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Vizita conducătorilor de partid
și de stat in Regiunea

Mureș-Autonomă Maghiară
In zilele de 11 șl 12 sep

tembrie tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica 
și Alexandru Drăghici au făcut 
o vizită în Regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară. în cursul 
vizitei, oaspeții au fost însoțiți 
de tovarășii loan Cozma, Ja- 
kab Stefan, Gheorghe Raita, 
Iosif Anderko, secretari ai co
mitetului 
Dumitru
Comitetului executiv ai sfatu
lui ponular regional.

Conducătorii de partid și de 
stat au vizitat mai multe o- 
biective industriale din regiu
ne. La șantierul marii termo
centrale electrice Luduș oas
peții s-au oprit la stațiile de 
110 Si de 220 kV, la barajul și 
stația de pompe, precum și la 
alte diferite agregate auxiliare 
ale blocului de 100 Mw. afla
te în rodaj. Stînd de vorbă cu 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de aici, conducătorii de 
partid și de stat au subliniat 
însemnătatea deosebită a ace
stui important obiectiv indu
strial, atenția care trebuie să 
se acorde punerii în funcțiune 
a agregatelor termocentralei, 
asigurîndu-se maximă sigu
ranță, și creării unor condiții 
optime de lucru.

In continuare, a fost vizitată 
moderna fabrică de zahăr din 
Luduș.

De asemenea, a fost vizitată 
fabrica de zahăr din Tg. Mu
reș. Complet reconstruită și 
modernizată, fabrica a fast în
zestrată cu utilaje de înaltă 
tehnicitate, în cea mai mare 
parte fabricate în țară. Condu
cătorii de partid s-au Interesat 
de mersul lucrărilor de inves
tiții efectuate aici, de econo
micitatea lor în comparație cu 
alte fabrici de acest gen din 
țară nou construite, despre 
gradul de mecanizare și auto
matizare, despre măsurile lua
te pentru îmbunătățirea pro
cesului tehnologic și au făcut 
recomandări cu privire la pu
nerea în funcțiune a fabricii, 
cu întreaga capacitate, într-un 
termen cît mai scurt.

La Combinatul chimic — ce 
se află în construcție în ime
diata apropiere a orașului Tg. 
Mureș — directorul șantieru
lui a informat pe conducătorii 
de partid și de stat asupra 
mersului lucrărilor. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a a- 
preciat pozitiv faptul că rețe
lele termice, tehnologice, de

regional de partid, 
Puni, președintele

apă, canal și electrice se exe
cută de acum pentru etapa fi-, 
nală a construcției, realizîn- 
du-se, prin aceasta, importan
te economii, precum și redu
cerea timpului de execuție.

în timpul vizitei, oaspeții au 
stat de vorbă cu muncitori, 
tehnicieni și ingineri, s-au In
teresat de stadiul lucrărilor de 
construcție, de munca desfășu
rată pentru îndeplinirea sarci- 
nilor de plan, au dat îndrumări 
prețioase cu privire la activi
tatea de producție, organizarea 
muncii, creșterea cadrelor șl 
ridicarea nivelului muncii de 
partid.

In seara zilei de 11 leptam- 
brie, la Palatul Culturii din 
Tg. Mureș, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica și 
Alexandru Drăghici au asistat 
la un frumos spectacol dat de 
Ansamblul de stat de cînteca 
și jocuri din localitate.

Pretutindeni, oamenii mun
cii au făcut o^peților o entu
ziastă primire, man it es tin du-și 
dragostea și atașamentul lor 
față de partid și guvern, hotă
rârea de a munci pentru înde
plinirea politicii partidului de 
desăvîrșire a construcției so
cialismului în patria noastră.

In drum spre Regiune* Mu- 
reS-Autonomă Maghiară, con
ducătorii de Dartid și de stat, 
însoțiți de tov. Aldea Militaru, 
prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Brașov, au 
făcut o vizită la Complexul de 
faianță si sticlă din Sighișoara. 
Viz ițind secțiile complexului, 
oprindu-se mai ales la mo
derna fabrică de sticlărie cu a_ 
proape toate operațiile auto
matizate, oaspeții s-au intere
sat de felul cum sînt întreți
nute și exploatate mașinile și 
utilajele de înalt randament cu 
care a fost dotată întreprinde
rea, de măsurile ce s-au luat 
pentru a se asigura o cît mai 
bună calificare mecanicilor și 
operatorilor ce le deservesc. 
Oaspeții au apreciat calitatea 
și aspectul plăcut al produse
lor realizate aici si au reco
mandat colectivului să perse
vereze în continuare pe linia 
ridicării calității produselor. 
Pretutindeni. în secțiile vizi
tate, muncitorii, tehnicienii și 
Inginerii complexului i-au în
conjurat cu dragoste pe con
ducători. primindu-i cu deose
bită căldură.

Școlile agricole se pregătesc
In școlile tehnice agricole 

cu durata de 4 ani șl cele pro
fesionale de mecanici agricoli 
din regiunea Argeș s-au în
scris în anul I cu aproape 1 200 
rpai mulți elevi decît în anul 
școlar 1960—1961.

Pentru a crea 
tehnicieni condiții 
bune de învățătură, 
din Miroși, Recea și
lități au fost amenajate 
săli de clasă, la cele din Cos- 
tești și Vlaici au fost create a- 
teliere didactice, la Radomi- 
rești sala de mese a fost ex
tinsă cu încă 100 de locuri, iar 
la Costești se apropie de sfîr-

viitorilor 
cît mai 
la școlile 
alte loca- 

noi

șit construirea unei noi școli 
cu 8 clase.

De asemenea, cele 8 centra 
școlare agricole din regiune, 
unde sînt pregătiți tehnicieni 
agronomi, horticultori, veteri
nari și contabili agricoli, au 
fost reparate și dotate cu mo
bilier nou. La centrul școlar 
agricol din Dobrogostea, de 
pildă, au fost terminate 4 săli 
de clasă și se finisează clă
direa internatului, iar la Dră- 
gășar.i s-a construit un că
min modern, cu 
de aproximativ

o capacitate
350 locuri

(Agerprei)

r

Paralel cu recoltatul, colectiviștii din comuna Mircea Vodă 
transportă zilnic la baza de recepție porumb în contul con

tractului încheiat cu “statul Și ai plății muncilor S.M.T.

Foto : M. CARANFIE

oamenii a- 
locuri, din 

fiu, își a- 
în mare 

smulgîn-

îndva, 
cestor 
tată în 
runcau 
plasele, 
du-1 hrana de toate 
zilele. le tre

buia numai putere să înfrunte 
marea și numai meșteșug sămî- 
nuiască năvoadele.

La începutul începutului, un 
inginer de la U.S.A.S.-Năvodari, 
exclama, pripit : „să faci, cu 
pescarii, chimie f‘.

Era în primul an, cînd năvo- 
dărenii veneau la cursurile de 
calificare și învățau abc-ul ști
inței celei mai moderne ; mîi- 
nile lor groase, puternice, de
prinse să aducă peștele din a- 
iunduri, ridicau eprubetele în 
care, cu alte alunduri de taină, 

■ creștea lumea chimiei...
Sînt cinci-șase ani de la acele 

începuturi. Cele două linii de 
acid sulfuric automatizate, ta
blourile de comandă, utilajul 
modern, laboratoarele, stațiile 
pilot — aceste avant-posturi ale 
chimiei — sînt, de fapt, cîteva 
cicluri de învățămînt ale ace
stei mari școli care e UZINA 
DE SUPERFOSFATI $1 ACID 
SULFURIC. ■

Si poate, vreodată, acestei a- 
șezări cu nume pescăresc i se 
va da, pe drept, un alt nume / 
un nume ales din știința chi
miei, împămintenilă la acest 
vechi țărm de mare.

3r

lor. Dacă aipteună cu uzina 
încerca să stabilești un istoric 
al Năvodarilor ar trebui să-1 al
cătuiești, de fapt, din biografi
ile oamenilor, după cum bio
grafiile lor nu pot fi desprinse 
de istoricul uzinei. Esențială, 
prin toate aceste etape de cre
ștere, a fost învățătura.

Există la Uzina Năvodari o 
hală-anume : aceea în care tu- 
perfosialul este lăsat „să se 
maturizeze*. Asta Înseamnă că 
pentoxidul de fosfor, acel 18-19

Uzina a crescut o dată cu oa
menii i oamenii au crescut 1 ”
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Făurei, 
Galați,

ti raionul 
regiunea 
unde am Întreprins 
raidul nostru, sînt 
țoate semnele că 
în cel mult 15—18 
zile recoltatul po

rumbului și transportul cantită
ților contractate cu statul, ca

cele în contul muncilor S.M.T, 
Vor fi încheiate cu bine.

Făcînd primul popas la baza 
de recepție din comuna C. A. 
Rosettl, ne-am convins de fap
tul că, odată cu recoltatul, co
lectiviștii se îngrijesc să trans
porte, chiar din cîmp, la baza 
de recepție toata cantitățile d«

Li baza de recepție din comuna C. Ă. Râset! două pătule de 
porumb tint Determinate din vina C.R.R. Galați care rra tri
mis nici plnâ acum materiale pentru acoperiș șl pentru părțile 

laterale

— Să le dăm o mină de ajutor...
Desen : M. CARAX'FIL

salahor. Cînd uzina a început 
sa producă, a intrat în prima 
clasă la școala chimiei : cursul 
de caii licăre (inginerul N. Teo
dor eseu. unu] dintre cei mai 
vechi — și vechimea e un ciș- 
tig pentru meserie, ca pentru 
vin — își aduce aminte de a- 
ceste prime cursuri de caii li
căre : „începeam cu un minim 
tehnic. Cunoștințe elementare, 
nediierențiate pe materii, ca 
acum. Dar au fost elevi care 
și-au însușii atunci, prin învă-

bune : ca brigadier, ca munci
tor, ca elev, ca om, reprezen
tant al unui colectiv puternic. 
Cu aceste note bune, Petre 
Barnea a luat acum examenul 
de maturitate : la școală și in 
fața tovarășilor lui.

Vasile Damian e, de asemenea 
din prima generație de chimiști 
a Năvodarilor. Intr-o zi a anu
lui 1958, fierar-belonistul Da
mian. întors din armată, citea 
în ziarul „Dobrogea noua1 un 
anunț despre o școală de chi

prezentanții între
prinderilor din ramura chimiei 
din regiune — directori, ingi
neri șefi, șefi de servicii, re
prezentanți ai organelor de 
partid, sindicat, și U.T.M. 
— au analizat felul în care se 
desfășoară îndeplinirea sarci
nilor pe acest an și măsurile 
ce trebuie luate pentru asigu
rarea realizării ritmice a 
nulul pe anul viitor, din 
mele zile.

Rezultatele obținute pe 
mele 7 luni ale acestui an 
tă că, în ramura chimiei, pe 
regiune, planul producției glo
bale a fost îndeplinit în pro
porție de 102,2 la suta, iar la 
producția marfă — 102.3 la 
sută. Cele mai bune rezultate 
au fost obținute de Uzinele 
„Petru Pani’* din Valea Călu
gărească, Uzinele chimice 
„Victoria'’-Florești, Fabrica de 
hîrtie-Bușteni care, pe lingă 
produsele date peste plan, au 
realizări: și însemnate 
mii la prețul de cost. 
Uzinele „Victoria", de 
au realizat în 7 luni 
mii în valoare de 
2 300 000 lei.

Barticipanții la discuții au 
scos în evidență faptul că exis
tă toate condițiile ca planul 
de producție pe 1963 să fie în
deplinit la toți indicatorii.

In ce privește măsurile care 
vor asigura buna pregătire a 
activității în anul 1964, redăm 
mad jos cîteva fragmente din 
discuțiile pe marginea acestei 
probleme:

AUREL BAKU — director 
al Uzinelor „Petru Poni”-V. 
Călugărească :

Analiza cifrelor de plan e- 
fectuată de către colectivul de

conducere al întreprinderii 
noastre, studierea posibilități
lor pe care le avem — ca ur
mare a investițiilor acordate 
ți a măsurilor tehnîco-organi- 
zatorice stabilite — au arătat 
că avem capacitate suficientă 
pentru a asigura îndeplinirea 
planului pe anul 
mult, considerăm că sarcinile 
ce ne-au fost date pot fi chiar 
depășite. De aceea, propunem 
majorarea acestora la planul

viitor. Mai

substanței active a hexameta- 
fosfatului.

Aici, ca și în celelalte secții 
ale uzinei, buna deservire a 
agregatelor, urmărirea atentă 
a parametrilor tehnologici sta
biliți, prelungirea duratei de 
funcționare a aparaturii — 
condiții esențiale ale bunei 
desfășurări a procesului de 
producție — nu pot fi realizate 
fără o înaltă pregătire a per
sonalului de deservire. Dintre 
muncitorii uzinelor noastre, 
circa 70 la sută sînt tineri. Ei 
au mai puțină experiență, cu 
toate că se adaptează ușor 
unor transformări în procesul 
tehnologic. Tocmai de aceea, 
am considerat că un accent 
deosebii trebuie pus pe ridica
rea calificării lor profesionale, 
în funcție de sarcinile pe anul 
1964, de propunerile noastre

pla- 
pri-

pri- 
ara-

ecano- 
Numai 

pildă, 
econo- 

peste

producției globale cu încă 
13 000.000 lei. Sporul de pro
ducție realizat pe seama îmbu
nătățirii cifrei de plan va fi 
de 150 tone hexafosfat sub
stanță activă, 100 tone rodalit 
eto. Printre măsurile menite 
să asigure aceste sporuri, men
ționez mărirea capacității de 
producție la fabricarea roda- 
litei, printr-o serie de adaptări 
la instalația existentă și mon
tarea unor vase suplimentare, 
confecționate în atelierele 
noastre. In toamna acestui an 
vor fi montate încă două com- 
presoare la secția bioxid de 
sulf. Prin aceasta, producția 
zilnică a secției va crește cu 
50 la suta. Un important spor 
de producție va fi realizat pe 
seama îmbunătățirii calității

privind îmbunătățirea acesto
ra, am luat măsuri de întoc
mirea unor programe analitica 
care să răspundă acestor ce
rințe, iar cursurile de ridicară 
a calificării să înceapă imediat. 
Ele voi1 fi conduse de cele mai 
bune cadre tehnico-inginerești 
ale întreprinderii și vor cu
prinde pe toți muncitorii.

GH. POMPONIU — inginer- 
șef adjunct Fabrica de hîrtie 
Bușteni.

Printre sarcinile care ne re
vin anul viitor este prevăzu
tă și sporirea producției de 
hîrtie de ziar. Pentru realiza
rea acestei sarcini, se impune 
ca din partea noastră să exis
te mai multă inițiativă în re
lațiile cu furnizorul principal 
•— D.R.E.F.-Ploiești. In acest

an. lemnul din doborîturi pri
mit din bazinul Bolboci nu a 
avut totdeauna calitatea cores
punzătoare. De multe ori bu
ștenii erau aduși în fabrică 
după o ședere în exploatare 
de 5—6 luni. în acest fel. umi
ditatea intercelulară scădea de 
la 22 la sută, cît este necesar, 
la aproximativ 17 la sută. Ne- 
existînd între fibre umiditatea 
optimă, la prelucrare acestea 
se sfarmă și ne produc greu
tăți. Noi nu am discutat nicio
dată cu furnizorul aceste pro
bleme, nu am acționat pentru 
stabilirea unor măsuri comu
ne menite să asigure o materia 
primă de calitate bună. Față 
de noile obiective, acest lucru 
as te absolut necesar. Sporirea 
sarcinilor noastre cere însă și 
luarea unor măsuri în fabrică. 
Experiența anilor trecuți ne-a 
arătat că pentru asigurarea 
unui spor de productivitate — 
factor hotărîtor în creșterea 
producției — unele metode și 
procedee mai vechi nu mai 
corespund, ele trebuie să fie 
înlocuite. îmbunătățite.

Pentru a asigura realizarea 
cifrelor de plan pe anul 1964 
am elaborat un plan de mă
suri care se referă în special 
la lucrările de mecanizare ce 
trebuie executate în urmă
toarele 2—3 luni. Printre cele 
mai importante măsuri, amin
tesc montarea defibratorului 
pentru fabricarea pastei me- 
canioe necesare la hîrtia de 
ziar ; terminarea lucrărilor de 
mecanizare a depozitului pen
tru lemn ; construirea unui de- 
nisipar pentru apa industrială 
necesară fabricației ; organi
zarea tehnologică a liniei pen
tru fabricarea filtrelor pen
tru tractoare ete.

Mr

Șl ceilalți participanțl la 
discuții au scos în evidență 
probleme asemănătoare. Ei au 
arătat, fără excepție, că sarci
nile stabilite prin planul de 
stat pe anul 1964 sînt pe deplin 
realizabile și că realizarea lor 
depinde de modul în care sînt 
puse în aplicare măsurile sta
bilite precum și de realizarea 
planului pe anul în cura la 
toți indicatorii.

Ing. ARTHUR IOAN

IA BAZELE DEBECEPJIE
0 MAI BUNA ORGANIZARE

A PREL UARII PORUMBUlUI!
porumb pe care le au de predat 
în contul muncilor S.M.T. șî a 
contractelor. Pînă acum, la bază 
au predat 78 tone de porumb 
știuleți colectiviștii din Largu 
și 54 de tone cei din satul Cotu 
Ciorii. Acum două zile gospodă
ria „Grivița Roșie*1 din Cotu 
Ciorii a mobilizat la transportul 
porumbului la baza de recep
ție peste 50 de atelaje, care au 
adus și predat peste 40 de tone. 
Colectiviștii de aici au recoltat 
pipă acum două zile, din cele 
400 de hectare cultivate cu po
rumb, peste 100 de hectare. 
Ritmul rapid de recoltare se

zile. Ăm asigurat însă un ritm 
rapid prin mobilizarea tuturor 
forțelor și mijloacelor : 1 400 
brațe de muncă, 120 de atelaje, 
și 2 autocamioane. Mergem cu 
o viteză zilnică în continuă 
creștere. Așa că ne încadrăm în 
timpul optim. Spre deosebire de 
alți ani, în această campanie de 
recoltare a porumbului mergem 
cu toate operațiile deodată : 
cele 1 400 brațe de muncă sînt 
împărțite în 6 brigăzi, apoi în 
30 de echipe și fiecare echipa 
e împărțită în 3 sau 4 grupe. 
La fiecare grupă care recoltea
ză știuleții sînt repartizate cîte

Raidul nostru
prin raionul Făurei

Zilnic predăm nouă vagoane. In 
cazul cînd porumbul nu e uscat 
tccjnai bine, pe acesta îl ducem 
în porumbarele noastre : am 
construit opt porumbare noi.

— Cu ce v-ajută tinerii ?
— Cred ca mai mult de ju

mătate din cele 1 400 brațe de 
muncă sînt tineri. Numai la 
transporturi, conductori de ate
laje avem peste 60. Aș vrea să 
numesc cîțiva fruntași : C. Șer- 
bănică, Popa D. Petre, Ion N. 
Șerleanu, Alex. D. Petre, Gh. 
Mihai, Ivan Cărbunarii. Dar fe
tele care-s la cules ? Nici nu 
mă gîndesc să vorbesc numai 
despre -unele. S-ar supăra și pe 
drept cuvînt...

O experiență foarte bună. De 
aceea am și relatat-o aci.

Pentru ca operația de preda
re de către colectiviști a po
rumbului și înmagazinarea lui

să se facă operativ, în condiții 
optime, la bazele de recepția 
s-au efectuat o serie de lucră
ri de amenajare a drumurilor 
printre coșare, de reparare a 
lor. Aici, la baza de la C. A. 
Rosotti, din cele 13 coșare, 4 
sînt noi. Numai că acestea 4 
nu-s terminate. Sînt bătuți 
stîlpii, sînt legați cu sîrmă, e 
făcută și dușumeaua, dar lip
sesc panourile de șipici de pa 
lături.

Aici trebuie să facem o men
țiune. încă din vreme, în ve
derea asigurării la toate baze
le de recepție din raionul Fău- 
rei a unui spațiu corespunzător 
pentru cantitățile de porumb 
din recolta acestui an, pe caia

VA SILE CĂBULEA

(Continuare in pag. a IV-a)

datorește bunei organizări a 
muncii. Se culege din lan. Dar 
în același timp se taie și coce
nii și se transportă la gospodă
rie pentru a elibera terenul în 
vederea lucrărilor de toamna.

Despre felul cum au pornit la 
acțiunea pentru stringerea au
rului cîmpiei. ne-a vorbit și 
președintele gospodăriei colec
tive din Largu. tovarășul Marin 
Șerbanică :

— Avem de recoltat porum
bul de pe o suprafață de 1 150 
de hectare. Pină in seara asta 
{marți seara) am strins reccrfia 
de pe 200 de hectare. Și n-am 
început decit numai de 3—4

ncl. A țucrat la sector
de superiosiat mai inlîi ; dm 
1962. odată cu intrarea in pro
ducție a noii linii de supe’fos
fat. Vasiîe Damian a rost muiat 
acolo, ca șei de echipă — mun
cilor cu experiență, de care era 
nevoie la node agregate. Vas* te 
Damian a terminat, amil acesta, 
cursul mediu seral. Trebuie fe
licitat de două ori : încheierea 
cursului mediu a coincis cu 
sărbătorirea nunții. Soție. Eca- 
terina. colegă de clasă, de ase-

WM MWKIL0K
la sută de substanță activă, cîș- 
tigă încă în concentrație. Treci 
prin secliile-școalfl, în care oa
menii înșiși, cunoștințele lor — 
„substanță activa”, se adună, se 
maturizează.

Dar... 
gele, să 
primele 
elevi:

Petre
și-a dat examenul de maturitate 
acum. 'A fost printre primii bri
gadieri care au venit să con
struiască uzina. A pornit-o ca

id deschidem cataloa- 
facem apelul. Răspund 
serii de muncitori-

Borneo, 22—23 de ani,

țătură șl experiență — baza ; 
baza pe care au ridicat apoi, 
cunoștințele specializării. Tre
buie evidențiat, la primii elevi, 
la necalificați, acel prim pas 
mare, hotărî! cu care au Intrat 
In profesie...”).

Petre Barnea a trecut prin 
școala de ridicare a calificării 
la sectorul acid sulfuric, apoi, 
an de an, a urmat cursul seral 
al scolii medii. Acum e în pra
gul altui ciclu de Învățămînt, 
superior. Catalogul uzinei, în 
dreptul său, arată numai note

mie care se deschidea la Plo
iești. Combinatul de la Năvo
dari, încă jn construcție, își re
cruta cadrele de viitori chimlștl. 
In zilele care au urmat, Vasil* 
Damian a hotărîl să-șl aleagă o 
altă profesie — aceea de chi
mist. II atrăgea viitorul acestei 
științe pe care economia socia
lismului punea atîta bază. În
ceputul a fost deci, ca și la ol- 
ții, Școala profesională de 0 
Iuni-Ploieștl. Un nou ciclu de 
învățămînt a fost școala profe
sională de un an, în cadrul uzi-

menea absolventă acum, se pre
gătește să dea examenul la In
stitutul pedagogic din Constan
ța. Vasile Damian se gîndește. 
pentru el Însuși, la un institut 
de chimie...

Toți cei care au absolvit a- 
cum clasa a Xl-a, prima promo
ție a Scolii medii serale de la 
Năvodari, se gîndesc să urmeze 
mal departe, să se specializeze 
In domeniul chimiei. Unii vor 
urma facultatea : Nicolae Ba- 
r.uș se pregătește pentru Insti
tutul de petrol și gaze / a*’ii

două atelaje. Am cuprins în
treaga tarla de porumb. Recol
tăm știute ții din lan. Asta ziua. 
Noaptea, pe umezeală, tăiem și 
transportăm cocenii la sectorul 
zootehnic, unde alte echipe de 
colectiviști îi însilozează pe loc 
în amestec cu dovleci. Așa că, 
zilnic, noi eliberăm complet o 
mare suprafață de teren în care 
vom semăna culturi de toamnă.

O grijă deosebită a noastră 
este să transportăm chiar din 
cimp la baza de recepție toate 
cantitățile ce le avem de pre
dat Pentru aceasta, așa cum 
am arătat, am mobilizat 120 de 
atelaje ți două autocamioane-

I 
I 
I 
I
I
I
I 

J
vor urAm chimia l_.u triaI-2 i1 
mulți, încă, vor urma cursurile 
școlii serale de nunștir.

Vasile Cuai și EzbjI Felea au 
primit diploma de s
acura au ș. intrai in croăuci:t- 
Caasiaaiin Berciu este în end 
HI la aceeași școcju. Un alt elev, 
cere se iarssaîu Ju uz-na-școa
lă este Lisiu BJaga.

Du-te oriunde, in Uzina Nă
vodari. și înlreabâ, la intIm
plore, pe oricare tînăr Iți iese 
In cale — ct Înveți, In ce for
mă ae Învățămînt ești Încadrați
— cu siguranță că vei primi un 
răspuns de felul — sînt anul 
11 la școala profesională; sau
— aîn* in clasa a X-a -, sau •• 
s;nt la școala de maiștri...

Cifrele pot spune și ele. Ia 
fekil lor riguros, acest fapt de 
necontestat cd se Învață, că 
Învățătura e un proces conu- 
nun ca timpul «i desăvirșirea. 
M3 înscriși la cursurile de ri
dicare a calificării; 81 ]a cursu
rile de speamizare : peste 100 
la școala medie^. Acestora li se 
aamjgă cei car^ urmează școala 
profesionala de chimie și școala 
de maiștri.

Dar e bine să mergi dincolo 
’de aceste cifre. Să cauți oame
nii — acești elevi, cn preocupă
rile lor. cu pasiunile, cu planu
rile de viitor.

Anton Mihăescu e aproape 
un puști. Mic de statură, cap 
mare, ochi mari. Are 19 ani șl

JLORENTA ALBE

(ContK’-a-w în pafl- a Va)

Primii locatari ai căminului nr. 2 din cadrul noului complex 
studențesc „Pușkin” din orașul lași.

Foto : Agerpres

la gurile de exploatare forestieră
"Anul acesta, caravanele ci- 

nematograiice din cadrul direc
țiilor regionale ale economiei 
forestiere au prezentat la gurile 
de exploatare a lemnului, pre
cum si în satele locuite de 
muncitorii forestieri peste 1 900 
de spectacole cu filme artistice, 
documentare si furnale de ac
tualități.

In lața a 200 000 de muncitori 
au fost prezentate filme pe 
teme din viața si munca fores
tierilor, cum s'tnl „Aurul ver
de", „Exploatarea păduriioi în 
R.P. Romînă'*. „Protecția munci! 
In exploatările forestiere și 
transporturi1' etc.

(A ger preș)



activității

ale con- 
socialiste

entru lucrătorii In
stitutului de Cer
cetări Metalurgice

I (I.C.E.M.) sarcinile 
! concrete -T" -—

strucfiei 
sint reprezentate de 

elaborarea de noi procedee teh
nologice, de lărgirea bazei de 
materii prime siderurgice, de in
tensificarea proceselor, de îmbu
nătățirea calității produselor, *- 
accelerarea progresului tehnic 
siderurgie.

Pe această linie, în I.C.E.M. 
faat rezolvate multe probleme 
rtare eficiaață economică, a < 
P*r aplica/J în producție i 
ftincretizat în obținerea uw e- 
tfOnnmîi însemnate, 
rea la punct a nnor 
tehnologice originale, 
acestea, pot fi menționate : 
hricarea semicocsului prin 
dizare, introducerea gazului

da 
în

, an 
: da 
că-

în pnne- 
proeedea 

Dintre 
fa- 

flni- 

me-
tan 1| furnale, elaborarea unor 
noi mărci de oțeluri, îmbunătă
țirea calității cablurilor de trac
țiune, sinterîzarea dnlomîtei în 
cuptor rotativ, producerea de noi 
materiale refractare, de aliaje 
neferoase, de piese ainteruate 
din pulberi metalice ți altele.

lata cite va dintre realizările 
obținute de cercetătorii noștri pe

linia rezolvării problemelor le
gate de producție.

★
Semicocsul rezultat prin dea- 

compunerea cărbunilor la 500° C, 
în absent1 aerului, cate utilizat

te în cadrul I.C.E.M., a fost ela
borată tehnologia semicocsificării 
plin fluidizare, construlndu-se la 
Călan o instalație industrială de 
acest fel. 
fluidizare 
pînă I; 
500° C a
mărunt, menținut într-o stare de 
agitație intensă, asemănătoare 
fierberii unui lichid, cu ajutorul 
unui curent de gaze fierbinți. Un 
cnptor carbofloid realizează o 
producție de 10 ori mai mare decît 
cuptorul vechi Ah-der-Halden,

Semicocsificarea prin 
constă în încălzirea 

la o temperatură dc circa 
unui strat de cărbune

«tru, a fost distins, în aprilie 
1963, cu Premiul de Stat,

Utilizarea gazului metan la 
furnal este una din metodele de 
reducere a consumului specific 
de cocs la producerea fontei.

Economia de cocs, creșterea 
productivității furnalului și scă
derea prețului de cost al fontei 
constituie avantaje de seamă ale 
acestei metode. Procesul tehno
logic elaborat de I.C.E.M. preve
de introducerea gazului metan 
prin gurile de vînt, concomitent 
eu ridicarea temperaturii vîntu-

Obiectivul nostru

rina „Victoria” Călan ți de la 
Combinatul Siderurgic Reșița.

Economia de coca, prin apli
carea procesului pus la punct de 
cercetătorii din I.C.E.M., se ri
dică la aproximativ 50.000 tone 
pe an-

★
Căptușelile refractare monoli

tice și blocurile ștampile din do- 
lomita stabilizată la cuptoarele 
electrice de elaborat oțel înlo
cuiesc cărămizile magaezitice, asi
gură durabilități ridicate fi re
ducerea prețului de cost al oțe
lului.

accelerarea progresului tehnic
în siderurgie

ea adaos în smeitecul de cărbuni 
pentru producere^ cocsulai meta
lurgic dia huilele de Valea Jia- 
lui cn ÎBSU|iri reduse de cocsi
ficare.

Pînă îa «a ol 1954, fabricarea 
■ emico canini îa țara noastră l-a 
realizat în cuptoare tip Ab-der- 
Halden, de productivitate scăzu
tă, eu investiții specifice ți preț 
de cost ridicate.

în urma cercetărilor efectaa-

explaatarea |î întreținerea Ini 
lînt foarte simple, iar economii
le anuale la prețnl de cost al se- 
micncsului se ridică la circa 
30 000 000 lei.

Pentru această realizare teh
nică daaaebită, colectivul de au
tori ai procedeului semicocsifi- 
cării prin fluidizare, în frunte cu 
îzg. D. Inuesea. șeful laboratoru
lui aeaicaea dia institutul hq-

lui insuflat, de cea 7.5° C pentru 
fiecare litru de metan pe 1 m1 
aer. Prin aceasta, ie realizează 
o economie ajongînd pînă la 130 
kg caca t fontă, in funcție de 
posibilitățile de ridicarea tem
peraturii ar mini suflat.

Alifii lucrează eu gaz metan 
toate furnalele da la Combinatul 
Siderurgic Hunedoara, d* la U-

La Cîmpia Tnrzii, utilizarea a- 
cestor căptușeli, produie prin 
tehnologia elaborată de secția 
refractare din I.C.E.M., asigură 
durabilități similare clrămiiilor 
magnezitice ți de peste două ori 
mai mari față de căptușelile din 
dalomită linterizatz cu gudron, 
ducînd la însemnate economii.

Aliajele complexe de aluminiu, 
aliajele euteclica da tip aluminiu-

siliciu fără cupru, aliajele de a- 
lumlniu fără nichel i căror teh
nologi? de elaborare în țară a 
fost pusa la punct de I.C.E.M., 
au o larga utilizare în industria 
constructoare de mașini.

Fabricarea pulberilor metalice 
pentru piese sinterizate ți mate
riale do fricțiune destinate trac
toarelor sau autocamioanelor este 
un alt domeniu în care cercetă
torii din I.C.E.M. țu obținut re
zultate bune.

In preocupările Institutului de 
Cercetări Metalurgice intră ți 
alte probleme de mara importan
ța pentru industria noastră side
rurgica ți care au ajuns în faze 
dezvoltate de experimentare, în 
pilot sau seniindustrial, cum sînt: 
placarea tablelor ți a țevilor cu 
oțeluri inoxidabile ți metale ne
feroase, fabricarea cărămizilor 
dolomitice stabilizate, utilizabile 
în anumite zone ale cuptorului 
Martin în locul cărămizilor mag- 
nezitice ți cromo-magnczitlce 
|.a.

Aplicarea în producție a re
zultatelor cercetărilor — princi
palul criteriu de apreciere a ac
tivității științifice — stă în cen
trul preocupărilor cercetătorilor 
noștri .

Ing. I. ȘTEFANESCU 
candidat in științe tehnice, 
director adjunct științific 

al Institutului de Cercetări 
Metalurgice

In laboratoarele Institutului de mecanică aplicată al Acade
miei R.P.R., cercetătorii studiază noi mecanisme.

Foto : Agerpres

i Chlmllta AGLAIA CIO- 
1 BA.NL, iecretar ytilatiiic 
* al Institutului de Cerce
tări Chimice a Filialei Iași 

' a Academiei R.P.R., ne 
prezintă cîteva dintre cer- 

î cetârile chimițtilor Ieșeni.

Lucrătorii Institutului de cercetări forestiere din Capitală tac 
diferite cercetări legate de economia forestieră, elaborind îl 
același'timp tehnologii noi de fabricare a produselor finite din 
lemn. In foto : In laboratorul de produse speciale și accesam 
pentru produse finite din lemn, iag. .Xicuîetcu Aurel, tub teci 
Pompihu lonescz si piGitcUniia tieaa Hcgni ews

unei cwte de pro*e ‘i-d Ia .ohozoior.
fote; Afetp'ee !

icrozcoape, retorte, 
substanțe chimice 
cm nume greu de 
memorat. La pu
pitre, cercetători 
in albe halate, ur
măresc cu atenție 

eprubete în cart st zămislesc 
eorpurî nai, se nasc substanțe 
care In curind vor trece in sta
țiile pUot, ier de aici in secții
le marilor uzine chimice de pe 
meleagurile Moldovei. La cite- 
ra clipe de răgaz, chimiste 
Agltia Ciobeau, secretar ș:«- 
înți.'îc al de Ce~-
ee.’ă'-. C'.'^.'.Tt t. Ian
a Â.'od/Sdei R.P R, ne isjșă’-

tășește unele dintre direcțiile 
fundamentale ale cerceiănlor 
din institut.

— Cercetătorii «aștri — ne 
spune secretara irutitutnlxi — 
activează in codruț a trei sec
toare; chimie anorganici, chi-

A

țintnd «urna de nevoile indu
striei chimice, o vastă activi
tate in domeniul chimiei com
pușilor macromoleculari.

Vn studiu de mare interes 
al cercetătorilor In domeniul 
chimiei organice este acela în

toasă (s-a obținut, de pildă, 
sinteza unor noi derivați de 
cicloserină).

Cercetătorii secției de chimie 
macromoleculară au făcut în 
ultima vreme o serie de studii 
pentru polimerizarea unor de-

tea noastră efectuarea unor 
cercetări de polimerizarea ni- 
trilului acrilic în soluții de 
carbonat de etilena. Cercetări
le noastre s-au axat — la ce
rința uzinei — asupra stabili
rii condițiilor de polimerizare,

/# atenția chimiștiior ieșeni — 

problemele ridicate de industrie
mie organică, ehimia maero- 

iară.
Cîxera date vor fi pe deplin 

e^fiearoare cm pnnrt U pro- 
rtxolvaie de eerceîă- 

care <■ inxreprins. 
’ ib hsai^f dia umaă.

legătură cu sinteza substanței 
de mare importanță prac
tică- In aceeași secție 
s-au făcut, de asemenea, o se
rie de ztMdii asupra unor tub- 
szaașe n acțiaaa aeiusaun-

rivațî vi ti (Hei cu scopul de a 
se obține fibre, fire, materiale 
plastice pentru industria ușoa
ră. In această direcție institu
tul nostru a încheiat un con
tract de colaborare cu'Uzinele 
din Sări arșii care cer din par-

Colaborare dintre oamenii de știință și uzine

PENTRU ARDEREA PIESELOR EMAILATE
tr wm. Cat<aata«

Lai feurippa mzî
TLiWJă l« 4

p e cu riad a *3K3 
r purf La i-

cadrai

JfedMg 0 CMIS'** 
Ue modernă de c-- 
iomazi2ara ■ con

toarelor eu mufid pe»im «r- 
derea p iese lor emailate. Rod 
al eforturilor depuse <t ca
drele tehnice ale uzinei.
lația conztiiuu ia actl*F unP 
o mărturie a colaborăm r so
nerii jn practică « ztwfailor 
fnireprime de ee’csiijr-u da 
speciahtale dm cadraj Acade
miei R.P.R. Astfel la — 
erorilor Dractice de •»««*-•*- 
zare a 
îl au 
Molsil 
rea in 
melor 
ria algebrici a mecaaimeior 
automate" studiul prof. C- P«- 
nescuAutomatice fi teJe»e 
canlca sistemelor eae~gelsca‘ 
precum fi lucrarea iafl- M. 
Duma și colaboratorilor sâi 
„Introducere ia tele^ecaasca 
industrială'.

In ce comti automatizarea 
cuptoarelor de an email ?

In aeneral. htacțiOMaraa 
unor cuploare de an e«ail s< 
desfășoară ia doi timpi «a 
limn activ, adică timpul efec
tiv de ardere a pieselor emai
late in cuptor fi aa timp au
xiliar care rezultă din însu
marea timpilor folosiți pentru 
scoaterea aratandui cu piesele 
arse din cuptor, descărcarea a- 
cestui grătar de pieiele a»se 
și încărcarea grătarului cu alte 
piese care urmează xă fie in
troduse pentru ardere in cup
tor

O problemă care a trebuit 
rezolvată In prima etapă a 
fost reducerea acestor timpi 
auxiliari. In acest scop s-a 
realizat mai întii un cărucior 
cu două platforme pe care se 
găsesc două grătare. In vreme 
ce unul din grătare Se găsește 
în cuptor cu piesele emailate 
care urmează să fie uscate- 
arse, de pe celălalt grătar a.- 
flat în repaos, afară din cup
tor. se not descărca piesele 
emailate uscate și se vot în
cărca grătarul cu alte piese 
emailate care urmează să fie 
arse, adică se pregătește o 
nouă șarjă. Operațiile de ma
nipulare a grătarelor se reali
zează cu ajutorul a o serie de 
dispozitive comandate de mo
toare electrice. In felul acesta 
s-au redus timpii auxiliari rea-

cuptoarelcr de a?» ««te
stat «t adula acad. Gr. 

intitulata „Funcționa- 
maî multi firms# a zehe- 
cu relee ideala'. „Tea-

cn^hMr*. x 0dntă a ecne- 
vad aaJ^^u^a
wrwtfă • cwmandă a rtțt'.ei 
de rwa;aam d.pa ■« prag?-* 

in meta* d< n«c*»-ă- 
țrie Pwn zri^na
Aafcfnă fi cpUcn^l taaw a>- 
mnzala rt saeeed *■ •rdz.TM 
DrtXTiBani, msfcnrt

■ufearee «jrmâ- 
îoere cart na m utr-tă deriî 
dacă nafoerta •nimoară a fwl 
KrrtaaU coreei n cmțut 
dună «rtxm««l Alt
fel inWtfMl swam m apreșta 
Â ub stfiem da MmnaliT ’re 
acartizeaad m cti a iMpmre- 
ghează instalația pat^Wn-sa 
l«a mdsvn Mei să if producă 
rreo avana.

A tma etapă a eaasiat dm 
punerea in practică a achamei 
szabiliU. In acest scop s-a rea
liza: aMîomatizarea «noi vdțela 
de patra cnptoart comaad-ie 
conîrahzat d< ia un siB«*r pu
pitru de eonaaadd- Programul 
da comenzi automate v efre- 
tweoză printr-un dugontiv d* 
programare cu program fix 
Dispozitivul original realuo: 
de specialiștii uzinei dă • mare 
siguranță In funcționare eri- 
tind orice comandă grețită. 
Interesant este si faptul ci in- 
stalația este astfel concepută 
îndt să permită trecerea de 1> 
modul de lucru mecanizat 1> 
modul de lucru automatizat $i 
invers. Acest lucru se reali
zează prin simpla rotire a unui 
buton. De asemeni se poate 
interveni prompt în orice mo
ment pentru oprirea instalatei 
în cazul unei defecțiuni în 
procesul tehnologic

Instalația de automatizare a 
cuptoarelor de ars piese emai
late realizată la uzinele „Ema
ilul Ro$u‘ din Mediaș are o 
serie de avantaje tehnico-e- 
conomice deosebit de impor
tante. Capacitatea de utilizare 
a cuptorului crește cu 27 la 
sută iar productivitatea mun
cii crește cu 3G la sută. Se 
realizează apreciabile econo
mii de regie, de combustibil. 
Eforturile fizice ale muncito
rilor care în trecut trebuiau să 
lucreze intr-un ritm accelerat 
intr-un mediu de temperaturi 
ridicate sînt înlăturate în în~

lpg ADRIAN LXSKAND
din laboratoarele Institutului de cercetări In transporturi fi telecomunicații din 

București Foto: Agerpres

urmînd ca alte probleme 
tehnico-științifice să fie rezol
vate de tehnicienii uzinei.

Deosebit de importante sînt, 
de asemenea, cercetările ce se 
efectuează in institutul nostru 
in domeniul chimiei lemnului. 
S-au efectuat in această direc
ție largi studii asupra tuturor 
speciilor de lemn din țara noa
stră, care au o profundă va- 

s ioare științifică ți practică 
/ pentru întreprinderile din do

meniul industriei lemnului.
In sfirșit, trecînd la secția 

de chimie anorganică, trebuie 
să amintim printre multe al
tele, cercetările în dome
niul obținerii de polimeri 
anorganici făcmdu-se, în pre
zent, o serie de încercări pre
liminare de obținere a pradu- 
șilor de plecare.

Cercetătorii din sectorul de 
fiziochimie a polielectrotiților 
se ocupă cu obținerea de 
rășini schimbătoare de ioni. Pe 
baza unui contract încheiat cu 
fabrica din Victoria, rezultate
le acestor cercetări vor fi a- 
plicate in producție de către 
chimiștii acestei unități indu
striale.

V-am menționat cîteva din-

i 
{
î

tre problemele ce se găsesc în 
prezent In atenția cercetători
lor noștri. Toate mărturisesc 
îndreptarea cu prioritate spre 
rezolvarea unor probleme de 
prim ordin pe care le pune in
dustria.

Aș vrea, de asemenea, să a- 
mintesc faptul că, paralel cu 
aceste activități, cercetătorii 
noștri conlucrează activ, per
manent, cu o serie de între
prinderi cărora le acordă asi
stența tehnică necesară. Între
ținem astfel o permanentă co
laborare cu Fabrica de anti
biotice din Iași, cu Uzinele din 
Săvinești, cu Combinatul chi
mic din Borzești, cu Uzina de 
superfosfați și acid sulfuric din 
Năvodari cărora le oferim a- 
sistentă tehnică sub formă 
de material documentar, efec
tuări de analize sau rezolva
rea unor probleme curente pe 
care le pune tehnologia uzinei.

Cercetăm astfel, pentru 
Fabrica de antibiotice, găsirea 
unor noi precursori pentru 
sinteza unor antibiotice, silico- 
nizarea flacoanelor de antibio
tice, folosirea unor schimbători 
de ioni pentru purificarea so
luțiilor de antibiotice, iar teh
nicienilor uzinei din Năvodari 
le-am oferit material documen
tar și i-am ajutat în analiza 
unor materii pentru obține
rea produselor din profilul în
treprinderii.

Noi avem certitudinea că în
tărind permanent legăturile cu 
întreprinderile industriei chi
mice, rezolvmd operativ pro
blemele ne care ni le pune pro
ducția, dirijînd în continuare 
întreaga noastră activitate spre 
rezolvarea unor probleme 
practice, vom ridica necontenit 
calitatea muncii noastre.

TR. POTERAȘ

CHIMIE GENERALA
e o. nitimeia

Parian a O» ex*rm- 
de ărver^zea
Ier fi a caaiiaii'ikr 
Jar fehaja anarpnn.edi. 
efauate *ii temui
periodje «i airoaairior. 
/secera capitol trafiad 
daspra a frzpl da ele- 
zzaatr as.‘a Însoțit da a 
carac ternara «aaeraJd a 
eieaienlefor «fin acea 
grupă, la aceaală porta 
ae tratează fi combina
țiile complexe In con-

îoc^.ata

Rt- «’ » treia a lucră
rii —---:aienior
— cxpaaa acțiunii® ge- 
Bcralc ala radiochimiel 
«i Maaă wuelaua rtr 
diMCirrisSca si elemen
te fa rcdioacrive aa tura
le. fecund labili ai ele- 
BMMiieJo.'. ăeiialegrarea 
ștruf.cfciâ a nucleelor, 
strncLzua fi energetica 
mdeelot atoazice.

Cartea ne adresează 
ehimaștiior ți inginerilor 

din uzine și din 
Șnstituleie 
tfudenlilor 
de chrmre 
dustiMiid.

Lucrarea
doua a cărții cu același 
litiu apărută In anul 
IMS. cea mai mare par
te a materialului 
Insă reelaborafA

de cercelări, 
facultăților 

șj chimie in-

este edil ia a

CĂRȚI ÎN AJUTORUL
RIDICĂRII CALIFICĂRII NOASTRE
Cartea muncitorului de la uscarea artificială

Lucrarea tratează pro
blemele privind uscarea 
artificială a diferitelor 
sortimente de lemn (che
restea, frize pentru par
chete, furnire, elemente 
de mobilă curbată).

în cuprinsul lucrării 
se dau noțiunile teore
tice de bază, se descriu 
instalațiile și aparatele 
utilizate. indic induse

ClliMIE. 
Gt NEKAIĂ

a lemniiiui

ln Încheiere se expun 
problemele de protecție 
a muncii la uscarea lem
nului.

Îndrumătorul de fată 
este util personalului 
carfi exploatează instala
țiile de uscare, maiștri-

lor, tehnicienilor, du* 
lînd fi folosit si de ele
vii școlilor profesionale 
și de maiștri.

totodată modul de utili
zare ți de întreținere.

O mare parte din lu
crare se referă Ia ex
ploatarea ți întreținerea 
instalațiilor de uscare 
utilizate pentru diferite 
sortimente de lemn.

Un capitol din lucrare 
este rezervat automati
zării conducerii proce
sului de uscare, aceasta 
prezentînd o mare

portantă în acțiunea de 
sporire a productivității 
instalațiilor, asigurarea 
unei uscări de bună 
calitate ți de reducere 
a prețului de cost.

De asemenea Intr-un 
capitol separat, se dau 
indicații privind organi
zarea laboratorului uscă- 
toriei, sarcinile persona
lului de deservire ți ac
tivitatea laboratorului.

Memoratorul instalatorului
electrician

meseriei

mtaurstunl 
intlulalnroloi 
eketrioion

Exercitarea 
de instalator electrician 
necesită numeroase cu
noștințe de specialitate 
care cu greu got R me" 
morate Lucrarea de față 
are rolul de a pune la 
dispoziția instalatorilor 
electricieni principalele 
scheme ți date practice

ne- 
lor

cei

de care aceștia au 
voie în activitatea 
zilnică.

Presupunînd că
care utilizează cartea 
cunosc în general func
ționarea mașinilor ți a 
aparatelor electrice, In 
lucrare nu este explica-

fă funcționarea acestora 
ci numai modul lor de 
conectare. Date fiind 
domeniile multiple ale 
meseriei de instalator 

. electrician, din fiecare 
domeniu au fast alese 
numai schemele uzuale, 
cele mai necesare

îndrumătorul izolatorului

termic și fonic
Lucrarea Ing. B. Du- 

mitrm-Vilcea și arh. 
Al. Anaslasescu consti
tuie un îndreptai teore
tic și practic pentru 
muncitorii care execută 
lucrări de izolări t^rmi 
ce și Ionice.

In cuprinsul 
aint prezentate 
lele de izolații
șl fonice, uneltele 
lucru, tipurile de izola
ții termice șl fonice, 
iermoizolarea tl fona-

lucrării 
materia
termice 

de

izolarea instalațiilor teh- 
nico-sanilare, inlluenla 
agențilar exteriori asu 
pra izolațiilor termice și 
fonice, recepția lucrări
lor. orecum si tehnica 
securității muncit.

Lucrarea este Însoțite 
de un număr însemnai 
de figuri care ușureazd 
Înțelegerea textului.

Materialul este elabo 
rat corespunzător sta
diului de dezvoltare a- 
tina astăzi de industria 
noaalrâ d® construcții.

linlndu se senmfl de cele 
mai no! metoda <!e exe
cuție. exploatate ■ 
tinere $i pe bazo 
dica torului tarifai 
call/icafe republican 
construcții0

Lucrarea ee adresează 
muncitorflcn care vor să 
se califice In meseria 
de izolator termic, și fo
nic, precum si celo-' ca
re vor să și ridice ara
dul-de calificare profe
sională.

• ni re
in- 
de 
In

A



Puterea dragostei... ffs/K la Hunedoara
de Mauriciu Vescandumneavoastră. Sini de acord că ar fi o faptă 

urîlă și nedemnă dacă m-aș căsători cu ea din 
interes sau meschinărie, fără să o iubesc și sd 
mă iubească. Dar noi ne iubim ! Înțelegeți 9 
Nv iubim foarte sincer i

Ofițerul zîmbi iără să vrea și, dacă pină 
atunci fusese solemn, acum fu de-a dreptul 
brutal.

— Tovarășe dragă, păcat de vîrsta dumitale, 
că ai rămas un naiv. Păi pe vagaboanda asta 
•— iertați-mi expresia — numai eu am mai cu- 
nunat-o pină acum de vreo două ori. Nu-i la 
prima ei afacere.

Vă2ind că i se spun lucrurile cu atita cru
zime, mirele deveni cit se poate de țepos si 
oficial.

— Tovarășe ofițer, misiunea dumitale e sd 
dai sfaturi numaJ în limitele textului din Codul 
familiei, pe care îl citești cînd oficiezi căsă
toria. în rest, lasă-mă pe mine sd hotărăsc.

Le întoarse apoi spatele și se duse către mi
reasă, căreia îi sărută mîinile și îi ceru scuze 
pentru că o lăsase singură. Din cauza indignă
rii, a vîrstei, a diabetului și a tensiunii, bă- 
trînul mire arăta palid, avea ochii bulbucați 
si picioarele moi.

■i — Mi-e rău, Puși, li zise el așezlndu-se pe 
un scaun. Ticăloșii ăștia m-au enervat.

Puși simți că 1 se înmoaie picioarele. „Doam
ne, de-ar mai trăi măcar o jumătate de oră", 
murmura ea în timp ce uda o batistă pe care 
l-o aplică apoi pe frunte cu devotament.

— Dragul meu, stai cîteva clipe liniștit. 
f: Se așeză lingă el și-i strinse puternic mina.

Z '— iubesc, îi șopti ea drăgăstoasă. Vrei
»ă-mi pun capul pe pieptul tău ?

— Da, așa cum îmi place mie, spuse moș
neagul pe care hainele negre de mire înce
puseră deja să-l sufoce. Ce dracu fac ăia de 
nu ne mai cheamă odată ?

In sfîrșil, își auziră numele. Se îndreptară 
către sala în care se oficia câsdloria. Prietena 
miresei veni lingă aceasta și o luă de braț. 
Membrii familiei lui Pamiil dădură ultimul atac 
disperat.

— Pamfile, nu fii nebun I strigă fosta soție 
apucîndu-1 de braț.

— Escroacof urlă fiica mirelui, întinzînd o 
mină ca a-o apuce de păr. A- 
ceasta Insa se feri cu dibăcie și 
ae strecură înăuntru.

Mirele îi avertiză foarte se
rios pe ai săi.

— Purtarea voastră este inad
misibilă I Dacă nu încetați, vă... 
(vru să-i înjure), vă...

Și intră și el înăuntru repede, 
aliniindu-se lingă mireasă, în 
fața ofițerului stării civile. A- 
cesta îi privi lung și tăcu. Ea 

era intr-adevăr — vorba babei de pe trotuar 
— o floare, așa cum poate fi o fată de 18 ani, 
cu întreaga frumusețe și prospețime a acestei 
vîrste înscrisă pe față. El — înalt, adus mult 
de spate, gras, cu cîteva rlnduri de bărbii, a- 
proape chel, cu burta proeminentă, adică In 
postura cea mai jalnică și de neinvidiat în care 
poate să ajungă un om. Ofițerul încercă o cli
pă să și-i închipuie In clipele lor intime și 
simți o ușoară amețeală.

— Vă rog, spuse mirele către olițer, dlndu-1 
de înțeles că ar fl cazul să Înceapă.

Puși, adică mireasa, se întoarse spre el șl 11 
zîmbl admirativ. El îi strinse mina, iar ea. ca 
răspuns, se ridică în vîrful picioarelor și 11 
sărută cu patimă.

Ofițerul stării civile simți un gol In stomac, 
un tremur în nilini și fugi repede să bea un 
pahar de apă. Cînd se întoarse și începu sd | 
prelucreze principalele prevederi ale Codului 
familiei cu privire la bazele unei căsnicii, era 
mereu obsedat de gindul că la un moment dat, 
fără să vrea, automat, una din miini îi va sări 
ca împinsă de un arc și ii va plesni pe amîn- 
doi peste gură. „Doamne ferește, își zise oiile- 
rul, iese un scandai...' și își puse mina la spate, 
ca să fie mai la adăpost de ispită. Apoi între
bă tare, flegmatic și insinuant:

— Cetățene Pamiil Teodorcscu, de bună voie 
si nesilit de nimeni iei în căsătorie pe cetă- 
țeana Elena Tulurigă ?

— Da! răspunse unchiașul cu atita convin
gere, incit bărbia ii tremură dc eîftrt-

La fel de convinsă răspunse și ea, dună care 
se sărutară încă o dată, dar ofițerul stării ci
vile Ie întoarse spatele și plecă repede să i | 
povestească președintelui cum era gata să 
nu-și mai poată stăpîni mina, care vroia din 
propria ei inițiativă să-i plesnească.

Cei doi însurăței ieșiră radioși în hol și cei 
doi prieteni ai lui Pamiil, plus prietena intimă 
a Iui Puși îj oferiră acesteia din urmă buchete 
mari de liliac alb, simbolul curățeniei și al puri- I 
tații în dragoste.

Cînd să coboare pe scări, apăru un repre
zentant al cooperativei „Arta fotografică', 
imortalizînd cîteva din imaginile evenimentu
lui.

Ca-n cuptoare 
arde-n inimi 
focul tinereții 
la Hunedoara, orag dc foc. 
Se avîntă-n dans 
flăcăi șl fete, 
se-nvîrtesc in cercuri 
mîndru joc 
de tineri.
Ard furnalele 
și viața-i plină

de lumină
la Hunedoara, oraș de foc.
Jocul s-a aprins 
cu dor de nestins
Ia Hunedoara
oraș de foc.

Stă o fată,
stă pe pin duri,
și nu știe cine

dintre flăcăi joacă mal cu 
foc 

(Oțelarnl sau 
flăcăul de la 
laminoare iau 
un f urna tist).
Cu cine 
să dansele, 
să se-avinte-n joc 
cu cine oare, 
Ia Hunedoara, oraș de foc ?

Jocul e în toi, 
Viața un șuvoi 
La Hunedoara, oraș de foc.

Fata sii 
și se ffîndește. 
Iată : oțelarnl 
cum săapînește 
fluviul de foc ; 
ne-nfricat, 1 amin o ris tul 
imblînzește

șarpele de fier aprins, 
din zori și pîna-n seară 
fumalistnl 
plămădește șarja.
La Hunedoara, oraș de foa. 
Fata e în joo
Prinsă de mijloc
De cine oare ?
De-un mîndru 
siderurpist.

înd au sosit în fața sfatului 
popular, se adunase acolo lumea ca 
la circ. Alături de .sfat fiind o piață 
și \cineva răspândind vestea, toate 
precupețele și precupeții au dat 
năvală să vddă și ei „panarama" 
după cum s-a exprimat textual un

oltean care vindea castraveciori pentru murat.
Abia cînd au coborît din „yVarțtburg'-ul ver

zui, mirele și mireasa și-au dat‘seama că tot 
acest popor de gură casca,\cu mutrele slăpînite 
de o curiozitate obraznică,\se adunase pentru 
el. Ea, mireasa, a roșit ușor— niftel de rușine, 
dar mai mult de plăcerea de a ii invidiată — 
și s-a aninat de brațul lui vînjos ?i greu încer
cat. Apoi au începui să urce demni și cu gra
vitate scările sediului sfatuhii popular. Lumea 
aflată de o parte și de alta a trotuarului își dă
dea coate, rîdea și șușotea. O tfabă proastă, 
care nu prea știa ea ce-i aia bună ^cuviință, s-a 
exprimat Cu glas tare :

— Ia uite,\ boșorogu, ce floarețde fată și-a 
ales!

Mireasa a fulger al-o însă o clipă teu privirea, 
și baba a încremenit, înghițindu-si vorbele.

Sus, în holul sfatului, îi așteptau rudele și 
prietenii. Din partea mirelui se aflau fiica șl 
fiul său, mama copiilor soi, adică fosta sa soție, 
și doi prieteni (dintre care unul, la drept vor
bind, aranjase toată această afacere, în schim
bul a cîtorva mii de Iei).

Din partea ei nu se afla decît o prietenă 
dintre cele mai intime care, imediat ce o văzu, 
i se lipi de ureche, șoptind curioasă, cu un 
zîmbel perfid:

— Cum a lost;?
—■ Ce să fie ?/ întrebă puțin mirată și puțin 

brutală mireasa.
— fi de acord ?
—• Păț nu vezi ? E îndrăgostit lulea.
Au ris puțin, dar nu atît de tare îneît să sa 

observe.
— Fă, nebuno — li zise prietena, lotuși — 

chiar te măriți cu el î
— Păi cum să nu mă mărit dacă-1 iubesc 1 

spuse mireasa cu toată seriozitatea.
— Se uită lumea la voi ca la dracu. Tu al 

optșpe și el șaișcinci...
— Ei, și ? Ce contează dacă 

ne iubim ?
Intr-adevăr, era evident pen

tru oricine că cei doi se iubesc 
cît se poate de sincer. Ea se 
despărți repede de prietenă și 
se agăță de brațul mirelui, care 
se Întreținea cu rudele sale a- 
propiate. Fosta soție, o femeie 
de aproape 50 de ani, oxige
nată, rimelată și rujată cu dis
perare, arăta cea mai conster
nată dintre toți. Uneori vărsa chiar cile o la
crimă.

— Bine, Pamiil — 11 zise ea fostului soț — 
e posibil să iaci așa ceva 9

— Da, după cum vezi — îi răspunse Pamfil, 
adică mirele — e foarte posibil. O iubesc, șl 
e cît se poate de firesc sd mă căsătoresc cu ea.

Si ca să dovedească tuturor că așa e, coi doi 
îndrăgostiți își lipiră capetele și se mînaiiară 
pe furiș.

— Tată, o să te iaci de rîs, spuse fiica către 
tatăl-miie. Ea e mai mică decît mine. Ar putea 
să-ți fie nepoată.

— Nu-1 nimic — i-o reteză mireasa, demnă
— esențial este că ne iubim sinceri

— Mă tem că sinceritatea draqostei dumi
tale are în vedere alte interese decît persoana 
bălrînulul nostru tată — îi spuse miresei vii
torul ei fiu vitreg, adică fiul cel mare al Iui 
Pamfil, un om de peste treizeci de ani, serios 
și cu chelie.

— Emil — îl avertiză sever tatăl-mire — 
dacă o insulți pe soția mea, mă Insulți implicit 
și pe mine I. De altfel, vă interzic sti asfslati 
la ceremonia căsătoriei mele!

— Pamfil, spuse fosta soție disperată, chiar 
și pentru un orb e limpede că individa asta 
le duce de nas pentru ca să-și facă prin tine 
cine știe ce interese. Ești atît de prost de nu-țl 
dai seama ?

Mireasa nu mai suporlă însă insultele și îl 
zmuci energic pe mire.

— Pamfil, spuse ea cu glasul sugrumat de 
indignare, dacă lași , să fiu insultată...

Și aproape că izbucni în lacrimi. Pamfil 
aruncă priviri cumplite spre membrii fostei 
sale familii și plecă insolit de mireasa. Era si 
c; deosebi! de indignat.

— Toți sînt răi ca niște cîini flămînzi — îl 
spuse el miresei. Se fac luntre și punte ca să 
se pună în calea fericirii noastre

— Nu trebuie sd ne speriem de nimic — 11 
încuraja ea. Iubirile adevărate întotdeauna au 
învins — adăugă cu un surîs care dădea de 
înțeles că aceste vorbe cam sunătoare pot fl 
luate și ca o parodie, dar și în serios.

— Nu-ți fie teamă, nu vor reuși sd ne Îm
piedice.

Intr-adevăr, dușmanii încercau sd se pună 
de-a curmezișul în calea fericirii celor doi în
drăgostiți. S-au dus să protesteze în fața ofițe
rului stării civile, au chemat în ajutor chiar șl 
pe președintele sfatului popular. Din punct de 
vedere legal, aceștia însă nu puteau să se 
opună. Omenește se arătară și ei indignați șl 
veniră să stea de vorbă între șase ochi cu mi
tele.

— Dumneavoastă, sînteți o persoană serioa
să, matură, ca să nu zic bătrînă — spuse pre
ședintele politicos. Nu face să vă compro- 
mitețl.

— Fapta dumneavoastră — spuse ofițerul 
stării civile cu aceeași solemnitate cu care 
oficia momentul întemeierii legale a unei căs
nicii — vd va dăuna prestigiului.

Mirele încercă să le explice cu sinceritate 
eroarea căreia căzuseră pradă cei doi.

— Tovarășe președinte și tovarășe ofițer al 
stării civile, eu înțeleg perfect ce spuneți

Bineînțeles că toți precupeții din piață erau 
aliniați de o parte și de alta a trotuarului. Ba, 
cineva scrisese cu degetul pe praful de pe ca
pota „Wartburgului' o injurie gravă la adresa 
mirelui. O babă (poale aceeași care le spusese 
ceva la sosire) ii întrebă curioasă și cu inten
ție bună:

— Gata, maică, gata ?
Braț la braț, mirele și mireasa urcară în 

mașină. Mirele încercă de cîteva ori motorul 
apoi porniră zvrenind. Mireasa făcu cu mina 
tuturor un semn de bunăvoință.

Erau fericiți. învinseseră toate obstacolele, 
toate dușmăniile și intrigile, și acum erau îm
preună. Dușmanii n-aveau decît să crape de 1 
necaz. Iubirea adevărată se dovedise invinci- I 
bilă...

ION BAIEȘU i

l 
l
l

Echipa de intervenție condusă de sondorul șef Nicolae Ol- 
teanu lucrează la sonda nr. 65 din Filipeșlii de Pădure, regiu

nea Ploiești. Organizarea mai bună a muncii, repartizarea 
strictă a sarcinilor pe fiecare sondor, îi ajută să reducă 

timpul de repunere în funcție a sondei.
Folo : AGFRERES

l 
I 
I
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Ce e nou in programa:
Noul an de Invățimfat Începe nu numai în școli șl facul

tăți, cl șl în universitățile șl școlile populare da artă care-șl vor 
deschide larg porțile tuturor tinerilor dornici să-și compecteza 
și edlnrească cunoștințele de cultură generală, iă înțeleagă Ini
mosul, să-și desăvirșească educația artistică.

Ce cunoștințe noi vor primi în acest an de fnvățămint T

• L'nrversitătr populare
O Universității de artă plastică

-r a Unlveaitaltsa populară a 
/ orașului București (care-și

J va începe cursurile la 11 oc
tombrie) pe lingi! cele J2 cursuri 
de anul trecut se vor mai deschi
de încd 5. Probleme de bază ale 
chimiei, Tehnica secolului XX, Pro
bleme de fizică contemporană, Is
toria filozoliel și Istoriu universa
lă. In urma consultării unui mare 
număr de specialiști, oameni de 
cultură ji afVă. afi fost ^fntocmite 
programele analitice ale celor 17 
cursuri care vor fl predate In noul 
an universitar. Printre disciplinele 
Universității populare se numără $f 
cursul de limbi străine. Se predă 
limbile rusă, franceză, engleză, 
germanâ șl spaniolă pe o duratd 
de școlarizare de 3 ani. Anul tre
cut un număr de ] 524 de oameni 
al muncii au audiat cursurile de 
limbi Univer-
silălll papinnrf aurmt l.ecvenlate 
de 4 300 de elevi. Nu trebuie uitat 
faptul cd prestigiul deosebit pe 
care l-a dobindit Universitatea 
populard a oralului București se 
datorește și prezenței printre con
ferențiari a unor cunoscuți oa

meni da știință și cultură. Amintim 
doar clpva : academicienii ți pro
fesorii Hor ia Hulubel (cursul „Cu
ceriri științifice ale veacului nos
tru"), Eugen Macovachl (cursul 
„Știinfa și religia14), Victor Eiti- 
miu (cursul ..Istoria universală a 
teatrului"). Călin Popovici („Cursul 
de astronomie șl cosmonautica") 
George Ivașcu (cursul de „Istoria 
iii era furii romi ne") șa.

f ubltorli de artfl vor avea prl-
I lejul șl anul acesta — parti

cipând la cursurile Universi
tății de arfă plastică eă și desăvir
șească cultura plastică. Prelegerile 
de Istoria artei plastice romineșll 
și universale, susflnute de critici 
de artă, profesori, artiști, vor li 
exemplificate prin proiecții de re
produceri după opere de arfă sau 
filme documentare și completate 
de vizite periodice In mmee, co
lecții de artă, expoziții și excursii 
de studii. In curlnd Își vor des
chide porțile și școlile populare 
de artă. Artiștii amatori din între
prinderi și instilujil. membri a! 
brigăzilor artistice și echipelor de

• Universității
• Muzeului de
dansuri sau ai corurilor ți echipe
lor teatrale. își vor Îmbogăți cu
noștințele, își vor perfecționa mă
iestria artistică, sub conducerea 
unor profesori pricepitți, artiști și 
maeștri ai artei.

/nființaiă acum 3 ani, Univer
sitatea muncitorească de 
cultură muzicală a dat deja 

două promoții de absolvenți. 
Cursurile de teorie șl solfegil. For
me și genuri ale muzicii. Istoria 
muzicii universale s-au înmulțit 
anul trecut cu încă două, cele de 
Istoria muzicii romineșll și Canto- 
cor. Numai în ullimul an școlar
cursurile Universității muncitorești 
de cultură muzicală din București 
ou fost urmate de 1 903 studenp.

Anul acesta, alături de prelege
rile ținute de compozitori de sea
mă. muzicologi $i critici muzicali,

Marți, în parcul de ,,sub arini', la obișnuita oră de poezie a tinerilor din Sibiu.
Foto : N. STELORIAN

CORbO VANII
de Ion Lăncrănjan

n această amplă 
cronică țărănească 
multe împrejurări 
din viața satului 
ardelean de după 
Eliberare sînt ex
celent zugrăvite. 

Atmosfera, cadrul social, frec
vența tipologiilor sînt prezen
tate cu mult realism.

Epoca frămîntată a reformei 
agrare este simțită, prin sul’ul 
general al mișcării întregului 
sat, în ciuda impresiilor tul
buri și a noianului de întrebări 
ce împînzesc Dunga de Sus, — 
ca o cotitură înnoitoare în 
viața satului. Scriitorul zugră
vește cu finețe peisajul uman 
diferențiat al satului, prin 
prisma acestui eveniment so
cial-politic. Poziția și mentali
tatea fiecăruia se verifică, di
ferențiat, prin atitudinea fa-ă 
de reformă.

Incursiunile în legenda și is
toria veche a satului au rostul 
de a scoate în reiief un tip

uman refractar totdeauna a- 
buzurilor, gata „să se plăteas
că", răzbunător, îndată ce 
,,domnul“ întrecea limita răb
dării. Și oamenii din Dunga de 
Sus nu sînt prea răbdători, ba 
chiar dimpotrivă. Generațiile 
păstrează istoria întemeierii 
satului — compus atunci, la 
început, din „nesupușii’' fugiți 
de pe moșiile grofilor — dar și 
legendele despre haiducii locu
lui. Dâianu ținea calea între 
Sibiu și Bălgrad, și tot pe aici 
Chipăruș Patru stringea pădu
rea cu funia și-o căra în spa
te. Localnicii și-1 revendică pe 
Gruia Iui Novac, ba chiar pe 
lonu Iui Corvin (de remarcat 
că mai toate numele au în 
mod expres această alcătuire 
posesivă, voluntară). Oamenii 
satului aveau îndîrjirea tutu
ror eroilor populari, ai istoriei 
și legendelor, își formaseră în
tr-o nesfîrșită luptă cu „dom
nii" o mîndrie a lor, asimila
seră o forță de împotrivire

care viza nedreptatea sub orice 
formă. Acestor oameni cu o 
nepotolită sete de dreptate, as
pri. pătimași, aprigi în neca
zurile și bucuriile lor, Revolu
ția le deschide perspective ne
bănuite. de valorificare totală 
a fondului lor omenesc, de îni-

exprimînd pe de o parte ve
chile răscoliri, devine acum 
purtătoarea unui individualism 
dizolvant, manifestat spectacu
los. Prevestirilor din primele 
pagini ale cărții le urmează un 
șir de presiuni succesive, din 
ambele părți (Lae împotriva 
celorlalți membri vechi și noi, 
prin alianță, ai familiei). Cear
ta, opintelile mute ale lui Lae, 
bătăile Cordovanilor, hăr
țuielile și distrugerea semănă
turilor, judecățile — toate a- 
ceste avataruri dramatice în 
jurul jugărelor familiei sînt 
descrise cu o artă al spectacu
losului dispus cinematografic 
în fiecare scenă. Tenta tragică

plinire adevărată a nevoii de 
dreptate socială. Scriitorul îi 
zugrăvește cu multă înțelegere 
și lirism — strecurat în vor
bele și gîndurile eroului său 
favorit, Lae Cordovanu.

Raportat la noua mișcare a 
istoriei, conflictul care macină 
familia Cordovanilor își dez
văluie cu stridență anacronis
mul. Dreptatea lui Lae, a moș
tenirii jugărelor de pămînt,

vine în această parte a cărții 
din caracterul minor al con
flictului, din inutilitatea aces
tei lupte crîncene într-o epocă 
de mari prefaceri, dar mai ales 
de mari și înnoitoare perspec
tive. Conflictul Cord ovani lor 
se desfășoară în marginea is
toriei, iar spectaculosul reali
zării lui ascunde latura tra
gică a altuia, cu mult mai ade
vărat și mai grav. Subtextuî

de cultură muzicală
artă al R. P. R.
prinirs car» cităm pa : Ion Dumi
trescu, Allred Mendelssohn. Tudor 
Ciortea, Viorel Cosma, 'Allred 
Hoffman, cursanfif vor avea posi- 
bbitatea s3-și dezvolte cultura mu- 
zicală audiind lucrări de valoare 
în interpretarea unor cunoscuți so
liști de la Opera de stal, de la 
Pilainionlca „George Enescu" sau 
a orchestrelor de muzică simfonică 
a Cinematografiei, a Radioteievi- 
ziuniL Oferindu-le cursanfilor sd 
audieze pe viu creații celebre ele 
marilor compozitori, Universitatea 
Ic înlesnește astfel pătrunderea In 
minunatul univers al muzicii,

Comorile de artă ailale în Mu
zeul de artă ai R.P.fî. atrag/ 
zilnic mii și mii de oameni 

al muncii, iubitori ai frumosului.
Urmărind popularizarea acestui 

imens tezaur de artă aflat In mu
zeu, conducerea muzeului a luat 
o valoroasă inițiativă. S-a organi
zat un ciclu de conferințe, ținute 
de pictori, critici de artă, cercetă
tori ai Muzeului, la care a parti
cipat un impresionant număr de 
iubitori ai artei : 5 000.

în dorința de a alia ce noi ac
țiuni s-au întreprins în ajutorul 
formării unei educații estetice a 
vizitatorilor, ne-am adresat criti
cului de artă Constantin Suter, 
șeful secției de popularizare a 
Muzeului de artă al R.P.R.

— Pentru atragerea unui număr 
cit mai mare de oameni către mu
zeu, pentru formarea gustului lor 
artistic, ne-a spus tovarășul Cons
tantin Suter, am inițiat instalarea 
în 13 mari întreprinderi și institu
ții din Capitală, a unor panouri 
care vor prezenta o scurtă istorie 
a artei romineșll. Fiecare panou 
cuprinde 7—8 imagini (reproduceri 
după opere de artă), un scurt arti
col cu dale biografice, și o suc
cintă expunere asupra contribuției 
artistului la patrimoniul nostru 
artistic.

Ir cursul verii au și fost mon
tate prima seriă de panouri cu- 
prinzînd imagini de ansamblu din 
muzeu, la uzinele „Republice^*. 
„23 August", „Laminorul”. Fabrica 
de confecții „București". Uzinele 
„Steaua roșie" etc. Sperăm că în 
jurul acestor panouri să se înche
ge grupuri de prieteni ai muzeului, 
care sfi ne solicite pentru a ține

conferințe in întreprinderile res
pective, care să viziteze Muzeul In 
grup sub îndrumarea specialiștilor 
noștri.

Muzeu! de artă al R.P.R. în co
laborare cu Consiliul pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor cultural- 
știinfiiice, va organiza In sala 
Dalles, începînd din a doua țumă- 
tate a lunii octombrie, un curs de 
inițiere In istoria artei pentru ti
neret.

Cele circa 23 lecții vor prezenta 
etapele principale de dezvoltare a 
artei (lămurind căile ei lundamen- 
tale), marile personalități artistice 
Și VU?r. face pi șimfiră inițiere în 
tehnicile artelor.

Lecțiile vor li ținute, în majori
tate. de personalul științific al mu
zeului și vor fi ilustrate cu proiec 
ții. Astfel tinerii își vor începe 
inițierea în istoria artelor cu cu
noașterea artei comunei primitive 
a Egiptului și Mesopotamiei antice. 
Vor trece apoi la aria greacă și 
romană, arta bizantină și arabă, 
vor face cunoștință cu Renașterea 
în Italia. Neoclasicismul, roman
tismul și realismul critic d:n 
Franța sec. al XIX-Iea, aria rusă 
din sec. XVIII—XIX, arta feudală 
romînească și arta romînească în 
sec. XIX, vor constitui temele al
tor lecții. In sflrșit ultimele lecții 
vor da noțiuni despre arta sovie
tică, despre curentele artei con
temporane, arta realismului socia
list, și despre drumul artei con
temporane romînești.

— Vor continua si ciclurile de 
conferințe de la sala mică a Pala
tului R.P.R. ?

— Începînd din prima fumătate 
a lunii noiembrie iubitorii artelor 
plastice vor'putea audia în această 
sală un nou ciclu de conferințe in
titulat „Artistul și epoca sa". Ur
mate de proiecții și filme docu
mentare, conferințele vor prezenta 
mari figuri ale artelor plastice, 
care au îmbogățit cu operele lor 
tezaurul omenirii : Michelangelo, 
Albrecht Durer, Rembrandt, Ru
bens, Velasquez, reprezentanții 
sec. XIX și artei contemporane de 
la Delacroix. Manet, pînd la Van 
Gogh, Gaugain, Picasso, Siqueiros, 
Renato Gutluso, Vera Muhina.

T. CRISTESCU

primului volum realizează 
pregnant, cu forță artistică, a- 
ceastă dublă natură a conflic
tului. Aici, credem, se desfă
șoară cu maximum de intensi
tate talentul scriitorului. Epi
cul dens, arta înfruntărilor pun 
în lumină răscolirile și mai 
apoi încrederea oamenilor în 
dreptatea comuniștilor, a lui 
Patru lui Militon, al lui In- 
dreiu Susan, Mitru lui Spînzu- 
ră-foame. Satul se mișcă greu, 
oamenii trec prin clătinări a- 
nevoîoase, pentru că împotri
virea elementelor dușmănoase, 
a chiaburilor și a bandelor te
roriste este încă puternică. In 
1947, iarna, înaintea stabiliză
rii și a alungării regelui, este 
omorît Pătru Pandurului de 
banda Iui Aurică Aviatorul.

în viața politică a satului 
Intervin elemente noi. Acțiu
nile grupului de reacționari 
sînt favorizate de apariția în 
sat a instructorului Mitrofan 
Pujdercă, carierist și intrigant. 
Datorită măsurilor lui arbitra
re unii dintre comuniștii satu
lui dispar din acțiunea cărții. 
Mitru, acuzat pe nedrept de 
fraudă, este închis. Scriitorul 
descrie acest episod din viața 
satului dezvăluind poziția in
transigentă a majorității co
muniștilor. Sa desprinde cu 
pregnanță ideea victoriei mo
rale a acestora.

Mai departe evenimentele nu

mal capătă totdeauna o trans
figurare pe măsura talentului 
demonstrat de scriitor pînă 
aici. Intervin și relatări expo
zitive, multe lucruri sînt spuse 
reportericește. Eroul nu le 
poate cuprinde pe toate și re
produce fapte și discuții —au
zite din a doua ori a treia 
sursă — fără acea patimă a re
latării cu care ne obișnuise.

Ce fel de erou este de fapt 
Nicolae Logojan ? Categoria 
căreia îi aparține, țărănimea 
mijlocașă, nu îl asimilează din 
toate părțile. Sînt necesare di
socieri între tip și categorie 
căci aceste două entități, în 
particularizările oferite de 
cartea lui Lăncrănjan, nu se 
acoperă. Nu este vorba doar 
de trăsăturile individuale care 
definesc și deosebesc un carac
ter în raport cu altul, ci da 
mai mult Lae Cordovanu re
prezintă acea parte a țărănimii 
mijlocașe pentru care vechile 
refulări dispar odată cu sesi
zarea libertății temeinice, ade
vărate, aduse de revoluție dar 
ele lasă loc unor violente re
surecții Individualiste, mani
festate în tendința de închia- 
burire. Scriitorul urmărește 
poziția acestui personaj în spe
cial, mai întîi în perioada de 
trecere, despre care unul din 
eroi zice că, fiind deosebit da

(Continuare în pag. a IV-a)



la cursul sera! 
de pregătire

a propagandiștilor
ursul seral de pre
gătire a propagan
diștilor organizat 
de Comitetul raio
nal U.T.M. Grivița 
roșie este urmat 
de tovarăși cu ex-

perință, care au condus și în 
anul trecut cercuri politice, cit 
și de tineri care în toamna 
aceasta își încep munca de 
propagandist. Cu toții vin la 
cursul seral dornici să-și îm
bogățească cunoștințele poli
tice și Ideologice, să deprindă 
cele mai bune metode de con
ducere a cercului politic.

Cu sprijinul cabinetului de 
partid, comitetul raional 
U.TJ<I. a întocmit înaintea 
deschiderii cursului un bogat 
program de lecții, seminar.: și 
activități cultural-educative. 
Expunerile pe di fente teme 
politice, economice, sint ur
mate de consultații, s^ninarii. 
Specialiști din diferite dome
nii de activitate au ținut în 
fața propagandiștilor expuneri 
despre dezvoltarea forțekn' de 
producție și continua eoflfOl.- 
dare a relațiilor d« product?* 
socialiste In tara noastră, do- 
pre unele probleme actuafe ai« 

introducerii 
tehnicii noi în 
toate ramurile 
economiei na
ționale etc. O I 
mare atenție se 
acordă înarmă
rii propagandi
știlor cu cunoafterea 
mei ar vieții interne de >1^ - 
zație. De pildă, tovarășul Ion 
Stane iu, secretarul rrrnrteC-k-j 
U.TJd. de la nod C FA Cr*ri_ 
ța le-a vorbit despre ..CaMraea- 
cerea de către parud a orran^- 
zației de tineret princip:ul f-j-- 
damental al activității L’.TJL 
Despre educarea tineretufe J 
spiritul înaltelor trăsă:ur. a 
moralei «ociaiiste $i coxpcr’ 
rea civilizată în socie'.ate a fă
cut o expunere îngrierJ 5 
Amuzescu. Primul secretar ai 
Comitetului raional U.T.V, to
varășul Niță Grigore, va in
forma propagând cu sarr-.- 
nile concrete ce le au de re
zolvat to prezent ergan-ra: e 
de bază U.T.M. d-n cuprtssui 
raionului.

Pregătindu-«e pestni «ecr- 
narii, propaganda:ii a:\M7 ară 
Individual o bogată bukiocra- 
fie, care le este recopia 
după fiecare expunere, 
ducătorii de seminar:;, p 
care Marin TitL Nicolae An:-- 
zescu. Nicolae Păm-f. tevarăsi 
CU O bogată experiență, li ■]_- 
tă pe propagandă- in 
tem a Uzarea materii’ra
diat, astfel că la KF*M 
rii propagandiștii dezbat r 
multă competență peryh'seee^- 
Ie puse în discuăe Lec*xJe 
fi seminar.:> :î pe pro
pagandiști să ințeleită p-tol*- 
meie actuale ale pel < jar- 
tidului noatr-j. să r^noaacâ te
meinic «Diac ; . •
stabilite de partid în etapa ac
tuală, caile de realizare a «ar- 
cinilor ce decurg din D:.-etu
vele Congres ului al IH-le^ z: 
P.M.R. In același timp, aerr-i 
nariiJe sînt pentru propagar. 
di ști un model al fe?Jl-: h 
care trebuie organizată și con
dusă o dezbatere în cercul po
litic, cum trebuie asigurată a 
legătură strinsă, firească Intra 
problemele studiate și viață.

Un loc important în progra
mul cursului sera] de matrmra 
a propagandiștilor îl ocupă 
însușirea unor bogate cunoș
tințe metodologice. Bună eata 
inițiativa comitetului raional 
U.T.M. de a pune propagan-

DE ORGANIZAȚIE

La bazele de recepție — o mai bună organizare
a preluării porumbului!(Age-p-u)

SCURT • (Urmare din pag. I)
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Odată cu recoltatul porum
bului, colectiviștii din Oio- 
penl — București urgentea
ză însilozarea nutrețurilor.

Foto : Agerprea 

(Urmare din pag. a

complicată, „atunci să nu mal 
trecem prin ea... s-o ocolim ori 
să sărim peste ea, ca să nu mai 
avem bătaie de cap!" — și apoi 
în etapele colectivizării agri
culturii, acțiunea cărții ajun- 
gînd pînă în 1962.

Aflat la o mare răscruce a 
vieții, în pragul înțelegerii și 
liniștirii, datorate unei com
plexe acțiuni de lămurire dife
rențiată desfășurată de acti
viștii devotați ai partidului — 
Lae Cordovanu este investit de 
scriitor cu funcția unui croni
car a cărui forță de reconsti
tuire adună și reface, cu înles
nirea detașării în timp, dar mai 
ales a înțelegerii și adeziunii 
afective amintite, etapele dru
mului străbătut. In această 
confesie a experienței lui eroul 
are mereu grijă să coreleze 
astfel faptele, întîmplările. in
cit să reiasă limpede influen
țele rodnice dar și erorile. Fas
cinația cunoașterii adevă
rului despre el însuși pînă la 
capăt — de aici efortul enorm 
de a potrivi rostul fiecărui epi
sod și de a-1 subordona relații
lor cu satul, cu oamenii lui, 
așa cum au fost ei și cum n-au 
mai fost după aceea — situea
ză eroul în familia voluntari
lor de tipul Vitorlei Lipan. 
Cum spuneam, etapele acestui 
proc&s de autoanaliză amplă 
dar obiectivată, tîrzie dar cu 
atît mai lucidă, cohstitue sub
stanța Ideologica a cărții. Ți- 
nînd seama de această viziune 
asupra eroului, apare limpede

diști cu o mai îndelungată ex
periență în conducerea cercu
lui politic, să vorbească des
pre metodele pe care le-au fo
losit în pregătirea și desfășura
rea convorbirilor cu cjrs*rțil 
Propagandiștjî. de exei'^plu. au 
putut desprinde învățăminte 
prețioase di a expunerea pre
zentată tn fața lor la cun de 
tovarășa Silvia Haidueu, pro
pagandistă la Ea
le-a vorbit deaprr- In c*re
a folosit în ridM^rea rjvesuîui 
convorbirilor din cerc, cârtii 
beletristice, despre acțiuni 
organizate cu c-jrsa^tii pentru 
lărgire® c«riăMCririm 4* cuno
ștințe: lnvițare* de cînteee și 
poezii patriotice. visitarea 
mnaee’.or. vfeiocarea difer.te- 
i*r dt teatru, a *••-
meiur cu subiecte din lupta 
par|iFj?jj nostm. Tct Ețtux*.

Vasrie CS^teau 
de la Grfvtu roșie 3 
despre dm jp-ar-
ÎCA U TX, âifȚ} La
f.r.-: >. rArejt e- î*e
orțar uue. ceea ee l-a a/atat 
12 MlRMI 2» BBWrtMt 
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ci amploĂT» crcenct : 
desfM’urvtă ia p«x.o/e cirul 
nu vine d:n □□ ce 
literare ale ■crirtDruiui- Errul 
care recor^t_:^e o exper.en;ă 
omenească profund semn. Lz>- 
tivi are cevoie pentru arcasLa 
de grafici; 1 Inusa al eunoaș-e- 
rilor sale, al adavirunlor auc- 
ceaive doixoc.le. deo al fapte
lor >i proceselor pe cure le-a 
trăit ori ae care s-a fer.î, pre
cum fi de refacerea unei tipo
logii întinse fi d.fer.ie. care 
•ate a satului. Afadar ntoda..- 
Utea. luminată din unghrul 
direct al eroului principal esîe 
un reflex mmer.t al intențiilor 
ideologice ale cărții. Pricină 
pentru care receptarea operei 
se or.enteaxă critic nu aut a- 
supra adincimii fi epuizării 
fiecărei direcții enunțate în- 
tr-un volum ori altul, cit spre 
modul în care un aspect sau 
altul l-au afectat direct pe 
erou și prin urmare acestea 
capătă, or ar fi trebuit să ca
pete. relief specific, preg
nanță-

în această viziune «te foarte 
Interesant de urmărit, de 
exemplu, modul cum realizea
ză scriitorul oponența crescin- 
dă dintre poluția" falimentară 
a Cordovanului tînăr și am
ploarea pe care o capătă miș
carea masei de țărani, a ace
lora care înțeleg în politica 
partidului un fel nou, revolu
ționar de adevărată soluțio
nare a „problemei țărănești". 
Implicațiile dramei eroului 
sînt adinei. Problema pămîn- 
tulul, în vechea viziune a Iul
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Ieri după amiază, pe stadionul Republicii din Capitala, a avut loc deschiderea festivă a 
fidelelor Campionatelor republicane universitare pe anul 1963. Cei mai buni dintre sportivii 
sf^denți au luat apoi startul In primele probe ale acestei pasionate întreceri. Astăzi, simbătă 
țf duminică finalele vor continua Intre orele 9—12 și 16—19, pe stadioanele : Republicii, Po
litehnica. Tineretului precum și la bazele sportivei Universitatea (s4r. V. Plrvan), Medicina și

Sala „Recolta" din București. Foto: V RANGA

fPORT fPORT
Finalele campionatelor

republicane universitare
JoL pe stadionul 

Republicii din Ca- 
pizaiă, fntv-o atmo- 
eferâ sirbc.:oreasd 
c acut loc deschi
derea festlrd e ji- 
r„al#!or campiona
telor republicane w- 

ro-npe- 
t:.țr.e de ^.asă. la 
care tu !w: parte 

ecejtic nexte 
&&0 de tiudesți ș\ 
studente.

Dup* 
echrr^eio* A* cen- 
freic a&ri-ărsriare 
Sucire?';. Cluj, 

TimiȘOnrU.
Petro f eră, 

yi Galați,

tov. Constantin Lu
ca, vicepreședinte al 
U-A.S.R., i-a salutat 
pe participanți. 
rîndu-le succes 
întreceri.

Pe teren au intrat 
apoi echipele de fot
bal Știința Craio
va și Știința Bucu
rești. Meciul s-a 
terminat cu scorul 
de 1—0 în favoarea 
scadenților craio- 
ueni. în pauza jo
cului de fotbal, 
s-au disputat trei 
probe atletice. Pri
mele titluri de cam
pioni republicani 
universitari pe anul
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Lae — a acelui păminț 
pjaru ur. nume, o identitate 
praosâ: jugărele din Obreja
ale Cordovan’lor — are un 
specSc aparte, sugerat bine de 
scruwr. L^e are sentimentul 
că i se face o mare nedreptate 
dar îudirțirea lui nu acoperă 
doar lupta pentru moștenire, ci 
închide 5; un ascuțit simț al 
v.-.riâții ae familie. Pină la o 
asumiță treaptă, bătăile și ju- 
decăăLe pentru pămînt sînt 
pentru erou p tot aritea efor- 
t-r: dureroase de a reface cir
cuitul destrimat al familiei, 
unitatea ei veche. Unitate ce 
se întemaâase $! pe o atitudine 
comună, de prețuire, față de 
țarina roditoare. Intuiția aces
tui specific al raporturilor de 
familie îi înlemnește scriitoru
lui folosirea unor simboluri 
tulburătoare (coloana de țărină 
înfiptă în ogorul Cordovani- 
lor). Acesie raporturi se stabi
leau, în orinduirile trecute, și 
în sensul unui individualism de 
grup, manifestat în numele a- 
părării dreptății, dar o drep
tate limitată, îngustă. Odată 
cu lupta pentru pămîntul său, 
revendicat prin dreptul fami
lial de moștenire, Lae luptă, 
implicit, și pentru păstrarea 
acestei mentalități egoiste, dar 
văzută și simțită ca o compo
nență a spiritualității lui. A- 
ceasta este dubla natură a 
dreptății, în numele căreia se 
îndirjește Lae Cordovanu. Este 
urmărită cu mult realism ca
racterologic Invazia simțului 
de proprietate asupra afectivi
tății eroului. Etapele înstrăi
nării treptate sint trăite intens 
nu numai datorită felului spec
taculos în care se consumă dar, 
poate, în primul rînd pentru 
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acesta au fost ctști- 
gate de Ecaterina 
Cheșu (București) 
12^4(10 la 100 m 
plat; Dor el Comșa 
(Brașov) 10” 9 10 la 
100 m plat; și 
ștafeta 4X400 m a 
centrului unirersi- 
tar Timișoara, cu 
timpul de 3’31”2 10. 
Program'll a fost 
completat cu o reu
șită demonstrație 
de gimnastică a- 
crobatică, executa
tă de studenții In
stitutului de Cul
tură Fizică 

că acert personaj voluntar și 
pătimaș, în ciuda opacității la 
sensul fetoriei, își cunoaște ui
mitor de bine personalitatea 
intimă. Năzuința spre proprie
tate se manifestă nu doar ex
terior ci la fel de puternic și 
în interior. Lae își stâpînește 
efectiv firea, sufletul, vorbele 
și gindurile. își cultivă cu în
dărătnicie, dar și cu o anume 
savoare, poziția de spectator 
pentru că își teme nu numai 
jugărele dar și această perso
nalitate a sa, cu care se mîn- 
drește. Mai ales așa se explică 
paradoxul în care intră la un 
moment dat : deși vede pe viu 
că organizarea pâmîntului în 
gospodăria colectivă prezintă 
mari avantaje, nu suportă 
multă vreme nici măcar alu
ziile la înscriere. Individualis
mul său nu este ușor de stră
bătut. In afara priceperii aces
tei funcții posesive exercitată 
strîns asupra personalității in
dividuale, și individualiste tot
odată, eroul este inabordabil. 
El nu va putea fi „lămurit" de 
comisia avocaților din Bălgrad 
care prelucrează mecanic sta
tutul în casa fiecărui dungan 
dar disprețuiește mîndru și 
graba cu care chiaburii satului 
îl momesc să li se alăture. Nici 
metodele arbitrare ale carie
ristului Mitrofan Pujdercă 
n-au efect. Toate aceste tenta
tive trec pe lîngă erou pentru 
că nu se adresează interesului 
său spiritual. Aceasta o înțe
lege foarte bine Gheorghe 
Dicu, activist și apoi prim se
cretar al comitetului raional 
de partid, o înțeleg comuniștii 
din sat. De aceea Dicu nici nu 
mai comite eroarea de a repeta 
argumentele care țin, pentru 
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nd. Competiția programează 
simbătă tntilnirile: R. P. Bul- 
garia-Franța și R. P. Romînă- 
R. S. Cehoslovacă. Duminică, 
în ultima zi, au loc jocurile: 
R. P. Romînă-Franța și R. S. 
Cehoslovacă-R. P. Bulgaria.

Desfășurate joi pe terenurile 
Progresul, semifinalele pro
belor de simplu din cadrul 
campionatelor republicane de 
tenis de cimp s-au soldat cu 
următoarele rezultate: bărbați: 
Tiriac — C- Năstase 6—2, 6—1,
6— 3 ; Bosch — Mărmureanu
7— 5, 6—4, 6—1 ; femei: Elena 
Roșianu. Mariana Ciogolea 
4—6. 8—6. 6—2; Julieta Na- 
mian — Hermina Brener 6—0, 
6—2.

le vor preda gospodăriile co
lective și de stat, s-a hotărît 
să se treacă de urgență la ame
najarea pătulelor, rămînind ca 
panourile din șipci, necesare, 
să fie asigurate de C.R.R. — 
Galați. Ca urmare s-a și trecut 
la construirea unui spațiu 
depozitare pentru 
tone de porumb.
aceste pătule sînt gata numai 
pa jumătate. Le lipsesc panou
rile. Firește că in momentul de 
fata predarea porumbului și 
:r.magaz narea lui nu suferă. 
•Titrucî: bărbie ce recepție au 
la cwz:!* spat ide nai \e- 
c*: Dar, *n cîteva zile, dacă 
paulele nou construite nu vor 
fi isprăvite cu ‘tohrt, predarea 
la bazele de recepție va fi în
greunată.

în ceea ce privește organiza
rea muncii și pregătirea bazei 
de recepție din C. A. Rosetti 
în vederea preluării porumbu
lui și a celorlalte produse am 
mai descoperit și alte neajun
suri. Se știe că orice cantitate 
de cereale predată trebuie cîn- 
tărită. La baza de recepție de 
la C. A. Rosetti nu există însă 
basculă. Aici se cîntărește cu... 
coșul, la un cintar mic, în 
timp ce C.R.R. Galați, care 
trebuia să asigure cîntare, bas
cule, a anunțat că pune în vin- 
zare. la Galați 100 bascule. A- 
cestea fiind faptele, se poate, 
oare, vorbi despre pregătiri 
făcute cu spirit de răspundere 
din partea C.R.R. Galați ?

La baza de recepție din 
Făurei am găsit și mai multă 
febrilitate. Aici vor preda po
rumbul șapte gospodării colec
tive și două gospodării de stat. 
Există un spațiu pregătit pen
tru circa 4 000 de tone. Au 
fost amenajate și puse la punct 
în acest scop cele șase pătule 

erou, de o etapă depășită a în
țelegerii. El are lungi colocvii 
cu Lae, directe ori indirecte — 
cum este acel subtext tulbură
tor al convorbirii dintre Dicu 
și ziarist, în mașină.

în acest fel se demonstrează 
profundul umanism, socialist, 
al revoluției, atitudinea înțe
leaptă a comuniștilor pornind 
de la cunoașterea și înțelege
rea adecvată a individualități
lor și, de aici, a maselor de 
țărani. Aprecierea exactă a va
lorilor umane depozitate în a- 
cest caracter pătimaș care e 
Lae Cordovanu este rezultatul 
politicii diferențiate, nuanțate, 
a partidului.

Subliniind această idee pre
țioasă, scriitorul n-a fructifi
cat-o pînă la capăt, nu a nuan
țat-o suficient. Iar densitatea 
epică, în general marcantă, su
feră de repetări obositoare. 
Preocupat de a-i arăta pe ță
ranii din Dunga de Sus îndeo
sebi sub aspectul potrivirii 
gîndului cu vorba și gestul — 
sînt multe ticuri repetate cu 
insistență, ceea ce le micșorea
ză plasticitatea — scapă de 
sub observație uneori reacțiile 
mai ascunse. Undeva chiar, un 
erou zice că oamenii vorbesc 
așa cum gîndesc ei ceea ce, de
sigur, este un adevăr elementar 
dar incomplet. Din această 
pricină un personaj ca Mitru, 
(și nu numai el) mai fl
ies în prima parte a căr
ții, rămîne demonstrativ, re- 
ținîndu-se epica în care e Im
plicat nu și adîncimea carac
terologică a eroului. Apoi, 
nici țesătura aceasta epică cu 
multe încrengături nu este su- 
ficient de legată, impresia de

Ziua pompierilor din R.P.
intrat în tradiție 

ca în fiecare an, 
la 13 septembrie, 
să se sărbătoreas
că Ziua pompieri
lor din R.P.R. A- 

ceastă zi aminteș
te de o pagină glorioasă în
scrisă în istoria poporului nos
tru cu 115 ani în urmă de că
tre roata de pompieri de sub 
comanda căpitanului Zăgănes- 
cu Pavel. Atunci aproape 200 
de pompieri, însuflețiți de a- 
vîntul revoluționar ce cuprin
sese poporul, au luptat cu cu
raj și eroism împreună cu os
tașii regimentului 2 infanterie 
și cetățeni înarmați ai Bucu- 
reștiului împotriva cotropito
rilor turci veniți să înăbușe 
revoluția.

Fapta aceasta eroic# a tre
zit admirația poporului nos
tru și simpatia forțelor pro
gresiste din Europa. Karl 
Marx, referindu-se la acest 
episod din Istoria patriei noa
stre, scria : „La 13 septembrie 
a avut Ioc în Dealul Spirii o 
luptă între armata otomană 
venita să ocupe Bucureștiul și 
o companie de pompieri. Eroi
cii pompieri au fost covîrșiți 
de numărul trupelor turcești".

Firul tradițiilor de luptă a 
continuat. In războiul pentru 
independență din 1877—1878, 
unitățile de pompieri transfor
mate în baterii de artilerie au 
luptat cu eroism alături de do
robanți și roșiori pe cîmpurile 
de bătălie de la Plevna, Vidin 
sau Rahova.

în august 1944, cînd la che
marea și sub conducerea Par
tidului Comunist Romîn s-a 
trecut la înfăptuirea insurec
ției armate, alături de forma
țiunile patriotice și celelalte 
unități militare se aflau și 
subunități de pompieri, unele 
participînd la zdrobirea gru
părilor hitleriste, iar, altele, 
sub ploaia de gloanțe acțio- 
nînd pentru stignerea incendii
lor provocate de hitleriști.

Faptele de vitejie, curaj șl 
eroism ale militarilor pom
pieri, înfăptuite în lupta pen
tru libertate națională și so
cială, au rămas vii în istoria 
țării.

vechi și 13 arioaie noi. în ve
derea preluării rapide a po
rumbului de la convoaiele gos
podăriilor colective și de stat, 
pentru ca acestea să nu aștep
te, baza dispune de un labora
tor unde trei tineri laboranți 
efectuează în continuu probele 
respective.

Am întîlnit aici cîțiva dele
gați de convoaie din partea 
unor gospodării colective și de 
stat. Ei sint mulțumiți de felul 
cum se desfășoară operațiile 
de predare și descărcare a că
ruțelor și autocamioanelor. 
Gospodăria de stat Baruh Be
rea a predat pînă a zum 150 de 
tone de porumb știuleți .A- 
ceastă unitate transportă zilnic 
din cimp porumbul direct la 
baza de recepție cu cinci auto
camioane. Colectiviștii din Fi- 
lipești, care din cele 700 de 
hectare au recoltat peste 250 
de hectare, au predat și ei 
peste 50 de tone de porumb. 
Ei tran nortă cu 72 de atelaje 
și cu cele 3 autocamioane ale 
gospodăriei. Un număr de 60 
de utemiști conductori de ate
laje și cei trei tineri șoferi 
transportă în convoi porumbul 
la baza de recepție din Făurei. 
G.A.C. Ciocile, care predă la 
baza de recepție Niculești-Jia- 
nu, a organizat, într-una din 
nopțile trecute, un convoi de... 
42 de autocamioane și remor
ci. Acestea erau împrumutate 
de la G.A.S. „Pavel Tcacenco" 
și S.M.T. Niculești. Faptul me
rită evidențiat. Intrucît gospo
dăria de stat și S.M.T.-Nicu
lești nu aveau trebuință de 
aceste mijloace în timpul nop
ții, au dat acest ajutor prețios 
gospodăriei colective din Cio
cile. Firește că Ia un asemenea 
volum de transport a fost ne
voie de numeroși șoferi, rutie- 
riști și mai ales de foarte mul
ți încărcători și descărcători. 
La această treabă de mare im- 

ansamblu, la lectură, nefiind 
de unicitate organică. Ion 
Lăncrănjan mai are să de
prindă acea artă a acumulă
rilor succesive, din șirul cărora 
se desprinde puternic pragul 
unei noi calități, absolut nece
sare în zugrăvirea tipurilor. 
Lipsindu-i, deocamdată, aceas
tă îndemînare, mișcarea eroi
lor este cam liniară, cam po
trivită prin repetiții prelungite 
care respectă adevărul dar 
nu-1 nuanțează.

Nici mișcarea maselor nu be
neficiază de subtile diferențieri. 
Scriitorul este convingător 
pînă la capăt doar în scene de 
proporții reduse, cînd observa
ția sa poate să cuprindă mai 
bine cadrul limitat și cîțiva 
eroi. în acestea știe să opreas
că răsuflarea cititorului. Dim
potrivă, marile tablouri sînt 
inerte, făcute din crîmpee. Re
plicile masei sînt numeroase, 
dar inexpresive, ancorînd în 
reportaj anemic.

încadrînd romanul în litera
tura temei țărănești, critica va 
analiza și aprecia, desigur, 
noutatea lui. Unele laturi ale 
conflictului suferă însă de o 
tratare comună, neluminate de 
o viziune prea personală. Ast
fel, scene întregi din viața sa
tului, chiar figuri ori familii 
repetă, fără forță artistică mar
cantă, aspecte cunoscute și din 
alte cărți. Desigur, ele cores
pund adevărului vieții și unor 
date etnografice comune, dar 
adevărul este deschla lumină
rilor din diverse unghiuri, cît 
mai personale.

C. STANESCU I

Pompierii patriei noastre, 
pătrunși de un fierbinte pa
triotism, mîndri de mărețele 
realizări obținute de poporul 
nostru muncitor sub condu
cerea înțeleaptă a Partidului 
Muncitoresc Romîn, muncesc 
cu abnegație pentru îmbună
tățirea continuă a activității 
de prevenire a incendiilor, 
perfecționarea pregătirii lor 
de luptă șl politice, pentru a 
fi în măsură în orice moment 
să apere împotriva flăcărilor 
viețile oamenilor, avutul ob
ștesc și bunurile personale ale 
cetățenilor. Acordînd o înaltă 
prețuire faptelor de eroism 
ale pompierilor, partidul și 
guvernul au instituit sărbăto
rirea în fiecare an. la 13 sep
tembrie a „Zilei pompierilor 
din Republica Populară Ro- 
mînă".

Ofițeri ca Pintea Adrian, 
Constantinescu Grigore, Chi
ri ac Gheorghe, Popa Va si le, 
subofițeri ca Petre Petrică, 
Lupu Stelian, Mușat Constan
tin, sergenții Baba loan, Pe- 
trovan Augustin sînt prin ab
negația cu care își îndeplinesc 
îndatoririle exemple demne 
de urmat.

îndeplinindu-și cu iscusință 
și dîrzenie misiunile de pre
venire și stingerea incendiilor, 
pompierii militari dovedesc că 
posedă înalte calități morale 
și de luptă. De mult curaj și 
spirit de sacrificiu a dat do
vadă utemistul Drăgănescu I. 
Lazăr care, în acțiunea la un 
incendiu, trecînd prin fum, 
flăcări, pericol de dărîmare, a 
intrat în camera incendiată și 
a salvat un copil. Fapte ase
mănătoare au realizat și alti 
pompieri militari ca sergenții 
Hunea Nicolae și Nistor Ale
xandru.

In munca de prevenire și 
stingerea incendiilor pompierii 
militari primesc un sprijin 
deosebit de important din par
tea maselor largi populare. E- 
ducați de partid, oamenii 
muncii privesc apărarea pro
prietății socialiste ca o înaltă 
îndatorire patriotică. Ei parti
cipă cu răspundere Ia activita
tea pentru prevenirea incen
diilor în obiective și locali
tăți, la acțiunile da localizare 

portanță, organizația de bază 
U.T.M. din gospodărie a mobi
lizat operativ cîteva zeci de 
tineri colectiviști.

Aspecte frumoase am întîl- 
nit și la baza de recepție Ianca. 
Au predat Însemnate cantități 
de porumb gospodăriile colec
tive din Mircea Vodă, Dedu- 
lești, Berlescu, Tîrlele Filiului 
și altele. Baza e înzestrată cu 
tot ce are nevoie. Există o bas
culă de 20 de tone, un labora
tor cu 4 laboranți și personal 
bine instruit. Zilnic pc-aici trec 
în jurul a 900 de atelaje și tot 
atîtea autocamioane și remorci, 
în mod organizat, fără ca să 
întîrzie mai mult de 1-2 ore de 
la sosire pină la plecare.

Dar și aici trebuie să semna
lăm un neajuns pe care l-am 
întîlnit și la baza din C. "A. Ro- 
setti. Din cele 32 de pătule, 8 
sînt noi, — care însumează o 
capacitate de 1 800 de tone. 
Dar nici acestea nu-s gata, Le 
lipsesc aceleași panouri de pe 
delături. Tărăgănarea procură
rii lor se datorește tot C.R.R.- 
Galați, care încă din vară s-a 
angajat să le furnizeze. Iată că 
foarte curînd se vor umple 
toate spațiile pregătite pentru 
depozitare și cele noi încă nu 
sînt terminate. In timpul scurt 
care a mai rămas pînă să fie 
solicitate șl aceste spații noi, 
tovarășii din conducerea C.R.R.- 
Galați, care nu s-au deplasat 
pînă acum pe teren să vadă 
cum s-au pregătit bazele de re
cepție, să ia măsuri operative, 
eficace în vederea procurării 
panourilor de care era vorba 
și înzestrării bazelor cu bascu
lele și cîntarele necesare. E 
vorba aici de porumb, de au
rul cîmpiilor de care trebuie 
să avem grijă.

(9; 12; 15; 18; 21 — 
i 19,30), Culisele varie- 

rulează la cinemato- 
V. Alecsandri 

20,30). Povestea

Ultimul tren din Gun Hill : 
Patria (10; 12; 14; 16,30; 19;
21.15) , București (9; 11; 13; 15; 
17; 19,15; 21,30) 1 Mai (10,15;' 
12,45; 15,15; 17,45; 20,30), Gh. 
Doja (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,30), Grădina cinematografu
lui 13 Septembrie (20), Stadio
nul Dinamo (20). Babette pleacă 
la război — cinemascop: Sala 
Palatului R. P. Romîne (orele
17.30 seria de bilete 857 și orele
20.30 seria de bilete 858), ru
lează la cinematografele Repu
blica (8,15; 10,15: 12,30; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), Elena Pavel 
(9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 — 
grădină 19,30), înfrățirea între 
popoare (11; 16; 18; 20,15), Gri- 
vița (10; 12; 15; 17; 19; 21),
Grădina Progresul (20), Sta
dionul Giulești (19.30). Tutunul 
rulează la cinematografele Ma- 
gheru (9; 12; 15; 18; 21), I. C. 
Frimu 
grădină 
teului : 
graful 
18,15; !
veri: Tineretului (10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Moși
lor (15,30; 18 — grădină 20).
Cel mai mare spectacol: Victo
ria (9,15; 12; 15; 18; 21). Oa
meni de afaceri: Central (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30, 20,30), 
16 Februarie (16; 18; 20), Volga 
(10; 12; 15; 17; 10; 21). Miste
rele Parisului — cinemascop ; 
Lumina (rulează în continuare 
de la orele 9,15 pînă la orele 
15,15, după-amiază 17,15; 19,15;
21.15) . Program special pentru 
copii: la orele 10 la cinemato
graful 13 Septembrie. Moby 
Dick : 13 Septembrie (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Munca 

(16; 
unei

și stingerea incendiilor. Nu
mai în formațiile Civile de 
pază contra incendiilor și co
misiile tehnice participă sute 
de mii de oameni ai muncii 
din care un mare număr sînt 
tineri.

La controlul respectării mă
surilor de prevenirea incendii
lor, la ședințele de pregătire 
în cadrul formațiilor, la des
fășurarea muncii de propa
gandă și agitație p.c.i. se afla, 
muncind cu entuziasm, mulți 
utemiști. Un exemplu frumos 
îl oferă în acest sens activita
tea rodnică desfășurată de ti
neri ca Matei Victor, șeful unei 
grupe puc.i. la „Textila Mol
dova" Botoșani, Axinte Gheor- 
ghe, șeful formației p.c.i. din 
comuna Luncălița, regiunea 
Dobrogea, Măgureanu Dumi
tru, membru al formației p.c.i, 
din comuna Baia de Fier, re
giunea Oltenia și mulți alții. 
Pe piepturile lor, drept răspla
tă pentru munca depusă, stră
lucește semnul onorific „Frun
taș în Paza Contra Incendii
lor".

Ca urmare a grijii deosebi
te acordate de partid și gu
vern pentru crearea tuturor 
condițiilor necesare în vederea 
desfășurării muncii de pază 
contra incendiilor, în urma 
muncii entuziaste desfășurate 
de pompierii militari și civili, 
a sprijinului primit din partea 
maselor largi populare sub 
conducerea organelor de par
tid, s-a reușit ca an de an să 
se reducă numărul incendiilor 
și al pagubelor provocate de 
acestea pe întreg cuprinsul 
patriei noastre.

Sărbătorind ziua lor, pom
pierii își exprimă hotărîrea 
fermă de a nu-și precupeți 
nici un efort pentru desăvîr- 
șirea măiestriei profesionale, 
pentru dezvoltarea continuă 
a conștiinței lor politice. Ei 
raportează partidului și guver
nului că împreună cu toți oa
menii muncii vor străjui în 
permanență munca creatoare 
a poporului nostru, vor înde
plini cu cinste, devotament și 
abnegație misiunile încredin
țate.

Maior.
CIUBOTARU VASILE

Joi dimineața s-a înapoiat 
în Capitală tovarășul Con
stantin Tuzu, ministrul meta
lurgiei și construcțiilor de ma
șini, care, la invitația guver
nului R.S.F. Iugoslavia, a vi
zitat Tîrgul internațional de 
mostre de la Zagreb.

La sosire, în Gara de Nord, 
au fost prezenți tovarășii: 
Gagu Rădulescu, ministrul co
merțului exterior, Gheorghe 
Rădoi, șeful Departamentului 
construcțiilor de mașini, 
Gheorghe Pele. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
adjuncți ai ministrului meta
lurgiei și construcțiilor de ma
șini, Mihai Ciobanu, președin
tele Camerei de Comerț, func
ționari superiori din Ministe- 
ruț ^facerilor Externe.

Au fost de față Arso Milato- 
vici, ambasadorul R.S.F. 
goslavia în R. P. Romînă, 
membri ai ambasadei.

Joi seara Pompiliu Macovei, 
Junei al ministrului afacerilor 
terne a oferit o masă la restauran
tul Pescăruș, în cinstea delegației 
italiene sosite la București pentru 
tratativele în vederea elaborării 
noului Program de schimburi cul- 
tural-științifice între R.P.R. $i Italia.

Au participat Giorgio Ciraolo, 
ministru plenipotențiar, director ge
neral adjunct din Ministerul Aface
rilor Externe al Italici șeful delega
ției italiene, Nicolae Ghenea, direc
tor al Direcției relațiilor culturale 
din Ministerul afacerilor externe, șe
ful delegației romîne și membrii ce
lor două delegații.

De asemenea, ia masă a partici
pat ministrul Italiei !a București, 
Alberto Paverî Fontana.

Masa s-a desfășurat într-o atmo
sferă cordială.

(16; 18,15; 20,30).
filme documentare: rulează în 
continuare de la orele 10 pînă 
la orele 21 Ia cinematograful 
Timpuri Noi. O moștenire cu 
bucluc: rulează la cinemato
graful Maxim Gorki (15; 17; 
19; 21). Elena din Troia — ci
nemascop : Giulești (10,30; 13; 
15,30; 18; 20,30). Numai sta
tuile tac: T. Vladimireacu (16; 
18; 20). Doi din alte lumi: ru
lează la cinematograful Alex. 
Popov (în continuare de la 
orele 9,30 pînă la orele 21). 
Clubul cavalerilor — cinema
scop: 8 Martie (16; 18,15; 20,30). 
Vacanță la mare — cinema
scop; rulează la cinematograful 

- C-tin David (16; 18; 20). Escon
dida: rulează la cinematogra
fele V. Roaită (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15 — grădină
19,30; 21.30), 23 August (10;
12,15; 15; 17.15; 19,30; - gră
dină 20), G. Coșbuc (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Arenele 
Libertății (20). Dracul și cele 
zece porunci — cinemascop: 
Unirea (11; 16; 18,15 — grădina 
20). Marele drum: rulează la 
cinematografele Alex. Sahia 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30),
Ștefan cel Mare (10; 12; 15; 17; 
19; 21), O fi asta dragoste? — 
cinemascop: Miorița (rulează 
în continuare de la orele 10 
pînă la orele 14, după-amiază 
16.16; 18,30; 20,45), Floreasca 
(16; 18,15; 20,30). Luna de miere 
fără bărbat: Popular (15; 17; 
19; 21). Viața fără chitară: Arta 
(16; 18 — grădină 20). Dintele 
de aur: 30 Decembrie (16; 
18; 20), Fortăreață pe Rin — 
cinemascop: M. Eminescu (16; 
18,15; 20,30),
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Ce mâsuri ati luat
în vederea

noului an
atrimoniul forestier constituie una din cele mai 
prețioase bogății ale patriei noastre. Partidul și 
guvernul acordă o atenție deosebită valorificării 
iot mai bune a resurselor forestiere. Aceasta este 
o sarcină Importantă, deoarece satisfacerea ne
voilor de material lemnos al economiei naționale 
trebuie asigurată nu prin Intensificarea exploa

tării lemnului din pădure, cl, dimpotrivă, prin utilizarea lui 
cît mai gospodărească. Cu cîteva zile înainte de deschiderea 
noului an forestier (15 septembrie) ne-am adresat tovarășu
lui Alexandru Andrei, director general adjunct în M.E.F

deschiderii
forestier ?

— Știm că. ținînd seama de 
specificul activității din secto
rul forestier, cu cîteva luni 
înainte de începerea noului an 
de muncă, se fac o serie de lu
crări nregătitoare. Ce ne puteți 
spune în legătură cu termina
rea la tâmp Și în bune 
tii a acestor lucrări ?

— Sectorul forestier 
racterizeaza printr-un 
lung de producție. Pentru a se 
asigura desfășurarea normală 
a acestui ciclu chiar din pri
mele zile ale anului calenda
ristic, este necesar ca exploa
tarea masei lemnoase să în
ceapă odată cu încetarea ve
getației. De aceea, anul fore
stier începe cu cîtva timp ina- 
inte de anul nou. In vederea 
desfășurării în bune condiții 
a lucrărilor de exploatare a 
masei lemnoase, prevăzute in 
planul de producție De anul 
1964, s-au luat măsuri pregăti
toare sporite. Colectivele de 
muncitori, tehnicieni șl maluri 
de la întreprinderile forestiere 
din țară au verificat pe teren 
șl au definitivat amplasarea 
masei lemnoase pentru anul 
viitor, ținînd seama de preve
derile amenalamentelor, de 
Instalațiile de scoatere șl 
transport existente, ori prevă
zute a se construi. Concomitent 
s-au definitivat și lucrările de 
estimare (evaluare) a »’«•! 
lemnoase și s-au întocmit devi
zele de exploatare. La ampla
sarea masei lemnoase «-a ur
mărit să nu se constituie par
chete prea mari din care ma
terialul lemnos nu poate fi 
sonat. scos si transportat 
timpul unul an.

In funcție de epocile de 
iere permise $i în raport de si
tuația specifică a fiecărui par
chet (configurația terenului, 
felul instalațiilor de scoatere 
și transoort etc.) s-au întoc
mit grafice de eșalonare în 
timp a tăierilor, astfel îneît să 
se asigure aprovizionarea sus
ținută cu materii prime de ca
litate a fabricilor de orelucrare 
a lemnului, s-au Întocmit din 
timp devizele pentru baraca- 
mente. instalații de scoatere și 
alte construcții provizorii dîn 
exploatări |1 s-au luat măsuri 
de aprovizionare cu materiale 
a șantierelor de lucru. Baro- 
camentele centru cazarea 
muncitorilor în narchetele ce 
urmează a se exploata în pri
ma etapă sînt aproape, sau în 
întregime terminate și dotate. 
O atenție sporită a fost acor-, 
dată construirii baracamente- 
lor demontabile din plăci fi- 
brolemnoase cu două dormi
toare. cameră de zi sî hol- Dre- 
cum și magazii, construcții 
social-administrative etc.

De asemenea, întreprinderile 
forestiere, cu sprijinul centre
lor de recrutare si repartizarea 
forțelor de muncă, au organi
zat din timp acțiunea de an
gajare a muncitorilor de pă
dure. acțiune care în prezent 
este în Dlină desfășurare, in 
vederea asigurării necesarului 
de muncitori calificați pentru 
întreprinderile forestiere, in 
cursul acestui an s-au deschis 
școli de calificare pentru sor- 
tatori. primitori, expeditori, 
șefi depozite motoriștl feră- 
straie, funiculariști.

— Care sint obiectivele mai 
importante ale noului an fo
restier ? In ce fel experiența 
anilor trecuți a contribuit la 
prevederea unor măsuri teh
nico- organizatorice eficiente 7

— Pentru a continua cu 
succes transpunerea în viată a

condi*

se ca-
ciclu

fa
in

ti-

sarcinilor izvorâte din docu
mentele celui de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R., noile noas
tre obiective urmăresc :

• Exploatarea unui volum 
sporit de produse secundare 
rezultate din tăierile de îngri
jire a pădurilor, pentru a se a* 
duce în circuitul economic un 
volum mai mare de produse 
lemnoase fără să se diminueze 
prin aceasta fondul productiv 
al pădurilor. In anul 1MM mass 
lemnoasă rezultată din tăie
rile de Îngrijire a arbcretelor 
va crește cu 11 la iută față de 
anul 1MX

• înlocuirea arborele lor de
gradate și de slabă productivi
tate prin exploatarea în te gr-lă 
a masei lemnoase de ne supra
fețele respective »' împăduri
rea lor cu specii repede crescă
toare «1 mare valoare eco
nomică (pion negru hibrid.

In vederea instalării noilor 
funiculare pasagere, vom lua 
de urgență legătura cu MMCW 
spre a ne livra motoarele S-18 
necesare la termenele stabilite 
iar pentru asigurarea materia
lului lemnos vom urmări Îm
preună cu M.T.C. primirea 
ritmică și susținută a vagoane
lor C.F.R., [-entru a evita sto
ca jele prea mari in depozite. 
Dar ..vreme nefavorabilă" nu 
înseamnă numai iarnă grea. 
Chiar anotimpul ploios, care 
vine, este an adversar cam 
dificil pentru noi Pentru ca 
mijloacele proprii de transport 
rutier să pătrundă adisc in zo
nele de exploatate ■ lemnuliu. 
in cea mai mare parte a peri
oadei nelavorateUc conducerea 
MXF a dispus msleasîfjcaiea 
la minuna a lucrărilor de 
drumuri forestiere. Totodată, pe 
drumurile constndte au fost 
traikSDonate ho—n canti
tăți de p-atră da carieră pentru 
Intreținara.

Practica a numeroase în- 
trenrwderi forestiere a ăar.^e- 
dit că Dentru creșterea pro* 
diartivită’ui muncii, a ^dicelui 
de utilizare a masei lemnoase, 
o imBortantă deosebită ®re a- 
nliearea me:ode!cr ax-ansite 
de lucru. Toc ma- mult îs: fac 
k» tn expioptănie focesoere 
udmalegia de reecitare in trm_

Na răspunde tovarășul irig. Alexandru 
Andrei, director general adjunct al Di
recției generale a silviculturii, exploatării 
*i industrializării lemnului din Ministerul 

Economiei Forestiere

tildi selecționa te. «ni eteL 
Mau :emnoasâ ce se ra ex
trage de De scene suprafețe va 
depăși realizările anului 1M3 
cu circa 57 la w*A

a Obținerea unor cantități 
mai mari de 'ems pentru uti
lizări industriale si pentru 
construcții din aceeași masă 
lemnoasă nrin îmbunătățirea 
sortării lemnului ca urmare • 
extinderii metode: de exnlco
ta re în trunchiuri lungi p ca
targe. ridicarea calificării sor
ta tor! lor si maiștrilor, extinde
rea lucrului In brigăzi cu pla
ta în acord global. In anul 
1954 se prevede creșterea in
dicilor de lemn de lucru — la 
fag de ]a 62 la sută In 1M3- 
la 84 la sută, iar la stejar de 
la 64 la sută la 66 la sută.

• Ridicarea gradului d£ me
canizare a muncilor gTele și cu 
volum mare din exploatările 
forestiere. Se prevede ca în 
anul 1964 doborîtul șl secțio
natul lemnului să se execute 
mecanizat în proporție de cir
ca două treimi, colectarea lem
nului (șpos-apropiat) în pro 
porție de peste iumătate. iar 
încălcatul circa 46 la sută.

• Deschiderea unităților de 
producție lipsite pînă în pre
zent de instalații de transport, 
prin sporirea rețelelor de dru
muri forestiere ce străbat Dă- 
durile tării. In anul 1964 se 
vor construi peste 1700 km de 
drumuri forestiere care vor 
permite recoltarea mai unifor
mă a resurselor lemnoase.

Dar, pînă a trece la realiza
rea planului pe anul 1964, mal 
avem în fată trei luni |i ju
mătate. In acest răstimp tre
buie sâ asigurăm atit realiza
rea olanului de producție pe 
anul în curs, eît »i premizele 
pentru îndeplinirea planului 
încă din primele zile ale anu
lui viitor.

Or. condițiile de lucru în ex
ploatări sint destul de grele 1> 
începutul anului calendaristic.

Tocmai de aceea, am pui 
încă de pe acum accent deose
bit pe intensificarea acțiunii 
de construire 
pentru scosul 
lemnului de 
transport

Vnles- 
mari 

depo- 
Ib «re

da tâni 
cu 

utilaje

chiuri lurc și eatarae. 
nind exn 
părți din 
zilele inu 
lași tuno.
întreprinderi'.or forestiere 
toc mai numeroase 
si mecanisme odată cu creș
terea experienței muncito
rilor forestieri, forma superi
oară de organizare a muncii
— brigăzile complexe mici și 
mari cu data in acord alobal
— s-a exîin*. dovedindu-ti e- 
ficiența economică mai ales în 
Privința creșterii productivi
tății muncii. Conducerile 
D R E-F.-Suceava. Ploiești. Mu_ 
reș-Autonomă Maghiară s-au 
străduit să realizeze sarcina ca 
cel puțin 60 la suîă din masa 
lemnoasă sâ fie exploatată 
prin organizarea muncii In 
brigăzi romplexe. Alte D.R.E.F. 
Argeș. Banat. Iași. Brașov, Ga
lați — sînt însă rămase in 
urmă.

In ultimii ani a crescut ac
țiunea de dotare a întreprin
derilor forestiere cu noi meca
nisme și utilaje. In folosirea a- 
c est ora. rezultate din cele mai 
bune au fost obținute în 
regiunile Bacău. Suceava. 
Argeș. Oltenia. In unele 
exploatări forestiere din re
giunile Banat, Galați. Brasov 
și Do b roșea preocuparea 
pentru buna exploatare 
mecanismelor si utilajelor

fost mai slabă. In aceste între
prinderi se impune luarea de 
măsuri concrete, practice, care 
să ducă la o mai bună organi
zare a lucrului cu utilajele din 
dotare, deoarece o însemnată 
Darte a aoorului de productivi
tate al fiecărei unități a fost 
calculată In funcție de inze- 
strarea tehnică.

— f« ce directa Ui vot mo
biliza organizațiile U.TJd. 
eforturile pentru antrenarea 
eit mai eficienta « tinerilor U 
{■depășirea eces&r obiective?

— Două sare.ni mai impor
tante care stau in fața noa
stră (ermnnect — ridicarea 
necontaniti a calificăm mun- 
a toni or și permanentizare* 
lor in sectorul forestier — pot 
ccnuitui un adevărat prilej 
de valorificare a arțiunuar pe 
care le po< Întreprinde orgaai- 
zattile l’TM. tinerii- pentru 
a participa ett mai activ la ttr 
oqainirea si Aepă^rea pianu
lui de producție

In doamniul foreanar lu
crează multi werv D’etre >- 
ctjua • hună Dane tini neca- 
Ufieati iau au caLficare ae- 
rormwiritoirT- Faptul că 
uneori ei nu țot itiniru ten- 
noiagia de iucru eu u3fea?ese r. 
aMBcanisnele. că au șt» ce 
trebuie ii facă intr-o «tui fie 
mai grea, h dearurejează șt ii 

-depărtează de m mea fru
moasă dzr plină de răspun
dere a foreatierulut Axa tre- 
buia să intervină
U.TJf. Să-c mobihaexa pe 
la omurile de califieare si da 
ridicare a calificării să pucj H 
diarufia adunărilor ftrwale 
U T M probiene legate de rfe- 
ptinderea muncrionilui de pă
dure. faptul că de munca tui 
depinde a nărticîcă dîn produc
ția întregii țări. In acest fel 
conducerile Întreprinderilor ar 
pruxu un Dretios ajutor.

Alături de Inginerii tineri 
din sectoare*; de exploatare a- 
vem nevoie de maiștri pentru 
diferitele meserii de aici. în
drumarea de către organizați
ile U T.M spre școlile de mai
ștri a tinerilor cu experiență 
în lucrările de specialitate re
prezintă Încă una din princi
palele acțiuni care ne-ar ajuta 
-foarte mult în atragerea tine
rilor In acest domeniu de ac
tivitate.

Conduse de organizațiile de 
partid, organizațiile U.T.M. 
din întreprinderile Ministeru
lui Economiei Forestiere au a- 
dus totdeauna o contribuție va
loroasă la îndeplinirea sarci
nilor de plan. Cu atit mai 
mult. De măsura Dosibilităților 
lor creaalnde. organizațiile 
U.T.M. t»t contribui și mai 
mult U intensificarea muncii 
cultural-educative In rindul ti
nerilor. la mobilizarea acestora 
în întrecerea socialistă, pentru 
îndeplinirea si depășirea pla
nului de producție In noul an 
forestier.

de aria leal raia
la Institutul

și cinematografică

a Instalațiilor 
și apropiatul 

mijloacele de

INSTITUTUL PEDAGOGIC DE 3 ANI DIN BUCUREȘTI 
anunță că 

funcționa in
începînd din anul universitar 1963—1364 va 
cadrul Facultății de filologie O SECȚIE DE 

BIBLIOTECON OMIE.

de admitere pentru aerisii secție va iaeepeConcursul _ . _ .
pe ziua de 18 septembrie a.c. Probele pentru concurs sini 
următoarele: limba și literatura romi ni — scrii și oral : 
istoria Romîniei — scris și oral.

înscrierile se pot face pînă în ziua de 17 septembrie in
clusiv, la secretariatul facultății de filologie pas- Panduri 
nr. 90, telefon 15 30 00 interior 02.

Condițiile de admitere și actele necesare înscrierii sini 
cele publicate în îndrumătorul Ministerului Inv&țămintalai 
pentru admiterea în învățămîntul superior.

(Urmare pag. I)

e operator principal la dozare. 
Bineînțeles, a învățat, învață 1

„E spirt !u — spun tovarășii 
iui de muncâ.

Chimia, tinerețea și pasiunea 
aînt tâei noțiuni slrîns legale 
una de alta. Dar la Anton Mi- 
hăilescu, fac un tot ca la ni
meni altul. El este de pe acum 
tânărul chimist în formare, cer
cetătorul la început, pe care 
experiența și învățătura îl vor 
duce la desăvîrșire. Și dacă 
sînf oameni care-și privesc 
profesia ca pe o pasiune hotă- 
rîioare a vieții lor, unul dintre 
aceștia este, fără îndoială, 
fon Mihăescu.

Intri Intr-o cameră de 
mandă — să zicem, la acid
furie. Operatori — Constantin 
llinca și Iancu Confencu. Foarte 
tineri. îți vorbesc, cu dezinvol
tură despre parametri, despre

An-

co
șul-

sstAz:. ati aot »' »•, Fetru Beița Dorel M=ntZrva a-au intilnit din. nou. Noua
i r < p —e -U 1Ă De ei slut bine cunascuți în Uzina

MCaiMl dfei VhaHbW'C neutra inovejii reelîwite plnd acum. L'ilirr.g dintre ele
adu^e unaci n economie enuaJd d» 12-4187 lei.

Fota : FLORIN TAG A

Fier >echi

oțtlărîilor
• Ia aepuea de strinsere a 
fîeralai vechi, tinerii dîa Va-a

Iea Jiolu aa ahpaat re iul late 

îaaeaaaate. Altfel, «lia întreg ba- 
ainal carhaaifer. »n primele «pt 
Inni ale a crai ai an. au fost co
lectate «i predate I.C.M- Petro- 
șeai peite 4 400 tone fier vechi, 
380 tone fonti fi peste 150 tone 
metale neferoase. Cele mai mari 
cantități de fier vechi au fost 
colectate de tinerii din Lupeni, 
Lricani, Lone a fî Paroșeni.

CONSTANTIN BĂBUȚĂ 
corespondent voluntar

• Tinerii muncitori din secția 
mașini electrice a l/zinei con
structoare de mașini din Reșița, 
mobilizați de organizația U.T.M., 
au obținut succese importante 
in acțiunea de colectare a fieru
lui vechi.

De la începutul anului și 
în prezent ei au colectat și 
dat pfilt 160 de tone de 
vechi. Printre tinerii care 
evidențiat în mod deosebit 
numiri Ștefan Gali,
Seicn, Ilie Boeru, Adrjan Pptro
fici, Erich Veiss și alții.

pinii 
pre
mier 

s-au 
ae

Gheorgha

VASILE MORARIU 
lăcătuș

im WTUXT

»ir
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-Priveliști noi o.-o . /ON SĂFTt UAOJ
electrician

ȘCOALA NĂVODARILOR
fluxul tehnologic; stai In foța 
unul tablou de comandă com
plicai în fața aparatelor pe care 
ei le citesc, le înțeleg... Au ab
solvii școala profesională. Unul 
e acum In clasa a X-a, celălalt 
Intr-a VllI-a la cursul seral. 
Poți să vorbești cu ei despre o 
mia de lucruri care-f preocupă, 
care-i interesează. Unul e pasio
nat de literatură, citește acum 
„Decameronul’' Iui Boccado > 
altuia îi place muzica și co- 
menteazâ, ca un cunoscător, ca
litatea și defectele bucăților de 
muzică ușoară prezentate re
cent la primul Festival de la 
Mamaia. Ce planuri de viilor 
au t Chimia Industrială — se 
înțelege f

La laboratorul central 11 cu
noști pe Gheorghe Enache, un 
lindr făcut, subțirel, ginditor. E 
de trei ani laborant aici și, de 
asemenea, elev la școala medie 
serală. Aici se verifică, In n- 
ceste eprubete, calitatea mate
riilor prime și calitatea produ
selor finite ale combinatului. 
Dar tot aici se verifică și cali
tatea oamenilor. Trebuie sâ fii 
bine pregătit, la înălțimea mun
cii acesteia, căci laboratorul 
este creierul unei uzine chi
mice.

Iar dacă mergi mai departe, 
prin combinat, îl poți întîlni și 
pe Emanoil Șerb, student la po
litehnică. A venit acum, In zi
lele vacanței, să-și revadă uti

na, tovarășii. Pînă acum trei 
ani a lucrat la Năvodari. A 
pornit-o. ca și ceilalți tineri, de 
la abc-ul chimiei, de la școala 
de calificare ; apoi a urmat 
cursul mediu seral. Uzina l_a 
trimis, împreună cu alții, ca 
Dan Teodorescu sau Stila Nico- 
lae, să urmeze facultatea.
absolvire, el se vor întoarce 
uzină...

Clădirea Grupului școlar
află In colonia muncitorească. 
Dar clasele sînt aici, de fapt, 
în uzină. Inginerii Constantin 
Coca, N. Teodorescu, Traian 
Vlșoianu sini și profesori. Ele
vi sini muncitorii sectoarelor 
acid sulfuric, superfosiat} no
tele lor, trecute meticulos P«

La 
în

se

liste, sini ținute, cu grijă. Intre 
bilanțurile importante ale uzi
nei. Iar caracterizările care se 
dau acum pentru facultate sini 
ciniărîte cu gravitatea cu care 
se face pianul de producție Pe 
o perioadă-an urne. Se poate 
merge mai departe cu acest pa
ralelism. Se poate spune, de 
pildă, despre sectorul acid sul
furic. că e în Întregime, o 
școală. Din 123 de tineri, cîți 
lucrează aici, numai trei alnt 
cei care nu urmează vreun curs 
seral, fie de maiștri, fie de 
școală medie. E vîrsia ia care 
orele de lucru, orele de învăță
tură și visele primei iubiri aînt 
un tot, privit cu gravitate și 
simțul răspunderii.

ECONOMII PRIN INOVAȚII
La Combinatul de îngrășă

minte azoioase din Piatra 
Neamț mișcarea de inovații a 
luat o mare amploare. Astfel, 
cabinetul tehnic al combinatu
lui ■ înregistrat in opt luni de 
zile peste 71 de propuneri de

inovații, dintre care 50 an 
fast aplicate in producție.

Aceste inovații aduc anual 
economii care se ridică la ci
fra de 1 800 000 lei.

TEODOR STAVAR
mecanic

«I

CONCURS „CINE ȘTIE MESERIE, dȘTIGĂ"
In lala de cinema

tograf a clubului din 
Calan a arul ioc zi
lele trecute un con
curs pe ierna : „Cine 
știe bine meseria de 
electrician — cîțti- 
Kă”. La acest concurs 
au participat tineri 
din secțiile uzinei din 
Culan. .Marian Stoica

de la turnatoria da 
lingotiere, Helmut 
Schlleter da la for
mare fi Eugen Sohler 
de la termocentrala 
uzinei au dat cele 
mai corecte răspun
suri referitoare la 
caracteristicile meca- 
no-electric» ale apa-

ralurii fabricata în 
țara noastră, ia sche
mele de comandă și 
proiecție fi mai ales 
la metodele practice 
de lucru în aceste in
stalații.

H. ADAMESCU 
corespondent 

voluntar

ÎNFRUMUSEȚEAZĂ
Tinerii din Tumu Măgurele 

participă activ la înfrumuse
țarea orașului lor. Adeseori îi 
întîlnești lucrînd la întreține
rea spațiilor verzi și a peluze
lor care au fost amenajate tot 
de ei. De asemenea, ei au con-

ORAȘUL
amenajarea stadio-tribuit la

nului din oraș. Numai la aceste 
lucrări s-au realizat economii 
de 250 000 lei. .

IANA MIHAI
tâmplar

SEARA DE POEZIE
Zilele trecute, la Casa de cul

tură din orașul Cîmpulung 
Muscel, a fost organizată o in
teresantă seară de poezie de
dicată marelui nostru poet, Mi
hail Eminescu. Un mare număr 
de tineri din oraș a participat

la această manifestare culturală 
care le-a permis să cunoască 
mâl profund creația marelui 
nostru poet.

ION MALANCU 
corespondent voluntar

căr- 
fost 
pre- 
Ast- 
con-

La stația de prepararea 
bunel ui din Petrila au 
luate din timp măsuri de 
gătire în vederea iernii, 
fel, echipa de instalatori,
dusă de comunistul Anton 
Phol, a reparat toate ventilele 
la rețeaua de abur, a Introdus 
o nouă conductă pentru abur 
pe distanță de 150 de metri și 
una pentru motorină. Au fost 
verificate toate rețelele de apă, 
aer comprimat și abur luîn- 
du-ae măsuri de izolare. De a-

Cititori pasionați
ai cârtii tehnice
Mia arii Ja la mina din Lones 

■ card! cărții tehnica • Înaltă - 
prețoire. Tineri ea Ștefan Rfl- 
hiriL Alexandra Zalrak, Petra 
Bădiță, laan Stana, Parei Iuhoi 
li aanltî alții an pînă în prezent 
peilc M Je cărți tehnice fiecare 
in hihlîeteca personală. In ulti- 
mnl timp tinerii asîneri (i-an 
pre carat cărți în valoare de a- 
preape 10 000 lei.

NAGY ȘTEFAN 
PETRU GĂINĂ 
C-TTN BĂBUȚĂ 

corespondenți oohiatari

Serile târzii. la Năvodari, se 
Învață. In colonie. luminile stă
ruie pînă noaptea în aparta
mentele blocurilor noi, la școa
lă. In clase, deasupra tablelor 
care mai 
cu albul 
fantastice

pdsfjecud jnsemnafe, 
cretei, încrengături 

de formule chimice...
♦

Năvodari. Grupul școlar se 
va extinde In următorii ani. Un 
adevărat orășel al chimiei, ră
sărit la țărmul mării. Mai târ
ziu, chimișlii U.S.AS.-ului, a- 
runclndu-și năvoadele In apa 
mării, in nămolul ei, vor aduce 
din adîncuri, ca altă dată peș
tii, bogății pe eare chimia le va 
pune în slujba omului și ne
voilor lui... E ceea ce învață fiii 
pescarilor, în laboratorul de 
cercetări al uzinei, acum j aici, 
la cîțiva pași, In apa mării, zac 
bogății pe care le vor exploata 
mîine.

semenea, au fost făcute modi
ficări și sistematizări la con
ducte, care vor permite o bună 
funcționare a instalațiilor pe 
timpul iernii.

In anul universitar 1963/64 la 
Institutul de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Cara- 
giale" ae deschid cîteva secții 
noi.

înființarea acestor secții răs
punde din plin dezvoltării cul
turii noastre artistice. Teatrele 
și studiourile de filmare, secre
tariatele literare sau redacțiile 
publicațiilor de specialitate au 
nevoie de regizori de teatru șl 
regizori de film, de critici care 
să-și aducă aportul în făurirea 
operelor de artă și în aprecie
rea acestora.

Curînd secțiile noi vor primi 
studenți care, acum, candidați 
înscrigi la concursul de admi
tere, trăiesc emoția firească 
pregătirilor pentru examen.

Probele care compun con
cursul urmăresc să descopere 
calitățile candidaților; cultură 
de specialitate, fantezie crea
toare, nosibilitatea de a analiza 
o operă dramatică sau o ecra
nizare din repertoriu] de con
curs indicat de institut, cunoaș
terea temeinică a literaturii na
ționale. Aceste probe se adîn- 
cesc diferențiat, în funcție de 
specialitate : regie de teatru, 
regie de film, operatorie. Men
ționăm că pentru regizorii de 
teatru. In repertoriul indicat 
de institut, fac parte acele o- 
pere dramatica însușite de can
didat! In școala medie (Chi. 
rița In provincie, Despot 
Vodă, Răzvan și Vidra, O 
scrisoare pierdută, Hagi Tu- 
dose, Băîcescu etc.). Regizorii 
de film gî operatorii vor fi puși 
în situația de a-și exprima un 
punct de vedere artistic în fata 
ecranizărilor fDoua loturi, A- 
rendagul romtn, Setea, Moara 
cu noroc).

Celor care candidează pentru 
a deveni critici de teatru sau 
film, pe baza aceluiași reperto
riu, li se va cere : analiza ope
rei 6i stabilirea criteriilor de a- 
preciere, valorificarea ei sce
nică. Talentul depistat Ia can- 
didatil înscriși la această sec
ție va fi urmărit pe linia expri* 
mării în scris a gindulul lim
pede, a ușurinței redactării, a 
structurării logice a ideilor, a 
orientării cunoștințelor în lu
mina concepției marxist-leni- 
niste.

Institutul nostru va primi și 
va selecta din rîndurile candi
daților pe acei tineri care, a- 
flați în pragul alegerii profesi
unii, dovedesc aptitudini reale, 
au un volum da cunoștințe ge
nerale ia nivelul absolvenților 
școlilor medii.

Secțiile noi înființate în acest 
an universitar vor contribui la 
pregătirea cadrelor necesare 
teatrului și dramaturgiei noastre 
în plină dezvoltare. Actori și 
regizori de teatru, actori și re
gizori de film, regizori și tea
trologi sau actori șl filmologi 
— reprezintă germenul unui co. 
Jectiv. care, unitar și omogen în 
eforturile lui. va sluji teatrul 
și cinematografia contempo
rană.

itfflu

CONSTANTIN BADUȚA
corespondent voluntar

ION TOHOȘANU 
prodecan al Facultății de teatru 

a I.A.T.C.

JHJ

Săptămîna viitoare pe ecrane
Coproducția romîno-franceză după romanul lui Panaît 

Istrati „Codin — viața Iui Adrian Zograffi”

CODIN

BcenarinI și regia : HENRI COLPI
a Adaptare : YVES JAMIAQUE : DUMITRU CARABĂȚ, 
1 HENRI COLPL

Dialoguri : YVES JAMIAQUE, DUMITRU CARABĂȚ. 
Imaginea : MARCEL WEISS, ADOLPHE CHARLET. 
Muzica : THEODOR GRIGORIU.
C intere de THEODOR GRIGORIU și HENRI COLPI 
Scenograf : MARCEL BOGOS

Film distins la cea de a XVI-a edijie a Festi 
valului international de la Cannes 

cu următoarele premii :
— PREMIUL PENTRU ADAPTARE CINEMATOGRAFICA
— PREMIUL PENTRU TEHNICA CINEMATOGRAFICA 

AL COMISIEI SUPERIOARE TEHNICE FRANCEZE.

!
1

iE=a
i
â Alexandru Virgil Platon, Răzvan Petrescu, Franțoise Brion, 
E Nellie Borgeaud, Germaine Kerjean, Maurice Sarfati, Eliza 
® Petrăchescu, Grațiela AI bin 1, Eugenia Bosînceanu, Nîcolae 
§ Budescu, Mihai Fotina, Dorin Dron, Mihai Mcreuță. 
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Edinburgh: Premierea

Prezențe rominești peste hotare

filmului rominesc

;,4 OOO d» trepte

>

•Pre cer**
z

LONDRA 12 (Agerpres). — 
Ea Festivalul internațional. al 
filmului de la Edinburgh din 
anul acesta, care a avut loc 
recent, filmul documentar 
„4 000 (de trepte spre cer" rea
lizat de Studioul „Alexandru 
Sahla", a fost distins cu ,JJd- 
ploma de merit’*.

La festival au fost 
tata 143 filme artistice si do
cumentare. In regla luI^Titus 
Mesaroș și imaginea lui Petre 
Gheorghe, documentarul „4 000 
de trepte spra cer'1 înfățișea
ză munca desfășurată pentru 
a deschide drum lucrărilor da

Început la hidrocentrala de pe 
Argeș.

Amintim că anul trecut la 
același festival, e foet premiat 
filmul „S-a furat o bombă” al 
lui Ion Popesc u-Gopo.

Pavilionul R. P. Romine

Scharf > dat o huită apreciere 
calității mâți oi lor, mobilei, 
produselor chimice ți ale in
dustriei alimentare expuse la 
pavilionul B. P. K. Dr. Scharf 
și-a exprimat eenrințerea că 
relațiile ecoaomiae Intre KJ*. 
Knmînă ți Austria vor eenti- 
nua să fie bene și că ae vor 
dezvolta tn< mai mult

la Tirgul de la Viena
vizitat de președintele

Austriei

VIENA 12 (d* ia caresp. 
'Aqerprex). — Cu ocazia Zilei 
RJP_ gnmine din radnil târgului 
Internațional da mostre de la 
V.enc, Constantin Stoica, con- 
oilier economic al Legației R-P. 
Rzz'Jza de ia Viena, și Nicolae 
Eneaea directorul pavilionului 
RJ*. Romîne de la târgul lnter- 
ncfional de mostre, au oferit 
Ia 10 septembrie o recepție lo 
ears si participai Dr. Marquel, 
ministru, jetul Departamentului 
eomațnhxi exterior din Mini
sterul iederal ai comerțului șl

reconstrucției al 'Austriei, dr. 
Helm, șef de departament în 
același minister dr. " 
șef de departament 
nisterul 
viculfurii, Schoti, șeful departa
mentului întreprinderilor etati
zate, consilieri, directori gene
rali ai unor mari întreprinderi 
austriece și străine.

Au mai participai președinte
le șl directorul târgului interna
țional de monstre, precum și 
alți reprezentanți ai autorități
lor și cercurilor de afaceri 
austriaca.

Puller, 
In Mi* 

agriculturii și sil-

Ixpozifie românească

de fotografii la Berlin

BERLIN 12 (Agerpres). — 
La Berlin, sub auspiciile Aso
ciației pentru relații culturale 
cu străinătatea din R-D.G-, s-a

deschis expoziția de fotografii 
„Romlnia — țară înfloritoare4*.

Expoziția a fost deschisă de 
Karl-Hcinz Hess, membru în 
prezidiu] Asociației pentru re
lațiile culturale cu străinăta
tea, directorul editurii „Die 
Wirtschaft“.

în cuvîntul său, vorbitorul 
a subliniat puternica dezvol
tare a Romîniei în anii puterii 
populare.

Au fost de față dr. Paul 
Wandel, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al 
RD.G., Werner Wenning, di
rector în M.A.E., alți reprezen
tanți ai M.A.E., Ministerului 
Culturii, ai Asociației pentru 
relații culturale cu străinăta
tea și ai altor instituții centra
le, ziariști.

Au fost prezențd Ion Cazacu, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al R. P. Romîne în R. D. 
Germană și membri al amba
sadei.

Greva minerilor spanioli
INFRINGERILE COLONIALIȘTILOR

A

continuă să ia amploare
MADRID 12 (Agerpres). — în 

ciuda tuturor măsurilor luata 
de autoritățile franchiste pen
tru a-i obliga pe mineri să 
reia lucrul, greva minerilor 
spanioli, care a intrat în cea 
de-a 50-a zi, continuă să ia 
amploare în regiunile Asturia 
și Leon. Potrivit relatărilor 
agențiilor occidentale da pre
să, numai în regiunile Asturia 
și Leon participă la grevă a- 
proximativ 25 000 de mineri, 
în același timp, ia amploare 
mișcarea de solidaritate cu 
minerii greviști. La Madrid. 
Barcelona și Bilbao muncitorii 
au organizat greve de solida
ritate cu minerii grevist din 
Asturia și Leon.

Nivelul de trai al minerilor 
din aceste regiuni continuă să 
scadă. Potrivit unor autistei 
oficiale publicate de autorită
țile franchiste, Incepind ±n 
luna septembrie 1962 pini in 
martie 1963 indexul prețunice 
la mărfurile cu amănuntul ■ 
crescut cu 7,93 la sută. iar al 
prețurilor bunurilor de larg 
consum cu 100 la șuti

Referindu-se Ia lopto cu
rajoasă a minerilor grenșSi 
din Spania pentru satisfacerea 
revendicărilor privind majora
rea salariilor șl tmixmixățirea 
Condițiilor de muncă, ziarul 
.,L’Humanite“ serie : ,Caseuîe- 
le lui Franco, care certa să 
obțină încetarea grerei prin 
anularea lock-oct-ol ut au diî 
greș. Majoritatea greriș^xc 
sînt ferm hotăriți să ’upee 
pînă la obțiutrest victenrf'

In Comitetul
Special al O. \.L
NEW YORK. — La 11 aep- 

embrie au continuat d=cbate- 
/ile In Comitetul al
03».U. pentru ex^c-înarea pro
blemei aplicării DeKrsratăei eu 
privire la acordarea ir.d«pe>- 
dențel țărilor ți popoarelor 
coloniale. Jaime de Pinies. șe
ful delegației spaniole, a 
Comitetului special al O_N U. 
să soluționeze problema Gi- 
braltarului care, după cum a 
declarat el. „a fost tranri*rmaî 
de către Anglia într-o bard 
militară, port liber, separa: In 
mod artificial de restul terito
riului Spaniei". De Pixies a a- 
trai atenția asupra faptului 
că Gibraltarul „este parze in
tegrantă a Spaniei ți cere Co
mitetului O.N.U. să clarifice a- 
ceastă problemă, irrtrurit An
glia a refuzat că ducă tratative 
în vederea rezolvării acestei 
probleme”. Delegatul 
n-a suflat însă nid o vorbă 
desnre dreptul popoarelor din 
Angola, Guineea por^^gheză 
și din alte colonii la autode
terminare Și independență na
țională. Reprezentantul An
gliei, Cecîl King, a declarat în 
discursul său că _nu exista 
nici o Îndoială in legătură cu 
drepturile suverane ale An
gliei asupra Gibraltarul ui", 
invocînd „incompetența Co
mitetului O.N.U.“ de a discuta 
această problemă.
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RE PESTE HOTARE

UJL5LS. Afprcj ce pe țanîsesziiăe construcție ol hidrocentralei 
ee z K*xul=c.:ct; *. bei-.yscrea unui zecior al barajului.

Foto .-ASS .MOSCOVA

Dezbaterile din Consiliul
de Securitate

deîn legătură eu Rhodesia 
sud. Luînd cuvîntul, delegatul 
Marocului- Ahmed Taibi Ben- 
t:nia. a adus noi argumente în 
sprijinul proiectului de rezolu
ție prezentat de cele trei sta
te. E2 a declarat că la confe
rința din luna iulie de la Vic-

- - E. d-si.- de «ud),
Iz. c±re s-a botărît soarta Fe
derație: Rhadesiei și Nyassa- 
Imduliu. a fost săvîrșită de 
fapt o leriturâ ae stat al că
rei rezulta: nu ar putea fl de
ci: transmiterea puterii asupra 
Rhocfc-siri de sud In ml mile 
une: mincri^ți Infime. Răs- 
pr.'nrind declarației repre- 
rsstantukn Anglist care, după

~ ' - . - : ::. i s ă y . -
ni u îndoială competența 
Czesz-nn de Securitate în 
drrăatezea sftuațieî aia Rho
desia de s^i Brnh'ru a sub- 
ÎT.lat eă -±zn:tdeauua coaliția 

a negat dreptul 
O-N.U. de a ie orzpa de pro
blemele eolzn_ale*. Marea ma- 
j:rita:e a rtateier membre ale 
O5.U, a rubhn:at delegatul 
marocan, ar? insă e cu totul 
altă părere in această proble
mă.

A beat ace: cmriztul dele
gatul american. Adia: Sieven- 
«c-n. care a sprijinit poziția 
adoptata de reprezentantul 
guvern-J Iui englez.

Conferința
BELGRAD 12 (Agerpres). — 

La 12 septembrie s-a deschis 
Ia Belgrad cea de-a 52-a con
ferință a Uniunii Interparla
mentare. La conferință parti
cipă 500 de delegați, reprezen
tând parlamentele a 61 de țări. 
Din partea R.P. Romînă par
ticipă o delegație condusă de 
acad. Mihail Ralea.

La ședința de deschidere a 
conferinței președintele R.S.F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a 
rostit o cuvîntare de salut în 
care a subliniat însemnătatea

Recent, lucrătorii din sectorul 
transporturi auto din Montevi
deo (Uruguay) au declarat grevă 

In sprijinul revendicărilor lor 
(printre care plata alocațiilor 
sociale, râmase mult in res
tanță). In fotografie : Autobuze 
oprite pe străzile capitalei uru- 

guayene ca urmare a grevei de
clarate de conducătorii lor.

Foto: P REN SA LATINA

Uniunii Interparlamentare
actualei conferința șl rolul 
Uniunii interparlamentare în 
promovarea păcii și înțelegerii 
între popoare.

S-a dat apoi citire unul me
saj de salut din partea secre
tarului general al O.N.U., 
U Thant. In mesaj se subli
niază rolul pe care l-ar putea 
avea Uniunea Interparlamen
tară în mobilizarea opiniei 
publice în favoarea păcii și a 
dezvoltării economice.

Pe ordinea de zl a confe
rinței se află numeroase pro-

Sesiunea Federației Mondiale 
a Asociațiilor pentru Națiunile unite 
Cuvintu! reprezentantului R. P. Romîne

NEW YORK 12 (Agerpres). 
— La New York și-a început 
lucrările cea de-a XVIII-a se
siune a Federației Mondiale a 
Asociațiilor pentru Națiunile 
Unite.

In ședința Comitetului Poli
tic din 11 septembrie a.c. a 
luat cuvîntul din partea R. P- 
Romlne Vasile Tilincă, în ca
drul punctului „Ce pot face 
Federația Mondială pentru Na
țiunile Unite și membrii săi 
pentru a reduce tensiunea Și a 
promova relații amicale și de 
înțelegere mutuală între nați
uni”. •

Delegatul mmîn a arătat, 
printre altele, că eforturile tu
turor popoarelor trebuie în
dreptate spre asigurarea unui 
climat de pace, prietenie și în
țelegere internațională. Acea
sta va crea condiții pentru re
zolvarea și a celorlalte pro

bleme actuale si Imperioase ce 
stau în fata multor națiuni șl 
a omenirii : sărăcia, foametea, 
analfabetismul.

Vorbind despre acțiunile în
treprinsa de R.PJî. în spiritul 
ideilor coexistenței pașnice, 
delegatul romîn s-a referit la 
inițiativa guvernului R. P. Ro- 
mîne privind educarea tinere
tului în spiritul idealurilor pă
cii, respectului reciproc și înțe
legerii Intre popoare. In conti
nuare, delegatul romîn, a pro
pus un proiect de rezoluție 
care recomandă tuturor aso
ciațiilor naționale să insiste pe 
lîngĂ guvernele lor pentru ca 
acestea să sprijine adoptarea 
unei declarații internationals 
cuprinzând, principii pențru 
promovarea în rîndurile tine
retului a idealurilor păcii, res
pectului reciproc și înțelegerii 
întră popoare.

bleme printre care problema 
asigurării unei păci trainice, 
a interzicerii experiențelor 
nucleara subterane, a zonelor 
denuclearizate, problema lup
tei împotriva discriminării 
rasiale și altele. Lucrările 
conferinței vor dura pînă la 
20 septembrie.

%
La 11 septembrie a avut loc 

a 93-a sesiune a Consiliului 
Interparlamentar. Sesiunea a 
ales ca președinte al celei 
de-a 52-a conferințe a Uniunii 
Interparlamentare pe Joze 
Vilfan, președintele grupului 
parlamentar iugoslav. Sesiu
nea a ales, de asemenea, pe 
acad. Mihail Ralea ca unul din 
Vicepreședinții conferinței.

In cadrul sesiunii, la propu
nerea delegatului polonez, a 
fost înscris în mod suplimen
tar pe ordinea de zi a confe
rinței un punct privitor la în
cheierea Tratatului de la Mos
cova de Interzicere a experien
țelor nucleara în atmosferă, 
în apațiul cosmic șl sub apă.

Consiliul Interparlamentar 
a h'otărît primirea în Uniunea 
Interparlamentară a grupuri
lor nationale din Dahomey, 
Sierra Leone. Pakistan, Congo 
(Leopoldville) și Algeria.

Consiliul 
b examinat 
probleme,
Urea datei si locului viitoarei 
conferințe 
nrecum Si executarea bugetu
lui ne exercițiul’ 1962/19C3. 
Constantin Pa ras chives cu-Bă- 
lficeanu, membru al delegației 
romîne. a fost numit, alături 
de un reprezentant al grupu
lui parlamentar al R.F.G., ca 
verificator al executării buge
tului Uniunii Interparlamen
tare pe exercițiul financiar 
1962/1963.

Interparlamentar 
numeroase alte 

printre care stabi-

Divergențe în legătură
cu crearea Federat'iei Malayeze

KUALA LUMPUR. — In 
legatară cu apropierea zilei de 
16 septembrie, data proclamă
rii Federației Malayeze, agen
țiile de presă comentează pe 
larg divergențele apărute în a- 
ceastâ problemă.

Aceste divergențe, care ame
nință bazele federației, au pro
vocat neliniște la Londra. 
Drept urmare, ministrul colo
niilor al Angliei, Duncan San- 
dys, s-a întîlnlt la 11 septem
brie, la Kuala Lumpur, cu o 
delegație a liderilor partide
lor de guvernămint din Sa
rawak pentru a discuta pro
blema rezolvării contradicții
lor apărute în legătură cu nu
mirea primului guvernator al 
Sarawakului în cadrul Fede
rație: Malayeze.

In ace laș timp, după cum a- 
nunță agenția Ascociated 
Presa, la 11 septembrie mini
strul de externe al Filipinelor,

Salvador P. Lopez, a făcut o 
declarație la aeroportul din 
Honolulu, unde se afla în drum 
6pre New York pentru a avea 
discuții cu secretarul general 
al O.N.U., U Thant, în care 
făcea cunoscută din nou opo
ziția guvernului său față de 
planul creării Federației Ma
layeze. El a arătat că misiunea 
O.N.U. în teritoriile din nordul 
insulei Borneo, trimisă pentru 
a consulta populația dacă’este 
sau nu de acord cu intrarea în 
federație, „a acționat în grabă 
și nu a consultat adevărațll 
reprezentanți ai acestor po- 
poare".

în cazul în care misiunea 
O.N.U. va recomanda include
rea teritoriilor Sarawak și 
Borneo de nord în Federația 
Malayeză, a declarat Lopez, 
„Guvernul filipinez nu va re
cunoaște acest lucru“.
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MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

La 12 septembrie a avut loc la 
Teatrul „Pușkin” din Moscova 
premiera piesei „Hanul de la 
răscruce'' de Horia Lovinescu. 
După cum relatează agenția 
TASS „noul spectacol a con
firmat părerea spectatorilor 
sovietici că Lovinescu este 
unul dintre cei mai interesanți 
și talentați dramaturgi dm ță
rile de democrație populară”.

Intr-o declarație făcută a- 
genției TASS regizoarea spec
tacolului. Svetlana Annapcls- 
kaia a arătat că piesa Iui Ho
ria Lovinescu „emoționează și 
atrage prin importanța temei 
și prin caracterul său contem
poran”.

CIUDAD DE MEXICO 12 
(Agerpres). — La Ciudad de 
Mexico și-a început lucrările 
cel de-al XIII-lea Congres in
ternațional de filozofie, la lu
crările căruia participă peste 
1 000 de filozofi din 32 de țări. 
Din partea R. P. Romine, la 
lucrările congresului participă

înțep arlament are,

Situația
din Vietnamul de sud
SAIGON 12 (Agerpres). — 

Situația din Saigon se menține 
încordată. La 12 septembrie 
peste 1500 de studenți au 
participat la puternice demon
strații împotriva regimului 
diemist. Unități înarmate ale 
poliției și armatei diemiste au 
atacat pe demonstranți, care 
au ripostat cu pietre. Agenția 
Associated Press releva că de
monstranții au rezistat atacu
rilor poliției si armatei timp 
de o oră. Numeroase persoane 
au fost rănite. Feste 100 de de
monstranți au fost arestați.

Agenția Associated Press re
latează că pe străzile Saigonu- 
lui patrulează trupe diemiste 
în echipament de luptă și în 
efective sporite.

SCURT
acad. Athanase Jcrja și actuL 
C. Ion eseu Gulia*. Congresul 
a fost deachii de președintele 
Mexicului, Lopez Mateox.

In cadrul dezbaterilor, filo
zoful mexican Adolfo Sanchez 
Vaiquez a relevat marea im
portanță a faptului că filozofi 
care reprezintă diferite con
cepții pot lua loc In jurul a- 
celeiași mese și pot discuta 
probleme de importanță vi
tală. El a dat o înaltă aprecie
re Tratatului de la Moscova 
privitor la interzicerea experi
ențelor nucleare în cele trei 
medii, care, după cum a spus 
el, a pus bazele destinderii în
cordării internaționale.

Lucrările congresului conti
nuă.

Dar.emăTva. Le. sosire, pe ae- 
ropertz* Kartrup. oaspeț:; au 
fost tBtrmprâați de A. C. .V^r- 

Riairr*--! peso^ p
de fuKC^ioanrt superiori d.r 
Xiîîirtrml PescvA fest 
de față insărcir.ztui cu afaceri 
a. L la Copenhaga, I. Bezea- 
dotsehi. In cupâ-amizzz rilei 
de 11 septembrie J. Fazekaș, 
împreună m soția, au fOJt 
primiți Ia Președinția Consi
liului de Miniștri de către pri
mul ministru al Danemarcei. 
Jens Otto Krag. La primire a 
fost prezent A. C. Normann. 
ministrul pescuitului. A asis
tat, de asemenea, I. Beseador- 
schi, însărcinatul cu afaceri 
a. i. al R.P.R. în Danemarca. 
Întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

dent, despre Asociația de stu
dii sud -est -europene. După ce 
a prezentat istoricul acestei a- 
sociații și contribuția oameni
lor ae știință romîni și a Co
misiei naționale a R.P.R. pen
tru U.NJ5.C.O. în organizarea 
și activitatea acestei asociații, 
vorbitorul a expus programul 
asocia pel și perspectivele co
laborării naTnen:lor de Știință 
din Balcani, din țările din Eu
ropa de sud-est și din alte țări 
care studiază diferite aspecte 
ale culturii din această parte a 
lumii.

In vederea recunoașterii dreptului 
poporului omane2 la libertate șl in
dependents.

LAGOS. La Tribunalul suprem 
din Lagos are loc de mai multe 
zile procesul persoanelor partici
pante la tentativa de răsturnare a 
guvernului federal al Nigeriei. 
După cum s-a mai anunțat, tribu
nalul l-a condamnat pe vicepreșe
dintele partidului de opoziție 
, .Grupul de acțiune", 'Anthony 
Enahoro la 15 ani Închisoare. Po
trivit agenției Reuter, la 11 sep
tembrie a fost condamnat la 10 ani 
Închisoare și președinte acestui 
partid, O. Awolowo.

U.R.S.S., a acordat unui corespon
dent al ziarului „Izvestia** un In
terviu, în care a spus printre alte
le : „Sînt foarte bucuros cu de la 
semnarea primului acord pe cinci 
ani cu privire Ia schimbul de 
mărfuri, comerțul dintre Anglia si 
Uniunea Sovietică a sporit de două 
ort. Cred că există perspective fe
ricite pentru dezvoltarea continuă 
a relațiilor comerciale dintre țările 
noastre**.

COPENHAGA. La 11 sep
tembrie au sosit la Copenhaga 
Janos Fazekaș, ministrul in
dustriei alimentare a R. P. 
Romîne, împreună cu soția, 
care, la invitația ministrului 
danez al pescuitului, A. C. 
Normann, vor face o vizită in

PARIS 12 (Agerpres). — La 
10 septembrie, la invitația 
Secretariatului U.N.ILS.C-O., 
acad. Emil Condurachi, a fă
cut o expunere, în cadrul Co
mitetului consultativ pentru 
programul major Orient-Occi-

NEV.’ 
brie 13 
adresat 
O.N.U., 
care cer înscrierea p® ordinea 
zi a apropiatei sesiuni a Adunării 
Generale O.N.U. a problemei si
tuației din Oman. La scrisoare a 
fost atașat un memorandum în care 
se spune că situația din Oman ca 
urmare a agresiunii britanice îm
potriva poporului acestal țări, so
licită atenția Adunării Generale a 
ON.U., care trebuia ii la măsuri

YORK. — La 12 septem- 
tlri din Asia și Africa 

secretarului general
U Thant, o scrisoare

au 
al 
în 
de

BRASILIA. Agențiile occidental® 
de presă relatează că în noaptea 
de 11 spre 12 septembrie în. capi
tala Braziliei a izbucnit o revoltă 
a unor subofițeri din forțele navale 
și aeriene ale armatei braziliene. 
Un comunicat al forțelor armate 
ala Braziliei a anunțat în cursul 
dimineții că răscoala a fost Înă
bușită.

BELGRAD. — La 12 septembrie 
Janos Kadar, președintele guver
nului revoluționar muncitoresc ță
rănesc al R. P. Ungare, prîm-se* 
cretar al C.C. al P.M.S.U., care a 
făcut o vizită neoficială în Iugo
slavia, a plecat spre patrie. In 
aceeași zl Janos Kadar și persoa
nele care-1 însoțesc au sosit în 
R. P. Ungară.
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MOSCOVA. F. Erroll, mirdstrul 
comerțului al 'Angliei, care se allă 
In vizită la Moscova la invitația 
Ministerului Comerțului Exterior al

LONDRA'. La 12 septembrie am
basadorul Austriei în Marea Bri
tani® a semnat la Londra Tratatul 
d® la Moscova eu privire la inter
zicerea experiențelor cu arma nu
cleară în atmosferă, în spațiul cos
mic și sub apă.
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tiri transmise în ultima 
vreme de agențiile de 
presă internaționala re

latează despre lupta pentru 
libertate și independență a 
patrioțîlor din Guineea por
tugheză, despre succesele a- 
cestora împotriva coloniali
știlor portughezi. în multa 
regiuni ale țării au avut loc 
în ultima vreme puternice 
ciocniri Intra băștinași și tru
pele portugheze. După cum 
reiese dintr-un recent comu
nicat al Partidului african al 
independenței din Guineea portugheză și insulele Capului Verde, 
acțiunile forțelor patriotica s-au extins din regiunile sudice ale 
țării și în regiunile centrale și de nord. Ofensiva forțelor patrio
tice din Guineea portugheză a produs panică în sinul guvernului 
salazarist. Speriat da întărirea capacității de luptă a patrioților 
și de intensificarea luptei acestora, Salazar expediază >. >i întăriri 
în ajutorul „corpului șxpediționar” din Guineea portugheză care 
se află într-o situație extrem de dificilă. Astfel, numai într-o 
singură lună (iulie) autoritățile portugheze au trimit în această 
colonie £ncd 4 500 soldați, 250 de autocare, 20 avioane și 3 000 
tone armament și echipament. Agenția „Reuter” relatează că la 
9 septembrie au fost trimiși în Guineea portugheză încă 2 000 
de soldați Și ofițeri portughezi. în prezent, efectivul trupelor 
portugheze din această țară se ridică la pesta 20 000 militari.

Dar, In ciuda acestor întăriri, forțele patriotice dau noi și noi 
lovituri colonialiștilor. Pînă și presa occidentală a fost nevoită 
ia recunoască eșecurile suferite de Salazar în această direcție. 
Comentând recent eforturile lui Salazar da a-și menține dominația 
în această colo
nie, ziarul ame
rican „Naw Yorfi 
Times* arăta că 
Portugalia duca 
„un război lip
sit de speranțe”*

Ministrul de 
război al Por
tugaliei a fost 
silit să recunoa
scă că forțele 
patriotice „con
trolează mai mult 
da 15 la suta 
din teritoriul 
Guineei portu
gheze”. Firește, 
ministrul de răz
boi portughez a 
încercat ia mi
nimalizeze victo
riile patrioțîlor. Realitatea este că In prezent Insurgenții au eli
berat o mare parte a teritoriului coloniei și sa apropia de Bissau, 
centrul administrativ al acestui teritoriu. Trupele portugheze din 
orașele Olossato ți Mansaba Aut blocate. Zilnic, colonialiștii suferă 
pierderi grele.

In luptele Împotriva

PATRIOȚILOR

DIN GUINEEA PORTUGHEZĂ

■
Guineea portugheză m află situată în partea de flftff a Africii, 

între Republica Guineea și Senegal.
Istoria Guineei portugheza asta plină de suferințe. încă de la 

sfîrșitul secolului al XVI-lea portughezii și-au înființat primele 
Haze pe coasta Africii occidentale, din Senegal pînă în Sierra 
Leona pa etre le-au controlat crema îndelungată.

în componența Guineei portugheza sînt incluse, da asemenea, 
insulele Boloma ți arhipelagul Bijagos avînd o populație de 
571 000 locuitori ți suprafața de 36 Q00 km p.

Principala ocupația U locuitorilor este cultivarea pămintului. 
Datorită politicii de jaf practicată de către colonialiști, economia 
acestei țări este într-o cumplită înapoiere. După sute da ani de 
dominație colonială, Guineea portugheză nu posedă nici un fel 
do industria deși țara dispună de bogate resurse naturale ca . 
bauxite, petrol, aur etc. Guvernul portughez a concesionat dreptul 
da a face prospectări unor trusturi străina în jrunta cu „Stan
dard Oii”.

Populația țării duee a viață mizeră. Băștinașul nu poate nici 
să schimbe locul unda trăiește, nici să călătorească prin țara Ja 
fără a avea o aprobare specială pentru aceasta. Potrivit unor 
Statistici ale O.N.U., 99 la sută din populația Guineei portugheze 
este analfabetă. Mortalitatea infantilă se ridică la 50 la sută. 
Explicabil: la 87 000 de locuitori există... un singur medic. Sub- 
alimentația, flagelul boalei somnului precum și frigurile galbene 
seceră anual mii de vieți omenești. 1

Colonialiștii de la Lisabona afirmă că Guineea zisă portugheză 
n-ar fi o colonia ci o „provincie de peste mari* a Portugaliei. 
Nimeni nu poate fi înșelat. Ca și Angola și Mozambic, Guineea 
portugheză est® o colonie tipică, în care populația africană este 
lipsită de drepturi, în care munca forțată este o practică legalizata 
și în care bîntuia un regim de sălbatică teroare.

Cuprinse de furie în fața luptei patrioților, autoritățile colonia
lista intensifică ți mai mult represiunile împotriva populației 
africana. în orașe și sate patrulează zi și noapte mașini blindate. 
După ora 7 seara, circulația pe străzi este interzisă. Colonialiștii 
portughezi săvîrșesc cele mai josnice crime, ucigînd femei și copii, 
oameni nevinovați, doar pentru simpla bănuială de a simpatiza cu 
partizanii. Deținuții politici sînt torturați cu cruzime medievală. 
Sfidînd cerințele opiniei publice mondiale, nesocotind rezoluțiile 
adoptate de către Adunarea Generală a O.N.U., autoritățile salaza- 
riste continuă să ducă, o politică de genocid în Guineea portu
gheză.

In pofida tuturor atrocităților comise de detașamentele colo- • 
nialiste, forțele patriotice continuă să se întărească ți să repurteze 
tot mai multe victorii în lupta pentru libertate și independență. 
Știri recente arătau că patrioții controlează regiunile de nord și 
centrală și înaintează spre localitățile Boula, situata în vestul țării 
și Niagra, situată la numai 20 mile de capitala țării, Bisau. Lide
rul patrioților, Amilcar Cabrai, a declarat că forțele de eliberare 
națională din Guineea portugheză vor continua lupta pînă la alun
garea ultimului soldat colonialist de pe acest teritoriu african, 
pînă la cucerirea independenței.

In legătură cu desfășurarea evenimentelor din Guineea portu
gheză, A. Cabrai, secretarul general al Partidului african al in
dependenței din Guineea portugheză a declarat: „Unitatea gui- 
neezilor se călește în focul luptei. Tocmai prin luptă, oamenii 
oprimați și înjosiți de colonialism capătă din nou încredere în 
sine și în viitorul lor liber. Prin luptă ei își capătă din nou dem
nitatea. Rezultatul luptei noastre nu poate fi decît unul singur : 
lichidarea totală a jugului colonial în țara noastră”.

G. GACIU
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