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ZIUA CEFERIȘTILOR
★ ★

Transporturile feroviare în continuă 
dezvoltare și modernizare

In anul 1962, pe calea ferata dip 
țara noastră s-au transportat în com
parație cu 1938 de aproximativ 4 
ori mai multe mărfuri, iar rulajul va
gonului de marfă s-a redus la o 
treime. în transportul pe calea fera
tă, primii trei ani ai planului șesenal 
sînt caracterizați printr-un ritm sus
ținut de extindere a tehnicii moder
ne. Anul trecut, de pildă, au fost 
centralizate și sistematizate noi sta
ții de cale ferată, au intrat în parc 
noi vagoane de mare capacitate și 
locomotive Diesel-electrice. în pre
zent, aproape toate trenurile de mar
fă de pe secțiile de circulație Bra
șov—Ploiești și București—Craiova 
sînt remorcate cu locomotive Diesel- 
electrice.

Industria noastră în plin progres 
construiește locomotive Diesel-elec
trice, instalații de centralizare și bloc 
automat de linie, vagoane de mare 
capacitate, toate cu caracteristici 
tehnice superioare. Pentru sfîrșitul 
anului 1963 se prevede ca o cincime 
din totalul traficului să fie efectuată 
cu locomotive Diesel-electrice. Tot 
în acest an vor fi centralizate elec- 
trodinamic încă 500 macaze ; capa
citatea parcului de vagoane va spori 
cu 6 la sută prin dotarea cu noi va
goane de mare capacitate. De ase
menea, vor fi date în exploatare va
goane de călători pentru viteze pînă 
la 160 km pe oră, cu un înalt grad 
de confort.

In minele carbonifere

Se extind procedeele 
moderne de armare

In minele de cărbuni din întreaga țară se extinde 
continuu susținerea galeriilor și abatajelor prin 
metode moderne. Locul lemnului de mină e luat pe 
scară tot mai largă de profile și ancore metalice, 
bolțari din beton etc.

In anul care a trecut au fost realizate lucrări mi
niere susținute cu înlocuitori ai lemnului pe o lun
gime egală cu distanța București—Sinaăa. Datorită 
acestui fapt, consumul de lemn de mimă a fost re
dus cu 1,8 mc la mia de tone cărbune extras.

Extinderea metodelor avansate de susținere a 
creat totodată posibilități și mai mari de introdu
cere în subteran a unor mașini și utilaje de mare 
randament. Din abatajele în care au fost folosite 
aceste procedee de armare, minerii au extras în 
anul 1962, peste sarcina planificată, circa 350 000 
tone de cărbune.

în acest an minerii vor extinde procedeele mo
derne de armare în abataje și galerii pe o distanță 
de peste trei ori și jumătate mai mare decît cea 
realizată în anul 1961.

Ieri, la căminul 
cultural din Cos- 
tești, raionul Bu
zău, numeroși co
lectiviști au asistat 
Ia spectacolele ca
re au avut loc în 
cadrul fazei inter- 
comunale a celui 
de-al VII-lea Festi
val al formațiilor 
artistice de ama
tori muzicale și co
regrafice. Coruri, 
tarafuri, formații 
de dansuri, brigăzi 
artistice de agita
ție, soliști vocali și 
instrumentiști din 
Costești și locali
tăți vecine au pre
zentat pe scena 
Festivalului inte
resante programe 
artistice inspirate 
din viața nouă a 

I satului colectivizat.

Iată mai jos cifre și fapte care ilus
trează, cîteva realizări pentru ceferiști, în
făptuite in anii regimului democrat-popu
lar.

0 Ceferiștii ' au primit în ultimii trei 
ani un număr sporit de locuințe, egal a- 
proape cu numărul de locuințe primit in 
cei 11 ani anteriori. In acești trei ani, u- 
nitățile de cale ferată au pus la dispo
ziția sfaturilor populare pentru construc
ții de locuințe aproape 170 000 000 lei

• Numai în ultimii patru ani lucrăto
rilor de la calea ferată li s-au plătit, drept

sporuri de vechime, récompense anuale 
pentru muncă ireproșabilă, premieri-ex
cepționale și de producție' etc. — suma 
de 1 103 395 000 lei.

• In anii regimului nostru democrat- 
popular numărul policlinicilor destinate 
ceferiștilor a crescut : de 5 ori. In aceste 
policlinici, ca și in cele 165'circumscrip
ții medicale de linie și dispensare de în
treprindere, inii de cadre medico-sanitare 
veghează lâ sănătatea celor care lucrează 
Ia calea ferată.

Cu locomotivele
CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 

Intr-o parte a Depoului C.F.R.-Cra
iova se află remizele locomotivelor 
Diesel-electrice. Alexandru Mesea, 
unul dintre primii mecanici care au 
trecut să lucreze de pe locomotivele 
cu aburi pe locomotivele Diesel- 
electrice, abia sosise din cursă. Iși 
amintește bine de ziua de 1 august 
1962. Pe atunci se afla în practică 
la Depoul C.F.R. din București. în
tors din tură, șeful depoului i-a în- 
mînat o telegramă. Era chemat ur
gent la Craiova. A doua zi, la 
„Electroputere“ semna buletinul de 
recepție a noii locomotive Diesel 
nr. 040. Era prima locomotivă repar
tizată depoului din Craiova. Numă
rul lor a crescut apoi continuu. Cu 
locomotiva Diesel, mecanicul Ale
xandru Mesea a parcurs de atunci 
peste 40 000 km.

Un alt dieselist, loan Popa, pleca 
tocmai vh'ciïrsft'. O simplă apăsare pe 
manetă'și cei 2 100 C.P. pun în miș
care un tren cu o încărcătură de 
1 800 tone, cu mult peste puterile 
unei locomotive cu aburi.. Distanța 
Craiova—București este parcursă de 
un tren remorcat de o astfel de lo
comotivă cu 4 ore mai repede. Fa
milia mecanicilor dieseliști crește 
mereu. Deocamdată ea numără 38 de 
oameni, mai toți tineri ; alți 26 vor

Diesel la drum
termina în curînd cursurile de per
fecționare.

In prima lună a acestui an, planul 
traficului de mărfuri cu locomotive 
Diesel-electrice a fost realizat în 
proporție de 140,5 la sută, iar din 
volumul ■ tuturor prestațiilor, mai 
mult de jumătate au fost efectuate 
cu asemenea locomotive.

Depunere de coroane 
de la taele

Cu prilejul celei d'e-a 30-a aniver
sări a eroicelor lupte din februarie 
1933 ale muncitorilor ceferiști și pe
troliști, sîmbătă dimineața a avut 
loc solemnitatea depunerii de co
roane de flori ,1a. placa comemorativă 
delà —Uzinele '„Grivița Roșie" în 
amintirea eroilor și martirilor care 
s-au jertfit luptînd pentru pace, li
bertate și bunăstarea poporului 
muncitor.

La solemnitate au luat parte to
varășii Chivu Stoica, Alexandru 
Drăghici, Ștefan Voitec, Gheorghe 
Stoica, membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai organizațiilor de 
masă, reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, participant

(Continuare în pag. IlI-a)

Imaginea unor lupte eroice
Evocăm în aceste zile amintirea 

unor glorioase și nepieritoare pa
gini din luptele revoluționare ale 
clasei noastre muncitoare.

In inima Capitalei, pe ecranul 
panoramic de la „Patria", se pe
rindă imaginea neuitatelor eveni
mente petrecute în 1929 la Lupeni. 
Pe aceeași mare arteră a Bucu- 
reștiului, la cîteva sute de pași 
doar, un și mai vast „ecran“ înfăți
șează retrospectiv toată acea 
epocă : „30 de ani de Ia eroicele 
lupte ale muncitorilor ceferiști și 
petroliști“ se intitulează expoziția 
deschisă în sala Dalles. Vizitatorul 
este impresionat de marele număr 
de documente originale, fotografii 
și facsimile, extrase. din ziarele

Vizitînd expoziția „30 de ani de la eroicele 
lupte ale muncitorilor ceferiști și petroliști“

pășește, prin sălile expoziției, vi
zitatorul din ’63, martor și părtaș 
la izbînda deplină a socialismului 
în patria noastră.

Preludiu la șuierul sirenei
Urcînd primele trepte ale expozi

ției, privirea se îndreaiptă spre o 
fotografie dominînd un întreg pe- 

. rete. O mare de oameni. Fețe as
prite de nevoi. Chipuri de luptători.

centrale, așteptînd să le închirieze 
cineva brațele de muncă. Sînt foto
grafii întîlnite în presa vremii tot 
atîț de des ca și cuvîntul criză.

Intre anii 1929—1933, numărul șo
merilor era echivalent cu cel al 
locuitorilor unui mare oraș : 300 000. 
Aceleași palide figuri te întîm- 
pină și din imaginile alăturate, 
care înfățișează aceeași dra
mă — în alte țări capitaliste. Criza 
economică mondială, care a zgu-

Conducătorii de partid și de stat în vizită la expoziție
vremii, mărturii ale poliției și Si
guranței.

Trei decenii ne despart de acel 
dramatic și emoționant anotimp is
toric. Doar trei decenii — vîrsta 
unei singure generații... Ele au 
împlinit însă visul atîtor genera
ții de luptători. Cu acest sentiment

Deasupra capetelor, placarde : 
„Pîine, nu curbă de sacrificiu 1“, 
„Vrem lucru, jos cine fură munca 1“ 

„Vrem lucru 1“... Cine voia lucru? 
Priviți panourile: tineri supți, zdren- 
țuiți, dormind pe caldarîm. Iar în- 
tr-o altă fotografie, iată-i strînși ca 
în fiece dimineață. în jurul halelor

(Foto : Gh. Vințilă) 

duit din temelii sistemul capitalist, 
a lăsat în acea epocă fără lucru 
un număr de oameni echivalent cu 
populația unei țări : 25 000 000.

„Jos cine fură munca 1“
Cine fura munca ? Priviți panou

rile : marile capitaluri romînești și

străine realizau pe atunci profituri 
de miliarde de lei.

Aflat pe panou, un manifest al 
P.C.R. dezvăluie înrăutățirea nive
lului de trai al maselor muncitoa
re în timpul crizei economice. 
Ceea ce se reflectă și în linia 
divergentă a două săgeți prezente 
pe un grafic. Urcă abrupt una din
tre ele: prețurile articolelor de 
primă necesitate au crescut cu 
6 600 la sută între anii 1916 și 1930; 
iar cealaltă, în aceeași perioadă, 
coboară vertiginos — salariul Teal 
scăzuse cu 38 la sută.

Exploatarea, la sate, iat-o : dacă 
pe panou n-ar fi vorba de foto
grafii, ai putea crede că imaginile 
acestor țărani zdrobiți de poveri pe 
pămînturile moșierilor datează de 
pe vremea iobăgiei. Așa cum arată 
aici facsimilul din ziarul „Argus", 
în perioada crizei, în timp ce țăra
nul era adus la sapă de lemn, gu
vernul marilor moșieri a acordat 
moșierilor o primă specială. Iată 
alăturat un manifest al partidului 
comunist adresat țărănimii, che- 
mînd-o la luptă împotriva legii 
reacționare a conversiunii.

„Murim de foame 1" strigau func
ționarii publici. Ți se perindă pe 
dinaintea ochilor proteste, mărtu
rii zguduitoare cum este scrisoarea 
învățătorilor din Piatra Neamț. Din 
această tragică epocă datează 
faimoasa denumire de „cerșetori 
în haine negre” dată intelectua
lilor.

De neînchipuit i se pare tînăru- 
lui de astăzi imaginea surprinsă în 
fotografia ce domină unul din pa
nouri : setea de cultură a studenți
lor potolită de... jeturile de apă țîș- 
nind din furtunurile polițienești. 
Alături de jetul de apă, bastonul 
de cauciuc ca și concedierile abu
zive, patul de armă ca și amenzile, 
făceau toate parte din arsenalul 
mijloacelor de represiune împotri
va oamenilor muncii.

Se ascuțea principala con
tradicție de clasă dintre pro
letariat și burghezie. Pe un pa
nou, un grafic arată: între anii 
1923—1929, numărul conflictelor de 
muncă și al participanților la ele 
s-a dublat aproape (iar asta după 
statistici oficiale, vădit micșorate).

Se simțea în atmosfera acelor 
ani preludiul la șuierul de luptă al 
sirenei de la Grivița...

ION MÄRGINEANU 
VICTOR VÎNTU

Oasp
ln lunile din iarna a- 

ceasfa s-au deplasat în 
satele de pe întreg cu
prinsul țării aproape 
45 000 de oameni de ști
ință, scriitori, cadre didac
tice, medici, ingineri, ac
tiviști de partid și de stat. 
Ei au ținut la căminele 
culturale și cluburi expu
neri despre realizările ob
ținute de poporul nostru, 
sub conducerea partidului, 
în construcția socialismu
lui, despre politica exter
nă a statului nostru, con-

eți ai sat
ferinfe despre realizări 
ale științei și culturii ro
mînești etc. Au lost în
fățișate, de asemenea, 
principalele probleme ale 
întăririi economico-orga. 
nizaforice a gospodăriilor 
agricole colective și or
ganizării muncii în unită
țile agricole socialiste.

Oamenii de știință, scri
itorii, cadrele didactice, 
medicii, inginerii și alți 
intelectuali au participat, 
de asemenea, la acțiunile 
brigăzilor științifice, care

e 1 o v
au întreprins în această 
perioadă peste 3 500 de
plasări.

Specialiști cu înaltă ca
lificare au dat în acest 
timp aproape 500 de con
sultații științifice cadrelor 
de conducere și tehnice 
din unitățile agricole so
cialiste.

La toate aceste mani
festări au luat parte mai 
mult de 5 137 000 țărani 
colectiviști, lucrători din 
S.M.T. și G.A.S.

Sesiuni științifice
în zilele de 14—16 februarie a avut 

loc sesiunea anuală <le referate științi
fice a Institutului de cercetări hortiviti- 
cole. Au participat specialiști din sta
țiuni experimentale, precum și ingineri 
din G.A.S., G.A.C. și colectiviști frun
tași.

La sesiune au fost prezentate 27 de 
lucrări cu privire la rezultatele unor 
cercetări care au valabilitate pentru ma
joritatea regiunilor țării.

Rezultatele cercetărilor prezentate Ia 
sesiune vor fi generalizate în producție 
prin punctele de sprijin organizate în 
unitățile agricole socialiste, conferințe 
și lecții predate la învățămîntul agro
zootehnic de masă, precum și prin 
cursuri pentru colectiviști organizate în 
stațiunile experimentale ale institutului 
pe întreaga durată a unui ciclu de pro
ducție.

★
In Capitală a avut loc între 13—15 

februarie sesiunea de comunicări științi
fice a Institutului de cercetări veteri
nare și biopreparate „Pasteur’.

Discuțiile purtate pe marginea comu
nicărilor au relevat că munca de cer
cetare științifică în domeniul parazito- 
logiei veterinare a fost mai bine orien
tată și strîns legată de necesitățile pro
ducției, înregistrînd astfel în ultimul 
timp rezultate importante, mai ales cu 
aplicații practice.

Au mai fost prezentate numeroase 
comunicări privind rezultatele cercetă
rilor efectuate în domeniul bolilor infec- 
to-contagioase și ' al produselor biolo
gice (seruri și vaccinuri), precum și în 
cel al bolilor micotice și al probleme
lor de zooigienă. In unele comunicări au 
fost făcute recomandări de introducere 
în producție a metodelor și mijloacelor 
avansate pentru prevenirea și comba
terea bolilor parazitare ia animale.

(Agerpres)

„înfloresc regiunile 
patriei"

O nouă cantin
Intorcîndu-se din vacanița de iar

nă, studenții Institutului politehnic 
din Galati au avut o plăcută sur
priză : s-a dat în folosință o canti
nă nouă, modernă, în care ßervesc 
masa zilnic peste 1 500 de sbudenti.

La primul etaj al cantinei se află

la placa comemorativă 
„IJrivîla Roșie“
Ia luptele din februarie 1933, repre
zentanți ai colectivului uzinelor 
„Grivița Roșie" și delegații ale altor 
întreprinderi bucureștene.

In sunetele imnului eroilor căzuți 
au fost depuse coroane de flori din 
partea C.C. al P.M.R.. Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Consiliului Central al 
Sindicatelor, C.C. al U.T.M. și Con
siliului U.A.S.R., Consiliului național. 
al femeilor, Comitetului orășenesc 
București al P.M.R. și Sfatului 
popular al Capitalei, Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicații
lor, C.C. al Uniunii sindicatelor din 
transporturi și telecomunicații, Con
siliului local al sindicatelor din 
București, colectivului Uzinelor „Gri- 
vița Roșie“ și altor întreprinderi și 
instituții bucureștene. Pionieri au 
depus jerbe de flori.

Cei prezenți au păstrat um moment 
de reculegere.

★

In aceeași zi, la placa memorială 
din fața Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor au fost depuse 
coroane de flori din partea organe
lor de partid și de stat ale Capitalei, 
unor întreprinderi și instituții bucu
reștene, precum și jerbe de flori din 
partea pionierilor.

(Agerpres)

ă studențească
o sală de mese spațioasă, mo
dernă. Cantina este înzestrată cu 
o linie de autoservire, insta
lații moderne de bucătărie, ma
șini electrice de tăiat pîine, carne 
etc. Bucătăria dispune de încăperi 
anexe pentru pregătirea prelimina
ră a alimentelor, un laborator spe
cial de cofetărie, camere frigorifice 
pentru păstrarea alimentelor etc. 
(De la Neculae Fătu — asistent, 
Institutul politehnic din Galați).

Sîmbătă seara, în sala Lectora
tului central din Capitală a avut 
loc simpozionul „înfloresc re
giunile patriei“, organizat de Con
siliul pentru răspîndirea cunoștin
țelor cultural-științifice din cadrul 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă. Cu acest prilej ing. 
William Suder, director general al 
Combinatului carbonifer Valea Jiu
lui, a vorbit despre „Hunedoara 
ieri și azi", iar prof. Margareta 
Moșneagă a vorbit despre „Bogății 
și frumuseți ale regiunii Ploiești“.

Blocuri de locuințe pe bulevardul Republicii din Constanța,
(Foto : Agerpres)

/ ■ /

, întrebi de un om. Ți se 
răspunde : îl găsești în pro
ducție. Este o indicajie clară. 
Ca și cum ai fi sfătuit să 
apuci pe prima stradă, la 
dreapta. Pentru oamenii uzi
nei, cuvîntul „produefie“ are 
un sens precis.

în minte îji apare imaginea 
unei hale imense, cu mașini- 
unelfe felurite, cu macarale 
la înălțimi, cu oameni suiji 
pe postamente de lemn, lin
gă strunguri, unii măsurînd 
cu șublerul, alții potrivind cu
țitul, înconjuraji de stive de 
piese strălucitoare abia scă
pate din învîrtirea amefifoare 
a universalului. Insă produc
ție înseamnă, în primul rînd, 
munca oamenilor, eforturile 
lor unite care, la prima ve
dere, nu le poți deosebi. Este 
vorba despre ceva mai de 
adîncime. Spre confirmare — 
cîteva instantanee din viaja 
Uzinelor mecanice din Cîm- 
pina.

Examenul

La strungul lui, așezat a- 
proape de linia pentru vago- 
nefi din mijlocul halei, Ion 
Rusilă, un tînăr oacheș și bine 
legat, își vedea liniștit de 
muncă. Nici nu bănuia că la 
numai cî|iva pași mai încolo, 
la gazeta de perete, o fată 
punea un articol în care se 
arăta că el. ton Rusilă, a iz- 
bîndit, intrînd de-acum în 
rîndul muncitorilor de nădej
de. Lucrase o vreme la un 
strung mic. Făcea o singură 
operafie. Nu era însă ceea ce 
se cheamă un strungar ade
vărat. Ș' iată că, într-una din 
zile, maistrul i-a spus : e 
timpul să taci al doilea pas. 
Vei trece la o mașină univer-

O D U C I I
sală; Să lucrezi singur o piesă 
întreagă. O cere produefia. 
Lui Rusilă i s-au luminat ochii 
și și-a simțit obrajii cuprinși 
de jar. Rîvnise la asta, în 
adîncul inimii lui, dar nu cu
tezase să ceară. „Poate nu-i 
vremea“..,

în același timp, secretarul 
organizajiei de partid, tova
rășul Constantin Baicu, discu
ta lîngă o mașină cu Ion Țin- 
teanu, unul dintre cei mai

dînd piese de calitate bună. 
Comitetul sindicatului a ur
mărit atent desfășurarea în
trecerii și acum anunfa rezul
tatele.

Oamenii l-au strigat. II che
mau în fața gazetei de pere
te, Dintîi, n-a înfeles. Apoi, 
fața i s-a luminat ca atunci 
cînd maistrul îl anunjase că 
va lucra la un strung nou. A 
trecut examenul. Și zîmbetul 
nu l-a părăsit toată ziua.

ÎNSEMNĂRI DE REPORTER

buni strungari din hala de 
mecanică :

— Să consideri asta ca o 
sarcină de partid. Apropie-I 
de dumneata. Ajută-I. Dacă 
ne gîndim serios să ridicăm 
productivitatea muncii, să a- 
vem în vedere randamentul 
fiecărui om.

La noul lui strung, lui Rusi
lă nu i-a fost așa ușor să-și 
realizeze sarcinile de produc
ție. O lună, două... Era greu. 
Ținteanu îl încuraja. Ar fi fă
cut-o cu dragă inimă și fără să 
i se ceară. Nu-i el omul să 
privească nepăsător. Și dacă 
tofuși o făcuse, secretarul or
ganizației de partid intenjio- 
nase, prin aceasta, să atragă 
atenfia asupra importantei pe 
care o are pentru produefie. 
pentru uzină, pregătirea ca
drelor.

Muncea la strungul Iui 
acolo, în mijlocul halei, 
și nu știa nimic. Confirmarea 
succesului său se făcea acum 
în mod public. Articolul de 
la gazeta de perete arăta, 
între alte exemple, că Ion 
Rusilă și-a depășit sarcinile 
de produefie pe ianuarie,

Așa-i stă bine omului să mun
cească.

Discuții tovărășești

— Iar ai lipsit. Și doar 
ți-ai luat un angajament. Ce 
să facem cu tine ?

Goia privește alături. Tace. 
Are 31 de ani și ar trebui 
să fie mai serios. Să nu 
încurce treaba. l-a stat 
strungul sîmbătă și luni. 
Dumnealui a hoinărit prin 
oraș.

Omul care-i face morală e 
muncitor ca și el, organiza
torul grupei sindicale. îi a- 
rată lui Goia un om de vreo 
40 de ani, care muncește la 
un strung mare, unde se 
lucrează arbori cotifi pentru 
compresoare.

— De ce crezi că-l sti
măm noi 4 atîf pe tovarășul 
Trăisfaru ? Comuniștii l-au 
primit direct în partid, este 
dovada unei mari încrederi. 
Te-ai întrebai tu de ce ?

Goia dă din cap. Știe. To
tuși celălalt reia.

— Este un muncilor ade
vărat, î| cheamă munca. Cînd

trebuie, face cît doi. Să-i 
ceară cineva să lipsească, să 
stea acasă și el n-ar sta. Iar 
tu, lipsești mereu. Vei fi 
sanefionaf pe linie adminis
trativă pentru indisciplină. O 
merifi. Dar, oare numai des
pre asta e vorba ?

Sus, de-asupra strungului 
la care lucrează Goia, pe 
grinda metalică a halei, se 
vede o inscripție : „Depă
șind productivitatea muncii 
cu 1 la sută putem realiza 
peste plan : 10 capete de 
erupție...“. La ce bun să i-o 
mai arate ? A zărit-o de-afî- 
tea ori, dar sînt și oameni 
care nu știu să vadă...

în după-amiaza acelei zile, 
pe locul de produefie. Ion 
Goia este pus în discuția 
qrupei sindicale. Dintre atî- 
fia oameni nu s-a găsit nici 
unul care să-l scuze. Doar 
este vorba de disciplina în 
muncă, de „obrazul“ între
gului colectiv.

Critica a fosf aspră și 
neînqăduitoare.

...A trecut o lună și Goia 
n-a mai lipsit. Seriozitatea 
discuțiilor de-atunci l-a pus 
pe gînduri.

Probleme majore

Pe un panou, la intrarea 
în hală, s-a afișat planul te
matic de inovafii pe anul 
acesta. Inovatorii, to(i cei cu 
experiență în descoperirea 
rezervelor producției, s-au 
adunat acolo după schimb. 
Conducerea tehnică ie indi
că. prm acest plan, temele 
de inovați care ar duce sim- 
tilo. la creșterea productivi
tăți. muncii și la reducerea

ȘTEFAN ZîD.ARIȚA

(Cont>r>.nare în pag H a)
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lntr-un parchet forestier din 
munții Gutinuljzi, pe Valea Tisei, 
au coborît dintr-un microbuz un 
grup de tineri. Noii sosiți și-au 
scos din serviete caietele de no
tițe, iar uh profesor Care-i însofea 
le-a predat „pe viu" o lecție des
pre organizarea brigăzilor com
plexe cu acord global în exploată
rile forestiere.

Cine sînt oaspeții muncitorilor 
forestieri de la Valea Tisei ? Fa
cem cunoștință cu cîțiva dintre ei: 
Ilie Cășvăneanu, fost muncitor fo
restier J.a Întreprinderea forestieră 
din Lipova, regiunea Banat, Ion 
Cuteanu din Orăștie, Mihai Kușnir- 
din Vișeu ,și alți colegi de-ai 
lor, elevi. în anul doi la grupul 
școlar forestier din Sighet. Sînt- 
viitori maiștri de exploatări fores
tiere. Ei urmăresc cu atenție pro
cesul de exploatare a lemnului, de 
la dObOrîrea arborilor și pînă ce 
buștenii gata fasonați iau drumul 
combinatelor și fabricilor de in
dustrializare. Cu toții fac Obser
vații asupra celor văzute în par
chet, ascultă cu atenție .explicațiile 
d'rujbarilor, sortatOrilor și șefului 
brigăzii.

Lecția durează pînă după-amia- 
ză. Și iată-i urcînd din nou serpen
tinele Gutinului. li însoțim. Ma
șina oprește în centrul ora-, 
șului Sighet, în fața unei clă
diri unde funcționează din 1955

■ grupul școlar forestier. T.ovăiășul 
Vasile Petrovai, fost muncitor fo-

tării. Ei vor deveni maiștri de ex
ploatări forestiere, mașiniști pen
tru fabricile de cherestea, meca
nici, tîmplati de mobilă, pădurari. 
Cei măi mulți dintre elevi, în spe
cial acei de la sècfia tîmplari de 
mobilă, secție înființată în toamna 
dhului trecut, sînt fii și fiice de 
muncitori forestieri și de colec
tiviști din Maramureș.

La dispoziția elevilor se află 10 
săli de clasă spațioase, săli de lec
tură, laboratoare de fizică și de 
chimie, trei ateliere dotate cu uti
laje și instalații forestiere mo
derne. De două sau trei ori pe săp- 
tămînă èlévii fac practică în par
chetele forestiere și la unitățile dé 
industrializare a lëmhului din a- 
propierea Orașului. Practica anuală 
de producție. O efectuează là între
prinderile forestiere care i-au tri
mis la școală. In timpul vacanțelor, 
conducerea grupului școlar orga
nizează excursii de studii în dife
rite părți ale țării. Itiftèràriùl aces
tora trece întotdeauna pe Ia mările 
combinate de industrializare a 
lemnului construite în anii re
gimului nostru.

Timpul liber elevii și-l petrec în 
cea mai mare parte la clubul șco
lii. Aici joacă șah, tenis de masă, 
ascultă muzică sau participă la di
ferite conâursuri și jocuri distrac
tive. Biblioteca școlii are aproape 
8 OÖÖ volume. Formația de dansuri, 
brigada artistică de agitație, care

Oră de practica într-un parchet 
forestier.

cuprind peste 250 artiști amatori, 
prezintă programe nu numai in 
școală ci și în parchetele și gurile 
de exploatare din pădurile maia- „ 
mureșene.

./Peste puțin timp elevii din uiți- 
' -.an de studii ai școlii de

restier, acum inginer, directorul 
școlii, ne-a relatat cîteva aspecte

' despre activitațea .ae&sț^Jnșțituții, 
de învățămînțjjpp ■ la■iïnfiin^ï^^-; 
pînă acum, gttipul școlar forestier. f . _ 
din Sighet a pregătit aproape 1 ÖÖÖJJ mul __ ____ ___
cadre calificate de maiștri, meca-, ,maiștri vor pleca în practică. Ci
nici, funiculăriști, sortgțori, pădu-" -dată cu ei vor părăsi școala și își 
rari și alții care lucrează'acum în vor lua în primire posturile o 
exploatările și în unitățile:' de in- .riouă promoție de pădurari, gospö- 
dustriâlizare a .lemnului din regi- dări ai lemnului, una dintre cele 
unea Maramureș și din întreaga mai însemnate bogății ale patriei 
tară. , noastre.

In prezent învăță aici pește SOO RADU APOSTOL
de elevi venifi diA iöäte colturile côresp. „Scînteii”

Producție...
(Urmare din pag. I-a)

prefului de cost. Desprindem din acest 
plan una din teme :

„Locul de producție : montaj capele 
dé erupție. Situația actuală : producti
vitate relativ scăzută. Tema inovației t 
găsirea unei metode și conceperea 
unor dispozitive pentru montarea și 
demontarea elementelor de ,1a capul dé 
érupfie. Condifii : să fie realizată în 
uzină, Cu mijloace proprii. Termen : 
este de dOrif ca această indvafie să fie 
realizată în trimestrul I“.

Un plan tematic de inovație Sffrrteș« 
le întotdeauna vii și interesante discu
ții. Muncitori și maiștri zăbovesc multă 
vrêmê lîngă panou.

La etaj, la comitetul de partid,, trei 
oameni stau la masă, avînd în fafă pla
nul de măsuri tehnico-orgamzaforice al 
uzinei. Unul din ei, secretarul comite
tului, tovarășul Ion Cernica, se dove
dește deosebit de meticulos.

— Stai, tovarășe, nu vorbi la gene
ral — îl oprește el" pe reprezentantul 
serviciului tehnic, la-lê pe rînd te rog. 
Ce măsuri au fost planificate pe luna 
ianuarie și cum au fost ele realizate ?

— Măsurile privind revizuirea tehno
logiei, a consumului specific au fost 
realizate. Am controlat personal în sec
ție. De-am merge mereu înainte așa...

Tovarășul Cernica reia.
— Trebuie să mergem așa. Dacă por

nim bine de la început, rezultatul îl 
putem întrezări dinainte. Continuă.

Tehnicianul informează :
— S-au revizuit consumurile specifi

ce la toate ticurile de capete de erup
ție... S-a realizat .adaptarea prelucrării 
pe carusel a pieselor componente ale 
capetelor-de erupție... S-a pregătit teh
nologia. A și început forjarea arborilor 
Cofifi de la compresoare...

Prirt ferestrele largi răzbate zvonul 
muncii din a’eliere.

★
...Da, pentru oamenii uzinei, cuvînful 

prOducjie are un sens précis. în centrul 
decorului industrial, de mașini și piese, 
stă omul, cu faptele lui, cu gîndufile 
lui. Cuprinzînd cu privirea toate aces
tea, luîndu-le în considerare împreună, 
numai așa vom avea imaginea reală a 
Ceea ce numim/ Concret și lapidar : 
producție.

IE

sîaeiseico-maeemaeice
ÎN M/nmiEA ECONOMICĂ

Congresul al III-lea ăl P.M.È. a 
pus în fața econoțniștilOr și statisti
cienilor, a matematicienilor și ingi
nerilor sarcina de a găsi cele mai 
buhe metode stàtistiéô-rtlatemàticé â 
căror introducere în activitatea eco
nomică și Statistică să ducă là adîrt- 
direa și îmbunătățirea analizei eco
nomice, la o mai cuprinzătoare și e- 
iractă Caracterizare a fenomenelor și - 
proceselor din economia națională 
și, pe această bâză, să contribuie la 
ridicarea nivelului muncii de con
ducere și de planificare a economiei 
nationale. Rézultâtëlé obținute pînă 
îh prezent în țara noastră vădesc e- 
ficiența ridicată a acestor metode, 
avantajele mari pe car,e le asigură 
aplicarea lor în economie.

Studierea.,și elaborarea metodelor 
statisticô-matematicé, ca și introdu
cerea lor în munca practică presu
pun o acțiune’ organizată, o concen
trare a eforturilor asupra celor mai 
actuale probleme,'precum și coordo
narea lor. judicioasă. De aceea Di- '• 
recția Centrală de Statistică, ca or
gan central de stat al statisticii, cu 
sprijinul consiliului său științific-me- 
todologic — care întrunește statis
ticieni, economiști, matematicieni, in
gineri din D.Ç.S, și de la alte organe 
și instituții centrale, din institute 
de cercetări științifice, institute de 
învățămînt superior, din între
prinderi — a organizat o asemenea 
acțiune, diferențiind problemele în 
raport cu importanța și actuali
tatea lor pentru economia na
țională. în cadrul Celor două con
sfătuiri științifice de statistică orga
nizate în 1961 și 1962 au fost trécu- 
te în revistă principalele realizări 
obținute în domeniul aplicațiilor me
todelor statistico-mațernătice, a avut 
loc un larg schimb de păreri în le
gătură cu îmbunătățirea teoriei și 
metodologiei statistice, precizîndu-se 
totodată și tematica preocupărilor 
de viitor. Astfel, o serie de comuni
cări prezentate la consfătuirea din 
luna noiembrie 1961 au tratat pro
bleme de statistică teoretică și ma
tematică cu ’aplicații concrete de 
mare importanță practică, cum sînt 
analiza corelației statistice la stu-

IOAN RĂVAR
candidat în științe economice, 

director general adjunct 
al Direcției Centrale de Statistică

diül fèùômehélôr și prOCèsèlor écô- 
nomice — dé pildă, corelația dintre 
introducerea tehnicii nôi și crește
rea productivității muncii, dintre 
creșterea acesteia și reducerea pre
țului de cost etc.,— aplicații aie me
todelor statistico-matematice în pre
liminarea îndeplinirii planului, în 
determinarea ritmurilor medii de 
creștere a indicilor écôrtômici de 
bază, problema modelului matema
tic pentru utilizarea optimă a lem
nului, folosirea programării mate
matice la stabilirea sortimentului 
optim de producție în construcții etc.

în statistică, activitatea de elabo
rare și aplicare a metodelor mate
matice este Orientată în două direc
ții principale, și anume: extinderea 
cadrului de aplicare a unor metode 
verificate în practică ; introducerea 
unor metode noi, a căror aplicare a 
confirmat înalta lor eficiență.

Un loc tot mai însemnat în activi
tatea de cercetare a fenomenelor so- 
cial-economice îl ocupă metoda se
lectivă. Deosebit de importante sînt 
aplicațiile acestei metode în contro
lul calității producției. Organizat pe 
baza respectării principiilor teoriei 
probabilităților și statisticii matema
tice. controlul poate fi réalizat cu 
cheltuieli de cîteva ori mai reduse 
dëcît în prezent, într-un timp mai 
scurt, âvînd și marele avantaj că 
poate contribui la prevenirea rebu
turilor. în ultimii ani. metodă selec
tivă a fost aplicată la prospectarea 
minereurilor și substanțelor utile. în 
cîteva întreprinderi industriale — 
la producția de pompe de iniecție 
pentru tractoare, motoare electrice 
lămoi fluorescente, hîrtie etc. 
Aceasta a avut drept rezultat re
ducerea rebuturilor, îmbunătățirea 
calității și economisirea timpului de 
muncă al controlorilor de calitate. 
La asemenea cercetări participă, ală
turi de statisticieni și matematicieni,

cadre de ingineri, care apreciază 
ăceastă metodă ca ufi însemnat aju
tor în munca lor.

în cercetarea fenomenelor econo
mice o preocupare impOrtăhtă o 
constituie găsirea măsurii c'àhtitàtivé 
ä influenței unui anumit factor asu
pra diferitelor fenomene. La o ase
menea problemă dau răspuns meto
da corelației statistice și analiză dis- 
persională. într-adevăr, cèle cîtéva 
aplicații care s-au efectuat — la cer
cetarea legăturii dintre înzestrarea 
tehnică și productivitatea muncii 
Sociale, dintre diferiți factori și ni
velul prețului dé coSt al lucrărilor 
efectuate de S.M.T. etc. — au arătat 
avantajele acestor metode.

Pe baza metodei corelației se poa
te afla cu cît crește (sau scade) mă
rimea unui fenomen oarecare dafcă 
factorul-cauză se schimbă Cu o uni
tate — de pildă, cu cîți lei va fi re
dus prețul de cost dacă indicele de 
folosire a mașinilor crește cu un 
prOcent. Studiile efectuate arată că 
o creștere a înzestrării electroener- 
getice a muncii (consum de energie 
electrică pe un muncitor industrial) 
cu un procent determină o sporire a 
productivității muncii cu cel puțin 
jumătate de procent.

Rezolvarea diferitelor probleme 
teoretice de către matematicieni, 
perfecționarea metodelor statisticO- 
matematice au permis efectuarea 
cîtorva aplicații practice ale progra
mării lineare, ce s-au dovedit a fi 
eficiente mai ales în planificare.- 
Astfel, un colectiv de economiști și 
matematicieni' s-a ocupat de pro
blema transportului vagoanelor goa
le acoperite și descoperite, obți- 
nindu-se prin aplicarea soluției 
propuse în urma acestor studii 
o economie de 2 000—5 000 lei Zil
nic ; același colectiv a rezolvat, 
folosind mașinile electronice de 
calcul cu sprijinul Institutului de 
fizică atomică, problema întoc
mirii planului optim de formare 
a trenurilor de marfă. De asemenea, 
un Colectiv de la Institutul de studii 
și proiectări forestiere a- elaborat un 
model matematic pentru valorifica
rea optimă a lemnului, a cărui apli-

Manifestări consacrate aniversării 
eroicelor lupte din februarie 1933

In ziua de 16 februarie, cu prile
jul aniversării a 30 de ani de lă 
eroicele lupte ale muncitorilor ce
feriști și petroliști 
1933, în întreagă țară 
manifestări consacrate 
niment de seamă.

din februarie 
au avut loc 
acestui eve-

9 9

V.

care a evocat episoade din timpul 
grevelor muncitorilor ceferiști și pe
troliști din februarie 1933.

Tot sîmbătă a fost dezvelită la 
Craiova o placă comemorativă pe clă
direa unde, în timpul procesului în
scenat Conducătorilor luptelor cefe
riștilor și petroliștilor din februarie 
1933, a fost editat d’ë către partidul 
comunist ziarul „Apărarea ceferiști
lor”, care a apărut în toată perioada 
desfășurării procesului.

în îrttreprindéri, 
in- institute dé îfi- 
vățămînt superior

și în numeroase instituții s-au ținut 
în ziua de 16 februarie conferințe cu 
tema „A 30-a aniversare a luptelor 
ceferiștilor și- petroliștilor din fe
bruarie 1933“.

ani de la moar- 
Mihail-ovici Ei-

stimulare a gîndiiii independente • 
fiecăruia.

Talentul de pedagog al marelui 
cineast rezultă clar din carte. El 
constă tocmai în faptul că profeso
rul nu-și impunea propria personali
tate, ci lăsa studenților inițiativa, le 
încuraja căutările și prevenea tot
odată erorile sau tendințele de su
perficialitate. El lé cerea stăruitor 
să-și explice fiecare gînd, să moti
veze scopul', ideea urmărită printr-o 
anumită rezolvare a construcției fil
mului, a compoziției unui cadru. Fie 
că era vorba de opere clasice, Bal- 
za>c sau Dostoïevski, fie că lucrul cu 
studenții se făcea asupra unor pagini 
din scriitori sovietici contemporani. 
Eisenstein știa să trezească la st 
dentii săi căpacitatea de a pătrund^ 

.........________ sensul fundamen- 

...... :—T__________ tal al acțiunii, de

S-au împlinit 15 
tea lui Serghei 
senstein, unul din cei mai străluciți 
reprezentanți ai școlii cinematogra
fice sovietice, artist-cetățean cu o 
multitudine de preocupări creatoare. 
Pentru cineaști, ca și pentru masele 
de iubitori ai filmului, creația sa 
constituie un izvor de prețioase în
vățăminte și satisfacții, exercitînd pe 
drept cuvînt o mare atracție asupra 
tuturor.

Pe Eisenstein regizorul de cinema, 
autorul unor filme excepționale, a- 
șezate definitiv la temelia culturii 
cinematografice mondiale, îl cunoaș
tem și îl admirăm. Oridecîteori reve
dem „Crucișătorul Potemkin", „Ivan 
cel Groaznic“ sau „Alexandr Nevski", 
încercăm aceeași emoție profundă, 
aceeași bucurie, întotdeauna proas
pătă, în fața unor 
opere de o mare 
bogăție de idei, 
pline de îndrăz
neală, și originali
tate, cu adevărat 
revoluționare în conținutul și expre
sia lor. Din culegerea de „Articole 
alese“ ale cineastului, publicată în 
traducere romînească acum cîțiva 
ani, l-am putut cunoaște pe Eisen
stein publicistul, teoreticianul, po
lemistul.

Pentru a întregi cunoștințele noas- te formulate în general,

La 
reparat 
rulant

Atelierele de 
material 

„16 Fe
bruarie' a avut loc solemnitatea de
punerii unor coroane de flori la pla
ca comemorativă ridicată în memo
ria muncitorilor ceferiști din Cluj, 
care în februarie 1933 s-ău ridicat 
la luptă împotriva odiosului regim 
burghezo-moșieresc. La clubul „Me
talul“ C.F.R. Cluj a avut loc sîmbă- 
tă după-amiază o adunare festivă 
cu prilejul căreia tovarășul L. Ar- 
chiudeanu, secretar al Comitetului o- 
rășenesc Cluj al P.M.R., a 
despre însemnătatea zilei de 
bruârié.

Cluj

vörbit
16 fe-

Galați

La palatul cul
turii din Tg. Mu
reș â avut loc sim. 

bătă o adunare festivă consacrată ă- 
niversării a 30 dé äni de la luptele 
greviste din februarie 1933. Despre 
însemnătatea zilei de 16 februarie a 
vorbit tov. N. Verdș. prim-s'èôfëfà’r 
al Comitetului orășenesc Tg. Mureș 
al P.M.R.

Tg. Mureș

tineri 
sîm- 

Filar- 
Cons-

Sute de 
s-au întîlnit 
bătă în sala 

rnonicil de Stat cu tovarășul 
târitin Drăgan, mémbru supléant al
C.C. al P.M.R., prirri-secretar ăl Co
mitetului régional Oltenia äl P.M.R.,

Craiova

Aparate electrice de
Dezvoltarea industriei 

noastre socialiste a fă
cut posibilă producerea 
unei largi game de apa
rate electrocasnice sau 
riiédahicë, ttiënité să ușu
reze munca gospodine
lor sau să mărească gra
dul de confort al locuin
țelor. Au fost bine pri
mite aparate ca aspira
torul dé praf, mașinile 
de gătit cu gaze, frigi
derele, precum și sorti
mentele bogate de lustre.

în acest an apar în co
merț diferite sortimente 
de aparate electrice de 
uz casnic. Iată cîteva 
din cele mai impor
tante : Mașina de spălat 
rufe „Alba Lux 2” esté 
un produs îmbunătățit, 
Ia care se schimbă dis
poziția întrerupătoarelor 
și a ceasului de control. 
Motoarele cu colector 
sînt înlocuite prin mo-

toare cu poli ecranați, 
care elimină chema dé 
deparazitare. „Alba Lux 
3” este o mașină sim
plificată, fără rezistență 
de încălzire, céas dé 
control și pompe de eva
cuare a apei. Și frigide
rul „Ffâffi” éSté în 
continuare perfecționat, 
în ihagàZinelë dp specia
litate së vor găsi 20 de 
modele noi de corpuri de 
iluminat „Guban". Sé 
Vă îmbunătăți simțitor și 
calitatea becurilor prin 
înlocuirea soclurilor dé 
tablă zincată cu socluri 
din alamă.

Au mai fost contrac
tate dé către comerț o 
sérié de modèle noi din 
diferite produse : âpara- 
taje pentru instalații e- 
lectrice (întrerupătoare, 
comutatoare, prize, fișe 
etc.) de diferite tipuri și 
culori. Se vor găsi

Noi articole electrocasnice. Ma
șina de spălat și uscat rute 
.Aiba-Lux 2" și aspiratorul de 
praf cu 10 piese. (Foto : R. Costin)

care va duce la obținerea unui sor
timent mai avantajos de produse 
din masa lemnoasă, la reducereadin masa lemnoasă, la 
cheltuielilor de muncă și materiale 
și, în final, la creșterea rentabilității 
întreprinderilor.

Extinderea metodelor dé progra
mare lineară la elaborarea planu
rilor de aprovizionare, a planurilor 
tehnice, de producție și financiare 
ale întreprinderilor industriale, ale 
gospodăriilor agricole de stat va a- 
vea un însemnat efect economic și, 
îri același timp, va contribui la îm
bunătățirea planificării.

Pe deplin justificată este atenția 
ce se acordă problemelor privind 
întocmirea balanțelor legăturilor 
dintre ramuri. Aceste balanțe per
mit să se evidențieze sistemul com
plex al corelațiilor și intérdépéndén- 
télor între ramuri și subramuri, în
tre diversele laturi ale producției 
sOciâle. Ele vin să completeze și să 
detaliézè balanțele clasice care se 
întocmesc curent de către statisti
cieni, cum sînt balanța produsului 
social și a venitului național. As
pectul matematic se reduce la cal
culul matricial și vectorial, dar care 
solicită folosirea mașinilor electroni
ce de calcul pentru rezolvarea unor 
ecuații cu zeci și chiar sute dé ne
cunoscute. Totodată, se obțin o se
rie de elemente noi : caracterizarea 
fluxurilor materiale dintre ramurile 
și subramurile economiei naționale, 
determinarea „coeficienților tehnici“ 
etc. Toate acestea oferă mari posi
bilități pentru cunoașterea operativă 
a corelațiilor și proporțiilor din e- 
conomia națională, pentru aprecie
rea eficienței investițiilor, pentru e- 
laborarea mai multor variante de 
plan. In cadrul D.C.S. s-au inițiat 
lucrările pregătitoare pentru balan
ța legăturilor dintre ramuri și ău 
fost rezolvate unele probleme teore
tice și metodologice, asigurîndU-s'e 
astfel condițiile pentru trecerea la 
întocipirea efectivă a acesteia.

Se știe că aplicarea metodelor ma
tematice moderne impune folosirea 
unor mașini perfecționate de calcul, 
în ultimii ani, D.C.S. a fost dotată 
cu un număr însemnat de mașini de 
calcul.; în afară de stația centrală de 
mașini statistice, s-au înființat Stații 
pe lîngă direcțiile regionale de statis
tică. S-au luat măsuri ca töt mai 
multe lucrări statistice să fie prelu
crate mecanizat, asigurîndu-se astfel, 
pe lîngă operativitate și exactitate, 
un timp disponibil mai mare pentru 
analiza statistico-economică. Pînă a- 
cum, la D.C.S. au fost adaptate pen-i

(Agerpres)uz casnic
magazinele de speciali
tate radiatoare alungite 
și fadiatoare hiperbolice, 
reșOuri du plăci dé fontă 
și reșouri cu grătar și 
tigaë, ventilatoare dé 
masă, aparate dé uscat 
părul, automate de sca
ră, cordoane cu priză și 
fișe flexo în P.V.C., pri
ză triplă cu cordon și 
fișă etc.

Cerințele 
lor Sîrit tot 
ce privește
lectrice de uz casnic, 
nul acesta comerțul 
âsigură un spor în apro
vizionarea populației la 
frigidere cu 76 la sută, 
la mașini de spălat rufe 
cu 19 la sută etc.. De a- 
■semenea, vor fi puSe în 
vînzare mai multe aspi
ratoare de praf și alte a- 
parate electrocasnice.

corisumatori- 
mai mari 
aparatele

în
e-

A-
va

In vitrinele librăriilor Lum.“’« S 
__ ................. ... .....  eficace, de a 

transmite în lim
bajul filmului caracterul personaje
lor, implicațiile acțiunilor și gesturi
lor acestora.

Principiile călăuzitoare de esteti
că cinematografică, tezele esențiale 
care se desprind din lecțiile lui Ei
senstein nu apar niciodată în car- 

- ••-. ' --J-. Ș.abstrâcte,
tre despre multilaterala personalitate ca nișfe norme infailibile, valabile 
a lui Eisenstein, volumul publicat a- oricînd și oricum. în aceste lecții 

studenții erau. Stimulați să porneas
că întotdeauna de la analiza temei 
concrete, propusă spre a Ü tratată 
regizoral, să găsească practic solu
țiile cele mai adecvate. In acest 
sens, lecțiile incluse în volum — 
tiătînd despre soluția regizorală, 
mizanscena, încadratura și compo
ziția cadrului — sîrit edificatoare 
pentru diversitatea problemelor de 
ordin practic și teoretic, pe cdre pro
fesorul le punea în fata elevilor săi. 
Este izbitoare dezinvoltura cu care 
marele cineast străbătea o diversita
te de domeriii ale artei și culturii, re- 
feriridu-se cu dorilpéten-fâ la probleme 
dé plastică, literatură, teatru ori 
muzică, citind exemple de opere și 
creatori în raport cu lecția predată, 
apelînd la O variată gamă de cu
noștințe artistice, pe care le consi
déra indispensăbile pentru viitorii 
cinăăști. Așa cum subliniază în pre
fața cărții cunoscutul regizor sovie
tic Serghei Iulkevici, „Eisenstein 
vede in regizor și un arhitect, și un 
poet, și un pictor, și 
dar în primul rînd 
sensul cel mai înalt 
vînt ; un artist care 
tic, un artist-inovator...".

Volumul „La lecțiile de regie ale 
lui Eisenstein“ nu se adresează ex
clusiv oamenilor de specialitate. 
Prin tonul viu și atrăgător, prin ca
racterizarea pregnantă a personali
tății marelui cineast, prin modalita
tea accesibilă în care sînt relatate 
lecțiile, cartea interesează cercuri 
mai largi de cititori. Citind-o ne vom 
îmbogăți imaginea pe care filțh&la, 
désenele și articolele cunoscute deja 
ne-au dat-o despre cel care a fost 
Serghéi Mihailövici Éisénstéfri.

cum.de Editura „Meridiane" („Lă 
lecțiile dé regie ale Iui Eisenstein“, 
de V. Nijni), rii-1 înfățișează pe ad
mirabilul pedagog care a format ge
nerații întregi de cineaști sovietici, 
în calitate de profesor la Institutul 
unional de stat pentru cinematogra
fie din Moscova.

Cartea lui V. Nijni nu are preten
ția de a îmbrățișa complet vastă 
muncă didactică desfășurată ani lă 
rînd de eminentul cineast sovietic. 
Ea cuprinde numai o parte a însem
nărilor. și notițelor pe care autorul 
cărții, devotat elev Și asistent al 
maestrului, le-a făcut la le'Oțiile ți
nute dé acest'a — și aiïumé la cîte
va lecții de lă jumătatea dééeriiului 
al patrulea. Dar cît de precis și de 
viu se conturează din dceste pagini 
figură lui Eisenstein, temperamentul 
său cuceritor,' tactul și priceperea sa 
pedagogică, îmbinînd o mare exi
gență făfă de studénü cu o continuă

MIHAIL LUPU

un compozitor, 
un cineast, în 
al acestui cu- 
gîndește sinte-

tru prelucrarea mecanizată 210 ma
chete de prelucrare a dărilor de sea
mă Statistice din cele 301 ; unele a- 
plicații și prelucrări la mașinile e- 
lectronice de calcul aparținînd Insti
tutului de fizică atomică, D.C.S, și 
altor instituții, cum sînt câlculélé 
prețurilor medii, ale dispersiei pen
tru cercetarea selectivă a bugetelor 
de familie, ale numărului populației 
în perspectivă, diférite variante de 
programare lineară ș.a. au dus la re
zultate pozitive. Problema caré sé 
pune acum este acéea a elaborării 
unor programe mai judicioase, a fo
losirii mai intense a acestor mașini 
atîfț* pentru nevoile statisticii, cît și 
ale cercetării științifice.

Cu toate realizările obținute 
prin introducerea metodelor mate
matice în statistică și economie, 
nu pot fi trecute cu vederea unele 
greutăți și lipsuri, a căror lichidare 
ar spori mult eficiența acestei ac
țiuni. Astfel, deși în prezent există 
mai multe centre care se ocupă cu 
problemele respective — Direcția 
Centrală de Statistică, Ministerul 
Finanțelor, Institutul de matematică 
al Academiei R.P. Romîne, Faculta
tea de matematici și mecanică a 
Universității din București, Institu
tul _ de științe economice „V. I. 
Lenin“ și altele — totuși, prâc-r 
tic nu s-a realizat o suficientă 
coordonare a acțiunilor în acest 
domeniu. Această situație contri
buie la dispersarea forțelor și mij
loacelor existente, generează unele 
paralelisme etc. După părerea noas
tră, ar trebui asigurată totodată o 
mai bună proporționare a tematicii, 
în sensül de a se acorda atenție cu 
precădere metodelor statistice cla
sice și celor de programare linea
ră care äü în stadiul actual 
o valoare practică mal märe. Desigur, 
este necesar ca ministerele, celelalte 
organe centrale, întreprinderile să 
asigure condițiile ca cele mai valo
roase propuneri să-și găsească apli
care în practică.

Aplicarea metodelor matematice 
moderne și introducerea mașinilor 
electronice de calcul sînt la început 
în țara noastră Prin desfășurarea 
mai susținută a eforturilor în această 
direcție, prin intensificarea colaboră
rii dintre economiști și matematicieni, 
prin abordarea și rezolvarea princi
palelor probleme, cu valoare prac
tică certă, statistica va contribui cu 
mai multă eficiență la rezolvarea în 
bune condiții a sarcinilor ce îi re
vin în etapa actuală a desăvîrșirii 
construcției socialiste în țara noastră.

.TEATRE : Teatrul äe Operă și Balet 
al R. P. Romîne ; Spărgătorul flfe nuci
— (orele 11) ; Boema — (orele 19,30) Tea
trul de stat de opêrétâ : Păgăiiini - (o- 
rële 10,30) ; Marri-zétlé Nitouché — (orele
19.30) . Filarmonica de stat „George E- 
nesçü“ (Aténëul R, p. Rorriîhe) : côhcért 
simfonie. Dirijor : Mircea Basarab. So
list : ștefan Ruha — (orele 11). (Sala 
mică a Palatului R. P. Romîne) : Con
cert lecție cu tema : Haydn-Mozart — 
(orele 10). Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (Sala Comedia) : Cidul — (orele
15.30) ; O scrisoare pierdută — (orele
19.30) . (Sala Studio) ; Bolnavul închipuit
— (orele 10) ; Mașina de scris — (oréle 
15) ; Siciliana — (orele 19,30). Teatrul „C.
I. Nottara“ (Sala Magheru) : Frații Ka
ramazov — (orele 10) ; Pygmalion — (o- 
rele 15,30) ; Ziua de naștere a Tereziei
— (orele 19,30). (Sala Studio): Patru sub 
un acoperiș — (orele 10,30) ; Scandaloasa 
legătură dintre domnul Kettlé și doam
na Modn — (orele 16) ; Băieții veseli — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (bd. Schitu Măgureanu 1) ; Sfîn- 
ta Ioana — (orele 10) ; Tache, Ianke și 
Cadîr — (orele 15) ; Copiii soarelui — 
(orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahia nr. 76) : Fotbal — (orele 15) ; Me
najeria de sticlă — (orele 19,30). Teatrul 
muncitoresc C.F.R.-Glulești : Băiat bun, 
dar... cu lipsuri — (orele 15) ; Corabia 
cu un singur pasager — (orele 19,30). Tea
trul pentru tineret și copii (Sala C. 
Miile) : Oceanul — (orele 20). (Sala Li
bertatea): Emil și detectivii — (orele 17) ; 
O felie de lună — (orele 20). Teatrul e-, 
vreiesc de stat ; Opera de trei parale — 
(orele 20). Teatrul regional București : 
îndrăzneala — (orele 20). Ansamblul de 
cîntece și dansuri al C.C.S. : Visuri îft 
drăznețe — (orele 20). Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase“ (Sala Savoy) ; Tănase 
și Revista — (orele 11 și orele 20). (Sala 
Victoriei) : Ocolul pămîntului în 30 de 
melodii — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Orfeu) ; Ursuleții veseli — (orele 
11). (Sala Academiei) : Căluțul cocoșat
— (orele 17). O.S.T.A. (Sala Palatului 
R. P. Romîne) ; Concert extraordinar de 
muzică sud-americană dat de formația 
Los Plateados de Mexico — (orele 11 ■ 
16.30 și 20). Circul de stat : Stelele Varșo
viei — prezentat de ansamblul circului 
polonez — (orele 16 șl orele 20).

CINEMATOGRAFE ; Lupeni 29 - am 
bele Serii — cinemascop : Patria — bd 
Magheru 12—14 (9,15; 13; 17; 20). Baronul 
de Münchhausen : Republica - bd, Ma
gheru 2 (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Elena 
Pavei — bd. 6 Martie 14 (9; 11, 13; 15: 
17; 19; 21), Grivița — Calea Griviței (po
dul Basarab) — (10; 12; 14.30; 16,45; 19. 
21), 23’ August — bd. Dimitrov 118 (10 
12,05; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Maria Cande 
larla rulează la cinematografele Maghe 
ru — bd. Magheru 29 (10; 12; 15: 17: 19: 
21), I. C. Frimu — bd. 6 Martie 16 (9.30;
II, 45; 14; 16,15; 18,30; 20.45), Flacăra - 
cal. Dudești 22 (12; 16; 18,15; 20,30). Van 
Gogh — cinemascop ; V. Alecsandrl — 
sțr. Grigorëscu 24 (11; 13,30; 16; 18.30; 21). 
Divorț italian : București — bd. 6 Martie 
6 (9 30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21). Gh. Doja
— cal. Griviței 80 (9,30; 11,45; 14; 16,30: 
19: 21,30). Alex. Sahia — cal. Văcărești 21 
(10 15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30), Ștefan 
cel Mare — șos. Ștefan cel Mare — colț 
cu str. Llzeanu (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30: 
20.45), G. Coșbtic — piața G. Coșbuc 1 
(9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Strada 
mezinului : Tineretului — cal. Victoriei 
48 (14; 16; 18,30; 20,30), Luceafărul — cal. 
Rahovel 118 (10,30; 15; 17; 19; 21). De la 
Apenini la Anzi — cinemascop : Victoria 
bd. 6 Martie 7 (9,15; 11,15; 13,15; 15,15; 
17,15; 19,15; 21,15). Tizoc — cinemascop : 
Luriiina — bd. 6 Martie 12 (9,30; 1125; 
13,20; 15,15; 17,10; 19,15; 21,15), Mirajul ;

Central — bd. 6 Martie 2 (10,30; 12,30; 
14,3ff; 16,30; 18.30; 20,30), Aurel Vlaieu — 
șos. C'otroceni 9 (15; 17; 19; 21). Sub cu
polas alBàstfâ : 13 Septembrie — str. 
Doamnei 9 (10; 11,15; 12,30). Cind come
dia era rege — Vîrsta de aur a come
diei : 13 Septembrie — str. Doamnei 9 
(14; 17; 20). Povestiți vesele — Ancora : 
Timpuri Noi — bd. 6 Martie 18 (rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la 0- 
réle 21). Omul cu obiectivul rulează la 
cinematografele Maxim Gorki — str. 13 
Decembrie 5—7 (11; 16; 18,15; 20,30), 8 
Martie — str. Buzești 9—11 (15; 17; 19; 
21), 30 Decembrie — căi. Ferentari 86
(12; 16; 18,15; 20,30). Balada husarilor : 
înfrățirea între popoare — ■ bd. Bucu
reștii noi (11,30; 15,30; 17,45; 20), Olga 
Bancic — cal. 13 Septembrie 198 (15; 17; 
19; 21). Partea ta de vină : 1 Mai —- bd. 
1 Mai 322 (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Volga
— șos. ïlié Pintilie 61 (10; 12; 16; 18,16;
20.30) . Tot aurul din lume : Cultural — 
piața Ilie Pintilie 2 (15; 17; 19; 21). Ô 
viață_ rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21 la cinematograful 
Alex. Popov — cal. Griviței 137. Soțul 
soției sale rulează la cinematografele 
C-tin David — șos. Crîngași 42 (16; 18,15;
20.30) , M. Eminescu str. M. Èminescu 
127 (11,30; 16; 18,15; 20,30). Carmela — ci
nemascop ; V, Roaită — bd. 1 Măi 57 
(10; 12: 14; 16; 18,15; 20,30). Floarea zăpe
zii : Unirea — bd. 1 Mai 143 (16; 18; 20). 
Hamlet rulează la cinematograful T. Vla- 
dlmirescu — cal. Dudești 97 (10; 15; 13; 
20.45). Tinerii — cinemascop : Miorița — 
cal. MoșilorT27 (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18.45; 
21), Transportul 5 Munca — șos. Mihai 
Bravii 221 (12; 16; 13,15; 20,30). Dă-i îna
inte fără grijă.; Popular — str. Mătă- 
sari 31 (14.; 16;. 13,15; 20,30). Apartamentul : 
Arta — cal. Călărași 153 (11; 15,30; 18;
20.30) , 16 Februarie — bd. 30 Decembrie 
89 (14; 16,45; .18,30; 20.45). Patru Inimi : 
Moșilor — cal. Moșilor 221 (11; 16; 18 15f
20.30) . Președintele, centru înaintaș ru
lează la cinematograful Ilie Pintilie — 
șos. Colentina 84 (16; 18; 20). A fost Che
mată și clasa V-a : Floreasca — str. I. S. 
Bach 2 (16;, 18,15; 20.30). Marile speranțe : 
Libertății <- str. 11 Iunie 75 (10; 12.30; 
15,30: 13; 20,30). Acord final : G. Bacovia
— șos. Giurgiului 3 (11,30; 15,30; 18; 20.15). 
Moara cu noroc • Drumul Serii - str. 
Drumul Serii 30.(11- 15; 17,30; 20). Labi
rintul inimii — cinemascop ; rulează la 
cinematograful B. Delavrancea — bd 
Libertății 70—72 (11; 14; 16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele - 8,50 -< Gim
nastica de Învidrare la domiciliu. 9 00 — 
Emisiune pentru copil șl tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — 
Emisiunea pentru sate. 18.00 — Varietăți. 
Transmisiune de la Studioul de concerte 
al Radtoteleviziunii. 19.00 - Jurnalul te
leviziunii. 19,15 - Partea a II-a a emi
siunii de varietăți. 20 30 — Filmul artis
tic ■ „Prietenul nostru comun" — o pro
ducție a Studiourilor sovietice .,Mos- 
film". In încheiere : Buletin de știri.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 13 r 

și 20 februarie : Vreme umedă cu ce 
variabil mal mult acoperit. Precipitați 
temporare vor cădea în cea mai mare 
parte a țării. Vînt moderat din seetd- 
rul vestic. Temperatură staționară la în
ceput, apoi în creștere; minimele vor fi 
cuprinse între zero grade și minus 10 
grade, iar maximele între minus 5 gra
de și plus 5 grade. Local ceață. In Bucu
rești ; vreme umedă cu cer variabil mai 
mult acoperit. Temporar precipitații. 
Vint moderat din vest. Temperatura sta
ționară,

cum.de
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IMACIKA ONOR EROICE înapsierea tovarășului Gheorghe Gaston Marin 
de la Varșovia_>

(Urmare din pag. I-a)

O fotografie fixează un moment 
le la Congresul Sindicatelor Uni

tare, ținut la Timișoara în aprilie ’29. 
Mîini de muncitori. Delegații adoptă 
programul de revendicări cu carac
ter economic și politic, și cheamă 
Ia luptă masele lărgi p'opulare. La 
luptă împotriva încercărilor capita
liștilor de a ieși din criză pe spinarea 
clasei muncitoare. Pe același panou 
din expoziție, un document al crimei: 
ordinul cu numărul 23 797 al Sigu
ranței prin care se luau noi măsuri 
represive împotriva mișcării munci
torești.

Cuvîntul partidului se răspîndea 
tot mai larg în mase : cînd s-au a- 
prins cărbunii mîniei în minele din 
Valea Jiului, în această „vale a plân
gerii" din anul ’29, pe muncitori îi 
chemau la luptă organizațiile de 
partid și U.T.C., sindicatele unitare 
din Petroșeni și Vulcan, din Lupeni 
și Petrila, din Lonea și Aninoasa. Te 
fac să retrăiești atmosfera acelor zile 
luptătorii cu pumnul ridicat surprinși 
într-un emoționant instantaneu foto
grafic. Din rîndurile lor au secerat 
mitralierele, în acea fierbinte zi de 
august, pe cei 29 de neînfricați gre
viști.

„Legi reacționare și regulamente 
de cazarmă", „Groaznica exploatare 
și teroare de la atelierele C.F.R.", 
„4000 de ceferiști manifestează pe

Panoul înfățișând constituirea Comitetului Central de acțiune pe țară 
al muncitorilor ceferiști.

fetrăzile Capitalei“, „Grevă la uzi
nele Lemaître" — sânt doar cî- 
teva titluri publicate în presă, 
lapidare rînduri din zbuciumata 
cronică a anului 1930. Acțiuni
le muncitorilor împotriva concedieri
lor și ă represiunii - aveau în frun
te pe comuniști. Așa cum se des
prinde dintr-o hartă. Existau or
ganizații ale P.C.R. în principalele 
centre feroviare: la Grivița și Galați, 
la Dej și Nicolina, la Brașov și Sime- 
ria, la Cluj, Arad și Pașcani. Iată, 
într-o fotografie, sediul sindicatelor 
din Galați. Aici, în portul dunărean 
cu veche tradiție de luptă muncito
rească, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a devenit în 1930 membru 
al comitetului local al P.C.R., al co
misiei locale a Sindicatelor unitare.

La Dej; orășelul ardelean de pe 
Someș, se mai păstrează și astăzi 
o casă veche fără etaj, (iat-o 
aici, în fotografia din expoziție), 
unde își avea sediul, odinioară, sin
dicatul ceferiștilor. într-o zi de la sfîr-, 
șitul anului’31 a venit aici un munci
tor electrician, Gheorghe Gheorghiu, 
transferat „disciplinar" din atelierele 
gălățene pentru activitatea sa revo
luționară. El desfășoară în acest' 
oraș o intensă muncă de organizare 
a muncitorilor ceferiști. Cuvîntul 
partidului, adus de el prinde viață. 
Ne vorbește despre aceasta un pro
ces verbal, în facsimil, aflat sub pa
noul de sticlă. Membrii Sindicatului 
•C.F.R. aleg o nouă conducere, pe 
bază de front unic de jos, se elabo
rează un program de revendicări pe 
care, într-o adunare extraordinară, 
îl adoptă toți muncitorii atelierelor 
din Dej.

în perspectiva luptei revoluțio
nare, evenimentul cel mai de sea
mă l-a marcat intrarea în acțiu
ne a muncitorilor din ramuri de bază 
ale industriei — ceferiștii, metalur- 
giștii reșițeni, minerii Văii Jiului și 
alții. Cîteva documente consemnează 
ridicarea la luptă a maselor munci
toare împotriva curbei de sacrificiu, 
intensificării exploatării : o fotogra
fie prezintă demonstrația a mii de 
muncitori grivițeni din 29 ianua
rie 1931 ; o altă fotografie în
fățișează pe muncitorul Mihaj Cră
ciun răpus în timpul demonstrației. 
Rînduri din manifestul C.C. al P.C.R.: 
„Partidul Comunist vă cheamă la 
lupta pentru cucerirea revendicări
lor voastre. El cheamă alături de 
voi toți muncitorii și muncitoarele 
din țară”.

Privirile vizitatorului întîlnesc co
perta ușor îngălbenită a broșurii 
„Congresul al V-lea al P.C.R." — 
document în original. Sînt, de ase
menea, expuse fragmente din rezo
luțiile congresului.

Modestă căsuță de muncitor de 
pe strada Mitropolitul Grigore 

69... Dintr-o nișă luminată, mache
ta ne-o prezintă așa cum arată 
aievea : trasă mai spre fundul 
curții, ascunsă de zaplazul înalt, 
năpădită de frunzișul pomilor, casa 
era oarecum mai ferită de ochii Si
guranței. 20 martie 1932... Zi în care, 
s-a ținut aici Conferința pe țară a 
muncitorilor ceferiști, creînd un or
gan care eă conducă și să coordo
neze lupta muncitorimii ceferiste. 
Așa cum se arată pe panou, s-au 
întrunit delegați din București, Iași, 
Cluj, Galați, Brăila, Pașcani, Tr. Se
verin, Oradea, Dej. Ei au ales Co
mitetul Central de acțiune al mun
citorilor ceferiști. Iar ca secretar, pe 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
al cărui portret se află în centrul 
panoului. Ei îl știau ca pe un revo
luționar neînfricat, fiu devotat al 
clasei muncitoare. Iată pe același 
panou facsimilul chemării Comi
tetului Central de acțiune că
tre întreaga muncitorime și func- 
ționărime săracă de la C. F. R. 
Citim : „numai prin lupta revo
luționară q tuturor muncitorilor și 
funcționarilor săraci de la C.F.R. vom 
putea opri ofensiva burgheziei. Nu
mai prin organizarea luptei hotărîte 
și a grevei generale vom impune re
vendicările noastre". <

Un ordin circular al Sigu
ranței,' din iulie 1932, reprodus 
în facsimil, recomanda zbirilor 
să vegheze asupra lui Gheorghe

Gheorghiu, care a primit însărci
narea specială de la Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Romîn 
să mențină legătura între organiza
țiile din Transilvania și București și 
să reorganizeze sindicatele cefe
riste. El călătorea pe atunci în 
toată țara, ăvînd mandatul partidu
lui de a ajuta masele muncitoare să 
înțeleagă că numai pe calea luptei 
deschise, pentru- revendicări con
crete, în front unic, pot impune sa
tisfacerea intereselor lor vitale ; de 
a le arăta că epoca memoriilor și in
tervențiilor trebuia înlocuită cu ac
țiunea hotărîtă la capătul căreia de
sigur, se afla greva.

P0 panourile expoziției se află și 
portretele altor conducători ai lupte
lor ceferiștilor și petroliștilor din 
1933, tovarășii Chivu Stoica, Ilie 
Pintilie, Gheorghe Vasilichi.

Mereu mai organizată, mai con
știentă și mai puternică, clasa mun
citoare, în frunte cu comuniștii, își 
înălța tot mai mult brațul spre mi
nerul, sirenei de luptă de la Grivița.

Neuitatele zile
Abia începuse 1933. Darul de Anul 

Nou hărăzit poporului romîn de că
tre marile monopoluri nu s-a lăsat 
mult așteptat : nici nu se uscase 
încă bine cerneala semnăturilor de 
pe acordul înrobitor de la Geneva, 
încheiat de guvernul național-țără- 
nist cu bancherii de peste hotare, 
cînd ghilotina curbei de sacrificiu a 
retezat pentru a treia oară sala
riile și pensiile maselor munci
toare. Acuzatoare ne răsar în fața 
ochilor tăieturile din ziarele de la în
ceputul lui ’33.

Amploarea luată de marile ac
țiuni ale oamenilor muncii e oglin
dită printr-o cifră prezentă în 
expoziție : au avut loc acțiuni mun
citorești în 1 403 întreprinderi. Alături 
se află panoul cuprinzînd exponate 
care evidențiază acțiuni ale oameni
lor muncii de Ia începutul anului 
1933. Vedem în facsimil petiții sem
nate de țărani. Alături, în fotografie, 
o adunare a „Frontului Plugarilor", 
a cărei conducere a recunoscut în 
partidul comunist pe îndrumăto
rul ei.

Iată aici, în expoziție, cîțiva din
tre „fluturașii" editați de P.C.R. : 
„Jos fascismul 1" scrie dedesubtul 
unul desen reprezentând o mînă vi
guroasă ce sfarmă zvastica; alt „flu- 
turaș" înfățișează o mamă ce-și 
ridică glasul împotriva războ
iului imperialist. Reține atenția, pe 
același panou, un facsimil reprodu
ced articolul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, intitulat „Greșelile 
mișcării anti-războinice", în care 
sînt demascate cu vigoare pregăti
rile de război ale burgheziei romîne 

și eînt mobilizate cele mai largi 
cercuri împotriva acestor pregătiri.

Filmul anului ’33 se derulează cu 
repeziciune de la panou la panou. 
Apar tot mai numeroase imagini 
străbătute de suflul eroicelor lupte 
din februarie. Pe fondul roșu, su- 
gerînd culoarea steagului proletar, 
se desprind, dintr-o fotografie ine
dită, figurile ceferiștilor gălățeni a- 
flați în grevă. Dedesubt, în facsimil, 
telegrame cifrate. Tot mai multe te
legrame cifrate ale Siguranței gene
rale. Ușor se descifrează din ele pa
nica în fața acțiunilor revoluționare 
inițiate de partid.

28 ianuarie : grevă la Grivița. Frîn- 
tură din marea grevă ce se apropia, 
fată ce spunea un manifest expus 
aici : „Timp de trei ore ceferiștii au 
fost stăpînii atelierelor". Și iată cum 
se încheia el : „înainte, la luptă, 
pînă la izbîndă".

înainte, la luptă 1 31 ianuarie : o 
nouă grevă. Tot la Grivița.

Ziua de 2 februarie. Fiecare ceas 
— ceas de luptă. Citim ca într-un 

. jurnal de front :
ora 7 : se împrăștie prin secții a- 

fișele chemînd pe muncitori lq gre
vă, în hala secției a Il-a (vagoane), 
la ora 9 dimineața.

ora 9 : șuieră sirena ; răsună tam
poane lovite cu ciocanul — semnal 
de adunare.

ora 11,30 : gărzi de autoapărare 
la porți.

orele 12—14 : lucrătorii stau în 
fața administrației, luînd hotărîrea să 
nu plece pînă nu le sînt satisfăcute 
revendicările.

ora 18,30 : delegația muncitprilor 
pleacă pentru tratative la Ministe
rul Comunicațiilor.

Săpate pe fondul auriu al panou
lui monumental, cuvintele arată : 
„Greva s-a caracterizat prin folosi
rea unor forme superioare de luptă : 
ocuparea întreprinderii însoțită de 
organizarea unei largi solidarități în 
afară1“. s

Cuvîntul partidului avea forța unui 
semnal. Lupta continua. Continua la 
Iași, Galați, Pașcani, Cluj, Oradea, 
Constanța... Mari acțiuni ale munci
torilor ceferiști în întreaga țară. Noi 
lupte pe care ni le evocă aici frag
mente din manifestele editate de 
partid.

Spaima față de amploarea cres- 
cîndă a luptelor revoluționare urcă 
de la agentul de siguranță, strecu
rat între zidurile coșcovite ale cita
delelor muncitorești, pînă în cabi
netul capitonat al primului ministru. 
Reacțiunea trece la un nou atac. 
Privind facsimilele din ziarele bur
gheze în care se anunța institui
rea stării de asediu, te gîndești la 
negura care s-a așternut dintr-odată 
peste țară în acea dimineață de 
februarie.

Ce însemna starea de asediu ? se 
va întreba tînărul vizitator. îi va fi 
de ajuns să citească acest document 
al „sfintei" democrații burgheze: or
donanța Corpului II Armată prin 
care erau dizolvate toate organiza
țiile muncitorești. De aproape un de
ceniu era ilegalizat partidul comu
nist. Și iată-1 pentru a doua oară 
„desființat" 1 Putea fi însă „desfiin
țat“ partidul ? Putea fi oprită legea 
dezvoltării istorice ?

Nu, nimic n-a putut opri desfășu
rarea marilor bătălii de clasă. Sub 
îndrumarea partidului, Comitetul Cen
tral de acțiune al lucrătoriloi cefe
riști pregătea noi demonstrații.

Pășești mai departe, prin fața pa
nourilor din expoziție. Filmul eroice
lor lupte își fixează acum cadrul pe 
valea Prahovei. Privită în perspec
tiva celor trei decenii, cît de emo
ționantă îți apare frățeasca strîn- 
gere de mînă a luptătorilor ceferiști 
și petroliști 1

Sînt înfățișate aspecte de la gre
vele muncitorilor petroliști de la 
„Astra Romînă", „Orion“, „Unirea", 
„Romîno-Americană''.

Deodată, „ecranul” expoziției ca
pătă dimensiuni neobișnuite. Parcă 
trăiești aievea neuitatele zile de 
15—16 februarie 33. Totul îți evocă 
aici clocotul luptei. Iată fotografia 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
în momentul arestării. în noaptea de 
14 spre 15 februarie conducătorii 
muncitorimii sînt arestați. Această 
nouă măsură represivă nu numai că 
n-a împiedicat declanșarea grevei, 
ci a îndârjit și mai mult masele mun
citorilor ceferiști, sporindu-le hotă
rîrea de luptă.

De pe un întreg perete te privesc 
greviștii Griviței. Fotografia i-a 
imortalizat pe eroicii luptători. 
Pe ei, care la chemarea parti
dului s-au ridicat ca un singur 
om pentru revendicările ce rămîn 
înscrise pe fila uneia din cele mai 
mari bătălii de clasă a proletariatu
lui romîn împotriva regimului bur- 
ghezo-moșieresc. Parcurgând aceste 
revendicări, suprapuse pe fotografia 
ce înfățișează un erou colectiv — 
masa greviștilor — simți încă o dată 
că ele erau ale fiecărui muncitor în 
parte și, în același timp, ale tuturor. 
Iată-le :

1. Eliberarea imediată a celor a- 
restați ;

2. Recunoașterea comitetului de 
fabrică ;

3. Ridicarea stării de asediu.
4. Respectarea cuceririlor din 2 

februarie 1933.
Teatrul marii bătălii este redat cu 

fidelitate prin diorama înfățișând a- 
telierole Grivița în acea zi din mie
zul lui februarie. Deasupra, simbolic 
prezentă în expoziție, sirena își îm
prăștie parcă sunetul hotărît și mă
reț, așa cum proletariatul își mani
festă solidaritatea sa de luptă. Gla
sul sirenei, glasul Griviței luptătoa
re răsuna în conștiința muncitorimi: 
bucureștene. Și, așa cum se vede 
într-o fotografie, muncitori din nu
meroase fabrici veneau să aducă Ia 
ateliere sprijinul lor tovărășesc, 
în masa compactă pe care obiecti
vul fotografic a surprins-o în fața 
porților „Griviței" se aflau, alături de 
muncitorii veniți să-și exprime soli
daritatea cu greviștii, intelectuali, 
studenți, meseriași, mici cpmer» 

cianți, țărani din satele apro
piate. Alte fotografii surprind deta
șamentele de jandarmi purtînd pe 
cap căști prusace, cu arma la pi
cior. Sinistră, prezență în peisajul 
cartierului muncitoresc de atunci, 
care ne dezvăluie șirul dughenelor și 
al căsuțelor sărace. Decor al lipsu
rilor, al foamei, al mizeriei.

Privind macheta atelierelor din 
mijlocul sălii, zărești parcă aievea 
pe acoperișurile clădirilor grupuri 
de oameni, cu chipuri dîrze ca în
săși voința ce-i însuflețea. Parcă-i 
auzi scandând, uriaș cor vorbit, ace
le chemări la luptă adresate mulți
mii răspîndite de-a lungul întregii 
căi a Griviței : „Jos starea de ase
diu 1“, „Vrem pîine pentru copiii și 
familiile noastre 1“, „Trăiască Fron
tul Unic al muncitorimii 1", „Jos pre
gătirile de război 1“. Masele prelua- 
șeră, își însușiseră lozincile parti
dului.

Zorii zilei de 16 februarie. Repre
siunea : zeci și sute de muncitori cad 
uciși și răniți, peste 2 000 fiind ares
tați. Verigă a unui întreg lanț de 
fărădelegi.

după curbele de sacrificiu — sta
rea de asediu ;

după starea de asediu — coman
da „foc 1“ în zorii zilei de 16 fe
bruarie ;

după crima din zorii zilei de 16 — 
„omor scuzabil".

Te oprești cutremurat în fața pa
noului ce înfățișează dosarele pur
tînd pe ele „omor scuzabil“.

Privești chipurile tinereții ucise a 
Iui Dumitru' Popa, Vasile Roaită, 
Gheorghe Popescu, Dumitru Maier. 
Noi îi păstrăm în amintire, pe ei și 
pe ceilalți luptători, dîrzi și neîn
fricați— trăsături întruchipate de 
statuia luptătorului revoluționar 
aflată în mijlocul sălii.

Iar siluetă ei se profilează pé mă
rea hartă a patriei, care sugerează 
amploarea crescândă a luptelor con
duse de partid între anii 1931—1933. 
Aceeași hartă oglindește uriașul 
val de solidaritate a maselor din 
întreagă țară cu muncitorimea cefe
ristă. Luminile ce se aprind, rînd pè 
rîn.d, urmînd cronologia bătăliilor de 
clasă, ca și marea mulțime de chi-, 
puri omenești, fotografiate pè sticlă,, 
reprezintă tabloul viu, grăitor al 
unor vremuri de neuitat.

Âdevârații acuzați
Stăruiau încă puternic vibrațiile' 

glasului metalic al sirenei cînd, din 
cabinetul ministrului de interne, a 
pornit către toate inspectoratele de 
poliție și prefecturi o telegramă ci
frată : detașamente de jandarmi să 
patruleze în timpul lucrului în ate
liere ; muncitorii să fie perchezițio
nați la intrarea în întreprinderi ; să 
fie. demontate toate sirenele, din .fa. 
brici și ateliere.

Observați : să fie demontate toate 
sirenele. Să tacă 1 Oare câte sirene 
vor fi fost demontate în urma ordine
lor din telegrama cifrată? Zece ? O 
sută ? Glasul solidarității a răsunat 
însă cu tărie în zilele șl lunile anu
lui 1933. în toată țara. Stau mărturie 
— >în această sală a expoziției — 
nenumăratele mesaje, telegrame, 
moțiuni de protest semnate de mun
citori, intelectuali, gospodine, func
ționari. Protestau minerii din Petro
șeni și Lupeni, textiliștii de la „In
dustria lînei" Timișoara și cei de la 
fabrica de postav Buhuși. Mun-- 
citorii fabricii de bitum din Derna 
au arborat steagul roșu pe coșul fa
bricii și au scris lozinca : „Munci
tori, uniți-vă în luptă cu muncitorii 
de la Grivița“. Solidarizări cu gre
viștii și în sate din județele Ilfov, Ro- 
manați, Covurlui, Constanța. își 
unesc glasurile de protest și învăță
torii din Dolj, Hunedoara, Alba-Iulia, 
Sibiu... Vedeau în clasa munci
toare pe exponentul intereselor fun
damentale ale întregului popor.

Scrise în taina nopții, apăreau 
pe ziduri cuvintele : „Jos justi
ția burgheză 1", „Trăiască conducă
torii ceferiști 1“ Cuvintele acestea 
pot fi citite și în mica firidă prezen
tă într-un colț al sălii. în aceeași 
firidă, privirea descoperă trei stea
guri roșii, pe care o mînă, deprinsă 
mai degrabă cu unealta dec-ît cu 
creionul, a înscris cuvinte simple de 
îmbărbătare muncitorească.

Din documentele de pe panouri se 
desprinde că procesul din 1933— 
1934, înscenat conducătorilor munci
torimii ceferiste și petroliste, desfă 
șurat la București și Craiova, s-a 
întors împotriva organizatorilor lui, 
acuzații fiind adevărații acuzatori.

Semnificativă este prezența, în a- 
ceeași sală, a planiglobului. Lumini 
deasupra continentelor. Par pîlpîirile 
unor stele ale căror raze s-au unit 
ca într-un focar pe pămînturile din
tre Carpați și Dunăre. Raze ale soli
darității proletare. Din Europa, Ame
rica și Africa, din Uniunea Sovietică, 
Franța, Anglia, Cehoslovacia, Spa
nia, Uruguay, Maroc, Italia, Elveția. 
Spicuiești: la 22 iunie 1934, 74 000 de 
muncitori new-yorkezi cer printr-o 
moțiune eliberarea conducătorilor 
muncitorimii ceferiste și petroliste 
din România ; „Ecoul solidarității 
proletare va parveni, în pofida cen
zurii, proletariatului romîn" — se a- 
rată într-un articol din „L’Humanité"; 
„Muncitorimea din Romînia luptă cu 
eroism împotriva foametei și terorii" 
(„O Neos Rizo'spastis“, Grecia) 
Oamenii muncii de pe diferite me
ridiane vedeau în luptele muncitori
lor romîni; în această primă mare 
ridicare a proletariatului european 
după lăsarea ceței brune peste Ger
mania, un exemplu însuflețitor pen
tru, propria lor luptă.

Se află aci, pe un mare panou din 
expoziție, o hartă, cea mai tragică 
hartă a României de odinioară 
din cîte i-au fo3ț date să vadă 
vreodată vizitatorului : aceea a 
nenumăratelor temnițe în care bur
ghezia încerca să ferece adevărul, 
să încătușeze voința de luptă a co
muniștilor. Emoționantă este pentru 
vizitator imaginea fotografică a 
tovarășului Gheorghiu-Dej, întemni
țat la Doftana. Alăturat, o casetă de 
sticlă: pe foițe de țigară, conspecte 
ale operelor clasicilor marxism-leni- 
nismului. Comuniștii transformaseră 
întunecoasele celule în adevărate 
universități de partid.

Adevărul, sinonim cu lupta, n-a 
putut fi. încătușat. Mărturie stă, în 
expoziție, o cifră de-o adîncă sem
nificație : dacă în 1931, numărul or
ganizațiilor P.C.R. era de 215, în 
1933 numărul lor crescuse la 313.

Partidul s-a întărit prin intrarea în 
rîndurile sale a celor mai combati
ve și mai revoluționare elemente 
proletare, legîndu-se mai strîns de 
detașamentele de bază ale clasei 
muncitoare. Ne stă sub ochi un fac
simil-din ziarul „Bolșevicul“ în care 
este scoasă-în evidență creșterea și 
întărirea organizațiilor de partid.

Fotografii și grafice, facsimile ^ra
tă că luptele eroice ale ceferiștilor 
și petroliștilor și-au pus pecetea pe 
întreaga dezvoltare a mișcării mun
citorești din țara noastră.. Urmări 
imediate : căderea guvernului națio- 
nal-țărănist, satisfacerea unor reven
dicări ale celor ce muncesc, înceta
rea concedierilor, renunțarea la fai
mosul plan de la Geneva etc.

Noi și puternice demonstrații mun
citorești au loc în întreaga țară. Ci
tim în ziare : „Marea demonstrație 
în front unic de la Malaxa și Titan" ; 
„Greva celor 4 000 textiliști de la 
Buhuși" ; „Grevă generală la Ani
na".'Pe un întreg panou sînt.prezente,, 
facsimile din presa ilegală și. legală 
editată de partid : „Arena", „Ecoul", 
„Cuvînt. nou”, „Amicii": U.R.S.S.“, 
„Brazda", „Cazarma",' „Petrolistul 
Roșu”. Iată și materiale privind 
constituirea asociației „Amicii 
U.R.S.S.", „Blocul democratic", „Liga 
Miincii”. Toate acestea ilustrează 
amploarea pe care a căpătat-o ac
tivitatea partidului după marile lupte 
proletare din ’33.

★
„Filmul", care te-a purtat de-a 

lungul unui dramatic și emoționant 
anotimp istoric, te readuce, brusc, 
prin cîteva secvențe pline de fru
musețe și măreție, în noul peisaj. 
Faci ultimii pași prin expoziție...

Silueta impunătoare a furnalului 
reșițean alături de linia elegantă a 
instalației de foraj 4 LD, masivitatea 
barajului de la Bicaz alături de ele
ganța arhitectonică a construcțiilor 
de pe Calea Griviței, necuprinsul 
ogoarelor înfrățite ale Bărăganului, 
prin, care își taie poteci combinele 
— sugerează profilul Romîniei so
cialiste.

„Azi steagul glorios al partidului, 
care nu s-a plecat niciodată în fața 
dușmanului, flutură biruitor deasu
pra Romîniei socialiste — sînt cu
vintele tovarășului Gh. Gheorghiu- 
Dej, încrustate pe panoul final al 
expoziției. N-au fost zadarnice jert
fele, sacrificiile atîtor ani de aprigă 
luptă de. clasă. Oropsiții soartei, cei 
jeiuiți și exploatați la sînge de ca
pitaliști și moșieri, cei care ieri — 
cum spune cîntecul — nu erău nimic 
în lume, sînt azi totul, sînt stăpînii 
țării și ai soartei lor“.

în sala principală a expoziției

Sâmbătă după-amiază s-a înapoiat 
în Capitală venind de la Varșovia 
tov. Gheorghe Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, care a condus delegația 
guvernamentală romînă în R. P. Po
lonă pentru continuarea discuțiilor 
începute la București, privind pro
blemele colaborării economice dintre 
cele două țări.

După vizita delegației universității ieșene în Italia

Recent s-a înapoiat în țară prof, 
univ. Ion Creangă, rectorul Universită
ții „AI. I. Cuza“ din lași, care împreună 
cu profesorii universității ieșene, Ion 
Șandru și Gavri) Isfrate, au vizitat, timp 
de două săptămîni, centre de cultură 
și universități din Italia.

înfr-o convorbire cu corespondentul 
„Agerpres" pentru regiunea lași, prof. 
Ion Creangă a arăfaf că în timpul vi
zitei cadrelor didactice ale universității 
ieșene în Italia, au fost statornicite le
gături strînse cu oamenii de știință 
italieni. „Am“ vizitat Universitatea din 
Padova — a declarat el — vechi cen
tru al culturii italiene, de la crearea 
căreia se împlinesc 741 de ani. La a- 
ceastă universitate a predat marele fi
zician și matematician Galileo Galilei. 
Aici a fost creată, prin grija profeso
rului Ramiro Ortiz, una din cele mai

V irizarea unor produse cu plata in rate 
membrilor gospodăriilor colective

■ în conformitate cu o hotărire a Consi
liului de Miniștri al R. P. Romine, Minis
terul Comerțului Interior a luat măsuri 
pentnr punerea in vânzare, cu plata în 
rate, membrilor gospodăriilor agricole co
lective, a motoretelor și bicicletelor „Car
pați” și a aparatelor ' de fotografiat „Ori
zont”.

Aceste produse se vînd, prin unitățile 
comerțului de stat și .ale cooperației de 
consum, în următoarele tdndiții : un a- 
cont minim de 40 la sută și restul sumei 
in cel mult 12 rate lunare pentru moto
reta „Carpați”, 30 Ia sută din prețul bi
cicletei „Carpați”, iar diferența in maxi
mum șase rate lunare, același acont și 
cinci rate lunare pentru aparatul fotogra

Sosirea noului amöasador 
al Republicii Democrate 

Germane Ia București
Sîmbătă, 16 februarie, a sosit la 

București Anton Ruh, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. D. Germane în R. P. Romînă.

La sosire, în Gara de Nord, Anton 
Ruh a fost salutat de Gheorghe 
Luca, directorul protocolului din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au fost de față dr. Siegfried Bock, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. D. Germane, membri ai ambasa
dei,, precum, și. șefii unor misiuni^ di
plomatice acreditați în R.P. Romînă.

(Agerpres)
. ■ V > Ç ( ' \? o « ( î.. ■ • ■ ’

Concursul internațional de scRi
Concursul de schi al armatelor 

prietene începe astăzi la Predeal cu 
participarea a peste 100 de sportivi 
din U.R.S.S., R.S. Cehoslovacă, R.P. 
Bulgaria, R.P, Chineză, R.P. Mon
golă, R.D. Germană, R.P. Polonă și 
R.P. Romînă. Competiția se deschide

Turneul internațional de fotbal pentru juniori de la V aregg'o
ROMA 16 (Agerpres). — A început 

turneul internațional de fotbal pen
tru juniori de la Viareggio. După 
cum transmit agențiile de presă, în 
primul meci, echipa Progresul Bucu
rești a fost învinsă cu 3—2 de for
mația italiană Sampdoria. Cele două 
echipe se vor întîlni din nou luni,

In cîteva rînduri
Pe patinoarul artificial din parcul „23 

August” s-a disputat aseară meciul ami
cal de hochei pe gheață dintre selecțio
natele de tineret ale R.P. Romîne și R.P. 
Polone. Tinerii hocheiști romîni au obți
nut victoria . cu scorul de 4—3 (0—2; 
3—1 ; 1—0). Astăzi, cu începere de Ia ora 
18, cele două echipe sé întîlnesc în re
vanșă.

★
Meciul de baraj dintre șahiștii Florin 

Gheorghiu și Alexandru Günsberger, pen
tru desemnarea campionului țării pe anul

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față tovarășii Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Gogu Rădulescu, ministrul co
merțului exterior, precum și membri 
ai conducerii Comitetului de Stat al 
Planificării.

Au fost de față Janusz Zambro- 
wicz, ambasadorul R. P. Polone în 
R. p. Romînă, și membri ai amba
sadei. (Agerpres) 

mari biblioteci de limbă și literatură 
romînă din întreaga Italie".

In faja cadrelor didactice și a stu
denților universității padovane, profeso
rii Universității „AI. I. Cuza“ din lași au 
conferențiat despre dezvoltarea uni
versității ieșene în anii puterii populare, 
despre tradițiile școlii matematice din 
lași, despre dezvoltarea geografiei ro- 
mîneșfi în condițiile evoluției econo
miei și a apariției de noi așezări pe 
teritoriul R. P. Romîne, despre limba și 
literatura romînă.

Prof. Ion Creangă a relatat că dele
gația de profesori romîni a vizitat și 
Universitatea din Roma, precum și cen
tre de cultură din Veneția, subliniind că 
pretutindeni a fost primită cu multă 
căldură. Convorbirile purtate au scos 
în evidență faptul că extinderea rela
țiilor științifice și culturale dintre Italia 
și R. P. Romînă slujesc cauzei păcii și 
înțelegerii între popoare.

fic „Orizont”. La sumele stabilite' drept 
rate lunare se va percepe o dobîndă de 
3 la sută pe an. Plata ratelor va fi ga
rantată de 2—3 persoane, care locu
iesc în aceeași comună cu cumpără
torul. Ratele lunare datorate, care nu vor 
putea fi mai mici de 75 lei, vor fi achi
tate de cumpărător, la termenele stabili« 
te, Ia casieria cooperativei vânzătoare sau 
prin mandat poștal.

După cum informează -Ministerul Co
merțului Interior, s-au luat măsuri pentru 
a se asigura aprovizionarea în cantități- 
suficiente cu aceste produse la cumpăra
rea cărora colectiviștii beneficiază de a- 
celeași avantaje ca și salariații.

INFORMAȚII
• Sîmbătă a plecat la Helsinki, în ca

drul unui schimb de cadre didactice uni
versitare între țara noastră și Finlanda, 
prof. univ. Alexandru Dima, specialist de 
limbă șî literatură romînă la Universita
tea „AI. I. Cuza” din Iași.

• în scopul dezvoltării legumiculturii- 
Îndeosebi in jurul orașelor și centrelor 
muncitorești, Consiliul agricol, al regiunii 
Hunedoara a organizat sîmbătă la Deva o 
consfătuire cu legumicultorii din unitățile 
agricole socialiste. Brigadieri legumicoli 
și ingineri agronomi din G.A.C., specia
liști de la' stațiunea experimentală Geoa- 
giu au Împărtășit participanților din ex- 
periența lor.

cu proba de ștafetă 4 x10 km. Luni 
are loc proba de biatlon, iar marți 
cea de patrulă militară.

Printre participanți se află cam- 
pionul mondial de biatlon Vladimir 
Melanin (U.R.S.S.) și alți schiori de 
valoare din celelalte țări.

în orașul Spezia. Alte rezultate: 
Partizan Belgrad—Neapole 3—0 ; 
Internationale—F.C. Austria 1—0 ; 
Bologna—Ț.D.N.A. 4—2 ; Fiorentina-. 
—Bayern München 3—0 ; Dukla 
Praga—Modena 1—1 ; Juventus— 
Rijeka 2—0.

1962, a început sîmbătă seara Ia Timi
șoara. Prima partidă s-a întrerupt la mu
tarea 51-a. Florin Gheorghiu, care a jucat 
cu piesele albe, are un pidn în plus.

■fc
In meci retur contînd pentru optimile 

de finală ale „C.upei campionilor euro
peni” la volei (feminin),, echipa Dynamd ' 
Berlin a învins cu 3—0 (15—4 ; 15—8 ; 
15—1) pe echipa Galatasaray Istanbul. 
Primul meci, disputat la Istanbul, reveni
se de asemenea, cu 3—0 voleibalistelor 
dinamoviste care s-au calificat in sfextu- 
rile de finală.

(Foto : Gh. Vințiiă)
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Problema asistenței medicale 
in discuția Conferinței de la Geneva

a

în legătură cu nava „Anzoategui“, 
capturată de revoluționari venezue- 
lezi în marea deschisă, agenția 
France Presse relatează :

Au fost captate două mesaje trans
mise de pe bordul navei „Anzoate
gui" în care se arată că organizato
rul acestei acțiuni este ofițerul de 
marină Wismar Medina Rojas și că 
nava.,,a fost capturată de patrioți vé
nézuélien! care luptă împotriva dicta
turii lui Betancourt".

Din Caracas A.F.P. transmite :
„Anzoategui" a trimis mesaje la 

Caracas, via New York și alte orașe, 
pentru a anunța că toată lumea de 
pe bord este perfect sănătoasă.

Ziarul „Cla/rin", organul partidu
lui Uniunea republicană democratică 
din opoziție, a afirmat vineri seara 
că rebelii de pe vasul „Anzoategui" 
vor preda cargobotul autorităților 
braziliene și vor cere să li se acorde 
azil politic în Brazilia. Vasul navi
ghează sub un mare pavilion pur- 
tlnd inițialele „FALN" (Forțele ar
mate de eliberare națională).

Sîmbătă ă'upă-amiază, A.F.P. 
transmis din Washington :

„Poziția actuală a vasului „Anzo
ategui", astfel cum a fost relevată 
azi dimineață de un aparat al forțe
lor aero-navale americane, pare să 
indice că vasul nu se îndreaptă spre 
Cuba, cum anumite zvonuri lăsaseră 
să se creadă, ci mai curîrid spre 
Brazilia. Vasul se află acum la a- 
proximativ 2 500 km de coasta sud- 
estică a Cubei".

Agenția Associated Press trans
mite :

Nava „Anzoategui", care navighea
ză în prezent în dreptul coastelor 
Surinamului va ajunge, după toate 
probabilitățile, pînă în dimineața de 
17 februarie într-unul din porturile 
situate în nordul Braziliei. încercă
rile depuse de marina venezueliană 
și nord-americană de a ajunge din 
urmă nava sînt îngreunate datorită 
faptului că unitățile navale ale aces
tor țări s-au îndreptat spre nordul 
Mării Caraibilor, într-o regiune cu 
totul opusă poziției navei venezue- 
liene.

Președintele Braziliei, Joao Gou- 
lart, și ministrul afacerilor externe, 
Hermes Lima, au discutat la 16 fe
bruarie asupra atitudinii pe care o 
va adopta guvernul brazilian față 
de echipajul navei. „înalte surse gu
vernamentale — transmite agenția 
— au indicat , că oamenilor care au 
capturat nava le va fi garantat azilul 
politic".

0 acțiune a parlamentarilor 
la Bonn

cu

După cum relatează ziarele vest- 
germane „Bild" din Hamburg și „Der 
Mittag" din Düsseldorf, mai mulți 
parlamentari din partidele liberal și 
social-democrat au luat contact
vice-cancelărul Erhard și cu mi
nistrul de externe, Schröder, cu 
scopul de a contribui să se voteze o 
moțiune de neîncredere față de can
celarul Adenauer, pentru a-l răstur
na din postul pe care-l ocupă.

In Irak continuă reprimarea 
democraților și patrioților

Arestări în masă ® Fruntași ai mișcării pentru pace uciși ® Acțiunea 
de protest a studenților irakieni de la Londra

TEHERAN 16 (Agerpres); — TASS 
transmite : După, cum relatează per
soane sosite din Irak, situația în 
țară continuă să rămînă încordată. 
Tancuri și mașini blindate patrulea
ză pe străzile și piețele din Bagdad. 
Detașamente armate ale membrilor 
partidului ultranationalist „Al Baas" 
opresc si percheziționează automobi
le, veriiică actele de identitate. Con
tinuă arestările și persecuțiile îm
potriva persoanelor bănuite că ar fi 
simpatizat cu regimul precedent. 
Armata, poliția și detașamente ale 
gărzii naționale scotocesc cartierele 
Kazimain și Șeic Omar. Membrii 
„gărzii naționale", înarmați cu pis
toale automate, pătrund cu forța în 
case, fac percheziții și arestări.

Printre cei arestați sînt mulți 
participanți activi la mișcarea 
pentru pace, membri ai Asociației 
pentru prietenia irakiano-sovietică. 
ai Ligii femeilor irakiene, ai organi
zațiilor studențești. Postul de radio 
Bagdad a difuzat ordinul autorită
ților că oricine va fi bănuit că ac
ționează împotriva noului regim, va 
fi împușcat, iar persoanele care as
cund sau sprijină pe „dușmanii re
gimului" vor fi aspru pedepsite.

LONDRA 16 (Agerpres).— Autori
tățile irakiene au interzis demonstra
țiile. Armata și poliția organizează cur|ea ambasadei irakiene da la Londra 
în comun pe străzile capitalei o ade
vărată vînătoare de „comuniști”. Ei protesta împotriva 
au încercuit cartierele „comuniste”.

Corespondentul agenției United

Press International scrie că „trupele 
revoluționare”, înzestrate cu tancuri 
și mașini blindate, au intrat în car
tierul Kiffa, populat în majoritate cu 
kurzi, și l-au blocat. Grupuri nume
roase de kurzi speriați, scrie cores
pondentul, urmăresc în tăcere ope
rațiunile- represive. în cursul zilei 
jandarmii au transportat grupuri de 
arestați la sectoarele de poliție. Di
plomații occidentali din Bagdad de
clară'că numărul arestaților este atît 
de mare încît pentru ei se creează 
lagăre speciale de concentrare.

BAGDAD 16 (Agerpres). — Postul 
de radio Bagdad a anunțat la 16 fe
bruarie că Taufik Münir, vicepreșe
dintele mișcării partizanilor păcii 
din Irak, a fost împușcat vineri în 
capitala irakiană. Postul de radio a 
pretins că Munir ar fi fost împușcat 
deoarece ar fi „opus rezistență” uni
tăților de poliție care au încercat 
să-1 aresteze.

Postul de radio a confirmat tot
odată în- mod oficial arestarea preșe
dintelui mișcării partizanilor păcii, 
Aziz Șerif, laureat al Premiului in
ternațional Lenin „Pentru întărirea 
păcii între popoare”.

LONDRA. Un număr de peste 500 de 
sfuden|i irakieni au pătruns vineri în

relatează agenția U.P.I. — pentru a 
„asasinatului crimi

nal în masă" comis împotriva cetățeni
lor din Irak.

Declarația C. C. al P- C* U> S.
La

ex- 
po-

din

MOSCOVA 16 (Agerpres).
16 februarie, Comitetul Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice a făcut o declarație în care 
se spune : „Comuniștii sovietici, în
tregul popor sovietic, condamnă cu 
hotărîre teroarea sîngeroasă și re
presiunile din Irak. Sintern ferm con
vinși că politica de reprimare și 
terminare a celor mai buni fii ai 
porului irakian va eșua".

în legătură cu știrile sosite
Irak despre represiunile în masă și 
despre teroarea sîngeroasă împo
triva comuniștilor și a celorlalți re
prezentanți ăi forțelor democratice 
și patriotice din Irak, Comitetul Con
trai al P.C.U.S. a declarat :

„Persecutarea comuniștilor este în 
contradicție totală cu proclamarea 
politicii de unitate națională, liber
tate, democrație și echitate socială“.

„Comuniștii din Uniunea Sovietică, 
toți oamenii sovietici, care nutresc 
un profund interes față de destinele 
poporului irakian prieten, sjnț neli
niștiți de situația creată în Irak. 
Alături de întreaga opipie publică 
progresistă din întreagă lume, 
protestează vehement împotriva 
presiunilor în masă nejustificate 
Irak" se arată în declarație.

în declarația C.C. al P.C.U.S. 
spune în continuare : „Istoria a con-

firmaf în repetate rînduri că aceia 
care se situează pe pozițiile antico
munismului încalcă inevitabil drep
turile sacre ale întregului popor, lo
vesc în toate forțele cu adevărat de
mocratice și patriotice ale țării, slu
jesc cauza reacțiunii și slăbesc uni
tatea națiunii în apărarea interese
lor sale de uneltirile imperialismului. 
Nu este do mirare că dezlănțuirea 
terorii anticomuniste din Irak pro
voacă satisfacția reacțiunii impe
rialiste din întreaga lume“.

„Poporul Irakului iubitor de liber
tate va găsi forțe pentru a riposta 
prin acțiunile sale unite și active 
reacțiunii sălbatice", subliniază 
mitetul Central al P.C.U.S.

Co-

pu-

ei 
ie- 
din

© Secretariatul F.S.M. a dat 
blicității o declarație în care protes- 

' tează cu hotărîre împotriva represi
unilor crunte din Irak și cere înceta
rea imediată a vărsării de singé, asi
gurarea respectului persoanei uma
ne, respectarea drepturilor și liber
tăților sindicale și democratice.

se

Ciocniri înire poliție și studenți 
la Atena

ATENA.— De la corespondentul Ager
pres : După cum relatează presa greacă, 
în cursul după-amiezii de vineri la 
Alena au avut loc numeroase ciocniri 
între poliție și grupuri de studenfi care 
demonstrau pe străzile orașului. La de
monstrații au participat peste 5.000 de 
studenfi. Ziarul „Avghi" relatează că 40 
de studenți au fost bătuți și răniți de poli
țiștii care au atacat pe demonstranți.

Ziarele arată că cea mai puternică 
ciocnire a avut loc la intrarea în uni
versitate. Violînd imunitatea universitară 
și împotriva protestului unuia dintre 
profesori, polițiștii au pătruns cu forța 
în clădirea universității unde se aflau 500 
de studenți. Celelalte ciocniri au avut loc 
in diferite străzi și piețe 
greacă ; circulația a fost 
mai multe rînduri din acest

Studenții au demonstrat
semn de protest împotriva interzicerii de 
către poliție a mitingului care urma 
să aibă loc vineri în fața universității, cu 
pfilejul strîngerii unui milion de semnă
turi pe apelul lor privind majorarea la 
15 la sută a alocațiilor bugetare pentru

din capitala 
întreruptă 
motiv.
pe străzi

în

în

invăfămint. Guvernul a anunjat mai de 
mult că această alocajie nu va putea 
depăși 10 la sută. Totodată, studenții ho- 
tărîseră să aleagă la miting un comitet 
care să prezinte aceste semnături, îm
preună cu revendicările lor, ministrului 
invăjămîntului.

lntrucît poliția, sub pretextul menfinerii 
ordinei, a interzis mitingul in aer liber 
și marșul studenților spre minister — 
arată ziarele — studenții s-au împărțit în 
grupuri demonsfrînd pe străzi, în semn 
de protest.

Comentînd incidentele de vineri, ziarul 
burghez de opozifie „Eleftheria”, relevă 
că polițiștii au atacat cu brutalitate pe 
studenfi și că această brutalitate n-are 
nici o justificare. Ziarul „Ta Nea" adaugă 
că peste 3 000 de polițiști au fost mo
bilizați împotriva celor 5 000 de studenfi, 
iar numeroase detașamente ocupaseră 
încă de dimineață punctele centrale ale 
orașului. Ziarul adaugă de asemenea că 
în jurul universifăfii și pe străzile din 
apropierea ei fuseseră masafi I 000 de 
polifiști. Ziarul proguvernamental „Me- 
simvrimi”, precum și ziarul „Ethnos” au 
subliniat că centrul Atenei semăna vineri 
cu un c'imp de luptă,

Secretarul general al P. C. din S. Ü. A. 
a hat cuvîntul în fața studenților din Charlottesville
NEW YORK 16 (Agerpres). — 

Gus Hall, secretar general al Parti
dului Comunist din S.U.A., a luat 
cuvîntul la Universitatea din Char
lottesville unde a fost invitat de or
ganizația studențească conservatoa
re „Asociația John Randolf”.

Reacționarii locali membri ai or
ganizației de extremă dreaptă „Ti
neri republicani pentru libertate”, ai 
„Legiunii americane", secția F.B.I. și 
însuși guvernatorul statului, A. Har
rison, au exercitat o puternică pre
siune asupra studenților în tendința 
lor de a obține anularea invitației 
adresate lui. Hall de a lua cuvîntul

la sus-menționata universitate. Dar 
tineretul a contracarat presiunea 
reacționarilor. Sala în care a luat 
cuvîntul Hali s-a dovedit a fi neîn
căpătoare pentru toți doritorii să-1 
asculte pe reprezentantul partidului 
comunist. Peste 1 000 de studenți au 
fost prezenți în sală.

Subliniind că marile puteri ale ce
lor două lagăre dispun de mijloace 
colosale de distrugere, Hall a arătat 
că în aceste condiții singura ieșire 
este coexistența pașnică. „Să admi
tem întrecerea, să admitem dispu
tele, dar să excludem pentru tot
deauna războiul ca mijloc de re
zolvare a problemelor litigioase”.

GENEVA 16. — Trimisul special 
Agerpres transmite : Vineri după- 
amiază au avut loc la Palatul Națiu
nilor din Geneva mai multe ședințe 
specializate ale Conferinței Națiu
nilor Unite pentru folosirea științei 
și tehnicii în interesul regiunilor in
suficient dezvoltate.

în cadrul ședinței, care a dezbătut 
problemele referitoare la rolul cer
cetărilor medicale în combaterea 
maladiilor în țările în curs de dez
voltare, numeroși vorbitori au sub
liniat că guvernelor le revine res
ponsabilitatea sănătății popoarelor. 
Ele nu pot să facă față acestei res
ponsabilități decît dacă iau măsuri 
sanitare și sociale cuvenite.

Din partea delegației R. P. Romi
ne a făcut o expunere prof. Tiberiu 
Ionescu, secretar general al C.S.P., 
care s-a oprit în special asupra im
portanței și necesității colaborării 
internaționale în domeniul cercetă
rilor medicale,

In țara noastră, a spus în conții 
nuare prof. Tiberiu Ionescu, munca 
de cercetare medicală, dublată de 
activitatea didactică și de cea pro 
fesională (în special în clinicile di
dactice), a dat și continuă să dé l 
bune rezultate. •-

în expunerea sa, delegatul rom.„> 
a arătat că savanții din lumea în-< 
treagă pot aduce o mare contribuție 
la dezvoltarea țărilor insuficient dez
voltate prin participarea directă la 
acțiunile întreprinse în aceste țări și 
a insistat asupra necesității ca aceste 
țări să pună un mai mare accent pe 
crearea de cadre nationale, capabile 
să orienteze în mod corect dezvoh 
tarea lor economică.

Deschiderea expoziției 
comercia'e permanente 

a R. P. Roriîne la Rangoon

GENEVA. La 16 februarie la reșe
dința delegației sovietice a avut loc 
o întîlnire între cei doi copreședinți 
ai Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare — V. V. Kuznețov, prim- 
locțiitor al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., reprezentantul 
Uniunii Sovietice, și W. Foster, 
prezentantul S.U.A.

Naționalizarea 
comerțului exterior 

în Birmania

re-

RANGOON. Guvernul birman a 
anunțat la 15 februarie naționaliza
rea comerțului exterior, precum și a 
distribuirii orezului în țară. Această 
hotărîre a fost făcută cunoscută de 
generalul Ne Win, președintele gu
vernului revoluționar birman, în ca
drul unei ședințe la care au parti
cipat 150 de reprezentanți ai cercu
rilor comerciale și industriale bir
mane. Referindu-se la politica eco
nomică a guvernului, generalul' Ne 
Win a declarat că crearea de noi 
întreprinderi particulare nu va mai 
îi. permisă decît în cazul cînd ele 
„vor aduce statului beneficii excep
ționale".

ATENA. Ziarele „Niki“ și „Avghi" 
publică recenzii ale romanului lui 
Mihail Sadoveanu — „Baltagul". 
Ziarul „Avghi" scrie că „literatura 
romînă devine tot mai cunoscută 
în Grecia". Ziarul menționează tra
ducerea în limba greacă a antologiei 
poeziei române, apărută sub îngriji
rea poetului Ianis Ritsos, a ro
manelor „Mitrea Cocor" și „Pădurea 
spînzuraților", a povestirilor și schi
țelor de I- L. Caragiale.

LONDRA. Una din cele mai mari edi
turi din Anglia „Videnfield and Nichol
son" a publicat o biografie a lui Karl 
Marx alcătuită de Arnold Kettle, membru 
al Comitetului Executiv al Partidului Co
munist din Marea Britanie.

NEW YORK. Agențiile occidentale 
de presă anunță că satelitul ame-

A treia centura de particule 
în jurul Pâmîntului

MOSCOVA 16 (Ager- cunoscutul 
preș). — Oamenii de dr. 
știință sovietici au sta- gau^ a uu>imr»cu.i, tu, 
bilit existența celei de-a după cum arată rezulta. 
3-a centuri de particule 
încărcate în jurul Pă- 
mîntului, centura cea 
mai exterioară.

într-o convorbire a- 
vut.ă cu un corespon-

geofizician 
Konstantin Grin- 

gauz a comunicat că,

tele obținute, centura 
exterioară de particule 
încărcate este destul de 
stabilă. In cea de-a 3-a 
centură de radiații, ca 
și în cea situată mai a- 

dent al agenției TASS, proape de Pămînt, au

fost identificați elec
troni. dar 
sează cu 
mai mică.

După
Gringauz,
centură de radiații nu 

' prezintă pericol pentru 
viitoarele zboruri cos
mice interplanetare ale 
omului.

ei se depla- 
o viteză mult

părerea dr.
cea de~a 3-a

■

rican de telecomunicații „Syncom“, 
lansat în noaptea spre joi „a dispă
rut în Cosmos". Potrivit agenției 
France Presse, dispariția satelitului, 
ale cărui legături radio cu Pământul 
au încetat la cinci ore după lansa
re, „continuă să intrige pe specia
liștii americani în telecomunicații 
spațiale“.

WASHINGTON. întorcîndu-se din 
călătoria sa de cinci zile la Roma, Bonn 
și Paris, R. Gilpatric, ministrul adjunct 
de război al S.U.A., a declarat că în 
aprilie a.c. Statele Unite vor transfera 
trei din cele nouă submarine, înarmate 
cu rachete „Polaris“, din Atlanticul de 
Nord în Marea Mediterană. El a făcut, 
de asemenea, cunoscut că aceste sub
marine se vor afla în subordonarea di
rectă a generalului american Lemnitzer, 
comandantul suprem al forțelor N.A.T.O. 
în Europa.

ROMA. Guvernul italian a dezmin
țit informațiile transmise de agen
ția Associated Press cu privire la 
apropiata amplasare în Italia a unor 
rachete de tip „Polaris”.

PARIS. După cum transmite cores
pondentul din Madrid al agenției 
France Presse, autoritățile spaniole 
du arestat pe fostul colonel francez 
Jean Gardes, unul din liderii orga
nizației teroriste O.A.S.
Un studiu asupra mijloacelor 

de informare
NEW YORK. Intr-un studiu al 

O.N.U. asupra problemei informații
lor, se menționează că tirajul total 
al cotidienelor din întreaga lume 
este de 290 milioane exemplare. In 
Europa apar 2 500 de ziare. Numărul 
agențiilor de presă se ridică la 155 în 
80 de țări. Aproximativ 30 de țări din 
Africa, Asia și America Latină 
dispun încă de agenții de presă.

Numărul posturilor de radio 
lume este de 12 550, iar numărul 
posturilor de recepție 
385 100 000.

LONDRA. într-o declarație re
transmisă vineri seara prin postu
rile de radio britanice, noul lider al 
partidului laburist, Harold Wilson, a 
reafirmat hotărîrea conducerii par
tidului laburist de a sprijini și pe 
viitor participarea Angliei la 
N.A.T.O. și alianța cu S.U.A. Lide
rul laburist și-a manifestat intenția 
de a face o vizită în S.U.A,

ROMA. Oamenii muncii din Roma 
au marcat ziua de 15 februarie ca 
„zi de luptă împotriva scumpetei". 
Zeci de mitinguri au avut loc la in
trările din fabrici și uzine. Oameni, 
lor muncii li s-au alăturat și mici 
comercianți care desfac produse ali
mentare în cartierele muncitorești.

PARIS. Asociația Franța-U.R.S.S. 
a hotărît să declare anul 1963 Anul 
întîlnirilor franco-sovietice. Asocia
ția subliniază cu satisfacție lărgirea 
colaborării economice, precum și 
consolidarea legăturilor economice 
și turistice dintre cele două țări.

închiderea legației engleze 
din Yemen

LONDRA. Agenția Reuter rela
tează că legația Marii Britanii din 
Yemen a fost închisă la 16 februarie 
la cererea guvernului Republicii A- 
rabe Yemen. Cei 
gației au părăsit 
France Presse 
unui purtător de 
rului de Externe 
arată că Marea Britanic continuă să 
nu recunoască guvernul R. A. Ye
men.

doi membri ai le- 
Yemenul. Agenția 
citează declarația 
cuvînt al Ministe- 
britanic în care se

DAR-ES-SALAM. într-o declara
ție făcută în capitala Tanganicăi, 
Aii Mohammed Shami, vicepreșe
dintele Comitetului de eliberare din 
insulele Comore, a cerut Franței să 
acorde independență acestor insule.

(Insulele Comore, în număr de patru, 
sînt situate în apropierea coastei orien
tale a Africii și se află sub dominația co
lonială a Franței),

RANGOON 16 (Agerpres). — S-a 
deschis oficial expoziția comer
cială permanentă a R. P. Române 
organizată la Rangoon. Expoziția 
a fost deschisă de către colo
nelul Aung Gyi, ministrul comer
țului și industriei din Birmania. La 
festivitate au participat reprezen
tanți ai conducerii ministerului, 
membri ai corpului diplomatic, nu
meroși oameni de afaceri, ziariști.

Expoziția s-a bucurat de un mare 
succes, produsele industriale prezen
tate, îndeosebi cele realizate de in
dustria constructoare de mașini fiind 
mult apreciate de către vizitatori.

Un nou film științific

,,Prometeul veacului nou"
MOSCOVA. Pe ecranele cinema

tografelor a început să ruleze fil
mul „Prometeul veacului nou". 
Noua producție a studioului „Mos- 
naucifilm“ oglindește eforturile sa- 
vanților sovietici în vederea stăpî- 
nirii reacțiilor termonucleare. O 
serie de secvențe au fost filmate la 
Institutul de energie nucleară al 
Academiei de Științe a U.R.S.S., unde 
se fac experiențe cu ajutorul marii 
instalații termonucleare Ogra în care 
au fost obținute temperaturi de mi
lioane de grade, precum și în alte 
institute din U.R.S.Ș. unde lucrează 
„îmblînzitorii" plasmei nucleare.

ce ass ptitwt vedea maercurî seara
teBespectatom franceza
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...pe „Coana Zoițica" și „onorabilul“ ei soț, Zaharia Trahanache, pre
fectul Ștefan Tipătescu și Agamemnon Dandanache, eroii nemuritoarei 
comedii a lui Caragiale „O scrisoare pierdută“. Rolurile lor au fost inter
pretate respectiv de Antoinette Moya, Claude Piéplu, William Sabatier 
și Pierre Palau. Piesa a fost prezentată de televiziunea franceză la 13 
februarie, în regia lui Jean Prat.

Iată ce scrie ziarul italian 
„L’Unltâ“ despre situația din 
Vietnamul de sud : „încercarea 
de a concentra populația în sate 
„strategice", adevărate lagăre de 
concentrare, s*a dovedit un eșec. 
Din octombrie 1962, diemiștii și 
americanii au construit 3 000 de 
asemenea sate, dintre care 1 500 
au fost distruse de cei închiși în 
ele”. Fotogratia de. mai jos înfă
țișează intrarea unor trupe die- 
miste de pedepsire intr-un sat 
„strategic".

s

„Interesul pe care-1 port față de 
scrisul africanilor băștinași a în
ceput de cînd redactorii revistei 
„The Drum“ („Toba“) din Johannes
burg m-au solicitat să particip ca 
membru al juriului la unul din con
cursurile pentru scriitorii indigeni 
din Africa de Sud. Multe din lucră
rile care mi-au parvenit conțineau 
pagini ce m-au mișcat, m-au sur-, 
prins și mi-au produs o mare plă
cere. Am hotărît să cercetez în ce 
măsură negrii din Africa mai produc 
și alte opere care prezintă interes“.

Aceste rînduri sînt luate din pre
fața cu care poetul negru american, 
Langston Hughes, însoțește volumul 
„An African Treasure“ („O comoară 
africană"), apărut la New York și edi
tat de el. L. Hughes înfățișează 
felul acesta foarte sumar istoria 
pariției acestui original volum 
schițe, nuvele, articole și studii 
care toți autorii sînt ne.gri din Afri
ca. în treacăt, editorul menționează 
că lucrările pentru strîngerea și 
eelecționarea materialului au du
rat șase ani și că pentru acumula
rea acestor comori el a citit mii și 
mii de pagini, multe din ele fiindu-i 
trimise în manuscris. „în ultimul de
ceniu — subliniază Hughes în con
tinuare — au apărut sute de cărți 
scrise de autori albi, dar le revine 
poate unor scriitori de culoare, băș
tinași ai pământului african — cum 
sînt cei prezenți în aceist volum — 
să ne înfățișeze cu cea mai mare fi
delitate ce reprezintă Africa de.azi... 
Știm de mult ce cred unii scriitori 
albi despre continentul care era 
■cîndva întunecat. Paginile următoare 
arată ce gîndesc scriitorii negri“.

Intr-adevăr, cele peste 200 de pa
gini ale volumului cuprind o cule
gere de lucrări de diferite genuri — 
de la minunate schițe de folclor la 
cuvîntări politice ale delegaților noi
lor state africane, rostite de la tri
buna O.N.U., de la interesante studii

Recenzia unei cărți 
în care se face auzit 

glasul negrilor din Africa

în 
a- 
de
în

asupra limbajului tobelor la vigu
roase proteste împotriva politicii 
„apartheid"-ului, de la frumoase 
cântece de muncă la nu mai puțin 
frumoase bucăți de poezie indigenă 
— toate reflectînd acea „personali
tate africană“, care se 
prezent cu tot mai multă 
Editorul și-a propus să
Africa așa cum este, cu toate com
plicatele ei contradicții. Africa stră
veche și totodată tînără, care lup
tă eroic pentru a-și cuceri și 
consolida libertatea, pentru dem
nitate și o viață mai bună. Poetul 
Hughes subliniază în prefață că toa
te lucrările publicate în volum, în 
pofida diversității lor, sînt pătrunse 
de sentimentul exprimat prin lozinca 
„Mayibuye, Afrika 1" ceea ce în tra
ducere liberă înseamnă „Trăiască 
Africa“.

Un mare număr de pagini cuprind 
materialele publicistice, cu caracter 
politic, care dau o imagine a reali
tăților africane. în unele este zugră
vită starea de înapoiere economică 
în care țările africane au fost men
ținute de colonialiști și năzuința 
tinerelor state africane de a-și 
consolida — după ce și-au scuturat 
jugul colonialist — independența 
politică prin făurirea unor econo
mii naționale prospere. Din multe 
pagini răzbate suflul încrederii ne
strămutate în capacitățile africanilor 
de a-și realiza aceste năzuințe.

O serie de alte articole tratează 
despre aspecte ale problemelor so
ciale care încă mai dăinuie și a că
ror soluționare formează țelul 
luptă al popoarelor africane, 
este, de pildă, articolul „ 
vele din rezervații

afirmă în 
vigoare, 

înfățișeze

de
Așa 

,Vădu- 
de Phyllis

Ntantala (reprodus și în „Scîn- 
teia“ nr. 5067 — n. r.). Este po
vestea plină de amărăciune a miilor 
de femei din rezervațiile de pe te
ritoriul Republicii Sud-Africane, ne
voite să trăiască despărțite de soții 
lor care pleacă la orașe pentru a 
căuta de lucru și a-și putea hrăni fa
miliile. Durerea pentru copiii bolnavi 
și piperniciți din cauza subalimenta- 
ți'ei, munca din cale-afară de grea, 
îmbătrânirea înainte de vreme — 
iată care este soarta femeilor 
cane închise în rezervații.

Printre alte lucrări în proză 
blicate în volum se remarcă în 
deosebit, prin actualitatea socială, a 
tematicii, două schițe : „Banca" de 
Richard Rive — un pasionat protest 
împotriva politicii rasiste a „apart- 
heid"-ului și „Episod în lagărul ma- 
layez“ de Peter Abrahams — înfăți- 
șînd de asemenea aspecte preg
nante ale discriminării rasiale în 
Africa de Sud, în toată respingătoa
rea lor realitate.

Un interes deosebit îl prezintă și 
articolul „Africa și cinematograful" 
de Koyinde Vaughan din Nigeria. 
„Cinematograful comercial—alimen- 
tînd și exploatînd concepții greșite 
cu rădăcini adinei — a creat o A- 
frică tot atît de îndepărtată de rea
litate ca și povestirile călătorilor din 
secolul al XIX-lea — constată auto
rul. Nefiind în stare să înțeleagă 
limbile și obiceiurile triburilor afri
cane, tehnicienii cineaști refuză să 
vadă în africani oameni care împăr
tășesc concepțiile fundamentale co
mune tuturor popoarelor. Ei preferă 
să folosească Africa doar ca fundal 
exotic, ca rezervă pentru animale 
sălbatice și „băștinași“ vopsiți, în 
care locuitorii joacă un rol neglija
bil". Analizînd în mod amănunțit nu
meroase filme de producție ameri
cană, engleză, franceză sau belgiană 
în care realitatea este denaturată 
pentru a preamări virtuțile colonia-

afri-

pu- 
mod

liștilor și a minimaliza însușirile 
și forța popoarelor africane, K. 
Vaughan subliniază necesitatea dez
voltării unei cinematografii care să 
militeze împotriva acestor denatu
rări. ...„Este limpede că nici Hol- 
lywoodul și nici alte producții 
comerciale ale Occidentului nu pot 
servi drept călăuză, ci mai degrabă 
personajele locale, ciocnirea de idei 
care se desfășoară în comunitățile 
africane și bogăția de imagini pre
zentată în folclor ne pot turniza sur
sa necesară de inspirație“.

Diversele aspecte ale vieții africa
nilor, ale obiceiurilor lor sînt pre
zentate cititorului in articolul „Negrii 
Ibo — așa cum sînt ei" de nigeria
nul Onyenakeya Udeagu, un îneîn- 
tător mozaic al obiceiurilor acestui 
popor de 6 milioane. Un viu interes 
îl prezintă de asemenea schițele 
„Înmormîntarea balenei“ de ghane- 
zul J. Benibengor și „Cîntecele de 
muncă ale africanilor" de Tennyson 
Makiwane din Africa de Sud.

O scurtă, dar edificatoare privire 
asupra bogățiilor folclorului african 
o poate căpăta cititorul din schițele 
„Viață nouă la Kyerefaso" de scrii
toarea ghaneză Efua Theodora Su
therland și „Ajantala, oaspetele ne
poftit" de nigerianul Anios Tutuola.

Toate cele 14 lucrări în versuri in
cluse în volum respiră sentimentul 
unei profunde iubiri de patrie și do
rința de a o vedea prosperînd. Dintre 
poeziile publicate se reliefează „Cer 
african“ de Francis Ernest Kobina 
Parkes, „Două poeme" de Abioseh 
Nicol din Sierra Leone și „Cintcc de 
joacă“ de sudafricanul Peter Kuma- 
lo, versuri de un profund lirism.

După cum arată L. Huqhos, scopul 
volumului este de a înfățișa gîndu- 
rile scriitorilor africani cu privire Ia 
destinele patriei lor. Munca plină de 
răbdare și discernămînt a editorului a 
dat roadele dorite. Cartea redă glasul 
tinerei Airici, care îl atrago pe citi
tor prin prospețimea și forța sa, prin 
expresia voinței de nestrămutat a 
popoarelor acestui continent de a-și 
cuceri libertate deplină și a păși 
înainte, pe calea progresului.
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