
Căi multiple

a
economisire
metalului

i-amintesc că 
citit undeva 
mătoarele cuvinte: 
„Țara mea are o 
inimă 
Firește, 
de o 

poetică. De fapt o asemenea 
inimă există și ea este indu
stria constructoare de mașini. 
Ca inima aceasta să bată cît 
mai puternic (să producă tot 
mai multe mașini) ea trebuie 
să aibă cît mai mult metal.

întreprinderile care lucrea
ză cu această importantă ma
terie primă, printre care 
Uzina mecanică-Galați, 
mese anual repartițiile cuve
nite. Partidul ne-a cerut și ne 
cere să dovedim în permanen
ță un înalt spirit gospodăresc 
în folosirea metalului, astfel 
ca. din aceeași cantitate, să 
obținem cît mai multe produse. 
Acestei cerințe s-a străduit 
să-i răspundă prin fapte Și co
lectivul uzinei noastre.

Este adevărat că în econo
misirea metalului mai există 
încă multe rezerve. Totul e 
să găsești calea cea mai bună 
de valorificare a lor.

Să ne oprim, de pildă, în 
secția forje. Aici se consumă 
mari cantități de metal. Pie
sele executate sînt de diferite 
dimensiuni și profile. Micșo
rarea adaosurilor de prelu
crare a preocupat întregul no
stru colectiv. Muncitorii care 
lucrează în acest sector, dintre
__________________________

am 
ur-

de oțel“, 
e vorba 

metaforă

i

ing. Stelian Grindeanu
directorul Uzinei mecanice 

Galați

care mulți sînt tineri, 
străduit să asigure o cît mai 
bună debitare a materialelor. 
Printre multele exemple 
acest fel mă opresc numai 
două, la care consumul 
metal s-a redus cu 4 kg 
bucată : la foile de arc, prin 
aplicarea unei croiri raționa
le, și la talpa tamponului, la 
care sursa principală de eco
nomii a constituit-o debitarea 
în sistem fagure.

Și tehnicienii din serviciul 
de specialitate au adoptat so
luții noi de îmbunătățire a 
metodelor de prelucrare. La 
legăturile de arc, spre exem
plu, s-a trecut la executarea 
acestora prin matrițare. Meto
da este mult mai productivă 
și, în plus, contribuie la re
ducerea consumului de metal 
cu 1—2 kg pe bucată. Cum 
aici se execută legături de 
arcuri într-un sortiment bo
gat, economia de metal este 
evidentă.

Pînă nu de mult bandajele 
metalice erau confecționate 
din platbandă de 30 mm. Pie
sele executate din acest ma
terial erau încă grele și, în 
același timp, scumpe. După 
ce am studiat bine condițiile 
tehnologice — și ne-am con-

s-au

de 
la 
de 
pe

vins că ele ne permit — am 
înlocuit platbanda cu tablă. 
Rezultatul ? Calitatea banda
jelor este foarte bună iar la 
fiecare bucată confecționată 
din tablă economisim 7 kg 
metal.

Am insistat mai mult asu
pra rezultatelor obținute în 
secția forjă. Aceasta nu în
seamnă că muncitorii din ce
lelalte sectoare n-au interve
nit pentru mai buna gospodă
rire a metalului. Dimpotrivă. 
Activitatea secțiilor turnăto
rie, construcții metalice și 
strungărie poate fi apreciată 
în acest sens. De pildă, cuzi
neții din fonta nodulară s-au 
lucrat o vreme prin procedeul 
turnării în cochile. Am în- 
tîmpinat însă unele greutăți 
din cauza conicității. S-a tre
cut atunci la întărirea forme
lor cu bioxid de carbon. A- 
cest procedeu a dat rezultatele 
dorite de noi. Se lucrează cu 
o productivitate sporită, struc
tura cuzinetului este mai bună 
și se economisesc 2—3 kg me
tal pe bucată.

N-aș vrea să se creadă însă 
că în lupta pentru economisi
rea metalului noi ne-am bizuit 
numai pe măsuri tehnologice. 
E adevărat că acestea au avut 
ponderea cea mai mare în 
economisirea celor 115 tone 
metal, dar s-a acționat și pe 
alte căi. In această privință

(Continuare în pag. a U-a)

Proletari din toate țările, uniți-vă!

De Ia Comitetul

al R. P. Romine

O imagine obișnuită. Peste 
tot în facultăți, studenții, 
ca și aceștia pe care-i ve
deți în fotografie (de la 
Institutul pedagogic de 3 
ani-Craiova), se pregătesc 
intens pentru examenele ce 

se apropie
Foto : D. FLOREA
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IARA ÎNTREAGA
La Comitetul pentru Premiul de Stat s-au primit propu

neri pentru acordarea Premiului de Stat al Republicii Popu
lare Romîne pe anul 1962.

Comitetul pentru Premiul de Stat a examinat aceste pro
puneri și recomandă a fi distinși cu Premiul de Stat pe anul 
1962 următorii autori pentru lucrările menționate :

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT Fabrica si orășelul

I. In domeniul 
științei

puse de Academia R. P. Romî
ne.

1. — Acad. Grigore C. Moi- 
sil — „Teoria algebrică a me
canismelor automate” (un vo
lum, 1959) propusă de Acade
mia R. P. Romîne.

12. — Acad. Athanase Joja 
— „Studii de logică“ (un vo
lum, 1960), propusă de Acade
mia R. P. Romîne și de Minis
terul învățămîntului.

• în ziua de 26 decembrie centralele aparținînd Departamen
tului energiei electrice din Ministerul Minelor și Energiei Elec
trice și-au realizat planul anual.

Pînă la data îndeplinirii planului, colectivele acestor unități 
au realizat o producție de energie electrică cu 18,5 la sută mai 
mare față de cea din anul trecut. îndeplinirea mai devreme a 
producției anuale de energie se datorește faptului că în mai 
multe sectoare ale economiei naționale planul s-a realizat îna
inte de termen.

• întreprinderile industriale din orașul Brăila au îndeplinit 
planul .anual. De la începutul anului industria brăileană a ob
ținut economii la prețul de cost de 10 milioane lei peste plan, 
iar beneficiile planificate au fost depășite cu aproape 6 mi
lioane lei.

• Miercuri, colectivul Combinatului chimic „Karl Marx” din 
Tîrnăveni a îndeplinit planul pe 1962. Combinatul din Tîrnăveni 
este cea de-a 60-a întreprindere industrială din regiune cu pla
nul anual îndeplinit.

(Agerpres)

Manifestări culturale

s-au născut sub ochii mei

2. — Prof. Octav Onicescu 
și prof. Gheorghe Mihoc — 
„Grupul de lucrări din dome
niul statisticii matematice și 
calculului probabilităților”, 
(1956—1961), propus de Acade
mia R. P. Romîne.

13. — Acad. Constantin Dai- 
coviciu, acad. Emil Condura- 
che, prof. Ion Nestor și prof. 
Gheorghe Ștefan — „Istoria 
Romîniei“ (volumul I, 1960), 
propusă de Academia R. P. 
Romîne și de Ministerul învă- 
țămîntului.

AURICĂ TELEMAN — munci
toare la Fabrica de postav din 
Brașov, secția repansat. Rezulta
tele muncii sale? Clteva doar, insă 
esențiale : îndeplinește planul cu 
135 Ia sută iar produsele la care 
lucrează sînt de cea mai bună ca
litate, 
sionale 
trerupt

® La clubul petroliștilor din 
schela Zemeș (Moinești) s-a 
organizat o seară de poezie cu 
tema : „Poeții noștri cîntă pa
tria socialistă“, tn prima parte 
a acestei manifestări, profe
soara Aurora Bălan a prezentat 
referatul „Un deceniu și jumă
tate de viață nouă“, după care 
tinerii muncitori au recitat 
poezii de Mihai Beniuc, Demo- 
stene Botez, Eugen Jebeleanu, 
Dan Deșliu, Ștefan Iureș, Vic
tor Tulbure, AI. Andrițoiu. 
(ȘTEFAN D. STEOALFĂ — bi
bliotecară).

medii a prezentat un bogat pro
gram dedicat zilei de 30 De
cembrie. (IOAN LUPEI — lăcă
tuș, clasa a Xl-a serală).

o S-a terminat filmarea scurt- 
metrajului „Rapsodia Romînă“, 
realizat de Studioul de filme do
cumentare „Al. Sahia“ (re
gizor Marcu Brătescu). Filmul 
este închinat zilei de 30 De
cembrie și va putea ii vizionat

care a țării) și „Unirea face 
puterea“. Au urmat discuții pe 
marginea filmelor prezentate. 
(ILINSCHI CORNELIU — di
rectorul casei de cultură).

• In sălile Muzeului regional 
de artă din orașul Galați s-a 
deschis o expoziție de pictură, 
sculptură și graiică, organi
zată de comitetul regional pen
tru cultură și artă și Uniunea 
artiștilor plastici. Expoziția cu
prinde lucrări executate în 
cenaclurile din regiunile Galați 
și Dobrogea. (CORNELIU STOI
CA — student).

In cuvinte simple, așa cum 
mă pricep, aș vrea să exprim 
bucuria noastră, a celor din 
Bucecea, altădată un sat îna
poiat din nardul Moldovei, 
pentru transformările ce au a- 
vut loc aici prin grija partidu
lui și statului nostru.

Din povestirile bătrînilor am 
înțeles cît de grea a fost viața 
moldovenilor în vechiul regim. 
Copilăria noastră însă, a celor 
de 18-20 de ani, a fost lipsită 
de grijă. îmi place acum să mă 
mîndresc cu „orășelul Buce
cea”, așa cum îi spun localni
cii. El s-a născut acum trei ani 
prin munca neobosită a con
structorilor. Pentru cel care a 
cunoscut Bucecea de altădată, 
acum aproape că nu o mai re
cunoaște. Aici s-a construit una 
din cele mai modeme fabrici 
de zahăr din țara noastră, în
zestrată cu utilaj modern și, 
alături de ea, un adevărat oră
șel.

Majoritatea salariaților în
treprinderii noastre sînt tineri 
care se străduiesc să învețe ne
contenit să muncească din ce 
în ce mai bini 
pe care îl pro. 
stră se bucură de o înaltă a- 
preciere atît în țară cît și peste 
hotare.

Sînt utemistă, am 20 de ani 
și lucrez la această întreprin
dere încă din momentul cînd 
s-au făcut primele săpături. 
Am trăit alături de întregul 
colectiv emoțiile obținerii pri
melor cristale de zahăr. Mă 
bucur din toată inima că sătu
cul meu de odinioară, înflo
rește pe zi ce trece și numele 
lui a devenit astăzi cunoscut 
nu numa,- în țară, dar chiar și 
în

inè. Astfel, zahărul 
•oouce fabrica noa-

străinătate.

DULGHERU DINA
corespondent voluntar

Lumină in satele Moldovei

Absolventă a școlii profe- 
încă din 1956 nu și-a în- 
niciodată studiul.

• Elevii claselor a IX-a de la 
Școala medie din Tg. Secuiesc 
au participat la un concurs 
„Drumeții veseli“ intitulat 
„Sărbătorim a 15-a aniversare 
a R.P.R.“. In răspunsurile lor, 
participanții au vorbit despre 
realizările poporului nostru în 
industrie și pe ogoare.

După concurs, elevii au pre
zentat un program artistic care 
a cuprins dansuri romînești și 
maghiare și un recital de poe
zie contemporană. (HOARSTE 
VIORICA — profesoară).

DE LA
• In cinstea marii sărbători, 

formația artistică a căminului 
cultural din satul Coteni, co
muna Buhoci, raionul Bacău a 
prezentat în fața a peste 200 de 
colectiviști un frumos program 
artistic compus 
piesă de 
populare. 
lectivist).

din coruri, o 
teatru și dansuri 
(T. GODOCI — co

200 de studenți ar-
Institutul

Am în față două 
cifre : 6 și 293. Sînt 
simple cifre, dar ele 
vorbesc mult. Cifra 
6 arată în cîte sate 
din regiunea mea, 
Bacău, strălucea 
becul electric pînă 
în anul 1947. Cea
laltă cifră, 293, ara
tă numărul de sate 
la care s-a ajuns în

numai 15 ani, adică 
pînă astăzi.

îmi dau seama 
ce Schimbări a pro
dus în viața oame
nilor, în felul de a 
trăi cît mai civili
zat, lumina electri
că. Și de aceea mă 
bucur din toată ini
ma. Acțiunea de e- 
lectrificare a satelor 
continuă. Numai a-

nul acesta becul e- 
lectric s-a aprins în 
casele colectiviști
lor din 17 sate. A- 
stăzi, 7 raioane ale 
regiunii Bacău pri
mesc curent electric 
din sistemul ener
getic național.

3. — Acad. Horia Hulubei — 
„Pentru contribuții la realiza
rea lucrărilor de cercetare 
științifică din domeniul fizicii 
nucleare” (1956—1961), propus 
de Academia R. P. Romîne

4. — Prof Theodor V. Iones
cu — „Grupul de lucrări din 
domeniul ionilor negativi și 
fizicii ionosferei” (1956—1961), 
propus de Academia R. P. Ro
mîne.

5. — Ing. Constantin Iliescu 
— „Lucrările care au condus 
la realizarea betatronului 
I.F.A.“, propuse de Academia 
R. P. Romîne.

6. — Acad. Ilie G. Murgu- 
lescu, Simion Sternberg și Du
mitru I. Marchidan — „Stu
diul proprietăților fizico-chimi- 
ce ale sărurilor topite“ (grup 
de lucrări, 1956—1961), propus 
de Academia R. P. Romîne.

7. — Prof. Șerban Solacolu 
— „Chimia fizică a silicaților 
tehnici“ (un volum, 1957), pro
pusă de Ministerul învățămîn
tului 
triei

și de Ministerul Indus- 
Construcțiilor.

8. — Acad. Gheorghe Iones- 
cu-Sisești și prof. Irimia Stai- 
cu — „Agrotehnica“ (voi. I și 
voi. II, 1958), propusă de Aca
demia R. P. Romîne.

14. — Acad. Tudor Vianu — 
„Pentru lucrările de teoria și 
istoria literaturii, publicate în 
ultimii ani”, propuse de Aca
demia R. P. Romîne.

15. — Prof. Virgil Vătășia- 
nu — 
țările 
1959) 
R. P.

„Istoria artei feudale în 
romîne” (un volum, 
propusă de Academia 

Romîne.

II . In domeniul 
tehnicii

și invențiilor
1. — 

trescu, 
ing.

. „Grupul de lucrări privind 
studiul teoretic și experimen
tal al mișcării lichidelor cu 
suprafață liberă” (1956—1961), 
propus de Academia R. P. Ro
mine.

Prof. Dumitru Dumi- 
ing. Vasile Ionescu și 

Constantin Iamandi —

2. — Ing. Vasile M. Popov 
•— „Grupul de lucrări privind 
Teoria stabilității sistemelor 
automate nelineare” (1956— 
1961), propus de Academia 
R. P. Romîne.

3. — Ing. Adrian Călin Va- 
silescu și ing. Victor Pimsner 
— „Utilizarea rațională a pre
siunii de zăcămînt a gazelor 
naturale”, propusă de Acade
mia R. P. Romîne.9. — Ing. Ion Dumitriu-Tă- 

tăranu, ing. Sergiu Pașcovski 
și ing. Radu Stelian — „Ar
bori și arbuști forestieri și or
namentali cultivați în R.P.R.“ 
(un volum, 1960). propusă de 
Ministerul Economiei Fores
tiere.

4. — Ing. Alexe Bublic, ing, 
Gheorghe Silion, ing. Tiberiu 
Maniu, ing. Nicolae Peligrad, 
ing. Emil Nicoară, ing. Fabiu 
Chițulescu, ing. Dumitru To- 
mozei și maistru Ion Todor — 
„Instalații moderne de foraj 
seria tip 2 DH-75 A, T. 50” și 
„Turboambreiaje și converti- 
zoare hidraulice de cuplu” 
propuse de Ministerul Meta
lurgiei și Construcțiilor de Ma
șini.

ION ARHIRE 
electrician

• Peste 
tiști amatori de la 
pedagogic de trei ani din Cluj 
au prezentat trei spectacole pe 
scena clubului „Minerul“ din 
Baia Mare. Ansamblul artistic 
al studenților clujeni compus 
din cor, taraf de muzică popu
lară, orchestră de muzică ușoa
ră, echipă de teatru și brigadă 
artistică de agitație, a prezen
tat programe artistice valoroa
se care s-au bucurat de o caldă 
apreciere din partea publicului 
băimărean. (TRAIAN POP, — 
student).

SESIUNE ȘTIINJIEICAîn zilele premergătoare marii 
sărbători.
COLAE se

de 
de

(MARINESCU NI- 
— operator).

11. — Prof. Oscar Sager — 
„Diencefalul“ (un volum, 1960) 
și „Morfologia formației reti- 
culate“ (monografie, 1959) pro-

Casa de cultură a line- 
din raionul Grivița

10. — Acad. Ștefan Milcu — 
„'Ansamblul de lucrări privind 
gușa endemică și tiroidologia“ 
(1956—1961), propus de Acade
mia R. P. Romîne.

FLORENȚA ALBE
Și mai roti odată brațul, 
desvăluind, de după zări

orașele, cu fața alba, 
culori și linii și-ndrăzneli 
— istoria și geometria, 
întemeindu-i așezări...

Și parcă nu erau lumini, 
ci oameni, luminînd înalt 
— idei lingă idei 
și vis, 
arzînd alături de alt vis.

GHEORGHE TUDOR lucrează Ia 
Uzinele „Steagul Roșu“ dir 
același oraș, în secția turnătorie. 
Dovadă a prețuirii, de care se 
bucură — tovarășii săi de muncă 
l-au ales secretar al biroului 
ganizației U.T.M. pe secție.

e Peste 300 de tineri munci- 
tori-elevi seraliști, profesori și 
elevi Ia cursurile de zi din Sebiș 
regiunea Crișana au participat 
la adunarea festivă închinată 
celei de a 15-a aniversări a pro
clamării R.P.R. Tovarășul Leor- 
deanu Ioan, prim secretar al 
comitetului raional de partid 
Gurahonț, a vorbit despre în
semnătatea măreței sărbători. 
Apoi, echipa artistică a școlii

• La 
retului 
roșie din Capitală a avut loc o 
seară tematică de filme docu
mentare intitulată „Patria noa
stră la sfîrșitul anului 1962". 
S-au vizionat documentarele 
„Un Jupiter al zilelor noastre“ 
(imagini din opera de electrifi-

La Lugoj a avut loc o 
siune științifică organizată 
filiala locală a Societății 
științe istorice și filologice, în 
cinstea celei de-a 15-a aniver
sări a proclamării Republicii, 
în cadrul sesiunii — la care au 
participat numeroși invitați 
din țară — au fost prezentate 
comunicări despre începuturi
le mișcării muncitorești în Ba
nat, despre înfăptuirile

anii puterii populare în orașul 
și raionul Lugoj, precum și 
alte comunicări științifice.

Cu acest prilej, în sala Casei 
raionale de cultură „Ion Vidu” 
din Lugoj a fost deschisă o 
expoziție de fotografii, grafice 
și documente ce înfățișează în
florirea acestei vechi așezări 
bănățene în anii regimului de
mocrat-popular.

(Agerpres)

5- — Ing. Panait Melisera- 
tos, ing. Mircea Marinescu, 
ing. Flaviu Anghel, ing. Gelu 
Kahu. ing. Petre Diaconu, ing. 
Nicolae Tudosie și maistru 
Dumitru Cazacu — „Pentru 
contribuțiile originale aduse 
în proiectarea și construirea 
cargoului de 3 250/4 500 tdw“

(Continuare în pag. a ll-a)

ANGHEL RADULESCU, 
sudor la Uzinele de tractoare din 
Brașov. Este secretarul biroului 
organizației U.T.M. pe secție ; își 
depășește planul lunar în medie 
cu 35-40 la suta. Tractoarele care 
ară cîmpiile colectiviste ale tării 
răspîndesc lumină bogată în braz
de. Răspîndesc ceva și din ilacăra 
albastră a sudurii cu care el în
cheagă blinda/ul uriașilor cai de 
Ioc.

Adine, înalt 
la țărmul mării 
pămintul țării-răsări;
C-un braț, în arc, desfășură 
cîmpii, cîmpii, pînă-n nadir. 
Decembrie era.
Sămînța, abia visînd în brazdă, lanul 
parcă purta de-acum în miez, 
acele simfonii solemne 
de Bărăgane, la culesuri;

Și iarăși arcui spre zări 
un braț, în gestul larg și mindru 
și mai cuprinse încă-o treaptă 
adînc și-nalt 
și vîrf cu vîrf
— vecine — mine și furnale 
și-un puls de foc, de minerale 
deosebeai în aer, viu 
și alte voci se-adăugau 
acelora — 
și se-auzeau 
adine, ciocane de miner 
ritmînd 
și iar, păduri și sonde 
și apele desferecate, 
sunindu-și soarele fluid...

Fină tîrziu vorbi cu marea 
pămintul — și ca mii de harfe, 
veneau din țară — rîuri, rîurî, 
cu vești din nord, din răsărit; 
și cînd crescu din valuri seara 
lumini au arcuit, cu cerul, 
pămintul țării-n amfiteatru.

Și-n apa mării se-adînceau 
luminile și era ceasul 
mareei, cînd talazuri cîntă 
despre catarguri duse-n larguri, 
despre eroi 
și răsărituri, 
cînd se întorc învingătorii.

Primirea 
S. À. 

la C.C.

tovarășului 
Dange 
al P.M.R.

în ziua de 26 decembrie S. 
A. Dange, președintele Consi
liului Național al Partidului 
Comunist din India, a fost pri
mit la Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

La primire au luat parte to
varășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, membri ai Bi
roului Politic, secretari ai 
C.C. al P.M.R., Leonte Răutu, 
membru supleant al Biroului 
Politic, precum și Ghizela 
Vass, membru al Comitetului 
Central.

Cu acest prilej a avut loc 
un schimb de păreri care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
prietenească.

26 decembrie S.

Și eu care credeam că Moș 
Gerilg e mai mare...

Foto : D. FLOREA



(Urmare din pag. t)
propusă de Ministerul Meta
lurgiei și Construcțiilor de 
Mașini.

6. — Ing. Dumitru Ionescu, 
ing. Valeriu Anghel, ing. Au
rel Păun și ing. Ana Partene
— „Fabricarea semicocsului 
prin procedeul carbofluid“, 
propusă de Ministerul Meta
lurgiei și Construcțiilor de 
Mașini și de Ministerul Mine
lor și Energiei Electrice.

7. — Prof. Aurel Beleș și 
ing. Ion Stănculeseu — „Pen
tru grupul de lucrări științifi
ce din domeniul fundațiilor“ 
(1956—1961), propus de Minis
terul Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini.

8. — Iosif Lisovschi, ing. 
Ștefan Dîrvoreanu. ing. Gheor
ghe Dumitru, ajustor Ilie Cre
ții și ing. Cristian Teodorescu
— „Dispozitive și mașini spe
ciale pentru prelucrarea roți
lor dințate și a pieselor grele“, 
propuse de Ministerul Meta
lurgiei și 
Mașini.

Cea Și geol. Vasile Cita — 
„Descoperirea unor noi zăcă
minte de gaz metan în bazinul 
Transilvaniei“, propusă de Mi
nisterul Industriei Petrolului 
și Chimiei.

13. — Ing. geol. Ion Petrișor, 
ing. geol. Constantin Teodo- 
rcscu, geol. Dumitru Paraschiv, 
geol. Nicolae Grigoraș și geol. 
Mihai Popescu — „Dovedirea 
platformei Moesice ca o nouă 
și importantă platformă petro
lieră prin descoperirea de ză
căminte de țiței și gaze“, pro
pusă de Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei.

3. — Oscar Walter Cisck — 
„Foc de vreascuri" — roman 
(limba germană), propus de 
Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă.

4. — Franyo Zoltân — „Pen
tru traducerile din lirica ro- 
mînă și universală din anii 
1956—1961“, propuse de Comi
tetul de Stat pentru Cultură și 
Artă.

Construcțiilor de

9. — Ing. 
ing. Oscar 
Coman, ing. Octavian Smighel- 
schî și ing. Iiarie Marinescu — 
„Forjarea arborilor cotiți, cu 
fibraj continuu“, propusă de 
Ministerul Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini.

10. — Ing. Eugen Boian, 
ing. Alexandru Bitang, ing. 
Otto Novy, ing. Liviu Mîndrea 
și ing. Liviu Tănăsescu — 
„Contribuții la realizarea lu
crării : îmbunătățiri construc
tive și tehnologice aduse moto
rului Diesel de 2 100 CP și ge
neratorului electric aferent de 
Ia locomotiva Diesel electrică 
de 2100 CP“, propusă de 
Ministerul Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini.

11. — Ing. Alexandru Nou- 
rescu, prof. geol. Ion Băncilă, 
ing. Ion Rusmănică, ing. Du
mitru Mosora și ing. Niculae 
Cernesc« — „Pentru contribu
ții la realizarea lucrării Uzina 
Hidroelectrică V. I. Lenin-Bi- 
caz“, propusă de Ministerul 
Minelor și Energiei Electrice.

Pancu Ionescu, 
Sorian, ing. Liviu

14. — Dr. Nicoiae Teodorea- 
nu și dr. Sava Timaru — 
„Crearea unei rase noi de oi 
cu lină fină — Merinosul de 
Palas“, propusă de Consiliul 
Superior al Agriculturii.

15. — Ing. Ștefan Grosu 
și ing. Valeriu Stanciu — 
„Construcții originale de trans
formatoare de mare putere 
20—60 MVA la tensiuni de 
35—110 KV“, propusă de Mi
nisterul Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini.

16. — Prof. Cornel Penescu 
— „Automatica și telemeca- 
nica sistemelor energetice“ 
(voi. I. 1959, voi. II, 1960, voi. 
III, 1961), propusă de Minis
terul învățămîntului.

17. — Ing. Ovldiu Țiței, ing. 
Ion Andrieș, ing. Cecilia Hriș- 
cu, ing Constantin Bordeianu 
și ing. Maria Seculin — „Ci
menturi speciale” (pentru ba
raje, sonde de adîncime mare, 
cu întărire rapidă), propusă de 
Ministerul Industriei Construc
țiilor.

III. In domeniul 
literaturii și artei

Ș. — Dumitru Ghiață — 
„Ciclul de lucrări de pictură 
realizate în perioada 1956— 
1961”, propus de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă.

6. — Henri Catargi — „Ci
clul de lucrări de pictură rea
lizate în perioada 1956—1961”, 
propus de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă.

7. — Paul Erdâs — „Ciclul 
de desene „Viață nouă în 
Oaș”, propus de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă.

8. — Mircea Basarab — 
..Pentru activitatea dirijorală 
desfășurată în perioada 1956— 
1961”, propus de Comitetul de 

..Stat pentru Cultură și Artă.
9. — Dumitru Capoianu — 

,jPentru lucrările: Concert 
pjentru vioară și orchestră, Di
vertisment pentru orchestră 
cte coarde și doi clarineți. Cinci 
cintece din Ardeal și muzica 
din filmele „Homo Sapiens“, 
„Ș curta Istorie“ și „Șapte 
Afte“, propuse de Comitetul 
de( Stat pentru Cultură și 
Antă.

IV). — Liviu Ciulei — „Pen
tru regia și interpretarea din 
filmul „Valurile Dunării“, pro
pus de Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă.

11. >— Eugenia Maria Po
povici — „Pentru creațiile 
realizate în piesele de teatru :. 
„Surorii^ Boga“, „Arborele 
genealogii^“, „Maria“, „Apus 
de soare“ și „Bădăranii“, pro-

pusă de Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă.

12. — Horea Popescu — 
„Pentru regia pieselor „Baia“ 
și „Aristocrații“, propusă de 
Comitetul de Stat pentru cul
tură și Artă.

13. — Arh. Cezar Lăzărescu, 
ing. Nicolae Laszlo, arh. Lu
dovic Staadecker, arh. Lucian 
Popovici, arh. V’oleta Constan- 
tinescu, arh. Mina Laurian, 
ing. Ion Neacșu și ing. Mihai 
Barbaiani — „Ansamblurile 
de odihnă de la Eforie (etapa 
a Il-a) și Mamaia“, propuse 
de Comitetul de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură și 
Sistematizare.

14. — Arh. Victor Sebestyen, 
arh. Constantin Frumuzache și 
ing. Nicolae Cezar Temelcu — 
„Ansamblul de construcții din 
centrul orașului Galați“, pro
puse de Comitetul de Stat pen
tru Construcții, Arhitectură și 
Sistematizare.

15. — Arh. Horia Maieu, 
arh. Tiberiu Ricci și arh. Ig- 
nace Șerban — „Sala Palatu
lui R. P. Romîne“, propusă de 
Comitetul de Stat pentru Con
strucții, Arhitectură și Siste
matizare.

★
Irt conformitate cu prevede

rile Decretului nr. 170/1961 pri
vind Premiul de Stat al Repu
blicii Populare Romîne, reco
mandările Comitetului pentru 
Premiul de Stat se supun opi
niei publice pentru observații 
și aprecieri.

După primirea observațiilor 
și aprecierilor, Comitetul pen
tru Premiul de Stat va defini
tiva lista lucrărilor și a autori
lor lor și o va supune spre a- 
probare Consiliului de Miniștri.

Observațiile și aprecierile 
vor fi trimise, pînă la data de 
27 ianuarie 1963, Comitetului 
pentru Premiul de Stat, la se
diul Secretariatului General al 
Consiliului de Miniștri, Bucu
rești, Piața Victoriei.

primejdioasă

re poarta uzinei să iasă numai produse de calitate superioară. Dar pentru aceasta procesul tehnologic 
trebuie urmărit pas cu pas. Acest lucru îl face șefa atelierului de fire supraelastice, Lucrefia Zapca, îm

preună cu tinăra Ecaferina Cojocaru de la Uzina de fire și fibre sintetice din Săvinești.
Foto : AGERPRES
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Undeva, in Munții Poiana Rusca, 
un geolog se îmbolnăvise grav. 
Avea ulcer perforat și era ne
cesară o intervenfie chirurgicală 
urgentă.

Radiograma care aducea această, 
veste și care iusese recepționată 
de radiotelegrafistul aeroportului 
din Deva, mai preciza că locul 
unde se află bolnavul este o poia
nă pe un vîrf de munte, înconju
rată de prăpăstii. Se cerea trimi
terea unui avion sanitar condus de 
un pilot încercat.

Comandantul stafiei Aviasan din 
Deva citi radiograma apoi rămase 
cîteva clipe pe gînduri. Căruia 
dintre pilofi să-i încredințeze a- 
ceastă misiune grea f Se opri la 
Gheorghe Suba...

Suba e un pilot tînăr. N-a împli
nit încă 30 de ani. Înalt de sta
tură, subțire la trup, cu tata puțin 
prelungă, încadrată de un păr șa
ten, puțin încărunții la timple, o
privire blajină, de om liniștit. Lui 
i se încredinfă această misiune 
primejdioasă și peste cîteva mi
nute era deja în văzduh.

Singur in carlingă, Suba re
capitula încă o dată misiunea de 
zbor. Aterizarea poate că nu era 
asa de grea. Va recunoaște tere
nul, va ii toarte atent. Dar deco
larea ? Va avea teren suiicient ca 
să prindă viteza necesară desprin
derii de pămînt ?

De o jumătate de oră zbura dea
supra munților. După calculele sale 
nu mai avea mult. Privea cu aten
ție fiecare vîrf de munte, liecare 
poiană. Și, deodată, de după o 
coamă abruptă, li apăru sub avion 
o poiană mică, de 
îi făcea semne cu 
albă.

Înclină avionul

Inaugurarea noului 
al

Miercuri dimineața a avut 
loc ședința festivă de inaugu
rare a noului local al Institu
tului de inframicrobiologie al 
Academiei R. P. Romîne.

Au participat academicieni, 
medici, cercetători din insti
tutele de specialitate și alți 
oameni de știință.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. Athanase 
Joja, președintele Academiei 
R. P. Romîne, care a evocat 
tradițiile medicinii noastre — 
încununate de succese deose
bite în anii puterii populare.

Felicitînd călduros pe cola
boratorii Institutului, în frunte

local a! Institutului de inframicrobiologie 
Academiei R. P. Romine
cu directorul lui, academicia
nul St. S. Nicolau, vorbitorul 
a arătat că noua instituție ști
ințifică modernă, creată prin 
grija partidului și guvernului, 
constituie un moment impor
tant în istoria științelor medi
cale romînești.

Au mai luat cuvîntul, subli
niind importața acestei insti
tuții științifice moderne, dr. 
Ioan Sandu, adjunct al mini
strului sănătății și prevederi
lor sociale, și acad, St Milcu, 
secretar-prim ai Academiei 
R. P. Romîne.

Acad. St. S. Nicolau, direc
torul Institutului de inframi-

P.crobiologie al Academiei R. 
Romîne, a mulțumit partidu
lui și guvernului pentru noile 
condiții create oamenilor de 
știință din țara noastră, pen
tru intensificarea cercetării 
științifice puse în slujba a- 
părării sănătății omului, an- 
gajîndu-se în numele întregu
lui colectiv al institutului să 
muncească în așa fel incit să 
dea satisfacție și bucurie ce
lor care au inițiat și realizat 
această nouă și importantă 
construcție destinată științei.

pe care cineva 
o eșarfă mare,

pe-o aripă și

■ - s 1insenri
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

(Agerpres)1. — Titus Popovici — „Se
tea” — roman, propus de Co
mitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă.

Geol. Augustin Van-

De curind în orașul Ploiești l-a deschis librăria cu autoservire 
„Cartea Rusă”. Aici stau la dispoziția numeroșilor cumpărători cărți 

de literatură beletristică, științifică și tehnică.

2. — Marcel Breslașu 
„Pentru activitatea poetică 
desfășurată în perioada 1956— 
1961”, propus de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă.

Colectivele teatrelor de stat
din Timișoara, Tg. Mureș

Premii de vechime acordate minerilor
Zilele acestea a început în 

exploatările miniere din țară 
plata primelor de vechime, 
prețuire acordată minerilor 
pentru muncă îndelungată și 
activitate ireproșabilă în sub
teran.

DEVA. - Minerii loachîm 
Lup și Iosif Alic de la minele 
de fier Ghelar, care au 20 de 
ani vechime în clmpul muncii, 
au primit cîte 3 400 lei prime 
de vechime. Sume asemănă
toare au primit și alți mineri 
din regiunea . Hunedoara, va-

loarea totală a primelor de ve
chime ce se plătește în acest 
an minerilor din regiune de
pășind 25 milioane lei.

BAIA MARE. - Și în unită
țile trustului minier Baia Mare 
a început înmînarea primelor 
de vechime cuvenite pe acest 
an. Maistrul miner Vasile 
Toma, de la exploatarea Baia 
Sprie, care lucrază de peste 25 
de ani în tt.:“" ~ ~
primă de 7 700 
Ion Marian și 
la exploatarea 
respectiv 2 700 
lor, numeroși

e scena concursului 
s-au înfățișat și două 
tinere colective tea
trele de limbă ma
ghiară : Timișoara , și 
Tg.-Mureș.

„Micii burghezi'- 
de Gorki, dramă răscolitoare și 
profundă, aducînd marele mesaj al 
părintelui realismului socialist, a 
fost interpretată de tineri din Ti
mișoara. Strădania, eforturile lor 
și ale regizorului (Krausz Imre) au 
fost acelea de a lumina marea 
dezbatere de idei a textului dra
matic, forța sa înnoitoare, filoso- 
fia sa închinată omului. De aceea 
a fost subliniată cu precădere 
atmosfera de închisoare sumbră a 
familiei burgheze în care lumina 
pătrunde filtrată ca prin gratii. 
Dar tensiunea dramatică n-a fost 
la fel de susținută pe fot parcursul 
spectacolului.

Dincolo de nuanțarea subtilă a 
replicii, de sublinierile psiholo
gice, am fi dorit de la acest spec
tacol interpretat de foarte mulți 
tineri, ca el să aducă nuanțe sce
nice mai energice, mai vii și o 
tipologie mai nuanțată în diferen
țierile ei sociale.

Desenul destul de plat și lipsit 
de forță plastică nu a ajutat des
fășurării acțiunii.

Din colectivul omogen în 
fetițe artistice ni s-a părut
aduce un plus de trăire autentică 
Agnes Peter, Adleff lngebo-g,
Magda Berfalon, Varga Vilmoș și 
Ferenc Fabian.

★

Desigur că îi este greu unui co
lectiv teatral, mai ales cînd inter-

în penultima zi

In Editura politică a apărut:

XV ani de la 
proclamarea Republicii 

Populare Romîne 
92 pag. 3,30 Iei

Lucrarea, editati cu pri
lejul aniversării Republicii, 
prezintă, prin articole do
cumentare, grafice și foto
grafii, principalele succese 
obținute de țara noastră în 
cei 15 ani care au trecut de 
la abolirea monarhiei, ulti
mul reazem politic al cla
selor exploatatoare.

Cartea are următorul cu
prins : Proclamarea Repu
blicii Populare Romîne — 
moment istoric în desfășu
rarea revoluției populare ; 
Democratismul profund al 
orînduirii noastre de stat și 
sociale: Industrializarea so
cialistă — temelia progresu
lui rapid al Republicii 
Populare Romîne ; Pe ca
lc» înfloririi agriculturii 
socialiste; Invățămîntul, ști- 
ința. literatura, arta m 
plină dezvoltare : Crește 
continuu nivelul de trai al 
maselor ; Republica Popu
lară Romînă - factor activ 
in lupta pentru pace.

(Agerpres)

mină, a primit o 
lei, iar minerii 
Talpoș Ion de 
Nistru, 2 200 și 
lei. Asemenea 

ivi, alți. muncitori
care au o vechime între 12-15 
ani in subteran au primit sume 
între 2 000 și 5 000 lei fiecare.

Valoarea totală a primelor 
de vechime acordate minerilor, 
tehnicienilor și inginerilor din 
unitățile acestui trust este cu 
aproape 600 000 lei mai mare 
decît în anul 1960.

(Agerpres)

In penultima zi a celui de-al 
IV-lea Concurs republican al ti
nerilor artiști din teatrele drama
tice, Teatrul de stat din Brașov a 
venit la concurs cu o piesă din 
repertoriul clasic romînesc : „Chi- 
rița în Iași“ de Vasile Alecsandri. 
Teatrul de stat din Constanța și 
secția romînă a Teatrului de stat 
din Tg. Mureș au prezentat aceeași 
piesă : lucrarea dramaturgului a- 
merican contemporan William Sa- 
royan — „Hei, oameni buni“. în 
programul zilei a figurat, de ase
menea, spectacolul Teatrului de 
stat din Galați cu piesa „Poveste 
din Irkutsk“ de A. Arbuzov.

(Agerpres)

Cài multiple

preții săi principali sînt foarte ti
neri, să mai aducă ceva nou în 
fața publicului pe marginea tex
tului piesei „Poveste din Irkutsk“.

Și totuși colectivul Teatrului de 
Stat din Tîrgu Mureș a reușit acest 
lucru.

Cunoscutul regizor Haray Gyor- 
gy a compus un spectacol poetic 
și tineresc în același timp, fără 
ostentație sau demonstrații gra
tuite, cu o mare armonie de 
gesturi și atitudine, îndemnînd 
actorii către o știință cît mai com
plexă a rostirii cuvîntului pe 
scenă.

Atitudinea Omului comentator 
viu, mobil, cu o plastică intere
santă, decorul împlinind concep
ția regizorală a spectacolului prin 
schimbarea nuanțelor de culori 
ale unui panou fix — fundal, toa
te acestea au servit reliefării, a- 
dîncului conflict principal, dezba
terii dramatice în care se anga
jează eroii constructori ai comu
nismului. Și totuși în centrul 
spectacolului a stat, așa cum era 
și firesc Tamai Bella (Valea) su

gestivă, cochetă și dramatică, 
plină de temperament, alternînd 
cu o uimitoare ușurință cele mai 
diverse stări sufletești. Alături de 
ea Sinka Karoly (Serghei) și Bacs 
Ferenc (Victor) au adus două 
interesante prezențe actoricești.

Un colectiv omogen, bine su
dat, servind cu devotament textul 
dramatic, așa ni s-a înfățișat 
grupul de tineri de la Tîrgu Mu
reș.

★
In cîteva fragmente din piesa 

lui Eduardo de Fillippo ,,De 
Preffore Vincenzo“, Magda Po
povici a adus pe scenă fafetele 
unui talent care devine tot mai 
complex. Tinăra actriță pune o pa
siune puternică în. interpretarea 
personajului confuraf totuși cu lu
ciditate. Alternînd comedia cu 
sensul tragic, ocolind fetișurile ro
lurilor de „cochetă", Magda Po
povici e o subtilă interpretă a tonu
rilor dramatice. Prezența ei pe 
scena concursului s-a impus.

AL. POPOVICI

de economisire a metalului
(Urmare din pag. I)

un sprijin de nădejde am pri
mit din partea tinerilor. Orga
nizația U.T.M. din uzină a 
făcut din economisirea meta
lului una din preocupările ei 
de seamă. S-au organizat con
sfătuiri cu tinerii, schimburi 
de experiență, li s-a explicat 
acestora necesitatea prețuirii 
'fiecărui gram de metal. S-au 
născut astfel inițiative bune. 
Tînărul Ion Mitică a propus 
ca în fața fiecărui strung să 
existe un raft pe care să se a- 
șeze toate resturile de metal 
rămase de la diferite piese, 
capete de bronz etc. Posturile 
utemîste de control, organiza
țiile U.T.M. au popularizat a- 
ceastă inițiativă. Acum pentru

si din
arți dimineața pe 
scena concursului 
tinerilor actori a 
fost prezentată o 
nouă premieră pe 
țară în interpreta
rea unui colectiv

al Teatrului de Stat din Boto
șani. Este vorba de spectacolul 
cu piesa „Romeo, Julieta și în
tunericul“, dramatizare după 
romanul cu același titlu al scri
itorului Jan Otcenașek. Cu 
mijloace modeste față de va
loarea unanim recunoscută a 
romanului, drama reconstituie 
emoționantul episod al unei 
minunate iubiri dintre un lice
an ceh și o evreică asupra că
reia se întinde întunericul ocu
pației hitleriste. După cum se 
știe scriitorul a reluat simbolul 
tragediei Shakespeariene șl, 
transpunîndu-l în condițiile 
social.istorice amintite, l-a în
vestit cu valori noi, de rezo
nanță contemporană, care ar 
putea fi cuprinse în celebrul 
ți pateticul „Oameni, eu v.am 
iubit, vegheați!“ din finalul 
nu mai puțin celebrului „Re
portaj cu ștreangul de gît'' al 
lui Iulius Fucik. Regia lui Mi
hai Pascal s-a străduit, deși nu 
cu cele mai bune rezultate, să 
lumineze semnificațiile majo
re, ale textului, intr-un spec
tacol corect, dar fără străluci
rea pe care de altfel nici sla
ba dramatizare nu i-au putu, 
t-o asigura.

Aceeași străduință s-a obser-

Botoșani
vat și din partea interpreților, 
majoritatea tineri. In rolurile 
principale, Paul și Ester, ac
torii Stelian Preda și Smaran. 
da Manoliu-Herford au fost 
două apariții pline de puritate 
și uneori și de poezie, fără însă 
a se ridica pînă la înălțimea 
simbolurilor piesei. Mai puțin 
inspirat în prima parte a pie
sei, Stelian Preda a găsit to
tuși, pînă la urmă, acel fir că
lăuzitor și acele date emoțio
nale care l-au ajutat să reali
zeze bine unele momente în
deosebi din final. Poate că în
drumat mai atent de regie, tî- 
nărul actor, altfel înzestrat, 
dezvăluind frumoase perspec
tive, ar fi avut posibilitatea 
unei mai depline reușite. Sma. 
randa Manoliu-Herford a avut 
și ea numeroase accente de 
autentică emoție în dorința 
de a realiza chipul acestei Ju- 
liete. Ceea ce a nemulțumit 
însă se referă la unele eviden
te stîngăcii privind ținuta și 
mișcarea scenică, apoi ușoara 
alunecare în melodramă.

S-a detașat, confirmînd a- 
precierile pozitive din institut 
Corneliu Revent, într-o corn, 
poziție plină de veridic și nu 
lipsită de pitoresc — bătrînul 
croitor Cepek.

In încheiere trebuie remar
cat încă o dată că regia avea 
datoria să facă dovada unei 
mai vii fantezii și unei mai a. 
tente îndrumări actoricești;

făcu primul tur de pistă. Încercă 
încă o dată, apoi încă o dată și, în 
cele din urmă, ateriză. Dar abia 
atunci își dădu seama cît de pri
mejdios era. Cî/iva metri în plus 
l-ar ii dus într-o prăpastie. Geo
logii îl înconjurară repede.

Undeva, într-o margine a po
ienii, pe o largă improvizată din 
crengi de copaci, zăcea 
Gemetele Iui 
avion.

— Așezap-l 
el. Mă dac să

Și în timp ce bolnavul era trans
portat spre avion, Suba porni spre 
marginea cea mai îndepărtată a 
poienii, numărlnd în glnd pașii. 
Ajunse la capăt și clătină din cap. 
„Nu, de pe o asliel de pistă nu 
se poate decola, N-am. joc să iau 
viteză“. Da, era limpede, nu putea 
pleca. Porni spre avion, să le 
spună asta geologilor. Aceștia îl 
așezaseră însă deja pe bolnav 
înăuntru.

— Gala, tovarășe pilot, îl 
tară ei, pulefi porni.

Pilotul rămase cîteva 
descumpănit. Să le spună 
poate decola ? Acum, cînd toate 
speranțele erau în elf Se urcă în 
carlingă și-și șterse fruntea de su
doare. Trebuia să decoleze, trebuia 
făcut totul. „Am să pornesc, îți 
spuse el. Am să mă ridic în aer 
din clipa în care ajung pe margi
nea prăpăstiei. Puțin curaj și...“

Porni motorul ți 
la capătul poenei. 
dată prin parbrizul 
cei ce rămîneau 
deirînă brusc. Avionul flșni ca a 
săgeată. Strîngind în mîini manșa, 
accelera mereu. „Dacă nu reușesc 
să mă dezlipesc de pămînt 
maiorii 30 de metri, gîndi 
gerător, înseamnă că...“ 

în următoarele iraejiuni 
cundă, Suba era cu totul contopit 
cu avionul. Era un act de mare 
curaj ceea ce tăcea acum, o încer
care pe care n-o mai cunoscuse 
niciodată. Poiana fugea sub el 
amețitor: zece metri... opt... șase... 
doi... Fata i se acoperi de o su
doare rece, ochii rămaseră ațintiți 
spre prăpastia care se apropia ver
tiginos. Trase manșa mai tare. In 
iată se deschise prăpastia adîncă, 
înfricoșătoare... Dar, pe ultimul 
metru de teren, avionul s-a 
desprins de pămint. Izbutise 1

Intră intr-un 
redresă avionul 
rectia de zbor, 
din spatele său

...Peste o jumătate de oră a- 
teriza pe aeroport.

ajungeau
bolnavul, 

pînă la

le spuseîn avion, 
recunosc terenul.

anun-

clipe 
câ nu

n
aduse avionul 

Mai privi o 
carlingei la 

în poiană și

pe ur
ei iul-

de se-

DINU SARARU

scurt picaj, apoi 
și-l puse pe di- 
Privi la bolnavul 

și-i zîmbi.

GH. PAVEL

Foto: I. MICLEÄ

★Cinematografe
ecranele Capitalei

Nastasia Șova și M. Albulescu de la Teatrul „Lucia Sturdza Eulandra’ 
într-o scenă din „O singură viață" de I. Hristea.

OMUL DE LINGĂ TINE

Sîmbătă 29 decembrie a. c. se redeschide

cinematograful .Patria" cu filmul pentru ecran panoramic
o producție a studiourilor so

vietice.

Autor : ALEXANDR DOV- 
JENKO

Regia : IULIA SOLNȚEVA
Filmul a fost distins la Festi

valul internațional al filmului 
de la Cannes 1961 cu Premiul 
Comisiunii superioare Tehnice 
a Franței pentru măiestria 
operatorică și realizări tehnice, 
iar Iulia Solnțeva a obținut 
premiul pentru regie.

în completarea programului, 
filmul documentar „NEVA", o 
producție a studiourilor Len. 
film.

mai 
ma- 
lu-

piesele de dimensiuni 
mici tinerii nu mai ridică 
terial de la magazie, ci 
crează din rezervele gospodă
rite de ei. Pot să spun că uzi
na noastră se mîndrește cu 
tineri ca Ion Chirilă, Constan
tin Bălan, Ion Balaban, Ni- 
culeț Panu și alții care sînt 
plini de inițiativă și spirit gos
podăresc în economisirea me
talului.

Mulți tineri au sprijinit ac
țiunea de folosire cît mai ra
țională a materiei prime prin 
inovații. Numai pe această 
cale în uzină s-a economisit 
metal în valoare de peste 
250.000 lei.

Experiența cîștigată de-a 
lungul anilor, capacitatea

creatoare, spiritul gospodăresc 
al colectivului nostru, mani
festate din plin în întrecerea 
socialistă, au constituit facto
rii de seamă care au hotărît 
obținerea rezultatelor amin
tite în gospodărirea metalu
lui. Firește, aceste rezultate 
ne bucură. Dar în același timp 
ele ne obligă la mai mult. Și 
aceasta e firesc : experiența 
colectivului .nostru a cres
cut în acest an. Noi înșine sîn- 
tem conștienți că mai avem 
posibilități de a reduce și mai 
mult consumurile specifice, 
de a utiliza mai bine deșeuri le 
rezultate în timpul procesului 
de producție, de a îmbunătăți 
calitatea produselor noastre — 
calea cea mai sigură de fo
losire rațională a metalului,

TIN'ERII — cinemascop : Re
publica, V. Alecsandri, Bucu
rești, 1 Mai, Gh. Doja, 23 Au
gust, G. Coșbuc ; CÎND COPA
CII ERAU MARI : I. C. Frimu, 
Volga, Libertății; VALURILE 
DUNĂRII: Central; în cin
stea celei de-a XV-a aniver
sări a Republicii, rulează UN 
CICLU DE FILME ROMÎ- 
NEȘTI la cinematograful Ma- 
gheru; MIRACOLUL LUPI
LOR — cinemascop : rulează 
la cinematografele Elena Pa- 
vel, Popular ; PREȘEDINTELE 
— CENTRU ÎNAINTAȘ : Vic
toria, Alex. Sahia, Floreasca, 
Drumul Serii; MOARA DIA
VOLULUI : Lumina, înfră
țirea între popoare, Luceafă
rul ; PROGRAM SPECIAL 
PENTRU COPII — dimineața: 
la cinematograful 13 Septem
brie ; MAGISTRATUL: 13
Septembrie (după amiază), G. 
Bacovia, 30 Decembrie;

»
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« ÎÇ

O nouă realizare a studiouri
lor „București”.

Regia : Horea Popescu
Imaginea : Lupu Gutman
Scenariul : P. Everac
Muzica: Radu Șerban

In rolurile principale: Silvia 
Popovici, Ilarion Cioban«, Ge- 
orge Măruță, George Calbo- 
reanu. Ștefan Ciubotărașu, 
Grațiela Albini, Victor Reben 
giuc, Neli Nicolau, Stela Po 
pescu și Grigore Gonța.
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Pe verticala noilor Industrii oltenești„Elecfroputere“j se făuresc emblemele Craiovei de azi

egiune a culorilor vii, con
trastante de-a lungul isto
riei, dar în priveliște fără 
stridențe, întocmai covoru
lui pe care-1 meșterește ță
ranca din Gorj la războiul 
de țesut...
Desfășurîndu-i harta ca pe

un covor, ochiul alege însă, în perspecti
va amplă a zilei de azi, o seamă de izvoa- 
de și culori inedite. Lîngă fluierul stră
vechi, un chiot de gater. Lîngă stîlpii de 
Horez și pridvoarele culelor albe, silueta 
noilor schele, a noilor turnuri industriale, 
a clădirilor orașelor noi. Grîul se împle
tește cu migdalul și leandrul ; și li se 
alătură și frunza lămîiului. Lîngă dese
nul gingaș de pe ulcioare — și lîngă firul 
sintetic, care se va împleti la Combinatul 
chimic de la Craiova — liniile de înaltă 
tensiune și dungile noilor drumuri de 
fier. Lîngă un vers de Arghezi, motivul 
unei noi balade. Iar în piscul infinit al 
coloanei Iu; Brîncuși. sorii cei noi...

Cum s-a ajuns la această priveliște ? 
Cum s-a născut acest covor în care linii
le și culorile se logodesc atît de perfect, 
părînd împletite astfel de cînd lumea ?

Să străbatem istoria oltenească, pe 
principalele ei magistrale...

★
Cu aproape 15 ani în urmă, la construc

ția căii ferate Bumbești—Livezeni, omul 
locului a dat primele dovezi — inedite 
în contextul istoric — ale vredniciei și 
talentelor sale. A dovedit că poate mai 
mult, infinit mai mult decît să zgîrie pă
mîntul cu plugul de lemn, să cioplească 
fluiere și să rotunjească lutul în palme, 
făcîndu-1 ulcior. (în 1937, „produsele“ Ol
teniei, în Pavilionul Romîniei din cadrul 
Expoziției industriale de la Paris, fuse
seră tocmai acestea : fluiere, ulcioare, țe
sături, tot felul de obiecte mărunte, 
sculptate cu cuțitul în lemn de stejar...).

Tinerii brigadieri, printre care mii de 
olteni, au străpuns Carpații prin 39 de 
tuneluri, deschizînd ținutului porți că
tre restul țării; au arcuit peste ape^ 124 
de poduri și viaducte; și calea ferată pe 
care regimul burghez nu fusese în stare 
să o construiască în cîteva decenii, a fost 
gata în numai cîteva luni.

Așadar, se putea! Oltenia, ca și țara 
întreagă, dovedea că Se poate^ recupera 
înapoierea de secole, în ani și în luni. O 
îndruma și o conducea înainte partidul, 
punîndu-i în față zarea unor planuri de 
o unică măreție.

Au trecut aproape 15 ani de atunci, 
exact vîrsta Republicii noastre... Să ale
gem — căutînd istoria noilor motive din 
covorul Olteniei — același itinerar; să 
coborâm pe magistrala de fier trasată ver
tical, de brigadieri, pe harta ținutului, 
paralel cu apele Jiului; să coborîm pe 
drumul acesta pe care s-a scurs — înce- 
pînd din 1948 — o bună parte din cărbu
nele Lupenilor și Petrilei, oprit pînă a- 
tunci în pragul de piatră al munților... 
Cu ce ne întâmpină Jiul Olteniei ?

CĂRBUNE
Valea carboniferă a Jiului s-a extins... 

S-a extins și aici, în Oltenia, impunînd 
țării numele unei comune ignorată de 
vechile hărți: Poiana-Rovinari, veche 
tabără a migrațiilor păstorești. în toam
na anului 1953, după o seamă de lucrări 
subterane, s-a deschis aici cea dintîi 
„mină la zi“ a Republicii. O mină cu aba
tajele dezvelite sub cer, ca niște ochi ai 
pămîntului; o mină în care pickhamerul 
a făcut schimb cu excavatorul, — și de 
aici consecințele unei producții masive 
și ieftine, a mecanizării de sută la sută. 
Rezultatele au întrecut de la bun început 
așteptările, ceea ce a impus o seamă de 
măsuri importante, în conformitate cu 
sarcinile celui de-al Il-lea Congres al 
Partidului. în 1955 se construiește calea 
ferată Tg Jiu—Rovinari. în 1956 începe 
construcția liniei de înaltă tensiune Paro- 
șeni-Oltenia, la care e racordată și mina. 
Iar în 1962, la o întîlnire cu tinerii mi- 
neri-excavatoriști, un bătrîn muncitor, 
pe nume Toma Duboiu, își amintește des
pre niște încercări infructuoase de a 
smulge cărbunele locului, încercări între
prinse cu o jumătate de veac înainte, sub 
egida unei companii engleze...

Dar comorile acestea nu se puteau dez
veli decît în anii cînd brațele omului s-au 
scuturat de orice fel de cătușe. în anii 
cînd localnicul, vechi sculptor în lemn 
și plămăditor de ulcioare, a învățat geo
logia și fizica, matematica superioară și 
științele practice.

Și lîngă priveliștea trepidantă a minei 
— priveliștea calmă, odihnitoare a ora
șului nou, a orașului cu zvelte blocuri, 
cu club, spital, școli, magazine moderne. 
Satul de păstori și-a modificat structural 
geografia, așa cum și-o modifică întrea
ga zonă' Poiana-Rovinari-Vlăduleni, su
pusă unui vast plan de sistematizare, 
după legile moderne ale urbanisticii...

Dar magistrala cărbunelui oltenesc e 
alimentată și de alte filoane, printre care 
mina de antracit de la Schela (fostă cînd
va a companiei Williams Thompson), 
mina de la Baia de Fier, mina de grafit 
Catalinu etc. Pe-aici, pe valea pe unde-au 
coborît cîndva pandurii lui Tudor, cutre- 
murînd pămîntul sub copitele cailor iuți, 
plaiurile bubuie iar, sfîrtecate de sonde, 
răscolite de neîntrerupte explozii. Stră
nepoții Vladimirescului sînt în pas fier
binte cu epoca lor.

PETROL
care 
mi- 
dru- 
bri- 
oțel

Dar incandescența soarelui mineral, 
smuls din adîncuri, e numai una din scli
pirile care întretaie covorul de azi al Ol
teniei, numai una din priveliștile pe 
artistul le va converti, stilizate, în 
reasmă și har... îi vom adăuga — pe 
mul aceleiași magistrale trasate de 
gadieri — sclipirea obeliscurilor de 
ale noilor sonde.

Din iulie 1952, de cînd a fost descope
rit petrolul Olteniei, și pînă la tabloul 
de azi al acestor meleaguri, cu sondele 
multiplicate la infinit peste dealuri, dru
mul pare a măsura. în intensitate, nu ani, 
ci decenii întregi.

Ce erau altădată sate ca Bîlteni, Ți- 
eleni sau Zătreni ? Cum trăia omul 
pe-aici ? Documentul cel mai concis, mai 
autentic și mai expresiv e și de data a- 
ceasta cîntecul cu fiori și jaruri al doinei •

„Foaie verde fir de iarbă, 
La Biltenj e-o apă neagră. 
La Bîlteni e-o apă rea, 
Neagră ca inima mea...“

„Apa neagră“, suptă de sonde și vărsa

tă în marile conducte subpămîntene. a 
creat o „Prahovă oltenească“ ce nu-și 
dezminte renumele. (Parcă striga cineva, 
mai demult și nu tocmai demult: „Re
zervele de petrol ale Romîniei sînt secă
tuite !“ Am auzit bine ?) Dar nota unică, 
acea culoare ce singularizează această re
giune petroliferă, dîndu-i un „plus de 
contemporaneitate“ ce irumpe pretutin
deni, neașteptat și fierbinte, este ti
nerețea sondorilor; o tinerețe a vîrstei, 
o tinerețe a meseriei. Mii de tineri 
gorjeni au devenit în anii aceștia 
sondori, maiștri, brigadieri; peste 200 
de tineri localnici au învățat pe 
cheltuiala statului și sînt azi ingineri pe
troliști. Cei mai mulți locuiesc în orășe
lele noi care înconjoară, cu albul lor de
licat, peisajul plumburiu al schelelor de 
foraj și extracție. Peste 650 de aparta
mente s-au construit pînă azj pentru pe
troliștii Olteniei. Adăugați și cele 6 can
tine moderne, cele 18 dispensare și punc
te sanitare, cele 10 cluburi și săli de ci
nematograf etc. Adăugați și zecile de bi
blioteci, însumînd peste 84 000 de volu
me. Și mai adăugați — la acest ultim 
capitol — o scurtă informație adiacentă, 
pentru stabilirea reperelor: în trecut, lo
calnicii erau analfabeți în proporție de 
67 la sută...

►..Și același țăran din Gorj. vechiul

MAGI STRAIIII 
O LTIENIEI■I

„cobilîțar" și analfabet, înălțînd pe pal
mele sale crăpate, pînă sus, în stema Re
publicii. stîlpul modern, înflorat cu dan
telă metalică, al primei sonde care-a dat 
petrol în Oltenia, în ziua de 16 iulie 1952!

La capătul acestui deceniu omul acesta 
e, nu o dată, maistru sau chiar inginer.

Evident, „magistralele energiei“ nu 
sînt line bulevarde de promenadă. Istoria 
petrolului oltenesc e străbătută de lupte 
eroice, uneori de momente dramatice. Am 
fost martor, acum cîțiva ani, la așezarea 
unei fotografii într-un panou de onoare. 
Fotografia fusese făcută în grabă, și nu 
de-un profesionist. Cel fotografiat nu 
„pozase“ ; avea pete funinginoase pe față, 
ochii obosiți, cu cearcăne grele, îm
brăcămintea în dezordine. Se numea Ion 
Bondoc; obiectivul aparatului fotografic 
îl surprinsese cu cîteva ore mai înainte, 
la sfîrșitul unei bătălii dramatice pentru 
salvarea unei sonde care scăpase în 
„erupție liberă“. Ion Bondoc, împreună 
cu tovarășii săi, luptase din răsputeri 
pentru stingerea acestei erupții în care 
s-ar fi putut pierde hidrocarburi în va
loare de milioane. Alături de marele gest 
constructiv, care ridică sonde și captează 
comori, gestul omului care înfruntă eroic 
stihia, pentru a apăra avuția obștească, 

„Magistralele pîinii" — imagini ale noului în cîmpia colectivizată.

este și el un element de epică nouă, 
înscriindu-se în sensul major, contempo
ran, al acestor priveliști.

LEMN
...Și iată altă magistrală importantă, cu 

care magistrala de fier a Bumbeștilor se 
întretaie de la-nceput. abia scăpată din 
munți, iscînd ecoufi ample, cu reverbe
rații prelungi de mari spații silvestre. E 
magistrala lemnuiui... O magistrală 
nouă ? Desigur ; străvechile păduri care 
acopereau aproape un sfert din suprafața 
Olteniei — ca și meșteșugul, la fel de 
străvechi, al doborîrii giganților vegetali 
și al prefacerii lor în obiecte ale traiului 
zilnic — sînt supuse astăzi unei meta
morfoze complexe, subtile, după legile 
valorificării industriale superioare.

Noua eră a lemnului oltenesc a debu
tat în 1955. Au răsunat din nou, atunci, 
cîntecele miilor de brigadieri veniți să 
construiască linia ferată forestieră dintre 
Cerna și Jiu. Aceiași tineri constructori 
au deschis apoi drum prin masivul săl
batic al Văii Oltețului, slobozind turmele 
albe de fagi și stejari către vale, pe linii 
de fier și șosele săpate-n granit. îi reîn- 
tîlnim astăzj în marele combinat pentru 
industrializarea lemnului, de la Preajba, 
pe Jiu. Un combinat compus din cîteva 
fabrici, ocupînd o suprafață de 120 de 
hectare : o fabrică de placaj, una de che
restea, una de mobilă curbată, una de 
plăci aglomerate, una de parchete, 
combinat cu un proces tehnologic mo
dern, „exigent“ în folosirea aurului ver
de al codrilor : chiar și rumegușul e fo
losit, intrînd în compoziția plăcii aglo
merate ; chiar și restului infim rămas 
după succesivele prelucrări — pudra a- 
ceea fină, cu iz dulceag de rășină — i s-a 

Un

găsit o utilitate concretă: alimentează 
cazanele marii termocentrale a combina
tului...

Dar coordonata fundamentală a locu
lui nu poate fi cuprinsă în cifre. O des
cifrezi în destinele oamenilor, în romanul 
celor peste 1 000 de tineri care au învă
țat meserie aici: de la Dubincu Mihai, 
cîndva constructor pe schelele combina
tului, azi comandantul unei gigantice pre
se hidraulice, pînă la Vasile Vintilescu, 
care-n ziua unu a combinatului mînuia 
o simplă mătură și care astăzi conduce 
utilaje ale fabricii de cherestea ; el este 
și autorul celei dinții inovații înscrisă în 
cartea de aur a fabricii.

electricitate
împletită strîns cu magistrala cărbu

nelui, cu cea a petrolului, cu cea a pădu
rilor, pe care le alimentează zi și noapte 
cu energie, magistrala electricității își 
are ca sursă Uzinele „Electroputere“, cu
noscuta cetate industrială care a dat em
blema noii Craiove.

Istoria lui „Electroputere“ nu poate fi 
povestită în cîteva rînduri. Dificilă ca și 
descripția marii uzine — vast conglome
rat de hale moderne — această istorie ar 
pretinde, pentru o evocare profundă, 
struna de înaltă tensiune a romanului 
epopeic. Un roman cu sute de personaje, 
cutreierat de evenimente multiple, nu o 
dată contradictorii.

în 1950 s-au fabricat primele motoare 
electrice de 4,4 și 5,5 kilowați. De aici în
colo, ritmul producției stă sub semnul 
unei accelerări industriale tot mai inten
se. Abia un an mai tîrziu, în 1951, se 
preia construcția transformatorului de 
5 600 de kilowați. De aici și pînă la trans
formatorul de 20 000 de kilowați al anu
lui 1955, și mai departe încă, la transfor
matoarele de 40 000 și 60 000 de kilowați, 
drumul e captivant, dar nu rareori aspru, 
dramatic. Intre timp se mai produc nenu
mărate alte aparate, aparataje și utilaje 
electrotehnice, se produc și locomotive 
de mină — listă ce culminează cu recen
tele locomotive Diesel electrice. între 
timp, sute de oameni, cei mai mulți tineri, 
cunosc pe viu „energia“, acea „altă față a 
materiei în mișcare“, și învață s-o produ
că cu mîinile lor. Mulți se specializează 
în U.R.S.S.: la Moscova, la „Uralelektro- 
aparat“. la Harkov. „Electroputere“ devi
ne astfel un adevărat institut superior, în 
care se predă — prin lecții practice — 
tehnica avansată a epocii. Rezultatele ? 
încă din primul deceniu, producția uzinei 
crește de peste 25 de ori. în prezent, efor
turile se îndreaptă cu deosebire spre ca
litate. Vremea dibuirilor a rămas în urmă, 
s-a trecut la confruntarea produselor cu 
ultimele cuceriri ale tehnicii mondiale. Și 
trebuie notat — ca replică la expoziția 
pariziană a anului 1937, pe care o pome
neam la începutul reportajului nostru — 
faptul că multe aparate cu emblema „E- 
lectrpputere“ au foșț prezentate la târguri 

și expoziții străine, cucerind meritate e- 
logii.

...Și iarăși — fiind vorba de replici — 
o statistică instructivă, aparținînd ace
luiași an 1937 : „Pe teritoriul Olteniei 
(fraza e reprodusă aidoma dintr-un a- 
nuar) există 8 081 întreprinderi indus
triale“. Enunțată astfel, fără alte expli
cații și comentarii, cifra ar putea intimi
da... Dar să citim mai departe statistica. 
Din cele 8 081 de întreprinderi, 3 951 a- 
veau... cîte un singur lucrător; circa 
3 600, cîte doi lucrători; abia vreo 60 nu
mărau între 20 și 200 de lucrători, și doar 
vreo 5 depășeau 200 (dar fără să depă
șească nici una 500!). Astfel că în produc
ția industriei naționale, Oltenia, țara 
cărbunelui, a lemnului, a petrolului, a 
energiei electrice și a atîtor alte inco
mensurabile bogății, dădea doar 1 la sută!

Replica prezentului nostru ? întreaga 
producție industrială a Olteniei din anul 
1938 e dată azi — de aceeași Oltenie — 
îh 24 de zile fără cîteva ore...

...Și numai la „Electroputere1’ lucrează 
mult mai mulți muncitori decît în toate 
cele 8 081 de întreprinderi industriale 
din regimul burghez.

Un tînăr ucenic. Ion Arunculeanu, un 
băiat vioi, cu ochi albaștri, premiant al

grupului școlar „Electroputere“, mi-, 
făcut următoarea declarație (ca răspun; 
la întrebarea mea cu privire la condițiile 
și perspectivele sale de studiu): „Să vă 
dau un exemplu : au fost ucenici din 
grupul nostru școlar care au devenii 
ingineri, pe cheltuiala uzinei. Pot să vă 
dau și nume: Constantin Onoiu, Paul 
Bădica... Ce să vă mai spun, în plus ?“ 
într-adevăr, un exemplu dintre cele mai 
elocvente ! Reformulîndu-mi întrebarea 

de 1400 de ori, fiindcă 1400 de tineri în
vață azi la grupul școlar „Electroputere“. 
aș fi putut reconstitui o istorie sui-gene- 
ris a uzinei, văzută prin ochii albaștri ai 
adolescenților.

Dar „Electroputere“ nu e doar o uzină 
Numele ei a căpătat, în anii aceștia, ur. 
sens mai larg, metaforic. A devenit em
blema întregii Craiove, adunîndu-i toată 
istoria contemporană sub incandescenți 
acestor cîteva litere. Noile blocuri mun 
citorești, cu sute de apartamente (sute de 
apartamente în Craiova, peste 3 000 nu
mai în anul 1962, în întreaga Oltenie) ; 
cele două teatre de vară ; noile parcuri, 
străzi și grădini; noul institut agronomie 
și noul institut pedagogic ; filarmonica 
ce și-a serbat, de curînd, aceeași vîrstă 
cu cea a Republicii; studioul de radio 
Craiova, care emite zilnic programe ; și 
muzeul de artă instalat în casa celui mai 
mare moșier al ținutului; și „Casa pio
nierilor“, într-un palat cU o istorie aproa
pe identică ; și noile licee, școli, săli de 
sport, biblioteci, lăcașuri de cultură și 
artă, și noile magazine, și petalele de lu
mină fluorescentă scuturîndu-și polenul 
aerian pe marile bulevarde, și asaltul 
blocurilor moderne spre mahalalele cu 
porumbiști și ulițe de tip asiatic, care ig
noră trotuarul... Totul și toate au căpă 
tat, în optica localnicului, semnificația a- 
celei energii pururi vii, pururi vibrante, 
pe care-o exprimă lapidar (dar cu cîtă 
încărcătură de fapte !) această noțiune- 
simbol: „Electroputere“ I

Dar „magistrala 
sfîrșit... Privită de 
lui „Electroputere“

electricității** nu s-a 
aici, din perspectiva 
— făuritoarea echi

pamentului tehnic al atîtor linii electrice
— această magistrală care e, poate, cel 
mai plastic simbol al civilizației, cuprin
de în orbita-i incandescentă satele regiu
nii ; satele care numărau, în 1944, 18 000 
de bordeie, rămase la stadiul opaițului... 
Doar 20 de sate oltenești erau electrifi
cate pe atunci. Astăzi sînt electrificate 
peste 300, datorită celor aproape 1 000 de 
kilometri de linii de înaltă tensiune, da
torită miilor de kilometri de linii electri
ce împletite pe cerul Olteniei.

Să privim cîmpia Olteniei, prin aceas
tă ^vastă și incandescentă arcadă de stele. 
Mărginite pe toate laturile de stîlpii elec
trici, șesurile acestea — șesurile acestea 
străvechi, anonime, în care privirile se 
pierdeau cîndva ca într-un fel de somnie
— par gigantice magistrale moderne.

/w
De fapt, tabloul cel vast al cîmpiei ol

tene ar putea fi cuprins — simplu, sin
tetic — în cîteva cifre.

Desprindem trei, în corelație strînsă, 
exprimînd întregul trecut, de la Tudor 
la 1907, și mai încoace, spre mijlocul vea
cului : 1 000 de moșieri, 41 000 de pluguri 
de lemn, peste 600 000 de analfabeți Și 
ar mai fj și cifra lui 1907, pomenită mai 
sus : peste 4 000 de țărani împușcați, 
spânzurați, închiși pe șlepuri și părăsiți 
în mijlocul Dunării, sau, pur și simplu, 
despicați de fulgerul săbiei. (Ultimul caz, 
petrecut la Moțăței, cu un răsculat pe 
nume Niță Bișleag, a trecut din amintiri 
în balade, eroul păstrîndu-și intacte nu
mele, faptele. Doar ofițerul care l-a de
capitat n-are nume: una din miile de 
spade însîngerate care „apărau“ siesta 
regală !).

Să poposim pe fostele domenii regale, 
■în Segarcea vestitelor vinuri, unde re
gele stăpînea 12 800 de hectare (pe toată 
Oltenia, peste 46 000 hectare). în Se
garcea există astăzi 55 de tractoa
re (numai la gospodăria de stat, fără să 
mai numărăm tractoarele S.M.T.-ului ; 
pe vremea regelui erau numai două). în 
Segarcea socialistă se află nouă ingineri 
agronomi, mecanizatori și zootehniști (pe 
vremea regelui, prezența lor nu era nici 
utilă și nici dorită. Un inginer costa 
bani, uneori foarte mulți; tot așa o ma
șină agricolă, importată din Germa
nia sau Austria. Pe cînd omului, țăranu
lui dijmaș sau țiganului rob de la vie, 
era de-ajuns să-i dai o coajă de pîine pe 
zi și un bordei în pămînt. Cit privește 
„randamentul“ acestei mașini vii, se în
sărcina cu asta gîrbaciul vătafului!).

Segarcea colectivistă : sat cu cinema
tograf, cu club, cu un parc frumos, care 
adăpostește un teatru de vară, cu spital, 
cu liceu, cu construcțiile moderne ale 
gospodăriei de stat și ale celor două 
gospodării colective. Am văzut locu
ințele noi, cu înfățișare cochetă de vile, 
construite de oamenii gospodăriilor în 
fostul cartier „Fiorica“, mizerul cartier 
compus cîndva din bordeiele țiganilor 
robi. Am văzut crama modernizată, cu 
tuneluri suprapuse prin care circulă va- 
gonetele noi ; am admirat medaliile de 
aur și de argint cucerite de butelcile de 
Segarcea la competițiile mondiale, 
stînd de vorbă cu mecanicul-tractorist Ă- 
lexandru Bălăcescu, vechi comunist, de
corat cu „Ordinul Muncii“, am aflat că 
botnițele din „Desculț“ nu sînt o legen
dă. Ele au existat și în Segarcea, se apli
cau culegătorilor de struguri din viile 
■egelui. Bălăcescu a purtat și el, în tine- 
ețe, una...
Sate oltenești... Priveliști noi, noi desti- 

îe... Intensități de fapte în fața cărora 
ondeiul șovăie, nesigur c-o să le poată 

cuprinde deplin. Sate în care se iveau 
.ciobani care-1 văzuseră pe dumnezeu“, 
;ate înglodate în superstiție, analfabe- 
ism, pelagră și sifilis,..

Vom apela iarăși la cifre, ca sinteză 
ilastică a tabloului.

Cîteva cifre despre cultură : In Oltenia 
anului 1938 existau doar 8 cinematografe 
5i 298 cămine culturale (ultimele puse 
sub egida brună a „cultivării sentimentu
lui naționalist“). în Oltenia de azi sînt 
320 de cinematografe sătești, 1 224 de că
mine culturale și case de Citit, 910 bi
blioteci raionale, comunale, sătești, cu 
peste 2 000 000 de volume și peste 250 000 
de cititori permanență în sfîrșit. aproa
pe 200 de localități radioficate (61 000 de 
abonați) și circa 2 500 de formații artis
tice, înglobînd peste 40 000 de tineri.

Cîteva cifre sanitare : două case de 
nașteri în 1944 (și acelea orășenești), 413 
medici. Azi: 127 case de nașteri, peste 
1 200 de medici; policlinici moderne.

Și

Profilați toate aceste cifra șl date pa 
fondul vast, cu culori generoase, al cîm- 
piei colectiviste înălțate pe spirala unei 
perpetue înfloriri —• cîmpie cu tractoare 
și combine, cu drumuri pe care se încru
cișează camioanele încărcate cu belșug.

Dar poate cea mai puternică expresia 
a uriașului avînt ce a dus la înflorirea 
cîmpiei oltene este lupta omului pentru 
fertilizarea nisipurilor din Sud.

Un gigantic triunghi, cu vîrful mai sus 
de Craiova, urmărind albia Jiului pînă la 
Bechet și încheindu-și baza la Corabia, 
cuprinzînd circa 260 000 de hectare de 
deșert, aceasta este zona de „nisipuri 
zburătoare”, zonă de care omul cel vechi 
nu s-a atins, lipsindu-i armele, lipsindu-i, 
poate, încrederea.

Și totuși, același om a creat aici o gră
dină. A creat-o în epoca noastră; a 
creat-o la îndemnul partidului, care i-a 
pus în mînă și armele minunatei prefa
ceri : știința modernă, uneltele tehnicii 
avansate. în 1955 s-a întemeiat Stațiunea 
experimentală din Tîmburești, care a rupt 
din nisipuri un prim teritoriu, de 70 de 
hectare. Și astfel, pe o suprafață care se 
extinde an după an. nisipul a devenit 
fertil, pămîntul virgin de sub el dă azi 
poame și struguri, porumb și secară, floa- 
rea-soarelui și legume; s-au ivit și roa
de rare, exotice, vibrează în vîntul sub
țire migdalii, lămîii; și s-au ivit, în ulti
ma vreme, și florile...

Mircea Oprean, conferențiar la agro
nomia Craiovei — sub egida căreia s-a 
trasat această nouă hartă a sudului olte
nesc — mi-a relatat. într-o povestire- 
roman care a ținut o noapte întreagă, 
toate etapele îngenunchierii stihiei, trep
tele fiecărei victorii. în primul rînd — 
truda de ordin științific, căutarea celor 
mai eficiente metode de plantare și în
grijire ; trudă și căutări ce implicau, la 
fiecare pas. inovația, uneori soluția cu 
multe necunoscute. în al doilea rînd — 
lupta cu vitregia naturii. Răscolit de 
vînturi-uragane, nisipul a astupat nu o 
dată șanțurile pentru plantații. Le-a as
tupat și zăpada.

— Știți ce ne fortifica, ce ne dădea cu
rajul s-o luăm de la capăt ? Atitudinea 
oamenilor, a colectiviștilor din satele 
dimprejur. Au venit mereu, de cîte ori 
ne-a fost greu, să ne-ajute. au efectuat 
mii de ore de muncă... Au săpat din nou 
șanțurile astupate și prăbușite; au înviat 
puieții înghețați, încălzindu-i ca pe niște 
copii. Nu s-au îndoit nici o clipă de 
izbînda' experiențelor noastre. Cred cu 
toții în știință și, de cînd sînt colectiviști, 
ai zice că-și caută mereu teritorii cît mai 
mari și mai grele de luptă, pe măsura 
puterilor lor.

Fapt semnificativ, vorbind despre noul 
profil moral al omului de pe-aici, despre 
coeziunea constructivă în care se reazemă 
forța noului sat oltenesc și care duce la 
crearea unui adevărat eden vegetal pe 
aceste pământuri.

Sate oltenești... Magistrale ale pîinii, 
ale belșugului colectivist, magistrale ale 
noii civilizații a evului nostru.

IN LOC
DE EPILOGm n aceste zile de decembrie 

— în acest ajun de 30 Decem
brie — am văzut grupuri de 
craioveni îndreptîndu-se spre 
o clădire masivă, construită 
în unghi, cu ziduri groase și 
ferestre minuscule, situată

undeva pe Calea Severinului. O clădire 
cu aspectul tipic al unei cazărmi. La in- 
trare, o placă : Muzeul procesului cefe
riștilor din 1933.

Sărbătorind, o dată cu țara, proclama
rea Republicii, recapitulînd victoriile a- 
nilor, omul locului se apleacă iarăși asu
pra noii istorii.

Atunci, la procesul din 1933, cuvintele 
partidului au zburat de aici peste toată 
Oltenia — și peste toată țara — ca niște 
vestitori de zile mai bune. Le-au reluat, 
peste ani, mii de muncitori și țărani ai 
Olteniei, avîntîndu-se la asaltul prefectu
rii burghezo-moșierești, în februarie 
1945. Le-au reluat constructorii noii Ol
tenii, edilii geometriilor de lumină ale 
uzinelor și orașelor noi, cei ce fac pîine, 
cărbune, becuri electrice, mobilă, unelte, 
cărți și covoare...

...Și covorul Olteniei, împlinit cu noile 
culori și izvoade, împlinește Ia rîndu-1 
covorul cel mare al țării.

ILIE PUKCAKU



Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către nool ambasador al Republicii 

Populare Democrate Coreene 
in Republica Populară Romină

La 26 decembrie, tovarășul 
Ștefan Voitec, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne, a pri
mit pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Democrate Co
reene, Giăn Du Hoan, care și-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare.

După ce a transmis Consiliu
lui de Stat, Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romîne și poporului romîn 
calde felicitări și urări cor
diale din partea Prezidiului 
Adunării Populare Supreme, a 
Cabinetului de Miniștri și a 
poporului coreean, ambasado
rul R.P.D. Coreene a remarcat 
succesele realizate de poporul 
romîn, care a luat ferm puterea 
în propriile sale mîini, sub 
conducerea justă a Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, obținînd o victorie strălu
cită în revoluția și construcția 
socialistă, în creșterea nivelu
lui său de viață material și 
cultural.

Succesele poporului romîn a- 
duc un mare aport nu numai 
la cauza prosperității Romîniei, 
dar și la cauza întăririi puterii 
lagărului socialist, a apărării 
păcii și securității în lumea 
întreagă.

Giăn Du Hoan a exprimat 
recunoștința poporului coreean 
pentru sprijinul material și 
moral acordat de către poporul 
romîn atît în perioada războ
iului de eliberare a patriei, cît 
și în perioada de refacere și 
reconstrucție de după război.

în încheiere, el a relevat că 
relațiile de prietenie și colabo
rare dintre popoarele ambelor 
rari se dezvoltă zi de zi.

După ce a mulțumit amba- 
•a-’orului Giăn Du Hoan pen- 
"■'i felicitările și urările cor-, 
'ia’e transmise, precum și pen- 
'ru aprecierile calde cu privire 
'a realizările poporului romîn 
rbtinute sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romîn în 
opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste în patria sa,

Delegația Federației Studenților Universitari 
din Cuba a plecat spre patrie

Miercuri dimineața a pără- 
,it Capitala o delegație a Fe
derației Studenților Universi
tari din Cuba condusă de Da
niel Inclan Lopez, vice-pre- 
ședinte al acestei organizații, 
care la invitația U.A.S.R. a

Cupa „A 15-a aniversare 
a R. P. Ramine“

Competițiile spor, 
.ive organizate in 
cadrul cupei „A 15-a 
aniversare a Repu
blicii Populare Ro
mîne" se află în 
plină desfășurare. 
Astăzi de la ora 16 
in sala Dinamo se 
dispută semifinalele 
turneului de volei. 
La feminin Rapid 
va juca cu Voința 
iar Dinamo cu Pro
gresul. Iată semifi
nalele masculine:

PE

Rapid-Steaua și Di- 
namo-Progresul.

Vineri în sala 
Giulești au' loc se
mifinalele compe
tiției de baschet : 
Voința-Ș ființa (f) 1 
Unirea-Rapid (f); 
Știința-Steaua (m). 
Primul joc începe la 
ora 18. Finalele vor 
avea loc duminică, 
tot în sala Giulești.

In prezent la a- 
rena Unirea se des
fășoară întrecerile 
de popice la care

seu:
După cum s-a anunțat, fotba

liștii romîni au învins marți 
cu 4-0 (2-0) la Marrakech o 
selecționată marocană alcătu
ită pe scheletul echipei Etoile, 
cîștigătoarea „Cupei Marocu
lui”. Jocul a fost urmărit de 
peste 15 000 de spectatori. Go
lurile echipei noastre au fost 
marcate de Constantin (2), Io- 
nescu și Ghergheli.

Fotbaliștii noștri se reîntorc 
în țară sîmbătă.

★
Campioana mondială de pa

tinaj viteză, Inga Voronina, a

informa
Miercuri dimineață a pără

sit Capitala, îndreptîndu-se 
spre Havana, o delegație for
mată din tovarășii Aurel Ar- 
deleanu, secretar al Consiliu
lui Central al Sindicatelor, A- 
lexandru Buican, vicepreședin
te al Institutului Romîn pen
tru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, și Tudor Postel- 
nicu, membru al Biroului Co
mitetului Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor, care va 
participa la festivitățile ce vor 
avea loc cu prilejul celei de-a 
IV-a aniversări a victoriei re
voluției cubane.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost prezenți re
prezentanți ai C.C.S., ai C.C. 
al U.T.M. și ai I.R.R.C.S.

A fost de față ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Cuba în R. P. 
Romînă, Manuel Yepe Me- 
nendez.

★’
Miercuri s-a reîntors în Ca

pitală, venind de la Geneva, 
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tovarășul Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, a arătat că oamenii mun
cii din Republica Populară Ro- 
mînă se bucură sincer de reali
zările obținute de poporul co
reean, sub conducerea Comite
tului Central al Partidului 
Muncii din Coreea în frunte 
cu tovarășul Kim Ir Sen.

Tovarășul Ștefan Voitec a 
arătat, de asemenea, că po
porul și guvernul romîn spri
jină cerința îndreptățită a gu
vernului R. P. D. Coreene și a 
întregului popor coreean pri
vind retragerea trupelor stră
ine de pe teritoriul Coreei de 
sud, pentru împlinirea aspi
rațiilor sale naționale de re
unificare pașnică a patriei, pe 
baze democratice.

Tovarășul Ștefan Voitec și-a 
exprimat convingerea deplină 
că relațiile dintre cele două 
popoare se vor adînci și dez
volta continuu, spre binele am
belor țări, în folosul unității 
puternicului lagăr socialist, 
pentru triumful cauzei socia
lismului și păcii în lumea în
treagă.

In încheiere, tovarășul Ștefan 
Voitec l-a asigurat pe noul 
ambasador al Republicii 
Populare Democrate Coreene 
în Republica Populară Romînă 
că în îndeplinirea înaltei sale 
misiuni în țara noastră se va 
bucura de tot sprijinul din 
partea Consiliului de Stat și a 
Guvernului Republicii Popu
lare Romîne.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, tovarășul Ștefan 
Voitec a avut o convorbire cu 
ambasadorul Giăn Du Hoan, 
la care au asistat tovarășii 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, și Grigore 
Geamănu. secretarul' Consiliu
lui de Stat.

Ambasadorul Republicii 
Populare Democrate Coreene 
a fost însoțit de Pac Rion 
Man, secretar II, Li In Ciun, 
secretar III, Kim Nam Ghiu, 
Kim Fa Ge și Li Ha Zun, ata
șați ai Ambasadei.

(Agerpres)

făcut o vizită în țara noastră. 
Cu acest prilej, delegația 
a vizitat instituții de învăță- 
mînt superior, complexe so
cial-culturale studențești și a 
avut convorbiri prietenești la 
Comitetul Executiv al U.A.S.R.

participă cei mai 
buni jucători din 
București, Ploiești 
și Giurgiu.

Duminică la ma
nejul din calea 
Plevnei în organiza
rea clubului Steaua 
încep întrecerile de 
călărie la care par
ticipă printre alții 
cunoscuții sportivi 
Gh. Langa, V. Pin- 
ciu, V. Bărbuceanu 
și O. Recer. Con
cursul începe la 
ora 10.

debutat cu succes în noul se
zon, cîștigînd meciul celor 6 
orașe desfășurat la Kirov. în 
ultima zi de concurs, Inga Vo
ronina a realizat cel mai bun 
rezultat din lume (la patinoa
rele de șes), parcurgînd distan
ța de 1 000 m în timpul de 
1’36” 5/10. Ea a cîștigat și
cursa de 3 000 m în 5’18“ 6/10.

★
Selecționata de fotbal a Al

geriei își va inaugura noul se
zon internațional la 6 ianuarie, 
cînd va juca la Alger cu echipa 
olimpică a R. P- Bulgaria.

delegația Republicii Populare 
Romîne, condusă de tov. Geor- 
ge Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
care a participat la lucrările 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare.

La sosire, în Gara de Nord, 
au fost de față tov. Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, precum și 
funcționari superiori din acest 
minister.

★

Miercuri la amiază s-a des
chis, în sala Consiliului local 
al sindicatelor din Capitală, 
cea de-a III-a expoziție repu
blicană de artă plastică a ar
tiștilor amatori de la orașe și 
sate, organizată de Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă 
și Consiliul Central al Sindi
catelor din R. P. Romînă.

(Agerpres)

/

In preajma celei de-a 40-a
consacrată aniversări a constituirii U.R.S.S

Termocentrale electrice supraputernice

Avintul economiei Ucrainei
(Agerpres)

Sfirșit de an in lumea
Enciclopedie pentru copii

crește numărul

Ro- 
So- 
din 
tre-

al 
de 
V. 
al

capitalului
Manolis Glezos și fiul său. Foto
grafie făcută la 15 decembrie, cî- 
leva zile după eliberarea eroului 

poporului grec.

-—©

Cosmonauti] sovietici 
despre perspectivele 

explorării Cosmosului
MOSCOVA. — Un corespondent 

al agenției TASS a cerut un in
terviu de Anul Nou cosmonauti- 
lor sovietici luri Gagarin, Gher- 
man Titov, Andrian Nikolaev si 
Pavel Popovici.

Conientind recentul acord inter
venit intre Academia de Știinfe 
a U.R.S.S. și Administrația națio
nală pentru problemele aeronau
ticii și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.), Gherman Titov a subli
niat : In explorarea cu succes a 
Cosmosului prezintă o mare im
portantă diviziunea muncii între 
țări, acțiunile lor coordonate. A 
fost plăcut să ailăm că acest acord 
a fost semnat, dar, desigur, atunci 
cînd, în cele din urmă, va ii 
adoptată propunerea sovietică cu 
privire la dezarmarea generală și 
totală, dezlegarea enigmelor Uni
versului se va desfășura incompa
rabil mai rapid“.

luri Gagarin a spiis că pentru 
început el ar dori să zboare spre 
planetele sistemului solar, iar, ul
terior, și dincolo de limitele lui. 
Gherman Titov a declarat că toc
mai el a cerut să zboare primul în 
Lună. După părerea cosmonautului 
nr. 2, mai întîi va li necesar, după 
toate probabilitățile, să se plaseze 
un satelit greu pe o orbită circum- 
terestră sau chiar să se realizeze 
o mare stație interplanetară lo
cuită. Iar de acolo navele cosmice 
vor putea porni direct spre Lună.

Andrian Nikolaev a exprimat 
presupunerea că în viitor Luna va 
deveni o uriașă rampă de lansare, 
bine utilată. De acolo va ii mai 
ușor decît de pe Pămînt să se 
lanseze nave interstelare spre 
Marte și Venus.

e-----

Stare de alarmă 
în Angola

JOHANESBURG. — Ziarul „Daily 
Mail", care apare la Johannes- 
burg, a publicat o corespondență 
din capitala Angolei, Luanda, în 
care se arată că trupele coloniala 
portugheze din acest teritoriu au 
fost puse în stare de alarmă. 
Ziarul relatează că în ultima vre
me au avut loc mai multe ciocniri 
intre trupele portugheze și patrioții 
angolezi într-o regiune situată la 
mai puțin de 100 de mile de 
Luanda.

■SCU R T E ST I RI es CURT E $ TIRI »SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA. - La Moscova 

a luat sfirșit ședința comisiei 
pentru probleme ideologice de 
pe lingă C.C. al P.C.U.S. La 
lucrările ei. care au durat trei 
zile, au participat tineri scrii
tori, pictori, compozitori din 
Moscova.

Au fost discutate probleme
le ideologice de creație trasate 
oamenilor de artă de N. S. 
Hrușciov și alți conducători 
sovietici în convorbirea cu 
oamenii de literatură și artă 
care a avut loc la 17 decem
brie.

Acord de frontieră 
chino-mongol

PEKIN. - La 26 decembrie, 
la Pekin, Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de Stat ai R.P. 
Chineze, din partea guvernu
lui R.P. Chineze, și J. Țeden- 
bal, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Mongole, 
din partea guvernului R.P. 
Mongole, au semnat tratatul 
chino.mongol de frontieră- 
Semnarea tratatului a ^f°st 
precedată de tratative între 
delegațiile guvernamentale ale 
R.P. Chineze și R.P. Mongole 
în problema precizării și sta
bilirii definitive a liniei de 
frontieră chino-mongole, care 
au avut loc la Ulan Bator și 
Pekin.

Cu prilejul semnării tratatu
lui, la Pekin a avut loc un mi
ting de masă.

Adunare festivă la Moscova
aniversării R. P. Romîng

MOSCOVA. - La Palatul de 
Cultură al Uzinei „Serp i Mo
lot’’ din Moscova a avut loc o 
adunare festivă a reprezentan
ților oamenilor muncii din 
Moscova, consacrată celei de-a 
15-a aniversări a proclamării 
R.P. Romîne.

în prezidiul adunării au luat 
loc N. Firiubin, locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe 
U.R.S.S., S. Zavoljski, șef 
sector la C.C. al P.C.U.S., 
Duvakin, secretar al C.C. 
U.T.C.L., P. Kriukov, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. pentru legături cultu
rale cu țările străine, membri 
ai Consiliului de conducere al 
Asociației de prietenie, vechi 
membri ai P.C.U.S.', fruntași

șomerilor
LONDRA. Paginile ziarelor 

occidentale abundă în știri și 
articole despre marile dificul
tăți ale economiei britanice și 
despre creșterea îngrijorătoa
re a șomajului. Tonul nume
roaselor comentarii a fost dat 
de anunțul Ministerului Mun
cii al Marii Britanii care con
stata că în luna decembrie 
numărul șomerilor englezi a 
crescut cu încă 21 500 persoa
ne, ridicînd totalul șomerilor 
înregistrați la 566 000 de oa
meni. Anglia — se spune în
tr-un comentariu consacrat a- 
cestei probleme de ziarul a- 
merican „New York Herald 
Tribune” — a suferit astfel 
cea de-a doua zguduire eco
nomică, după ce cu o zi îna
inte Ministerul de Finanțe a- 
nunțase că indicele producției 
industriale a scăzut în octom
brie cu trei puncte. Se subli
niază că numărul actual al 
șomerilor 'în Anglia este cel 
mai ridicat de la sfîrșitul răz
boiului. „Perspectivele sînt 
din cele mai sumbre, arată 
„New York Herald Tribune”,

Izrael : grevă generală
TEL AVIV. La 25 decem

brie a avut loc în Izrael o 
grevă generală de o oră, la 
care au participat 100 000 de 
muncitori. A fost întrerupt 
lucrul la 500 de întreprinderi 
din țară. Cauza grevei a con
stituit-o hotărîrea conducerii 
partidului de guvernământ 
Mapai de a îngheța salariile 
muncitorilor, deși situația lor 
materială este din ce în mai 
proastă.

S. U. A. : continuă greva
docherilor

NEW YORK. In S.U.A. con
tinuă marea grevă a celor 
81 000 de docheri americani 
din porturile de pe coasta A- 
tlanticului și Golful Mexic. 
Perioada de 80 de zile de sus
pendare a grevei, impusă prin 
aplicarea de către președinte
le Kennedy a legii antisindi- 
cale Taft-Hartley, după de
clanșarea grevei în octombrie, 
s-a scurs fără nici un rezul
tat ; părțile în litigiu nu au 
putut ajunge la nici un acord.
M KBB KB9S ESB SffiD S» BB I

TUNIS. — „Slăbirea încordării 
și apropierea dintre Uniunea So
vietică și Iran nu a început astăzi. 
Această slăbire a început acum 
cîteva luni și ne străduim să dez
voltăm relațiile de prietenie din
tre țările noastre“, a declarat 
șahul Iranului într-un interviu 
acordat directorului general al A- 
genției Tunis Africaine.

Reproducem o caricatură a piciorului danez Bidsfrup, publicată în 
ziarul „Land og Folk”. El și-a intitulat-o „Atențiune ! Rugați-văl”. 
E posibil ca o asemenea comandă să nu fi fost dată pe poligonul 
american unde se experimentează un moo’el perfecționat al rachetei 
„Polaris“, dar, după cum a declarat unul dintre experții care au 
luat parte la aceste experimentări, toți s-au rugat în sinea lor ca ra
cheta să cadă undeva în mare. Aceasta pentru că pînă în prezent, 
racheta perfecționată „Polaris”, s-a abătut de șase ori o'e pe 
traeeforia stabilită, creind un mare pericol pentru orașele americane 

deasupra cărora a trecut.

în muncă din întreprinderile 
Moscovei, precum și Nicolae 
Guină, ambasadorul R.P. 
mîne la Moscova. Leonid 
loviov secretar al C.C.S. 
U.R.S.S., a făcut o amplă 
cere în revistă a realizărilor 
obținute de poporul nostru sub 
conducerea partidului în cei 
15 ani de la proclamarea re
publicii.

Tovarășul Nicolae Guină, 
ambasadorul R.P. Romîne la 
Moscova a vorbit despre po
litica internă și externă a ță
rii noastre.

Maeștri ai artei din Mosco
va împreună cu artiștii Tea
trului popular de balet al Pa
latului de cultură de la ,,Serp 
i Molot” au prezentat un festi
val artistic.

Ray

deoarece se prevede că totalul 
celor fără lucru se va ridica 
la 600 000 de persoane pînă la 
sfîrșitul anului”.

Deputatul laburist 
Gunther a declarat că „cifre
le șomajului amintesc oame
nilor de perioada anului 1930” 
(este vorba de perioada marei 
crize economice — n.r.).

Franța: tendințe

de
PARIS. într-un raport pre

zentat Consiliului economic 
francez se atrage atenția au
torităților asupra indiciilor tot 
mai pronunțate de inflație în 
economia Franței. Analizîn- 
du-se cifrele oficiale cu pri
vire la evoluția situației eco
nomice în Franța se arată că 
„există riscul de declarare a 
inflației”, care ar putea atra
ge după sine o gravă scădere 
a puterii de cumpărare a mo
nedei franceze. Tendința in
flaționistă s-a accentuat și 
mai mult în cursul anului 
1962, se spune în raport — 
„prețurile crescînd în acest an 
cu 4,1 la sută față de 1961, 
cînd înregistraseră o scumpire 
cu 3,5 la sută față de anul 
precedent”. în același timp 
circulația fiduciară a 
simțitor cu 17 pînă la 
sută, față de anul 1961. 
„Les Echos”, care reia 
date, scrie că, în ciuda 
cărilor de dezmințire ale re
prezentanților guvernului, „nu 
este deloc exagerat să se recu
noască o anumită inflație în 
economia Franței”.

crescut
18 la 
Ziarul 
aceste 
încer-

Greva docherilor americani 
are o semnificație deosebită 
în actuala conjunctură econo
mică din S.U.A. Economia a- 
mericană, care și așa^are de 
făcut față unor situații destul 
de grele în sectorul industrial, 
va fi greu afectată de această 
grevă, care paralizează aproa
pe întreaga activitate comer
cială a unora din cele mai 
mari porturi americane, prin
tre care și portul New York.

• DAMASC. Marți a sosit la 
Damasc o delegație . oficială alge
riană condusă de secretarul gene
ral al Biroului Politic al Frontului 
de Eliberare Națională, Moham
med Khider. Membrii delegației 
vor avea convorbiri cu conducă
tori ai Siriei pentru strîngerea re
lațiilor dintre cele două țări și 
acordarea de către Siria a unui

Colectivul Uzinei „Serp i 
Molot” a făcut o frumoasă 
surpriză participanților la adu
narea festivă: fiecare oaspe
te a primit ediția specială a 
ziarului de Uzină „Marte- 
novka”, consacrată în întregi
me celei de-a 15-a aniversări 
a R.P. Romîne.

★
La 25 decembrie la ambasa

dele R.P. Romîne din Belgrad 
și Phenian au fost organizate 
conferințe de presă la care au 
luat parte numeroși ziariști 
din țările respective și cores
pondenți străini. Reprezentan
ții diplomatici au vorbit des. 
pre dezvoltarea Romîniei în 
cei 15 ani de la proclamarea 
Republicii.

Grecia: dificultățile micilor 
cultivatori de tutun

ATENA. La Argrinio a avut 
loc o mare adunare de protest 
împotriva prețurilor scăzute 
oferite de industriași, la care 
au participat peste 3 000 de 
țărani cultivatori de tutun și 
reprezentanți ai unor organi
zații țărănești. Participanții 
au adoptat o moțiune în care 
cer guvernului luarea de mă
suri pentru înlesnirea achizi
ționării imediate a . stocurilor 
de tutun rămase nevîndute din 
cauza prețurilor scăzute ofe
rite de industriași, precum și 
executarea contractelor înche
iate. Ziarul „Ethnos” mențio
nează că în această regiune 
zac nevîndute 1 000 000 kg de 
tutun.

iisw
Aspect de la verificarea unui turbogenerator la centrala electrică

ajutor în vederea reconstrucției 
Algeriei.

MOSCOVA. — In cursul explo
rărilor unei serii de caverne în 
Uralul de nord, mai precis în re
giunea superioară a Peciorei, în 
cursul anului 1960—1961, geologi 
și arheologi sovietici au găsit nu 
numai numeroase oseminte de 
animale dar și obiecte din silex 
produse de omul paleolitic. Revista 
„Priroda“ scrie că este pentru 
prima oară cînd au iost descope
rite într-o regiune atît de nordică 
(dincolo de 62 grade latitudine 
nordică) vestigii ale omului pre
istoric.

Criza industriei 
cinematografice 

americane

• NEW YORK. Industria cine
matografică din Hollywood trece 
printr-o criză. După cum s-a recu
noscut în mod oficial, în 1962 ni
velul producției ei a fost „cel mai 
scăzut din întreaga ei istorie“. 
Ziarul „Daily Variety“, care apare 
la Hollywood, a comunicat că în 
lot cursul anului 1962 s-au produs 
138 filme de lung metraj, adică cu 
26 ia sută mai puțin decît în anul 
1961, care și el a iost socotit 
drept „an destul de slab“ din 
punctul de vedere al producției de 
filme. Mai mulți giganți ai indu
striei cinematografice din Holly
wood au fost nevoiți să reducă 
considerabil producția de filme, 
iar o firmă ca „Twentieth Cen- 
lury Fox", ale cărei filme au rulat 
pe aproape toate ecranele lumii, 
nu a produs în 1962 decît 3 filme.

• VARȘOVIA. Un vas polonez 
a pescuit în golful Gdansk o 
ancoră uriașă de fontă în greutate 
de o tonă, care a stat pe fundul

Colaboratorii filialei din 
Ural a Institutului unio
nal „Teploelektroproekt” 

au început proiectarea unor 
termocentrale electrice supra
puternice de 2 800 000 și 
3 200 000 kW fiecare. Ele vor 
fi construite în regiunile 
Sverdlovsk și Celeabinsk și 
vor folosi drept combustibil 
cărbunele inferior de la mi
nele din Ekibastuz (Kazah- 
stan) și gazele naturale care

In primii 3 ani al plan 
septenal (1959—1965)In primii 3 ani al planului 
septenal (1959—1965) în 
Ucraina au fost con

struite peste 600 de întreprin
deri industriale.

Transformări serioase au 
avut loc în viața satului ucrai
nean. în prezent, agricultura 
Ucrainei dispune de 300 000

/n Uniunea Sovietică a luat 
sfirșit editarea unei enci
clopedii în zece volume 

pentru copii. Profesorul Aleksei 
Markușevici, adjunct al ministru
lui învățământului al R.S.F.S.R., 
a declarat următoarele unui co
respondent al agenției Novosti : 

Enciclopedia pentru copii este 
o publicație cu un caracter deo
sebit. In această enciclopedie ar
ticolele nu sînt dispuse în ordine 
alfabetică, ci grupate pe teme.

Electrificarea
din Uzbekistan

Zn Uzbekistan se înfăptu
iește electrificarea tota
lă a colhozurilor. Acea

stă acțiune urmează să fie în
cheiată în anul 1965. In baza 
unor contracte, colhozurile 
care dispun de centrale elec
trice proprii conectează cen
tralele lor mici la rețeaua e-

mării timp de 200 de ani. Ancora 
a fost expusă Ia muzeul maritim 
din Gdansk.

• ADEN. După cum anunță 
agenția Reuter, în seara zilei 
de 25 decembrie, Mohammed 
Bubker Dyani, viceguvernato
rul englez al Adenului, a fost 
ucis de o mină pusă pe șo
seaua pe care se deplasa cu 
automobilul.

© LONDRA. Ministerul Ma
rinei al Angliei a anunțat re
cent că vasul hidrografic bri
tanic „Cook” a efectuat în 
zona depresiunii Mandanao, la 
est de Filipine, o sondare a 
unei adîncimi record a ocea
nului, care s-a cifrat la 
11 523,5 metri.

Orologiu-turn gigantic
LEIPZIG. — La fabrica de cea

suri din Leipzig a fost construit un 
orologiu turn gigantic pentru ora
șul portuar Rostock.

înălțimea orologiului este de 4 
metri, greutatea de 7 tone, lun
gimea acului „mic“ de 1 metru, 
iar a celui „mare” — 1,6 metri. 
Orologiul este prevăzut cu patru 
cadrane orientate către cele patru 
puncte cardinale, care vor fi mon
tate la extremitatea superioară a 
unui turn de 30 m. Mecanismul 
orologiului va fi montat într-o 
carcasă de oțel de mărimea unei 
camere de locuit.

• NEW YORK. „Știrile so
site din Washington — rela
tează corespondentul american 
al ziarului britanic „Financial 
Times”- — arată că președinte-

din 
de

vor

urmează să fie aduse aici 
Asia Centrală și Siberia 
vest.

La aceste termocentrale
fi instalate turbogeneratoare 
cu o putere de 300 000 kW fie
care și cazane de abur cu o 
capacitate de 950 tone abur pe 
oră. în viitor, vor fi instalate 
aici agregate și mai puterni
ce — de cîte 500 000 și 800 000 
kW.

tractoare (calculate la 15 C.P.), 
peste 140 000 combine. Toate 
acestea au permis ca nouă ze
cimi din lucrările agricole, 
care necesită un volum mare 
de muncă, să fie mecanizate. 
Anul trecut au fost recoltate 
cu 14 milioane tone de cerea
le mai mult decît în anul 1913.

Fiecare volum tratează despre o 
anumită temă. In primul volum, 
de exemplu, sînt grupate diferite 
date despre planeta noastră, iar 
în volumul VII — despre istoria 
omenirii. La redactarea enciclo
pediei au participat peste 1 000 
de persoane — academicieni, 
profesori, agronomi, cadre didac
tice, scriitori și ziariști. O serie 
de volume din această enciclo
pedie au fost traduse în alte 
limbi, printre care în limbile 
cehă, japoneză și greacă.

colhozurilor

nergetică de stat și primesc de 
la aceasta cantitățile de ener
gie electrică necesare gospo
dăriilor lor. Rețeaua electri
că de stat aprovizionează în 
prezent cu energie electrică și 
colhozurile care nu dispun de 
centrale electrice proprii.

le Kennedy intenționează să 
propună sporirea cheltuielilor 
militare americane cu 2 pînă 
la 3 miliarde dolari în bugetul 
militar pe anul fiscal 1963— 
1964.

4,5 milioane imagini 
pe secundă

MOSCOVA. — Un grup de fi
zicieni din Moscova a pus la 
punct un aparat de fotografiat de 
calitate superioară cu ajutorul că
ruia se pot fotografia majoritatea 
proceselor ce se desfășoară rapid.

Aparatul este prevăzut cu ex
plorator cu oglindă „ce așteaptă" 
și în aceasta constă principalul 
său avantaj în raport cu alte 
aparate sovietice. Aparatul „a- 
șteaptă" începerea procesului și la 
momentul necesar pornește în mod 
automat.

Viteza de fotografiere cu noul 
aparat variază între 40 000 și 4,5 
milioane imagini pe secundă. Ra
zele de lumină nimeresc printr-un 
sistem de lentile și oglinzi pe fil
mul imobil, așezat circular. Viteza 
de deplasare a fasciculului de 
lumină atinge 10 km pe secundă, 
ceea ce corespunde aproximativ 
celei de-a doua viteze cosmice.

SAN SALVADOR. — Caravela 
„Nina-2“, replica fidelă a vasului 
cu care Cristofor Columb a făcut 
istorica sa călătorie spre „lumea 
nouă”, și-a încheiat marți curajoa
sa expediție. După cum se știe, 
„Nina-2“ care reproduce în toate 
amănuntele vasul și condițiile teh
nice în care a navigat Cristofor 
Columb, a plecat în septembrie 
dlntr-un port basc

Echipajul vasului a coborît pe 
pămînt pentru prima dată în ulti
mele luni, la San Salvador


