


LA GUMPANA

e legătură ar putea să aibă 
Dîmbovița cu Nilul sau 
valea lalomiței cu agri
cultura egipteană?

Mergînd două zile după 
Anul nou pe strada Foișor

am București, prin ninsoarea 
care se așeza dens peste mine și 
stradă, m-am gîndit nu atît la 
amurgurile violete din valea Ni
lului, cît la irigații. Știți cît de 
greu se iriga această vale în an
tichitate: un soi de puț cu cum
pănă din care un grup de sclavi 
scoteau într-o oră de sforțări is
tovitoare cam 1.200 litri de apă 
ce trebuia urcată pe un teren 
înalt.

Pînă să se fi sfîrșit anul 1961, 
fără rememorările de istorie ve
che pe care le fac abia acum, 
într-o dimineață m-am dat jos din 
autobuz și am intrat într-o hală a 
uzinei „Timpuri noi". Dîmbo
vița curgea printre zăpezi. Cău- 

tînd din ochi oamenii pe care 
voiam să-i cunosc, am dat de un 
panou în care se arăta voința 
colectivului de la montaj de a 
adăuga celor 130.000 lei, propuși 
să fie economisiți pînă la sfîrșitul 
anului, încă 75.000. Această eco
nomie (dar și cifra asta a fost 
depășită!) muncitorii au dăruit-o 
sărbătorii noastre de la 30 De
cembrie.

Sărbătoarea iernii, Anul nou, 
începe la noi mai devreme: o dată 
cu aniversarea proclamării Repu
blicii populare. în ajunul ei am 
cunoscut întîi echipa mecanicului 
montor Niculaie Tăbăcuțu.

Am zărit o figură ușor acvilină, 
un trup sprinten mișcîndu-se în 
ritmul sigur al muncii. Ritmul 
acesta îmi spunea că omul pre
văzuse încheierea anului încă de 
la început. Consecvența vioiciu
nii însemna planificare. Anul 

nou, cum se obișnuiește să se 
spună, bătea la ușă și cu toate 
că în hala uzinei nu mirosea a 
curcan fript, echipa lui nea Nae 
se și simțea înnoită, căci ochii 
se puteau opri odihnitor pe vop
seaua plăcută, în culorile lăptu
cii proaspete, care mai lucea 
umedă pe un șir de motocompre- 
soare noi.

Niculaie Tăbăcuțu îmi spunea 
din cînd în cînd, fără să-și între
rupă nici activitatea, nici aten
ția, că stă pe Magistrala Nord- 
Sud, că acum are 36 de ani 
(arată mai puțini, totuși băieții 
din echipă și chiar alții îi zic 
„nea Nae", dînd apelativului un 
ton în plus, de respect), că a venit 
în București a doua oară și 
definitiv în 1949, de pe Olt, fiind 
vîlcean. Era specialist în motoare 
diesel și prima lui creație (el 
n-o numea așa, ci zicea pur și 

simplu „am făcut") mi s-a părut 
foarte semnificativă: angajat la 
o fabrică, „Fonta", de pe Dudești, 
a transformat un motor de tanc 
de 500 c p într-un compresor. 
Făcîndu-și stagiul militar către 
sfîrșitul războiului, și-a menit 
energia de luptător celeilalte 
activități, de reconstrucție post
belică a țării. După vreo opt luni 
s-a angajat la uzinele „Timpuri 
noi", unde a lucrat o vreme la 
transformarea motoarelor mașinilor 
de război în motoare de compre- 
soare.

— După aceea ce-ai mai făcut?
— Dacă am terminat cu mași

nile de război, am început să 
facem compresoare și motocom- 
presoare noi, piesă cu piesă, ale 
noastre.

— Ești însurat?
— M-am însurat în 1953, înain

te de viscolul cel mare.
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Librăria cu autoservire din Urziceni desfășoară p vie 
activitate pentru răspîndirea cărții în mediul rural, tn 
anul 1961 s-au vîndut cu 60 la sută mai multe cărți (în 

special lucrări agrozootehnice) decît în anul I960.

Un număr de 80 de colectiviști de la G.A.C. „Victoria 
Socialismului" din Gîrbovi, raionul Urziceni, frecventează 
cu regularitate cercul zootehnic condus de inginer Eleonora 
Ștefanschi, decorată cu Ordinul Muncii clasa a IIl-a, cu 

prilejul Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști.

Fabrica „Rulmentul" din Brașov a pășit cu dreptul în 1962. 
încă din primele zile ale anului colectivul fabricii a 

obținut succese în producție.

Un colectiv de cercetători și tehnicieni ai Institutului de 
energetică al Academiei R.P.R. a proiectat și realizat 
un calculator electronic analogic care efectuează în mai 
puțin de un minut operații care ar necesita săptămîni de 
muncă intensă pentru un rutinat matematician. O cifră 
interesantă: lungimea totală a firului de manganiu, folosit 
pentru bobinarea rezistențelor de calcul, este de nu mai 

puțin de 300 kilometri.

Examenele universitare în plină desfășurare. Studenții 
anului III, grupa 801 de la Facultatea de fizico-matematlci, 
de pe lîngă Universitatea „C. I. Parhon“ din București, 

fac acum dovada cunoștințelor lor.



In general cititorii stnt curloțl. Iar reporterii se pasionează după subiecte care la oferă 
posibilitatea să dezvăluie secretul unei probleme ia ordinea zilei.

Să faci ceva ce încă nu s-a făcut la noi în țară țl să-l faci attt de bine, tncft oamenii de 
specialitate din alte 25 țări să țl-l solicite; într-un an să obții o producție cu aproape o treime 
mal mare decît tn anul precedent țl, tn acelați timp, să mai realizezi, peste cele prevăzute, economii 
de 2 milioane lei; să faci toate astea lucrtnd ritmic, să-ți termini treaba pe un an cu aproape o 
lună înainte de termen ți toată lumea să fie mulțumită, lată, ne-am spus, nlțte rezultate care de
sigur că trebuie să ascundă un secret. Ne-am deplasat deci la fața locului, tn frumoasa Vale a 
Prahovei, la Sinaia, la uzinele »l. C. Frlmu".

Dacă ne-ațl fi însoțit tn vizita noastră la uzină, ați fi descoperit ca țl noi secretul succesu
lui, pentru care acest harnic colectiv a fost distins cu Ordinul Muncii clasa I, ați fi văzut ți dum
neavoastră:

(î) O masă obișnuită de lucru pe care se află cîteva grafice și o casetă cu cartoteci. La masă, 
inginerul Constantin Neagoe care studiază și urmărește ritmicitatea producției. EI ne-a spus: existau, 
mai ales la secțiile de montaj, cazuri de producție neritmică. Comitetul de partid a pus problema 
în discuția activului de partid care, analizînd cauzele, a propus un plan de sarcini concrete, me
nit să rezolve această situație.

emilii



® Secția de strunguri 
automate cu cîte 6 axe, 
înzestrată cu utilaj so
vietic. Văzînd o întreagă 
hală în care mașinile 
lucrează automat, un 
singur muncitor plim- 
bîndu-se calm printre 
ele, apăsînd doar cîte 
un buton ici, examinînd 
colo o piesă străluci
toare, ați fi avut de
sigur acea senzație cu
rioasă, de anticipație 
a uzinelor viitorului. 
Pentru crearea unei baze 
de utilaj perfecționat în 
anul 1961 au fost achi
ziționate și puse în func
țiune 45 mașini-unelte 
noi, moderne, de mare 
randament.

3) Media vîrstei entuziastului colectiv de proiec- 
tanți este de 28 ani! Produsele noi care se asimilează in 
uzină sint proiectate de serviciul propriu. în 1961 s-au 
fabricat zece produse noi, dintre care unele — ca de 
exemplu regulatorul pentru grupuri electrogene — s-au 
realizat pentru prima oară în țara noastră. în foto
grafie: inginerii proiectanți Matei Iliescu și Laurențiu 
Doinaru împreună cu inginerul tehnolog Emilian Frîncu.

2) Muncitorul rectificator Vasile Cașarog lucrează pe 
una dintre cele mai moderne mașini de rectificat prin 
detalonare. EI ne-a spus: mașina aceasta mi-a cerut să 
mă pregătesc bine pentru ca să pot lucra la ea. N-a fost 
suficient ceea ce învățasem la școala profesională. A 
trebuit să pătrund secretele micronilor, să mă familiari
zez cu aparatele de control moderne, cu microscoape, 
pasametre. orthoteste etc. Am , insă, acum încredere că 
pot cere mașinii mele cea mai mare precizie.

succesiuifl



Fotoreportaj de Eugen
IAROVICI

@ Muncitorul Ștefan Voicu din atelierul de înfășurat arcuri era 
preocupat de multă vreme de calitatea nesatisfăcătoare a arcurilor 
de la pompa de injecție. Cu ajutorul colectivului și al cabinetului 
tehnic el a propus și realizat un dispozitiv care a pus capăt aces
tei deficiențe. Pe lîngă o calitate superioară, inovația aduce o eco
nomie anuală de 35.000 lei. Exemplul lui Ștefan Voicu nu este 
decît unul din multe sute.

(J) Pulsul luptei pen
tru o calitate cît mai 
înaltă, se simte și în 
biblioteca tehnică, unde 
se consultă lunar aproa
pe 2.000 de cărți de spe
cialitate. Introducerea 
tehnicii noi constituie 
o preocupare generală, 
în uzină se țin de către 
cei mai buni ingineri 
cursuri de ridicare a ca
lificării. în ultimul se
mestru s-au ținut la ca
binetul tehnic peste 40 
de conferințe cu teme 
legate de cele mai strin
gente probleme ale pro
ducției.

(7) întrecerea socialis
tă cuprinde întreg colec
tivul uzinei. Pe tov. 
Gh. Bîrligă, fruntaș în 
producție la secția mon
taj, întrecerea l-a făcut 
să înțeleagă mai bine că 
principalul nu este numai 
numărul de piese, ci și 
calitatea lor; pe de altă 
parte, că nu ajunge ca el 
singur să fie fruntaș, 
ci trebuie să-i ajute și 
pe ceilalți din secție, 
mai ales pe tineri, că 
să ajuiigă, la rîndul lor, 
la nivelul fruntașilor.



un manifest capitalist
si realitățile americane

O dată pe lună micul Jonathan Kimbach tși așteaptă tatăl cu mal multă nerăbdare dectt tn restul 
celorlalte zile. Este ziua tn care ofelarul șomer Kimbach din Portage, de itngă Johnstown, aduce 

acasă mizerul ajutor.

• Un profesor american lansează o gogoriță răsuflată • Teatrul în aer liber ai 
miliardarului Dupont și somnul în aer liber al șomerului Smith • In „statul 
prosperității generale" copiii înfometați caută mere putrede în gunoaie • De 
ce s-a sinucis A. Cowy • Bîte juridice pentru introducerea „armoniei sociale" 
• Un război în plină desfășurare.



Cită amărăciune pe chipul șomerului Steve Alexander din Portage. E în floarea vîrstei — are 37 ani — și-i 
dornic *ă muncească. Dar în „țara tuturor posibilităților* nu are această posibilitate.

Cu cîtăva vreme în urmă, la 
Departamentul de Stat al S.U.A. 
a fost instalat încă un înalt 
demnitar: mister Walt Rostow. 
Funcțiile sale nu sînt prea bine 
definite, dar presa americană dă 
asigurări că mister Rostow va 
juca un rol important în elabo
rarea de perspectivă a politicii 
externe americane.

Cine este acest personaj? Pro
fesor la Universitatea Cambridge 
(S.U.A.), mister Rostow a aflat 
că în „statul prosperității gene
rale" — cum le place bogătașilor 
să numească bastionul capita
lismului — cheia succesului o 
constituie publicity . reclama 
Și, în consecință, a lansat cu 
surle și trîmbițe o broșură inti
tulată „Manifestul anticomunist", 
în intenția d-lui Rostow, această 
broșură este menită să devină un 
manifest capitalist, să insufle 
energii noi apologeților modului 
de viață american.

Promovarea d-lui Rostow la 
Departamentul de Stat arată că 
cercurile guvernante din S.U.A. 

n-au lăsat nerăsplătite eforturile 
profesorului — obscur pînă mai 
ieri — de a prezenta în culori 
trandafirii viața Americii de azi. 
Ba, mai mult, ea dovedește că 
rockefellerii și morganii doresc 
să facă din ideile lui Walt Ros
tow o marfă de export.

Să ne fie însă îngăduit și nouă 
să adăugăm cîteva fișe pentru 
autorul „manifestului capitalist"...

Cum trăiește Pierre Dupont și ce a 
văzut cu ochii șeriful din Mingo

Tema preferată a domnului Ros
tow este aceea a dispariției cla
selor în capitalism. D-sa pretinde 
că întrucît în capitalism există 
„un nivel înalt al consumului 
popular" această orînduire nu 
are nevoie de clase și de luptă de 
clasă.

Despre ce „nivel înalt al consu
mului popular" este vorba? Sau, 
mai precis, cine și cît consumă? 
Să vedem, de pildă, cum trăiește 
bogătașul american Pierre Du
pont. Longwood, reședința lui 

din afara orașului, are o seră cu 
plante tropicale, pe șase acri, 
locuința sa are 200 de camere și 
este îngrijită de peste 100 de ser
vitori. La Longwood există un 
teatru în aer liber cu 1.200 locuri. 
Aceasta este numai una din cele 
cîteva zeci de proprietăți ale 
lui Dupont. înainte de cel de-al 
doilea război mondial, el și 
familia lui aveau peste 500 
automobile.

Este adevărat că așa trăiesc 
cîteva zeci de familii în mîinile 
cărora se concentrează peste jumă
tate din venitul național al 
S.U.A.

în schimb, zeci de milioane de 
americani nu au nimic comun cu 
luxul desfrînat al marilor milio
nari. Lor le este hărăzită foame
tea și mizeria.

Actualul președinte al S.U.A., 
J. F. Kennedy, într-un discurs 
electoral a recunoscut că 17 mi
lioane de americani se culcă în 
fiecare seară flămînzi. Potrivit 
datelor oficiale, în S.U.A. 22 mi
lioane de oameni trăiesc în co

cioabe și nu există nici o speranță 
ca situația lor să se îmbunătă
țească.

„Am găsit oameni la groapa de 
gunoi, unde băcanii aruncă gu
noiul, și am văzut copii mici ce 
scoteau din această groapă mere 
sau resturi alimentare și le mîn- 
cau" — a declarat în fața unei 
comisii oficiale șeriful distric
tului Mingo (Virginia de vest). 
Să adăugăm aci doar faptul că 
aceasta este numai una din cele 
„99 regiuni de depresiune", cum 
numește presa americană regiu
nile de șomaj cronic de masă din 
S.U.A.

.Rana sîngerîndă a economia! 
americana*

Astfel definește ziarul „New 
York Times" șomajul. Datele ofi
ciale cele mai recente vorbesc 
despre peste patru milioane șo
meri totali. Este bineînțeles vor
ba numai de șomerii înregistrați 
la birourile de plasare. Dar mi
lioane de americani, care au pier-



Domoastrațle a șomerilor — foști muncitori la azinala Chrysler — caro car 
ca priit noile contracta de muncă că co asigure do lacra tuturor munci
torilor, iar ajutoarele do șomaj să nu fie date numai pe termen «cort.

Pa prima coloana a (obolului do mal sas, reprodus 
din revista americană .11. S. News and World 
Report* stat înscrise numele președinților și vicepre
ședinților corporațiilor, ta cea de-a doua stat tre
cute salariile acestora, iar ta a treia alte venituri, 
la un loc — sute do mii de dolari, ți nu le amonință 
nimeni și nimic. In schimb milioane șl milioane 
de muncitori americani pot de la o zi la alto să 
înceteze a mai primi șl cel cîțiva dolari cîștigați 

sâptămtaal.

I960 Pay of 38 Top Men in Industry-

Frederic G. Banner, cksimjan. 
Generai Motors Corporation

SAIMT

$201.275

OMR 
cowwunctr

$372.750

offwt was

$574,025
Sherrod t ikinner, executiva vke president, 

General Motors Corporation $151.200 $399.000 $550.200
John F. Gordon, president, 

Genera? Motors Corporation $181.000 $336.750 $517,750
Cyrus t. Ckbort», executf*© vice president. 

Generat Motors Corporation $141.000 $372.000 $513.000
Henry Feed H, chairmati, 

fard Motor Compot»? $187.500 $275.000 $462.500
Lows C. Good, executive vie* president. 

Generai Moton Corporation $161,000 $299.250 $460,250
Cort H. vice president Iretired»,

General Motors Corporation $110,800 $304.000 $414.800
James £. Goodnson, vis» president, 

Genertd Motors Corporation $131.100 $276.000 $407.100
Georgs S«s»eU, executive vice president, 

Generai Motors Corporation $122.333 $271.500 $393.833
RobertS. McNcHwtww.preWenr (res^ned), 

ford Motor Company $141.447 $245.000 53SS447 |

J- W. Schwcb, chairman, 
Unrted Merchants & Manufacturers, inc. $100400 $344.205 $384,505

John Ojpiutra, vice president Ifamely-ncv 
presidenti, ford Motor Company $135.000 $240.000 $375.000

togor M. Kye«, vke president, 
General Motors Corporation $126.100 $245.250 $371.350

Witham T. Gossett, rice president, 
fard Maior Company $135.000 $225.000 $360.000

Dntitlafs CarporatiaO'Sea^ams, lid. $359.750 . . ,11. ■T-P. ■ HI $359.730 ]

Americani, care au mai primeze așa-zisul „ajutor do *oma|*, puși ta 
situația de a cerși o farfurie de supă la instituții de binefacere.

.Muncitorii oțeiari 
refuză să fie con
siderați cetățeni de 
categoria a 2-a*— 
scrie pe o pancartă 
fixată la Intrarea 
uzinelor metalurgi
ce din Youngstown 
(statul Ohio), ta 
timpul unei greve 
prin care oțeiari I 
cer încheierea con
tractului colectiv.

dut speranța de a mai găsi de 
lucru in vreo întreprindere, nici 
nu se mai înregistrează la birou
rile de plasare. De aceea, experți 
cu autoritate apreciază numărul 
real al șomerilor totali la zece 
milioane, cărora li se mai adaugă 
multe milioane de șomeri parțiali.

Pentru cei ce vor să se convingă 
de „nivelul înalt al consumului 
popular" în S.U.A., e instructivă 
o vizită chiar la New York, în 
marea clădire cenușie de la între
tăierea lui 98-th Avenue cu 3-th 
Avenue. încă din zori, în fața 
ușilor închise ale acestei clădiri 
se formează uriașe cozi de oameni 
pe fețele cărora e întipărită obo
seala și deznădejdea. Sînt cei 
ce așteaptă ore în șir pentru a 
primi pomenile date de autori
tățile municipale celor mai ne
voiașe familii. Cei cîțiva funți 
de făină, de bob și praf de ouă, 
pe care i-a primit pentru a doua 
oară anul trecut Helen Carlas 
— scrie corespondentul ziarului 
„New York Times"'—nu au schim

bat starea de semiînfometare a 
copiilor ei.

Priviți-1, în fotografia pe care 
o reproducem după revista ame
ricană „Life", pe minerul Steve 
Alexander din localitatea Por
tage de lîngă Johnstown. Steve 
e tînăr, are doar 37 de ani, și ar 
vrea să muncească pentru a-și 
cîștiga demn hrana celor 10 
copii ai săi. In loc de aceasta, 
„statul prosperității generale" îi 
oferă din cînd în cînd un umi
litor ajutor în alimente.

Și iată-1 și pe Jonathan Kim- 
bach, în vîrstă de 6 ani, fiul 
oțelarului Kimbach din Portage. 
Palid și resemnat, acest copil, 
căruia i s-a furat copilăria, pri
vește spre tatăl său care, o dată 
pe lună, aduce acasă mizerul 
ajutor în alimente.

In același număr al revistei 
„Life" există și o altă imagine: 
o reclamă de conserve pentru 
cîinii bogătașilor, „bogate în vi
tamine, săruri minerale și ali
mente dătătoare de energie".

O societate în care flămînzesc 

milioane de copii, dar asigură 
potăilor rockefellerilor și dupon- 
ților o hrană care-i face „sănătoși 
și veseli" — iată într-adevăr fap
te demne de „manifestul capita
list" al' domnului Rostow.

Să mai consemnăm în fișele 
noastre și declarația lui Walther 
Reuther, vicepreședinte al cen
tralei sindicale AFL-CIO, cunos
cut pentru vederile sale antico
muniste: „Țara noastră este unica 
din lume... unde oamenii jlămîn- 
zesc, deși există multe produse 
alimentare".

Trei șomeri pun întrebări

Să cităm, din relatările presei 
americane, ce spun șomerii ame
ricani.

David Hume în ziarul „New 
Jersey Times" : „La 30 noiem
brie 1960, după un serviciu de 
șase ani ca mecanic, mi s-a 
comunicat că nu mai este nevoie 
de serviciile mele cu începere 
de la 30 decembrie. Am o sănă
tate șubredă, soția era însărci

nată, nu am economii. Atît eu 
cît și soția ne-am îmbolnăvit. 
Copilul care s-a născut înainte 
de vreme a murit. Ce putem 
face? Există oare vreo lege care 
să ne poată veni în ajutor?"

Un alt șomer, în ziarul „Union 
News": „De trei ani nu am de 
lucru. Sînt sănătos. Vreau să 
muncesc, dar nu pot găsi de 
lucru decît numai întîmplător. 
Vrem să fim un sprijin pentru 
koțiile și copiii noștri... Trăim 
în cea mai bogată țară din lume. 
Nu înțeleg de ce problema șoma
jului nu poate fi rezolvată".

Revista „Newsweek" publică 
un reportaj din orășelul Davy, 
situat într-o regiune bogată în 
lignit. Cu un deceniu în urmă, 
aici existau 12 mine. Acum mi
nele sînt închise și Davy a ajuns 
unul din orășelele fantomă. Po
trivit unor rapoarte, 60 la sută 
din populație este formată din 
șomeri. Printre aceștia se află 
Almin Parsons, un miner că
runt, în vîrstă de 53 ani, soția 
Iui și opt din cei nouă copii ai lor.

a



Almin a pierdut speranța de a 
mai găsi de lucru. „Am părăsit 
școala la 13 ani pentru ca să mun
cesc în mină — Spune el. Toată 
viața am fost miner, dar acum nu 
mai este de lucru. Ce poate face 
un om în fața unei asemenea 
situații?"

„Oamenii îjl pierd încrederea 
In viață'

Dl. Rostow se preocupă proba
bil acum de prezentarea cît mai 
trandafirie a situației din S.U.A. 
peste hotarele țării. Să-l chemăm 
de aceea drept martor pe corespon
dentul din New York al ziarului 
suedez „Expressen". într-un ar
ticol despre tragedia șomerilor 
americani, corespondentul zia
rului suedez scrie: „Să luăm, de 
pildă, familia lui Bill Riley, care 
locuiește la 20 km de New York. 
Riley și-a pierdut_ serviciul și 
speranța de a mai găsi de lucru. 
El are doar 33 de ani și este un 
foarte bun tehnician în domeniul 
energeticii. Pe oamenii aflați în 
aceeași situație cu Riley îi îngri
jorează viitorul. Omenii își pierd 
încrederea în viață".

„Pentru mulți americani — 
relevă ziarul, în încheiere —situa
ția este critică. Adevărul trist 
constă în faptul că sute de mii 
de americani — bărbați, femei 
și copii — suferă literalmente de 
foame. Se extinde extrem de ra
pid criminalitatea. A crescut 
simțitor numărul sinuciderilor".

Iată bunăoară una din trage
diile americane consemnate de 
ziarul „Chicago Daily Defender": 
„A. Cowy avea 33 ani. A luat 
parte la cel de-al doilea război 
mondial. Timp de mai multe 
luni nu a avut de lucru. Proprie
tarul casei i-a cerut chiria... 
Cînd a venit să schimbe broasca 
la ușa camerei lui Cowy, a des
coperit că locatarul se spînzu- 
rase...“

Desperarea l-a împins la ace
lași gest și pe. Stanley Babich, 
care lucrase aproape 40 de ani 
la uzinele „Armour" din Chicago 
și a fost concediat în pragul ani
lor de pensie. La vîrsta lui, orice 
speranță de a mai găsi de lucru 
era zadarnică...

.Mitul armoniei do clasă*

*) Așa-numlta „lege cu privire la înre
gistrarea străinilor* din 1940 șl care este 
denumită tn S. U. A. „legea controlului 
asupra gtndirii*.

în „manifestul" lui Rostow, 
ca și în întreaga propagandă ame
ricană, revine ca un leitmotiv 
ideea dispariției claselor. Capi
taliștilor nu li se mai spune 
capitaliști ci „conducători ai eco
nomiei", „lideri ai inițiativei par
ticulare", ba chiar „creatori-ino- 
vatori". Societatea americană n-ar 
fi, pasămite, împărțită în clase, 
ci doar în fumători și nefumători, 
amatori de base-ball și amatori 
de golf...

Iar dacă au dispărut clasele, 
nu mai rămîne, chipurile, decît 
un pas pînă la întronarea unei 
armonii sociale perfecte...

Viața dă însă peste cap ase
menea afirmații.

Numai în luna septembrie 
1961 în S.U.A. s-au înregistrat 
530 greve la care au participat 
390.000 muncitori. Greva celor 
85.000 de marinari americani n-a 
putut fi întreruptă decît prin 
aplicarea, la cererea președinte
lui S.U.A., a legii Taft-Hartley, 
un prototip juridic grăitor al 
„armoniei de clasă". Greva ce
lor 500.000 oțelari, care a durat 
4 luni, a fost cea mai lungă din 
istoria industriei oțelului și tot
odată unul din cele mai im
portante conflicte de clasă din 
perioada postbelică.

IO

Revista americană „U.S. News 
and World Report" scria cu cîtva 
timp în urmă: „Se observă sim- 
ptomele unui nou antagonism, din 
ce în ce mai puternic, între pa
troni și sindicate. Acest anta
gonism se manifestă sub mai 
multe aspecte... Grevele au de
venit mai îndelungate, mai în
verșunate, iar reglementarea lor 
mai dificilă... Nu se întrevede 
sfîrșitul războiului în curs".

Intra legile McCarran șl Smith

Modul de viață american nu 
are nevoie de clase și de luptă 
de clasă — proclamă dl. Rostow 
din dosul perdelelor cabinetului 
său. Războiul între patroni și 
sindicate este în curs —- recu
noaște însăși presa burgheză ame
ricană. Dacă viața spulberă „pu- 
blicity"-ul despre „armonia de 
clasă", să impunem cu forța ar
monia de clasă — aceasta este în 
ultima vreme politica cercurilor 
conducătoare din S.U.A. Cu for
ța, cu ajutorul unor asemenea 
legi ca legile Taft-Hartley, Mc- 
Garran, Smith — adevărate bîte 
juridice îndreptate împotriva 
maselor muncitoare.

Un singur partid din S.U.A a 
înscris în programul său lupta 
împotriva nedreptăților sociale 
din S.U.A. El vrea ca în bogata 
Americă să nu existe nici mizerie, 
nici huzurul deșănțat al cîtorva 
sute de familii; ca fiecare ame
rican să-și aibă locul său de 
muncă, un salariu omenesc, drep
tul la învățătură, asigurări so
ciale, asistență medicală, pensie 
de bătrînețe. împotriva Parti
dului Comunist din S.U.A — 
exponentul năzuințelor Americii 
muncitoare — au fost puse în 
mișcare toate bîtele „armoniei 
sociale". într-o „societate liberă", 
cum le place apologeților S.U.A. 
să numească orînduirea lor — 
comuniștilor li s-a oferit .„liber
tatea" fie de a se înregistra, 
în baza hotărîrii Curții Supreme, 
„ca agenți ai unei puteri străine" 
și deci de a fi urmăriți în baza 
legii Smith*),  fie de a nu se înre
gistra și de a fi, în consecință, 
condamnați în baza legii din 
1950 „pentru securitatea internă", 
cunoscută sub denumirea de „le
gea McCarran". O alegere „libe
ră", demnă de o asemenea „so
cietate liberă"...

Mijloacele juridice pentru înă
bușirea luptei poporului muncitor 
din S.U.A. în apărarea dreptu
rilor sale vitale li se par unora 
insuficiente. Nu ajung nici co
misiile „pentru cercetarea acti
vităților antiamericane". Iată de 
ce — cu sprijinul financiar al unor 
mari monopoluri—apar asemenea 
organizații ca „Minutemen-ii", 
„Societatea John Birch" — bande 
fasciste care-și propun, pe calea 
terorii, a asasinatelor, să com
bată comunismul. Iar comu
niști, în accepția acestor fas
ciști, sînt toți cei care-și exprimă 
chiar și cea mai palidă. nemul
țumire față de stările de lucruri 
din S.U.A.

Dl. Rostow poate „desfiin
ța" lupta de clasă. Dar nici pu- 
blicity-ul „armoniei de clasă", 
nici legi monstruoase, nici orga
nizațiile teroriste nu vor putea 
împiedica poporul muncitor al 
Americii să lupte pentru dreptu
rile sale vitale, pentru democra
ție și progres social.

Sorin STRUJAN
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De curînd, gazetarul 
francez Jean Vidai a În
treprins o anchetă deose
bit de interesantă, ale că
rei rezultate au fost reda
te în patru întinse repor
taje în paginile ziarului 
„Liberation". Jean Vidai 
s-a întîlnit cu numeroși 
„americani la Paris", li
nii dintre aceștia — în 
loc să-și vadă de afacerile 
familiei la Detroit sau 
Chicago — se îndeletni
cesc în capitala Franței 
cu treburi care evident 
nu le pot fi prea agrea
bile francezilor.

Unul dintre cei anche
tați este locotenentul de 
aviație John W.:

— Europa este aici — 
spune, lovindu-și fruntea, 
aviatorul. Ea se află în 
capul meu. Am văzut-o 
de sus, așa cum se priveș
te o hartă.

John W., care zboară 
cu avionul deasupra Fran
ței și deasupra altor țări 
occidentale, îl liniștește 
grijuliu pe gazetarul 
francez:

— E adevărat că bom
bardierele șl aparatele 
noastre de vînătoare trans
portă bomba atomică 
sau bomba H, dar acci
dentele care au survenit 
pînă în prezent nu au 
avut de loc consecințe 
grave.

Cuvinte pline de gingă
șie șl de grijă pentru soar
ta omenirii. Pînă acum, 
accidentele n-au avut, să 
zicem, consecințe grave. 
N-ar fi exclus ca șl în ur
mătorii 2-3 ani, viitoare
le accidente să treacă

de asemenea fără urmări. 
După cum s-ar putea de 
asemenea ca lucrurile să 
nu se Intlmple tocmai 
așa, și o bombă H „ne
ascultătoare" să arunce 
în aer un sfert din Franța.

— De fapt — precizea
ză aviatorul, care este un 
adevărat „reprezentant al 
războiului rece" — sîn- 
tem allațl șl trebuie să 
suportăm riscurile îm
preună...

Evident, francezii tre
buie să suporte împreună 
cu americanii x'iscurile 
de a fl aruncat în aer 
Parisul. Deși, în treacăt 
fie spus, nici zgîrie-norll 
din New York n-ar fi 
feriți de aceste riscuri 
în cazul unei conflagrații 
nucleare.

— Ce impresie îți fac 
inscripțiile „Go home" 
de pe pavaje și de pe 
pereți? — întreabă gaze
tarul francez.

— Propagandă comu
nistă — răspunde, nu 
prea original și nu prea 
inteligent, aviatorul.

Simte totuși nevoia să 
se scuze:

— Purtăm haina civilă 
și nu deranjăm pe ni
meni... Americanul mij
lociu nu iubește haina 
militară și nu se simte 
bine în Franța, unde nu
mai prostituatele, une
ori, îl caută societatea.

Ciudat raționament! 
Inscripții ca „Go ho
me!" sînt „propagandă 
comunistă", dar la Paris 
numai prostituatele îi 
agreează pe militarii ame
ricani!...

Pe lingă acel ameri
cani, îndeosebi militari, 
oameni de afaceri, trafl- 
canțl de stupefiante sau 
turiști care se ocupă în 
orele libere cu spionajul, 
Jean Vidai a cunoscut 
și altă categorie de ame
ricani care au venit nu 
pentru afaceri șl nici 
pentru distracții.

— Pentru ce preferați 
Parisul, orașului dv. na
tal? — Ii întreabă ga
zetarul.

— Orice, numai să nu 
fiu considerat cîine... — 
răspunde un tlnăr negru, 
refugiat în Franța. Re
întoarcerea acasă nu-mi 
surîde de loc. In oră
șelul meu natal, albii 
sînt organizați In bande 
împotriva noastră. La 
intrarea în grădina pu
blică atîrnă o pancartă: 
„Nici negri, nici clini In 
parc". Pe zidurile caselor 
sînt lipite afișe: „Spîn- 
zură-i pe negri!" sau: 
„Negrule, citește și șter
ge-o! Iar dacă nu știi 
să citești, șterge-o to
tuși".

Unii nu se întorc acasă 
pentru că le e frică, alții 
vor ca realitățile triste 
ale Americii contempora
ne să fie transplantate 
și în Europa. Numai că 
dorința acestora din ur
mă nu este împărtășită 
șl de popoarele din Euro
pa. Si de aceea sînt în- 
tîmpinați cu atît de vi
gurosul „GO HOME".

F. M.
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® Moment de relaxare pentru elevele Școlii sportive 
nr. 2.

® Se urmărește o cursă de control a colegilor 
mal mici, Iar prof. Maria Baciu (tn stingă) tji notează 
observațiile pentru ca la sftrțit să corecteze lipsurile 
fiecăruia-

@ .Cit mal am ptnă la 1,70 mefri?* Nadia Naum, 
știrba de 7 anișori, vrea să crească mai repede.



t

să vă pară curios 
dar tot vă spun la 
ce mă glndeam tn 
dimineața aceea 
de sfîrșit de de
cembrie ! Luptam 
cu nămeții, învio

rat de razele unui soare cam... 
răcit, cînd îmi veniră In minte 
cuvintele lui Ion Creangă: « ...iuti 
zicea cu zîmbet uneori, cînd înce
pea a se ivi soarele dintre nori 
după o ploaie îndelungată: „ieși 
copile cu părul bălan afară și 
rîde la soare, doar s-a îndrepta 
vremea". Și vremea se îndrepta 
după rîsul meu...»

Astăzi, mi-am zis, mii și mii 
de copii au zîmbit soarelui.

Vacanță! înfofoliți, și nu prea, 
au ieșit din case luîndu-se la 
trîntă cu zăpada.

în fața mea, două mogîldețe 
se tot îmbrîncesc, rîd, cad, se 
scoală și pornesc mai departe. 
Observ că avem același drum. 
Facem cunoștință: sînt frații 
Adrian și Doru Reseanu, primul 
de opt, al doilea de zece ani, care 
se duc, și asta o spune Adrian 
pe un ton grav, la antrenament.

— Știți, noi din octombrie mer
gem de trei ori pe săptămînă la 
bazin! Ne place înotul și cine a 
gustat o dată... apa nu mai re
nunță așa de repede... Vorba ta
tii: „primul sport e înotul".

Discutînd despre sport, lecții 
și eroi preferați am ajuns la ba

zinul acoperit Floreasca. Prin 
ferestrele imense lumina pătrun
de din plin dînd apei sclipiri 
diafane. Căști albe, roșii, al
bastre pigmentează suprafața ei. 
în jurul copiilor sar stropi 
transparenți ce produc reflexe ju
căușe. Pe marginea bazinului 
doi bărbați urmăresc, cu cro- 
nometrele, dîrele de spumă 
provocate de bătaia picioarelor 
neastîmpărate. Sînt antrenorii 
cluburilor I.T.B. și Rapid. Peste 
cîteva momente vor începe o dis
cuție interesantă.

— Aici, la bazin — spune tov. 
M. Schwartz — copiii fac sport de 
plăcere iar mai tîrziu unii dintre 
ei se vor dedica performanței. 
Noi ne străduim să le deschidem 
gustul pentru înot, să-i determi
năm să-l practice cu regularitate.

Pe treptele care înconjoară ba
zinul, douăzeci de copii ascultă 
îndrumările profesoarei Maria 
Baciu. Sînt de la Școala sportivă 
de elevi nr. 2. Picăturile de apă 
mai stăruie puțin pe obrajii cati- 
felați și apoi se pierd în atmo
sfera caldă. După un puternic 
„bună ziua", care face să răsune 
sala, se împrăștie spre vestiare. 
Unii însă se mai aruncă o dată 
în apă și numai fluierul strident 
îi poate desprinde din îmbrăți
șarea ei. Sînt atît de vioi! Ener
gia celor 10-12 ani se revarsă 
în mișcările lor ritmice și în 
același timp puternice. Sportul, 

și în special înotul, dezvoltă 
forța, suplețea și curajul.

între timp, înainte de a intra 
în bazin, cei „mari" se antre
nează cu haltere și extensoare 
sau fac gimnastică suedeză. Ei 
sînt cei care au rămas credincioși 
apei și nu au ce regreta! Văzînd 
statura atletică a lui Blajec îmi 
amintesc de anii de pe băncile 
școlii, cînd, în loc să se joace 
(și ce jocuri se încingeau în 
curtea școlii!) pleca, cu slipul 
Intr-o mînă și casca în alta, spre 
bazin. Anii au trecut și fostul 
meu coleg este astăzi unul din 
cei mai buni înotători din țară.

Sînt mu Iți cei care vor ajunge 
la fel de buni înotători sau poate 
mai buni. De asta ne-a vorbit 
profesoara Ileana Georgescu:

— Avem cîteva elemente foar
te bune, pe care însă Ie vom 
pierde anul acesta. Trebuie să 
vă spun că în fiecare an. Clubul 
sportiv școlar ia pe cei mai 
buni de la școlile sportive de 
elevi. Pot să vă dau și cîteva 
cifre: 25,5 pe 33 m — spate 
— Vasile Bivolu (12 ani), 26,4 
pe 33 m — delfin — Mihai Virgil 
(11 ani), sau 27,3 pe 33 m — bras 
— Marina Vichy (12 ani). Prin- 
tr-o muncă asiduă mulți dintre cei 
pe care-i urmăriți aici vor deveni 
mîine campioni sau recordmeni.

Dacă i-ai fi urmărit pe Nadia 
Naum sau pe Andrei Sasu, care 
luați împreună nu reușesc să 

atingă cuierul, cum sorbeau din 
ochi îndrumările antrenorului 
ți-ai fi dat seama că speranțele 
interlocutoarei noastre sînt întru 
totul îndreptățite.

Am cuprins cu privirea întrea
ga sală. Trupuri zvelte animau 
cadrul dîndu-i un dinamism pro
priu copilăriei. însăși această for
fotă, aceste du-te-vino te con
ving de frumusețea unei activi
tăți ce-și va arăta roadele .peste 
cîțiva ani. Copiii găsesc în sport 
și o desfătare, un mijloc de a-și 
petrece timpul în mod plăcut și 
util. Ionel, Marioara, George sau 
Carmen, care astă-vară s-au „bălă
cit" pentru prima oară în bazi
nele de la Ștrandul Tineretului, 
astăzi vorbesc de secunde, frec
vență sau stil.

în astfel de zile de iarnă, prie
tenii lui „Ionică Torcălău" se 
strlngeau pe lîngă „pricbiciul ve
trei cel humuit", în timp ce astăzi 
copiii Capitalei noastre găsesc 
drumul pentru realizarea celor 
mai îndrăznețe planuri și în do
meniul sportului. Cu un corp 
oțelit, cu dorința de a fi mereu 
în frunte (și în sport aceasta e 
o condiție sine qua non) vor 
munci mai tîrziu pentru a deveni 
ingineri, medici, muncitori de 
înaltă calificare, arhitecți, pro
fesori, artiști sau tehnicieni.

Volontin HOSSU
Fotografii do A. MIHAUOPOi



De cînd s-a întors de la Bucu
rești, de la Consfătuirea pe țară 
a țăranilor colectiviști, președin
tele Sabin Bec nu mai prididește 
răspunzînd tuturor celor ce țin să-l 
felicite pentru înalta distincție a- 
cordată gospodăriei agricole colec
tive din Biled: Ordinul Muncii 
clasa I. Ca un dirijor de orches
tră simfonică ovaționat de public, 
președintele înclină capul mul
țumind, iar brațul îl întinde larg 
spre o nevăzută orchestră căreia i 
se cuvin toate laudele. Lor — 
pare a spune președintele — har

nicilor colectiviști și colectiviste 
din Biled, trebuie să le mulțumim 
cu toții pentru marea cinstire pe 
care ne-a adus-o țara.

Exces de modestie?
Nu. încredere în oameni. încre

dere sinceră, cu rădăcini adinei în- 
tr-o bogată experiență de viață, de 
cunoaștere a oamenilor. Și iată că

Scurta istorie a unor distincții
acordate colectivei din Biled, 
vine să întărească și mai mult 
convingerea președintelui ei.

Acolo, la Biled, în cîinpia largă 
a Banatului, s-a înființat la 26 
februarie 1950 o gospodărie agri
colă colectivă denumită „8 Mar- 
tie“. 51 de familii de țărani ro- 
mîni și germani (din aproape 
900 existente în comună) au făcut, 
din cele 219 hectare de pămînt 
cît aveau, o singură bucată, și-au 
pus laolaltă uneltele și vitele și 
au pornit să trăiască într-un fel 
nou, încă necunoscut. Cunoscut 
le era doar felul în care trăiseră 
pînă atunci, ei, părinții și moșii 
lor, pe bucata de pămînt care nu 

ajungea niciodată să-i scape din 
strînsoarea nevoilor, din gheara 
nesățioasă a grofului și chiabu
rului.

Au pornit așadar, cele 51 de 
familii să trăiască — și să învețe 
și pe alții să trăiască și să mun
cească — așa cum îi îndemna 
partidul. Asta era în 1950. Fon
dul de bază — averea gospodă
riei — era atunci de 197.000 lei, 
adică nici măcar 90.000 lei la suta 
de hectare. Timp de 11 ani (în 
care, de la 51 de familii, s-a 
ajuns la 888 de familii, adică tot

a ww

albinele 
din

De mult și nu chiar așa de 
mult, prin Dobrogea umbla un 
cintec trist: „Dobroge, pămînt 
sărac,!Sărăcia n-are leac".

într-o bună zi, e mult și totuși 
nu e mult de atunci, cîntecul acesta 
a pierit definitiv. Dobrogenii, prin
tre care și Menat Sădi, au zis: 
„Să-i fie țarina ușoară că ne-am 
săturat de el!" Dobrogenii, priptre 
care și Menat Sădi, au început să 
zică alte cîntece, pe măsura unei 
Dobroge noi, unde holdele s-au 
luat toate de mină, horind și ves
tind era unei Dobroge de aur.

O mică parte din această Do
broge de aur trăiește in satul Tă- 
taru, comuna Comuna. înnoirea 
acestui sat, determinată de activi
tatea de albină a gospodăriei co
lective „Albina", a fost răsplătită 
cu înalta onoare a Ordinului Mun
cii clasa I. Așadar, vrednicia 
„Albinei" cunoaște prețuirea rod
niciei ei.

Vă aminteam la începutul aces
tor însemnări distihul unui cîn
tec trist. Ei bine, „Albina", da
torită caracteristicei ei — hărni
cia — a spus: „Nici cîntecul să 
nu mai fie trist, nici pămîntul să 
nu mai rămînă sărac!" Și a pornit

După ce a fost dezbătut și îmbuna 
fălit, în lumina lucrărilor Consfă
tuirii pe fără a țăranilor colectiviști, 
planul pe anul 1962 a fost aprobat 
de adunarea generală a colectiviștilor 

G.A.C. .Albina*.

„Albina" la lucru. Și-a înălțat 
acareturi și și-a sporit turmele. A 
chemat ingineri și le-a spus: „Sîn- 
teți oameni de știință. Ajutați-mă 
să-mi sporesc și mai mult turmele 
de oi și cirezile de vite. învățați-i 
pe stăplnii mei, pe colectiviști, 
cum trebuie să muncească pfmtru 
ca vaca dobrogeană să nu mai fie 
capră, ci vacă în toată legea. 
Lucrați cu știința din capul vos
tru în laboratoarele pămîntului, 
pentru ca porumbul de pe un 
hectar să nu încapă în două roabe, 
ci să vîrfuiască două camioane".

îndemnul „Albinei" a prins via
ță. Stăplnii ei au îndrăgit-o atît 
de mult, incit fiece cuvlnt al ei îl 
socoteau lege. Și-n fiecare an 
„Albina" culegea nectarul. Tot mai 
mult și de calitate.

— Tovarășe președinte Menat 
Sădi, n-am reținut un lucru: cit



lată acareturile sectorului zootehnic al gospodăriei din Biled-

satul) oamenii au sporit averea 
gospodăriei la 10.000.000 lei sau 
303.000 lei la suta de hectare. 
Ce semnificație au aceste cifre? 
E simplu: semnificația victoriei 
colectivei de la Biled, victorie 
consemnată și de o seamă de dra
pele și diplome de fruntașă ob
ținute de-a lungul anilor.

în 1958, gospodăria colectiviș
tilor de la Biled a primit drape
lul de fruntașă pe țară și un au
tocamion drept premiu. Că toate 
aceste distincții primite n-au 
făcut decît să stimuleze munca 

oamenilor, o dovedesc aceste su
mare date statistice:

Taurine Porcine Ovine 
1958 228 615 645

1961 871 1893 1250
Datele, precum se vede, se 

referă doar la sectorul zootehnic 
care — pe drept cuvînt — este 
mîndria colectiviștilor. Aceasta 
nu înseamnă însă că sectorul cul
turilor mari sau al plantelor in
dustriale au rămas pe planul al 
doilea. Argumente sînt și aici: pe 
loturile încredințate lor, colecti

viștii Nicolae Popovici, Gheorghe 
Vinereanu și Matei Schillinger 
au obținut respectiv cîte 12.000, 
10.000 și 9.000 kg porumb știu- 
leți la hectar. Receptivi la tot 
ce e nou, îmbinînd hărnicia cu 
priceperea tehnică, ei — și alții 
ca ei — au folosit la cultura po
rumbului arăturile adînci, să- 
mînță de hibrizi dubli, îngrășă
minte naturale din belșug, au 
sporit densitatea la hectar și... 
au obținut aceste succese. Cît de
spre plantele tehnice, sfecla de 
zahăr, cînepa, tutunul, au adus 

gospodăriei în 1961 un venit bă
nesc de nu mai puțin de 5.000.000 
lei.

Aceasta este scurta istorie a 
distincțiilor acordate G. A. C. 
„8 Martie" din Biled și care 
au culminat cu Ordinul Mun
cii cl. I.

Are dreptate președintele Sa
bin Bec? Are. Și pentru a 
nu rămîne nici urma de îndoială 
iată și

Ce-și propun colectiviștii 
din Biled pentru cinstirea 

decorației
Ce-și propun? Multe. Au in 

vedere — fără falsă modestie — 
puterea lor. Și mai au în vedere 
învățăturile Consfătuirii pe țară 
a țăranilor colectiviști, pe temeiul 
cărora cei din Biled, modificînd 
planul pe anul 1962, vor realiza o 
producție de 5.000 kg porumb 
boabe la hectar pe mari întinderi 
neirigate, peste 3.600 kg la hec
tar la soiurile superioare degrîne, 
2.000 kg la tutun, 30.000 kg la 
sfecla de zahăr. Apoi, vor spori 
numărul taurinelor la 880, din 
care 461 vaci cu lapte, al por
cinelor la 2.205 (dintre care 
2.000 porci îngrășați livrați sta
tului), al ovinelor la 1.700. 
Obligîndu-se să obțină 3.000 li
tri de lapte de fiecare vacă fura
jată, vor livra statului în total 
5.764 hectolitri de lapte. Cele 
auzite la Consfătuire în legătură 
cu creșterea păsărilor nu i-au 
lăsat indiferenți pe colectiviștii 
din Biled. Ei, care în 1961 
n-au avut nici o mie de pă
sări, vor avea în 1962 un număr 
de 12.000. Adică, autocritică în 
fapte.

Dar iată că, în fuga condeiului, 
am înlocuit termenul „ce-și pro
pun" cu „ce vor realiza". Ei, ce 
să-i faci, ne-am molipsit de la 
președintele Sabin Bec. La urma 
urmei, în colectiviștii de la 
Biled poți avea toată încre
derea. Au dovedit-o doar.

E. DASCĂ1U



Inginerul Romeo Cătuneanu di o consultație cursantilor ia învifimîntul 
agrozootehnic.

Cîfeva zile 
înainte de plecarea 
spre București

lapte dădeau vacile din Tătaru 
pe vremuri?

— Păi nu v-am spus? Cit o 
capră. Adică 300 de litri pe an.

— Și acum?
— 2.815 litri. Adică atlt a dat 

in 1961 fiecare vacă furajată. 
In 1962, vacile noastre vor fi și 
mai darnice la lapte. Vom mulge 
de la fiecare vacă cel pufin 3.000 
de litri.

— Pe ce vă bizuiți cind afirmați 
acest lucru?

— Pe sfecla de zahăr.
— Și ce legătură are cu zooteh

nia?
— Păi are. Introducerea sfeclei 

de zahăr în hrana vacilor — e un 
adevăr demonstrat — sporește mult 
producția de lapte. Așa că vom 
hrăni vacile și cu... zahăr.

In 1961 nu numai vacile „Albi
nei" ci și holdele ei au fost spornice 
in bogăție. Porumbul a dat la hectar 
4.394 kg boabe, griul 1.605 kg, 
floarea-soarelui 2.337 kg, sfecla de 
zahăr 35.000 kg. Nectarul pe care-l 
va culege „Albina" in acest an va 
fi și mai mult. Oamenii care lu
crează in stupul ei sint hotăriți să 
folosească toate rezervele interne, 
pentru ca hectarul de griu să ro

dească 2.000 kg boabe, iar „porum
bul 5.000“ să se întindă pe trupuri 
mari de pămint.

Trebuie notat un lucru edifica
tor: venitul pe care l-a obținut 
„Albina" în 1961, numai de pe 
urma creșterii păsărilor, depășește 
tot venitul realizat de întregul sec
tor zootehnic al „Albinei" în 1955. 
Iată de ce în 1962 „Albina" tși 
propune ca încărcătura de păsări 
la suta de hectare să fie cel puțin 
de 500 de bucăți.

In casele stăpînilor „Albinei" au 
pășit traiul bun și civilizația. 
Reporterul notează doar citeva 
cifre. Numai în 1961 la Tătaru 
s-au înălțat 120 de case noi, s-au 
cumpărat 58 de aparate de radio, 
12 motociclete, zeci de garnituri de 
mobilă.

Ogoarele „Albinei" dorm și vi
sează sub plapuma zăpezii. Colec
tiviștii iau acum, in toi de iarnă, 
toate măsurile pentru ca în zilele 
cind primăvara își va deschide pri
mele ferestre, „Albina" lor să por
nească bătălia nouă pentru strîn- 
gerea nectarului.

George CKIOAN 
Fotografii de E. IAROVICI

DAVID
se adresează 

prin revista

Asaltat de cel mei tineri ascultători ai sfii, maestrul le prezinți cele
brul său Stradivarius.

• Compozi turul 
ucrainean Konstantin 
Dankevici, autorul o- 
perei „Bogdan Hmel- 
nițki", are pentru a- 
nul 1962 numeroase 
proiecte de creație. 
Printre ele pot fl ci
tate cantata „Am vă
zut ridic!ndu-se zorii 
comunismului" (ver
surile compozitoru
lui)., precum și un 
amplu oratoriu com
pus din trei părți, 
pe versurile poetului 
Aleksei Surkov. Lu
crarea se intitulează 
„CIntare omenirii", 
iar cele trei părți poar
tă titlurile: „Marșul 
comuniștilor", „Africa 
se ridică" și „Ctntec 
despre, Lenln". De a- 
semenea va fl termi
nat poemul simfonic 
„în memoria lui Pa
trice Lumumba".

• Premiul Helnricb 
Heine, una din cele 
mai Înalte distincții 
culturale din R. D. 
Germană, a fost de
cernat recent ziaristu
lui și criticului de 
artă Peter Edel și 
poetului Armln Mttl- 
ler. Peter Edel a în
ceput prin a se ocupa 
de pictură și grafică: 
lagărele morții de la 
Auschwitz, Sachsen
hausen, Mauthausen 
—unde a fost deținut 
— i-au oferit o bogată 
sursă de inspirație; 
tn 1945, la virata de 
24 de ani, Edel șl-a 
început cariera de 
ziarist. Cel de-al doi
lea laureat, Armin 
Mailer, este un poet 
liric prin excelență, 
multe din poeziile sale 
fiind distinse cu pre
mii internaționale.

G „Dlcen los 
Americanos 

Que Fidel es 
comunista.

Nlngun dice 
que Batista 

Mato a veinte 
mil Cubanos.

Cuba si, 
Janquis no!" 

„Americanii spun 
că Fidel e comunist./ 
Dar nimeni nu spu
ne că Batista a ucis

20.000 de cubani./ 
Cuba da, yankeii nu!“ 

Slnt versurile unui 
ctntec popular cuban, 
care poate fi auzit 
In filmul documentar 
„Cuba sirealizat de 
cunoscutul scenarist 
și regizor francez Chris 
Marker. E problema
tic însă dacă acest do
cumentar va putea fi 
vizionat și în Franța. 
Multe lucruri spuse 
pe șleau de curajosul 
cineast n-au fost pe 
placul cenzurii fran
ceze.
• Artista engleză de 

cinema Diana Dors, 
cunoscută în lumea 
filmului mai mult 
pentru...temperamen
tul el, a fost victima 
unei escrocherii „ar-

tistice". Acceptînd 
să joace rolul princi
pal în filmul spaniol 
„Vacanță la Malor- 
ca“, ea a făcut șl fil
mările de probă. Diana 
Dors n-a primit însă 
nici un ban pentru 
munca ei șl — mal 
mult declt atlt — ca 
să poată părăsi hote
lul madrilen, a fost 
nevoită să-și amane
teze o parte din baga
je...
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OISTRAH
publicului romîn 
„Flacăra"

AGENJIA NOVOSTI NE TRANSMITE:
CUM AM PRIMIT TELEFONUL DV.. AM ÎNCERCAT SĂ-L 

GĂSIM PE ARTISTUL POPORULUI DAVID OISTRAH PENTRU 
A-l LUA INTERVIUL SOLICITAT. NU ERA LA MOSCOVA. 
UN CORESPONDENT AL NOSTRU A PLECAT DUPĂ EL 
LA LENINGRAD, UNDE ARTISTUL CONCERTA ÎN ACELE 
ZILE. A FOST IMPOSIBIL DE A-l RĂPI CELE CÎTEVA ORE 
PE CARE TREBUIA SĂ LE MAI PETREACĂ PRINTRE 
LENINGRÂDENI. ABIA DUPĂ REÎNTOARCEREA LA MOS
COVA AM REUȘIT SÂ-I TRANSMITEM ÎNTREBĂRILE DV. 
VĂ RUGĂM SĂ SCUZAT! ÎNTÎRZIEREA CU CARE VĂ 
TELEFONĂM RĂSPUNSURILE. MAESTRUL E ÎNTOTDEAUNA 
FOARTE OCUPAT: REPETĂ ZILNIC ORE ÎNDELUNGATE, 
DĂ CU REGULARITATE CONCERTE, ESTE PROFESOR LA 
CONSERVATORUL DIN MOSCOVA, E NELIPSIT LA DI
FERITELE DISCUȚII DE CREAȚIE Șl ÎNTÎLNIRI CU OAMENII 
DE ARTĂ.

A FOST FOARTE BUCUROS SĂ SE ADRESEZE PUBU-

Cea mai bună vioară sovietică cea mai bună vioară americană 
(după cum ti caracterizează pe David Olstrah >1 Isaac Stern revista 
occidentală .Schweizer lllustrierte* din care reproducem această 

fotografie) - cîntînd împreună.

O prețioasă fotografie de album: David Olstrah împreună eu sofia ji fiul 
său Igor, sttnd de vorbă cu dirijorul George Georgescu în timpul uneia din 

vizitele pe care marele violonist sovietic le-a făcut în iar» noastră.

CULUI ROMÎN, DESPRE CARE ARE O PĂRERE EXCELENTĂ. 
CORESPONDENTUL NOSTRU M. TEROGANIAN l-A TRANS
MIS PRIMA DV. ÎNTREBARE:

— Melomanii din Romînia ar dori să 
afle de la dv. ctte ceva despre con
certele pe care le-aii susilnut peste 
hotare tn stagiunea trecută ți tn 
cea actuală...

— Cred că nu-mi va fi cu pu
tință să vă relatez, chiar dacă 
ar fi s-o fac foarte pe scurt, 
despre turneele pe care le-am 
întreprins în ultimul timp. Mă 
voi limita deci la enumerarea 
lor, sperînd că cititorii „Flăcării" 
îmi vor ierta laconismul. în sta
giunea trecută (1960-1961) am 
vizitat Anglia, Franța, Belgia și 
Olanda, unde am concertat îm
preună cu fiul meu Igor. Tot cu 
dlnsul am fost și tn Republica 
Populară Polonă. Am mai susți
nut o serie de concerte și singur, 
cu ocazia inaugurării Teatrului 
de Operă din Leipzig. în acest 
oraș, la recitalurile și concertele 
pe care le-am prezentat, s-a adău
gat și participarea mea la cîteva 
programe de muzică de cameră.

interpretate de o formație în 
care am cîntat alături de parte
nerii mei permanenți — pianistul 
Lev Oborin și violoncelistul Svia
toslav Knușevițki. în plus, am 
mai participat în mai 19.61, la 
Festivalul „Primăvara la Praga“, 
iar în luna iunie la marele Festi
val anual de la Viena, unde 
am concertat și împreună cu 
Orchestra simfonică de Stat a 
U.R.S.S., dirijată de Konstantin 
Ivanov și Ghenadi Rojdestvenski, 
și cu Orchestra Filarmonicii din 
Viena, condusă de Herbert von 
Karajan.

Aș vrea să mă opresc totuși 
asupra Festivalului „Pablo Ca
sals", desfășurat în luna iulie a 
anului trecut în orășelul francez 
Prades, în apropierea graniței 
spaniole, deoarece cu acest prilej 
l-am întîlnit pentru prima dată 
pe acest uimitor și minunat, pe 
acest mare artist al timpurilor 
noastre. Impresia pe care mi-a



O fotografie făcută zilele tre
cute la Moscova: marele vio
lonist David Oisfrah, pasio
nat în ale șahului, îți petrece 
uneori clipele de răgaz în 

fata tablei cu pătrățele-

lăsat-o această întîlnire a fost 
covîrșitoare, de neuitat.

— Care sînt proiectele dv- pentru 
anul 1962?

— Am proiecte mari și ar fi 
bine dacă aș reuși să le realizez, 
fie și în parte. Bineînțeles că 
pe primul plan stau turneele, 
atît cele în orașele Uniunii So
vietice, cît și cele peste hotare. 
Imediat după ce voi concerta în 
Romînia, intenționez să între
prind un turneu în Iugoslavia. 
Pentru luna iunie am fost din 
nou invitat la Viena, iar în sep
tembrie voi cînta în Anglia, în 
cadrul interesantului Festival 
muzical de la Edinburgh; la sfîr- 
șitul anului voi petrece două 
luni sau două luni și jumătate 
în S.U.A. Voi cînta acolo atît 
în recitaluri cît și în cadrul unor 
concerte, alături de orchestre 
simfonice americane, precum și 
cu Orchestra filarmonică de Stat 
din Leningrad, sub bagheta diri
jorului Evgheni Mravinski.

Începînd din prima decadă a 
lunii februarie voi fi angajat în 
selecționarea participanților so
vietici la cel de-al doilea Concurs 
internațional „P.I. Ceaikovski", 
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care va avea loc în aprilie-mai, 
la Moscova. E o treabă foarte 
serioasă.

Din planurile mele de creație 
voi aminti de pregătirea unei 
serii de lucrări noi în reperto
riul meu, pe care urmează să 
le interpretez în cadrul unor 
concerte. Literatura violonistică 
mondială este atît de vastă, îneît 
fiecare artist găsește în studierea 
ei un teren de activitate nelimi
tat. Sînt foarte bucuros, de pildă, 
că, relativ recent, aflîndu-mă la 
Sverdlovsk, am fost cel care a 
interpretat pentru prima oară în 
țara noastră un concert pentru 
vioară și orchestră compus de 
Paul Hindemith în anul 1939.

— V-am ruga să ne spuneți care 
esfe Itinerarul și repertoriul turneu
lui dv. în R.P.R.

— Planul acestui turneu cu
prinde atît recitaluri cît și con
certe cu orchestre simfonice. Lo
calitățile vizitate vor fi Bucu- 
reștiul și Clujul. în cadrul reci
talurilor intenționez să interpre
tez o serie de piese — atît de 
dimensiuni reduse cît și mai 
ample — de Leclair, Beethoven, 
Schubert, Prokofiev, Stravinski 
ș.a. — printre care amintesc So
nata în sol major nr. 10 de Beetho
ven și Fantezia de Schubert. 
Voi cînta de două ori Concertul 
în re major de Beethoven, acom
paniat de Orchestra filarmonică 
de Stat, sub conducerea dirijo
rului George Georgescu.

în încheierea convorbirii, David 
Oisfrah ne-a rugaf să fransmifem 
cititorilor revistei .Flacăra" următorul 
mesaj:

Sînt foarte bucuros că — după 
vizita pe care am făcut-o în 
R.P.R. în primăvara anului 1960 
— am din nou prilejul să mă 
întîlnesc cu ascultătorii romîni, 
cu muzicieni, printre care am 
vechi și buni prieteni. Profit 
de această ocazie pentru ca, o 
dată cu urările mele de bine pen
tru noul an, să transmit colegilor 
mei din Romînia și cititorilor 
revistei „Flacăra" un călduros 
salut.
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® în această clipă, tinerii de 18 
ani din raionul Grivița Roșie au fost 
declarați «cetățeni cu drepturi și da
torii egale".

® Trei prieteni... majori, Lucian 
Oprea, Tudor Stăncescu și Alexandru 
Dumitrescu, modelor! ia uzinele .23 
August", găsesc In fiecare zi că .mo- 
delârla este cea mal frumoasă mese
rie din lume*.

® Un ctntec special pentru toți .bo
bocii* Centrului universitar București.

* .«up'- J





.Ani ai împlinirii viitoare! 
Zările voastre creec.
Le văd lărgindu-și scena 
Pentru fapte mai mari '•

Walt WHITMAN

Oricît s-ar strădui ei, colile de 
hîrtie rămîn Îndărătnice, abia 
împlinindu-se pe cîte o față. 
Poate că dacă ar vorbi despre 
minutele de visare din fața... la- 
minoarelor, lăcătușul Vasile Puș- 
cașu ar umple cîteva pagini bune. 
Dar nu, despre așa ceva nu se 
scrie într-o autobiografie. Iar 
dacă ar fi întrebat ce altă me
serie și-ar alege în locul mode- 
lăriei. Lucian Oprea ar răspunde 
așa cum știe el să vorbească 

despre „sculptura industrială"; 
atunci da, hîrtia din fața lui și 
încă vreo cîteva s-ar transforma 
într-un poem. Dar sintaxa severă 
a unei autobiografii e neîndu
plecată, vrea fapte precise și 
sobrietate, atît. Și, totuși...

Hotărît lucru! Nu un om sau 
doi, ci toată sala asta, a Casei 
de cultură a tineretului din ra
ionul 23 August ce numără acum, 
în această seară de sfîrșit de de
cembrie, peste... 5.400 de ani, 
adică de peste 300 de ori cîte 
18 ani, este de acord că: sărbă
toarea majoratului e un fapt 

precis și totodată o poezie imen
să; de aceea trebuie neapărat 
să-și găsească locul într-o auto
biografie.

într-adevăr, nimic mai precis 
decît: „în această clipă vă declar 
majori". Dar în ciuda efortului, 
cînd s-a adresat tinerilor din sala 
casei de cultură, tovarășul Radu 
Drăgan, președintele sfatului 
popular al raionului 23 August, nu 
și-a putut găsi vocea înaltă și 
sigură; vorbele i-au tremurat 
ușor, grele de semnificație.

Intr-adevăr, nimic mai precis 
decît o felicitare pe care se află 
scris: „Cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 18 ani..." Dar mîna 

tovarășului Vasile Țîrdea, secre
tar al Comitetului raional U.T.M., 
a tremurat și ea ușor, sub povara 
simbolului bătut în cele două 
grame de carton de culoarea 
azurului.

★
De la data calendaristică con

sumată aproape pe neștiute, între 
o strîngere de mînă și o sărutare 
paternă îngăduită de truda mun
citorului, pînă la proclamarea de 
drept, în chip solemn, a maturi
tății tuturor tinerilor de 18 ani 
a trebuit să treacă o întreagă 
istorie. O istorie ai cărei ultimi 
ani au coincis, pentru acești



băieți și fete, cu trecerea lor de 
la joc la carte, de la carte la 
uzină, simplu și firesc, așa cum 
știm că neîndoielnic mîine va 
răsări soarele. Generația aceasta, 
aproape de o vîrstă cu anii so
cialismului, a deschis ochii într-o 
lume în care tinereții i-a fost 
dat marele drept de a fi trăită.

Cel mai iubitor și grijuliu 
dintre părinți, partidul, a dăruit 
fiecăruia puritatea copilăriei și 
demnitatea de elev, muncitor 
ori student. O prețuire în fața 
căreia cuvintele pălesc atunci 
cînd, într-o sală cu marmură și 
picturi monumentale, ea le vor
bește direct tinerilor: „Vă declar 
majori. Din acest moment aveți 
drepturi și datorii egale cu toți 
cetățenii Republicii Populare 
Romîne". Din acest moment — 
1961. Au de ce să fie atît de 
mîndri maturii aceștia încă un 
pic copii. Pentru că maturitatea 
aducătoare de noi răspunderi i-a 
întîlnit într-un an de mari iz- 
bînzi ale desăvîrșirii construcției 
socialismului în patrie.

Maturitatea purtătoare de noi 
visuri i-a întîmpinat într-un an 
în care doi tineri ofițeri sovietici, 
furi Gagarin și Gherman Titov, 
le-au mărturisit că Pămîntul 
văzut din Cosmos este nespus de 
frumos.

De aceea în seara de sfîrșit de 
decembrie 1961 clipele mi s-au 
părut uriașe în potențele lor emo
ționale.

Și poate tot de aceea am avut 
timp să mi-i închipui pe toți cei 
peste 300 de tineri după 10 ani, 
pe drumurile largi ce-i așteaptă 
spre viitoarea împlinire. Dar 
pînă atunci e bine să nu uităm 
frîntura lor de biografie.

Ambiția este direct proporțio
nală cu voinicia. Vasile Pușcașu 
este lăcătuș în fiecare zi și, de 
cîteva ori pe săptămînă, elev, 
actor, rugbist, pictor și... lami- 
norist. Toate acestea le practică 
la uzinele „Republica", îndră
gite, fără exagerare, din copilă
rie; tatăl său, tehnicianul Ion 
Pușcașu, lucrează de 25 de ani 
acolo și ne poate spune de cîte 
ori îi pleca copilul tocmai de la 
alt capăt al orașului ca să-l 
aștepte la poarta uzinei.

în aprilie anul trecut Vasile 
a venit pentru totdeauna la „Re
publica" cu planul de a se face 
„imediat" lăcătuș. N-a devenit 
chiar „imediat", dar în orice caz 
acum, în decembrie, are în buzu
nar carnetul de muncitor califi
cat. Seara este elev în clasa a 
X-a a școlii medii „Mihai Vi- 
teazu", iar de mîine va începe 
și cursurile de pregătire pentru 
facultate. La cercul de pictură 
al uzinei a vrut să pornească 
direct de la portretul în ulei. 
I-a vorbit profesorul prea fru
mos despre acuarelă, de aceea a 
părăsit pentru moment uleiurile! 
Ca rugbist vrea ca echipa să-i 
fie campioană, iar ca membru 
al brigăzii artistice de agitație 
să apară bine pe... ecran, căci 
brigada a fost filmată. Vorbește 
despre toate astea cu o îndrăz
neală și cu o certitudine gravă, 
aflate departe de orice teribilism. 
Doar ca... laminorist vocea-i ca
pătă o undă mai molcomă.

— îmi place, cînd am timp 
liber, să mă duc la laminoare, 
lingă șerpii aceia de foc. Peste 
cîțiva ani, cînd voi termina fa
cultatea, am să mă întorc pentru 
totdeauna lîngă ei.

Nu știu cum a venit vorba de 
timiditate. Dacă ar fi văzut 
unul din șerpii lui de foc luînd-o 

la fugă, poate n-ar fi arătat mai 
mirat:

— Mai există băieți timizi?!

Da, mai există- Chiar dacă au 
18 ani. Voiam să aflu de fapt 
un lucru legat des activitatea lui 
dar, după cîteva secunde, m-am 
trezit întrebată:

— Nu-i așa că versul acesta: 
„Dar ce-ai făcut cu tinerețea ta?" 
nu sună trist?

— Depinde.
Lucian Oprea schimbă mereu 

discuția. Printre părerile lui de 
mare iubitor de literatură, mu
zică și patinaj artistic, am putut 
afla ceva și despre modelorul 
Lucian Oprea.

.Drumul lui, ca al tuturor ele
vilor școlii de pe lîngă uzinele 
„23 August", a fost drept, fără 
nici un ocoliș: din atelierul de 
practică direct în producție. Iar 
asta se întîmpla în vara lui ’61, 
la cîteva zile după ce împlinise 
18 ani. însă tînărul acesta cu 
candoare de fetișcană are un dar 
de a vorbi despre meseria lui, 
că-1 poți crede modelor de cînd 
lumea. De altfel e convins că 
cea mai frumoasă meserie este 
modelăria care, ne asigură el, 
„de fapt este o artă: sculptură 
industrială. Iar dacă dai și peste 
un desen complicat, atunci..."

Știu. Atunci e cea mai mare 
bucurie profesională a lui Lucian. 
De aceea, bineînțeles, se va 
înscrie la anul la școala tehnică 
de maiștri, ca să poată turna în 
lemn cele mai dificile modele. 
Aș fi vrut să-i cunosc primul 
succes în producție. Dar a făcut 
ce-a făcut și mi-a spus că tare 
ar vrea să citească un roman 
contemporan despre viața mun
citorilor:

— Dar știți: o carte pe care 
să n-o pot uita, așa cum nu-1 
pot uita pe Bozan al lui Sahia.

★
E cel mai bun prieten al lui 

Lucian Oprea, au fost colegi la 
școală, lucrează în aceeași bri
gadă și doar în două mari pro
bleme punctele lor de vedere se 
deosebesc radical. Tudor Stăn- 
cescu e de părere că: 1) Orice 
motociclist care se respectă își 
alege un „M.Z."

Nu ca prietenul său, care s-a 
oprit la un „Simpson", deși alesul 
e cu... gîndul deocamdată; 2) 
dacă vrei să nu te sufle vîntul, 
trebuie să faci lupte clasice, nu 
patinaj artistic.

★
Distribuitoarea Paula Vasile a 

venit în sala de festivități îm
preună cu tatăl ei. Au venit direct 
de la uzină, de la „Republica", 
unde lucrează amîndoi, să-și 
cinstească împreună majoratul.

Fata pe al ei, tatăl pe al fiicei 
sale și pe al lui propriu. Pentru că 
acum vreo 30 de ani, pentru lăcă
tușul Petre Vasile, ca și pentru 
Costin Hîncu ori pentru Alexan
dru Guja ca și pentru atîția alți 
muncitori vîrstnici, oaspeții ti
nerilor, majoratul a venit nebă
gat în seamă. Lupta pentru o 
bucată de pîine era prea neîndu
rătoare ca să te poți opri cu 
solemnitate în fața unei file de 
calendar. De aceea cuvintele lui 
Costin Hîncu „îngăduiți-mi să-mi 
sărbătoresc împreună cu dv. ma
joratul meu întîrziat", n-au fost 
o figură de stil.

Și l-au prăznuit împreună, 
căci au avut cu ce. Socotiți doar 
imensa cantitate de fericire din 
seara aceea: de peste 300 de ori 
cîte 18 ani în 1961 I

Magda MIHÂILESCU 
Fotografii do S. STEINER
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DISC
• George Enescu 

iubea și elogia liedul 
romînese, pe care l-a 
îmbogății cu nease
muită măiestrie. Ci
clul de lieduri „Șapte 
cîntece pe versuri 
de Clement Marot“, 
înregistrat de curînd 
de către „Electrecord", 
în interpretarea teno
rului Ion Piso, confir
mă prin realizarea Iui 
artistică, prin conți
nutul străbătut de 
fină poezie și muzi
calitate cuvintele Iui 
Enescu: „...din îmbi
narea cuvîntului și a 
muzicii s-au născut 
și se vor naște opere 
divine, nemuritoare". 
Ion Piso, evident dă
ruit pentru muzica de 
cameră, redă varie-

tatea sentimentelor cu 
emoție și discreție.

® Compozitorul Mi
hail Jora este unul 
din cei mal fecunzi 
creatori din domeniul 
muzicii de cameră ro- 
mînești. Din nenumă
ratele sale lieduri, în 
care expresia muzi
cală își trage obîrșia 
din intonațiile folclo
rului romînese, casa 
noastră de discuri a 
ales trei dintre cîn- 
tecele sale pe versuri 
de Tudor Arghezi: 
„Păstrează", „Hora în 
grădină" (autentică 
bijuterie de umor și 
strălucire) și „Vaca 
Iui dumnezeu". So
prana lolanda Măr- 
culescu susține par
titura căutînd să re
dea fiorul emoției

jnei muzici care se 
contopește întru totul 
cu versul arghezian, 
într-o acceptabilă în
registrare.
• Versurile poeților 

noștri au inspirat crea
ția multor muzicieni 
romîni. Compozitorii: 
Paul Jelescu („Ecou 
de romanță" pe ver
suri de G. Bacovia), 
Tudor Ciortea („Stele- 
le’n cer“ pe o poezie 
de Eminescu), Dia- 
mandl Gheciu („Țăra
nul căzut" pe versu
rile Iui Eugen Jebe- 
leanu) și Pascal Ben- 
toiu („Obîrșil" și „De
spre război", versu
rile apartinînd Nînei 
Cassian) au integrat 
organic esența poezi
ilor într-o muzică in
spirată.

Promovarea muzicii 
culte romînești pe 
discuri este o acțiune 
ce trebuie continuată 
cu perseverență.
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UNIREA 
ȚÂRILOR

ROMÎNE
ORIZONTAL: 1) 

Reprezentant al țăra
nilor In divanul ad- 
hoc șl erou tn două 
Tumoase povestiri de 
I. Creangă (3 cuv.). 
2) „...avem un nume/ 
... o soartă-n lume“ 
(„Hora Unirii' )—„Mai 
la vale și la deal/ Pe 
1st... șl pe cel.../ S-a 
întins o horă mare" 
(Alecsandrl, „Hora lui 
Cuza Vodă"). 3) Vecin 
In limbajul lui Crean
gă din cele două po
vestiri menționate — 
larna-s tare îndrăgite! 
4) 'Vechi imperiu în 
peninsula Indochina 
— Pronume— „Perso
naj" retrograd al unei 
fabule de Donici, ter
minată cu morala: 
„Așa-i și la omenire/ 
Cînd în obștii nu-i 
unire". 5) Poet ce a 
militat pentru unire 
(„Trîmblța Unirii", 
„24 Ianuarie 1859“ 
ș.a.). 6) Iarba... din holde piară („Hora 
Unirii") — Postum! — Personificarea 
Pămîntulul în mitologia greacă. 7) 
Oraș în R.P.F. Iugoslavia — Alexan
dru Odobescu — Curse! 8) Dumneata 
în Moldova — Unit. 9) Strîngător 
(mold.) — Culese! iO)...-Muscel, medic 
și profesor universitar romin — înar
mați. 11) în aceea a anului 1858/859 
s-a înfăptuit Unirea — Pasăre... soli
tară. 12) Pe fruntea poeților — Așa 
erau țiganii înainte de actul de eli
berare realizat sub Cuza Vodă (fem. 
sing.).

VERTICAL: 1) „Amîndoi sîntem 
de-o.../ De-o făptură și de-o samă" 
(„Hora Unirii") — Ziar luptător pen
tru unire din secolul trecut. 2) „între 
noi să nu mai fie/ Decît flori și..." 
(„Hora Unirii") — Numele legendar 
al cetății Ptolemais.3) Mineral folosit de 
zugravi și tăbăcari — Costache... in
terpretul Iul Moș Ion Roată în piesa 
„Cuza Vodă" de M. Ștefănescu. 4) 
„Hai să dăm mină cu mînă/ Cei cu 
... romînă" („Hora Unirii") — în zilele 
de 5 și 24 ale acestei luni din anul 1859 
Alex. I. Cuza a fost ales domn al Mol
dovei șl apoi și al Munteniei. 5) „Ieși 
din întuneric, stea a țării mele!/ 
Cinge a ta frunte cu albi floricele": 
așa începe poezia „...la Patrie" de 
Crețeanu'(pL) — Marele popor din ră

E BINE SA ȘTIM
Numele de persoane ți vechiul lor sens

La nașterea unui copil, părinții îi aleg un nume care li se pare că sună 
mai frumos sau care e folosit tradițional în familia respectivă; el nu-și dau seama 
Insă că cele mal multe dintre numele de bărbat sau de femele, între care au de 
ales, au avut la origine un anumit sens concret. Formarea și alegerea numelor 
proprii se leagă de o mentalitate de mult depășită sau de sensuri pe care azi 
nu le mai înțelegem.

Astfel, acum cite va mii de ani, cînd s-au născut cele mai cunoscute nume 
de persoană folosite pînă astăzi, exista credința că, dlnd copilului un nume 
care să amintească de o calitate morală înaltă, foarte apreciată în acea epocă, 
copilul va căpăta însușirea respectivă: Constantin însemna „statornic, constant", 
Marcel avea sensul „războinic, iscusit în războaie". Aceste două cuvinte sînt de 
origine latină. Numeroase alte nume proprii s-au format în grecește: Nicolae e 
„biruitorul", Andrei e „viteazul", Grigore însemna la început „cel mereu treaz, 
neadormit, vioi", Alexandru e „apărătorul, ocrotitorul oamenilor". Vrînd să asi
gure unui tiu o carieră strălucită, părinții II spuneau Basileus, adică „rege" (de 
aci vine numele nostru Vasile). Cei care Iși numeau copilul Aristide nu păcătuiau 
prin lipsă de modestie, căci cuvîntul acesta însemna „fiul celui desăvîrșit, perfect".

Numele trebuia să deștepte în mintea celor care II foloseau imagini frumoase: 
Elena, a însemnat probabil „lumină", iar Maria In limba ebraică, „speranță". 
Grecii, cînd doreau să alinte o femeie, li spuneau „sufletul meu", „viața mea" — iar, 
viață se spune zoă, de unde Zoe ce s-a păstrat pînă în zilele noastre.

O serie de cuvinte care au servit ca bază pentru formarea de nume se referă 
Ia diferite profesiuni. Iată un exemplu grecesc: Gheorghe, care înseamnă „țăran, 
plugar", compus din două cuvinte, pămtnt și a lucra. Alteori, numele copilului era 
dat după anumite însușiri fizice: Fulvia, e „cea cu părul roșcat", Paul însemna 
„cel mic de statură, scund" (ambele sînt de origine latină). Iar Simion avea sensul 
„cîrn" (cuvîntul nostru provine din limba greacă).

Sorin STATI
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sărit care în decursul Istoriei ne-a aju
tat de nenumărate ori în lupta pentru 
înfăptuirea idealurilor noastre de liber
tate și progres — Radu Ionescu. 6) 
Spiritual — Pictor clasic romîn, autorul 
tabloului „Hora Unirii la Craiova". 
7) începe la rimă și sfîrșește la... 
Alecsandri! — îl mînuiește croitorul șl 
...viespea — Articol — Din an în paște. 
8) Sentiment josnic, caracteristic cla
selor exploatatoare. 9) Momeală (pl.) 
— Tăbliță de ardezie pe care învățau 
școlarii din trecut să scrie primele 
buchii. 10) Lucrători pielari, în trecut 
denumiți și tabaci, din rîndurile cărora 
muiți au luat parte la mișcarea revo
luționară în București în prima jumă
tate a secolului trecut — Țeavă. 11)... 
Russo, scriitor patriot, unionist înflă
cărat, autorul „Cîntăril Romîniei" — 
Curajoasă, neclintită.

Dezlegarăți Jocului .Iarna pe uliță", 
apărut în nr. trecut

ORIZONTAL: 1) Ianuarie - Brad. 2) 
Anul nou — Clacă. 3) Rodi—Postăvar. 4) 
Nt—Tronc — Nas. 5) Alte—T-Apăsat. 
6) Mr — Migrare — I. 7) Operă — Rati — 
Sn. 8) R- Minți — I — Sac. 9) Anunț— 
Manșon. 10) Șur—lam — Arșic. 11) Era- 
tic — IJ - Ouă. 12) Llță — Ene — Inși.
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msg® “» COLTUL COSMETICIEHEI
DE VORBH CU MEDICUL !

noutiii în tratamentul ; 
hepatitei cronice «

Ficatul este un organ foarte 8
important care dezvoltă funcțiuni I
variate, indispensabile menți- |
nerii vieții. Numeroase stnt |
cauzele care pot altera anatomia |
și fiziologia normală a ficatului. ।
E de ajuns să știm că la aproape |
toate procesele biologice care au |
loc tn organismul nostru inter
vine direct sau indirect și 
ficatul. Infecțiile acute sau 
cronice, toxicele de orice fel, 
alcoolul, carențele de vitamine 
și proteine, excesele alimentare, 
tn special tn grăsimi și condi
mente stnt tot atttea cauze care 
pot leza celula hepatică.

Una din formele cele mai grave I 
de alterare a ficatului este ciroza I 
hepatică, exprimată printr-o dez- | 
voltare mare de țesut fibres între | 
celulele hepatice și care va su
gruma aceste celule, distrugln- 
du-le. Din nefericire nu se cunosc 
încă precis cauzele acestui proces 
degenerativ extrem de grav al 
ficatului. De aci necesitatea de a 
evita orice îmbolnăviri ale fica
tului și de a lua măsuri din timp 
atunci ctnd apar semne de îm
bolnăvire.

Numeroase observații clinice 
au arătat că In diferitele afecțiuni 
ale ficatului o cantitate normală 
sau crescută de proteine tn ali
mentația dietetică favorizează 
restabilirea capacității funcțio
nale a ficatului și accelerează 
evoluția favorabilă spre însănă
toșire. Cercetările experimentale 
precum și observațiile făcute au 
demonstrat că regimurile alimen
tare lipsite de proteine au dus Ia 
ciroza ficatului. Pe baza acestor 
observații s-a ajuns la concluzia 
că regimul alimentar al bolna
vilor cu afecțiuni hepatice trebuie 
să fie bogat In proteine. Cercetă
tori sovietici ca Pavsner și Peet- 
nev au demonstrat că administra
rea asociată a proteinelor cu 
glucide (dulciuri) ameliorează o 
funcție importantă a ficatului și 
anume cea gluco-genetică. Glico- 
genul este o formă complexă a 
zahărului, pe care ficatul II ia din 
alimentația obișnuită și pe care ti 
păstrează, pentru a-1 transforma 
în giucoză atunci ctnd organis
mul o cere. Funcționarea nor
mală a ficatului este condiționată 
de cantitatea de glicogen pe care o 
conține. Acest fapt i-a determinat 
recent pe ctțiva cercetători indi
eni să încerce să reducă nevoile 
de giucoză ale bolnavilor cu afec
țiuni grave ale ficatului pentru a 
crește eficiența celulei hepatice. 
Rezultatele obținute sînt încu
rajatoare.

în general regimul dietetic al 
bolnavilor va fi axat pe următoa
rele principii generale: se vor 
consuma alimente bogate în co
lină, betaină și metionină, care 
sînt factorii lipotropi de protecție 
a ficatului și care se găsesc tn 
proteine. Acestea stnt: gălbenu
șul de ou, drojdia de bere, sfecla 
roșie, laptele, brtnza proaspătă de 
vaci, carnea, albușul de ou. La 
aceste alimente cu conținut bogat 
tn proteine se vor adăuga 500 gr 
glucide. S-a observat că — ur- 
mtndu-se acest regim mixt — du
rata hepatitei epidemice (icterul 
infecțios) se scurtează. Bineînțe
les că pentru determinarea canti
tăților de alimente ce se vor con
suma, și care stnt în funcție de 
forma și stadiul maladiei, ne 
vom adresa medicului.

Dr. Silviu GHEREA
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Cîteva mici „secrete" 
ale frumuseții

PIEPTĂNĂTURA CU COC $1 FRUMUSEȚEA 
URECHII

Cocul, pieptănătură la modă, lasă 
descoperite urechile, drept care tre
buie să avem grijă și de estetica aces
tora. Dacă lobul urechii este prea 
îngust sau prea palid, se machiază 
ca și fața: se aplică puțin ruj după 
care se pudrează ușor. Dacă marginea 
urechii roșește repede la frig sau la 
căldură, se va masa zilnic cu o cremă 
grasă.

SPRÎNCENELE TASATE
Pentru a îndepărta acest defect ce 

îmbătrînește figura, obișnuiți-vă să 
periațl sprîncenele dimineața și seara 
cu o periuță înmuiată într-o soluție 
de alcool șl ulei de ricin în părți egale.

Pentru a mări înălțimea arcadei, 
epilați sprîncenele în partea de jos, 
machlațl numai pleoapa și pudrați 
arcada într-un ton deschis.

PUNGILE DE SUB OCHI
Se pot înlătura apllcînd pe ochi 

comprese cu ceai rusesc sau ceai de 
albăstrele, la temperatura camerei, ce 
se țin 10 minute. Repetați această 
operație timp de cîteva zile.

Nu uitați: somnul rațional, plim
bările în aer liber contribuie la înfă
țișarea plăcută a obrazului.

Georgeta MĂLIN

I „ B ;..... _j
NOUTĂȚI ȘTIINȚIFICE

$1 TEHNICE

MOTOCICLETA-BARCĂ. Inginerii de 
la Uzina de motociclete din Kiev, In 
colaborare cu specialiștii laboratoru
lui de cercetări științifice din R.S.S. 
Ucraineană și cu Institutul de pro
iectare „Plastmaș" au realizat o nouă 
motocicletă care se poate deplasa șl 
pe apă. Bineînțeles nu întreaga moto
cicletă ci doar atașul, care este construit 
din rășini poliesterlce. Pentru armă
tură au fost folosite materiale extrem 
de rezistente: vată de sticlă și țesă
turi de sticlă. Un astfel de ataș este 
cu 22 kg mal ușor decît unul obișnuit.

Motoclcleta-barcă va fi de mare folos 
pentru vînători șl pescari.

ROABĂ FĂRĂ ROATĂ. Un antrepre
nor englez a adaptat la roabă principiul 
aeroglisoarelor, cunoscute șl sub denu
mirea de vehicule cu pernă de aer. în 
felul acesta a fost rezolvată vechea 
problemă a luptei împotriva noroiului 
provocat de circulația intensă a roabe
lor pe șantierele de construcție.

Aparatul se compune dlntr-o placă 
sub care se Invîrtește un ventilator cu 
6 palete, cuplat la un mic motor cu 
benzină. Acest dispozitiv asigură sus
ținerea roabei „în aer", dar nu inter
vine In propulsie.

Conductorul unei roabe fără roată , 
cu o încărcătură ce poate să ajungă 
pînă Ia 135 kg, o deplasează cu ușu
rință atunci cînd ea se sprijină pe perna 
sa de aer.

MUȘCHI-ANTIBIOTIC. Este cunos
cut faptul că mușchiul nu este niciodată 
atacat de ciuperci parazite. Făcîndu-se 
cercetări, s-au obținut extracte din 
mai multe feluri de mușchi șl s-a con
statat că acestea acționează asupra 
copacilor ca niște antibiotice. Cerce
tările au arătat de asemenea că toate 
soiurile superioare de mușchi, alge și 
licheni conțin antibiotice de mai multe 
feluri, ceea ce lărgește cimpul lor de 
acțiune, contribuind la sănătatea so
lului pădurilor.

Se poate trai 
pe... Jupiter?

Ultimele cercetări ale astronomilor 
au dus la concluzia că există mult mai 
multe șanse de a găsi viață pe planeta 
Jupiter decît pe Venus — arată revista 
„Science el vie". într-adevăr se presupune 
că atmosfera de pe Jupiter este con
stituită din nori de amoniac care ab
sorb razele infraroșii fără a le reflecta 
în spațiu; acest lucru creează posibili
tatea înmagazinării unei cantități de 
căldură necesară apariției unui început 
de viață organică, in condițiile unor 
anumite descărcări electrice în atmo
sferă. Spre deosebire de planeta Venus, 
a cărei temperatură medie este de plus 
50 0°, pe Jupiter temperatura medie 
de numai 5° apare ca foarte favorabilă 
viețuitoarelor.
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cititorii ne scriu.noi răspundem
de atunci sînt 
50 de ani...

Prima expediție care a 
ajuns la Polul Sud a fost 
condusă de Roald Amundsen. 
De atunci au trecut 50 de 
ani. Aș dori ca prin inter
mediul revistei dv. să cunosc 
cîte ceva din împrejurările în 
care a fost cucerit Polul Sud 
de către exploratorul norve
gian și de oamenii care-l înso
țeau.

Prof. Lucia ZALĂ
București

Se poate spune că preocu
parea Iul Roald Amundsen 
pentru explorări polare s-a 
născut o dată cu întoarcerea 
glorioasă a lut Nansen din cu- 
noscuta-i expediție în Groen
landa. Printre locuitorii 
orașului norvegian Cristla- 
nia, care se înghesuiau pe 
străzi în acea zi însorită de 
mai a anului 1889 pentru a 
serba victoria marelui sa
vant, se găsea și un tînăr 
de 17 ani, Roald Amundsen, 
care Ișl promitea să ajungă 
explorator al Polului.

Amundsen a primit bote
zul nordului în 1894, îmbar- 
cîndu se ca simplu matroz 
pe un vas ce pleca să vîneze 
foci. In anii 1897-1899 îl 
găsim pe Amundsen ca pilot, 
împreună cu naturalistul ro- 
mîn E. Racoviță, pe vasul 
„Belglca“ plecat să explo
reze mările sudului. La în
toarcere reia pregătirile pen
tru o nouă călătorie, de data 
aceasta din nou spre nord. 
Planul său urmărea găsirea 
drumului de trecere din 
Atlantic — prin nordul Ame- 
ricii — în Pacific. Nansen 
aprobă acest plan și astfel 
în 1903, îmbarcat pe iahtul 
„Gj6a“, Amundsen pornește 
în călătoria sa care avea să 
dureze pînă în 1906 —termi- 
nîndu-se cu o victorie deplină. 
Realizase prima călătorie din 
Atlantic în Pacific, prin 
nordul Amerlcii.

O dată cu începutul seco
lului nostru, cînd țărmurile 
Antarcticii deveniseră în 
parte cunoscute, începu o 
puternică ofensivă pentru cu
noașterea interiorului acestui 
continent, în scopul cuceririi 
Polului Sud. Cunoscutul ex
plorator englez Robert Scott 
făcuse mari pregătiri în a- 
ceastă direcție șl părea că el 
va fi cuceritorul.

Dar cel care a ajuns primul 
la Polul Sud a fost totuși 
Amundsen.

Navigînd spre Oceanul In- 
fhețat de Nord pe bordul 
bătrînului și victoriosului 
,Fram“, Amundsen află ves- 
ea că Polul Nord a fost 
dins de Robert Peary, ceea 
« îl face să-și schimbe pla- 
ul, hotărînd să se îndrepte 
ătre Antarctica. Cam în ace- 
tși timp, în strîmtoarea 
icmurdo făcea pregătiri fe- 
rile pentru a porni spre 
olul Sud expediția engleză 
mdusă de R. Scott.
La 20 octombrie 1911, 
mundsen cu patru însoți
ri se îndreaptă în sănii 
ase de cîini către Pol, 

începînd urcușul ghețarului 
Ross. O dată ajunși pe pla
tou temerarii exploratori au 
fost nevoiți să-și sacrifice 
cîinii ca să-și asigure hrana 
necesară. La 14 decembrie 
1911 Polul Sud a fost cucerit!

La numai cinci săptămîni 
după aceea, cînd englezul 
R. Scott și tovarășii săi au 
ajuns în același loc, extenu
ați și lihniți de foame, le 
fu dat să cunoască una din 
cele mai mari dezamăgiri. 
Chinurile drumului fuseseră 
zadarnice: ajunseseră la Pol 
după Amundsen. Decepția fu 
atît de cumplită, încît la 
întoarcere Scott și ai săi 
nu au mal putut rezista dru
mului șl au pierit pe rînd 
cu toții. Jurnalul lui Scott, 
găsit mai tîrziu, descrie amă
nunțit tragicul lor sfîrșlt.

Amundsen a mai luat par
te și la alte expediții. Sfîr- 
șitul Iui a fost de asemenea 
tragic. El a pierit printre ghe
țurile Polului Nord, spre care 
plecase cu un avion la 18 
iunie 1928, pentru a încerca 
să-i salveze pe membrii ex
pediției italianului Nobile.

Alexandru ROȘU
C.rc.Utor ștllnflilc la Institutul 

da geologia și geografie 
al Academiei R.P. Romtno

clubul plutitor

Pe cîteva din navele care 
găzduiesc în timpul iernii 
muncitorii angajați în cam
pania de recoltare a stufului 
din Deltă, au fost amenajate 
cluburi. înzestrate cu biblio
teci, cu aparate de radio, cu 
mese de șah etc., aceste cluburi 
plutitoare contribuie la desfă-.

șurarea unei activități cultu
rale intense. Tot aici se dau 
și spectacole, se proiectează 
filme etc. Cluburi pentru 
muncitorii care lucrează la 
recoltarea stufului au fost 
instalate și pe uscat, pe grin
durile principale ale Deltei,

Gh. CIOROBEA 
Constanța

pe scurt

Angela Hrubaiu, elevă — 
Tecuci. Ne bucură faptul că 
prin intermediul „Flăcării" 
ați reușit să realizați o fru
moasă colecție de vederi din 
țară și din străinătate. în 
ceea ce privește amănuntele 
tehnice în legătură cu sportul 
dv. favorit, voleiul, le găsiți 
în „Regulamentul comentat 
al jocului de volei", editat de 
Federația romînă de volei. 
Vă puteți procura lucrarea 
de la librării sau de la se
diul U.C.F.S. din orașul dv.

Popa V. Gavril — Oltețu. 
Cîțl zimbri sînt azi în pădu
rile noastre? în prezent sînt 
patru exemplare. Cei doi 

zimbri maturi, aduși acum 
cîțiva ani din R.P. Polonă, 
și doi tineri născuțl aici. 
Toți se găsesc într-o rezer
vație a Ministerului Econo
miei Forestiere, situată în 
apropiere de Hațeg.

A. Popescu din Bocșa 
ne informează prlntr-o scri
soare despre introducerea 
iluminatului fluorescent în 
halele uzinelor U.C M.M.A. 
Prin această măsură s-au 
creat condiții mai bune de 
muncă. De asemenea, ne 
informează că șl în oraș s-a 
introdus lumina fluorescentă, 
ea extinzîndu-seși dincolo de 
străzile centrale ale Bocșei.

Eugen Dortete, învățător, 
com. Poiana Seciuri. Ne în
trebați ce este imunologia. 
Este vorba de știința care 
se ocupă cu problemele re
zistenței organismului la in
fecții microbiene șl otrăvuri. 
Posibilitatea organismului de 
a se imuniza există în mod 
natural sau este creată în 
mod artificial prin inocu
lare de seruri etc. Imunolo
gia constituie un capitol vast 
al biologiei, interesîndu-1 în 
egală măsură pe bacteriologl, 
fizlopatologl, biochlmlști șl 
medici.

Sosigene— Cluj. Pentru răs
puns, vă rugăm să indicați 
numele și adresa exactă.

cititorii către 
cititori

Doresc să corespondeze pe 
diverse teme și să facă schimb 
de ilustrate următorii:

Edward Kunin, Lodz, ul. Zie- 
lona 11 m 9 (R.P. Polonă), 
dorește să corespondeze cu 
tineri (băieți sau fete) din 
R.P.R., în vîrstă de 14-17 
ani, în limbile rusă, polonă, 
engleză, franceză sau greacă 

să facă schimb de mărci 
poștale.

Marasek Wojciech din Lodz 
7, ul. Astronautov nr. 1, bloc 
213 (R. P. Polonă) schimbă 
timbre avînd ca temă viața și 
activitatea lui Lenin, Comso- 
molul, sportul. De asemenea, 
dorește schimb de ilustrate.

Wojciech Radomski, elev 
din Czervondh —Poznan, ul. 
Gdansha 47 (R. P, Polonă), 
dorește să intre în corespon
dență cu tineri, pe teme de li
teratură, sport, film și să facă 
schimb de ilustrate. Corespon
dența i se poate trimite în lim
bile polonă, rusă sau germană.

Vâri Alexandru, student, 
Cluj, str. Miko 5-7; Mihăilă 
Gheorghe, elev, Brașov, str. 
Dr. P. Groza nr. 5; Tucă 
Gheorghe, tehnician, Reșița, 
blocul 23 August; Manciu 
Nicolae, tehnician, Reșița, 
blocul 23 August; Bătrîuca 
Ion, oțelar, Reșița, blocul 
23 August, ap. 431.

Doresc să facă schimb de fo
tografii ale actorilor și schimb 
de ilustrate următorii:

Olaru Marinela, studem 
tă, Iași, căminul Copou, 
blocul C; Scărlăteanu 
Clernansa, elevă, corn. Bă- 
neasa, regiunea Dobrogea; 
Bloanță Ionel, elev, Valea 
Sadului nr. 85, raionul Tg. 
Jfu, regiunea Oltenia; Ionescu 
Petre, Reșița, Căminul Dea
lul Mare nr. 1; Bratosin 
Sofia, elevă, Buzău, str. Va- 
sile Golea nr. 26.

Popescu Ștefan, Nicoară 
Ludovic și Triff Ioan, elevi 
Cugir, str. V. I. Lenin nr. 
174, regiunea Hunedoara, do
resc să facă schimb de vederi

ceasul dv. rămîne 
in urmă?

Vă scriu despre un aparat 
care stabilește instantaneu 
starea „sănătății" ceasului 
dv.: funcționează exact, „fu
ge", rămîne în urmă? Apa
ratul respectiv se numește 
regloscop electronic și îl folo
sim de scurtă vreme în uni-, 
tatea noastră. Pentru a sta
bili „diagnosticul" unui ceas 
venit la reparații, atașăm 
ceasul respectiv de reglo- 
scopul electronic șl în aceeași 
clipă putem urmări pe ecra
nul tubului catodic al apa
ratului o serie de impulsuri 
luminoase care indică dife
rența de timp cu pare ceasul 
„fuge" sau rămîne în urmă. 
Pe un alt cadran se observă 
defectele care generează devi
erile.

In acest fel avem posibili
tatea să facem corecția pe 
loc, operație la care în mod 
obișnuit se ajungea după 
zile întregi de controlare a 
ceasului.

Marin ANDREI 
mașter ceasornicar la unlla- 
tea nr. 42 a cooperativei .Art* 

șl preclsle- - București 

de la fotocorespondenți

♦ Fotografia reprezintă un 
aspect de la fabrica de ciment 
„Iile Pintllie" din Fleni, cu 
noile ei silozuri de mare capa
citate ce vor fi date în curînd 
în folosință.

Fotografic de I. VERMONT

4— Fotografie de B. SURU
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pe iazurile din 
regiunea lași.

Deși în regiunea Iași pis
cicultura nu este încă, dezvol
tată, totuși s-au obținut o 
serie de rezultate pozitive: în 
iazurile întreprinderii • pisci
cole, a căror suprafață este 
de 966 ha, s-a pescuit de la 
1 ianuarie pînă la 1 decembrie 
1961, o cantitate de 627.000 
kg pește. Cantitatea respec
tivă este egală cu de patru 
ori recolta de pește a anului 
1957.

Condițiile naturale ale re
giunii Iași oferă lărgi posibili
tăți pentru dezvoltarea pisci
culturii. Multe văi ca cele de la 
Militeni, Frasin, Sacovăț se 
pretează la amenajări de ase-- 
menea natură. Iată de ce 4n 
planul de perspectivă a regiu
nii Iași se prevede ca pînă 
în 1965 să se facă noi amena
jări de iazuri pe suprafețe 
mari.

Lazăr BENEȘ 
corespondent

Lacul Sărea (raionul Paș
cani). Folosirea îngrășămin
telor organice și minerale 
pentru hrana peștilor a dus 
la o producție de 1.100 kg 

pește la ha.

S-au terminat lucrările de 
construcție a noii centrale 
telefonice din orașul Piatra 
Neamț. Etajele clădirii sînt 
destinate instalațiilor cen
tralei automate, iar parte
rul—cabinelor pentru con
vorbiri telefonice.




