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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Fier vechi
oțelăriilor ! Schimburi de experiență

so
in

o
graf cu o capacitate de 800 
locuri.

Primul spectacol cu filmul 
vietic „Prologul” a fost dăt
cinstea constructorilor care au ri
dicat clădirea cinematografului.

La Brașov s-a dat in folosință 
nouă sală modernă de cinemato- 

de

cinteia
Vineri, 9 noiembrie 1962
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O oglindă a vieții colectivului :

BRIGADA ARTISTICĂ DE AGITAȚIE
— Însemnări privind conținutul activității 

brigăzilor artistice de agitație din orașul Craiova —

Maistrul și elevii — aceeași e- 
tenție. Dar din demonstrația pe 
care o face strungarul frur.taș 
Constantin Sache de la Uzine
le „Timpuri noi" învață cel 
mai mult elevii din anul III al 

școlii profesionale.

Foto : I. CUCII

u intrat în viața satului nou, socialist cu bucurie, cu 
dorința de a aduce cu ei știința agricolă — nesecat 
izvor de belșug. Tineri, optimiști, plini de visuri în
drăznețe, cei trei ingineri agronomi din raionul Mizil 
pe care vi-i prezentăm au devenit din primele zile de 
muncă în gospodăriile colective adevărați propagandiști 
ai agrotehnicii. Primul dintre ei se numește Dumitru 

și își desfășoară activitatea în gospodăria colectivă „8 Mar- 
Pietroasele. Venit în mijlocul colectiviștilor de curînd, co- 
Ilumitru Bobeleac s-a străduit să pună la îndemîua oame-

Bobeleac 
tie” (lin 
nmnistul 
nilor cit mai multe din cunoștințele pe care le-a căpătat în anii de 
studenție. De la începui, el i-a îndemnat pe colectiviști să pornească 
Ia redarea agriculturii a unor terenuri sterpe, i-a îndrumat să exe
cute însămînțări după regulile înaintate ale agrotehnicii.

Animat de aceeași pasiune este și tînărul candidat de partid Ion 
Enache. Venit în gospodăria colectivă „Victoria socialismului“ din 
Șarînga doar de cîteva luni, el s-a ocupat cu sîrguință de huna or
ganizare a gospodăriei, a tuturor sectoarelor acesteia, atașîndu-se de 
oameni, pătrunzînd adine în preocupările lor.

La fel de bine muncește și utemisla Silvia Cantaragiii de la gospo
dăria colectivă „Unirea“ Mizil. înlr-una din zilele trecute am asistat 
la deschiderea unuia dintre cele patru cercuri agrotehnice pe care 
ii conduce inginera. Peste 50 de tineri și vîrstnici o ascultau cu aten
ție. Colectiviștii au îndrăgit-o pentru pasiunea cu care luptă pentru 
recolte tot mai bogate, pentru ca regulile agrotehnicii sa intre în 
deprinderea fiecărui colectivist.

Trei ingineri, trei luptători pe frontul producțiilor mari. Colecti
viștii îi numesc — ca semn al unei înalte prețuiri — „agronomii noș
tri“.

agronomii

Text : NICOLAE BARF’ 
Foto : IONEL CUCU

estea s a răspîndit 
repede. E firesc. In 
comuna 
sosit doi 
gronomi. 
ta/i de 
comuna 

într.o

Puieșfi au 
inqineri a- 

Erau aștep- 
pe cînd 

și-a unii 
hotarele înlr-o mare gospo
dărie colectivă. Și iată că ingi
nerii au sosit. Oamenii, gazde 
primitoare, s-au gîndit să-și ex
prime Intr-un fel bucuria, dra
gostea și încrederea în specia
liștii care au veni) 
culeagă roade mai bogate decit 
pînă acum.

lată-i la căminul 
centrul de comună. Sute de co
lectiviști, tineri și vîrstnici, s-au 
adunat aici. Deși e zi de lucru,

să-i ajute sä

cultural de ia

Etapa de masă

mărfi, cei care umplu sala de 
lestivităji a căminului sint îmbră- 
câți frumos, ca în zilele de săr
bătoare. In față, la loc de cinste, 
stau 
nafi 
făcui.
Furtună este o femeie nu prea 
înaltă, subțire,' șatenă, cu ochi 
căprui. Esfe fiica unor colectiviști 
din raionul Caracal.
Moldova la cererea 
Furtună e un tînăr 
legat, cu ochii albaștri. Este fiul 
unui inginer agronom din Dobro- 
gea. Silviu Furtună este un îndră
gostit — ca și tatăl său — de 
meseria sa de inginer agronom. 
Și el și soția sa au împlinit de 
curînd vîrsfa de 23 de ani ; s-au 
cunoscut la Institutul agronomic 
din București. In iunie, s-au că
sătorit, Iar acum, la cererea lor, 
se află amîndoi în gospodăria a- 
gricolă colectivă „Temelia“ din 
comuna Puieșfi, raionul Bîrlad, Cu 
cită bucurie pășesc ei în viață I

cei 
de

Dar

doi tineri, emoțio- 
primirea ce li s-a 

cine sint ei Ì Ioana

A venit in 
ei. Silviu 

blond, bine

Care esfe izvorul acestei bucurii! 
Faptul că se știu utili oamenilor, 
că se știu așteptați cu încredere, 
că-și încep munca căreia îi vor 
dedica întreaga lor viață. Bu
curia lor esfe împărtășită și de 
colectiviștii în mijlocul cărora au 
poposit! Dovadă ? Sărbătoarea de 
aici. , . ...

Tovarășul fon Manole, președin
tele gospodăriei, le prezintă cu 
mîndrie gospodăria ; 3 867 ha, 
peste 300 de taurine, din care 42 
vaci cu lapte, aproape 300 de 
porcine, 1 200 oi — toate acestea 
înseamnă bogăție, nu glumă. A- 
ceasfă bogăție reprezintă un 
vast cîmp de activitate practică, 
de experiențe șl cercetare științi
fică

etapă hotărîtoare
la fotbal s-au întrecut doaru peste mult timp 

vor începe între
cerile Spartachia
dei de iarnă a ti
neretului. De s- 
ceea, aflați la ca
pătul a două im

portante competiții de masă 
— Spartachiada de vară și 
„Cupa agriculturii“ — se cu
vine a constata experiența 
bună dobîndită, a lua măsuri 
pentru eliminarea neajunsuri
lor constatate în antrenarea 
tinerilor în competițiile spor
tive de masă.

Anul 1962 a înregistrat suc
cese deosebite în an
trenarea tineretului 
la o bogată activitate 
sportivă. Ediția de 
vară a Spartachiadei 
tineretului a chemat 
la start 2 460 000 ti
neri sportivi de la o- 
rașe și sate, care și-au 
disputat întîietatea la 
disciplinele preferate, 
tul acestei întreceri a 
semnat ca deosebit 
tivă participarea
din regiunile Brașov și Ga
lați. Organizațiile U.T.M. și 
asociațiile sportive din aceste 
regiuni au dovedit o preocu
pare permanentă față de an
trenarea tineretului la între
cerile Spartachiadei de vară 
încă din etapa premergătoare 
concursurilor de masă. Inte
resant de remarcat este fap
tul că la ediția din anul a- 
cesta o seamă de discipline 
sportive ca : atletismul, gim
nastica, au învins „tradiția” 
fotbalului. Dacă cu ani în ur
mă cea mai măre parte a ti
nerilor participanți 
competiții de masă 
ceau cu predilecție 
acum majoritatea
sportivi se dovedesc prieteni 
credincioși ai atletismului și 
gimnasticii. Spartachiada de 
vară a înscris la startul între
cerilor sale 630 000 de atleți 
și 340 000 gimnaști, în vreme

ce
300 000 tineri. O prezență mai 
masivă la atletism și gimnas
tică ne vorbește despre creș
terea caracterului de masă al 
acestor discipline. In aceeași 
măsură sportivii de la sate și 
orașe se dovedesc atrași în 
ultima vreme de volei.

„Cupa agriculturii”, ale că
rei finale de zonă s-au dispu
tat nu de mult, a oferit ti
neretului în anul acesta între
ceri la 13 discipline. Acest

sîrguincioși, dar și antrenori 
pricepuți, capabili să pregă
tească formații care să evo
lueze merituos, să obțină per
formanțe valoroase. în anul 
acesta, de pildă, numai în re
giunile Brașov și Crișana 
și-au desfășurat activitatea 
peste 800 de instructori spor
tivi. Pasiunea cu care mun
cesc găsește un ecou din ce 
în ce mai mare în rîndurile 
tineretului, prezent în număr 
sporit

Pe marginea participării 
tineretului Ia întrecerile sportive 
din cadrul Spartachiadei de vară 

și „Cupei agriculturii“

Star- 
con- 

de ac- 
tineretului

la marile 
se între- 
la fotbal, 

tinerilor

simplu amănunt de regula
ment indică însă larga posi
bilitate acordată tineretului 
de la sate de a îmbrățișa 
sportul îndrăgit. Și aici o re
marcă deosebit de interesan
tă : atletismul a devenit o 
prezență cotidiană. Alături de 
atletism, gimnastica, handba
lul, voleiul — sporturi mai 
puțin cunoscute în mediul ru
ral — sînt acum practicate 
în mod organizat și continuu 
de tinerii sportivi ai satelor.

Succesele care se înscriu zi 
de zi în cartea sportului să
tesc își au izvorul în munca 
însuflețită de propagare a cul
turii fizice ca și în preocu
parea atentă a organizațiilor 
U.T.M. și asociațiilor sportive 
pentru antrenarea unui nu
măr din ce în ce mai mare 
de tineri la viața tumultuoa
să a terenurilor și sălilor de 
sport. Astăzi, activitatea spor
tivă de la sate este sprijinită 
de un 
obștesc, 
sînt nu

larg activ sportiv 
Instructorii sportivi 
numai organizatori

pe stadioane.
într-o discuție pur

tată în zilele etapei 
zonale a „Cupei agri
culturii“ la care au 
participat activiști ai 
U.T.M. și U.C.F.S. 
din regiunile Banat, 
Cluj. Crișana și Ma
ramureș, a fost apre
ciată în mod deo

sebit valoarea propagandis
tică pe care o au întrece
rile etapei de masă, în munca 
de antrenare a tineretului de 
la sate. Aceste întreceri s-au 
dovedit deosebit de eficace și 
în ceea ce privește antrena
rea unui număr și mai mare 
de fete în activitatea sporti
vă. Concursurile de gimnasti
că, atletism sau handbal sînt 
mult apreciate de spectatori și 
contribuie la înlăturarea unor 
concepții învechite. Și iată un 
exemplu concludent. Pînă nu 
de mult, fetele din comunele 
Păltiniș și Rășinari nu îmbră- 
cau costumul de sport, nu se 
întreceau la atletism sau hand
bal. Organizația U.T.M. și a- 
sociația sportivă au căutat 
metode de convingere, au gă
sit soluții eficace. In preajma 
întrecerilor „Cupei agricultu
rii” au organizat întreceri de
monstrative. Acum la Păltiniș 
și Rășinari există echipe fe
minine de volei și handbal, 
iar fetele îmbracă echipamen
tul de sport fără nici un fel 
de reținere. Metodele de con-

(Continuare în pag. a V-a)

Zi de zi numeroase scrisori sosite la redacție ne infor
mează despre noi acțiuni ale tineretului în acțiunea de co
lectare a fierului vechi. Iată pe scurt clteva din aceste in
formații :
• Intre organizațiile U.T.M. 
n întreprinderile și instituțiile 

orașului Brăila se desfășoară o 
întrecere pasionantă pentru co
lectarea fierului vechi. Tinerii de 
la Șantierul naval „1 Mai”, 
D.R.N.C., Uzinele „Progresul” și 
elevii și pionierii de la școlile 
elementare nr. 3, 8 și 18 din 
localitate, și-au îndeplinit de pe 
acum angajamentul luat pe în
tregul an 1962.

Astfel, tinerii din orașul 
Brăila, au trimis oțelăriilor Re- 
șiței și Hunedoarei de la în
ceputul anului și pînă acum, 
cantitatea de 820 de tone de fier 
vechi. în aceeași perioadă ei au 
mai colectat alte 3 700 de tone 
de fier vechi care au fost tri
mise oțelăriilor întreprinderilor 
metalurgice din localitale. }

ALEXANDRU COADA
lăcătuș

• Tinerii din raionul Medgi
dia, regiunea Dobrcgea au 
colectat și predat la I.C.M. de 
la începutul anului și pînă in 
prezent 600 tone de fier vechi. 
In munca patriotică depusă in 
această acțiune s-au eviden
țiat in mod deosebit organiza
țiile de bază U.T.M. de la în
treprinderile „Cimentul“ Med-

gidia și „Cimentul“ Cernavodă,
G.A.C. Mihail Kogălniceanu,
G.A.S. Dorobanțu.

G. MARIN 
funcționar

♦ Mobilizați de organizația 
U.T.M., tinerii din sectorul 
preparația cărbunelui în
treprinderea minieră Petrila, 
întreprind săptămînal acțiuni 
de colectare a fierului vechi. 
Astfel, în acest an ei au reu
șit să colecteze și să expedie
ze spre oțelăriile hunedorene 
o cantitate de 522 tone fier 
vechi.

BADUȚA CONSTANTIN
muncitor

W--;

• Adeseori tinerii colectiviști 
din comuna Independența, ra
ionul Galați pot fi văzuți stră
bătând străzile comunei, in 
căutarea fierului vechi. Stră
daniile lor nu rămîn fără re
zultat. Numai în luna octom
brie tinerii colectiviști din 
această comună au colectat și 

. predat,Ț.Q,M.-ului 13 tone fier 
vechi.

TINERI și TINERE!

ION BARAC 
colectivist

Cadrele tehnice de/a Uzinele de 
vagoane din Arad «n făcut anul 
acesta 14 schimburi de experiență 
cu diferite întreprinderi, uzine și 
instituții științifica' din țară. Rezul
tatul a fost aplicarea în producție 
a unor noi și valoroase procedee 
de muncă. în urma schimburilor 
de experiență cu Uzinele „Steagul 
roșu" din Brașov, „Unirea" și 
„Tehnofrig" din Cluj, de exemplu, 
au fost • inttoduse în procesul de 
producție 25 de metode și proce
dee moderne.

Vrt nou cinematograf 
modern la Brașov

47 terenuri de aterizare 
pentru aviația sanitară în 

regiunea Iași

Intr-una din zilele trecute, la 
numai 17 minute de la solicitare, 
pe terenul de aterizare de la Grop- 
nița, a sosit un avion sanitar care 
a transportat la maternitatea din 
Iași pe colectivista Maria Ape- 
troaie. Intervenția grabnică a me
dicilor a salvat viața colectivistei.

In cuprinsul regiunii Iași sint in 
prezent 47 de terenuri de aterizare 
și decolare a avioanelor sanitare, 
care transportă bolnavi, medici 
specialiști, medicamente, singe 
pentru transfuzii.

-—1 
cit mai J 

colectare _
I

(Continuare în pag. a IV-a)

La una din bibliotecile de sec
ție de la Fabrica de tricotaje 

„Moldova" din lași.
Foto : N. STELORIAN

pentru tinerii ingineri.

CHIPURI IM LUMINA

C. SLAVIC 
corespondentul 

„Scinteli tineretului“ 
pentru regiunea Iași

Participind in număr 
mare la acțiunea de 
a fierului vechi, contribuiti in 
acest fel la sporirea producției I 
de oțel a patriei. |

A 9-a croazieră 
din acest an

Motonava „Transilvania", avind 
la bord peste 300 do turiști polo
nezi, se află in croazieră pe Marea 
Neagră (ruta Varna—Istanbul— 
Ialta). In cele 8 călătorii făcute 
anul acesta in Marea Neagră și 
Marea Mediterană, motonava 
transportat aproape 2 500 de 
riști din țara noastră, precum
din R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, Anglia, Franța.

a 
tu
și

(Agerpres)

Crește gradul de mecanizare 
in exploatările carbonifere

exploatările 
carbonifere din țară 
au fost puse în 
funcțiune în anul a- 
cesta numeroase u- 
țilaje moderne de 
mare capacitate 
cum sînt: combine, 
mașini de încărcat 
acționate electric și 
cu aer comprimat, 
locomotive și vago 
neți de mină și al
tele. La exploatări
le miniere aparți- 
nînd trusturilor 
„Muntenia“, „Ar
dealul” și „Oltenia”, 
de exemplu, au fost

introduse în subte
ran 5 combine mo
derne care au ridi
cat gradul de meca
nizare a operațiilor 
de tăiere a cărbu
nelui.

Volumul lucrări
lor executate cu 
mijloace mecanizata 
a crescut și la alte 
operații miniere. 
Prin folosirea din 
plin a capacității 

în-
a

a fost 
obținută în primele

utilajelor, pe 
treaga industrie 
cărbunelui

n lucru clar, fol atit 
de vechi ca și lumea: 
soarele nu apune. 
Mișcarea pămîntului 
ne-a obișnuit însă cu 
această iluzie a apu
sului și noi am lual-o

ca atare, convinși însă de inversa 
ei : soarele e înfr-un continuu ră 
sărit. Senzația aceasta te încearci 
de obicei dimineața, la mare ; ori 
în Bărăgan cînd holdele-s crude și 
verzi, în bătaia vintului ; ori in 
păduri, toamna, cînd arborii par a 
zbura smulși de vîrlejul frunzelor 
de aramă. In astfel de clipe, soa 
rele izbucnește parcă din lucruri 
și apoi, încet-încet, rotund și 
candescent, se ridică pe cer. 
căieri însă această senzație nu 
mai mare forță și mai plină 
(ere de sugestie ca aici, la 
șița, in fafa furnalului. Furnalul 
tește în el flăcări uriașe care,
zute prin ochiul de sticlă al guri
lor de vînt, decantează zgura de 
fontă cu o precizie matematică

in- 
Ni- 
are 
pu- 
Re- 
ro- 
vă-

uluitoare. Furnalul își deschide a- 
poi gura și se revarsă afară ase
menea răsăritului de soare. Se de- 
șarjează. Se revarsă o lumină uria
șă în jur, fonta aleargă pe jgheab 
clocotind, ploi metalice de stele 
pocnesc în aer, risipîndu-se apoi 
in mii de fulgi subțiri, strălucitori 
Fiecare gest al furnaliștilor capătă 
in acest peisaj proporții mărite, 
fiecare tresărire a frunții îmbogă
țește lumina, fiecare gînd îl auzi 
și-l citești ca intr-o carie. In ase
menea clipe, furnalișfii sînt lumi 
roși ca oglinzile. Eu i-am văzut 
:ra aproape de miezul nopții Ș' 
îchipa lui Ladislau Kapornay de- 
șarja. Erau cu toții 9 oameni.. 
Ciudat semănau în lumină. Aceeași 
energie degajau, aceeași emoție, 
aceeași bucurie. Ei, toți nouă, s-au 
pătruns atit de mult de ceea ce 
numim sentimentul colectivității in
cit au ajuns să-și semene. Ei, tofi 
nouă, s-au format și s-au călit la 
aceeași temperatură a furnalului și 
au ajuns să-și semene, l-a întră-

fit aceeași putere de muncă, a- 
ceeași rapiditate necesară în miș
cări, aceleași bucurii și necazuri. 
Necazuri, fiindcă nu tofi au de
prins în același timp și în același 
chip felul de a munci la furnal, 
sentimentul acela de curaj și ho- 
'ărîre în fata focului, acea solida- 
'itate de nezdruncinat în faja flă
cărilor fontei.

Uite, el, Ladislau Kapornay, șe
ful echipei de furnaliști 
schimb de noapte, 
locului", cum i 
cîteodată, venise 
cîfiva ani la

din acest 
„veteranul 
mai zice 
urmă cu 

proas
păt absolvent al școlii profesionale 
de ucenici din Reșița. La școală 
fusese un elev bun, sîrguincios, 
disciplinat, știa pe de rost întregul 
oroces tehnologic de fabricare a 
fontei, știa ce sarcini are ca furna- 
list și mai știa că oamenii o să-l 
primească bine fiindcă au încre
dere în el. Făcuse practică tot aici. 
Primele zile de muncă însă Ka
pornay și le amintește cu amărăciu-

se 
în 

furnal,

ne. Se temea de foc. Focul părea 
că-l amenință.

Dacă-ar putea să-și înăbușe tea
ma, să se apropie de foc, așa, cu 
spițul, să-l lovească, să-i domo
lească flacăra, dacă-ar putea... Așa, 
ca prim-maisfrul topitor Dumitru 
Gropșan. lată-l: cu cită energie și 
îndemînare se apropie de loc I

Tresărea ori de cîte ori îl ve
dea pe Dumitru Gropșan. Știa că 
toată lumea îl stimează și-l apre
ciază, dar el parcă se slia să 
meargă la el să-l întrebe ceva.

Și iată că prim-maisfrul topitor, 
odată cînd, la fel ca acum, se de- 
șarja, l-a chemat lingă el.

— Am auzit că te temi de foc, 
i-a zis. la uită-fe la foc.

S-a uitat la loc. Fonta curgea 
năvalnică, sălbatică. Jgheabul clo
cotea. Căldarea uriașă scotea fum 
negru, apoi cenușiu, apoi a în
ceput să arunce stele verzi și al
bastre în sus, apoi s-a liniștit, pli
nă de flacăra groasă a fontei.

— la șpițul și rupe barajul pen-

nouă luni din acest 
an o viteză medie 
de avansare în ga
lerii cu circa 15 la 
sută mai mare de- 
cît cea realizată în 
anul 1961.

Extinderea meca
nizării a contribuit 
la reducerea cu 2,6 
la sută față de plan 
a prețului de cost 
în industria carbo
niferă, obținîndu-sc 
astfel economii su
plimentare de peste 
30 milioane lei.

(Agerpres)

fru a 'doua căldare. Să nu se risi
pească fontă. Rupe mai iute, că 
altiel saltă fonta peste baraj. Iute I

Prim-maistru! a luat și el șpiful, 
a trecut alături de Kapornay și au 
început amîndoi să lovească ba
rajul. Kapornay transpirase. De căl
dură, de teamă, de încordare ? 
Poate. Principalul era că-1 avea 
alături pe prim-maisfrul topitor. 
Principalul era că fonta nu-l mai 
înspăimînta. Și n-o să-l mai înspăi- 
mînte fiindcă Dumitru Gropșan, 
comunistul care a crescut și a ca
lificat zeci de tineri furnaliști, l-a 
luat și pe el in grija sa. l-a po
vestit despre munca și viaja sa. l-a 
vorbit despre furnal. Cîte zile n-au 
stat împreună în schimb și după 
schimb. Chipul prim-maistrului to
pitor îi apare și azi, cu fiecare 
nouă șarjă, mai luminos, întinerind 
parcă.

A. I. ZÄINESCU

(Continuare în pag. a V-a)
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Lămpi electrice 

speciale
Fabrica optică poloneză din Var

șovia va începe anul viitor pro
ducția de lămpi electrice speciale 
destinate' pentru operații ale glo
bului ocular. Lămpile pot fi co
nectate la o rețea electrică obiș
nuită.

Un calorifer 
perfecționat

In Polonia se experimen
tează un calorifer care acumulea
ză căldura în cursul nopții a- 
tunci cînd consumul de energie 
electrică este redus, iar în de
cursul zilei emite căldură.

Noile calorifere vor fi insta
late experimental în cîteva case 
de locuit din Varșovia.

Cîfiva dintre membrii colectivului de proiectării ai Uzinei Sommerda din R. D. Germană.
Foto : ZENTRALBILD-BERLIN

ANCHETA
NOASTRĂ Cum colaborați

cu institutele de cercetări?
Am vizitat Uzina „Timpuri noi“ din Capitală și am pus cîtorva 

dintre conducătorii producției una și aceeași întrebare : Cum cola
borați cu institutele -de cercetări științifice ?
* In ultimii doi ani, aceasta cunoscută întreprindere a devenit 
intr-o anumită măsură o „uzină-laborator” și reprezintă din multe 
puncte de vedere o experiență care merită a fi cercetată. Ni s-a 
părut interesant în special faptul că relațiile de colaborare ale uzi
nei cu diverse foruri științifice au dus la rezultate reciproc avanta 
joase în sensul că, datorită sprijinului cercetătorilor, producția 
a putut beneficia de îmbunătățirea evidentă a unor indici, iar insti
tutele au găsit în uzină posibilitatea de a face un șir de experiențe 
„pe viu’’ pentru a-și verifica ipotezele.

Inginerul-șef al uzinei 
GURA GH. este ’ 
această colaborare e rodnică, 
altfel, părerea o împărtășesc 
al. ți ingineri din uzină, 
care am stat de vorbă.

Printre colaboratorii 
noștri cei mai apropiați 
se află Institutul 
energetică, 
de mecanică 
Centrul de 
metalurgice 
din Iași a

de părere
NE-
i că

De 
și 

CU

firesc — 
Prima ț 
dusele 
vederea 
sau car

■ dc două categorii mari, 
privește perspectiva pro
cure se 
omologării 

re trebuie

studiază în 
și asimilării 

îmbunătățite,

ardere ale motoarelor în vede
rea ridicării puterii acestora și 
a micșorării consumului. Insti
tutul de mecanică aplicată a stu
diat uzura unor organe impor
tante ale motoarelor, obținînd 
rezultate pe care noi le conside
răm satisfăcătoare, 
ui Filialei Iași 
R. P. Rornîne au 
aparatura necesară 
jectoarelor. Toate 
comportă încercări 
precise, cu metode proprii cer
cetării științifice de specialitate, 
cu aparatură modernă care intră 
in dotarea institutelor.

Ar fi

Vitamicina
din Moscova au 
Vitamicinei, anti- 
carotină (provita- 

antibiotic înlo- 
de pește și alte

Colaboratori 
a Academiei 
pus la punct 
studiului in- 
acest.e studii 
și măsurători

de 
Institutul 
aplicată, 
cercetări 

și Filiala 
Academiei 

R. P. Rornîne, Institu 
tul tehnologic 
construcții de 
și industrie electroteh
nică ș.a.

Activitatea ...... 
acestor instituții 
privește uzina 
stră

pentru 
mașini

NEGURA GH., inginer șefIng
Inq. E.MĂNDESCU, șeful serviciului 

constructor șef
!ng. V. COSOROABĂ, tehnologul șef 

Ing. SABIN POP, metolurgul șef 
ne vorbesc despre modul cum 

colaborează Uzina „Timpuri noi" 
cu institutele de cercetări

tuturor 
în ce 
noa- 

reprezintă, în e- 
sență, răspunsuri la un
șir de probleme importante pe 
care le- ridică procesul de pro
ducție. Cum pot fi îmbunătățite 
performanțele motoarelor, cum 
poate fi micșorat gradul de uzu
ră al lagărelor, cum poate fi or
ganizat și mai judicios fluxul 
tehnologic, cum poate fi îmbu
nătățită calitatea pieselor din 
fontă ? Iată întrebări la care am 
primit, sau sîntem pe cale de a 
primi, răspunsuri al căror inte
res pentru noi e lesne de înțeles.

Problemele colaborării Uzinei 
^Timpuri noi“ cu cercetarea 
științifică sint — după

iar cealaltă categorie comportă 
influențarea produselor tehnolo
gice, în diferite faze ale pro
ducției.

Au, fost invitați să luăm con
tact cu serviciul constructor-șef 
condus de inginerul E. MĂN- 
DESCU', care ne-a răspuns ast
fel la întrebarea noastră :

Obiectul principal de studiu 
îl constituie actualmente îmbu
nătățirea continuă a performan
țelor motoarelor

Institutul de energetică a luat 
asupra sa studiul camerelor de

însă de dorit — ne-a 
declarat de asemenea 
constructorul șef — 
ca asistența tehnică pe 
care ne-o acordă foru
rile științifice, mai cu 
seamă în direcția reali
zării modelelor și a 
pieselor de probă, să 
fie. mai operativă. Tre
buie să arătăm că și u- 
zina a dat dovadă 
neori de lipsă 
promptitudine în 
zolvarea sarcinilor 
re-i revin în cadrul, 
laborării. Oricum, ceea 
ce s-a realizat pînă a- 
cum ne dă certitudinea 
că prin conlucrarea 

cu cercetarea științifică 
obține încă multe rezul

Microbiologii 
realizat sinteza 
biotic bogat în 
mina A). Noul 
cuiește untura 
adausuri costisitoare conținînd vi
tamina A din rația de hrană a 
păsărilor domestice.

Experiențele au arătat că ouăle 
găinilor cărora li s-a administrat 
Vitamicina conțin o cantitate 
dublă de vitamină A. Puii se dez
voltă foarte bine datorită Vitamici- 
nei.

Vitamicina vindecă avitaminoza 
mieilor și oilor, sporește cantitatea 
de vitamină A din lapte, ceea ce 
este deosebit de 
rioada de iarnă.

Noul antibiotic 
fensiv atît pentru 
animale. A început deja producția 
lui industrială.

important în pe-

este absolut ino- 
om cît și pentru

Amănunte despre lucrările 
academicianului Landau-

astronomic ,,Sternberg 
stabilirea suprafeței

noastră 
se vor 
tute, valoroase.

Răspunzînd întrebării pe care 
i-am pus-o, inginerul V. COSO- 
ROABA, tehnologul-șef, ne-a in- 
format, la rîndul său. despre 
conlucrarea uzinei eu I.T.C.M.E. 
în vederea reorganizării fluxului 
de producție în sectorul prelu
crător.

Prin această reorganizare, ur
mărim ca piesele cu forme ase 
mănătoare să fie produse în a- 
celeași ateliere. Această metodă 
aduce avantaje economice mari 
care se răsfrîng atît asupra ca
lității cît și asupra prețului de 
cost. Actualmente s-a trecut, pe 
baza studiilor efectuate de 
I.T.C.M.E., la reorganizarea sec 
ți ei de montaj și la construirea 
halei bancurilor de rodaj.

Toate acestea 
început pe care noi îl conside
răm promițător, 
viitor I.T.C.M.E 
și de problemele tehnologice pro 
priu-zise ale întreprinderii noas-

Fofo : I. MARTINESCU

reprezintă un

Sperăm, că în
se va ocupa

se fabrică 
tehnologia 

poate avea 
efecte eco

Produsele noastre 
serii mici, dar 

mereu perfecționată 
și în aceste condiții 
nomice însemnate. Considerăm că 
acestea sînt argumente satisfă
cătoare pentru dezideratul 
care l-am formulat.

Pentru secția turnătorie
■a informat inginerul SABIN 

POP, metalurgici șef al uzinei — 
I.T.C.M.E. a elaborat proiectul 
de montaj al instalației centra
le pentru prepararea amestecu
rilor de formare și a miezurilor, 
proiectul de distribuire a ames
tecurilor la locurile de muncă 
și proiectul instalației electrice 
de lumină și forță. Aceste pro
iecte pornesc de la ideea meca
nizării tuturor operațiilor. Odată 
cu realizarea lor, contăm pe o 
creștere substanțială a producti
vității și a calității și, în același 
timp, pe reducerea prețului de

it. S.

Motor de

La secția de fizică a Institutului
U.R.S.S., unde se î nireprind cercetări pentru 

Lunii și a altor planete.
Foto : TASS-MOSCOVA

Constructorii de 
tractoare din Minsk 
au realizat proto
tipul unui nou mo
tor, model „DV-50” 
cu răcire cu aer.

Noul motor este

Mașină 
pentru prelucrarea 

solului înghețat
La Institutul 

nic din 
proiectată 
instalația „URMG-60” pentru 
prelucrarea solului înghețat. 
Ea a fost creată 
tractorului 
„TDT-60” și a 
vat.

Construcția 
crarea solului 
condițiile deplasării continue 
a tractorului.

Experiențele au arătat 
mașina taie deschizături 
sol înghețat cu o adîncime 
1,3 m și cu o lățime de 140 
mm, cu o viteză ce atinge 1,8 
m pe minut. Productivitatea 
orară stabilă a instalației 
este de peste 70 m de des
chizătură, ceea ce depășește 
de 3—4 ori productivitatea 
mașinilor folosite în aceleași 
condiții, create pe baza trac
torului mai puternic de tip 
„S-80”.

politeh- 
a fostTomsk

și confecționată

pe baza
corhănitde

mașinii de ha-

permite prelu- 
înghefat în

NOU

că 
în 
de

— în urmă cu cîteva zile, presa 
a anunțat că Premiul Nobel pe 
anul 1962, în domeniul fizicii a 
fost decernat, renumitului savant 
sovietic acad. Lev Landau pen
tru teoria corpurilor conden
sate, in special a heliului li
chid. Vă rugăm să ne vorbiți des
pre această teorie.

— Acad. Lev Landau este u- 
nul dintre cei mai cunoscuți fi
zicieni teoreticieni ai zilelor 
noastre. Lucrările ilustrului sa
vant sovietic se referă la mul
tiple și variate domenii ale fi
zicii.

Una din cele mài interesan
te probleme teoretice, soluționa
te de Lev Landau, c^tc cea re
feritoare la explicarea supraflui- 
dității heliului. lichid, fenomen 
care apare la t^mp.ejjilnr.i apro
piate de zero absolut.

Pentru a da cîteva detalii în 
legătură cu această problemă tre
buie să explicăm mai întîi ce se 
înlîmplă cu corpurile fizice la o 
răcire foarte intensă. Trebuie 
stabilit pînă . la ce limite putem 
coborî tempera tura. în ultimele 
decenii pe baza principiilor ter
modinamicii s-a demonstrat că 
în ce privește temperaturile ul- 
trascăzute exiși ă o limită na
turală, care nu poate fi depă
șită, denumită temperatură de 
zero absolut, care exprimată în 
scara Celsius reprezintă — 
273,16°. Ca țoale fenomenele de 
limită, proprietățile materiei la 
aceste temperaturi, apropiate 
de zero absolut, prezintă pen
tru știința modernă un interes 
deosebit, în primul rînd, fiind
că atomii și moleculele substan
țelor răcite pînă la temperatu
rile respective își încetează a- 
proape în întregime agitația 
permanentă, determinată de 
mișcarea termică. Multe feno
mene, care n-au putut fi puse 
în evidență în condițiile tempe
raturilor obișnuite din cauza a- 
ceslui haos al agitației termi
ce, au apărut cu pregnanță în 
condițiile temperaturilor deose
bit de scăzute.

Obținerea temperaturilor ul- 
trascăzute este însă*-foarte di
ficilă. Ea presupune instalații 
complicate și costisitoare. Totuși, 
în zilele noastre, fizicienii au 
reușit să se apropie de zero ab
solut la o distantă de numai o 
o milionime de grad. Cercetă
rile efectuate în domeniul tem
peraturilor joase și ultrascăzute 
au dus la descoperirea unor fe
nomene naturate deosebite cum

ar fi, de pildă, siipracouducii- 
bilitutea metalelor și suprafluidi- 
tatea heliului lichid. Supracon- 
ductibilitatea este dispariția u- 
nni fenomen atît de cunoscut ca 
rezistența electrică a metalelor. 
Suprafluiditatca înseamnă dis
pariția frecării în timpul curge
rii lichidelor. Ele trec prin cele 
mai minuscule orificii și vase ca
pilare fără a întîinpina nici un

acad. Lev Landau. Această teo
rie presupune că heliul II (he
liul lichid, care prezintă feno
menul suprafluidității) este de 
fapt un amestec format din două 
lichide care se mișcă independent 
unul față de altul, adică nu se 
amestecă. Primul din ele, cel 
suprafluid, nu este legat de a- 
gitația termică, al doilea, cel 
normal, conține de fapt întrea-

Interviul nostru cu prof. univ. dr. VALER NOVACU, 

membru corespondent al Academiei R. P. R.

fel de rezistență. Suprafluidila- 
tea este un complex de fenome
ne care se observă- doar în he
liul lichid, în apropierea de tem
peratura zero absolut, în inter- 
valuri de temperaturi de la O°K 
la 2,18° K (— 270,98° C). Su- 
prafluiditatea se caracterizează 
îndeosebi prin fenomenul desco
perit dc ■ un alt ilustru fizician 
sovietic, acad. Piotr Kapița, în 
1.938, care ; a arătat, că în res
pectivele limite de temperatură, 
heliul este lipsit de vîscowitate, 
adică curge fără a întîmpina re
zistență.

Autorul celei mai ample și 
exacte teorii hidrodinainice a fe
nomenului suprafluidității este

ga căldură a heliului II și este 
supus agitației termice.

Teoria lui Landau a mai pre
văzut încă un fenomen nou : 
propagarea în heliu lichid 11 a 
undelor sonore cu două viteze 
diferite.

Explicația teoretică dală de 
Lev Landau acestor fenomene 
stranii a dus la dezvoltarea ți
nui nou capitol al fizicii moder
ne, denumit hid roti inamica cu
antică.

— Diu cele arătate rețse că 
proprietățile materiei în condi
țiile apropiate temperaturii lui 
zero absolut nu se încadrează 
în legile, fizice îndeobște cunos

cute. Aceste proprietăți fizice 
noi găsesc și aplicații intere* 
sânte ?

— Cercetările în domeniul 
temperaturilor ultra scăzute, 
in care fizicienii sovietici de
țin un loc de frunte, au con
dus în ultimul timp și la a- 
aplicații practice deosebit de 
valoroase. Astfel, supracon- 
ductibilitatca a permit; con
struirea unor generatoare și 
amplificatoare moleculare și 
cuantice, care găsesc apUciții 
în domeniul radiolocației, ra- 
dioastronomiei, realizării unor 
surse de lumină de d deosebi
tă intensitate, cu mult mai pu
ternică decît cea a stelelor, și 
la construirea „ceasornicelor 
atomice ’, de cea mai mare 
precizie.

Tot acest fenomen permite 
realizarea unor electromag- 
neți de dimensiuni foarte re
duse care pot înlocui prin for
ța lor electromagneți în greu
tate de 20 tone. în viitor, a- 
ceste fenomene, care au Joc 
în condițiile heliului lichid, 
vor permite construirea unor 
mașini elecțrdftV'e de calcul 
cu o viteză de lucru de un mi
liard de operații pe secundă.

T. R.

cu răcire cu aer
mai simplu, 
construcție, și 
sigur în exploata
re decît motorul 
cu radiator de ră
cire cu apă, pen
tru fabricarea că-

prin 
mai

ruia sînt necesare 
metale neferoase.

Noul motor este 
de tipul Diesel 
patru cilindri, 
putere nominală 
55 CP și 1600 
tații pe minut.

cu 
cu 
de 
ro

RISTOIU DUMITRU - Grupul 
școlar „Electroputere" Craiova
„Marxism-leninismul despre re

ligie” de P. -F. Kolonițki și „Ma
terialismul Și religia" de M. P. 
Daskin — iată două lucrări apă
rute în anii din urmă, pe care le 
poți găsi în oricare bibliotecă, 
unde vel găsi răspunsul întrebă
rilor cu privire la cauzele care au 
generat și mai generează misii 
cismul.

După ce vei studia aceste lu
crări scrie-ne. Iti vom recomanda 
atunci o serie de alte cărți și ar
ticole în care vei putea găsi un 
răspuns mai aprofundat cu pri
vire la aceste probleme.

ION GHERMAN — Timișoara
Activitatea lui Mihail Lomono- 

>ov, mare savant, poet rus, înte
meietorul filozofiei materialiste și 
al științei experimentale în Rusia,

este multilaterală și variată. Lo
monosov a adus o contribuție de 
preț în dezvoltarea celor mai di
ferite domenii ale științei și teh
nicii timpului. întreaga sa activi
tate științifică este caracterizată 
prin creație originală și îndrăznea
lă teoretică, fiind totodată un mo
del de luptă intransigentă împo
triva idealismului, dogmatismului 
și scolasticii.

în colecția de texte filozofice a 
Editurii Academiei R.P.R. vei găsi 
o serie de texte de mare impor
tanță pentru înțelegerea contribu 
ției lui Mihail Lornonosov la isto
ria științelor precum și un intere 
sânt studiu introductiv care-ți va 
dărui coordonatele concepției filo 
zofice a marelui gînditor rus.

DUMITRU TĂNASE - Focșani 
Problema raselor omenești este

Viitorul ciberneticii este o proble
mă pasionantă asupra căreia acad. 
Axei Berg, președintele Consiliu
lui Științific de Cibernetică al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. a 
publicat recent un articol în re
vista sovietică ,,Les nouvelles de 
Moscou” din care prezentăm cîte
va fragmente.

Natura vie care ne înconjoară 
este domeniul esențial ai căută
rilor științifice care de mii de ani

care va fi 
viitorul ciberneticii ?

solicită forțele și inteligență omu* 
lui. Dar în acest domeniu, progre
sul biologiei și medicinii a fost 
destul de lent față de complexita
tea fenomenelor care se desfășoară 
în organismele vii.

Mașinile cibernetice permit pen
tru prima oară acelerarea dezvol
tării acestor ramuri ale științei. 
Nu este vorba în nici un caz de 
a „cibernetiza*’ biologia și medi
cina, ci de a mări eficacitatea 
muncii biologilor și medicilor prin 
utilizarea metodelor moderne ale 
ciberneticii.

De pe acum există posibilități 
de perfecționare a diagnosticului 
medical datorită folosirii mașini
lor electronice și nu încape îndo-

îală că în anii următori ciberneti
ca va contribui la determina.ea 
mai exactă a siniptoameior mala
diilor grave, mai ales in stadiul 
inițial.

Cibernetica joacă și va juca un 
rol important pentru sporirea 
eficacității și rapidității calculelor 
în munca de planificare, bugel, re
partiția produselor și alte ramuri 
economice, lucru indispensabil în- 
tr-o economie socialistă bazată 
pe menținerea unei dezvoltări rit
mice a tuturor domeniilor econo
miei naționale.

în prezent, există pe glob circa 
1.5 000 de mașini matematice elec
tronice. în cîțiva ani, instalațiile 
lor nu vor mai ti atît de mari și 
incomode. Efe vor ti construite din

Noua instalație atmosferică de distilare prin vid din regiunea Volgograd.
Foto : TASS-MOSCOVA

elemente ..superminiaturizate’’ și 
vor avea o precizie uluitoare. A- 
ceste mașini vor fi de o maie ra
piditate, puțind efectua milioane 
și chiar miliarde de operații pe 
secundă. Multe dintre ele vor 
avea chiar facultatea de ,,a învă
ța’' programe noi în timpul, activi
tății.

Existența unor centre de ca,Icul 
echipate cu mașini cibernetice și 
legate prin linii automate cu in
dustria, cu unități de aprovizionare 
și organizații de transport va mo
difica radical caracterul organiză
rii evidenței economiei naționale. 
Cibernetica va permite efectuarea 
de lucrări contabile și industriale, 
indicînd sistemele cele mai avan
tajoase, ceea ce va duce la o e- 
normă economie de timp și de re
surse materialo.

Sîntem încă neputincioși în fața 
multor fenomene ale naturii ca 
uragane, taifunuri etc. în curînd 
însă vom putea să acționăm asu
pra forțelor care le dau naștere 
și astfel să le îndepărtăm. Sîntem 
de acum în măsură să risipim no
rii sau ceața, să provocăm ploaia 
sau dimpotrivă, să reducem un 
exces de lumină- formînd o ceață
artificială, nori etc. Mulți savanți 
ciberneticieni lucrează in acest 
domeniu.

una dintre cele mai importante 
domenii ale antropologiei.

Poți găsi o serie de amănunte 
interesante cu privire la aceste 
chestiuni citind cartea cercetăto
rului sovietic N. F. Nesturh „Ra
sele omenești" apărută acum 
cițiva ani în Editura științifică. 
Primele trei capitole ale cărții tra: 
tează despre rasele omenești vă
zute prin prisma concepțiilor an 
tropolagiei sovietice, analizează 
diferite probleme legate de origi
nea și dezvoltarea raselor, cu- 
prinzînd probe referitoare la ega
litatea lor biologică. în capitolul 
al 4-lea este criticat rasismul,

falsa învățătură despre rase „su
perioare" și rase „inferioare" iar 
ultimul capitol este consacrat e- 
galității în drepturi a raselor și 
națiunilor în U.R.S.S.

GHEORGHE HÎNCU — Lugoj 
în natură există foarte multe fe 

luri de roci. Pînă acum se cunos< 
peste 700 de tipuri. Fiecare tip de 
rocă are compoziția, structura șl 
textura sa, fiecare poartă un nume 
deosebit (granit, diorit, andezit 
bazalt, gnais, micașist, gresie, 
marnă, calcar, lignit ele).

Tipul unei roci și numele său 
corespunzător se stabilesc pe baza

determinării exacte a compoziției, 
structurii și texturii ei.

ION SANDU - Pașcani
Ne bucură că ai terminat de 

acum de citit ,,Autobiografia" lui 
Darwiu. Editura Tineretului a pu
blicat în anul 1958, „Călătoria 
unui naturalisl în jurul lumii ne 
bordul vasului Beagle . Citește 
acum această lucrare, care deși 
scrisă în urmă cu peste un veac 
se bucură de o uriașă populari 
tate care se explică nu numaj prin 
celebritatea marelui ei autor a 
cărui teorie evoluționistă a revo
luționat concepția despre originea 
și dezvoltarea lumii organice, ci 
în primul rînd prin faptul că a-

ceastă carte nu este prin nimic 
mai prejos de cele mai frumoase 
cărți de călătorii.

IOAN BODEA — Hunedoara
Lansînd la 1 noiembrie staț>< 

automată interplanetară. „Marte-1 
oamenii de știintă au realizat in 
tr-adevăr o uriașă performanță ști 
ințifică.

în cartea publicată acum cîțiva 
ani de către ing. Dumitru Șl. An 
dreescu „încotro, spre Venus sau 
spre Marte ?" vei putea găsi o 
serie de amănunte interesante a 
supra traiectoriilor pe care tre
buie să le străbată corpurile lan
sate de pe Pâmînt în direcția pla
netelor învecinate.
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★ ★

Spectacole operative,

altora, pro
in muncă și

uzinei , care 
lumină tare, 
toate aspec- 
semnalate.

întîmplarea 
ni se pare, în

aprecierea brigăzii 
de la „I. C. Fri

mai elocventă

„din mers

concrete, 
reproșau 
că, mai 

(existen-

n reporter al zia
rului craiovean 
„înainte” semna- 
nala, nu de mult, 
următorul fapt 
semnificativ, pe
trecut la între

prinderea locală de confecții 
„I. C. Frimu” :

într-o dimineață, în sediul 
organizației de partid intra, 
grăbită, o muncitoare. Gesturi 
precipitate, aerul celui ce vine 
cu o „importantă problemă” ; 
chiar aceasta a și fost, de fapt, 
prima ei replică :

— E o problemă importantă, 
tovarășe secretar... (și șovăind 
o clipă, apoi pe un ton hotă- 
rît) : E o problemă foarte im
portantă pentru mine...

Lucrurile, lămurite imediat, 
depășeau semnificația întîm-

Desene de TIA PELTZ

Cea mai bună brigadă de 
agitație a Craiovei se pare a fi 
cea a Întreprinderii „Chimia a- 
limentară". „O brigadă model“ 
în toate privințele. (Instruc
tor : tov. Baban, directorul 
Casei regionale de creație). 
Laude deosebite merită in pri
mul rînd textele de program, 
aceste elemente decisive in ca
litatea spectacolelor ; sînt texte 
care împletesc fericit patosul 
agitatoric, „săgeata care mer
ge la țintă“, cu acuratețea 
expresiei, cu umorul bun, re
ținut, fără vulgarități sau șar- 
jări excesive. Problematica 
spectacolelor prezentate e, de 
obicei actuală, înțelegind prin 
„actualitate" nu numai întîm- 
plările cele mai proaspete din 
viața întreprinderii respecti
ve, ci evenimentele cele mai

Căutînd răspunsul întrebării, 
primul popas l-am făcut Ia 
Uzinele „Electroputere“. Atmos. 
feră de uzină mare și tînără, via
ță clocotitoare, vîrtej de proble
me și fapte. Venisem pregătiți 
pentru o amplă analiză a muncii 
brigăzii de agitație, pentru a 
detalia o experiență pe care o bă
nuiam, dacă nu „model”, în orice 
caz foarte bogată. Cum răspunde 
brigada problemelor arzătoare, 
majore, ale producției? Cum e 
realizată, prin text și prin mu
zică, forța agitatorică? Cum e 
promovat noul, cum e denunțat 
vechiul și retrogradul care mai 
dăinuie, pe alocuri. în procesul 
de producție, în atitudinile unor 
oameni ? Cum s-a vădit, în e- 
xemple concrete, eficiența bri
găzii, ce lipsuri au fost lichidate 
în urma intervenției ei ?

...Răspunsul — unul singur : 
la Uzinele „Electroputere” Cra
iova, unde lucrează cîteva mii 
de tineri, nu există brigadă ar
tistică de agitație !

— Există însă un angajament... 
— ne informează secretarul co
mitetului U.T.M. al uzinei, tova
rășul Fiertu Nicolae.

__ 9
— Da, există un angajament... 

Dar nu pentru înființarea unei

Care e situația brigăzilor acolo 
unde ele există ?

Ca să ne informăm asupra bri
găzii de la șantierul Combinatului 
chimic trebuie, vă amintiți, să ne 
întoarcem la tov. Gh. Casan, res. 
ponsabilul brigăzii-fantomă de la 
„Electroputere". Din discufia a- 
vută cu el (completată prin in
formațiile culese la comitetul sin. 
dicatului a| șantierului, cît și prin 
mărturiile unor muncitori) ni se 
zugrăvește un profil de „brigadă" 
care seamănă ca două picături de 
apă cu cel al unei estrade... (Și, 
am fi tentafi să adăugăm : al unei 
estrade nu prea grozave I) La în- 
trebarea: „Ce probleme atacă 
brigada î", ni se răspunde că 
„brigada nu atacă probleme, ci 
cîntă!", Cerem totuși cîteva preci- 

plării mici, personale, mscrnn- 
du-se în aria largă a unor 
importante preocupări colec
tive. Autoarea replicii de mai 
sus (o femeie tînără, dar cu 
stagiu în fabrică) aflase că va 
fi criticată, peste cîteva zile, 
în programul brigăzii artis
tice de agitație a uzinei. Și 
venise la organizația de partid 
să probeze, cu date 
că lipsurile ce i se 
nu erau ale ei, sau 
precis, aceste lipsuri 
te cîndva) ea le lichidase. Le 
înlăturase tocmai în urma unui 
spectacol al brigăzii de agita
ție, cînd recunoscuse, în gre
șelile semnalate 
priite ei greșeli 
comportare.

Ce ilustrează 
de mai sus ? Ea

importante, majore, decizînd 
asupra soartei producției 

(lupta pentru plan, pentru ca
litate, pentru impulsionarea 
întrecerii socialiste acolo unde 
se întrevede mulțumirea de 
sine, ca și pentru educația co
munistă a tineretului. Remar
căm, în treacăt, că acestui ul
tim obiectiv, atît de major, i 
se dă și o „interpretare ma
joră“ : el e îndeplinit nu nu
mai prin însuflețirea respon
sabilității celor vizați față de 
munca lor, ci față de munca 
întregii uzine. Vn exemplu : 
muncitorul Gheorghe Ionescu 
a întirziat o oră de la lucru. 
Brigada, în programul său, nu 
face doar „procesul“ orei res
pective, a pagubelor iscate de 
ea în activitatea lui Gheorghe 
Ionescu, ci această oră e pri

O listă cu absențe nejustificate
brigăzi... Vedeți (ne explică el, 
volubil) uzina noastră fiind atît 
de mare...

— Și cu atîția tineri, comple
tăm.

— Da, și cu atîția tineri, cu 
atîtea probleme... O singură bri
gadă n-ar fi în stare să facă 
față Ia toate... De aceea, an
gajamentul nostru e să înființăm 
patru brigăzi, cîte una în fie
care sector important al uzinei.

— De cînd datează angaja
mentul acesta?

— Or fi doi-trei ani... Nu mai 
țin minte.

— Și cînd o să fie îndeplinit? 
Există, bănuim, ca în cazul ori
cărui angajament, un termen 
precis la care va fi raportată 
îndeplinirea lui...

Interlocutorul nostru ezită:
— Să nu vorbim de termen... 

Termene, știți, au mai fost...
Ne retragem, mulțumind pen

tru prețioasele informații, deși 
nu prea împărtășim optimismul 
cu care privește viitorul brigă
zii tovarășul secretar... Ni s-a 
strecurat în suflet o bănuială : 
dacă la „Electroputere” nu e- 
xistă condiții materiale, terenul 
care să nască o brigadă de agi
tație ? Ghicim surîsul tînărului 
cititor, acuzîndu-ne fie de glu

Nici brigadă,
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zări: „Ji... cam ce cîntă ?” Ni se 
enumără cîteva melodii de muzică 
ușoară „la modă". („Noi, știfi, 
totdeauna ținem pasul cu ce e 
nou"). „Bine, dar cu răspîndirea 
experienței înaintate a noului din 
produefie, cu satirizarea aspecte
lor negative, cu denunțarea lipsu
rilor, în sfîrșit, cu ajutorul concret 
acordat șantierului, cine să se 
ocupe l" După un timp de gin- 
dire, tovarășul Casan, și mai apoi 
tovarășii de la sindicat, își amin
tesc și exemple care ar ilustra le. 
găfura brigăzii cu concretul, cu 
viafa.

Despre ce este vorba în aceste 
exemple ? Principala „legătură cu 
viafa” e faptul că brigada închină 
cîte o melodie din program cu
fărul sau cufărul fruntaș al

ce privește 
de agitație 
mu“-Craiova, 
ca o analiză pe pagini întregi: 
ni se vorbește, prin această 
întîmplare. despre , eficiența 
brigăzii, despre prezența ei 
vie, activă în cotidianul uzi
nei, prezență mărturisită de 
ecoul programelor. Tînăra 
muncitoare știa, așa cum știe 
fiecare om din uzină, că o cri
tică formulată de brigada de 
agitație nu e o „vorbă-n vînt”, 
stîrnind doar rîsul de-o clipă, 
ci o critică „de prestigiu”, un 
lucru grav, de răsunet, care 
va preocupa ulterior întreg 
colectivul. Sintetizînd aceste 
comentarii într-o imagine, 
respectiva brigadă ar fi (după 
expresia celui ce nara întîm
plarea) acel „bec roșu, veșnic

vită ca o rotiță in „timpul cel 
mai mare“ al întreprinderii, o 
rotiță a cărei stagnare pro
voacă, prin reacție în lanț, 
perturbări, gîtuiri și opriri 
de-a lungul întregului meca
nism al producției. Ionescu — 
ca și alții din situația lui — 
este pus, astfel, în fața unui 
„lanț al slăbiciunilor“ de o 
amploare pe care poate n-o 
bănuise, dar pe care cu sigu
ranță că n-o s-o uite).

O altă calitate a textelor 
este scurtimea lor, debarasa
rea de orice „literaturizare“ 
gratuită, de orice „culoare“ 
pusă doar de dragul ornamen
tului ; astfel, în majoritatea 
cazurilor, fiecare replică a bri
găzii capătă maximum de în
cărcătură, de forță, lovind din 
plin in ținta propusă.

mă, fie de absurditate sau para
dox... Și totuși, judecați și dv.: 
pentru ce alte motive nu există 
la „Electroputere” măcar o bri
gadă — nu patru ?

Să nu existe, oare, „materia 
primă”, faptele din care brigada 
să-și tragă seva bogată și asu
pra cărora să-și exercite in
fluența ? „Electroputere” există; 
deci există și fapte !

Să nu existe prelucrătorii „ma
teriei prime”, textierii, oamenii 
de talent? Romînul e născut 
poet... Oare într-o întreprindere 
cu mii de oameni să nu se fi 
rătăcit chiar nici unul ? Dim
potrivă : uzina are un cenaclu 
literar, în cadrul căruia activea
ză o seamă de tineri muncitori, 
ingineri, funcționari, autori ta- 
lentați de versuri și schițe (chiar 
satirice!), care umplu regulat 
cîte o pagină din ziarul uzinei.

Să nu existe, în sfîrșit, inter- 
preți talentați, cîntăreți și reci
tatori? Dar „Electroputere” s-a 
dovedit o adevărată pepinieră 
de cadre artistice,’ dispunînd Ia 
ora actuală de un cor numeros, 
de echipă de teatru, precum și 
de o formație de estradă, care 
au cucerit lauri la diferite con
cursuri locale și chiar pe țară. 
Atunci ?

Se împlinește astfel, 
de „popularizare", de 

Despre 
despre 

unele 
au fre-

despre 
care

înfreceril. 
funefia i 
„promovare a noului”... 
munca acestor fruntași, 
metodele lor, 
rezistente pe 
buit să le frîngă pentru a-și im- 
pune aceste metode (rezisfenfe în 
care se schițează tocmai acele 
conflicte ce-ar putea inspira pro
gramul brigăzii I) nu s-a suflat 
niciodată vreo vorbă. Faptele de 
eroism de pe șantier, lupta cu 
vitregiile unei naturi care a fre. 
buit asaltată și modificată după 
planurile concepute de om (deci 
alte elemente de „conflict” viu, 
autentic, interesant, potrivindu.se 
ca o mănușă profilului unei bri
găzi I) au fost, de asemenea, igno. 
rate...

aprins în viața 
semnalează cu 
prompt, exigent, 
tele ce .se cuvin

Ceea ce ni se pare deosebit 
de interesant în activitatea 
acestei brigăzi este și faptul 
că ea nu-și propune, în pro
gramele pe care le prezintă, 
să epuizeze toată viața uzinei, 
cu aspectele ei atât de multi
ple -și de complexe. „O ase
menea sarcină — ne-a spus 
responsabilul brigăzii —ne-ar 
depăși, ar duce la o tratare în 
fugă, enumerativă, a acestor 
aspecte“. în loc de aceasta, 
brigada concentrează tot focul 
„becului roșu“ asupra unuia 
sau două aspecte principale, 
care frămîntă la ora aceea în 
cel mai înalt grad colectivul.

...Dar cum se petrec lucru-

Un criteriu important în 
aprecierea unei brigăzi îl con
stituie, se știe, frecvența cu 
care apare în fața publicului. 
Nu spectacole lungi, excesiv 
încărcate, și puse in scenă la 
mari intervale de timp, ci 
spectacole scurte, operative, 
„la obiect“, intervenind 
prompt, „din mers“, în viața 
uzinei, ori de cîte ori se sim
te nevoia unor atari interven
ții ! Trebuie spus că, in pri
vința aceasta, brigada de la 
„Chimica alimentară" craio- 
veană ne înfățișează un tabel 
impresionant: peste 60 de 
spectacole prezentate in anul 
acesta, pină-n octombrie! A- 
dică — un spectacol la fiecare 
patru zile! Oare nu e prea 
mult ? ești parcă ispitit să 
întrebi...

KHSÎES

...Ar mai fi, totuși, în ordinea 
posibilului, o ipoteză : poate că 
uzina n-a izbutit să-și formeze 
(sau, eventual, să-și procure...) 
un instructor al brigăzii artisti
ce, care s-o organizeze și s-o 
conducă. Nu, acest om există, 
uzina salarizîndu-l în acest scop 
(cu 550 de lei, peste leafa ce-o 
primește la locul de muncă), de 
mai bine de un an. Se numește 
Glii Casan și lucrează chiar aici, 
la „Electroputere”. Om tînăr, 
bagă fără nici o jenă în buzunar 
indemnizația de „instructor al 
brigăzii artistice”, fără să miște 
un deget pentru organizarea a- 
cestei brigăzi — fără să fi în
jghebat o brigadă cît de restrîn- 
să, fie și numai în secția unde 
lucrează, dacă uzina i se pare 
prea mare...

Interpelat astfel, instructorul 
brigăzii-fantomă ripostează jig
nit j

— Cine v-a spus dumneavoa
stră că eu iau banii degeaba? E 
drept, n-am făcut brigadă la 
„Electroputere”, dar conduc una 
în altă parte.

— La vreo întreprindere a- 
parținînd de „Electroputere ?”

— Nu, la șantierul Combina
tului chimic...

?— Și de ce acolo, cînd dum-

nici
în locul lor, brigada se mul

țumește să-i cînte fruntașului res
pectiv, la ureche, „Marina"... E 
poate și asta o răsplată acordată 
fruntașului, dar ni Se pare că o 
înfăfișare vie a muncii, a drumului 
spre succes al celui elogiat, ar 
comunica celorlalți, pe lingă am- 
bifia sănătoasă de a-l întrece, și 
o experiență folositoare.

In ce privește denunțarea lip. 
surilor, brigada vizează cu predi
lecție aspecte minore. Un tînăr 
maistru de pe șantierul numărul 
3 — lucrări speciale, ne relata, 
de pildă, că pe vremea cînd în. 
freg colectivul fremăta de am
ploarea unei importante acțiuni 
privind calificarea (acțiune tradusă 
în chemarea : „Să-i ridicăm pe co
dași la nivelul fruntașilor I") bri
gada, descinsă parcă de pe altă 

nle cu celelalte brigăzi 
întreprinderilor și instituțiilor 
din oraș?

întreprinzînd această an
chetă, notăm că nu vom dez
bate problemele de amănunt 
ale muncii fiecărei brigăzi ta
ceste probleme fiind, prin în
suși profilul extrem de con
cret al muncii brigăzii, obiec
tul de analiză al colectivelor 
respective), ci ne vom menține 
în cadrele principiilor de esen
ță, ale aspectelor „mari". Pen
tru că în ce privește activi
tatea brigăzilor artistice de 
agitație din orașul Craiova, 
tocmai aceste „lucruri mari“ 
sînt acelea ce se cuvin, în 
primul rînd, dezbătute. Vom 
vedea îndată de ce...

Repetăm : frecvența specta
torilor este un criteriu de 
seamă în aprecierea activită
ții unei brigăzi. Dar care e 
situația la „Chimica alimen
tară“ din Craiova ?

în primul rînd, majoritatea 
acestor spectacole au repetat 
aceleași programe, pînă la 
uzura lor totală, pînă la „to
cirea vîrfului viu", de platină, 
al criticii.

în al doilea rînd, majorita
tea acestor spectacole s-au dat 
nu în fața muncitorilor și 
funcționarilor „Chimicii ali
mentare", ci în fața unui pu
blic care n-ave a nici în clin, 
nici în mînecă cu formulele 
chimice sau cu alimentația.

Detaliind acest ultim capi
tol, ne aflăm în fața urmă
toarelor fapte: brigada artis-

neala ești salarizat de „Electro
putere”?! . ‘

Tov. Casan ridică din umeri, 
într-un gest care-ar vrea să 
semnifice: „Așa mi-a plăcut!” 
Argumentul e, într-adevăr, zdro
bitor : așa i-a plăcut ! Dat fiind 
conținutul atît de „personal” al 
răspunsului, nu ne mai rămîne 
decît să batem, discreți, în re
tragere... Și cu aceasta, proble
ma „brigăzii de agitație — „E- 
lectroputcre” e, în ce ne pri
vește închisă. Oare o vor redes
chide, practic, comitetul U.T.M. 
și cel al sindicatului?

★
în încheierea acestui capitol 

dăm lista întreprinderilor și in
stituțiilor craiovene unde n-am 
găsit nici o brigadă artistică de 
agitație (listă incompletă, cu- 
prinzînd doar instituțiile mai 
importante) :

1. Institutul agronomic „Tudor 
Vladimirescu”, care cuprinde 
două facultăți, și Institutul pe
dagogic. (Oare au dispărut cu 
totul notele mici, absențele și 
toate celelalte aspecte care re
clamă prezența brigăzii ?...)

2. Spitalele (care cuprind cî
teva mii de salariați).

3. întreprinderea „Fructul ro- 
tnînesc”.

4. întreprinderea „I.C.R.A.”

estradă
planetă, oferea muncitorilor inva. 
riabilul program de muzică u. 
șoară și, ca „punct critic”, un cin- 
tecel în care se vorbea de cutare 
personaj din administrație, stăpî- 
nul unui dine pe nume Akbar, cu 
care se plimba prin șantier... (Per
sonaj care, în treacăt fie spus, 
părăsise de mult șantierul la ora 
cînd brigada își vărsa talentul 
critic asupra lui și a cîinelui său...)

*
Să ne oprim, acum, la altă în

treprindere industrială importantă: 
Uzinele de mașini și unelte agri. 
cole „7 Noiembrie".

La sondajul pe care l-am între
prins, foarte mulfi dintre munci
torii chesfionafi ne-au răspuns fără 
șovăire : „N-avem brigadă''. Nu 
era o figură de stil, vizînd inacti
vitatea brigăzii, ci, pur și simplu,

tică de agitație de la „Chimi
ca“ a devenit (fie-ne iertat 
calamburul) o veritabilă „bri
gadă de șoc“, la serviciile că
reia se apelează mereu. Bri
gada e purtată în triumf, ca 
pe vremuri niște „sfinte moa
ște", pretutindeni unde e sece
tă în activitatea cultural-edu- 
cativă. Scopul acestor ne
întrerupte turnee ? „Să va
dă factorii culturali din 
respectivele locuri ce înseam
nă o bună brigadă de agita
ție !“

Evident, schimburile de ex
periență sînt un lucru folosi- 
tor( dar cu condiția să-și me
rite numele, să fie reale, cu 
urmări fructuoase.

Dar ce se întâmplă cu cele
lalte brigăzi din orașul Cra
iova ?

5. Centrul mecanic-Craiova.
(k C.F.R.-ul (N-au brigadă de 

agitație nici gara, nici Depoul 
C.F.R.).

7. Combinatul de zahăr și u- 
leiuri vegetale „Oltenia” (care a 
avut, pînă mai anul trecut,, o 
brigadă ; dar anul trecut, prin- 
tr-o decizie al cărei mister nu-l 
putem descifra, decizie dată de 
Consiliul regional al sindicatelor, 
postul de instructor al brigăzii 
a fost suprimat în favoarea 
unui post de instructor de dan
suri, și brigada, de care nimeni 
nu s-a mai ocupat, a murit lent, 
sub privirile unui public care 
începuse s-o îndrăgească).

...Ne întrebăm, ajunși aici, 
dacă lista aceasta n-ar trebui să 
cuprindă, ca practic inexistenta, 
și brigada artistică a întreprin
derii comunale orășenești, care 
în anul acesta, pînă-11 octombrie, 
n-a dat decît trei spectacole ; 
și dacă nu și-ar găsi locul, tot 
în lista absențelor, și brigada 
„Morilor unite — Jiul“, care și-a 
intitulat un program chiar așa : 
„Absență îndelungată” — înce- 
pîndu-1 astfel :

„Bună seara, dragi tovarăși ' 
lată-ne din nou pe scenă,
Ce-i drept — după o absență 
De vreo șase luni și-o oră...'* 
Nu rimează, dar se potrivește...

oamenii o confundau cu o forma
ție de estradă. Brigada de agita. 
fie de la „7 Noiembrie" există, 
ca „brigadă", doar cu numele ; 
practic însă, spectacolele oferite 
de ea au, ca și în cazul brigăzii 
Combinatului chimic, un pronunfat 
caracter de estradă, cu muzică 
.ușoară și texte compuse din gene
ralități, neconfigenfe cu viafa uzi. 
nei. Pe de altă parte, chiar cu 
profilul acesta, brigada „e și nu 
e”, apare doar la 1 Mai, 23 Au
gust sau 7 Noiembrie, pe urmă 
părăsește scena pînă la viitoarea 
ocazie sărbătorească. Am ti ne
drepți, totuși, dacă n-am aminti și 
de momentele cînd brigada se 
produce la stafia de radioficare 
din cadrul uzinei. Programele ei, 
atunci, sînt concrete, cu adresă la 
viafa uzinei.

Unde sînt text i e r i i? « ★

Reproducem, mai jos, cîteva 
fragmente din textele unor 
programe de brigadă, culese 
la întîmplare. După cum se 
va vedea, comentariile sînt de 
prisos...

Din textele brigăzii de agi
tație de la I.C.O.O.

fțiie: Hai noroc, Georgică. 
Georgică : Noroc, mă.
S : Ce mai faci mă ? Tu ai 

aflat că...
G : Da, am aflat...
S : Vasăzică știi..
G : Da, cum să nu...
S: Știi tot, tot...
G : Adică ce — tot. tot ?
S : Păi asta, că noi am fost 

aleși să prezentăm programul 
brigăzii de astă seară...

G: Ce... ce să facem ?
S : Așa, știi... să spunem ce 

urmează.
G : Cui să spunem ?
S : Mă. da’ tare mai ești de

cap ! Spectatorilor, cui vrei să 
spunem ?

G: Aha, păi... dumnealor 
nu știu ?

(...Și dialogul continuă la 
același mod. ocupînd două file 
dactilografiate la un rînd și 
jumătate — din cele 9 ale 
textului întreg).

Din textul brigăzii de 
I.R.I.C.

X : Ce faci acolo ?
Y : Cînt de bucurie.
X : Din ce cînți ?
Y : Din nai.
X : Și dacă n-ai nai ?
Y : Dacă n-ai nai, cînți

ce ai.
(Nu ne putem stăpîni .să nu 

semnalăm, ca generală, aceas
tă boală a „intrărilor în su
biect” lungi și anoste, cu ga
guri de gust îndoielnic, în ca
re ni se pare a recunoaște, u-

neori, motive de inspirație ex
trase din programele unor cu
noscute formații de estradă 
bucureștene).

în fine, un aspect concret, 
din viața întreprinderii : sînt 
satirizate dactilografele care-și 
pierd vremea în discuții ste
rile, ignorînd ocupațiile pro
ductive. Dar cum e dirijată 
satira ? Iată, dialogul în cauză:

„Mimi : Ai zis că te duci la 
piață și ai stat pînă la ora 12.

Lili : Am avut întîlnire cu 
logodnicul meu.

Mimi : Cîți ani are ?
Lili : 25 de ani. Dar al tău ?
Mimi : Al meu e mai copt 

etc.
♦

Inutil să mai aliniem, lîngă 
aceste programe, tabelele pro
blemelor reale, vii, care preo
cupau în acele momente între
prinderile sau instituțiile- 
gazde. Demonstrația n-ar fi

nici o clipă în favoarea bri
găzilor. Cît privește textul în 
sine, calitatea sa literară...

Nimeni nu pretinde unui 
text de brigadă, făurit cu mij
loace restrînse, să aibă strălu
cirea de expresie a operei de 
mare literatură. Dar de aici 
și pînă la vulgaritate în cri
tică — sau, în ce privește 
„pozitivul”, la formulări ge
nerale — e un pas pe care 
cu greu îl concepem.

— N-avem textieri! — se 
plîng organele culturale. N-a
vem colective de creatori pe 
lîngă brigăzi !

...Oare de ce n-or fi aceste 
colective ? După cîte știm, ele 
nu apar brusc, prin hazard sau 
scamatorie, gata pregătite, 
gata inspirate, ba poate și cu 
buzunarele doldora de texte 
splendide.

N-ar trebui oare atrași în 
acțiunea creării de texte și

membrii filialei craiovene a 
Uniunii Scriitorilor sau mem
brii cenaclului ?

Condiția de scriitor mili
tant incumbă, ca pe o trăsă
tură necesară, și pe aceea de 
activist pe tărîmul artistic. 
Lucru pe care tinerii scriitori 
craioveni îl știu foarte bine 
și pe care l-ar putea, practica 
cu deosebite succese în 
munca de îndrumare literară 
a brigăzilor artistice de agi
tație. (Despre aportul bun pe 
care l-ar putea da activității 
brigăzilor tinerii din cercurile 
literare din întreprinderile și 
instituțiile orașului am mai 
vorbit). Un rol de seamă îi re-

de aceste brigăzi, cunoașterea 
lor, ar oferi posibilitatea 
depistării de actori-amatori 
talentați — ceea ce este, ni se 
pare, o sarcină permanentă a 
Teatrului Național. Iată ce 
factori, care pot sprijini în mod 
direct și eficient munca 
brigăzilor artistice de agitație, 
ar trebui să aibă în vedere 
Comitetul orășenesc U.T.M. 
Craiova. Numai că tovarășii 
de la comitetul orășenesc 
U.T.M. nu privesc, din cîte s-a 
văzut, cu întreaga răspundere 
această necesitate. Socotim în
să că această optică greșită 
se va schimba neîntîrziat,

I
ntr-un articol recent, ziarul „Scînteia“ releva 
unele lipsuri privind aspectele muncii dc edu
cație comunistă a tineretului din orașul Craiova. 
Articolul a fost viu comentat în întreprinderi și 
instituții, stîrnind, nu o dată, dezbateri organi
zate, în cadrul unor ședințe, a acestei importan
te probleme. In prezent, sub îndrumarea comi

tetului orășenesc de partid, comitetul orășenesc U.T.M. în
treprinde analize temeinice în fiecare organizație de bază 
asupra muncii de educație comunistă a tineretului, asu
pra sarcinilor de viitor ale acestei activități.

în aceste sarcini de viitor ni se pare că trebuie să se 
înscrie reanimarea armei celei mai eficiente a muncii cul
tural-educative de masă — brigada artistică de agitație — 
reanimare privind și extinderea ariei ei de activitate în 
toate întreprinderile și instituțiile și îmbunătățirea cali
tății ei.

ILIE PURCARU

vine și Teatrului Național al 
Craiovei, colectiv talentat, 
care ar putea sprijini, prin a- 
jutorul dat de regizorii săi, 
ridicarea nivelului artistic al 
spectacolelor prezentate de 
brigăzi. Fără să mai vorbim 
despre faptul că apropierea

potrivindu.se


Cu tinerii intelectuali — 
forme specif ee de muncă

Alături de oamenii de știință 
și cultură vîrstnici, cu o bogată 
experiență, tinerii intelectuali sînt 
chemafi să-și aducă conlribufia la 
realizarea cu succes a marilor sar
cini puse în fa(a poporului nos
tru de Qongresul al lll-lea al 
partidului! în dezvoltarea econo
mică și culturală a patriei noastre. 
Organizației U.T.M. îi revin© sarci
na de a-i educa, de a-i mobiliza 
la o muncă creatoare intensă, e- 
ficace.

în această privință, organizațiile 
U.T.M. din raionul „30 Decembrie" 
— București, în care se concen
trează cele mai multe instituții 
științifice, de artă și cultură, pre
zintă o experiență ce merită cu
noscută.

Cum era și firesc, atenfia prin
cipală a fost îndreptată și de da
ta aceasta spre mobilizarea 
tirerilor ingineri, proiecfanfi, cer
cetători științifici, oameni de 
artă etc, pentru îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor ce stau în fața 
institufiilor respective. Comitetul 
U.T.M. de la Academia R.PR., de 
pildă, preocupat de formarea și 
dezvoltarea gîndirii științifice a 
tinerilor cercetători, a inițiat și ex
tins în toate organizațiile de bază 
U.T.M. alcătuirea planurilor indivi
duale pe durata de un an. Aceste 
planuri au fost elaborate sub di
recta conducere a organizațiilor 
de partid și cu sprijinul efectiv 
al conducerii științifice a institute
lor respective. Ele cuprind, pe 
îîngă temele de cercetare științifi
că ce vor fi urmărite pe durata 
unui an, și obiective concrete re
feritoare la dezvoltarea și crește
rea științifică a tînărului în dome
niul în care lucrează. Organizarea 
muncii în acest fel a făcut posibilă 
antrenarea mai activă a tinerilor 
la îndeplinirea planurilor de cer
cetare științifică, a dus la crește
rea numărului celor ce publică 
lucrări originale, a mărit eficienta 
intervențiilor făcute de tinerii in
gineri și cercetători la sesiunile

Excursie • 

știinfifice din cadrul institutelor 
respective.

Paralel cu aceasta, organizațiile 
de bază U.T.M., s-au îndreptat cu 
toată atenfia spre înarmarea tine
rilor cu cunoașterea politicii parti
dului nostru, a ideologiei marxist- 
leniniste.
. Multe din adunările generale 
U.T.M. care au avut loc în aceste 
instituții au răspuns tocmai cerin
țelor amintite : „Rolul conducător 
al partidului în etapa actuală și 
succesele obfinute de poporul 
nostru în ar.ii puterii populare" 
care a avut loc la Editura politică, 
„Cinstea de a fi comunist“, 
„Comunistul și știința“, „Eficiența 
practică a cercetărilor noastre 
științifice" ținute la Academia 
R. P. R. și altele sînt adunări ge
nerale care, bine pregătite, au 
avut o puternică irfluen- 
ță educativă asupra ti
nerilor.

Pozitiv este și faptul 
că în ultimul timp 
a luat o amploare 
din ce în ce mai mare pregătirea 
și prezentarea în adunările gene
rale U.T.M. a unor referate pe pro
bleme care îi inferezează cel mai 
mult pe tinerii intelectuali. Așa, de 
pildă, un grup de utemișfi de la 
I. T. C. M. E. au pregătit și pre
zentat în adunarea generală U.T.M. 
un referat despre realismul soci
alist și curentele contemporane în 
artă. Referatul a supus dezbaterii 
cazuri și fapte concrete, ceea ce 
a mărit combativitatea adunării 
gererale, eficiența acesteia- La fel 
s-au petrecut lucrurile în organi
zația de bază U.T.M. de la Tea
trul „C. Tănase" unde s-au pur
tat discuții interesante pe margi
nea referatului „Artistul — luptă
tor activ pe frontul ideologiei“ 
etc.

Faptul că intelectuali de frunte 
ai țării noastre, ca acad. Atanase 
Joja — președintele Academiei 
R.P.R., acad. St. Milcu, acad. Tu- 

dor Vianu, scriitorii I. M. Sado- 
veanu, M. Novicov și alții au fost 
invitați și au vorbii tinerilor in
telectuali despre problemele ac
tuale ale științei romînești, ale 
culturii și artei conduse și în
drumate de partid, a mărit efi
ciența adunărilor generale U.T.M., 
a făcut din acestea o adevărată 
școală de educare comunistă a ti
neretului.

Dar munca politică r.u a fost 
rezumată numai la adunările
generale U.T.M. Ea îmbracă
forme diverse, capătă aspecte 
multiple, toate însă subor
donate aceluiași scop : înarmarea 
tinerilor intelectuali cu ideologia 
marxist-leninistă, sprijinirea lor 
pentru a putea înțelege și inter
preta fenomenele vieții prin priz- 
ma învățăturii partidului. Aceluiași 

VIATA DE ORGANIZAȚIE
scop i-a fost consacrat și ciclul 
de conferințe inițiat de organi
zația U.T.M. de la Academie, în 
care membri ai Academiei R.P.R., 
au vorbit despre patosul în munca 
de cercetător, necesitatea speci
alizării tînărului cercetător pentru 
a contribui mai bine la îndeplini
rea sarcinilor trasate de partid.

Este lăudabilă, din acest punct 
de vedere, inițiativa comitetului 
raional U.T.M. care a organizat pe
riodic, întîlniri ale tinerilor intelec
tuali din raion cu scriitori de frunte 
ai țării noastre, actori ai primei 
scene romînești — Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale“. Cu acest 
prilej, s-au purtat interesante dis
cuții despre partinitatea artei și 
literaturii noasîre, despre caracte
rul militant al acesteia, despre 
succesele obținute în acest dome
niu în anii regimului democrat-po
pular.

Evident că toată această muncă 
nu putea să nu influențeze pozi- 

fiv educarea tinerilor intelectuali, 
să nu contribuie la dezvoltarea în 
conștiința lor a trăsăturilor mo- 
ral—politice proprii omului înaintat 
al zilelor noastre.

Dar s-a făcut oare totul în a- 
ceastă privință ?

De curînd, biroul Comitetului 
raional P.M.R. 30 Decembrie a 
analizai munca desfășurată de or
ganele și organizațiile U.T.M. din 
raion pentru educarea comunistă 
a tineretului. Un loc important în 
analiza făcută l-a ocupat muncă 
desfășurată în rîndul tinerilor inte
lectuali. Apreciind ceea ce s-a 
făcut bun și indicînd să se gene
ralizeze experiența acumulată, 
biroul comitetului raional de par
tid a scos la iveală și o seamă de 
lipsuri existente în munca organe

lor și organizațiilor 
U.T.M. în rîndul tineri
lor intelectuali.

Analizînd munca des
fășurată pentru înar
marea tinerilor intelec

tuali cu învățătura marxist-leni- 
nistă, biroul raional de partid a 
indicat să se dea o mai mare a- 
tenție studiului ideologic. In a- 
ceastă privință, în unele organi
zații de bază U.T.M. din institute 
tinerii intelectuali au fost înca
drați în mod birocratic în forme 
de învățămînt politic ca : cercuri 
de studiere a Statutului U.T.M., 
șî „Să ne cunoaștem patria socia
listă" cu toate că mulți dintre ei 
le-au absolvit încă în anii cînd 
lucrau în întreprinderi sau se aflau 
pe băncile școlii. Ar fi fost cu 
mult mai bine ca tinerii intelec
tuali să fie încadrați într-o formă 
de studiu asemănătoare celor din 
institutele de învățămînt superior 
(cercuri teoretice), sau să fie 
recomandați să urmeze o formă a 
învăfămînfului de partid. în bună 
măsură acest neajuns a fost lichi
dat, un număr însemnat de tineri 
intelectuali din raion fiind înca

drați în îrvățămîntul politic de 
partid. Rămîne în sarcina organi
zațiilor U.T.M. să urmărească în
deaproape cum studiază aceștia, 
ce concluzii trag din studiul ideo
logic pentru activitatea lor prac
tică.

în analiza făcută de biroul raio
nal de partid s-a apreciat că acti
vul comitetului raional U.T.M. des
fășoară încă o muncă generală 
cu tinerii intelectuali. Aceasta este 
consecința faptului că, în special, 
membrii biroului comitetului raio
nal U.T.M., merg puțin în aceste or
ganizații de bază. Tovarășul Păun 
Alexandru, prim-secretar al comi
tetului raional U.T.M. trece rar și în 
fugă prin aceste organizații de 
bază U.T.M.

Slaba îndrumare a organizațiilor 
de bază U.T.M., formate aproape în 
întregime din tineri intelectuali, 
mai are însă și altă cauză : insu
ficienta folosire a activului nesala- 
riaf. La comitetul raional U.T.M. 
există într-adevăr o listă cu numele 
celor ce ar trebui să formeze ac
tivul nesalariat pentru munca în 
rîrduî tinerilor intelectuali. Dar 
hîrtia singură nu rezolvă pro
blema. Biroul comitetului raional 
U.T.M. este dator să discut© peri
odic cu acești tovarăși, să-i țină 
la curent cu sarcinile care stau 
în fața organizației, să-i folosească 
cu mai multă pricepere în îndru
marea muncii de organizație în 
rîndul tinerilor intelectuali.

Generalizînd experiența bună 
dobîndită, lichidînd lipsurile sem
nalate de biroul comitetului raio
nal de partid, neîndoielnic că bi
roul comitetului raional U.T.M. va 
obține succese și mai mari în e- 
ducarea politică a tinerilor intelec
tuali, în înarmarea acestora cu 
ideologia marxist-leninistă, în mo
bilizarea lor* și mai activă în în
deplinirea sarcinilor profesionale.

GII. IONESCU

Un grup de pionieri de la cercul micilor naturaliști analizează calitatea porumbului, recoltat de pe 
terenul experimental din cadrul Palatului pionierilor din Capitală.

Foto : AGERPRES

din comună
La biblioteca din comuna 

Șocariciu din raionul Fe
tești, unde muncește ca bi
bliotecară utemista Elena 
Moisescu, se desfășoară o bo
gată activitate. Numai în 
acest an cei peste 1.800 de 
noi cititori, au citit mai mult 
de 10.000 de cărți. în cadrul

Orașul Bacău devine tot 
mai frumos, mai plin de 
lumină- Rețelele electrice 

sînt încontinuu modernizate, 
se extinde tot mai mult ilumi
natul fluorescent. In acest an 
iluminatul fluorescent a fost 
introdus și pe străzile Calea 
Moldovei, 11 Iunie, Ștefan 
Gheorghiu și altele.

In prezent se lucrează la in
troducerea iluminatului fluo

Dezvoltă sectorul zootehnic

rescent și pe străzile Calea 
Romanului și Cosminului.

Brigada de energeticieni 
condusă de comunistul Petre 
Lungu de la sectorul construc
ții — montaj I-R.E.-Bacău de
pune toată străduința ca aceste 
lucrări să fie terminate în cel 
mai scurt timp și să fie de 
cea mai bună calitate.

A. IONESCU 
electrician

pe... cinci 
continente

Arborele lingă care ne-am 
oprit, cu crengile aplecate, 
grele de frunze galbene și ro
șii, va înflori peste cîteva zile. 
Mugurii eflorali, adunați în 
ciorchini, au început să crape, 
lăsind să se întrevadă galbe
nul petalelor- Hamanelis Japo- 
nica (așa se numește el) este, 
cum s-ar spune, in plin sezon-

Sintem intr-un cring (lin 
Extremul Orient ? Nu ’. Ha
manelis Japonlca, șl alături de 
el Hamanelis Virginiana, ori
ginar din America, cresc și 
vor înflori sub privirile atente 
ale cercetătorilor și iubitorilor 
de natură, printre uriași pla
tani, stejari sau plopi, în Gră
dina Botanică de la Cotroceni.

Dar ei nu formează singurul 
punct de atracție al grădinii 
în care s-ar puica spune că își 
dau intîlnire toate anotimpu
rile anului. Alături de brazii 
carpatini de un verde crud, 
coniferul Metasecvoya a înce
put să-și scuture haina căti
nel. El face parte din cele mai 
rare specii de conifere și a fost 
descoperit de botaniștii chinezi 
in anul 1948, iar în țara noa

stră se află acum pentru pri
ma dată.

Mulți vizitatori se opresc în 
fața Chiparosului de baltă 
originar din Golful Mexic care 
uimește prin rădăcinile lui 
„respiratorii“ In jurul trun
chiului e un adevărat gard 
de „țăruși“ care ies din pă- 
mînt. Sînt rădăcinile prin care 
copacul respiră. Peste ele cad 
frunzele acestui conifer curios 
și formează un strat gros 
care, arnesteclndu-se cu pă
mântul duce la secarea băl
ților în care crește chiparosul.

In alt colț al grădinii, nucii 
negri își scutură fructele 
peste floricelele de un roșu a- 
prins, galben sau roz, cu 
frunze mărunte și lucioase. 
Ele s-au „născut“ aici, la Bucu
rești, dar poartă în coloritul 
lor ceva din poezia Orientului 
îndepărtat de unde a fost a- 
dusă sămânța.

Alături de un grup de co
lectiviști din raionul Vidra, 
vizitatori și ei, am intrat în 
sere, în lumea orhideelor și 
a cactușilor, a citricelor încăr
cate de rod și a palmierilor 
uriași, a eucalipților australi
eni șl arborilor de pîine, a ar
borilor de cauciuc și a arbori
lor de cafea.

— Iată tulipele, gladiolele șl 
iuka, aduse anul acesta de la 
Vladivostok și Tașkent, aprin
sele orhidee din Maroc, colec
ția de acacia adusă de la 
Monte Carto, plantele sucu
lente care au călătorit cu TU- 
104 de la Harkov la București 
și colecția de dalii franțuzești- 

Privirile sînt furate de flori, 
uimite de curiozități adunate 
în vaze și borcane.

Cînd am ieșit, unul din co
lectiviști făcea remarca:

— Măi frate, parcă am fi fost 
în excursie pe cinci conti
nente-

Intr-adevăr, la București, în 
grădina de Ia Cotroceni se în- 
tîlnește flora de pe cinci con
tinente.

VIOREL TONCEANU

La G.A.S. Mihăilești, regiunea București, se fac arături adînci de 
toamnă pe ultimele suprafețe de teren.
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activităților- desfășurate de 
bibliotecă se țin cu regula
ritate recenzii, cum au fost, 
de exemplu, cele ținute des
pre romanele; „Vii și morții“ 
de Simonov, „Cuscrii“ de 
Alecu Ivan Ghilia, „Bogăția 
unui sărac“ de I. Grecea și 
altele.

In scopul atragerii de noi 
cititori s-au organizat expo
ziții de cărți nou apărute. De 
asemenea s-au popularizat 
cărțile recomandate pentru 
concursul „Iubiți cartea”.

Pină în prezent, au primit 
insigna de „Prieten al cărții“ 
un număr de peste 50 tineri.

D. LAURENȚIU
funcționar

Colectiviștii din 
comuna Limanu, ra
ionul Negru Vodă, 
au dezvoltat conti
nuu șeptelul pro
prietate obștească 
In prezent, sec
torul zootehnic al 
gospodăriei noastre 
are 809 bovine, 
dintre care 376 vaci 
cu lapte, 4 900 ovi
ne și 1 305 porci.

Pentru a sprijini 
dezvoltarea sectoru
lui zootehnic, orga
nizația U.T.M. a re
comandat să lu

creze în acest sector 
un număr de 40 de 
tineri, dintre cei ma; 
harnici și conștiin
cioși. Paralel cu a- 
ceasta, organizația 
U.T.M. a urmărit ca 
tinerii crescători de 
animale să-și ridice 
necontenit califi
carea profesională, 
să studieze sistema
tic literatura teh
nică de specialitate.

Printre tinerii 
crescători de ani
male fruntași în 
muncă din gospo-

dăria noastră colec
tivă se numără și 
tînăra Golgozeanu 
Aurica, care împre
ună cu echipa din 
care face parte a 
reușit pînă acum 
să obțină de la va
cile pe care le are 
în primire o canti
tate de 50 000 litri 
lapte, 450 kg unt și 
peste 3000 kg smîn- 
tînă.

ION PANAGHIA
colectivist

În colectivă au sosit doi agronomi

Călătorie prin

Sub acest titlu s-a desfășurat 
recent, la Casa prieteniei 
romîno-soviefice din Cluj, 

un interesant concurs „Drumeții ve
seli”.

în fața unui mare număr de 
spectatori, elevii clasei a Xl-a A de 
la Școala medie „George Coșbuc" 
s-au întrecut într-o palpitantă com
petiție cu elevii clasei a Xl-a A 
de ia Școala medie „Emil Raco- 
viță”.

Pe urmele eroilor îndrăgiți — 
Andrian Nikolaev și Pavel Popovici

oceanul înstelat
— concurenții au făcut o călătorie 
imaginară prin spațiul astral.

La capătul unei întreceri entu
ziaste în care concurenții au do
vedit o pregătire excepțională, ju
riul a anunțat următorul clasament : 
Pe locul I s-a calificat clasa a Xl-a 
A d© la Școala „George Coșbuc”, 
premiul I individual a fost obținut 
de elevul Pop Corniș Marcel de 
la Școala „Emil Racoviță".

M. JMARCU 
corespondent voluntar

(Urmare din pag. I)

Soții Fu-tună sînt utemiști. In 
Școala medie, apoi în institut or
ganizația U.T.M., sub îndrumarea 
comuniștilor, le-a sădit în suflet 
dragostea pentru profesiunea a- 
leasă, i-a ajutat să înțeleagă pro
fund marile sarcini care-i revin 
inginerului agronom. Sarcinile lor 
aici în colectivă nu vor fi 
ușoare. Despre aceasta le vor
bește Vasile Ababii, secretarul co
mitetului comunal U.T.M. Organi
zația U.T.M., sub conducerea or
ganizației de partid, îi va ajuta, 
va fi mereu alături de ei, pentru 
a-și putea desfășura munca cu 
succes.

Un moment de tulburătoare 
emoție. Cîteva colectiviste, frumos 
îmbrăcate în pitorești costume 
naționale, înmînează inginerilor 
buchete de flori, ca semn al 
dragostei și bucuriei cu care co
lectiviștii din comună îi încon
joară pe inginerii care au venit în 
mijlocul lor.

Cere cuvîntul apoi Silviu Fur
tună. Vorbele tînărului inginer 
merg la inijna fiecăruia. Au sosit 
în comună de aproape o săpfă- 
mînă. Au mers în acest răstimp 
prin toate sectoarele gospodăriei, 
pe terenurile ei, l-au văzut pe 
colectiviști la culesul ultimelor su
prafețe de porumb, în sectorul 
zootehnic. Au discutat cu ei,

le-au dat primele sfaturi, au În
ceput să se închege primele prie
tenii. „Va fi frumoasă viața noa
stră aici” încheie el — și colecti
viștii îl aplaudă îndelung.

în cinstea 'sărbătoriților, forma
țiile artistice ale căminului cul
tural și ale școlii medii din loca
litate au prezentat un bogat pro
gram artistic. In încheiere, săr
bătoriții și tinerii colectiviști au 
dansat. împreună cîteva ore,

A fost o seară minunată despre 
care colectiviștii din Puiești își vor 
aminti multă vreme și pe care so
fii Furtună nu o vor uita toată 
viața.

99Steaua polară€€ de Ser£iu Fărcășan
a.
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zetar și reporter 
și-a spus din plin 
cuvîntul cu prile
jul recentului de
but în dramatur
gie al lui Sergiu 

Fărcășan. Mă refer, îndeosebi, 
la acuitatea problemelor 
dezbătute în piesă, la carac
terul actual, contemporan al 
acestor probleme, al ‘ conflictu
lui care aduce în prim planul 
acțiunii o confruntare vie de 
puncte de vedere, avînd darul 
să lumineze superioritatea 
gîndirii, concepției marxist- 
leniniste despre viață, socie
tate, despre rolul științei și 
despre poziția omului de știin
ță în lumea socialistă. Pe 
scurt, subiectul piesei lui Făr
cășan pune față în față, în 
persoana a doi savanți, comu
nistul Pavel Proca și profeso
rul de formație intelectuală 
burgheză Bogdan Athanases- 
cu, respectiv directorul ad
junct și directorul unui insti
tut de cercetări, două concep
ții ideologice opuse, solicitînd 
spectatorul să reflecte la pro
filul moral al celor doi, cu 
toate implicațiile care decurg 
din deosebirile dintre ei, pe 
diferite planuri.

Pavel Proca întrunește ca
litățile intelectualului educat la 
școala aspră a luptei revolu
ționare în ilegalitate, înflăcă
rat și pasionat în dragostea 
lui pentru adevăr, al cărui 
fundament îl află în ideologia 
marxist-leninistă. Modest, cu 
înțelegerea înaltă a misiunii 
omului de știință pus în slujba 
luptei pentru socialism, Pavel 
Proca consideră fericirea per
sonală în mod structural le
gată de fericirea întregului 
popor, de triumful ideilor co
muniste — steaua lui polară, 
călăuzitoare.

Spre deosebire de el, profe
sorul Bogdan Athanasescu. sa
vant de renume, suferă în al-

cătuirea sa spirituală de in
fluența nefastă a unei con
cepții de viață prin excelență 
individualistă și egoistă, în 
Ultimă instanță străină intere
selor poporului, străină lumii 
noastre socialiste. Format în lu
mea burgheză, el păstrează și 
face din ce în ce mai vizibil 
îp munca sa la institut, în 
raporturile cu oamenii, un a- 
nume dispreț tradus în perma
nentul zîmbet persiflant, în
tr-o anume neîncredere, și 
ceea ce este și mai grav, el 
ajunge să-și renege propriile 
succese obținute în anii noș
tri și întemeiate pe principiile 
gîndirii noastre politice, pe 
caracterul superior, colectiv,

fără să accepte un compro
mis, în numele unei așa-zise 
coexistențe pașnice. în dome
niul luptei ideologice, această 
coexistență nu poate exista. 
Relevînd tocmai acest adevăr, 
Sergiu Fărcășan înscrie — și 
acesta este și principalul me
rit al lucrării sale de debut — 
cerința ca eroul reprezentativ 
pentru zilele noastre, pentru 
epoca și lumea noastră, să fie 
înfățișat pe scenă conform dia
lecticii vieții, adică nu numai în 
postura de sfătuitor „atotștiu
tor“, ci de luptător activ. Ast
fel, Pavel Proca ne apare în 
desfășurarea acțiunii și în li
niile mari ale evoluției lui 
scenice nu numai înarmat cu

trăsături ale caracterului său, 
minunatul romantism revolu
ționar care înaripează viața 
sa, monologul amintit nimi
cește prin contrast concepția 
retrogradă, fățarnică și străină 
de noi și de viața noastră, a 
savantului Athanasescu. De 
fapt, indiferent de ce se în- 
tîmplă mai departe în evolu
ția caracterelor din piesă, aici 
în acest moment se află, dacă 
se poate spune, și deznodă- 
mîntul conflictului piesei lui 
Fărcășan.

Bineînțeles, acțiunea piesei 
nu se circumscrie în mod ex
clusiv confruntării amintite, 
în funcție de ea, însă, autorul 
aduce în dezbaterea spectato-

al muncii. încercarea de a 
mima o vreme apropierea lui 
de marxism eșuează, cum era 
și firesc, și astfel se vede o- 
bligat să răspundă direct, des
chis, celebrei întrebări a lui 
Gorki: „Cu cine sînteți voi, 
maeștri ai culturii ?“ Colabo
rarea dintre cei doi oameni de 
știință care inițial părea că se 
desfășoară în cele mai bune 
condiții duce, pînă la urmă, la 
un conflict deosebit de puter
nic, care îi demonstrează fără 
posibilități de tăgadă lui Pa
vel Proca faptul că ceea ce 
el considerase a fi în felul de 
a vedea lucrurile al profeso
rului Athanasescu anume 
erori posibil de revizuit, sînt 
în esență semnele evidente 
ale unei concepții politico- 
ideologice străine. Respectul 
și admirația nutrite pentru 
realele calități de om de știință 
ale profesorului Athanasescu 
nu-1 mai pot însă împiedica să 
vadă adevărul și, mai ales, să 
lupte pentru acest adevăr,

cunoașterea adevărului, dar și 
luptînd pentru acest adevăr, 
atît împotriva propriilor lui 
slăbiciuni, cît și împotriva a- 
celora care neagă sau se opun 
acestui adevăr. Pavel Proca 
este un erou reprezentativ, în 
caracterul căruia recunoaștem 
trăsăturile înaintate, nobile, 
ale comunistului.

în evoluția confruntării din- 
tre pozițiile ideologice diferite 
ale celor doi oameni de știință 
se află un moment — aș spu
ne cheie — în cadrul căruia 
Pavel Proca, într-un monolog 
de o reală frumusețe poetică, 
face o adevărată profesiune 
de credință. El vorbește des
pre marea fericire de a se ști 
unul din miile, din sutele de 
mii de luptători anonimi, care 
în anii aceștia, în epoca noas
tră și-au înscris, prin nobila 
lor muncă modestă, în cartea 
de aur a vremurilor numele 
de comuniști.

Afirmînd frumusețea mo
rală a comunistului, nobilele

rilor și alte asemenea proble
me de interes cum sînt, carac
terul lipsit de glorie al opor
tunistului, lingușeala, servi
lismul, prostia infatuată, spai
ma mic burgheză în fața gra
dului administrativ, obtuzita
tea intelectuală, lipsa de cu
raj și de răspundere. Cu di
verse prilejuri, în desfășura
rea acțiunii, autorul își în
dreaptă împotriva acestor tare 
un binevenit tir satiric. Sa
tira Iui are sfichiul ascuțit, 
replicile, în acest caz sînt vii, 
caracterul polemic al situa
țiilor e de bună calitate. în 
realizarea piesei, autorul a în
vins, în general, bine dificul
tățile specifice genului, con
struind, arhitectonic vorbind, 
o acțiune închegată, plauzi
bilă, logică- Primul act, cu 
menirea sa expozitivă intro
duce spectatorul în acțiune, 
oferindu-i datele principale 
ale problemei care în actul al 
doilea, și cel mai izbutit, se 
conturează distinct, odată cu

precipitarea, închegarea 
desfășurarea propriu-zisă 
conflictului. Evoluția faptelor 
e, în general, bine gradată, 
există un crescendo firesc, de 
natură să pună în lumină 
procesul confruntării dintre 
cele două poziții. Ultimul act 
însă, se diluează pe nesimțite, 
personajele principale par 
a-și fi epuizat sarcinile, discu
ția se deplasează ușor într-o 
direcție în care accentul nu 
mai cade de fapt pe amintita 
confruntare, cît pe satirizarea 
vehementă a unor aspecte 
reale, dar mai puțin legate de 
fondul principal al problemei.

în sfîrșiț, încercarea de a 
pune premizele procesului de 
transformare a prof. Athana
sescu, sînt facile, puțin con
vingătoare și spectatorii în
cearcă. din acest punct de ve
dere, un sentiment de insatis
facție.

Evident, piesa are și alte 
lipsuri, țegate unele de insufi
cienta conturare sau precizare 
a caracterului unor personaje, 
altele de lipsa de logică în 
prezența în scenă și acțiune 
a unor eroi. Așa, de pildă. 
Maria Proca, soția lui Pavel 
Proca rămîne indefinită din 
punct de vedere al caracte
rului. Inițial ea ar evolua 
spre tipul de femeie sufe
rind de neînțelegerea soțului 
permanent ocupat, ca apoi să 
apară, brusc, în postura omu
lui care suferă din motive de 
gelozie, apoi pentru unele 
bănuite necazuri pe care a- 
cesta le-ar putea avea. Pe o 
aceeași linie se înscrie și felul 
cum a fost construit persona
jul Brîndușa, pasionată de 
știință, cam superficială în 
dragoste, cu tirade mai mult 
sau mai puțin facile pe a- 
ceastă temă_, dar destul de su
perficială și în aprecierea 
unor situații obiective, privind 
însăși calitatea ei de om de 
știință. S-ar putea să ni se

O imagine obișnuită din portul Constant

spună că de fapt asta a și 
vrut autorul. Se poate, numai 
că astfel construit, personajul 
nu lasă de loc impresia unui 
om de știință, ci, pe alocuri, 
ajunge să semene cu acel tip 
de fată care nu prea își gă
sește echilibrul, și, obsedată 
de ideea unei mari și adevă
rate iubiri, divaghează pe 
marginea ei, într-un zig-zag 
care ne face să zîmbim. Un 
cuplu bine creionat în inten
țiile satirice ale autorului 
este cel al soților Enache, dar 
prezența lor în scenă și mai 
ales intervențiile lui Liviu 
Enache nu au realmente, în 
cadrul acțiunii, nici o justifi
care.

Sînt apoi momente, situații 
cînd discuțiile își pierd din 
interes datorită sentimentului 
că nu se știe exact despre ce 
e vorba. Credem că pregnan
ța ideilor valoroase ar fi cîști- 
gat prin conciziunea unor în
tregi schimburi de replici di
luate.

Revenind asupra a ceea ce 
considerăm meritul principal 
al piesei „Steaua Polară” — 
respectiv crearea personajului 
Pavel Proca, caracterul activ 
concret al prezenței lui în 
scenă, veridicitatea lui artisti
că — va trebui să remarcăm 
și felul ingenios, în care 
autorul a știut să creio
neze figura bătrînului sa
vant Bălăceanu, a cărui pre
zență cîștigă adeziunea publi
cului prin umanitatea sa și, 
mai ales, prin intransigența sa 
ideologică exprimată artistic 
în situații convingătoare.

Spectacolul Teatrului „C. I. 
Nottara“ eu piesa „Steaua Po
lară" trebuie, credem, privit 
sub două aspecte. Mai întîi 
vrem sau am dori să credem 
că odată cu el, activitatea

foarte slabă, din toate puncte
le de vedere, din ultimele 
două stagiuni a acestui colec
tiv va cunoaște un reviriment 
mult așteptat. Sentimentul de 
automulțumire care a domi
nat o bună bucată de vreme 
la acest teatru și care l-a dus 
la un serios impas, se pare 
că începe să fie sesizat de 
factorii conducători ai colecti
vului.

în al doilea rînd, evident 
condiționat de ceea ce spu
neam mai sus, va trebui să 
semnalăm ca pozitivă ideea 
de a-1 solicita la. direcția de 
scenă pe înzestratul regizor 
Radu Penciulescu. Regia a se
sizat bine intențiile autorului, 
le-a luminat corespunzător în 
spectacol, asigurînd piesei o 
întruchipare scenică menită 
să o servească inteligent. A- 
ceasta se vede în tonul gene
ral al spectacolului, în ritmul 
Iui, în mișcarea scenică și în
drumarea atentă a actorilor. 
Confruntarea de idei a fost 
transmisă viu spectatorilor, 
antrenant-

Aetorii diștribuiți în prin
cipalele roluri au răspuns bine 
intențiilor regizorale : George 
Constantin (Pavel Proca), la 
care facem o rezervă privind 
pozarea nefirească a vocii, 
Constantin Brezeanu, excelent 
în rolul prof. Athanasescu, 
Jules Cazaban, ca de obicei re
marcabil (acad. Bălăceanu), 
Marga Barbu învingînd difi
cultățile unui rol confuz (Ma
ria Proca). Restul distribuției 
se înscrie pe linia corectitudi
nii, cu excepția lui I. Punea, 
supărător de schematic. Deco
rurile lui Dan Nemțeanu, su
gestive, contribuie la reușita 
spectacolului.

DINU SĂRARU
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i nul acesta n-a 
fost darnic în ploi, 
în părțile comu
nei Tătaru din

! regiunea Dobrogea 
n-a plouat de la 
începutul lui mai

pînă acum, toamna. Totuși, 
colectiviștii de aici au obținut 
producții dintre cele mai mari 
la culturile de cereale. De 
pildă, la grîu ei au realizat 
2 646 de kg în medie la hec
tar pe o suprafață de peste 
700 de hectare.

Despre acest lucru l-am ru
gat pe tovarășul inginer Ro- 
meo Cătuneanu să ne vorbeas
că mai mult. Am stat de vorbă 
și cu președintele gospodăriei 

■ colective, cu colectiviști — și 
fiecare dintre interlocutorii 
noștri a ținut să sublinieze în 
mod deosebit rolul unui 
prieten de nădejde al celor ce 
lucrează pe ogoare : agroteh
nica.

Iată, pe scurt, ce a dus la 
rezultatele bune pe care colec
tiviștii din Tătaru le-au obți
nut la producția de grîu.

— De fapt, bazele acestei 
producții am început să le pu
nem încă din toamna trecută 
— a continuat inginerul. A- 
tunci am ales terenul pe care 
aveam să-1 însămînțăm cu 
grîu. Am însămînțat griul 
după plante bune premergă
toare acestei culturi : borceag. 
mazăre, porumb etc. Odată cu 
eliberarea terenurilor am a- 
rat la 28—30 de cm adîncime 
cu scormonitorul și, pentru 
că ieșeau bulgări mari, am 
băgat imediat după pluguri 
polidiscurile. Pe unele supra
fețe am fost nevoiți să fa
cem chiar și cîte 5—6 lucrări 
cu polidiscurile. Asta a dus la 
pregătirea unui pat germina
tiv destul de bun în vederea 
însămînțărilor: pămînt bine a- 
fînat, bine mărunțit. Pe urmă 
am început însămînțatul.

Lucrarea aceasta au termi
nat-o în jurul datei de 20 oc
tombrie. Adică au efectuat în
sămînțatul în epoca optimă 
recomandată de agrotehnică 
pentru condițiile de sol și de 
climă din zona respectivă. Dar 
n-au însămînțat orice și ori
cum. Cunoscînd adevărul zi
calei „Ce semeni, aceea cu
legi“ au căutat să însămînțe- 
ze numai soiuri de mare pro
ductivitate : Bezostaia, Tri
umph și B-301. Au instruit 

• oameni cu experiență care să 
lucreze pe semănători. S-a 
semănat la adîncimea cores
punzătoare (7—8 cm în condi
țiile lor de stepă). Sămința a 
fost bine selecționată și trata
tă mai înainte, iar în timpul 
semănatului propriu-zis s-a 
dat o atenție deosebită asigu
rării densității de boabe ger- 
minabile la hectar. Se știe că 
densitatea trebuie asigurată în 
funcție de soiul respectiv de 

. grîu și în funcție de sol. Ast
fel, pentru soiurile Triumph 
și B-301 colectiviștii din Tă
taru au asigurat între 450—500 
de boabe germinabile la me
trul pătrat, iar pentru soiul 
Bezostaia între 500—600 de 
boabe germinabile la metrul 
pătrat.

Griul astfel însămînțat a 
răsărit și s-a dezvoltat vigu
ros. Primăvara s-a făcut pli- 
vitul și s-a lucrat cu grapa 
stelată pentru spargerea crus
tei în vederea menținerii apei.

O atenție mare s-a dat re
coltatului. Această lucrare a 
fost începută în primul rînd 
pe solele însămînțate cu grîu 
din soiurile care se coc mai 
devreme, și s-a terminat pe 
întreaga suprafață de 700 de 
hectare în numai 13 zile. Așa 
s-au evitat pierderile proveni
te prin scuturare, iar grîul a 
fost depozitat la loc ferit de 
umezeală, în magaziile dinain
te pregătite.

Griul o dată băgat în ham
bar, colectiviștii din Tătaru au 
putut face și bilanțul muncii 
lor de aproape un an de zile. 
Astfel, s-a putut vedea că a- 
legerea celui mai productiv soi 
de grîu are o mare importan
ță în obținerea unor rezultate 
bune în cultura griului. Din 
producțiile obținute (Bezosta- 
ia : 2 968 de kg ; Triumph : 
2 840 kg; B-301 — 2 527 de ki
lograme în medie la hectar) ei 
au ajuns la concluzia că în 
condițiile de climă și sol pe 
care le au, soiurile Bezostaia 
și Triumph merg cel mai 
bine. De aceea, în toamna a- 
ceasta au hotărît să însămîn- 
țeze din aceste soiuri o mare 
suprafață eu grîu.

— Dar nu numai soiurile in
fluențează producțiile, ci în
tr-o măsură tot așa de mare 
și felul cum lucrezi terenul 
— a ținut să precizeze tova
rășul inginer agronom. De 
pildă, același soi (Triumph) a 
dat pe o solă 3 256 de kg în 
medie la hectar, iar pe alta 
numai 2 471 de kg la hectar. 
Trebuie să spunem că aceste 
sole au fost semănate în a- 
ceeași zi și după aceeași plan
tă premergătoare : borceagul 
pentru fin. Atunci, de unde di
ferența de aproape 800 de kg 
la hectar ? De la densitatea 
plantelor. Din cauză că pe 
una din sole n-am pregătit 
terenul la fel de bine ca pe . 
cealaltă (n-am mărunțit bul
gării după arătură) griul a ră
sărit mai rar, s-a dezvoltat 
mai slab, La recoltare, desigur 
și producția a fost mai mică.

Am desprins, din toate a- 
cestea, învățăminte importan
te, iar în anul în curs lucrările 
de pregătire a terenului în ve
derea însămînțărilor s-au fă
cut cu aceeași minuțiozitate 
pe toată suprafața destinată 
griului, 
lucrări 
trecut : 
întregii 
mînțare. La 
pregătitoare 
nurilor de 
transportul 
tratarea semințelor etc.) tinerii 
din gospodărie, mobilizați de 
organizația de bază U.T.M., au 
adus o contribuție importantă. 
De asemenea, în timpul însă- 
mînțărllor, la lucru pe mașini, 
ori la transportul seminței pe 
cîmp, ei au fost mereu pre- 
zenți.

Astfel, luîndu-și același to
varăș de nădejde în lupta 
pentru obținerea unor produc
ții mari de grîu — agrotehni
ca superioară — colectiviștii 
din Tătaru au pus baze temei
nice recoltelor viitoare.

PETRE GHELMEZ

Am efectuat și unele 
în plus față de anul 
de pildă, tăvălugitul 
suprafețe, după însă- 

toate lucrările 
(eliberarea tere- 
culturile tîrzii, 
îngrășămintelor.

Suprem al
Delegația Sovietului Suprem 

al Uniunii Sovietice, în frun
te cu G. G. Abramov, mem
bru al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a părăsit 
joi dimineața Capitala plecînd 
în vizită în țară.

La hotarul dintre regiunile 
București și Ploiești, membrii 
delegației au fost salutați de 
deputății în Marea Adunare 
Națională, Dumitru Balalia, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Ploiești 
Gheorghe Stan, 
Sfatului popular 
iești și de alți
ai organelor locale d.e stat.

în regiunea Ploiești oaspe
ții au vizitat noi construcții 
ale orașului Ploiești, Rafinăria 
Brazi, Muzeele Doftana și Pe-

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE

MAURER

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii 

Populare Romine

al P.M.R., 
președintele 

regional Plo- 
reprezentanți

Aspect exterior al noii clădiri a Institutului de Inframierobiologie a Academiei R.P.R.
Foto : AGERPRES

Etapa de masă
etapă hotărîtoare

Campionatele 
internationale 

de tenis
început

- internaționale 
masă ale Iugosla- 
participă sportivi 
Belgia, R. P. 3ul- 
Cehoslovacă, An- 
Romînă, Franța,

Joi la Skoplje au 
campionatele 
de tenis de i 
viei la care 
din Austria, 
garia, R. S. 
glia, R. P.
R. P. Ungară, R. D. Germană,
R. F. Germană, R.A.U. I 
R. P. Polonă, Suedia Și Iugo- ț 
slavla. -In prima probă a zilei, 
competiția masculină pe echi
pe — reprezentativa R P. Ro
mîne a obținui două victorii, 
califieîndu-se în semifinale. 
După ce a învins cu 3-0 echipa 
Franței, echipa romînă a ju
cat în sferturile de finală cu 
reprezentativa Suediei de care 
a dispus cu 3-1 O deosebită 
impresie a lăsat tinărul Dorin 
Giurgiucă care l-a încins 
21-15, 21-15 pe Alser.

(Urmare din pag. I)

cu

Handbal
Sala sporturilor de la 

reasca a găzduit aseară 
nirea internațională feminină 
de handbal dintre echipele 
Rapid București și Goldber- 
ger-Budapesta. Handbalistele 
noastre au obținut victoria cu 
scorul de 20-13 (12-7). Cele
două echipe se vor întâlni in 
meci revanșă duminică seara 
tot în sala Floreasea.

Flo- 
întil-

(Agerpres)

vingere, soluțiile eficace 
un caracter nelimitat. Pe 
ceasta linie se situează și 
ganizarea unor etape superi
oare ale competiției în unele 
comune în care viața sporti
vă nu este încă suficient de 
intensă. Așa, de exemplu, 
faza regională la volei și 
handbal s-a disputat în două 
gospodării agricole colective 
din comunele Santău și Ne
grești. Acum în aceste două 
gospodării voleiul și handba
lul nu mai au taine pentru 
fetele din comună, devenind 
sporturi preferate.

Experiența precedentelor 
competiții sportive de masă 
ne semnalează în același timp 
unele lacune manifestate în 
antrenarea tineretului la prac
ticarea sportului. Asemenea 
lacune trebuie înlăturate mai 
ales acum cînd ne aflăm în 
pragul etapei de pregătire a 
Spartachiadei de iarnă. Și în 
acest an, începerea întreceri
lor etapei de masa a Sparta
chiadei de vară sau a „Cupei 
agriculturii” au fost aminate 
de la o zi la alta. Așa se ex-

au
a- 

or-

plică faptul de ce în unele 
regiuni numărul parlicipanți- 
lor la competiții s-a dovedit 
utieori mai mic decît cel al 
membrilor U.C.F.S. în orașul 
București. 38 de asociații 
sportive n-au organizat etapa 
de masă a spartachiadei, iar 
în unele asociații sportive, ca 
cea a întreprinderii de con
strucții siderurgice din Hune
doara, s-au desfășurat doar 
întreceri de ‘ ‘ -
ceeași linie 
întrecerile și în raionul Vas
lui. Etapa I n-a fost or
ganizată in unele asociații, 
treeîndu-se direct la întreceri
le raionale. Cum și-au desem
nat oare asociațiile campionii? 
Asemenea practici aduc, din 
păcate, cifre umflate și spor
tivi mobilizați la întîmplare, 
deveniți peste noapte cam
pioni 
tive. 
etapa 
deplinește 
are în antrenarea
la activitatea sportivă, iar în
trecerile orășenești sau raio
nale se desfășoară la o valoa
re scăzută. Aceleași cauze fac 
ca în etapele raionale (de e- 
xemplu la întrecerile disputa
te în orașul Tr. SWverin) să 
participe un număr redus de 
concurenți. La întrecerile de 
'âtletiSin din acest oraș n-a 
fost prezentă nici o fată, iar 
ia handbal n-a evoluat nici o 
formație feminină. în aceeași 
etapă, raioanele Băilești, Ca
racal, Filiași, Gilort, Segarcea 
n-au avut reprezentanți în în
trecerile de gimnastică. Și 
mai grav s-a prezentat situa
ția în raioanele Baia de Ara
mă, Filiași care nu s-au pre
zentat la întrecerile etapei in- 
ter-raionale. E firesc atunci 
ca sportivii din regiunea Ol
tenia să se situeze pe ultimul 
loc la întrecerile interzonale. 
Și ar putea fi altfel de vre
me ce "S-a prezentat cu echi-

fotbal. Pe a- 
s-au desfășurat

ai
Evident, în 

de masă 
rolul

asociațiilor : 
acest 
nu-și 

pe 
tineretului

spor- 
; fel 

în- 
care-1

CHIPURI IN L UMINA
(Urmare din pag. I)

— Utemisful Ladislau Kapornay 
face cinste organizației noastre, s-a 
spus mai tîrziu într-o adunare ge
nerală U.T.M.

—■ Ladislau Kapornay își merită 
prestigiul, spuneau tinerii. Noi îl 
știm cum lucra la început, îl știm 
cum lucrează astăzi.

— Kapornay a fost numit șeful 
echipei de fumaliști. Merită.

Toate acestea îi trec prin minte 
în fața șarjei, în lumina tremură
toare a fontei, fiindcă, în fond, 
de această lumină se leagă toată 
munca lui, fot drumul preocupări
lor și străduințelor sale. Și nu nu
mai ale sale.

Cu brațele încleștate pe șpiț, 
gata să intervină dacă e nevoie la 
gura furnalului- ori la jgheabul de 
zgura sau fontă, iată-i în aceeași 
lumină și pe ceilalți tovarăși de 
muncă : Pavel Varga, Stan Șarpe, 
Vasile Ciobanu, Alexandru Popescu 
Mihai Bula și alții. Fiecare membru 
al echipei a'e „misiunea“ sa pre
cisă.

— Tu, Varga, îi spune Kapor
nay, ai grijă la deșarjare de ba
rajul pentru zgură. Să Iii atent 
să-l rupi la timp. Tu, Ciobanu, la 
barajul unu și doi lontă. Bula și 
Popescu luați țeava cu aer com
primat și așteptați pînă ce des
chid furnalul. îndată ce l-am des
chis, daji aer înăuntru să aibă 
presiune fonta. Tu Groza și Do- 
fler la șpiț, iar dacă e nevoie ve
nim toți. Iar tu, Șarpe, stai de 
veghe, cu ochii țintă la noi și la 
furnalul vecin. După deșarjare lu
crăm toți ia curățirea și refacerea 
jgheaburilor, 'nțeles ?

— 'nțeles, răspund voci scurte 
hotărîte ca o comandă, la ar
mată. Și, fiecare cu mis'unea lui. 
intră în schimb. După patru ore 
de muncă furnalul însuși 
comanda hofărîloare :

— Deschidem I Șarjă I
Fiecare e la postul lui 

Slan Șarpe stă de veghe.

fost alfineva, după cum altcineva 
o să fie mîine. Cu schimbul, prin 
rotație. E o metodă a șefului 
echipei care i-a ajutat pe cei ti
neri să-și ridice simțitor califica
rea.

Șarpe observă totul. Cile ase
menea șarje n-au trecut pe sub 
ochii lui. A venit la turnat acum 
patru ani, necalificat, fără școala 
profesională. Cu ajutorul lui Ka- 
pornay s-a calificat direct în pro
ducție și mai apoi a absolvit și 
cursurile de ridicare a calificării. 
Azi, ori de cile ori e nevoie, ține 
locul lui Kapornay. O amintire 
însă stăruie mai mult. Izbucnește 
parcă din șuvoiul de fontă. Era, 
la fel ca acum, de veghe. Deo
dată, la furnalul vecin nu s-a mai 
auzit obișnuitul zgomot afît de cu
noscut furnaliștilor. Furnalul vecin 
nu mai funcționa. Sînt deajuns 
cîteva secunde ca să se întrerupă 
curentul și furnalul își pierde pre
siunea. Cocsul și piatra de calcar 
nemaifiind suspendate în flacără 
cad și astupă gurile de vînt. în
cetează decantarea foniei de 
zgură. Se pierd tone de fontă, se 
avariază furnalul. Intr-un minut, cel 
mult două, gurile de vînt trebuie 
deșurubafe și curățate de zgura de
pusă. Intr-un minut, cel mult douăl 
Și gurile de vînt sînt 12 la nu-

măr. Singură, echipa nu izbutește. 
Trebuie ajutor de la furnalul ve
cin care, în timpul arderii, este 
supravegheat doar.

— încă trei băieți cu șpițul, 
după mine I a strigat el.

Atunci a fost examenul greu al 
adevăratei sale calificări. Energie, 
extraordinară rapiditate, precizie, 
hotărîre, pricepere — iată ce i-au 
trebuit.

Furnalișlii își strîng mîinile foarte 
rar. Iar cînd și le strîng e semn de 
mare respect și cinste. Lui Șarpe 
i-au strîns atunci 
poartă cu 
mintire ca 
ale cărei 
nează mai aprins cu fiecare șarjă. 
Dar care dintre membrii echipei 
nu poartă cu ei asemenea Hori I 
Toți au același drum al calificării: 
elevi la școala profesională sau 
la cea a producției Drumul cali
ficării fiecăruia luat )n parte are 
o culoare a sa, specifică. Asemenea 
curcubeului însă, culorile strălu
cesc numai dacă le privești lao
laltă, una față de cealaltă. Și 
toate la un loc au strălucire unică, 
frumoasă.

Colectivul echipei de furnaliști 
condusă de Kapornay are aseme
nea strălucire : a curcubeului și a 
răsăritului de soare.

Exploatarea forestieră Muncelul 
(regiunea Oltenia). Maistrul 
Ion Tulpan discută cu moto
ristul Petre Ghigeanu și meca
nicul de funicular Dumitru Tul
pan despre necesitatea îngrijirii 

utilajului eu care lucrează.

ascultă

Astăzi
Ieri a

sine 
pe o 
petale

mîinile. Și el 
această a- 
floare rară 

se lumi-

Spectacolul Teatrului muzical 
din

După o serie de reprezenta
ții la Timișoara, Teatrul muzi
cal din Praga a dat joi seara 
în sala de festivități a Mini
sterului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, primul 
spectacol în Capitală.

Următorul spectacol va avea 
loc în aceeași sală vineri. 9 
noiembrie,

Praga
In cursul dimineții de joi, 

reprezentanți ai Teatrului mu
zical din Praga s-au întilnit la 
sediul ambasadei R. S. Ceho
slovace din București cu zia
riști din Capitală.

Cu acest prilej, directorul 
teatrului, Jiri Șramek, a vor
bit despre activitatea și reper
toriul Teatrului muzical din 
Praga.

(Agerpres)

intîmplare, 
pregătite, care nu sini 
îndoială cele mai bune 

regiune?! Asemenea la- 
carc s-au manifestat din

pe alcătuite 
slab 
fără 
din 
cune 
păcate și în alte regiuni, pri
vează în mod direct un număr 
mare de tineri de la o viață 
sportivă bogată, continuă.

Acum ne aflăm în perioada 
de pregătire
Spartachiadei de iarnă a ti
neretului care vor începe la 1 
decembrie. Această competiție 
militează pentru promovarea 
sporturilor specifice sezonului 
de iarnă : schiul, patinajul, 
g mnastica, trînta, șahul. Ac
tuala ediție va cuprinde un 
număr sporit de discipline 
printre care : tirul, crosul și al
tele. Spartachiada de iarnă asi
gură în același timp continuita
te cu activitatea sportivă de 
vară. Se impune așadar ca 
încă de pe acum să luăm mă
suri corespunzătoare privind 
antrenarea unui număr cît 
mai mare de tineri la între
cerile Spartachiadei de iarnă. 
Timpul rămas trebuie socotit 
ca etapa de pregătire a între
cerilor. încă de pe acum se 
pot face înscrieri ale ținerile r 
la disciplinele preferate. încă 
de pe acum, în mod practic, 
trebuie începută pregătirea și 
amenajarea bazelor sportive. 
Uneori' se 
încă timp 
gerul, n-a 
asemenea 
gim. Cu cît va fi mai bine 
folosită etapa de pregătire, cu 
atît vom acorda cele mai op
time condiții participării tine
retului la întreceri.
unde se vor lua încă 
asemenea măsuri, ziua 
decembrie va fi prima 
întrecerilor Spartachiadei de 
iarnă.

Tineri, la 1 decembrie cu 
toții la start 1

a întrecerilor

spune : mai avem 
suficient; n-a dat 
căzut zăpada. Cu 

afirmații ne aină-

Acolo 
acum 
de 1 
zi a

Lucrările sesiunii de comunicări 
științifice în domeniul automaticii
Joi dimineața au început, 

în aula Academiei R. P. Ro- 
mîne, lucrările sesiunii de co
municări științifice în dome
niul automaticii, organizată 
de Comisia de automatizare a 
Academiei R. P. Romîne. La 
sesiune participă academicieni 
și alți oameni de știință, in
gineri și tehnicieni din țara 
noastră, precum și specialiști 
din R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. P. D. Coreea-

a

nă, Franța, R. D. Germană, 
R. P. F. Iugoslavia, R. P. Po
lonă, R. P. Ungară.

Cuvîntul de deschidere
fost rostit de acad. Grigore 
C. Moisil, președintele Comi
siei de automatizare, membru 
în Prezidiul Academiei R. P. 
Romîne.

Au rostit cuvinte de salut 
membri ai 
peste hotare, 
sesiune.

delegațiilor de 
participante la

Foto : AGERPRES (Agerpres)

Publicăm după revis
ta „ZA RUBEJOM“ în
semnările despre Libia 
ale ziaristului sovietic 
I. Beliaev.

Brașov 
de Ion 
M.A.N., 
popular 
alți re-

BUCUREȘTI

Președintele Sfatului popu
lar regional Ploiești a oferit 
un dineu în cinstea delegației.

După-amiază oaspeții au 
plecat spre orașul Brașov. La 
intrarea în regiunea 
ei au fost întîrnpinați 
Mărcuș, deputat în 
președintele Sfatului 
regional Brașov și de
prezentanți ai organelor locale 
de stat.

A fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovieti
ce în R. P. Romînă.

în timpul vizitelor, membrii 
delegației au fost însoțiți de 
tovarășii Avram Bunaciu, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Anton Moisescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Na
ționale, Anton Breitenhofer, 
membru al Consiliului de 
Stat, Alexandru Boabă, secre
tar al Marii Adunări Naționa
le și de membri ai ambasadei 
U.R.S.S.

(Agerpres)

Vă exprim cele mai căl
duroase mulțumiri pentru 
mesajul pe care ați binevoit a 
mi-1 adresa cu ocazia sărbăto
rii noastre naționale.

La rîndul meu, vă exprim 
în numele guvernului și po
porului algerian, precum și al 
meu personal, urări de fericire 
pentru dv., de prosperitate și 
progres pentru poporul romîn.

Sînt convins că relațiile de 
prietenie care leagă popoarele 
noastre se vor întări in inte
resul ambelor țări și al men
ținerii păcii mondiale.

AHMED BEN BELEA 
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Algeriene Demo

cratice și Populare

Semnarea convenției consulare 
între Republica Populară Romînă

Federativă Iugoslaviați Republica Populară
în urma tratativelor care 

au decurs într-o atmosferă de 
înțelegere, la 8 noiembrie a.c. 
a avut loc la Ministerul Afa
cerilor Externe semnarea Con
venției Consulare între Gu
vernul Republicii Populare 
Romine și Guvernul Republi
cii Populare Federative Iugo
slavia.

Convenția a fost semnată 
din partea romînă de Gheor
ghe Pele, adjunct al minis-

trului afacerilor externe, iar 
din partea iugoslavă de Arso 
Milatovici, ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al 
R.P.F. Iugoslavia în R. P. Ro
mînă.

Au fost de față membrii ce
lor două delegații participante 
la tratative, funcționari supe
riori din Ministeul 
Externe, precum și 
ambasadei R.P.F. 
la București.

Afacerilor 
membri ai 
Iugoslavia

INFOR
sindica-
Kenyg, 

la invi- 
Central al 

au întilnit joi

Membrii delegației 
telor progresiste din 
care ne vizitează țara 
tația Consiliului 
S ndicatelor, s-i 
seara cu reprezentanți ai zia
relor centrale. Agenției romî
ne de presă „Agerpres" și Ra- 
dioteleviziunii.

Oaspeții au vorbit ziariști
lor despre lupta clasei munci
toare și a sindicatelor progre
siste d n Kenya împotriva co
lonialismului 
impresii din 
țara noastră.

și au împărtășit 
vizita făcută în

Joi a avui 
neului R. P. 
zionul

*
loc în sala Ate- 
Romîne simpo- 

„Constructorii comu-

nismului cuceritorii cosmosu
lui“, organizat de Consiliul 
pentru răspîndirea cunoștințe
lor cultural-științifice din 
Comitetul de stat pentru cul
tură și artă.

Simpozionul a fost, prezidat 
de acad Elie Carafoll, direc
torul Institutului de mecani
că aplicată „Traian Vuia“.

Despre ultimele realizări ale 
oamenilor de știință sovietici 
în cucerirea spațiului cosmic 
au vorbit acad. Eugen BAdă- 
rău, directorul Institutului de 
fizică al Academiei R. P Ro
mîne, prof, univ. Călin Po- 
povici și prof. univ. Edmond 
Nicolau,

(Agerpres)

Foto : AGERPRES

Vedere exterioară a cuptoarelor de clincher de 
ment din Medgidia.

mai

din-
nu
nu

locutor vorbăref. 
zîsta și i-am pus 
stătea pe limbă, 
zărit pe vecinul

— Spuneți-mi,

N-am puful re- 
întrebarea ce-mi 
imediat ce l-am 
meu :
domnule colo

nel, tăceți serviciu în armata |i- 
biană î

— Nu, în cea engleză.
— Atunci de ce vă alla/i aici î
— Foarte simplu I Ieri, brigada 

mea a debarcat nu departe 
Tripoli. Dimineața am fost încă 
Anglia.

Nu mirosea a război. Libia 
amenință pe nimeni și nici nu 
tenfionează să facă aceasta, 
Anglia a debarcat pe teritoriul 
trupe de desant îl

Mi-a explicat însuși colonelul. 
A reieșit că brigada sa face 
regularitate în Libia manevre 
toamnă și primăvară.

— Știți, este foarte comod 
a spus el. — (ara este mare, 
unde să te miști. Nu e ca la noi, 
pe insulele strimte. Nu stăm aici 
prea mult. Peste vreo două săp- 
tămîni, sper să mă întorc la Lon
dra.

De fapt, englezii nu au pără
sit Libia. Este adevărat că se 
poartă în această țară în mod 
foarte reținut. Parașutiștii englezi 
nu hoinăresc prin restaurante. Ei 
călătoresc organizați în autobuze 
lungi, verzi, prin Tripoli și Ben 
gâzi, mergînd în excursie. In 
timpul liber, între antrenamente, 
tinerii din Walles și Scoția vizi- 
>ează locurile pitorești și istorice 
ale Libiei.

La Tobruk a fost menținută baza 
militară maritimă engleză, iar ală
turi de acest oraș nu prea mare, 
a fost construi/ un aerodrom mi
litar englez ultramodern.

de
în

Libienii nu sînt oameni grăbiți, 
dar hofărîți. Ei au un calcul pro
priu al timpului și își dau bine 
seama despre propriile lor posi
bilități. Ei știu să se mulțumească 
cu puțin, dar nu uită viitorul și 
vor din tot sufletul să trăiască 
bine.

— Este bine să obții totul 
tr-odală I Dar esle prost să 
primești nimic. Noi, libienii,
ne grăbim și ne mulțumim chiar 
cu o jumătate. Dar noi nu vom 
renunța niciodată la lupta pentru 
un viitor mai bun.

Aceasta nu reprezintă doar o 
frază iscusit exprimată, pe care 
am auzit-o de la un cunoscut zia
rist libian. Este o întreagă filozo
fie. Ea este, desigur, impusă, dar 
este legată de viață. Libia a cîș- 
tigat cu multe sacrificii indepen
dența. Distrusă în anii războiului 
de italieni și germani, supusă ti
rului trupelor aliate, ea nu a pu
tut să se opună presiunii rechini
lor imperialiști nici în anii de 
după război. De acest lucru m-am 
convins chiar a doua zi după so
sirea mea la Tripoli.

Colonelul a sosit 
manevre
înd am coborît di
mineața la 
rantul
pentru a lua micul 
dejun, am descope
rit, uimit, un tablou 
pe care nu 
văd. El nu a fost un

mericană Willes-Field, 
mare din Africa de nord. Avioa
nele militare ale S.U.A., care de
colează de pe ea, efectuează 
deasupra Sorbatei și în vecinătate 
zboruri de antrenament și trageri 
de manevră.

Libia pare enigmatică, iar li-

Glasul tărăgănat al muezinului, 
care răsuna deasupra părții vechi 
a orașului Tripoli, amintea că Li
bia este o țară musulmană. El 
chema la ultima rugăciune a zilei. 
Totul în jur respira liniște. Viața 
nu trepida, ci curgea încet, în
tr-un' ritm stabilit cu mul/ timp în 
urmă de cineva, amintind de 
mersul unui ceasornic la care 
nenumăratele rotițe se învîrfesc 
încă, dar mai înce/ decît ale u- 
nui ceșs obișnuit.

Aceasta este impresia pe care 
Libia ți-o face la prima vedere. 
Astfel este ea prezentată de zia
riștii și politicienii occidentali — 
un fel de regat adormit. Dar 
de mult va greși acela care 
accepta prima impresie drept 
devărata Libie I

Dar ce esle aceasta ? Un punct 
maro, care a apărut pe neaștep
tate pe cerul de un albastru lim
pede, crește rapid și se transfor
mă înfr-un greu bombardier cu 
reacție, care huruie asurzitor. Pe 
luseiajul său, de ambele părți, 
stele cu 5 colțuri de culoare albă 
— semnul distinctiv al forțelor 
armate 
ceea 
nimic 
nice. 
află

nu 
in- 
iar 
ei

care 
de loc a 
împreună 
maritimă 

în came-

seară liniștită, 
nu aducea 
toamnă, 
cu briza 
proaspătă, 
ra hotelului „Grand 
Hotel“ unde am 

tras pătrundea larma surdă a 
portului capitalei Libiei. Ritmic, 
valuri leneșe se loveau de țărm. 
Din depărtare veneau sunetele si
renelor vaselor care se îndepăr
tau. Dincolo de fereastră, pe ce
rul care se contopea cu marea 
de o culoare liliachie închisă, se 
conturau Intr-un semicerc lumi
nile renumitei faleze tropicale, 
întregul tablou care mi se înfă
țișa în fața ochilor amintea de 
basmele din „O mie și una de 
nopți".

Pe faleză, ba apăreau, 
păreau trecători rari. De ambele 
părți treceau automobile. Lovind 
cu copite asfaltul, trăgînd trăsuri 
care purtau patina timpului, tre
ceau în trap cai bătrîni, Ici-colo 
străluceau luminile multicolore ale 
reclamelor.

cu 
de

ba dis-

cît 
va 
a-

ale S.U.A, Tot 
în Libia nu are 

îndeletniciri paș- 
de Tripoli se

aeriene
ce lac ele 
comun cu
Aproape

baza militaro-aeriană a-

DE DRUM
bianul de nepătruns. Dar această 
nepătrundere dispare imediat a- 
tunci cînd faci cunoștință de a- 
proape cu poporul acestei țări. 
Libienii sînt oameni aspri, dar a- 
semenea tuturor arabilor primesc 
cu bucurie pe cei care le-au ve
nit în casă fără gînduri ascunse 
Pînă în ziua de astăzi ei blestemă 
Italia fascistă. Pentru aceasta ei 
au tot temeiul. La Bengazi, despre 
lascismul italian amintesc ruinele 
portului și numeroase case, pînă 
astăzi nerefăcute. Libienii însă 
trăiesc laolaltă, fără excese, cu 
italienii al căror număr, doar la 
Tripoli, depășește 30.000,

restau- 
hotelului,

m-am
așteplat să-l
cadru dintr-un vechi film dat ui- 
■ării. La masa vecină, își sorbea 
calm cafeaua un colonel englez. 
Era în uniformă. Pe un scaun a- 
lăturat stătea chipiul său.

Colonelul s-a dovedit un inler- (Continuare în pag a Vi a)
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Lucrările Adunării Generale Intîlnirea
conducătorilor Sesiunea Consiliului 0.1. M.

a O.N.U sovietici
eu Jănos Kâdâr

Cuvintarea reprezentantului R. P. Romine
Lucrările Congresului P. C. Bulgar

• La inițiativa delegației R. P. Romîne a fost 
adoptată o prevedere importantă 

tntr-o convenție internațională • 
reprezentanților R. P. Ro mine în

nr. 4

Intervențiile 
comitetele

și 5

NEW YORK 8. — De la tri
misul special Agerpres, C. Ră
ducanu : în ziua de 7 noiem
brie a fost prezentat Adunării 
Generale spre adoptare, pro
iectul de Convenție internațio
nală asupra căsătoriei aprobat 
de Comitetul al treilea în 
cursul unei dezbateri recente, 
în comitet, în urma unei dis
cuții vii, ca urmare a inițiati
vei delegației R. P. Romîne, a 
fost introdusă pentru prima 
oară într-o convenție interna
țională elaborată sub egida 
O.N.U., prevederea că juris
dicția Curții Internaționale de 
Justiție poate fi exercitată nu
mai cu consimțămîntul tutu
ror părților. Această prevede
re, care depășește în însemnă
tate cadrul limitat al conven. 
ției adoptate de comitet, eli
berează statele de o serie de 
obligații impuse din afară, 
fiind singura cale conformă cu 
suveranitatea statelor, mem
bre sau nemembre ale O.N.U.

încercînd revenirea la tex
tul iniția], propus de S.U.A. și 
respins de comitet, delegațiile 
S.U.A.. Liberiei și Suediei au 
introdus în ședința plenară un 
amendament vizînd anularea 
articolului adoptat în comitet 
în formularea delegației romî
ne. Luînd cuvîntul în Adu
narea Generală, prof. TRAIAN 
IONAȘCU a relevat substra
tul acestei manevre, subliniind 
că alte convenții internaționa
le recunosc criteriul acordului 
părților interesate ca singurul 
corespunzător suveranității 
statelor și resping obligativi
tatea jurisdicției Curții Inter
naționale.

Pus la vot. amendamentul 
american a fost respins, dele
gația S.U.A. suferind astfel o 
înfrîngere serioasă într-o pro
blemă ale cărei implicații largi 
ar putea apare din nou chiar 
și în cursul actualei sesiuni.

Aceeași soartă a avut-o și 
un amendament al delegației 
engleze care era menit să re
stabilească în textul conven
ției o clauză cu caracter colo
nial și care, de asemenea, 
sese respinsă de comitet.

fu-

★

la
C.
de

comitetului MIR- 
în nu-

dezbaterilor 
CEA NICOLAESCU, 
mele delegației romîne, a sub
liniat marea responsabilitate 
a guvernului sud-african care 
a creat această situație a- 
nexînd pe de o parte un te
ritoriu care are un statut in
ternațional și faptul că a im
pus în acest teritoriu o poli
tică rasistă inumană. O astfel 
de politică trebuie condamna
tă cu toată tăria de organi
zația noastră.

în încheiere vorbitorul a 
arătat că populația din Afri
ca de sud-vest are dreptul 
inalienabil la autodetermina
re și independență.

*
NEW YORK 8. — De la 

trimisul special Agerpres C. 
Răducanu: în cadrul dezba
terilor comitetului (al 5-lea) 
pentru problemele administra
tive și bugetare se examinează 
capitolul bugetar al Națiuni
lor Unite cu privire la asis
tența tehnică. Vorbind în nu
mele delegației romîne, FLO- 
REA STOIANA, a arătat că 
modalitatea cea mai raționa
lă și mai eficientă pentru a- 
cordarea asistenței tehnice ță
rilor în curs de dezvoltare 
prin intermediul O.N.U. ar fi 
crearea unui buget separat 
pe bază de contribuții volun
tare. Aceasta, precum și reor
ganizarea ca atare a întregu
lui sistem de acordare a asis
tenței tehnice prin interme
diul O.N.U., ar pune această 
acțiune pe o bază sănătoasă, 
ar pune capăt actualelor prac
tici discriminatorii.

NEW YORK 8. — De 
trimisul special Agerpres, 
Răducanu : în comitetul 
tutelă (nr. 4) continuă dezba
terea generală asupra ches
tiunii teritoriului Africii de 
sud-vest.

Luînd cuvîntul în cadrul

„Consider șomajul o 
problemă cit se poate 
de gravă a Angliei, 
așa cum este ea de 
fapt".

„Cel mai înalt grad 
de folosire a tortelor 
de muncă va fi întot
deauna un fel eco
nomic scump inimii 
mele".

Aceste 
parte din 
care l-a
nistrul de finanfe 
Marii Britanii, Reginald 
Maudling, acum vreo 
două luni în Camera 
Comunelor.

Potrivit știrilor ofi
ciale, Anglia avea în 

moment circa

afirmații fac 
discursul pe 
rostit mi

ai

MOSCOVA 8 (Agerpres).— 
TASS transmite : La 8 noiem
brie, Nikita Hrușciov. Leonid 
Brej nev și Frol Kozlov, mem
bri ai Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., s-au întîlnit cu Janos 
Kadar, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., președintele Gu
vernului revoluționar munci- 
toresc-țărănesc ungar. Parti- 
cipanții la întîlnire au _ avut 
un schimb de păreri într-o 
sferă largă de probleme care 
prezintă un interes reciproc, 
întîlnirea a decurs într-o at
mosferă de cordialitate și prie
tenie, 
plină 
toate

înregistrîndu-se o de- 
unitate de vederi în 

problemele discutate.

AL ȚÂRILOR SOCIALISTE
MOSCOVA 8. — De la co

respondentul Agerpres: Joi 
după-amiază, postul de Tele
viziune Moscova a prezentat 
primul telejurnal al țărilor 
socialiste care fac parte 
sistemul internațional al 
terviziunii“. Emisiunea a 
realizată de televiziunile 
Bulgaria, Cehoslovacia, Polo
nia, R. D. Germană, Romînia, 
Ungaria și Uniunea Sovietică. 
Prin reportajele realizate pen
tru jurnalul „Interviziunii“ de 
Studioul de Televiziune Bucu
rești, telespectatorii din Mos
cova, Leningrad, Kiev, Dne
propetrovsk, Riga, Talin, Minsk 
și din numeroase alte orașe 
sovietice au putut urmări pa
norama construcțiilor bucu- 
reștene, au făcut un scurt po
pas la cel de-al 4-lea pavilion 
de mostre. Au fost, de aseme
nea, prezentate aspecte filma
te in timpul vizitei în țara 
noastră a delegației de partid 
și guvernamentale a U.R.S.S. 
în frunte cu N. S. Hrușciov.

MOSCOVA.—N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a adresat 
la 8 noiembrie familiei Roose
velt sincere condoleanțe în 
legătură cu încetarea din viață 
a lui Eleanor Roosevelt.

„Guvernul sovietic și toți 
oamenii sovietici, scrie N. S. 
Hrușciov, au cunoscut-o pe 
Eleanor Roosevelt ca pe o 
fruntașă de seamă a vieții pu
blice americane, ca cel mai a- 
propiat prieten al marelui a- 
merican, Franklin D. Roose
velt, de numele căruia sînt 
legate numeroase pagini fru
moase din istoria relațiilor 
sovieto-americane atît în timp

ÎNSEMNĂRI

400 000 de șomeri to
tali.

La 31 octombrie 
însă, numărul lor (chiar 
potrivit datelor oficia, 
le) a ajuns la 520 000, 
fiind de două ori mai 
mare decît în 1960. 
Referindu-se la păre
rile unor experfi ai 
ministerului de finan
țe, ziarul „DAILY HE
RALD" prezice că pînă 
în februarie 1963 nu
mărul șomerilor se va 
ridica la cel puțin 
800 000.

Aceste date 
furnizate de statistica 
oficială care înregis
trează numai pe șo
merii înscriși la birou-

sînt

rile de plasare. Econo
mistul Ed. Turner de 
la universitatea din 
Manchester a calculat 
însă că încă de pe a- 
cum 'există în fapt a- 
proape 1 000 000 
șomeri.

lată dar cum 
lucrurile. Deocamdată 
sir Maudling nu între
prinde nimic și păs
trează tăcere în pro. 
blema creșterii șoma- 
șului. Dacă-i adevărat 
că el „fine la inimă" 
această „problemă cît 
se poate de gravă a 
Angliei", atunci este 
cazul să întrebăm unde 
se află inima lui I

din 
„în
josi 
din

de pace, cît și în timpul 
luptei comune împotriva Ger
maniei hitleriste“.

NEW YORK. Datele cu pri. 
vire la rezultatele alegerilor 
din S.U.A., care au avut Ioc 
la 6 noiembrie, atestă că 
partidul democrat va avea o 
majoritate considerabilă în 
cele două camere ale Congre
sului celei de-a 88-a 
turi. Din 435 de locuri 
mera Reprezentanților 
crații au obținut 259 
republicanii 176 locuri. în Se-

legisla- 
în Ca- 
demo- 
locuri,

GENEVA 8 (Agerpres). — 
La Geneva se desfășoară lu
crările celei de-a 153-a sesi
uni a Consiliului de admini
strație al O.I.M.

Luînd cuvîntul pe marginea 
problemei „Măsuri internațio
nale privind reforma agrară”, 
reprezentantul R. P. Romîne, 
Grigore Geamănu, a arătat 
că noțiunea de reformă agra
ră presupune ca problemă 
centrală lichidarea totală a 
proprietății latifundiare și 
prin aceasta a relațiilor feu
dale.

Referindu-se la consecințele 
sociale ale ultimei reforme a-

grare din țara noastră, Gri
gore Geamănu a prezentat un 
tablou comparativ al situației 
țărănimii muncitoare sub re
gimul burghezo-moșieresc . și 
în prezent. După colectiviza
rea agriculturii condițiile de 
viață ale țăranilor muncitori 
s-au îmbunătățit în mod evi
dent datorită politicii de coo
perativizare. Dezvoltarea di
namică a agriculturii și a 
satelor noastre, creșterea ni
velului de trai al țăranilor 
muncitori reflectă de fapt pro
gresele realizate datorită re
formei agrare și acțiunilor 
care le-au urmat.

SOFIA 8 (Agerpres). — La 
noiembrie — anunță B.T.A. 

— la Congresul al VIII-lea al 
Partidului Comunist Bulgar 
au continuat dezbaterile pe 
marginea raportului de activi
tate al Comitetului Central al 
Partidului.

La ședința din dimineața zi
lei de 8 noiembrie, prezidată 
de generalul de armată Ivan 
Mihailov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., Con
gresul a fost salutat în numele 
țăranilor muncitori — membri 
ai Uniunii populare agrare 
din Bulgaria de Gheorghi Trai- 
kov, secretar al U.P.A.B.

A luat, de asemenea, cuvîn
tul Stanko Todorov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al

8
P.C. Bulgar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Ședința de după-amiază a 
congresului a fost prezidată de 
Encio Staikov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B. 
Au continuat discuțiile pe mar
ginea raportului de activitate 
al C.C. și a raportului Comi
siei centrale de revizie.

Au rostit cuvîntări de salut 
U Siu-țiuan, membru al C.C. 
al Partidului Comunist Chinez, 
R. Zambrowski, membru al 
Biroului Politic al C-C. și se
cretar al C.C. al 
Muncitoresc Unit 
Bacilek, membru 
Politic al C.C. 
Cehoslovacia, Georges Seguy, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Fran-

Partidului 
Polonez, K. 
al Biroului 
al P.C. din

cez, Hermann Mattern, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., Umberto 
Terracini, din partea Condu
cerii P.C. Italian, Dezso Ne
meș, membru al Biroului Po
litic și secretar al C. C. al 
P.M.S.U., Kim Don Han, mem
bru al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, ministru al în- 
vățămintului superior.

Congresul al VIII-lea al P.C. 
Bulgar a fost salutat, de ase
menea, de tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Romîn, conducă
torul delegației P.M.R. la con
gres.

Lucrările congresului con
tinuă.

GRECIA: Miting de protest
al țăranilor

ATENA 8 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 7 noiembrie dru
murile care duc spre micul oraș 
Xilokastron, din departamentul 
Korinthias din Peloponnes erau 
arhipline de țărani care aveau 
să participe la mitingul de pro
test împotriva jefuirii mereu

crescînde a țăranilor de către 
marii negustori, protejați de au
torități.

Țăranii au adoptat o rezoluție 
cerind majorarea prețurilor 
produsele lor și adoptarea 
măsuri pentru îmbunătățirea 
tuației lor.

Discursul lui de Gaulle
PARIS 8 (Agerpres). — Pre

ședintele de Gaulle a rostit în 
seara zilei de 7 noiembrie un 
discurs radiotelevizat în care 
a dat limpede de înțeles că 
scopul său este de a lichida din 
viața Franței toate partidele 
politice afară de U.N.R.

De Gaulle a dat de înțeles 
în mod direct că el intențio
nează să rezolve și pe viitor 
problemele de stat importan
te pe calea referendumurilor 
și plebiscitelor.

De Gaulle a chemat de fapt 
pe francezi să voteze la apro
piatele alegeri parlamentare

nat pentru cele 39 locuri va
cante au fost aleși 25 demo- 
crați și 14 republicani. Astfel, 
Senatul va fi alcătuit din 68 
democrați și 32 republicani.

SANAA. — în prezent Re
publica Arabă Yemen exami
nează Wiăs.urile ce urmează a 
fi luate în vederea prezentării 
unui protest în fața Consiliu
lui de Securitate în legătură 
cu agresiunea Arabiei Saudi
te în Yemen.

DAMASC. — Un arheolog

la 
de 
si-

numai pe candidații partidului 
U.N.R.

Reține atenția faptul că pen
tru prima oară președintele 
republicii se amestecă fățiș în 
lupta electorală a partidelor, 
chemînd pe alegători să vote
ze pentru persoanele care îi 
convin.

La Paris se . consideră că 
actuala acțiune fără precedent 
a lui de Gaulle atestă că 
cercurile guvernante ale celei 
de-a „V-a republici“ manifestă 
o serioasă îngrijorare în legă
tură cu opoziția crescîndă din 
Franța față de regimul pu
terii personale.

francez a descoperit între rui
nele recent scoase la lumină 
din localitatea Ugarit, din nor
dul Siriei, în fosta casă a 
unui aristocrat fenician o co
moară care se afla într-un ul
cior avînd 1,20 m înălțime. Se 
crede că comoara datează din 
sec. XVI î.e.n. Alături de pie
se de aur și argint colecția 
cuprinde între altele și un 
pumnal din aur de 28 de cm 
decorat cu flori de lotus

prolest la Göllingen (R.F.G.) împotriva po- 
guvernului de la Bonn.

Aspect din timpul unei recente demonstrafii de 
liticii, agrare a

Ctwinfarea tovarășului
Gheorghe Apostol

Dragi tovarăși,

Permiteți-ne ca în numele 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, al 
întregului nostru partid și al 
poporului romîn să vă trans
mitem dv, delegați la cel de-al 
VIII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Bulgar, tuturor 
comuniștilor, harnicului și ta
lentatului popor bulgar, un 
călduros salut tovărășesc îm
preună cu cele mai bune urări 
de no,- și mari succese pe ca
lea înfloririi patriei dv. socia
liste.

Congresul dv. constituie un 
mare eveniment istoric în 
viața Bulgariei prietene, mar- 
cînd o nouă etapă în înfăptu
irea acelor nobile idealuri care 
au înflăcărat în lupta lor grea 
pe cei mai înaintați și lumi
nați fii ai poporului bulgar— 
comuniștii — idealuri care au 
devenit cauza măreață a în
tregului popor.

Datorită eforturilor și entu
ziasmului oamenilor muncii 
strîns uniți în jurul conducă
torului său încercat — Parti
dul Comunist Bulgar — care 
se călăuzește neabătut de ne
muritoarea învățătură mar- 
xist-leninistă, în Republica 
Populară Bulgaria economia 
cunoaște un avînt continuu, 
crește an de an nivelul de trai 
material și cultural al po
porului.

Succesele dv. sînt indisolu
bil legate de colaborarea și 
întrajutorarea frățească cu ță
rile socialiste, de ajutorul 
internaționalist pe care l-a 
acordat și-l acordă poporului 
bulgar marea Uniune Sovie
tică. Raportul prezentat de 
tovarășul Todor Jivkov înfă
țișează minunatul tablou al a- 
cestor realizări și trasează sar
cinile principale privind dez
voltarea economiei naționale 
a R. P. Bulgaria pînă în 1980, 
continuarea într-un ritm sus
ținut a industrializării țării, 
avîntul industriei constructoa
re de mașini, energetice, me
talurgice. petroliere și chimice, 
mecanizarea și chimizarea pe 
scară tot mai largă a agricul
turii, creșterea însemnată a 
venitului .național și a bună
stării oamenilor muncii. Di
rectivele supuse dezbaterii 
Congresului constituie un mă
reț și însuflețitor program 
care va asigura Bulgariei con
dițiile necesare pentru desă- 
vîrșirea construcției socialis
mului și trecerea treptată la 
construirea desfășurată a ba
zei tehnice-materiale a comu
nismului.

Ca tovarăși și frați de luptă, 
împărtășim din toată inima 
bucuria pe care o încearcă po
porul bulgar atît pentru succe
sele sale de pînă acum cît și 
pentru minunatele perspective 
ce i se deschid.

Romînă și Republica Populară 
Bulgaria, între partidele noa
stre marxist-leniniste există 
relații trainice de prietenie 
frățească ce se întăresc pe zi 
ce trece în interesul popoare
lor noastre, al cauzei socialis
mului și comunismului.

Partidul Muncitoresc Romîn 
și Partidul Comunist Bulgar 
învață necontenit din expe
riența universal valabilă a 
gloriosului P.C.U.S. — avan
garda mișcării comuniste 
muncitorești internaționale 
aplicînd-o în mod creator 
condițiile țărilor noastre.

Adîncirea continuă a 
laborării frățești între țările 
socialiste, coordonarea planu
rilor, cooperarea și specializa
rea în producție. în spiritul 
principiilor fundamentale ale 
diviziunii internaționale so
cialiste a muncii, aprobate la 
Consfătuirea de la Moscova 
din vara acestui an a repre
zentanților partidelor comu
niste și muncitorești din ță
rile membre ale C.A.E.R. con
stituie un factor important 
pentru dezvoltarea rapidă a 
economiei fiecărei țări socia
liste în parte, creșterea forței 
sistemului mondial socialist și 
obținerea victoriei în întrece
rea economică pașnică cu ca
pitalismul.

Dragi tovarăși,

Și

co-

care își apără cu curaj inde
pendența și suveranitatea de 
stat, dreptul său de a dispune 
de propria soartă.

Pronunțîndu-se cu hotărîre 
pentru reglementarea pe ca
lea tratativelor a situației din 
regiunea Mării Caraibilor, gu
vernul romîn susține în în
tregime propunerile și măsu
rile luate de Uniunea Sovie
tică pentru soluționarea paș
nică a conflictului creat. Azi, 
mai mult ca oricînd, este ne
cesar ca problemele interna
ționale complicate să fie abor
date de către guverne și oa
meni de stat în spirit realist, 
cu chibzuință și înțelepciune.

Evenimentele din ultima 
vreme dovedesc din nou că în 
primele rinduri ale giganticei 
lupte care se duce astăzi îm
potriva forțelor agresive ale 
imperialismului, pentru men
ținerea păcii, pășesc Uniunea 
Sovietică, lagărul socialist. 
„Merito de neprețuit — a 
spus tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — și-a cîștigat 
în fața omenirii Uniunea So
vietică prin consecvența și e- 
nergia cu care apără intere
sele popoarelor, prin iniția
tiva ei inepuizabilă pe arena 
internațională și prin înaltul 
spirit de răspundere pe care-1 
manifestă 
complexe 
nale”.

Pentru

în 
ale

toate situațiile 
vieții internațio-

(Urmare din pag. a V-a)
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pă- 
au

în 
in- 
nu 
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Aceasta constituie doar o ju
mătate din concesiile Libiei. Foar
te aproape de Tripoli se întinde 
Willes Field. Cînd a fost con
struită această bază, de pe 
mînturile care-i aparțin acum 
fost alungați 1.000 de felahi.

Odată am intrat aproape 
gardul înalt al bazei. Intrînd 
tr-un șir lung de automobile, 
am observat cotitura și mi-am
seama de greșeala mea abia în 
fața porfii. Baza este ascunsă de 
un zid înalt. Ceea ce se întîmpla 
dincolo de el, o știu numai a- 
mericanii.

■ Acum cîfva timp, ziariști și ob
servatori politici egipteni au a- 
flat că pe Willes Field au și fost 
aduse arme nucleare. Discuțiile 
purtate la Cairo au ajuns la ure
chile autorităților libiene. Ele au 
cerut explicații americanilor. A- 
ceștia au răspuns, desigur, că în 
această bază nu există armament 
nuclear. Dar cum poate li contro
lat aceasta ?

Uneori, comandantul bazei Wil
les Field organizează așa-zisele 
„zile deschise“, cînd orice cetă
țean libian și chiar turist străin 
poate pătrunde dincolo de zidu
rile înalte ale bazei. Dar, desigur,

numai acolo unde-i permit ameri
canii. Spre secretele Willes Field- 
ului nu are acces nici un libian, 
nici măcar cel mai suspus.

Aceasta este a doua jumătate 
a concesiilor forțate ale Libiei, 
despre care amintesc 
ciune toți libienii.

„Un scrin cu 
negru*'

um stau 
crurile în 
fe eliberarea Libiei 
de foafe concesiile î

I Intr-adevăr, nu se 
1 va pune oare nici

odată capăt acestei 
situații și Libia se va transforma 
pentru totdeauna într-un golf li
niștit pentru neocolonialiști ?

M-am gîndit involuntar la eco
nomia Libiei. începe să se dez
volte industria națională libană. 
Libia nu este ameninfată de plăf‘ 
ruinătoare de pe urma unor îm
prumuturi străine. Ea nu le accep
tă. A fost lichidat deficitul balan
ței de plăți. In ultimii 10—12 ani, 
venitul național a crescut de 4 
ori. Inspiră oare toate aceste ci
fre optimism ? Se pare că nu. 
Starea agriculturii Libiei rămîne 
deocamdată alarmantă. Foarte

cu amără-

aur

totuși lu
ce priveș-

prost stau. lucrurile în ce privește 
apa.

— Ce avefi de spus în legătură 
cu petrolul nostru ? — m-a între
bat un mare financiar libian. — 
lată salvarea noastră I

Interlocutorul meu nu a dezvă
luit vreo taină. Despre petrolul 
libian vorbește întregul Orient a- 
propiat și mijlociu. In trecut Libia 
a lost botezată de călători și zia
riști „un,scrin cu nisip“, acum 
este just ca ea să fie denumită 
„un scrin cu aur negru“. Geologi 
americani și englezi afirmă că în 
ceea ce privește rezervele de pe
trol, Libia nu rămîne în urmă față 
de Kuweit.

Pînă în 1956 nimeni nu s-a gin- 
dit în mod serios să se ocupe de 
prospectarea petrolului în Libia. 
Rapoartele expedițiilor geologice 
ale companiilor americane nu 
promiteau nimic bun. Totul a fost 
schimbat de naționalizarea cana
lului Suez. Egiptenii au închis ca
nalul, iar sirienii, profestînd îm
potriva agresiunii imperialiste tri
partite, au aruncat în aer conduc
ta de petrol a companiei „Irak 
Petroleum“ care duce spre Ma
rea Mediterană. Europa occiden
tală a fost ameninfată realmente 
de a rămîne fără petrol și produ
se petroliere.

Atunci, uriașele 
petrolului libian s-au resimțit pen
tru prima oară în mod deosebit 
de acut. Dacă în Libia se va pune 
la punct exploatarea comercială a 
petrolului, acesta nu trebuie trans
portat prin canalul de Suez. Piața 
europeană este alături. De la țăr
murile Libiei pînă în Italia și Ger
mania occidentală este o aruncă
tură de piatră I Cheltuielile de 
transport sînt minime. Capacitatea 
de concurentă a petrolului libian 
este fenomenală I Și ce profituri I

Peste 20 de companii america
ne, engleze, italiene și vest-ger- 
mane „cercetează“ pas 
pămînful libian. Ele exploatează 
concomitent peste 466 de pufuri 
— un număr record pentru Orien
tul apropiat și mijlociu I Pînă la 
sfîrșitul acestui an se vor extrage 
aproximativ 9 milioane tone. Pe
trolul libian curge deja pr n noua 
conductă de petrol în portul Marș 
Breg. De acolo, petroliere cu mare 
capacitate de încărcare îl trans
portă în Europa occidentală, unde 
din aur negru el se transformă în 
aur obișnuit. De pe urma acestui 
lucru, deocamdată, Libia nu o 
duce mai bine. Rezolvarea pro
blemelor ei, lucru pe care-l spe
ră atît 
sat cu 
trolieri 
pentru 
nu intenfionează să plătească a- 
tîfa timp cît nu vor acoperi chel
tuielile de prospectare. Sînt 
oare mari ? Ziarele 
astronomice. încearcă 
în ele I

Alături de Bengazi 
tat un întreg orășel 
el trăiește personalul unei com
panii americane. Vilele lor, con
struite într-un stil ultramodern,

cu pas

de mult libienii, nu a avan 
nici un pas. „Boss“-ii pe- 
nu plătesc nici un piasfru 
petrolul extras de ei. Și

ele 
anun)ă cifre 
să fe încrezi

mi s-a ară- 
pefroller. în

strălucesc ca reclama nemu-itoru- I 
lui business petrolier. El este fa
bulos de avantajos și mai ales în g 
Libia. Pentru Libia, însă, după i 
cum gîndesc locatarii acestor vile, " 
sînf suficiente doar perspectivele. 9 
Ele însă nu te satură.

In Libia, toată lumea înțelege 
aceasta. Și nu numai că o înfele- 1 
ge. Existența bazelor engleze și 8 
americane, refuzul regilor petro- * 
/ului de a fine seama de dreptu- 9 
rile și interesele locuitorilor țării ■ 
lovesc simțitor demnitatea națio
nală a libienilor. Englezii și ame- I 
ricanii nu vor să fină seama de I 
aceasta. Lor li se pare că în Libia " 
n-a sosit încă deceniul al 7-lea : g 
pentru că ea 
însă să 
și încă 
putafii, 
cut nu 
odată, 
fel cu i 
lor Libiei cu Occidentul.

Acum cîteva săptămîni primul 
ministru a vorbit despre hotărîrea 
de a lichida bazele militare.

Dîndu-și tot mai bine seama că 
rechinii petrolului îi induc in e- 
roare, libienii cer cu mai multă 
hotărîre partea ce li se tuvine 
pe bună dreptate de la fieca-e 
tonă din petrolul lor. Nu de mult, 
guvernul a declarat că nu se vor 
acorda noi concesiuni compani'lor 
care aefionează deja in Libia, 
pînă cînd acestea nu vor schimba 
condițiile acordurilor lor cu Lib'a 
în favoarea acesteia.

Acești pași ai autoriiăjilor sînf 
sprijiniți de toți patriofii libieni. 
Libia este un stat suveran. Occi
dentul trebuie să-și aducă mai 
des aminte de aceasta.

„doarme". Ei riscă 
i plătească pentru aceasta 
foarte curînd. Miniștrii, de- 
ziariștii, lucru care în tre
se întîmpla aproape nici- 

încep să privească într-un 
totul nou problema relații-

Dragi tovarăși,
Ca și poporul bulgar, po

porul romîn își desfășoară 
forțele, muncind cu însuflețire 
sub conducerea Partidului no
stru, pentru înfăptuirea pro
gramului desăvîrșirii construc
ției socialiste, adoptat de Con
gresul al III-lea al P.M.R. Se 
îndeplinesc cu succes sarci
nile prevăzute în planul de 
șase ani : producția industri
ală globală a crescut în ultimii 
trei ani într-un ritm mediu a- 
nual de 15,8 la sută față de 13 
la sută cît s-a prevăzut. Eco
nomia națională se dezvoltă 
proporțional și armonios, fiind 
asigurate toate condițiile pen
tru realizarea și depășirea pla
nului șesenal.

înzestrarea tuturor ramurilor 
economiei naționale cu mij
loace tehnice moderne, de 
care depinde în cea mai mare 
măsură ridicarea continuă a 
productivității muncii, îmbu
nătățirea calității produselor 
și reducerea prețului de cost 
constituie preocupări perma
nente ale partidului și statului.

După încheierea colectiviză
rii agriculturii și statornicirea 
relațiilor de producție socia
liste în întreaga economie, 
s-au deschis noi și mari posi
bilități pentru creșterea pro
ducției și productivității mun
cii în toate sectoarele agricul
turii, în vederea asigurării 
unui belșug de produse agri
cole și a materiilor prime ne
cesare industriei ușoare și ali
mentare în plină dezvoltare.

Progresul continuu al econo
miei țării stă la baza creării 
unor condiții de viață tot mai 
bune pentru oamenii muncii.

Dragi tovarăși,
între Republica Populară

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA; București. Piața

Noi socotim că obiecțiile to
varășilor chinezi la pasajul 
din raportul prezentat Con
gresului privind Partidul 
Muncii din Albania nu sînt 
justificate. Sînt cunoscute a- 
precierile făcute cu privire la 
poziția conducerii Partidului 
Muncii din Albania la 
Consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste și munci
torești de la Moscova din 1960, 
aprecieri reflectate în docu
mentele partidului nostru și 
ale altor partide frățești.

Considerăm că aceste apre
cieri își păstrează valabili
tatea.

Partidul nostru, ca și cele
lalte partide frățești, consi
deră drept o înaltă îndatorire 
internaționalistă a sa de a mi
lita consecvent pentru întă
rirea unității și coeziunii marii 
familii a țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste internațio
nale, pentru puritatea învăță
turii marxist-leniniste.

Ideile leniniste ale marelui 
Octombrie, a cărui a 45-a ani
versare am sărbătorit-o ieri, 
luminează și mai puternic ca
lea pe care va păși întreaga 
omenire — socialismul și co
munismul.

se pune capăt 
lipsi

Dragi tovarăși,

Multe probleme frămîntă 
astăzi omenirea, însă nici una 
dintre ele nu este mai arză
toare ca problema asigurării 
păcii, a preînțîmpinării unui 
nou război mondial. Popoare
le lumii urmăresc cu atenție 
neslăbită evoluția situației in
ternaționale complexe, care 
trece periodic prin momente 
de acută 
existenței unor periculoase fo
care de 
părți ale _

Menținerea regimului de o- 
cupație în Berlinul occidental, 
folosirea acestuia ca bază a 
N.A.T.O. și centru de acțiuni 
provocatoare împotriva 
lor socialiste, creează o 
ție primejdioasă pentru 
în Europa și în întreaga 
Deși au trecut mai bine 
ani de la terminarea 
de-al doilea război mondial, 
rămășițele lui n-au fost lichi
date, iar în Republica Fede
rală Germană a renăscut și 
crește militarismul german, 
care urzește noi planuri re
vanșarde.

Republica Populară Romînă, 
împreună cu Uniunea Sovie
tică și celelalte țări socialiste, 
militează cu consecvență pen
tru reglementarea pașnică a 
problemei germane — încheie
rea tratatului de pace german 
și transformarea, pe această 
bază, a Berlinului occidental 
într-un oraș liber și demili
tarizat.

în ultimul timp, în zona 
Mării Caraibilor, ca urmare 
a măsurilor
Statelor Unite împotriva Re
publicii Cuba, s-a produs o 
agravare accentuată a si
tuației internaționale, lumea 
a fost împinsă la un pas 
de o
Țara noastră, alături de ce
lelalte țări socialiste și de 
forțele iubitoare de pace, își 
reafirmă solidaritatea cu cau
za dreaptă a poporului cuban

încordare datorită

război în diverse 
globului.

state- 
situa- 
pacea 
lume, 
de 17 
celui

agresive ale

catastrofă mondială.

„Scînteii“, TeL 17.60.10, Tiparul; Combinatul Poligrafic „Casa Scìnteli“,

a 
cursei înarmărilor și a 
forțele agresive de posibilita
tea de a atenta la securitatea 
omenirii, se impune realizarea 
cît mai grabnică a dezarmării 
generale și, total© sub un 
strict control internațional, 
interzicerea experiențelor cu 
arme nucleare și a răspîndi- 
rii acestor arme, lichidarea 
bazelor militare oreate în ju
rul statelor socialiste, adop
tarea de noi măsuri pentru 
destinderea încordării interna
ționale. O contribuție impor
tantă la dezvoltarea prieteniei 
și colaborării între popoare, la 
asigurarea păcii generale ar 
constitui-o crearea unei zone 
a păcii, fără arma nucleară și 
rachete, în regiunea Balcani
lor, Mării Negre și Mării A- 
driatice.

Este în interesul păcii gene
rale și al progresului omeni
rii ca rușinosul sistem colonial 
să fie lichidat definitiv și pre
tutindeni.

Țara noastră își manifestă 
calda simpatie și deplina so
lidaritate cu popoarele care 
luptă pentru eliberarea lor 
națională, și lărgește relațiile 
sale de prietenie și colaborare 
cu țările care au pășit pe ca
lea dezvoltării independente.

Credincioasă politicii de co
existență pașnică între statele 
cu orînduiri sociale diferite. 
Republica Populară Romînă 
întreține relații diplomatice 
cu 53 de țări și legături co
merciale cu peste 80 de țări. 
Ne pronunțăm pentru lărgirea 
schimburilor comerciale in
ternaționale, împotriva discri
minărilor și barierelor artifi
ciale, a grupărilor economice 
închise de genul Pieței comu
ne, și susținem convocarea u- 
nei conferințe mondiale în 
problemele comerțului. în zi
lele noastre forțele păcii sînt 
mai puternice decît forțele 
războiului. Imperialismul nu 
mai poate dispune după bu
nul său plac de soarta popoa
relor. Prin eforturile unite ale 
puternicului lagăr socialist și 
forțelor iubitoare de pace din 
lumea întreagă, cauza nobilă 
a apărării păcii, pentru care 
militează milioane și milioane 
de oameni, va triumfa.

Dragi tovarăși,

Ne exprimăm ' convingerea 
că istoricele hotărîri pe care 
le va adopta Congresul dv. 
vor constitui pentru bravul și 
înzestratul popor bulgar un 
puternic factor mobilizator în 
cucerirea unor noi și mărețe 
realizări care vor duce minu
nata dv. țară spre culmile în
sorite ale comunismului. Vă 
dorim din toată inima spor la 
muncă, dragi tovarăși !

Trăiască Partidul Comunist 
Bulgar, inspiratorul și organi
zatorul tuturor victoriilor po
porului bulgar !

Trăiască prietenia de 
nezdruncinat dintre poporul 
romîn și poporul bulgar !

Trăiască unitatea și coeziu
nea marii familii frățești a 
țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale !

Trăiască pacea în lumea în
treagă !


