana ține neapărat să spună 
ceva studenților. Le vorbește cald, 
prietenos despre frumoasa Romî- 
nie și prietenii romîni. Pînă la 
marea înspumată au răsunat apoi 
cîntecele Americii Latine, în in
terpretarea acestui quartet care a

PE MUNTELE GĂINA
sunetelor de fiaut. La obiectele 
de ceramică sînt vizibile două 
curente : cel al vârstnicilor, tra
diționalist, redus la forme vechi 
de farfurii și alte obiecte. Ce
lălalt, promovat cu îndrăzneală 
de tineri, este prezent prin su
plețea obiectelor de olărie, prin 
linia simplă dar elegantă a olu
rilor. Plosca cu patru agățători 
este colorată într-un vernil pas
tel, cu ape deinoar. Desenul în
fățișează o floare stilizată, exe
cutată în linii fine, cu mare 
artă și mare acuratețe. Din a- 
ceastă cauză, căutătorii de fru
mos merg într-acolo mai mult 
decît în altă parte.

Alexandrina Martin și Florica 
Ursu, două tinere olărese, ex
plică :

Sînt încercări de-ale noastre 
și ne bucurăm că plac atît de 
mult.

Frumosul în Țara Moților e 
acasă la el.

In nuanțele lemnului de pal
tin și de stejar, în punguțele 
din piele de oaie, în pirogravuri
le măiestre — mărturie a unui 
înalt simț artistic — în cusă
turi, în forma ocarinelor și a

olurilor, în lemnul uscat de tii, 
peste tot este prezent frumosul.

Prin forfota tîrgului, în tine
rețea și exuberanța Iui, l-am în- 
tîinit pe Noadeș Traian de la 
Fîntîna Albă, pe Cristea Haramb 
de la Trichivăl, pe lonașcu Sa- 
rîmb cu care am urcat Dîinbu 
Iancului și care mi-a spus în- 
tr-o discuție despre traiul mo
țesc :

— Stamba, nu că a intrat de 
mult în Țara Moțului, înlocuind 
fuioarele de cînepă, țesute la 
război după datini, dar camgă- 
rul și alte ștofe fine au intrat în 
portul băieșilor de la Baia de 
Arieș^ al lemnarilor din Vidra 
Iancului și de mai departe.

...Lemnari, hîrîitoare, căruțe 
cu coviltire și codîrle de care 
erau prinși cîinii hămesiți, cai 
cu samare din lemn cioplit și 
fruntare din meșină argăsită în 
casă, cuțitoaie și fedeleșuri, cî- 
nepiști și holde cît o palmă — 
sărăcia — toate, nu mai sînt 
pe aceste locuri pe care isto
ria a fost scrisă cu sînge de 
oștirile lui Horia, ale lui Iancu 
și ale Ecaterinei Varga. Tînguirea 
tulnicului, strigătul neiertător de 
ură, sînt înlocuite cu cîntecele

noi ce răsună în căminele cultu
rale și în școli, în casele mo
ților. întinsa pădure a Apuseni
lor este plină de chiote de bucu
rie. Moții au devenit cu ade
vărat oameni, stăpîni ai falni
celor păduri, talentul lor cu 
vechi renume în lucrarea lemnu
lui și-a găsit adevăratul folos. 
Lumina cărții a pășit pe stră
vechile meleaguri, școlile, spita
lele, dispensarele, cooperativele 
— toate aceste noi coordonate 
ale vieții moților dau cîntece- 
lor și jocurilor parcă un nou 
ritm și o nouă strălucire. Mai 
mult ca oricînd această bucurie 
poate fi aflată în ziua tîrgului 
de fete de pe Găina. In această 
zi, tînărul moț nu vine pe Găina 
să-și aleagă soața cercetîndu-i 
doar bocancii și cumpărînd-o cu 
2 lei — așa cum se făcea de 
demult. Ci, eliberați deopotri
vă de apăsătoarea tradiție a tîr
gului de fete, fetele și băieții 
joacă și cîntă, cinstind bucuriile 
unei vieți care nu mai cunoaște 
umilința și sărăcia. Bătrînul Io- 
sub Ceamu, lemnar la cooperati
va „Horea Moților” măsoară tîr- 
gul cu luare aminte, plin de mul
țumire.

— Niciodată n-au urcat pe 
Găina atîția moți ca în ăst an. 
Semn că moților Ie place viața, 
că le merge bine. Pe vremurile 
grele aici se adunau moții din 
împrejurimi după ce plăteau bo
gătașului arenda pentru pășuna- 
tul vitelor. Se încingeau petre
ceri amarnice, cu vinars de ci
reșe, de bucurie că moții „s-au 
plătit de satane”...

Că sînt alte vremuri, e de- 
ajuns să privim împrejur. Că bo
gățiile moților au început să iasă 
din plin la lumina zilei ne-o do
vedește prezența unui tînăr geo
log cu o raniță grea ca plumbul 
în spate, priveliștea munților 
acoperiți de păduri nesfîrșite. Ne 
oprim o clipă privirea peste no
tele muzicale scrise în grabă de 
un culegător de folclor înalt și 
bărbos ; mîngîiem tot cu privi
rea blocul de schițe al unui pic
tor în căutare de chipuri de oa
meni deosebite.

Căutînd cîteva clipe de odih
nă mă arunc pe iarba piscului. 
Măseaua ciutei, mărgelușele, măr
găritele și indrușaimul te îm
bată cu parfumul lor. Iți în
torci privirile spre floarea roșie 
a pajiștilor moțești—pochivnicul
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dorit să dea un 
peste 1000 de 
bără.

Am făcut' apoi 
taberei. Aici, se 
masă, șah, 
carte bună. i

— Avem 3 700 volume de li
teratură beletristică, științifică și 
tehnică, ne informează Sica Co- 
zac, bibliotecara taberei. Luna a- 
ceasta, biblioteca s_a îmbunătății 
cu 350 de volume de literatură ro
mînă și universală. Am avut pînă 
acum înscriși 1500 de cititori. 
Sînt mulți studenți iubitori de li
teratură I

Răsfoind condica de sugestii 
spicuim cîteva impresii. Rîndurile 
așternute ordonat vorbesc de viața 
clubului și a bibliotecii. „Bogata 
colecție de ziare și reviste, bună
voința și dragostea cu care ne-au 
înconjurat toți salariații de aici, 
plăcutele manifestări cultural-ar- 
tistics organizate în bune condi
ții, ne-au făcut să petrecem în ta
bără zile memorabile“, scrie stu
dentul Tobă Mircea, de la Facul
tatea de filologie din București,

L-am întîlnit apoi pe directorul 
clubului taberei — llie Ciobanu.

— La club am organizat două 
expoziții: „Arta grafică contempo
rană" și expoziția „Noutăți tehni- 
co-științifice din U.R.S.S.". Aștep
tăm să ne sosească o nouă expo
ziție : „Zborul omului în Cosmos“.

De la directorul clubului am a- 
flat că aici sînt organizate con
ferințe științifice și literare, au
diții muzicale.

Ne-am îndreptat spre terasa ta
berei. O invitația la dans prin 
megafoanele taberei, e primită 
de toți cu bucurie.

Să mai spunem că fiecare zi 
petrecută aici va fi o amintire de 
neuitat pentru studen(i ? E de 
prisos.

recital pentru 
studenti din

cei 
ta-

a vizită la clubul 
joacă tenis de 

remy, se citește o

ELISABETA FEDORONEAC

cu frunza cu gust ca piperul 
dai la o parte talpa ursului, 

zmeoaica de munte și colțișorul ; 
te îmbeți cu coloritul florilor în 
care se adună toate pajiștile Țării 
Moților și gîndești : această fru
musețe este alta, o frumusețe 
nouă, proaspătă, și total deose
bită de sărăcia calificată de 
Geo Bogza ca fiind mai aspră 
ca duritatea pietrelor din acea
stă | ară de piatră de demult. 
Această frumusețe se citește pe 
chipurile oamenilor, oameni 
mîndri, frumoși, curajoși.

Și îți trimiți din nou privirile 
în înalturi : acolo unde hoitarul 
se rotește neliniștit. Deasupra 
Munților Metalici se adună nori 
de vată. Alcătuirea lor aduce 
cu fabulosul inorog din basmele 
moților — cu corp de cal, cap 
de cerb cu corn în frunte și 
pas avîntat și sprinten. Undeva, 
mai jos — alcătuită tot din nori 
de vată — o codîrlă de căruță 
moțească se depărtează încet, în«; 
cet. Semn că drumeția multise« 
culară și neliniștea moțească c 
luat sfîrșit.



Adunări consacrate apărut

Lupta de clasă“
8—1962

w
Nr.zi^ei de 23 August

în Capitală și în țară con
tinuă să aibă loc adunări con
sacrate marii sărbători a po
porului nostru — ziua de 23 
August.

în fața colectivului de mii 
de oatneni ai muncii de la 
Fabrica de confecții și trico
taje București ' a vorbit în 
după-amiaza zilei de luni tov. 
A. Fotăche, șeful secției de 
propagandă și agitație a Comi
tetului orășenesc București al 
P.M.R.

La adunarea de la Uzina de 
mașini electrice București, a 
vorbit despre semnificația zi
lei de 23 August tovarășul Ni- 
colae Popescu, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc 
București al U.T.M.

La adunarea colectivului de 
la Combinatul de celuloză din 
Suceava a luat cuvîntul tov. 
Ene Țurcanu, prim-secretar al 
Comitetului regional Suceava 
al P.M.R.

Mii de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la .Uzina „Elec- 
troputere“ din Craiova au luat 
parte la adunarea ținută luni 
în întreprindere. Tov. Gheor
ghe Dindere, secretar al Comi-

Sosirea unui grup de deputati 
ai parlamentului belgian

La invitația grupului romîn pen
tru relații de prietenie Romînia- 
Belgia din Marea Adunarea Najio- 
nală, luni după-amiază a sosit în 
Capitală, venind din Bruxelles, un 
grup de deputaji ai parlamentului 
belgian.

Din grup fac parte Edmond 
Machtens, președintele grupului 
belgiano-romîn, conducătorul de
legației, Maurice Destenay, Fran
çois Guillaume, Charles Van He- 
meirijck, Abdon Demarheffe, Fer
nand Pairon, Théo Dejace, Julien 
Geldof, Frans Block, Joseph Van 
Cloenput,'Paul de Stexhe, André 
Dua și Marcel Galerne.

8 N F O R
Petros Sahlou, trimisul ex

traordinar și ministru pleni
potențiar al Etiopiei în Repu
blica Populară Romînă, a de
pus luni la amiază o coroană 
de flori la Monumentul Eroi
lor Patriei cu prilejul pre
zentării scrisorilor de acredi
tare.

★
Luni dimineața a plecat la 

Moscova o delegație de ci
neaști romîni condusă de 
Mihnea Gheorghiu, președin
tele Consiliului cinematogra
fiei, pentru a participa la ma
nifestările prilejuite de Săp- 
tămîna filmului romînesc, or
ganizată cu prilejul zilei de 23 
August, în Uniunea Sovietică.

Din delegație mai fac parte 
regizorul Gheorghe Vitanidis 
și artista Elena Ioaehim.

Tinăra muncitoare Victoria Dia
conii de la Țesăforia din Păuleșfi, 
regiunea Ploiești, muncește cu 
pricepere la urzitor, dînd produse 
de cea mai bună calitate. Ea este 

fruntașă în producție.

(Urmare din pag. I)

A strigat după ajutoare — și ni. 
meni din preajmă n-a șovăit. Mai 
întîi, i' " ' n —
Cosfăchioiu, Pefrov și alții, 
venit apoi și L—, 
Che'ndu — _
cîteva ceasuri, Kissbaci sta 
mal și fuma liniștit o țigară".

După cîteva zile de viscol, 
ger, de polei:

„Ieri, duminică, pavaforii

tinerii dulgheri Reisenauer,
.’ Ău

J Preda Dumitru, și 
și bineînțeles că după 
‘ ...... . ‘ ' pe

de

'ui 
Păun ăd lucrat. A fost .zi frumoasă 
și au vrut să recupereze timpul 
pierdut. Au pavat cîteva sute de 
metri de drumuri interioare. Toți 
băieții din echipă au venit la lu
cru. ' De fapt, propunerea a fost 
a lor”.

O nouă întîmplare, cu același 
Păun :

„Azi, Păun a lipsit toată dimi. 
neafa. Mi s-a spus că e plecat la 
fabrica, de amoniac, unde săpăto
rii de la. fundații ar fi găsit „un 
lucru ce-i trebuieșțe . -neapărat". 
N-a . spuș decît atît și s-a 
Ce-o fi ?”

In dimineața următoare :
„Săpătorii de la amoniac au gă

sit un obuz ruginit, îngropat în 
pămînt. Păun l-a demontat — ope
rație-minuțioasă, care i-a răpit 
dimineața - și din corpul meta
lic a făcut un mai, un mai gro
zav, pentru bătutul pavajului...".

Peisajul unei dimineți de între
cere (19 aprilie 1962) t

dus.

tetului regional Oltenia
P.M.R., ’ "

al 
după ce a subliniat 

semnificația măreței sărbători 
a arătat că anul 
regiunea Oltenia, 
globală industrială 
14,7 ori mai mare 
realizată aci în anul 
Acum în numai 21 de zile lu
crătoare se realizează o pro
ducție egală cu cea din întreg 
anul 1938.

La Uzina de acid sulfuric și 
superfosfațl de la Năvodari a 
conferențiat tov. I. Ionescu, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Constanța al P.M.R.

Adunări consacrate zilei de 
23 August au mai avut loc la 
Uzinele metalurgice „Tudor 
Vladimirescu“, Uzinele textile 
„7 Noiembrie“ și în alte între
prinderi din Capitală, la Uzi
nele de utilaj petrolier ,,1 Mai“ 
Ploiești, Fabrica de postav A- 
zuga, la Atelierele C.F.R. și 
Fabrica de semiceluloză din 
paie Palas Constanța, la între
prinderea de foraj Craiova și 
în numeroase alte unități in
dustriale și de transporturi de 
pe cuprinsul țării.

(Agerpres)

acesta, în 
producția 
este de 
decît cea 

1938.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, oaspeții au fost salutați de 
deputății Marii Adunări Naționale: 
Nicolae Bădescu, vicepreședinte al 
grupului romîn pentru relații de 
prietenie Romînia—Belgia din 
M.A.N., Alex. Boabă, Cornel Bur
tică, Ion Cozma, Petre Drăgoescu, 
Filip Geltz, Horia Hulubei, Traian 
lonașcu, Maria Manolescu, St. S. 
Nicolau, C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu; Gh. Pele, secretar gene
ra! în Ministerul Afacerilor Exteri 
ne, funcționari superiori ai Ma
rii Adunări Naționale, ziariști.

A fost de față Honore Cambier, 
ministrul Belgiei la București.

M A T I I
Duminică 10 august au sosit 

în Capitală dl. Ianopoulos 
Theodor, deputat, membru al 
Comitetului grec pentru des
tindere internațională și pace 
și d-na Thalis Kolivia, scri
itoare, președinta Comitetului 
grec pentru apărarea dreptu
rilor omului și cetățeanului, 
care ne vizitează țara la invi
tația Comitetului național pen
tru apărarea 
Romînă.

păcii din R. P. 
(Agerpres)

■ e birui-

cuceri-

la rotirea
(oare printre astre a 
lui Gagarin, 
rea spațiului e un o- 
biecfiv inseparabil de 
lupta pentru comu
nism. Fapta cosmo- 

nauților este un triumf nu numai 
al unei orînduiri, dar și al unei 
concepții. O confirmare a filozo
fiei revoluționare marxisf-leniniste, 
după care a gîndi adecvat în
seamnă a gîndi totul prin prisma 
dialecticii universale a mișcării 
lucrurilor, înseamnă a considera 
omul cu întreaga lui ființă parte 
determinată, dar conștientă și ac
tivă, și de aceea liberă și stă- 
pînă a materiei. Cu fiecare victo
rie ne apropiem în mers accele
rat de era caracterizată de Engels 
tocmai în acest sens ca „salt de
finitiv al omenirii din imperiul ne
cesității oarbe în acela al necesi
tății înțelese, al libertății“. Po
eții, și nu în ultimul rînd cei ti
neri, e firesc să îmbrățișeze și să 
propage entuziaști această vizi
une științifică asupra lumii. Orien
tarea celei mai recente constelații 
lirice o dovedește. Alături de Ni- 
chita Stănescu și Cezar Baltag, 
Grigore Hagiu exaltă în idealul 
comunist puterea de a deschide 
minții zări nelimitate, de a potoli 
setea tinerească a trăirii intense 
și pure, de a construi o punte du
rabilă către viitor. Din viziunea 
nouă despre lume îl atrage ta
bloul forțelor impetuoase, pulsînd 
de energie creatoare, întro ar-

„Toate echipele cer întruna 
materiale. Zidarul Frunzaru s-a 
angajat să raporteze, diseară, cel 
puțin 50 la sută depășire de nor
mă, Tot așa și excavatoristul Matei 
Căpăfînă. Păun și-a găsit, pare-se, 
nașul, în Ștefănescu, șeful unei 
alte echipe de pavatori. Preda Du
mitru e bolnav ; îl doare capul ; 
înghite piramidoane, dă pe gît 
duzini de pahare cu apă, iar în
tre timp aleargă cu bicicleta ca 
un nebun, să facă rost de mașini 
basculante. Cit mai multe mașini 
basculante I La rîndul lor, toți ex- 
cavatoriștii sînt puși pe recorduri. 
La fiecare 25 de secunde, o bas. 
culantă e încărcată vîrf cu pămînt. 
Alta la rînd I Maj sînt patru ora 
de lucru, dar fiecare șofer din sec- 
tor a depășit 50 de curse ; deci 
norma e îndeplinită de pe.acum. 
Seara bilanțul : depășirea normei 
zilnice pe șantier cu 21 la sută. 
Cîștigătorul întrecerii : lotul 2".

Alte categorii cuprinse.n între
cere :

„Topografii sînt hărțuiți de nu-și 
mai văd capul, zilnic sînt atacate 
alte obiective. Cel mai tînăr to
pometru, Crețu Valeriu, e și cel 
mai neobosit. Ii convine I E un 
bun sportiv, alergător antrenat. A 
făcut și hipism ; în pauza de prînz 
ne-a povestit cum a cucerit un 
concurs interbalcanic, cu calul său 
Văzduh..,",

À

Numărul 8, pe luna august 
1962, se deschide cu editorialul 
„Sub semnul victoriei definiti
ve a socialismului“. în conti
nuare, se publică articolele: 
„Consolidarea economico-orga- 
nizatorică, factor hotărîtor în 
dezvoltarea gospodăriilor co
lective“ de GH. DINDERE ; 
„Dezvoltarea comerțului socia
list și cerințele consumatorilor“ 
de ION OLTEANU ; „Activi, 
tate politico-educativă concre
tă, strîns legată de sarcinile 
actuale“ de N. GAVRILESCU, 
I. MITRAN ; „Prezență mai 
eficientă pe tărîmul științei is
torice“ de I. RADUȚIU, D. HU- 
REZEANU ; „Tendințe în ro
manul american de azi“ de A- 
LEXANDRA SIDOROVICI; 
„Antiumanismul filozofiei bur
gheze contemporane“ de LUD
WIG GRtiNBERG.

La rubrica „Din presa parti, 
delor comuniste și muncito
rești“ sînt publicate : „Cu pri
vire Ia întărirea Partidului Co
munist din Marea Britanie“ de 
JOHN GOLLAN ; „Lupta pen. 
tru pace, democrație și progres 
în Belgia“ de JEAN BLUME ; 
„Crearea Partidului Comunist 
din Basutoland“ de JACK 
WODDIS.

Revista cuprinde și rubrica 
„Pe urmele materialelor publi
cate“.

O parte din crescătoria da păsări a G.A.C. „Grivița Roșie“ din Bolin- 
tinul din Deal. Colectivista Peia Dumitru îngrijește cu multă dra

goste păsările pe care le are în primiră.

A utoportret în august de Gr. Hagiu
monie a contrariilor. Certitudinea 
pe care o imprimă perspectiva 
încurajatoare explică această stare 
de emoție stăpînită, această vi
brație potolită înaintea unor pri
veliști grandioase. Cu alte cuvinte, 
nici parcursul istoric, nici dezvol
tarea materiei sau plutirea în ju
rul pămîntului nu-i provoacă ten
siune, neliniște. Totul, inclusiv 
ciocnirile de aspirații, încrucișarea 
de energii, vîrtejul astrelor, îi apar 
ca o expresie a necesității. De 
aici provine probabil și tonul ne
patetic, în ciuda gesticulației am
ple pe care o desfășoară, curce- 
rea fluxului liric cu un debit mare, 
dar egal. După cum tot aci își 
are originea deprinderea de a-și 
organiza inspirația în planuri bine 
decupate, de a-și sistematiza vi
ziunea la un mod arhitectonic, de 
a-și imagina totul în spațiu.

Cu privirea deschisă dincolo de 
orizonturi, concentrată parcă spre 
amploarea devenirii, poetul tinde 
el însuși să-și modeleze făptura 
după proporțiile țelurilor sale. In 
tendința mereu ascendentă, în nă
zuința de a fi la. nivelul celor mai 
înalte apeluri ale epocii, de a-și 
măsura visele la scara universală, 
se află una din direcțiile specifice 
și spectaculoase ale poeziei sale. 
El se vrea acolo unde „adevărul 
eroilor mei proletari îmi dă drep
tul, / mă strigă, mă abligă, mă sal
tă / pe orbite de umanitate înaltă.“ 
Aspirația sa supremă se cristali
zează cel mai clar în poeziile 
„Lenin“ și „Imn“. Cugetarea le-

găsesc

Dar în iureșul acesta, în marea 
bătălie pentru cucerirea secunde
lor, oamenii șantierului 
vreme și pentru cîntec. Nașterea 
brigăzii artistice, înfr-o diminea. 
ță din primăvara aceasta :

Un manipulant de vagoane cîn- 
ta (un flăcău din Cofofeni, după 
clte-am aflat mai tîrziu). Cineva 
s.a oprit lingă el. Eram acolo și 
l-am auzit :

— Mă, da' tu știi să-i zici bine I 
In pauza de prînz să vii la sindi
cat și să întrebi de Popescu. E cu 
culturalul. Facem brigadă artisti
că. Vii?

— Viu. Știu să cînt șl cu fluie
rul.

— Vin și eu — sări Năstășescu 
(și ăsta e olfean, din Orșani). Eu 
cînf bine din solz de pește.

La ora 12 se strînseseră cîțiva 
dansatori, 

olte-
cîntărefi și vreo 7—8 
meșteri în jocurile vechi 
neștl...".

(Ajunși aici, vom nota că 
rifafea constructorilor sînf 
olteni, oameni care-au învățat me
serie pe șantier — de o lună, de 
două, de trei. Unii se mai încing 
încă, peste salopeta nou-noufă, cu 
brăcinarul cel roșu de-acasă, în 
care fluierul de cireș stă înfipt 
lingă cheia franceză. Pe șantier 
lucrează și constructori mai vechi, 
specializafi pe marile șantiere ale 
chimiei de la Govora, Borzești, Să-

majo- 
tineri

Plecarea unei delegații
La invitația Asociației de 

prietenie sovieto-romînă, luni 
dimineața a plecat la Moscova 
o delegație a Consiliului ge
neral A.R.L.U.S., condusă de

îrnbogăjeșta universul cu 
ca un centru magnetic an

in orbita lui destinul 
,ln jurul lui e viata mea

ninistă, 
idei- și 
trenează 
poetului : „i 
întreagă / și veșnic sorii mei îi 
dau ocolul, / pe aripi tot mai 
vaste se încheagă / și cu idei 
vuind se umple golul“. Cea mai 
înaintată concepție a contempora
neității care făurește o imagine 
coerentă a lumii, eliberînd neîn
cetate forța și spulberînd mocnita 
inerție, apare în „Imn“ copleși
toare dar și stimulatoare, pentru

CRONICA 
LITERARÀ

că : „Să nu spui niciodată : E 
destul I / Orice sfîrșit boltește un 
palid început, / și în călătoria că
tre necunoscut / îi adîncești lu
mina mereu mai nesătul“. Aflat la 
acest punct de meditație, marile 
procese sociale, sforțările omului 
de a-și transforma condiția, de a 
smulge noi teritorii necunoscutu
lui, lupta pentru fericire și chiar 
dragostea se proiectează ca un 
elan continuu pe care obstacolele 
îl sporesc și al cărui ritm frînt, 
neregulat poate este însă susți
nut și armonios privit din perspec
tiva istorică și cosmică a poetului. 
Fiecare inițiativă, fiecare impuls 

încadrează într-o albie a Iu- 

vineșfi. Dar ca olfean, omul locu
lui are o culoare în plus : acea 
îndărătnicie tipică peste Olt, ca. 
pabilă să roadă și piatra, o ener
gie care nu cunoaște stăvili sau 
ocolișuri în drumul spre țintă. Și 
ținta este dintre cele mai impor
tante : îmbogățirea Olteniei cu o 
nouă cetate a industriei modernei).

Și zilele trec, tot mai vijelioase, 
mai pline. Alte chipuri răsar dintre 
pagini, alte episoade de întrece, 
re, alte și alte priveliști. Nu lip
sesc notațiile lirice, clipa de con
templație în care vibrează o în
treagă istorie.

★

File din jurnalul de șantier... Zile 
obișnuite, zile deosebite... Clipe 
de întrecere și creație, clipe de 
muncă pasionată, deseori aspră, 
dar și clipe de cîntec, clipe de 
bucurii. Spațiul nu ne îngăduie 
să cităm mai departe. Vom nota 
doar că autorul jurnalului e un tî. 
năr constructor, maistru pe șantie
rul nr. 3 al marii construcții, și 
vom închide caietul aici, amînînd 
pentru reportajele viitoare alta as. 
pecie.

...Pentru că șantierul nu e nu
mai o școală a eroismului, ci și o 
școală a noului, a pasiunii pentru 
tehnica veacului ; el e și o școală 
a omeniei, a transformărilor da 
conștiință, o școală a eticii comu
niste... Dar despre toate astea, în 
reportajele viitoare,

A.R.L.U.S. in U.R.SS.
Marin Florea Ionescu, vice
președinte al A.R.L.U.S.-ului.

Din delegație mai fac parte 
prof. univ. Călin Popovici, șe
ful secției de astrofizică-sate- 
liți a Observatorului Astro
nomic al Academiei R.P. Ro
mîne, Petre Tomoroagă, direc
torul stațiunii experimentale 
agricole Dobrogea, Dumitru 
Isac, directorul Teatrului Na
țional din Cluj, și Cornel Ră- 
ducanu, ziarist.

La aeroportul Băneasa, de
legația a fost condusă de re
prezentanți ai Consiliului ge
neral A.R.L.U.S. și de activiști 
ai A.R.L.U.S.-ului.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

★
In cursul după-amiezii, de

legația a sosit la Moscova, 
fiind întîmpinată pe aeropor
tul Șeremetievo de membri ai 
consiliului de conducere al 
Asociației de prietenie sovie- 
to-romîne, precum și de repre
zentanți ai Ambasadei R.P.R. 
la Moscova.

(Agerpres)

Sosirea în tara noastră a unui grup de activiști 
ai Partidului Comunist Italian

La invitația C.C. al P.M.R., 
luni, 20 august, a sosit în Ca
pitală un grup de activiști ai 
Partidului Comunist Italian, 
condus de țov. Emanuele Ma
caluso, membru al conducerii 
P.C.I.

Grupul de activiști va vizita

cruzilor, găsindu-și locul și semni
ficația corespunzătoare. Pînă și 
obiectele ce populează locu
ințele constructorilor orînduirii noi 
își au „timpul și spațiul lor“, își 
răsfrîng, dincolo de conturele lor, 
frumusețea intimă. Astfel se stabi
lește o relație organică între uni
vers și om. Caracteristic e că, în 
încleștarea dintre nou și vechi, 
nașterea și creșterea noului răs
pund Intr-un asemenea grad esen
ței vieții, cerințelor necesității, 
încît, oricît de dură, de violentă 
și chiar convulsivă ar fi bătălia, 
învingătorul își impune chipul lu
minos, statura netă și radioasă. 
Spre a evoca dramatismul ciocni
rii și mai ales, spre a celebra fru
musețea acestei victorii, Hagiu re
curge — ca și colegii săi de ge
nerație — la miturile biblice și 
elene (homerice) înnoindu-le sen
sul. Cînd, dezbrăcat de haina 
mitologică, se identifică pur și 
simplu cu omul de toate zilele, 
trăsăturile viziunii se păstrează, 
viața din jur e transparentă, de
corul cotidian mijlocește — -cu 
tot aspectul lui familiar — comu
nicarea cu peisajul favorit al poe
tului, cu spațiul vast al gîndirii și 
depășirii de sine. („De dragoste") 
Construcțiile noi unde se adăpos
tesc îndrăgostiți!, se încheagă noi 
cămine, se împlinesc familii sînt 
mici focare de tandrețe și umani
tate, degajînd căldura delicată 
spre stelele care coboară, la rîn
dul lor, pe pămînt („Constructori 
tineri“). Ca și fericirea, înțeleasă 
ca rezultatul unor schimburi de 
substanțe, al unei transformări în 
adînc a omului, (cum spune Ha
giu în „înscris pe pînză roșie“), 
dragostea e înțeleasă ca o conflu
ență a tuturor pornirilor, ca o 
deltă a năzuințelor personale, ca 
și acelor mai generoase. Numai 
că Delta nu are nimic stagnant. 
Dimpotrivă, iubirea își amestecă 
în unde curenții, pentru ca să-i 
separe mai puri, să-i filtreze to
rentul. Ea este căutare de certi
tudini, de trainice și bucurie ne
zăgăzuită, de cutremur și liniște, 
de lumină și umbră, alternanță de 
la un pol la altul, de la oceanul 
de fund la cer, înainte de a se 
limpezi definitiv, de a se crista
liza într-o „stea polară“ și fe
cundă ; „Intr-o stea cutreier oceane 
/ dantelate de păduri de măr- 
geane... / înfr-o stea sînf un om, 
/ rezemat de tîvnitul cunoașterii

Cinematografe
49 DE ZILE IN OCEANUL PACI

FIC : Sala Palatului R. P. Romîne, 
Magheru, Gh. Doja, Grădina Pro
gresul. REVISTA DE LA MIEZUL 
NOPȚII — cinemascop : Patria, E- 
lena Pavel, Alex. Sabia. VÎRSTA 
DE AUR A COMEDIEI rulează la 
cinematografele : Republica, I. C. 
Frimu (sală și grădină), București 
(dimineața), 1 Mai. Flacăra, Volga, 
G. Coșbuc, Stadionul Giulești, Sta
dionul Dinamo, Arenele Libertății. 
VALEA VULTURILOR : Vasile A- 
lecsandri, Tineretului, 23 August 
(sală și grădină), Grădina 13 Sep
tembrie. LACRIMI TÎRZII : Bucu
rești (după amiază), Miorița, Liber
tății, Stadionul Republicii. POST- 
RESTANT : Lumina. M-AM SĂTU
RAT DE CĂSNICIE rulează Ia ci
nematografele : Victoria, Popular, 
Ilie Pintilie (sală și grădină). FAN
TOMELE DIN SPESSART : Central, 
B Martie (sală și grădină), Donca 
Simo (sală și grădină). PROGRAM

O discufie înainte de vernisaj, 
(în cinstea zilei de 23 August, 

artiștii plastici de la Casa de cul
tură din Sighișoara vor deschide 

o expozifie cu lucrările lor).

Foto : O. PLECAN

înapoierea din R. P. 
Bulgaria a grupului 
de activiști ai P.M.R.

Luni dimineața s-a înapoiat 
în Capitală grupul de activiști 
ai Partidului Muncitoresc Ro
mîn, condus de tov. Constan
tin Drăgan, membru supleant 
al C. C. al P.M.R., prim-se- 
cretar al Comitetului regio
nal Oltenia al P.M.R., care 
a făcut o vizită în R. P. Bul
garia pentru a studia din ex
periența organizațiilor Parti
dului Comunist Bulgar.

Pe aeroportul Băneasa, 
membrii grupului au fost în- 
tîmpinați de activiști ai C.C. 
al P.M.R.

A fost de față Ivan Kinov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

țara noastră și va studia din 
experiența organizațiilor Parti
dului Muncitoresc Romîn.

Pe aeroportul Băneasa, mem
brii grupului au fost întîmpi- 
nați de membri ai C.C. al 
P.M.R. și activiști de partid.

Institutul de mine - Petroșani
Creație a regimului nostru democrat-popular, pășește în 

al 15-lea an al existenței sale. Concentrînd întregul învă- 
țămint superior minier din țara noastră, institutului ii 
revin sarcini deosebit de importante în formarea cadrelor 
de specialiști cu o înaltă calificare, capabili să traducă in 
viață Directivele din sectorul minier ale Hotărîrilor celui de 
»1 IlI-lea Congres al P.M.R. în realizarea acestor obiective, 
absolvenții institutului își vor găsi largi perspective de ac
tivitate.

în anul 1962-1963, institutul va funcționa cu următoarele 
facultăți și secții:

FACULTATEA DE MINE, ou secțiile:
— Exploatări miniere și topografie minieră
— Prepararea minereurilor

FACULTATEA DE ELECTROMECANICĂ MINIERĂ.
★

Admiterea în anul I al institutului se face pe bază de con
curs, care constă din următoarele probe :

— Aritmetica, algebra, trigonometria și calculul dife
rențial (scris și oral)

— Geometrie plană, în spațiu, șl geometrie analitică 
(scris și oral)

— Fizica (scris și oral)
Total 6 probe
înscrierile la concursul de admitere la cursurile de xi se 

fac precum urmează :
a) Pentru candidați!, care solicită burse acordate de între

prinderile socialiste și sfaturile populare, la întreprinderile 
respective sau secretariatele comitetelor executive;

b) Pentru ceilalți candidați, la secretariatele facultăților 
incepind de la 10 august pînă în preziua examenului. (6 
septembrie)

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor completa o 
declarație tip de înscriere, ce se eliberează de secretariatele 
facultăților. La aceasta se va anexa :

a) certificatul de naștere ;
b) diploma de maturitate, diploma de tehnician, certifi

catul de absolvire a unei facultăți muncitorești, sau di
ploma de bacalaureat a fostelor licee teoretice, indus
triale sau comerciale;

c) certificatul de sănătate, cuprinzind rezultatele examene
lor medicale de :

— microradiografia făcută la policlinica din Petroșeni;
— reacția Wasserman
boli interne, O.R.L., oftalmologie, chirurgie și neurologie.

d) absolvenții din anii precedenți ai școlilor medii tehni
ce, ai școlilor tehnice și ai școlilor pedagogice vor prezenta 
adeverințe din care să rezulte că au efectuat stagiul de 3 
ani în producție ;

e) 3 (trei) fotografii 6/9.
Cererile nedepuse în termen sau neînsoțite de actele de 

mai sus nu vor fi luate în considerare.
în timpul concursului candidați! vor avea asupra lor bu

letinul de indentitate.
Concursul de admitere se va ține incepind de Ia 7 sep

tembrie 1962.
Alte detalii privind concursul de admitere sînt publicate 

în broșura specială care se poate consulta la secretariatele 
facultăților indicate mai sus.

★

Institutul funcționează în clădiri noi și dispune de labo
ratoare bine utilate, cămine moderne, cantină și sală de 
sporturi. în prezent, sînt în construcție un nou corp de în- 
vățămînt, un pavilion pentru laboratoare noi și un nou 
cămin studențesc, iar pentru viitor sînt prevăzute noi obiec
tive de construcții care vor face ca studenții institutului 
să-și desfășoare activitatea în condiții optime.

în afara drepturilor de care se bucură studenții institu
telor de invățămint superior, studenții institutului de mine 
Petroșeni primesc gratuit uniformă pe toată durata stu
diilor.

pom, / și-n toate fe-nchipui, te 
vreau și te caut / deschis în vînt 
cu toate gurile de flaut“.

Proiectele de îndrăgostit ale lui 
Hagiu, sînt ambițioase, dar nu 
totdeauna împlinite artistic. Inten
ția de a realiza prin iubire o nouă 
geneză, de a se transforma, de a 
ieși mai pur din îmbrățișare, mai 
avînfat în dăruirea cetățenească, 
umană, alunecă uneori în conven
țional, se împrăștie într-o ceață 
de imagini, se reduce la răsufla
rea subțire. Lipsa de substanță, 
navigarea în vag în unele poeme 
reprezintă de altfel principalul pe
ricol pentru poet. îmbătat de pri
veliștile ce-l întîmpină la capătul 
drumului său printre astre, Hagiu 
pierde uneori legătura cu pămîn- 
tul, își uită punctul de plecare. 
Mai e nevoie să-i amintim, pen
tru a ne menține în mituri, de 
pățania lui Anfeu î Ceea ce asi
gură echilibrul, liniștea interioară 
a astronauților e tocmai contactul 
cu Terra, cu oamenii care i-au tri
mis ca mesageri ai lor. Această 
carență — mai acută poate decît 
stridențele de limbaj și sonoritățile 
goale — se răsfrînge și asupra 
opticii viitorului. Comuna se pro
filează prea adesea ca un produs 
al gîndirii „pure“, al unui vis 
subiectiv înrudit mai mult cu un 
miraj decît cu rodul unei concepții 
clarvăzătoare, legată de acțiunea 
concretă e poporului, de prezent. 
Satisfacerea comandamentelor con- 
cret-istorice va infuza versurilor 
salș suflul acțiunii omenești, fără 
de care gîndirea, oricît de dina
mică, rămîne abstractă, și lirismul 
pe care-l nutrește își subțiază sîn- 
gele, își încetinește mersul, își ră
cește tumultul.

împărtășim însă încrederea jus
tificată a prefațatorului. Matei Că- 
linescu, în talentul robust al poe
tului. Fără a pune surdină sensi
bilității sale la grandoarea idealu
lui Comunei, fără a renunța la 
perceperea universului în mișcare, 
la strădania de a încorpora pers
pectiva cosmosului îngenunchiat, 
ca o dimensiune proprie — nu ca 
un obiect de meditație ori temă 
exterioară — Hagiu e dator să 
îmbrățișeze, odată cu spațiul, și 
timpui său. l-o pretinde nu criti
cul, ci poziția pe care el însuși se 
așează, filozofia clasei căreia 
poetul îi dedică poezia și viața sa.

MIHAIL PETROyEANU

Școala tehnica horticola - Mlcasasa
Raionul Mediaș — Regiunea Brașov

Anunță că primește înscrieri pentru concursul de admi
tere în anii II și III pentru anul școlar 1962-1963.

Se pot înscrie la concursul pentru anul II elevii care au 
promovat anul I al școlilor profesionale horticole și vitico
le, iar pentru anul III absolvenții școlilor profesionale hor
ticole și viticole în vîrstă pînă Ia 25 ani.

înscrierile se primesc între 15-31 august 1962.
Examenul are loc între 1-10 septembrie 1962.
Informații suplimentare se primesc de la secretariatul șco

lii telefon 4 Micasasa.

Pe ecrane
49 de zile in Pacific

O producție a studioului „Mosfilm“ 
Cu : V. BALANOV, V. PIVNENKO, 
V. SIBANKOV. G. KRASENNIKOV

713 cere aterizare
O producție a studioului „Lenfilm“

Cu : V. CESTNOKOV, O. KOBERIDZE, 
L. ABRAMOVA, L. ȘAGALOVA, N. KORN

PENTRU COPII (dimineață) : 13
Septembrie. DRUMUL SPRE ÎNAL
TA SOCIETATE (după amiază) : 13 
Septembrie. FIUL HAIDUCULUI : 
Timpuri Noi, T. VTadimirescu. NU
MAI O GLUMĂ rulează la cinema
tografele : Maxim Gorki, B. Dela- 
vrancea, RAZE PE GHEAȚĂ: în
frățirea între popoare. CETATEA 
HURRAMZAMIN : Cultural. LĂSA
REA NOPȚII rulează la cinemato
grafele : Alex. Popov, Arta (sală 
și grădină). SCRISOARE DE LA O 
NECUNOSCUTĂ: Grivița. INTRE 
DOUĂ IUBIRI : rulează la cinema
tograful C. David. SENTINȚA SE 
VA DA JOI : rulează la cinemato
graful V. Roaită. BĂTR1NUL ȘI 
MAREA : Unirea (sală și grădină). 
AL NOUĂLEA CERC : Munca, 8 
Mai. FRUMOASA AMERICANĂ: 
Moșilor (sală și grădină), Floreasca. 
TEROARE IN MUNȚI — cinema
scop : rulează Ia cinematograful 
16 Februaria,



In preajma zilei de 23 August

Manifestări închinate

aniversării eliberării

/n întâmpinarea celei de-a
18-a aniversări a eliberării
Romîniei, duminică după- 

amiază în parcul „Dzerjinski" din 
Moscova, Asociația de prietenie 
sovieto-romînă a organizat o a- 
dunăre la care au luat parte sute 
de locuitori ai Capitalei. Profeso
rul L. Trisvitski, doctor în științe 
tehnice, și bătrînul comunist M. 
Gubelman, membru de partid din 
1902, care fac parte din consiliul 
de conducere al A.P.S.R., și-au 
împărtășit impresiile culese în 
timpul vizitelor pe care le-au fă
cut în țara noastră. Vorbitorii au 
relatat cu căldură despre succe
sele obținute de poporul romîn, 
sub conducerea partidului, în dez
voltarea industriei socialiste, în 
transformarea socialistă a agri
culturii și ridicării producției, în 
înflorirea științei și culturii. Vor. 
bitorii s-au oprit, de asemenea, la 
amploarea și ritmul construcții
lor de locuințe în orașele și sa
tele țării noastre.

La adunare a luat cuvîntul, de 
asemenea, Gh. Marin, secretar al 
’Ambasadei R. P. Romîne la Mos
cova,

Cu multă căldură au fost pri
mite filmele romînești „S-a furat 
o bombă“ și „Ritm și construc
ție".

In zilele din preajma zilei de 
23 August la Moscova, Tbilisi, 
Kiev, Sverdlovsk, Riga și în alte 
orașe ale Uniunii Sovietice vor 
avea loc numeroase manifestări 
consacrate prieteniei dintre po
poarele țărilor noastre. Conferin
țe închinate realizărilor R. P. Ro. 
mine vor avea loc la Uzina de 
rulmenți nr. 1, la întreprinderea 
de prefabricate din beton armat 
„Krasnaia Presnia“, la clubul cen
tral al feroviarilor, la tipografia 
„Krasnîi proletarii“ și în alte în
treprinderi și instituții. La Mos
cova și Sverdlovsk se vor desfă
șura săptămîni ale filmului romi- 
nesc.

*

In cinstea celei de-a 18-a a- 
niversări a eliberării Ro
mîniei de sub jugul fas

cist, în R. P. Polonă au loo o 
serie de manifestări cultural-ar- 
tistice consacrate prieteniei din
tre cele două popoare frățești.

In seara zilei de 18 august la 
Casa de cultură a combinatului 
petrochimic care se construiește 
la Plock a avut loc o seară a 
prieteniei polono-romîne.

Antoni Jagodzinski, președin
tele Comisiei de coordonare a 
sindicatelor de pe șantierul com
binatului, a vorbit despre marea 
însemnătate a zilei de 23 Au
gust pentru poporul romîn.

A luat, de asemenea, cuvîntul 
.Vasile Ileasa, secretar al Amba
sadei R, P. Romîne.

,------•------ <

Kim Ir Sen l-a primit 
pe ambasadorul 
R. P. Romîne 

in R.P.D. Coreeană
PHENIAN 20 (Agerpres). - 

După cum transmită agenția co
reeană de știri, la 20 august, Kim 
Ir Sen, președintele Cabinetului de 
Miniștri al R. P. D. Coreene, l-a 
primit pe Manole Bodnăraș, noul 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al R. P. Romîne în 
R. P. D. Coreeană.

A fost de față Pak Sen Cer, 
ministrul afacerilor externe al 
R. P. D. Coreene.

Kim Ir Sen a avut o convorbire 
prietenească cu noul ambasadoral R. P, Romîne,

Provocări fasciste 
ale huliganilor 

din Berlinul occidental
BERLINUL OCCIDENTAL 20 (A- 

gerpres). — TASS transmite : In 
seara zilei dei 19 august, la fron
tiera dintre Berlinul occidental șl 
R. D. Germană, în sectorul Frie- 
drichstrasse au avut Ioc noi dezor
dini. Huligani fasciști, care se 
bucură în „orașul de front" de o 
libertate deplină, au organizat o 
demonstrație instigatoare împotriva 
grănicerilor R. D. Germane. Ei au 
aruncat pe teritoriul Berlinului de
mocrat pietre și sticle, proferînd 
insulte cu caracter fascist. In mo
mentul cînd la frontieră a apărut 
un autobuz cu soldați sovietici, 
care urmau să schimbe garda In 
fața monumentului ostașilor sovie
tici de la Tiergartern, huliganii au 
săvîrșit un atac asupra acestui au
tobuz. El au spart geamurile auto
buzului cu pietre, Iar apoi au In« 
cercat să-l răstoarne. Este semnifi
cativ că poliția din Berlinul occi
dental nu s-a grăbit să pună capăt 
acestei acțiuni revoltătoare Împo
triva militarilor sovietici.

Dezordinile au durat In tot cursul 
nopții. Tot in ziua de 19 august, 
pe calea ferată urbană, aflată sub 
administrația R. D. Germane, la 
stația Sonnenallee a fost provocată 
o explozie sub Un vagon al trenu
lui care se afla acolo.

Primarul Berlinului occidental,

Un colectiv de artiști de la 
Teatrul de estradă „C. Tănase” 
din București a prezentat un 
bogat program artistic care s-a 
bucurat de un deosebit succes.

La terminarea spectacolului, 
Ia propunerea unui spectator, 
întreaga sală a cîntat în cinstea 
oaspeților tradiționala urare 
poloneză „Sto lat” (să ne tră
iești 100 de ani).

In ziua de 19 august, în ca
drul sărbătoririi „duminicii cul
turii romînești”, în parcul de 
cultură „Bielany” din Varșovia 
a avut loc o reușită manifestare 
cultural-artistică.

Ziaristul Mieczyslaw Derbien, 
redactor-șef adjunct la Agenția 
centrală fotografică, o vorbit des
pre Romînia de astăzi.

La festivitate au participat Gh. 
Diaconescu, ambasadorul R, P. 
Romîne în Polonia, și membri 
ai ambasadei.

In cursul zilei de duminică au 
mai avut loc o serie de alte ma
nifestări cu caracter cultural- 
educativ pentru tineret și copii 
și în alte parcuri de cultură ale 
Varșoviei. Astfel au fost vizio
nate filme documentare despre 
realizările R.P.R., au fost orga-

Tratativele pentru 
dezarmare de la Geneva

GENEVA 20 (Agerpres). - TASS 
transmite : Comitetul celor .18 
pentru dezarmare a terminat la 
20 august examinarea în ședințele 
comitetului a problemei încetării 
experiențelor nucleare.

Apreciind în ședința plenară 
din 20 august rezultatele acestei 
etape a discuțiilor, A. Lall, repre
zentantul Indiei, a ajuns la con
cluzia că există posibilități reale 
pentru o înțelegere între puterile 
nucleare cu privire la încetarea 
experiențelor nucleare pe baza 
memorandumului celor 8 țări 
neutre.

Subliniind încă o dată că pro
punerile S.U.A. nu pot servi drept 
bază pentru înțelegere, V. V. 
Kuznețov a declarat că acestui 
scop îi servesc propunerile sovie
tice din 28 noiembrie 1961, pro
puneri dictate de năzuința sin
ceră de a rezolva problema înce
tării experiențelor nucleare, finind 
seama de realizările științei și teh
nicii în domeniul detectării explo
ziilor nucleare și de situația reală 
din lume. Aceste propuneri por
nesc de la necesitatea asigurării 
unui control sigur asupra îndepli
nirii acordului, cu ajutorul mijloa
celor naționale de defectare. Ele 
corespund în modul cel mai com
plet sarcinii caro stă în fața co
mitetului.

Guvernul sovietic, a spus șeful 
delegației U.R.S.S., ar prefera să 
ajungă la un acord cu puterile 
occidentale pe această bază. To
tuși, din păcate, acestea refuză 
cu încăpățînare să încheie un a- 
cord pe baza propunerilor so
vietice. Care este ieșirea dir> 
situație ? Această ieșire poate ti 
găsită acum pe baza propunerilor 
de compromis prezentate de cele 
8 state neutre în memorandumul 
lor comun.

Vreau să declar încă o dată, a 
subliniat V. V. Kuznețov, că Uniu
nea Sovietică este gafa ca, nelă- 
sînd să freacă nici o zi, să pro
cedeze la elaborarea, pe baza 
acestui memorandum, a proiec
tului de tratat cu privire la înce
tarea experiențelor nucleare, de
sigur, dacă și cealaltă parte este 
gata să facă același lucru, V. ,V.

Brandt, a Încordat șl mal mult at
mosferă rostind în ziuă de 19 au
gust discursuri Instigatoare la pos
tul de radio, precum și în piața din 
fața primăriei Schoneberg.

Dupa acordul
indoneziano-olandcz

HOLLANDIA 20 (Agerpres). 
Corespondentul din Hollandia 
al agenției olandeze de presă 
(A.N.P.) transmite că de la 
primirea ordinului de încetare 
a focului (intrat în vigoare în- 
cepînd de duminică 19 au
gust) „nu a fost semnalat 
nici un incident între armata 
olandeză și patrioții indone
zieni". Corespondentul adaugă 
că in prezent comandamentul 
militar al forțelor olandeze din 
Hollandia așteaptă sosirea ge
neralului indian îndârjit Rik- 
hye, consilier militar al secre
tarului general provizoriu al 
O.N.U., U Thant Generalul 
îndârjit va conduce grupul de 
Observatori însărcinat de

Romîniei
nizate vitrina speciala eu foto
grafii, expoziții de eărți, «le 
autorilor romîni traduse în limba 
polonă, un concura pentru copii 
po tema „Cinci întrebări despre 
Romînia”.

Poeta Dusza Czaca-Stec a vor
bit despre poezia populară romî- 
nească, apoi s-au citit versuri ale 
poeților romîni, traduse în lim
ba polonă.

La cinematograful „Sub cu
polă” din Varșovia se desfășoară 
între 18 și 24 august un festival 
al filmului romînesc, Ia care se 
prezintă filmele „Valurile Du
nării”, „Setea” și „Secretul ci- 
frului”.

★

entrai cultural romîn din 
Motevideo a organizat 
la 20 august o mani

festare închinată celei de-a 
18-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist. 
In fața unei numeroase asis
tențe a conferențiat ziaristul 
uruguayan Pampinella, care a 
vizitat Republica Populară 
Romînă. A urmat apoi un 
program de filme documen
tare romînești : „Un Jupiter 
al zilelor noastre“, „Viața unei 
artiste”, „însemnări din Deltă”,

Kuznețov a chemat delegația 
S.U.A. să accepte propunerile ce
lor 8 țări neutre drept bază pen
tru un acord. In acest caz, a spus 
el, ar fi rezolvată neînfîrziat pro
blema încetării tuturor categorii
lor de experiențe cu arma nu
cleară. Totul depinde acum de 
S.U.A,

Aspect de la o recentă demonstra |I« a tinerilor Japonezi pentru dezarmare generală șl totală,

Plenara lărgită a C. C. al
BUDAPESTA 19 (Agerpres). - 

După cum anunță agenția M.T.I., 
între 14 și 16 august 1962 a a- 
vut loc o plenară lărgită a C.C. 
al P.M.S.U. La lucrările plenarei, 
în afara membrilor C.C., au parti
cipat cu vot consultativ șefii sec
țiilor C.C., primii secretari ai co
mitetelor regionale, secretarii Co
mitetului orășenesc Budapesta, 
primii secretari ai comitetelor ra
ionale din Budapesta și alte per
soane invitate.

După raportul introductiv pre
zentat de Janos Kadar, plenara 
a discutat tezele Comitetului Cen
tra! al P.M.S.U. în vederea apro
piatului congres al P.M.S.U.

Gyorgy Marosan a prezentat 
spre examinare proiectul Statutu
lui modificat al partidului.

Apoi Bela Biszku a prezentat 
plenarei raportul și propunerile 
Comisiei speciale în problema

O.N.U. să controleze îndepli
nirea acordului Indoneziano- 
olandez prin care se prevede 
transferarea după 1 mai 1963 
a administrației Irianului de 
vest, Indoneziei.

In cadrai unui interviu te
levizat acordat la 19 august la 
New York unui ziarist olan
dez, ministrul afacerilor exter
ne al Indoneziei, Subandrio, a 
declarat că, după părerea sa, 
în prezent problema Irianului 
de vest este reglementată și 
că între Olanda și Indonezia 
vor putea fi stabilite relații 
normale. El a adăugat că în 
momentul de față „relațiile 
dintre cele două țări sînt încă 
încordate",

REDACȚIA |1 ADMINISTRAȚIAg București, Piața »ScînteiT, TeL 17.60.10, Tiparulg Combinatul Poligrafic »Casa Scînteii",

Un nou dispecerat al aviajiei civile a fost pus în funcjiune în
R.D. Germană, în partea de nord a aeroportului central din Berlin

— Schonefeld.
Foto: ZENTRALBILD

Ecoul internațional
al istoricului zbor cosmic în grup

S. U. A.
NEW YORK 19 (Agerpres). — 

„Oamenii de știință și inginerii 
sovietici se pot mîndri, pe bună 
dreptate, cu zborul în grup pe or
bită al celor doi cosmonauți, 
scrie revista americană „Business 
Week“. Această realizare mar
chează un nou pas important spre 
zborul omului în Lună“.

In articolul intitulat „Ce în
seamnă pentru S.U.A. succesul ob
ținut în Cosmos de Uniunea So
vietică !“, revista scrie : „Adevă
rul incontestabil constă în faptul 
că noi nu ne vom putea compara 
cu realizările sovietice de acest 
gen pînă în anul 1964, cînd vom 
avea o rachetă cu o forță de trac
țiune de 1 milion pfunzi,

India
DELHI 19 (Agerpres). — ln- 

tr-un articol de fond intitulat 
„Triumful omului“ revista 
„Blitz“ care apare la Bom
bay scrie: „Rușii au demons-

clasărif proceselor ilegale inten
tate unor activiști ai mișcării mun
citorești, începute în anii cultului 
personalității pe baza unor acu
zații născocite.

După o discuție amănunțită, în 
cursul căreia au luat cuvîntul 40 
de persoane, Comitetul Central a 
adoptat în unanimitate propune
rile prezentate în toate cele trei 
probleme,

Ținînd seama cfe faptul că Ka- 
roly Kiss nu vede încă limpede

PE SCURT
PRAGA. — „Pentru priete

nie între popoare, pentru în
tărirea păcii în lumea întrea
gă” — sub această lozincă s-a 
deschis la 18 august la Praga 
Expoziția mondială de filatelie 
— Praga 1962”.

La deschiderea festivă a ex
poziției au participat A. No
votny, președintele R. S. 
Cehoslovace, conducători ai 
partidului și guvernului, re
prezentanți ai vieții publice 
din capitala R. S. Ceho
slovace, membri ai corpu
lui diplomatic acreditați la 
Praga și oaspeți de peste ho
tare. La expoziție, care ocupă 
o suprafață de 10 000 mp, 
participă și reprezentanți ai 
Asociației filateliștilor romîni 
și Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor al R. P. 
Romîne.

DAMASC — La 19 august 
au fost semnate la Damasc un 
acord cu privire Ia colabora
rea culturală intre U.R.S.S. șl 

trat încă o dată perfecțiunea 
de care dispun în tehnica ra
chetelor.

Revista „Link" care apare la 
Delhi, scrie printre altele în 
articolul „Cuceritorii Cosmosu
lui" : Scepticismul stupid al 
d-lui Truman și asigurările 
demne de milă ale d-lui Ei- 
senhower că, în ciuda trium
fului cosmonauților sovietici, 
S.U.A. s-ar afla înaintea 
U.R.S.S. în întrecerea pentru 
cucerirea Cosmosului, nu sînt 
altceva decât simple modele 
caraghioase de șovinism senil.

Asaglsa
LONDRA 19 (Agerpres). — Re- 

ferindu-se la lansarea cu succes a 
cosmonavelor sovietice „Vostok- 
3" și „Vosfok-4", comentatorul bu
letinului „Irish Worker's Voice" 
scrie că „Uniunea Sovietică a în
trecut astăzi America mult mai 
mult decîf atunci cînd, în octom
brie 1957, a fost lansat primul 
satelit.

P. M. S. U.
practica dăunătoare în activitatea 
Comisiei Centrale de Control pînă 
în anul 1956 și nu-și recunoaște 
răspunderea personală pentru a- 
ceasfa, Comitetul Central Fa scos 
din componența Biroului Politic, 
e| păstrind celelalte funcții.

Comitetul Central a hotărît ca 
ziarul „Nepszabadsag" să publice 
tezele Congresului P.M.S.U. și 
hotărîrea cu privire la clasarea 
proceselor ilegale, iar revista 
„Partelef“ — proiectul. Statutului 
modificat al partidului,

Republica Arabă Siria și pla
nul de schimburi culturale pe 
anul 1962-1963.

PARIS. — La alegerile can
tonate care au avut Ioc în ziua 
de 19 august în orașul Sancerre 
(departamentul Cher), candi
datul Partidului Comunist 
Francez a fost ales consilier 
general.

BERLIN. — La 18 august a 
avut loo la Weimar, în apro
piere de fostul lagăr de con
centrare nazist Buchenwald, 
unde în urmă cu 18 ani hit- 
leriștii l-au asasinat în mod 
barbar pe Ernst Thälmann, 
conducătorul clasei muncitoa
re germane, un miting al oa
menilor muncii.

LEOPOLDVILLE. — După 
cum anunță corespondentul a- 
genției Reuter, Ia Leopoldville 
(Congo) au sosit membrii Sub
comitetului O.N.U. însărcinat 
ou problema Angolel.

Congresului U. I.8.
LENINGRAD 20 (Agerpres). 

— La ședința din dimineața zi
lei de 19 august a celui de-al 
7“Ica Congres al Uniunii Inter
naționale a Studenților (U.I.S.) 
a început discutarea raportului 
Comitetului Executiv.

Primul a luat cuvîntul pre
ședintele Uniunii Asociațiilor 
Studenților din R. P. Romînă, 
Ștefan Bîrlea.

Khin Maung, președintele Fe
derației Uniunii studențești din 
Birmania a declarat: „In mo
mentul de față, cînd se vor
bește atît de mult de experi
ențele nucleare pe care intențio
nează să le efectueze Uniunea 
Sovietică, declarăm că Bprijinim 
cu tărie această măsură a Uniu
nii Sovietice care apără cu con
secvență ideea dezarmării gene
rale și totale”. In momentul de 
față aceste experiențe sînt ne-

Cuvîntarea
Dragi prieteni și colegi,
Vă aducem urările de succes 

deplin pentru lucrările Con
gresului U.I.S., mesajul de 
pace și prietenie al tineretului 
universitar din Republica 
Populară Romînă. Permite- 
ți-ne, totodată, să transmitem 
un salut din toată inima 
gazdelor noastre, studențimii 
sovietice, care și-a dobîndit 
dragostea și admirația tinere
tului universitar progresist de 
pretutindeni pentru contribu
ția sa activă la cauza păcii și 
progresului.

Raportul prezentat Congre
sului de Comitetul Executiv a 
subliniat creșterea însemnată 
a influenței și prestigiului 
U.I.S. în mișcarea internațio
nală studențească, a sintetizat 
și generalizat experiența po
zitivă dobîndită de U.I.S. 
și a definit limpede prin
cipalele sale sarcini de vii
tor. Dorim să subliniem a- 
cordul nostru cu princi
palele aprecieri și propuneri 
cuprinse în raport; îndepli- 
nindu-ne mandatul primit din 
partea Consiliului U.A.S.R., 
exprimăm cu acest prilej, încă 
o dată, atașamentul studenților 
din Romînia față de activita
tea și politica U.I.S.

Remarcăm contribuția în
semnată pe care U.I.S., orga
nizațiile sale membre ca și 
alte organizații o dau luptei 
popoarelor pentru pace. La 
baza acestei activități se află 
aprecierea justă a actualei si
tuații internaționale, cînd, ca 
urmare a creșterii forțelor ce 
luptă pentru pace, a devenit 
posibilă preîntâmpinarea unui 
nou război mondial.

Războiul nu mai este o ine
vitabilitate fatală, dar preîn
tâmpinarea lui cere omenirii 
vigilență și luptă necontenită, 
pentru a zădărnici uneltirile 
cercurilor, agresive imperia
liste.

Pentru menținerea și conso
lidarea păcii în lume există o 
cale sigură: înfăptuirea dezar
mării generale și totale, solu
ționarea exclusiv pe cale paș
nică a problemelor litigioase, 
dezvoltarea colaborării între 
toate țările fără deosebire de 
sistem politic, social, pe baza 
principiilor coexistenței paș
nice.

îmbunătățirea climatului po
litic în Europa și în întreaga 
lume depinde într-o mare mă
sură de soluționarea problemei 
germane. încheierea tratatului 
de pace german și normaliza
rea pe această bază a situației 
din Berlinul occidental consti
tuie o necesitate imperioasă.
Evoluția evenimentelor inter

naționale ne permite să facem 
constatarea îmbucurătoare că 
studențimea ia parte tot mai 
activă la lupta popoarelor pen
tru statornicirea unei păci trai
nice în lume.

Este justă poziția U.I.S. și a 
marii majorități a organizații
lor naționale studențești care 
au considerat întotdeauna pe 
studenți ca o parte insepara
bilă a popoarelor lor și au sus
ținut că ei își pot îndeplini ce
rințele specifice numai luptând 
pentru interesele majore ale 
maselor populare.

U.I.S. sprijină cu hotărîre 
lupta pentru independență na
țională, democrație și progres 
social, împotriva colonialismu
lui și imperialismului.

Mobilizînd studenții in lupta 
pentru pace, independență na
țională și drepturi democratice 
și, totodată, legînd această 
luptă de eforturile pentru sa
tisfacerea cerințelor lor speci
fice universitare, ca reforma

I

NEW YORK — Un val ne
obișnuit de frig s-a abătut în 
ultimele zile asupra regiunilor 
de nord ale Statelor Unite. 
După cum transmite agenția 
France Presse în noaptea de 
18 spre 19 august în statul 
Michigan s-a semnalat îngheț, 
temperatura aerului coborînd 
la un grad sub zero. In nu
meroase orașe din nord — a- 
daugă agenția — temperatura 
variază Intre 5 șl 10 grade.

TOKIO. — Agenția France 
Presse relatează că în momen
tul de față bîntuie în Marea 
Japoniei, apropiindu-se de 
coastele acestei țări, unul din
tre cete mai violente taifunuri 
înregistrate anul acesta.

PARIS. — Agențiile occi
dentale de informații relatea
ză că Organului Executiv Pro
vizoriu 1 s-au prezentat oficial 
listele cu persoanele care vor 
candida Ia apropiatele alegeri 
pentru Adunarea Națională a 
Algeriei. 

cesare, a declarat el, deoarece 
„forțele păcii trebuie să dețină 
o putere capabilă să înfrîngă 
forțele războiului”.

Vorbitorul s-a pronunțat în 
sprijinul popoarelor tuturor ță
rilor care luptă pentru inde
pendența lor națională. Această 
idee a fost sprijinită și de șe
ful delegației R. P. Chineze.

Li Ci-tao, membru al Fede
rației studenților din China, a 
vorbit despre solidaritatea stu
dențimii chineze cu popoarele 
tuturor țărilor din Asia, Africa 
și America de sud care luptă 
împotriva colonialismului și neo- 
colonialismului.

In numele celor 10 000 de 
studenți din Moscova, Leningrad 
și Kiev, care în timpul vacan
ței lucrează voluntar pe pămîn- 
turile desțelenite ale Kazahsta- 
nului, a luat cuvîntul Viaceslav

tovarășului Ștefan Bîrlea
și democratizarea învățămân
tului, dezvoltarea activității în 
domeniul culturii, științei, tu
rismului, sportului, presei etc., 
U.I.S. a procedat just; sîntem 
ferm convinși că această orien
tare va fi continuată și pe vi
itor.

Unul din meritele cele mai 
de seamă ale Uniunii Interna
ționale a Studenților este a- 
cela de a fi militat cu consec
vență pentru dezvoltarea coo
perării în mișcarea studen
țească internațională. Pornind 
de la aprecierea justă că în 
ciuda deosebirilor de concepții, 
tradiții și condiții obiective, 
studenții lumii au în marea 
lor majoritate, țeluri comune 
— U.I.S. s-a străduit să lichi
deze scindarea existentă în 
mișcarea studențească interna
țională, să dezvolte cooperarea 
și să restabilească unitatea stu
dențească internațională. Pe 
lingă numeroasele propuneri 
practice de colaborare, semi
narii și conferințe, schimburi 
de delegații, participarea ac
tivă la organizarea și desfășu
rarea festivalurilor mondiale — 
inițiativele și stăruințele 
U.I.S. pentru convocarea Con
ferinței mesei rotunde a tutu
ror uniunilor naționale stu
dențești sînt, în acest sens, do
vezi incontestabile.

Dacă pînă în prezent nu s-a 
înfăptuit unitatea mișcării 
internaționale studențești, a- 
ceasta se datore ște poziției 
forțelor reacționare care do
mină în C.I.S.-C.O.S.E.C., forțe 
care se tem de unitate, sînt 
străine de interesele studenți
lor și slujesc politica cercuri
lor reacționare imperialiste.

Considerăm că și în viitor 
Uniunea Internațională a Stu
denților va milita activ pentru 
cooperare și unitate în mișca
rea studențească internațio
nală.

După ce a vorbit despre mi
nunatele condiții de viață și 
învățătură ale studențimii din 
Republica Populară Romînă, 
despre participarea entuziastă 
a studenților la activitatea ob
ștească, tovarășul Ștefan Bîr
lea a relevat consecventa poli
tică de pace pe care Romînia 
socialistă o duce, alături de 
celelalte țări ale lagărului so
cialist. El s-a referit la o 
seamă de inițiative ale guver
nului R.P.R., îndreptate spre 
promovarea coexistenței paș
nice.

Sînt cunoscute propunerile 
concrete și eficiente făcute 
încă din 1957 de guvernul ro
mîn cu privire la transforma
rea Balcanilor într-o zonă a 
relațiilor de înțelegere și co
laborare, lipsită de arme ato
mice și baze pentru rachete.

Organizația noastră, studen
ții din R.P.R. se adresează co
legilor lor din țările regiunii 
Balcanilor și Mării Adriatice, 
organizațiilor lor studențești 
chemîndu-le să dezvolte cit 
mai larg colaborarea pe plan 
regional, contribuție activă la 
dezvoltarea cooperării interna
ționale studențești. Credem că 
U.I.S. și organizațiile sale 
membre ar putea ajuta mult 
la formarea și dezvoltarea opi
niei tineretului din zona bal- 

ARfiEMIM: Situația continuă 
să sc mențină încordată

BUENOS AIRES 19 (Ager
pres). După cum relatează 
agenția americană Associated 
Press, situația politică din Ar
gentina continuă să se menți
nă încordată. Cele două tabere 
rivale din sinul atmatei. cea 
condusă de generalul Toranzo 
Montero precum și cea a tru
pelor credincioase guvernului 
— scrie agenția citată — și-au 
acordat una alteia un răgaz de 
72 de ore pentru a ajunge la 
„o soluționare pașnică a diver
gențelor și a pune capăt hao
sului politic din țară“. Luni ar
mistițiul va expira, părțile tre-

0 măsură care slujește intereselor 
naționale ale Braziliei

RIO DE JANEIRO 19 (A- 
gerpres). — TASS transmite: 
Forțele democratice și patrio
tice din Brazilia au repurtat 
o mare victorie : Camera de- 
putaților a Congresului na
țional a adoptat o hotărîre cu 
privire la reducerea transferu
lui peste graniță a veniturilor 
obținute din capitalul străin 
investit în țară. Hotărîrea 
prevede că suma veniturilor 
transferate peste graniță nu

Pismennîi, șeful delegației sovie
tice. El a informat că studenții 
din Moscova au cumpărat me
dicamente din banii cîștigați în 
timpul liber și le-au expediat în 
Algeria. Studenții sovietici au 
pregătit un dar Cubei — zece 
tractoare și o serie de unelte 
agricole.

*
Cel de-al VII-lea Congres al 

Uniunii Internaționale a Stu
denților a primit în unanimi
tate în rîndurile acestei orga
nizații internaționale 11 aso
ciații studențești.

Au devenit noi membre alo 
U.I.S. Uniunea națională a 
studenților din Africa Neagră, 
Federația studenților universi
tari din Argentina, Uniunea 
națională a studenților din 
Brazilia etc.

cano-adriatică, din Europa 
Centrală, Africa și din alte 
părți ale lumii în favoarea 
creării unor regiuni fără armă 
atomică și a dezvoltării rela
țiilor de bună vecinătate.

Adunarea generală a O.N.U. 
a adoptat în unanimitate — ca 
urmare a propunerii guvernu
lui R.P.R. — o rezoluție pri
vind măsurile pentru promo
varea în rîndul tineretului a 
ideilor păcii, respectului reci
proc și prieteniei între po
poare. Cercuri largi ale opi
niei publice acordă o mare im
portanță acestei rezoluții. Așa 
cum se subliniază și în raport, 
credem că U.I.S. și organizați
ile sale afiliate, pot contribui 
mai activ pentru ca toate gu
vernele, parlamentele și orga
nismele care se ocupă de edu
carea tineretului să traducă în 
viață rezoluția Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Punînd la baza întregii sale 
activități internaționale poli
tica de pace și colaborare în
tre popoare, promovată de sta
tul nostru democrat-popular, 
exprimând năzuințele studenți
lor romîni, organizația noas
tră și-a adus contribuția la 
continua dezvoltare a coope
rării internaționale studen
țești. U.A.S.R. are în prezent 
legături cu peste 70 organiza
ții studențești. Studenții țării 
noastre și organizația lor au 
luat parte la marea majoritate 
a acțiunilor inițiate de U.I.S. 
“ conferințe și seminarii, acti
vități culturale și sportive or- 
ganizînd și acțiuni proprii din
tre care amintim Seminarul 
internațional al redactorilor 
presei studențești din august 
1961 la care au participat re
prezentanți din 60 de țări.

Studenții țării noastre do
resc să-și sporească aportul la 
mai buna cunoaștere între ti
nerii din diferite țări ale lumii, 
la întărirea cooperării și fău
rirea unității mișcării interna
ționale studențești. In anul 
1963, U.A.S.R. va organiza o 
Conferință internațională a 
studenților în arhitectură, iar, 
în anul 1964, un seminar inter
național studențesc pe tema: 
„învățământul în serviciul pă
cii și progresului".

Noi apreciem pozitiv și sus
ținem ideile cuprinse în ra
port cu privire la dezvoltarea 
pe mai departe a U.I.S. prin 
sporirea numărului organizați
ilor membre, mai buna coor
donare a activității U.I.S. pe 
diferite continente, dezvoltarea 
cooperării cu organizațiile 
studențești nemembre.

Delegația noastră apreciază 
pozitiv și susține propunerile 
cuprinse în raport cu privire 
la programul de activități al 
U.I.S. pe perioada 1962-1964, 
cu privire la acțiunile în ve
derea susținerii luptei pentru 
rezolvarea problemelor speci
fice studențești.

Vă asigurăm că și pe viitor 
U.A.S.R. își va aduce contri
buția la activitatea U.I.S., la 
dezvoltarea cooperării și reali
zarea unității mișcării studen
țești internaționale, la lupta 
pentru triumful nobilei cauza 
a popoarelor.: pacea.

buind să-și prezinte propuneri« 
le președintelui Guido,

★
BUENOS AIRES 20 (Ager

pres). — „Armistițiul dintre 
cele două fracțiuni militare 
argentinene a expirat luni, 
fără să existe vreun indiciu 
că s-a pus capăt măcar tem
porar diferendelor" — trans
mite agenția Associated Press. 
Dimpotrivă, potrivit declara
țiilor ministrului afacerilor 
interne, Carlos Adrogue, cîțiva 
miniștri vor trebui să se re
tragă pentru ca actuala ten
siune politică să nu degenere
ze într-un război civil.

trebuie să depășească 10 lă 
sută din suma totală a capi
talului investit. Se instituie, 
de asemenea, un control se
ver asupra capitalului străin 
investit în Brazilia.

Opinia publică din Brazilia 
salută această hotărîre a Ca
merei deputaților, care va sluji 
intereselor naționale ale tării 
și va contribui la întărirea 
continuă a independenței ei.


