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Raid prin raionul Ploiești
au

Olte- 
arate

n raionul Adfud era 
nevoie de cadre me
dicale superioare. Ce 
și-a spus colectivul 
spitalului din comu
na Podul Turcului, 
auzind că la Bacău 
absolvenfi ai institu-

Fruntaș în producție — un ti
tlu de cinste. Operatoarea chi- 
mistă Elena Moscu îl merită pe 
deplin. Colectivul Uzinei de 
fire și fibre sintetice Săvineșfi, 
unde lucrează, o apreciază pen
tru sîrguința și calitatea muncii 

sale

C. NANCU
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Bacău.

(Continuare în pag. a V-a)

IScînteia 
tineretului
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Elevi ai Complexului școlar 
de la Bîrlad, în vizită la Fa
brica de rulmenji din localitate 

Foto : N. STELORIAN

SA NE CUNOAȘTEM 
PATRIA

Pe meleaguri 
brașovene

în raionul Segar- 
cea au fost termi
nate arăturile de 
toamnă pe întreaga 
suprafață ce va fi 
însămînțată în pri
măvara anului vii
tor. Odată cu aceste 
lucrări au fost în
corporate în sol 
90 000 tone îngră
șăminte organice, 
cu 15 la sută mai 
mult decît în toam
na trecută. Nu
meroase gospodării

colective, printre 
care cele din comu
nele Măceșu de Sus 
Bîrza și Goicea Ma
re au fertilizat în
treaga suprafață pe 
care o vor însă- 
mînța în primă
vară cu porumb.

La indicațiile in
ginerilor agronomi, 
o mare parte din o- 
goarele de toamnă 
au fost grăpate o 
dată cu efectuarea 
arăturilor.

Arăturile pentru 
însămînțările de 
primăvară s-au ter
minat și în raionul 
Gilort, iar în raioa
nele Vînju Mare, 
Băilești și Calafat 
au fost executate în 
proporție de 
la sută.

în regiunea 
nia au fost 
pînă acum aproape 
70 la sută din te
renurile prevăzute.

(Agerpres)

Prin mecanizarea 
lucrărilor

în exploatările, aparținînd 
trustului minier Baia Mare se 
extinde cu bune rezultate me
canizarea lucrărilor care nece
sită un volum mare de muncă 
în subteran. în diferite sec
toare importante au fost in
troduse anul acesta 12 mașini 
de încărcat, 9 locomotive de 
mină, 9 screpere, 3 mașini de 
extracție, sute de perforatoare 
automate, peste 400 vagoneti 
de mină și alte utilaje. Cu 
ajutorul lor s-au transportat 
mecanic cu zeci de tone mai 
mult minereu decît anul tre
cut și a fost generalizat siste
mul de excavare prin perfo
rarea mecanică cu suport.

Prin extinderea mecanizării 
lucrărilor din subteran,, pre
cum și prin aplicarea unor 
metode avansate de muncă ca 
discuirea selectivă, minerii 
exploatării „7 Noiembrie" au 
realizat de la începutul anului 
economii suplimentare la pre
țul de cost în valoare de peste 
2 100 000 lei.

Cursuri pentru 
ridicarea calificării 

minerilor
Pe lîngă exploatările miniere 

din Valea Jiului funcționează 89 
de cursuri pentru calificarea și 
ridicarea calificării profesionale 
a tinerilor mineri. Aceste cursuri 
sînt frecventate 
de tineri care 
în meseriile de 
cieni mecanici 
de mină etc.

de peste 4 600 
se specializează 
mineri electri- 
electro-lăcătuși

(Agerpres)
-----o-----

Crește numărul 
depunătorilor la C.E.C.

ghișeele 
Maramu- 

. prezent 
două ori 

ai muncii

La agențiile și 
C.E.C. din regiunea 
reș își păstrează în 
economiile de peste 
mai mulți oameni i 

decît în anul 1959. Astăzi în 
întreaga regiune 
C.E.C. revine la 4 locuitori.

Cu peste 28 000 
anul acesta și numărul depu
nătorilor la C.E.C. din regiu
nea Crișana. Răspunzînd ce
rințelor crescînde ale oameni
lor muncii din această parte a 
țării, în raioanele Beiuș, Ineu, 
Aleșd și Gurahonț, precum 
și în unele întreprinderi din 
regiune au fost deschise peste 
150 de noi agenții și ghișee 
C.E.C. (Agerpres)

un libret

a crescili

Un grup de elevi ai clasei a 
lll-a de la Școala medie 
„I. L. Caragiale“ din Capitală 
au fost tăcuți pionieri. In foto
grafie momentul solemn 

primirii cravatei roșii.
Foto : AGERPRES

Corabia

au sosit noi 
telor superioare de învăfămînf me- 
dico.farmaceufic ? „Să mergem să 
le spunem să vină în părțile noas
tre. Să le vorbim de condițiile de 
aici. Nu este „ca la București”, 
dar este la noi. Să le spunem că 
este treabă de făcut, și nu ușoară. 
Să vedem cum or să ne asculte".

S-au dus acolo trei medici. Pu. 
teau să nu se ducă, să aștepte re
partizările „de sus”, să stea liniș
tiți pe la casele lor de la Podul 
Turcului. Dar nu au stat, și în ziua 
de 29 octombrie, medicii Virgil 
Caranda, Nicolae Stan și Virgil Pa- 
dureanu, se aflau în sala de ședin
țe a sfatului popular regional Ba. 
cău, printre absolvenții noi sosiți. 
S-au rostit cuvînfări, s-a arătat 
cum stau lucrurile în fraze obiș
nuite, ca într-o discuție „de la om 
la om". S-au auzit urări. Poate 
doar atunci cuvintele au fost cău
tate cu grifă mai mare, ca să fie 
calde — și au fost. Apoi în hol, 
grupuri-grupuri, peste 80 de ab
solvenți. Regiunea este mare —

cu optsprezece
pinze__

area majoritate a 
gospodăriilor co- 

i lective din raionul 
| Ploiești au făcut 
I progrese impor- 
' tante în ceea ce 
privește dezvolta- 

șeptelului proprietate ob-rea
ștească. în fiecare gospodărie 
colectivă vițelele din prăsilă 
proprie au fost reținute pentru 
reproducție. Unde s-a ivit ne
cesitatea, completările au fost 
făcute prin cumpărări de ani
male de rasă. A existat, de 
asemenea, o bună preocupare 
pentru asigurarea bazei fura
jere. în ceea ce privește însă 
adăposturile, se manifestă încă 
serioase rămîneri în urmă. 
Din cele 232 de construcții 
planificate, au fost terminate 
pînă acum doar 116. Restul se 
află în diferite stadii: 46 la 
finisaj, 41 la înveliș, 7 la zi
dărie, 5 la fundație, iar pentru 
17 dintre ele nu a fost asi
gurat material necesar pentru 
acoperit. în plus, atrage aten
ția faptul că nu s-a început, 
cum ar fi fost normal, cu con
struirea obiectivelor de primă 
urgență — adăposturile pen
tru animale — ci cu alte clă
diri a căror construcție putea

fi lăsată mai la urmă. De 
pildă, gospodăriile colective 
din raion au avut în plan să 
construiască și 30 de remize și 
ateliere auxiliare. Planul la 
acestea a "fost îndeplinit. Mul
te din mașinile și uneltele ce 
vor fi adăpostite în remize sînt 
însă pe cîmp, la lucru. De aici 
reiese că astfel de construcții 
puteau fi lăsate mai la urmă, 
în urmă au fost lăsate însă 
grajdurile pentru vaci, saiva-

Aproape în fiecare sat din ra
ionul Ploiești poate fi deschisă 
o bogată carieră de nisip și 
pietriș. Iată cîteva resurse lo
cale cunoscute și recomandate, 
de c ’ 1 „ ’ ’
Ploiești pentru a fi folosite cu 
succes la construirea adăpo
sturilor de animale. Folosind 
bine toate acestea, unele gos
podării agricole colective, ca 
cele din Dumbrava, Drăgă
nești, Bărăitaru, Gheorghița,

nele pentru oi, maternitățile 
pentru scroafe și îngrășătoriile 
pentru porci.

Din cele 90 de grajduri pen
tru vite marț, doar 29 sînt 
terminate, iar din 20 de sai
vane pentru oi, au fost ridica
te doar 10. Restul se găsesc în 
diferite stadii de lucru.

Oare să nu fi existat posi
bilități suficiente pentru ter
minarea tuturor acestor adă
posturi pînă acum ? Fiecare 
gospodărie colectivă a avut și 
mai are încă pe tarlalele sale 
perdele răzlețe de salcîmi.

pentru porumb cu o capaci
tate de 15 vagoane și un ate
lier de reparații. După ce a in
trat în posesia proiectelor, 

cunoscute și recomandate^ consiliul de conducere al gos- 
consîliul- agricol raional'1''podăîiei, preocupat de reduce

rea prețului de cost al con
strucțiilor, s-a adresat colecti
viștilor cerîndu-le să vină cu 
propuneri concrete pentru a 
realiza construcțiile la timp, 
bine și cu un preț de cost cît 
mai scăzut. Au fost prezentate 
peste 20 de propuneri. S-a 
propus, de pildă, defrișarea 
unei perdele de salcîmi, des
chiderea unei cariere de nisip 
și pietriș la marginea satului, 
folosirea rădăcinilor (buturu
gilor) de salcîmi și a crengi
lor la arderea cîtorva cuptoa
re de cărămizi etc. Rezultatul? 
Prețul de cost al construcții
lor a fost redus cu 50 la sută 
față de deviz. Mobilizați de or
ganizația de bază U.T.M., ute- 
miștii au luat parte la toate 
lucrările necalificate, contri-

Tîrgșorul Vechi și altele, 
reușit să termine la timp con
strucțiile planificate și să a- 
dăpostească astfel animalele în 
condiții corespunzătoare. De 
exemplu, 
cere al 
colective din Drăgănești. 
ralej cu lucrările agricole din 
cîmp, încă de astă vară s-a 
ocupat și de construcții. Avea 
de construit trei grajduri pen
tru vite mari a o sută de ca
pete fiecare, un saivan pen
tru 400 de oi, o maternitate 
pentru 50 de scroafe, un pătul

consiliul de condu- 
gospodăriei agricole 

pa-

I. TEOHARIDE 
corespondentul „Scînteii tinere
tului’’ pentru regiunea Ploiești

(Continuare în pag. a IV-a)
—___

Primirea ia Consiliul de stat 
a delegatici Sovietului Suprem 

ai O.S.S.

Frunze adolescentine, 
pînze-mbelșugînd catargul, 
anii suie din adîncul 
navei ce străbate largul. 
Puntea navei e cîmpia 
caldă, respirînd sub stele, 
lut ce-apropie de cerul 
limpede al țării mele, 
vatra noilor orașe, 
și albastre viaducte 
arcuite ca obrazul 
lunii, desenat pe fructe... 
Avem vîrsta sevei, vîrsta 
apelor desferecate, 
vîrsta stolului de păsări 
ce văzduhul îl străbate. 
Depărtate andromede, 
visul de pe-acum iti-1 cheamă 
și ni-i glasul ca foșnirea, 
a pădurilor de-aramă. 
Cînd partidul e matrozul 
priveghind plutirea navei 
către așteptate țărmuri 
și cînd știi că asculta-vei 
cîntecu-i întotdeauna, 
visu-i mai aproape încă 
și ți-i inima ca focul 
farului din vîri de stîncă... 
...Frunze adolescentine, 
pînze-mbelșugînd catargul, 
anii suie din adîncul 
navei ce străbate largul...

sînt atîfea raioane, raioanele au 
atîtea sate. Unele au drumuri mai 
netede, altele mai nebătute. Unde 
să meargă ? Veniseră „delegați" 
din mai multe părți ale regiunii. 
Fiecare îi îmbia în raionul lui;

— Venifi la nol..j
— La noi...
— Vă propun să mergeți la noi... 
Adjud ? Podul Turcului? Dealu. 

rile Zeletinului ? Greu să te de
cizi dintr-odată.

Ufemisful Mircea Lipovan a ab
solvit „medicina generală" la Ti. 
mișoara. Citise în anii studenției 
despre felul cum își începeau me
dicii munca la țară, mai de mult, 
își făcuse chiar o imagine anume : 
un sat ascuns într-o vale, uitat de 
lume, privirile curioase ale săte
nilor, șușoteli pe lîngă uluci, o 
„doctoroaie" cu care va intra nea
părat în conflict etc. Credea că 
va lua totul de la capăt — și, ro
mantic, pregătise „planul de băta
ie", era gata să-și înceapă cu răb. 
dare munca‘„la țară", așa cum și-o 
imaginase.

La Tănăsoaia l-a înfîmplnat însă, 
din deal, clădirea albă a dispen
sarului. Oamenii nu-l priveau cu 
acea curiozitate rece, cu cere sînt 
întîmpinați străinii. Arătau ca și 
cum l-ar fi cunoscut mai de mult. 
Și, de fapt, îl cunoscuseră cu ani

GHEORGHE TOMOZEI

recoltarea 
stufului

La Bacău

Centru de comandă automatăIn anumite puncte din Delta 
Dunării a început zilele acestea 
campania de recoltare a stufului, 
în vederea strîngerii în timpul op
tim a „aurului deltei“ — materia 
primă pentru producerea de car
toane și celuloză---- la fabrica
din Brăila, mecanizatorii și munci
torii s-au pregătit din vreme.

Anul acesta suprafața stuficolă 
destinată exploatării a fost extinsă 
cu circa 
campanie vor lucra în plus 120 
tractoare i 
400 remorci 
laje, ajungîndu-se astfel ca 94 la 
sută din întreaga cantitate de stuf 
să fie recoltată mecanizat. Pen
tru deservirea numărului sporit de 
mașini, s-au organizat în timpul 
verii cursuri pentru specializarea 
și calificarea a încă peste 200 
de mecanizatori. De asemenea, au 
fost luate măsuri pentru aprovizio
narea cantinelor cu alimente, do
tarea unităților cu echipament de 
protecție pentru iarnă, pregătirea 
dormitoarelor, cluburilor, bibliote
cilor etc. S-au creat astfel toate 
condițiile ca sarcinile de plan din 
actuala campanie să fie îndepli-

a rețelelor electrice
înLa Bacău a intrat 

funcțiune un centru de 
comandă automată a 
rețelelor electrice din 
oraș. Ca și în multe 
alte orașe ale țării, de 
la un pupitru de co-- 
mandă operatorul rea
lizează acum aprin
derea și stingerea si
multană a becurilor de

pe străzile și piețele 
întregului oraș. Toto
dată, telesemnale op
tice și acustice îi in
dică eventuale deran
jamente ivite pe rețea. 
Au fost, de asemenea, 
automatizate cinci po
sturi de transformare 
de energie din zona 
centrală a orașului,

și-a deschis stagiunea

(Agerpres)

ușoare, 57 recoltoare, 
i și alte mașini și uti-

cu noi piese, 
,La telefon Tai- 

Galici, 
Ștefan

10 000 ha. In actuala

Teatrul siderurgiștilor

în satele din

Cil ; ii a doua casă

deslășoară o variată activitate, și 
dacă familiile sondorilor, tinere
tul schelei Moreni, vîrstnicii, spe
cialiștii cu o înaltă calificare, cu 
o bogată experiență în petrol sau 
tinerii de abia ieșiți de pe porțile 
școlilor profesionale și, în sfîrșit 
pensionarii petroliști află la club, 
în fiecare zi, un program instruc
tiv și reconfortant, se datorește 
fără îndoială și muncii colectivu-

„frezei 
la Moreni), ' 

eficiente în 
de nisip. Tot 
expozijia de 

aci,

a son- 
promovarea metodelor 

, în 
săli pline de oameni 
Vasile Gheorghiu a ex- 
avantajele deparafinării 

față de 
iar mai

a cărei acfivifafe duce la gene
ralizarea unor mefode bune de 
muncă, este o valoroasă inițiativă 
a clubului. De la această fribur.ă 
sondorul Ion Nuță a explicat tova
rășilor săi caracteristicile 
Călărașu” (mecanic 
una din cele mai 
combaterea viiturilor 
aici a fost organizată 
prototipuri a dispozitivului ;

gada de reparații capitale 
dei, sau 
avansate. La această tribună, 
fața unei 
inginerul 
p'icaf 
electrice 
nică ;
de specialiști au calculat 
rile de țiței la intervenții 
nînd calculele lor într-un

cea meca- 
apoi, pesfe 70 

pierde- 
expu- 
grafic

Tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, președintele 
Consiliului de Miniștri, și Ște
fan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, președin
tele Marii Adunări Naționale, 
au primit joi la amiază la Pa
latul R. P. Romîne pe membrii 
delegației Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. care ne vizitează 
țara.

La întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
tovărășească, de caldă priete-

nie, au participat tovarășii 
Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Anton 
Moisescu, . vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, An
ton Breitenhofer, membru al 
Consiliului de Stat, și Pompi- 
liu Macovei, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe.

Au fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovie
tice în Republica Populară 
Romînă și membri ai ambasa-

Teatrul siderurgiștilor hu- 
nedoreni și-a deschis stagiu
nea cu piesa „Ferestre des
chise“ de Paul Everac. Mun
citorii actori și-au propus îm
bogățirea repertoriului în ac
tuala stagiune 
printre care 
mirul“ de Isaiev și 
„Oameni și umbre“ de

Festivalul filmului pentru sate
329 de filme artistice, 347 documentare cu 

teme social-politice, agrozootehnice, de știință 
popularizată, jurnale de actualități și 104 filme 
de desene animate și păpuși au fost selecțio
nate în vederea prezentării lor în cadrul Fes
tivalului filmului pentru sate.

Această manifestare, devenită tradițională, 
se va desfășura între 1 decembrie și 31 ia
nuarie 1963. Datorită interesului pe care îl 
stîrnește și însemnătății lui, s-a prevăzut ca 
în acest an Festivalul filmului pentru sate să 
se desfășoare în 13 000 de localități. Prima 
săptămîna din cadrul festivalului va fi consa
crată fruntașilor din agricultură, în cinstea 
cărora se vor prezenta cele mai valoroase

filme. Vor fi organizate, de 
mina filmului romînesc, a 
săptămîna filmului pentru tineret, săptămîna 
filmului în slujba păcii și prieteniei între po
poare și altele.

Pentru cursanții învățământului agrozooteh
nic de masă și elevi vor avea loc spectacole 
speciale cu filme documentare care vor fi 
precedate de explicații date de ingineri și teh
nicieni agricoli. Conferințe, discuții în legătură 
cu filmele prezentate și alte asemenea mani
festări, vor însoți această importantă acțiune 
culturală de masă.

asemenea, săptă- 
filmului sovietic,

(Agerpres)

petroliști, 
din ei, Spirea Săn- 
dulescu, e directorul 
clubului Flacăra II 
din Moreni ; celă
lalt, maistrul Petre

Sfoichiță, e instructor voluntar 
la club. Amîndoi au cunoscut vre
mea cînd petrolul din Moreni era 
jefuit fără milă. Se știe, cu aurul 
obținut de capitaliști în schimbul 
petrolului s-ar fi putut pava toate 
străzile orașului, curțile oamenilor 
și, poate, ar mai fi rămas destul 
pentru acoperișul caselor. Dar 
Astra Romînă și-a umplut buzuna
rele și ani de-a rîndul n-a făcut 
nimic pentru Moreni, doar ei, pa
tronii și-au făcut un club al pro
tipendadei — două săli, una pen
tru bridge, cealaltă pentru po- 
ker. Totul, după moda engle
zească și în exclusivitate pentru 
familia domnitoare a Astrei.

In anii puterii populare, pen
tru petroliști s-a construit un club 
spațios, cu sală de spectacole — 
700 de locuri — cu scenă mare, 
bibliotecă, săli de repetiții și te
renuri de tenis. Clubul Flacăra II, 
cu fot ce are este la îndemîna 
sondorilor, a familiilor petroliști
lor de la schela Moreni.

Spirea Săndulescu și Petre Stoi- 
chiță au simțit nemijlocit cît de 
lipsiți de hrană spirituală au fost 
sondorii în trecut. Au aflat ca 
mulți alții cîte talente se pierdeau. 
Și dacă astăzj clubul Flacăra II

a petroliștilor
lui de activiști culturali 
muncitoresc Flacăra II. 
toți cei 2500 de muncitori ai sche
lei frecventează în fiecare săplă- 
mînă clubul, vizionînd filme, pro
gramele echipei de teatru sau ale 
brigăzilor artistice, participînd la 
dezbaterea unor . probleme de 
producfie, sau la activitatea di
verselor cercuri. De |a o săptă- 
mînă la alta, colectivul clubului 
știe să găsească forme de muncă 
care răspund intereselor petro
liștilor.

„Tribuna sondorului", de pildă,

ai clubului 
Aproape

la tribună maistrul lor; Pican a 
vorbit despre metodele interesan
te care au făcut ca la schela Mo
reni să se reducă timpul de inter
venție cu 30 la sută. „Tribuna son
dorului" a ajutat și la găsirea unor 
soluții mai bune pentru ■ munca 
frolistului în brigada de interven
ții. Totodată au fost, dezbătute 
nu numai teme de mare interes 
pentru munca unor categorii de 
petroliști ci și teme de interes 
general, ca1 scăderea prețului de 
cost, , reducerea: pierderilor, orga
nizarea locului de muncă în bri-

cu soluții de mare eficacitate. Re
zultatul a fost o scădere substan
țială a pierderilor de țiței în in
tervenții. Și tot la această tribună 
s-au analizat metodele de muncă 
și rezultatele unei brigăzi frun
tașe a schelei Boldești. Prin acti
vitatea și importanța problemelor 
dezbătute, Tribuna sondorului la 
clubul Flacăra II a devenit un 
mijloc eficient de promovare a 
noului. Clubul a reușit astfel să 
vină în mod direct prin activitatea 
sa în sprijinul producției petro
liștilor.

creîndu-se astfel posi
bilități pentru o ali
mentare în mai bune 
condiții a abonafilor 
cu energie electrică. 
Totodată, în acest fel 
se realizează economii 
anuale ce depășesc 
suma de .100 000 lei.

(Agerpres)

Berciu, „Tania“ de Arbuzov. 
în afara teatrului, în cadrul 
combinatului siderurgic Hune
doara au fost înființate și își 
desfășoară activitatea alte 15 
cercuri teatrale 
mentul de față 
se într-un act.

care în mo- 
pregătesc pie-

(Agerpres)

Dacă mecanicul Ion lonescu de 
la „auforeparafii-froliu", dacă Teo
dor Osfășel, Moise Pantelimon, 
Clement Tălpoi sau Ion 
și sofia sa și mulți alții, 
zuți, foarfg des la club, 

vin tinerii sondori 
sau 
se află desigur 
său !_1--------1
de

Neagoe 
sînt vă- 
și dacă 
aflați la 
jur, ex- 
în pro
stra ctiv.

la club 
cămine 
plicația 
gramul 
Timpul 
de pildă, 
neul dansant, înfîlniri cu firereful 
școlar, o seară a prietenilor fil
mului sau o serbare în cinstea 
pensionarilor petroliști. Joile tine
retului au un specific al lor: se 
fin la club' doar din două în două 
săpfămîni. în celelalte săpfămîri 
joile finerefului se țin în cele 
pesfe 20 de secții ale schelei a- 
colo unde se află tinerii muncitori. 
Asffel, joile tineretului atrag de 
fiecare dată în secții 50—60 de 
parficipanți, mult mai mulți decît 
la club, unde vin pînă la 250 de 
tineri. Nu numai joile finerefului 
sînt mutate la locul de muncă, 
ci și alte acțiuni. Amintim confe
rințele, spectacolele brigăzii ar
tistic© și alte acțiuni care au avut 
loc la Bana, la Filipeșfi sau 
Piscov.

La club' au fost sărbătoriți frun.

interesant,
sîmbătă și duminică, 

se împarte între mati-

ROMULUS ZAHARIA

(Continuare în pag. a 4-a)
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La Uzinele

în cola- 
studieze 
apariția 
turnate

în 
fost 

ile 
un 
de*

sectoare. Printre 
fluxul <le mon- 
al combinei de 
fi organizatam vizitat 

„Semăna- 
din Capi-

„Semănătoarea“

în

Dispozitiv miniatural

electricitate de forare

Foto : AGERPRES

Procedeu inedit
prospectare a țițeiului

organi
la Pra-

zăcămintelor de metale 
ajutorul său se pot fora 
căror adincime atinge 7 
să se ia probe de roci si

cu o viteză ce a- 
turațil pe minut, 
deservit de numai

ga, 
tru

frig. Cedomir Stupar, 
inginer - șei, 

ing. Grigore Bude, 
tehnolog șei,

ing. Gh. Ștefănescu, 
metalurg șei adjunct, 

ing. Romulus Nicolae, 
din serviciul constructor șei

ontinuînd ancheta 
noastră în marile 
întreprinderi indus
triale, 
Uzinele 
toarea“ 
tată.

Întrebarea : „Cum colaborați 
cu institutele de cercetări pe 
care am adrésat-o unora dintre 
cadrele tehnice de bază ale a- 
cestei mari întreprinderi, a știr- 
nit un deosebit interes.

Aceasta cu atît mai mult cu 
cît o serie de institute de cer
cetări întreprind experiențe 
interesante în uzină, aplică îm
preună cu colectivi»! întreprin
derii numeroase procedee teh
nologice Care tind să concure Ia 
atingerea unui țel comun, deo
sebit de important și anume 
realizarea unor mașini agricole 
de înaltă productivitate.

în primul rinei am căutat să 
aflăm părerile inginerului șef al 
uzinelor, tov, Cedomir Stupar.

Principalii noștri colaboratori, 
a arătat inginerul șef, sînt, din 
acieșt punct de vedere, Institutul 
de mecanică aplicată, Centrul 
de cercetări metalurgice, Institu
tul tehnologic pentru construc
ții de mașini și industrie elec
trotehnică, Institutul de cerce
tări Chimice, Stațiunea de 
încercare a mașinilor agricole ș.a. 
Specialiștii acestor foruri științi
fice de cercetare și experiment 
conlucrează îndeosebi cu uzina 
pentru ca aceasta să poată tri
mite oamenilor muncii din agri
cultură mașini cît mai 
împletind 
lor de pe 
nemijlocit 
nzină, cu 
efectivă a 
făcută de 
treprinderea 
termine 
nile unor anumite piese sau 
organe de mașini și cauzele care 
au determinat aceste defecțiuni. 
Cunoscînd acestea, s-au putut 
orienta eforturile în direcția re
medierii lor. Colaborarea cu in
stitutele de cercetări a adus an 
de an modificări constructive și 
îmbunătățiri care au făcut ca 
utilizarea combinelor de cereale 
să crească prin eliminarea de
fectelor de la 3 ore pe zi, din 
cele 8 necesare, cît era în 1957,

îa 8 ore efective în acest an. 
Concomitent au fost reduse 
pierderile de boabe. Este eloc
vent de arătat că înlăturarea 
acestei deficiențe a dus la re
cuperarea a zeci de mii de tone 
de grîu pe campanie.

Acum, eforturile noastre se în
dreaptă spre îmbunătățirea per
formanțelor tehnice ale altor

organizare alte 
acestea se află 
taj și vopsire 
cereale. El va 
bandă. în prima etapă au 
date în exploatare tunele 
vopsire și uscare, care au 
grad înalt de mecanizare și 
termină o substanțială îmbunătă
țire a condițiilor de muncă.

Intr-unui din laboratoarele Institutului de cercetări științifice pentru protecția muncii al C.C.S.

mai 
ramură a 

ciberneticii, știin
ță care studiază 
posibilitatea apli
cării proceselor 
biologice în tehni- 

ales în automatică,

ionica, 
tînără

că și mai
este chemată să-și aducă un 
aport prețios la dezvoltarea 
științei contemporane.

„Inginerii care construiesc 
mașini cibernetice complexe 
au multe lucruri de învățat la 
școala naturii. In acest sens 
prezintă interes nu numai or
ganismele vii în ansamblul 
lor ci și proprietățile izolate 
ale acestora” scria academi
cianul Prohorov într-un re
cent articol publicat în „Etu- 
des Sovietiques”.

Studiind proprietățile lumii 
vii — spune în continuare 
academicianul Prohorov — bio
nica descoperă admirabile 
perspective în utilizarea lor.

Iată și cîteva exemple de 
astfel de aparate rezultate din 
„întrecerea”... dintre natură 
și tehnică.

Cercetătorii Institutului 
pentru problemele fizicii de 
pe lîngă Academia de științe 
din U.R.S.S. au creat un apa
rat care „concurează” cu șar-

pele cu clopoței ; capacitatea 
sa de a înregistra modificările 
de temperatură depășesc cu 
mult, pe cele . ale „termome- 
trului animal”.

Analiza minuțioasă a ochiu
lui xiphosurului, un animal 
marin, a permis tehnicienilor 
să construiască de curînd un 
„ochi electronic” capabil să 
sesizeze cele mai mici modifi
cări în mediul înconjurător. 
Geologii utilizează acest ochi 
excepțional pentru fotografie
rile din avion. Un alt aparat 
a fost construit după modelul 
unui „dispozitiv” original care 
se află în ochiul cărăbușului 
și care îi permite să-și regleze 
cu o precizie uimitoare viteza 
zborului. Acest aparat este fo
losit pentru măsurarea vite
zelor avioanelor.

Navele cosmice vor putea 
utiliza și ele astfel de dispo
zitive. Dar nu numai atît. Dat 
fiind că natura n-a livrat încă 
omului toate „brevetele” de 
invenție, organismele vii vor 
trebui să colaboreze cu mași
nile în multe domenii. Ideea 
unui bioautomat, adică a 
undi dispozitiv în care sub
stanța organică lucrează îm
preună cu cea anorganică a 
fost schițată într-o povestire 
științifico-fantastică.

în ultimul timp, specialiștii 
în bionică încearcă să traducă 
în fapt această fantezie.

„Anumite cercetări prea
labile — scrie Prohorov — 
arată că este vorba de un 
obiectiv real. Orice țesut viu 
are proprietăți de excitație 
determinate. Fiecare fibră

nervoasă răspunde impulsuri" 
lor electrice prin reacții de
terminate, care pot fi măsu
rate cu precizie. Excitația ner
vului optic, de pildă, este 
proporțională cu logaritmul 
intensității luminii”.

Această proprietate oferă, 
după părerea savantului so
vietic, posibilitatea de a crea, 
plecînd de la țesuturile vii, o 
serie de elemente complexe de 
calcul. Navele cosmice care 
vor porni spre alto planete 
vor putea avea la bord ani
male ale căror organisme co
nectate cu sisteme tehnice, 
vor forma veritabile bioauto- 
mate capabile să dirijeze sau 
să comande nava.

„Soluția acestei probleme 
extrem de complicate — arată 
în încheiere acad.
— deschide noi 
cosmonauticii. Este 
înțeles cît de mult
astfel greutatea navei și cît 
va putea crește încărcătura 
utilă. Această idee poate pă
rea fantastică încă, dar știin
ța modernă ne-a obișnuit cu 
multe performanțe care pă
reau de domeniul fanteziei”*

Prohorov 
orizonturi 
lesne de 

va scădea

Sala de mașini a Hidrocentralei „V. I. Lenin“ din regiunea Kuibîșev 
Foto; TASS-MOSCOVA

bune. 
observațiile lucrători- 
ogoare, care mînuicsc 
utilajele produse de 
acțiunea de urmărire 
mașinilor în producție 
oamenii de știință, în- 

a ajuns să de- 
cu exactitate defecțiu- 

anumite

mașini, spre a atinge cele mai 
înalte realizări ale tehnicii avan
sate. Desigur, în această direcție 
se îndreaptă și colaborarea ac
tuală cu institutele de cercetări.

Tehnologul Șef, ing. Grigore 
Bude, ne arată cum se face co
laborarea uzinei cu institutele de 
cercetări în scopul producerii 
utior repere de cea mai bună 
calitate. I.T.C.M.E. ne-a ajutat 
în sistematizarea sectoarelor de 
lucru. Institutul a întocmit în 
acest scop un proiect judicios, 
care a fost adoptat de colecti
vul uzinei. S-a început cu in
stalația de turnare a fontei, 
organizîndu-se o turnătorie mo
dernă, cu utilaje în mare parte 
mecanizate. Sînt în curs de re

domeniul sculelor și dispozitive
lor — a continuat tehnologul 
șef — I.T.C.M.E. a proiectat 
pentru noi o mașină agregat 
destinată prelucrării crucilor 
cardanice. Acest agregat, care 
Va da posibilitate să se execute 
reperul respectiv pe o singură 
mașină, într-un spațiu rcstrîns 
cu productivitate ridicată, eli- 
berînd o serie de alte mașini“ 
Unelte folosite în prezent, se 
află în stadiul final de execuție. 
Totodată, I.T.C.M.E. a elaborat 
normative de regimuri de așclii- 
Cre a metalelor în vederea uti
lizării raționale a sculelor și 
prelucrării judicioase a materiei 
prime. Noi sîntem în curs de 
experimentare a acestor norma-

tive, în vederea stabilirii celor 
mai buni coeficienți locali.

Inginerul Gh. ȘtefSnescu, me- 
talurgul șef adjunct al uzinelor, 
ține să ne înfățișeze uncie ce
rințe ale uzinelor, care consti
tuie, în același timp, deziderate 
ale colectivului de muncă din 
întreprindere în colaborarea lui 
cu institutul de cercetări.

Fără a nega rolul pozitiv, 
creator al colaborării noastre, a 
început ing. Gh. Ștefănescu, tre
buie să arătăm că au rămas 
încă nerezolvate unele probleme 
importante. De exemplu, 
I.T.C.M.E. ar trebui să reia cer
cetările pentru a putea obține 
temperaturi mai ridicate decît 
cele realizate pînă acum la cu- 
biloul cu gaz metan și automa
tizarea sistemului de conducere 
al cublloutui respectiv. Uzina 
noastră dorește să întrebuințeze 
pe scară largă repere din mase 
plastice. Iată de ce ICECHIM 
cu care colaborăm, ar trebui să 
se preocupe mai intens de pro
blema creării unei tehnologii noi, 
necesare obținerii masei plastice 
denumite „Epoxi” la un nivel 
calitativ superior. De asemenea, 
este absolut necesar ca, 
borare cu I.C.E.M., să 
cauzele care duc la 
unor defecte la piesele 
din mase plastice, defecte care 
provoacă neajunsuri, este drept 
de mai mică importanță dar 
care, totuși, există.

Inginerul Romulus Nicolae, din 
serviciul constructor șef, este 
preocupat de unele chestiuni le
gate de sectorul său de muncă. 
Referitor la colaborarea cu in
stitutele de cercetări el se arată 
mulțumit. împreună cu I.C.M.A., 
ne spune ing. R. Nicolae, uzinele 
noastre au experimentat o serie 
de repere în vederea introduce
rii lor în fabricație de serie. 
Rezultatele sînt promițătoare. 
Necazul nostru este că institutele 
ICECHIM și ICMA nu sînt în
totdeauna operative în rezolva
rea problemelor solicitate de noi. 
De pildă, în vară am încercat pe 
combina C 1 o serie de repere 
noi. Nici acum nu am primit 
referatul ICMA privind rezulta
tele acestor experimentări. Uzina 
este privată de o serie de eco
nomii pe care le-ar putea realiza 
introducînd în fabricație repere 
ca, de pildă, întinzătorul din 
lemn al transmisiei principale la 
C 1. ICECHIM ar trebui să dez
volte secția de mase plastice, 
dat fiind largile aplicații pe care 
le are această materie primă în 
industrie.

In domeniul folosirii pieselor 
din mase plastice nu ne decla
răm mulțumiți. ICECHIM are 
multe posibilități să ne ajute.

Solicităm acest sprijin.

* fost parcursa mea o treapta 
importantă în problema 

* * transformării directe a căl
durii în electricitate.

Acest lucru au reușit să-l facă 
fizicienii sovietici Vladimir Popov 
și Eduard Zimin de la Institutul e- 
nergetic „Krjijanovski".

Ei au determinat cantitatea de a- 
dausuri chimice la plasmă care 
sporesc conductlbllitatea ei elec
trică pînă la valoarea maximă. Se 
știe că plasma este o substanță cu 
ajutorul căreia iuncționează o in
stalație de transformare a căldurii 
in electricitate.

Trecînd printr-un cîmp magnetic, 
plasma poate exercita un curent e- 
lectric. Cu cit este mai mare con- 
ductibilitatea ei electrică, cu atît 
mai mare este randamentul de 
transformare a căldurii plasmice 
în electricitate.

Astfel, instalafiei pentru trans
formarea directă a căldurii în elec
tricitate îi este necesară o plasmă 
cu o înaltă conductibilitate electri
că, ceea ce au reușit să realizeze 
Popov și Zimin.

Savanjii sovietici au arătat 
după o anumită doză de metal al
calin, conductibilitatea electrică 
începe să scadă brusc.

V. Popov și E. Zimin au determi
nat dependenta cantității de adaus 
în funcție de presiune și tempera
tură. Aceasta este extrem de im
portant pentru că instalațiile ne
cesare transiormării directe a căl
durii în curent electric vor func
ționa în perspectivă, nu numai în 
condițiile Pămîntulul, ci și în con
diții cosmice, pe sateliți artificiali 
și rachete, unde presiunea și tem- 
peralura sînt cu totul diferite.

La Institutul de chimie 
că și de biochimie de

se elaborează metode pen- 
descoperirsa de noi sub

stanțe utile

Foto: C.T.K.-PRAGA

Proiectanții moscoviți de uti
laj geologic sînt autorii ce
lui mai mic dispozitiv de fo

rare din lume, care poate fi trans
portat într-un rucsac.

Geologii, care cercetează spații
le uriașe ale Uniunii Sovietice, 
printre care zone greu accesibile 
in taiga și în munți, au primit cu 
mult interes noul dispozitiv. Deși 
nu au fost experimentate decit 
prototipurile dispozitivului, 500 de 
expediții l-au și solicitat.

La începutul anului viitor se pro
iectează trecerea la producția în

serie a acestui dispozitiv, simul
tan la trei uzine.

Dispozitivul de forare miniatu
ral, in greutate de 14 kg, ' este 
destinat în principal pentru pros
pectarea 
rare. Cu 
sonde a 
m și pot 
probe de apă. Productivitatea sa a- 
junge la 30 m pe oră. In cursul 
încercărilor, o sondă de 7 m a fost 
forată în 12 minute.

Un motor cu o putere redusă ro
tește universalul 
junge la 260 de 
Dispozitivul este 
două persoane.

Boris Beder, geolog sovietic care lucrează în Uzbe
kistan, afirmă că un „zăcămînt de țiței poate fi detec
tat prin metoda analizării conținutului de brom și iod 
din apele subterane".

Metoda de prospectare geochimică a țițeiului, pro
pusă de Beder, se bazează pe relația diferită care 
există între aceste elemente chimice și hidrocarburile, 
sub raportul originii lor : iodul se formează din ace-

leași substanțe organice, ca și țițeiul, bromul are o 
origină minerală.

După raportul în care se află bromul față de iod, 
în apele subterane, B. Boder determină dacă într-o 
anumită regiune există sau nu țiței. După părerea sa, 
dacă valoarea acestui raport este sub 70, sub stratul 
acvifer din formația subterană se va găsi negreșit 
l‘lei.

Mecanizarea în minele din R. S. Cehoslovacă. Dirijarea centrală a vagoanelor în diferite direefii de mișcare.
Foto: C.T.K.-PRAGA

SESIUNEA DE AUTOMATICA
devenit o tradiție ca 
în fiecare an Comi
sia de automatizare 
a Academiei R.P.R. 
să organizeze la 
București o Sesiune 
de comunicări știin

țifice în domeniul automaticii. An 
de an în acest cadru s-au expus 
comunicări care reflectă avîntul 
mereu crescînd al automatizării în 
fara noastră. In comunicările pre
zentate se expun atît unele reali
zări importante din domeniul in
dustrial, cît și numeroase studii 
teoretice privind automatizarea. 
Trebuie precizat că tematica pro
blemelor abordate esle foarte 
variată, întinzîndu-se de la studii 
teoretice privind cibernetica sau 
problemele neliniare ale automa
ticii, pînă la diverse chestiuni 
concrete de automatizări indu
striale. Se remarcă însă faptul că 
an de an nivelul expunerilor a 
crescut, observîndu-se, în același 
timp o îmbinare tot mai strînsă 
a unor preocupări teoretice la 
nivel înalt, cu aplicarea lor în 
produefie.

Printre comunicările prezentate 
fa această sesiune, mai multe 
s-au ocupat tocmai de calculatoa
rele electronice. Unele s-au rele-

rit la realizarea unor calculatoare 
în diverse centre de la noi din 
fără, iar altele au prezentat in- 
stalajii complexe în care se utili
zează astfel de mașini.

Cu interes, participanjii au as
cultat o comunicare In care se 
prezentau unele metode noi pri
vind automatizarea marilor cen
trale electrice.

După cum se știe, 
rile joacă un rol 
important în e- 
nergetică. Gra
fie tehnici) elec
tronice, este po
sibil ca să se asi
gure o funcționare

de prof. univ. 
E. Nicolau

date asupra acestor 
Datele sînt introduse 

calculatoare electronice 
care prelucrează

aulomafiză-

legîndu-se 
elemente, 
apoi în 
de tip digital, 
datele și determină modul în care 
trebuie să fie realizat reglajul au
tomat. Acest reglaj se obține cu

nit un viu interes s-a referit la 
unor scheme logice de 

cu ele-
crearea
automatizare, realizate 
mente semiconductoare, și care se 
caracterizează prin aceea că nu 
pot greși niciodată.

Un loc important în actuala Se
siune de comunicări a revenit te
melor privind aspectele foarte 
moderne ale reglajului automat. 
Acest domeniu

' '' i automată și în
cazul unor instalații foarte mari, 
la care fiecare unitate' a centra
lei are o putere de ordinul a 
cîteva sute de mii de kilowați. 
Desigur că în cadrul unor insta
lații atît de puternice, instalații 
formate în principal dintr-o tur
bină și un generator, este necesar 
să se ia o serie întreagă de pre
cauții speciale.

Calea pe care trebuie mers 
actualmente este aceea a deter
minării cu precizie a tuturor pa
rametrilor ce caracterizează insta
lația de automatizat. In acest scop 
se fac experiențe numeroase, cu-

ajutorul unor calculatoare elec
tronice de tip analogic, care de 
fapt reprezintă „creierul“ automa
tizării din centralele respective.

Sistemul este astfel conceput 
Incit întreaga instalație să aibă o 
funcționare automată, atît la por
nire cit șr în exploatare. Mai mult, 
în modul acesta se asigură în per
manență un regim optimal, adi
că se asigură întregii instalații o 
funcționare cu un randament 
maxim. Este evident că grafie a- 
cesfui sistem complex de automa
tizare, eficiența economică a între
gii Instalații crește considerabil.

O altă comunicare care a stîr-

cu

i este actualmente 
în continuă dez
voltare, mereu 
îmbunăfățindu-se 

atît aparatajul 
tehnic utilizat, 
cît și instrumentul 

care se abordeazămatematic 
problemele respective.

O altă tematică oarecum nouă 
este constituită de studiul siste
melor automate care trebuie pro
iectate astfel îneîf să aibă o func
ționare cît mai bună, chiar în pre
zența unor perturbații.

Este 
ceasta 
reglaj 
sea în 
deplin

cazul să precizăm cu a- 
ocazie că sistemele de 
automat Iuncționează ade- 

Condiții care nu sînt pe 
...r .. cunoscute, în sensul că în 
desfășurarea procesului apar fac
tori cunoscuji numai în pa-le. De 
exemplu, în cazul instalațiilor 
chimice nu se poate totdeauna

predetermina cu precizie care sînt 
cantitățile de căldură care vor 
apare în diversele puncte ale in
stalației ca rezultat al reacțiilor 
chimice care au loc acolo. In 
alte cazuri, funcționarea sistemu
lui este influențată de factori me
teorologici, de exemplu de tem
peratura mediului înconjurător sau 
de viteza vînfului. Or, este clar 
că acești factori nu pot fi cunos- 
cufi dinainte pe deplin.

Tocmai de aceea în ultimul 
timp s-a dezvoltat un capitol spe
cial al automaticii, care studiază 
sistemele de reglaj automat care 
sînt stabile la influența perturbă
rilor întîmplătoare.

O trăsătură caracteristică pen
tru actuala sesiune este 
că aspectul economic al 
Uzării a format obiectul 
multor comunicări. S-a 
astfel problema folosirii 
dici tehnico-economici ai mașini
lor și utilajelor la stabilirea nive
lului de mecanizare și automati
zare.

Marea varietate a temelor ex
puse, ca și nivelul înalt de trata
re și rezolvare atît a problemelor 
teoretice, cît și a celor practice, 
arată avîntul continuu al științei 
și tehnicii în patria noastră.

și faptul 
automa- 

a mai 
abordat 

unor in-

La catedra de chimie analitică 
a Universității din Chișinău 
s-a elaborat, sub conducerea 

conferențiarului M. B. Bardin, un 
procedeu de detectare a metalelor 
nobile în probele de minereu. Pro
cedeul fizico-chimic propus se ba
zează pe polarogratie și fotocalo- 
rimetrie. Detectarea metalelor no
bile nu durează decît cîteva minu
te. Cu mijloacele actuale, un chi
mist are nevoie pentru aceasta de 
aproape o lună.

La această catedră se caută noi 
procedee, mai simple de executat, 
pentru detectarea metalelor din 
grupul platinei, procedee bazate 
pe reacții chimice. Studenții de la 
cursurile superioare, care se ocupă 
de aceasta, au găsit o serie de re
activi cu ajutorul cărora se poate 
detecta aurul în prezenta tuturor 
celorlalte metale nobile. Cercetări
le continuă, avînd ca obiectiv elu
cidarea posibilității folosirii acestor 
reacții pentru analiza cantitativă.

Tablete alimentare
La o fabrică de concentrate a- 

limentare din Polonia a fost fabri
cată prima tranșă de tablete ali
mentare.

Fiecare tabletă cîntărește 12 gr 
și conține cîteva substanțe care 
alimentează celulele creierului, ini
ma și sistemul de circulație a sin- 
gelui.

Tabletele conțin vitaminele nece
sare pentru organism.

In compoziția tabletelor, care au 
im gust plăcut, intră preparate a- 
tlmentare 
trase.

și ex-naturale precum

Pe șantierul Uzinei de cauciuc 
sintetic din orașul Stavropol

Foto ; TASS MOSCOVA ;



h nici o altă regiune a țării, 
ca în regiunea Brașov, nu 
sînt atît de prezente vestigii 
ale trecutului, alături cu 
unele dintre cele mai cute
zătoare înnoiri din viața 
patriei noastre socialiste.

Brașovul nou se făurește tumultuos, 
privegheat de „bastionul” țesătoriilor 
din zidul secular al cetății și de imensa 
Biserică Neagră; producția policlorurei 
de vinii în noua și moderna Fabrică 
chimică din Rîșnov are loc în apropie
rea măgurei pe care, cu sute de ani în 
urmă, rîșnovenii au durat o cetate pen
tru vremuri de bejenie ; coșurile Fabricii 
de hîrtie din Zărnești fumegă privirilor 
celor aflați lîngă tumul pulberăriei din

In inima tării
■ rin așezarea sa geografică, 

regiunea Brașov se află în 
inima țării, îmbrățișată de 
munții 
cegilor 
patice, 
la un

Făgărașului, .ai Bu
și altor masive car- 
străbătută sinuos de 
capăt la celălalt de 

Olt, în căutarea unei porți spre Dunăre, 
înveșmîntată în păduri seculare și într-o 
maramă de livezi vii și cîmpuri fertile.

în agenda sa, turistul își însemnează 
că este a 7-a regiune a țării cu o supra
față de peste 15 000 de km p, că are opt 
raioane, 20 de orașe, 238 de comune, 
peste 600 de sate și mai mult de un 
milion de locuitori. în adîncurile pămîn
tului se află nenumărate avuții : gaz 
metan și sare, cărbune și minereuri.

Cu tot relieful felurit, subsolul bogat 
și situarea sa în inima țării, regiunea 
Brașov a cunoscut înainte de eliberarea 
țării — ca și celelalte regiuni — aceeași 
nepăsare față de soarta oamenilor mun
citori, aceeași goană după profituri din 
partea capitaliștilor și moșierilor, ace
lași jaf. în anul 1938, actualul teritoriu 
al regiunii găzduia ceva mai mult de 
9 la sută din valoarea producției globale 
pe țară, fiind a patra din punct de ve
dere industrial; cu toate acestea, chiar 
în cadrul regiunii erau mari pete albe 
pe harta industrială. Raioanele Făgăraș, 
Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc, Agnita, Ru
pea și chiar Sighișoara nu erau decît 
producătoare agricole, avînd ici-colo cî
teva ateliere neînsemnate.

Datorită politicii partidului de ridica
re a tuturor regiunilor țării, în anii pu
terii populare, regiunea Brașov a trecut 
în fruntea tuturor regiunilor. La începu
tul anului trecut, greutatea specifică a 

In he de cronică
vîntul cu care s-a dezvoltat 
regiunea Brașov, înflorirea 
continuă a acestei mari în
tinderi din inima țării, mul
țimea evenimentelor din 
viața ei industrială nu mai 
pot fi trecute la „însemnări” 

sau „file de cronică” : — este o istorie 
vie, adevărată, bogată. Iată crîmpeie 
din această minunată nouă istorie.

decembrie 1946 : comunistul Victor O- 
prea, maistru la Uzina de tractoare, trece 
pe aleea principală a uzinei la volanul 
primului tractor romînesc, al „capului 
de serie” al celor peste 100 000 de trac
toare produse pînă astăzi, primul din 
numeroasele tipuri realizate de munci
torii brașoveni.

noiembrie 1948 : uzina „Independența”, 
o veche făbricuță construită cu decenii 
în urmă pe Valea Cibinului, începe să 
se profileze ca o mare uzină metalurgică 
producătoare de utilaje și echipament 
industrial.

aprilie 1949 : la Uzinele „Steagul roșu” 
se produce primul rulment tip „R.P.R.”, 
într-o secție care se specializează în a- 
ceastă producție și în care pînă la sfîr
șitul anului 1960 se vor realiza peste 
14 500 000 rulmenți diferiți.

ianuarie 1952 : Ia Săcele n-a mai ră
mas decît amintirea vechilor ateliere 
dărăpănate ; pe locul lor s-a ridicat uzi
na modernă „Electroprecizia” — produ
cătoare, de la această dată, de echipa
ment electric pentru tractoare, autoca
mioane și alte produse ale industriei 
noastre.

aprilie 1954 : sărbătoare în cartierul 
de dincolo de Dealul Melcilor din Bra
șov, sărbătoare în întreaga țară: pe 
porțile Uzinei „Steagul roșu” iese primul 

de 100 autocamioane romînești.

Vedere parfială a noilor construcții de locuințe din cartierul muncitoresc „Steaua roșie“ nr. 2 din Brașov.

„Trăiască ziua de 1 mai. Trăiască R.P.R., 
Trăiască P.M.R.” — inscripții cu cretă, 
purtate pe caroseriile autocamioanelor pe 
șosele și autostrăzi.

mai 1959 : marele Combinat chimic de 
la Făgăraș produce materie primă pentru 
fabrica modernă de relon-rolan de la 
Săvinești: începe marea producție a 
maselor plastice, a țesăturilor celor mai 
fine, mai rezistente și mai ieftine.

octombrie 1959 : astăzi, în fața fabri
cilor de placaj și plăci fibro-lemnoase 
— numai două din cele patru ale Com
binatului de industrializare a lemnului, 
aflat în pragul intrării în producție cu 
întreaga sa capacitate — nimeni nu-și 
mai amintește cine a înfipt în octom
brie 1959, pe istorica Cîmpie a Liber
tății, primii stîlpi indicatori ai fundații
lor.

ianuarie 1960: la Tîlmaciu, uzina „Fi
rul roșu” produce anual peste 1100 tone 
fire industriale pentru țesătorii. , Acum 
aproape trei ani au intrat parțial în pro
ducție instalațiile moderne ale filaturii 
și .răsucitoriei.

mai 1960: la Făgăraș, la Combinatul 
chimic, a intrat în funcțiune fabrica de

„Independența” din Sibiu

castelul feudal așezat în poarta BrantW 
lui dintre munții Bucegi și Piatra Cra
iului ; Complexul de fabricare a faianței 
și porțelanului de la Sighișoara își are 
vecină o cetate care domină de pe-o 
înălțime întregul oraș ; calea de pe Olt 
spre filaturile și țesătoriile moderne din 
Tîlmaciu și Cisnădie trece pe la poalele 
castelului de la Boița ; în curtea Uzinei 
metalurgice 
se află unul din vechile turnuri ale ce
tății. Acestea sînt doar cîteva din înve
cinările secolelor, care se văd. Pentru că 
hîrlețul cercetătorilor anilor mai de de
mult și excavatoarele fundațiilor blocu
rilor moderne scot 
romane, 
menilor 
tinerețe

urme ale castrelor 
ale așezărilor dacice și ale oa- 
din epocile de cea mai fragedă 
a omenirii.

regiunii Brașov în producția globală in
dustrială a țării era de 13 la sută, ne- 
fiind întrecută decît de orașul București
— cel mai puternic centru industrial al 
Republicii. în cuprinsul regiunii, indus
tria s-a dezvoltat armonios.

Cînd într-una din zilele anului 1948
— primul an al Republicii noastre popu
lare — muncitorul Ion Chitic înfigea

casmaua în locul însemnat pentru fun
dația primului bloc, orașul Victoria nu 
se afla decît în schițe și proiecte. Astăzi 
noul, oraș de la poalele Făgărașului nu
mără aproape 8 000 de locuitori (numai 
în anii de cînd s-a întemeiat această 
așezare socialistă s-au născut, în noul 
oraș, aproape 2 000 de copii). Pentru ce
rințele industriei și agriculturii, orașul 
produce — prin marele său combinat 
chimic — acid sulfuric, amoniac, azotat 
de amoniu, metanol, formol și multe 
alte produse chimice.

Orașul Victoria se adaugă noilor orașe, 
de pe harta patriei și celor nouă comune 
din regiune — Rîșnov, Săcele, Rupea, 
Codlea, Cisnădie, Covasna și altele — 
devenite orașe și centre muncitorești în 
ultimii ani.

îngrășăminte chimice azotoase, cu o ca
pacitate de 100 000 tone anual.

octombrie 1960 : o mare hală de fa
bricat mobilă a intrat în funcțiune la 
Fabrica de mobilă „Măgura Codlei”, 
asigurînd o producție anuală de peste 
7 000 garnituri de mobilă convențională.

decembrie 1960 : luînd ca punct de re
per anul 1938 (100 de procente) în 1950 
producția industrială globală a regiunii 
a fost de 183 la sută, în 1955 de 404 la 
sută, iar la finele anului 1960 de 691 
la sută, ceea ce reprezintă o creștere de 
aproape 7 ori.

între anii 1955—1960, în regiune s-au 
construit 65 întreprinderi și 77 secții 
noi. Statul a investit în acest scop sume 
uriașe; numai în anul 1960 investițiile 
au fost de 1147 milioane lei.

1961—1962 : filele de istorie a dezvol
tării industriale a regiunii Brașov în
scriu uzine și construcții noi ca Fabrica 
de rulmenți, Fabrica de prelucrare a 
gazului metan de la Rîșnov, Fabrica mo
dernă de postav de la Prejmer, Fa
brica de coloranți acizi „Colorom” de la 
Codlea, Hidrocentrala Sadu V, între
prinderi de exploatare forestieră meca
nizate pe întregul brîu al munților și 
altele. Regiunea Brașov era la începu
tul anului trecut a patra producătoare 
de oțel din țară, a șasea de energie 
electrică, a șasea de cărbune brut, a cin- 
cea de ciment, a treia în țesături (pri
ma în țesături de lînă), a cincea în în
călțăminte din piele, producătoare de 
sticlă, zahăr, hîrtie și numeroase alte 
bunuri necesare industriei și vieții oa
menilor muncii.

noiembrie 1962: în cuprinsul regiunii 
Brașov un număr de 135 întreprinderi 
și-au îndeplinit planul de producție pe 

zece luni la producția industrială globa
lă, însoriindu-se printre acestea Uzina 
de tractoare, Rafinăria, Fabrica de ci
ment Temelia”, Fabrica de scule Rîș
nov, „Libertatea” și „Flacăra roșie” din 
Sibiu, „Vasia Vasilescu” din Mediaș și 
altele. în primele nouă luni, pe întreaga 
regiune întreprinderile au realizat eco
nomii la prețul de cost peste sarcina 
planificată în valoare de peste 76 900 000 
lei.

La cel de-al IV-lea Pavilion de mostre 
din București, aproape pretutindeni 
printre exponate te întîlnești cu produse 
ale industriei din regiune; fie că este 
vorba de mașini, utilaje și bunuri de 
consum, fie că te oprești în fața statu- 
ietelor de alabastru produse de I.I.R. 
Făgăraș. ★

Harta industrială a regiunii Brașov 
— plină de uzine și întreprinderi noi sau 
total înnoite în anii puterii populare — 
se va împlini cu noi obiective industriale 
în anii planului de șase ani. Frumuse
ților naturale ale regiunii dintre munți 
li se adaugă fără întrerupere altele noi, 
făurite de mina constructorilor.

I

Un uriaș
laborator

florilor din pajiști și se desfac 
narcisele, în Olt, în Bîrsa, în 
în Cibin și-n celelalte ape, se 
cerul albastru și se scaldă no-

scrie epistoleleprimăvară, după ce se] in
i trag primele zăpezi și pînă 

în aceste zile tîrzii de toam- 
j nă, regiunea Brașov este un 
| imens parc policrom. Pe 

piscurile munților stăruie 
zăpezi care biruie arșițele 

lunii lui Cuptor, pe umerii lor, stă în 
veșmînt verde întinderea de păduri,' arde 
pojarul 
plăpînde 
Tîrnave, 
privește
rii alburii, iar pe cîmpurile fertile își 
dau mina curcubeele grînelor și porum
bului, viilor și livezilor. în cele aproape 
o jumătate de milion de hectare ale a- 
griculturii din regiune își aduc culorile 
lor florile legumelor timpurii, rubinul 
strugurilor și nuanțele calme ale roade
lor ce se culeg cele de pe urmă. Fără 
să aibă întinderea Bărăganului, nici cli
ma blîndă a Banatului și nici însoritele 
ponoare sucevene, cîmpurile agricole 
ale regiunii Brașov oferă din belșug 
adăpost aproape tuturor culturilor agri
cole, legumicole, viticole și horticole din 
țara noastră.

Dar în mijlocul atîtor mari resurse ale 
pămîntului, în această regiune — oa
menii au trăit în sate și cătune o per
manentă foame și mizerie, o nemaipo
menită înapoiere culturală, mulți neștiind 
nici bucuria tiparului, deși viețuiau în 
jurul Brașovului unde, cu sute de ani 
în urmă, meșterul Coresi scotea de sub 
teasc primele tipărituri romînești.

Cifrele statistice despre cîți țărani 
n-aveau nici un petec de pămînt, sau 
cît dovedeau să culeagă unii de pe 
neînsemnate suprafețe, nu pot nici pe 
departe glăsui despre suferințele țăra
nilor porniți să peregrineze zile și săp- 
tămîni prin țară cu cîțiva saci de car
tofi să-i schimbe pe cîteva măsuri 
porumb.

în această primăvară soarele s-a 
șezat statornic peste satele regiunii, 

de

a-
ca

pe ale întregii țări. Era într-o duminică 
din martie, cînd Comitetul regional 
P.M.R. Brașov, într-o telegramă adresată 
C.C. al P.M.R., tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, raporta marea victorie 
a încheierii colectivizării agriculturii în 
întreaga regiune.

„în prezent — se spunea în telegramă 
— un număr de 123 115 familii de ță
rani muncitori romîni, maghiari, ger
mani sînt unite în 441 gospodării agri
cole colective, care dețin 441 930 hectare 
teren agricol”.

Azi, agricultura regiunii, în primul an 
al colectivizării în întregime, îți oferă 
imaginea unui uriaș laborator, a unui 
enorm cîmp al științei.

Scria acum mai bine de 2 000 de ani, 
poetul Ovidiu, exilat Ia Tomis, către ai 
săi din Roma, că localnicii muncesc din
colo de întăriturile cetății „cu o mînă 
pe plug și cu cealaltă pe arcul cu să
geți”.

Vedere exterioară a Fabrioii de

celor scăldate în soarele din

Dacă ar fi fost să-și t. L 
sale astăzi, din regiunea Brașov — unde 
n-ar mai fi resimțit tristețea exilului — 
ar fi consemnat că țăranii muncesc „cu 
o mînă pe plug (aici cuvîntul plug e în 
sens figurat, și trebuie înlocuit cu unul 
din cele peste 100 000 de tractoare pro
duse la Brașov) și cu cealaltă pe carte”.

Pămîntului i se smulg roade bogate 
printr-o muncă științific organizată. 
Muncitorii agricoli de la G.A.S.-Sibiu 
anul acesta au reușit să obțină de pe o 
suprafață de 52 hectare o cantitate de 
384 800 kg porumb boabe, ceea ce în
semnează o producție medie la hectar 
de 7 400 kg ; ei au realizat de la 456 vaci 
furajate o producție medie de 3 604 litri 
de lapte și au adus beneficii statului — 
în ultimii patru ani — de peste 2 200 000 
lei. Pe loturile de „5 000” kg porumb 
boabe la hectar; colectiviștii din Baraolt 
au pus în saci peste 6 000 kg la hectar 
iar cei din Racoșul de sus peste 8 000 
kg. La Stațiunea experimentală viticolă 
din Blaj, suprafețe întregi, unele par
cele și soiuri au produs peste un vagon 
de struguri la hectar.

„...iar cealaltă mînă pe carte”. Așa lu
crează colectiviștii din Hărman. Ei îți pot 
spune că „marile familii domnitoare” nu 
foloseau la nimic registrele genealogice 
care arătau cine din ce capete încoro
nate este coborîtor, în timp ce registrele 
genealogice ale secției lor zootehnice îi 
ajută să selecționeze în mod științific 
animalele bune de carne, de lapte sau 
de prăsilă, îi ajută să obțină cantități 
record de produse pentru belșugul lor 
și al poporului muncitor; de la fiecare 
din cele 522 vaci au realizat cîte aproa
pe 3 000 kg lapte anual.

în acest uriaș laborator „experiențele” 
se fac la proporții demne de adevărată 
știință.

Colectiviștii din Codlea, de la adăpos
tul serelor de sticlă și de mase plastice, 
scot parcă de sub zăpezi, legume coap
te, aidoma 
miez de vară.

Era în primăvara cînd pe cîmpurile 
de cartofi ale G.AjC. „Spic de grîu”, tot 
din Rupea, comuniștii Maria Homorozan, 
Ion Frățilă și alții citeau cu țăranii din 
brigăzi volumașele „Importanța prăși- 
tului și mușuroitului la cartofi” și 
„Combaterea și distrugerea buruienilor 
și dăunătorilor culturilor”.

„...în cealaltă mînă cu cartea 1” Pen
tru fiecare cultură o îngrijire specială, 
îți spune Iuliu Bîrsan, trecînd prin cul
turile G.A.C. „Viața nouă” din Cernutul 
de Jos. Și în carnetul său poți citi: la 
prașila I, 2 ha sfeclă roșie, 5,5 ha mor
covi, 4 ha dovlecei, 1,5 ha pătrunjel; 
la prașila a H-a 22 ha mac, 74 ha sfe
clă de zahăr, 7 ha butași de sfeclă, 6 ha 
fasole, 34 ha porumb boabe, 24 ha po
rumb siloz, 12 ha sfeclă furajată, peste 
300 ha cartofi. Pentru fiecare cultură o 
carte, un studiu, o adevărată muncă de 
experimentare practică, cu rezultate con
crete în saci și camioane spre piețele 
orașelor și caselor colectiviștilor.

începe învățămîntul agrozootehnic. în 
raionul Sf. Gheorghe, de pildă, s-au or
ganizat 80 de cercuri în G.A.C., 9 în 
S.M.T. și 6 în G.A.S. : sînt peste 5 000 
de oameni care își vor îmbogăți în con
tinuare cunoștințele, care vor porni în 
primăvară, la viitoarea muncă în uria
șul laborator al agriculturii. Ca și în 
celelalte regiuni ale țării, colectivizarea 
a deschis larg, calea avîntului și urcu
șului rapid spre belșug și bunăstare.

Avînt spre recolte mari! La G.A.S. 
Mediaș s-au recoltat în 1950 cîte 1800 
kg grîu la hectar, în 1961 cîte 2 150 kg, 
iar anul acesta cîte 3 107 kg.

Avînt în dezvoltarea averii obștești! 
Colectiviștii din G.A.C. „23 August” din 
Feldioara au pornit în 19 iunie 1950 cu 
un avut obștesc de 320 000 lei; astăzi au 
o avere obștească de peste 7 000 000 lei. 
în raionul Agnita, în 1960 erau 6 300 
taurine, anul trecut 9 000, iar anul acesta 
peste 12 000. în raionul Făgăraș, pe lîngă 
cele 35 de grajduri construite după plan, 
pînă la sfîrșitul anului vor mai fi încă 
57.

Avînt în folosirea pămîntului! Colec
tiviștii din Mîndra au săpat un canal

faianță și sticlă din Sighișoara.

care poartă apele mărunte din izvoare 
în albia largă a Oltului și au redat a- 
griculturii peste 100 de hectare de pă- 
mînt fertil.

Pe tarlale de mai bine de 260 de hec
tare ale colectiviștilor din Vulcan-Bra- 
șov a răsărit grîul: un covor verde 
printre tonurile și patina toamnei ; își 
așteaptă cojocul de omăt să iasă în pri

Pentru om
și nevoile sale

dincolo de Uzina 
Uzinele de trac- 
străvechile clădiri 
este astăzi orașul

fronturile de lucru ale anu-

„locale” — altădată numai 
munților, Biserica Neagră,

n popas în regiunea Brașov, 
ca în toate regiunile țării, îți 
oferă aceeași grijă a parti
dului pentru omul muncitor 
și nevoile sale.

Ritmul construcțiilor de
locuințe, sutele de aparta

mente care se dau anual în folosință, 
casele colectiviștilor care înfrumusețează 
satele regiunii te înconjoară din toate 
așezările. Vechiul Brașov a rămas mai 
departe ascuns sub poalele Tîmpei — 
acel pinten singuratic al Postăvarului 
intrat în Țara Bîrsei. Noul oraș s-a năs
cut în cîmp deschis, 
„Steagul roșu”, lîngă 
toare și chiar printre 
ale orașului. Brașovul 
cu 2 000 000 de flori, cu parcuri și clădiri 
străvechi în mijlocul noilor blocuri. La 
Sibiu și la Făgăraș, la Sf. Gheorghe și 
la Mediaș, la Sighișoara și la Codlea, la 
Săcele și la Tg. Secuiesc — pretutindeni 
blocuri noi, blocuri în construcție, fun
dații pentru 
lui 1963.

Ilustrațiile 
cu crestele
Muzeul Brukenthal, Cetatea Sighișoara 
și Castelul Bran — îți oferă prilejul să 
bucuri familia și prietenii trimițîndu-le 
imagini, ca ale noii și modernei gări, a 
Brașovului, Hotelului alpin de la aproa
pe 2 000 m altitudine de la Negoțul din 
Făgăraș, cartierul Terezianum din Sibiu, 
ale oamenilor muncii veniți la odihnă 
în Predeal, Ocna Sibiului, Malnaș, Păl
tiniș.

într-un sat mic, sub un 
parte de șoseaua asfaltată 
Brașov, cum este Roadeș, 
Rupea, și-au construit case 
de colectiviști — față de numai 3, cîte 
și-au clădit trei bogătași între anii 
1940—1944. înainte de eliberare, în acest 
sat nici nu se putea vorbi de dispensar 
medical, cămin cultural, bibliotecă co
munală sau aparate de radio.

Oamenii bine îmbrăcați; toți copiii 
de vîrstă școlară învață ; satul are dis
pensar, cămin cultural, bibliotecă, abo
namente de aproape 100 exemplare zil
nic ; în case unele bucătării au mașini 
de gătit cu butelii de aragaz ; peste 80 
de familii de colectiviști au garnituri 
întregi de mobilă nouă ; de pe acoperi
șurile caselor numeri peste 40 de antene 
de televizor — iată satul de azi.

în Brașov — altădată centru cultural 
cu numai cîteva licee — astăzi sînt două 
institute de învățămînt superior, poli
tehnic și pedagogic, fiecare cu cîte trei 
facultăți ce și-au deschis porțile pentru 
anul școlar 1962—1963 unui număr de 
peste 3 800 de studenți.

în regiune înflorește astăzi o intensă 
activitate culturală și științifică.

Recent au avut loc asemenea eveni
mente cu participarea unor oameni de

deal nu de- 
Sighișoara— 
din raionul 
noi peste 70
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mă vară vînjos, pornit pe înspicat. Agri
cultura regiunii Brașov — un uriaș la
borator, parc de aproape jumătate de 
milion de hectare : au spus acest lucru 
și tinerii din cercul naturaliștilor de la 
„Casa pionierilor” din Sighișoara, po
posiți deunăzi la G.A.S. Dumbrăveni să 
vadă marile experiențe ale lucrărilor 
de fiecare zi de pe tarlalele și secțiile 
gospodăriei.

ce

de
la

știință din toată țara : la Blaj o sesiune 
științifică hortiviticolă, la Sibiu un sim
pozion științific de endocrinologie, la 
Brașov a Vil-a consfătuire pe țară în 
problema radioactivității și un colocviu 
științific de teoria probabilității.

_ în unele sate, cum este Nocrichul, ac
tivează coruri cu decenii de activitate, 
care abia în anii puterii populare și-au 
putut afirma întreaga lor măiestrie și 
comoară folclorică. Asistăm astăzi la 
astfel de aniversări: Teatrul de Stat din 
Sibiu — înființat în anii regimului de
mocrat-popular — a pus în scenă în 
această stagiune a 100-a premieră, cu un 
triptic din lucrări ale începutului dra
maturgiei romînești. Cinematograful să
tesc din Valea Crișului, raionul Sf. Ghe
orghe — unul din cinematografele sătești 
tinere — a împlinit un an de activitate, 
prezentmd în acest timp 140 de filme, 
organizînd 370 spectacole pentru peste 
22 000 de spectatori.

în uzinele și întreprinderile regiunii, 
formațiile de artiști amatori s-au între
cut anul acesta în cadrul unui concurs 
regional intitulat „Cîntăm viața nouă 
o clădim”.

După orele de lucru, un mănunchi 
muncitori, ingineri și tehnicieni de
Uzinele de tractoare realizează filme în
tr-un studiou de amatori denumit „Cu
tezătorii”. „Cutezătorii” au aproape zece 
filme în producția lor : „Adresă pierdu
tă” (o comedie pe marginea peripețiilor 
unui tînăr care-și caută în Brașov o 
rudă într-un bloc „recent construit”, a- 
lergînd zile de-a rîndul, de la un bloc 
Ia altul, în acest adevărat nou oraș), 
„Tinerețea uzinei”, „Porumbeii”, „Un om 
persecutat”,. „Tractorul buclucaș” și al
tele izvorîte din preocupările de muncă 
și viața marii uzine de tractoare. Sce
nariștii, regizorii, scenografii și actorii 
— toți sînt muncitori, ingineri și tehni
cieni în uzină.

„Cîntăm viața nouă ce-o trăim” — 
așa s-a intitulat concursul regional, așa 
grăiesc astăzi imensele înfăptuiri ale 
regimului nostru în regiunea Brașov, 
așa se citește pe chipul locuitorilor re
giunii.

Regiunea Brașov — aflată în inima ță
rii, întîia regiune industrială, regiune cu 
aproape toate produsele agrozootehnice, 
centrul cultural și științific — se găsește 
în plin avînt. Printre peisajele pitorești 
și nenumăratele cetăți și vestigii ale tre
cutului, afli pretutindeni marea înnoire 
în uzine și mari combinate, în gospodării 
agricole înfloritoare, în viața de< fiecare 
zi a oamenilor muncii din ce în ce mai 
îmbelșugată. Este rodul politicii înțelepte 
a partidului, al hărniciei locuitorilor ei, 
al înfloririi neîntrerupte a patriei noa
stre socialiste.

COSTIN ȘTEFĂNESCU



cu oa-

mai 
pen- 

melo- 
cînd

iubite 
ceva 

sub a-

înălțător, 
în noi. Să 

muzicii

să mai crezi, 
este

artei unui

la
lui Musorgski : „Do- 
din muzica mea un 
sta de vorbă

acesfe rinduri 
pentru dumneata, fi- 

I nere prieten necu- 
| roscuf, care n-ai iz- 
j butii încă să dezlegi 

fainele muzicii. In 
fața unui preludiu 

de Bach, a unui cvartet de Beetho
ven, sau a unei sonate de Brahms 
continui să te întrebi ce exprimă 
această muzică. Să fie oare de 
nepătruns lumea pe care o închid 
sunetele ei ? Dacă opera muzicală 
aparține timpurilor mai noi — o 
simfonie de Șostakovici sau una 
de Honegger, este probabil să-ți 
pui întrebări de genul acesta : 
nu este cumva lipsită de sens și 
de logică înlănțuirea sunetelor în 
muzica așa-zisă modernă ? Nu a 
devenit ea neinfeligibilă în com
parație cu cea a clasicilor l

A încerca un sentimer.t de 
nedumerire, a te simți derutat în 
fața unor sonorități nemaiîntîlnite, 
este un fenomen firesc. Mai în
totdeauna apariția unor tendințe 
inovatoare în muzică a produs a- 
numife stupefacții și a stîrnit 
chiar proteste. Și da ce să dea 
înapoi simplul meloman în fața 
unei opere pe care nu o poate 
înțelege (închipuindu-și în mod 
neîntemeiat că asta s-ar datora 
insuficientei lui culturi de specia
litate) cînd aceeași reacție de 
nedumerire o găsim chiar la cei 
mai pricepuți profesioniști ai mu
zicii l Ne vine foarte greu să cre
dem că un compozitor atît de 
mare ca Weber a scris că în ul
timele lucrări ale lui Beethoven 
nu putem găsi „decît un haos". 
Cazuri de felul acesta se pot în- 
fîlni din belșug în istoria muzicii. 
Glumind pe seama muzicii lui 
Wagr.er, socotită de el total absur
dă, Rossini declara că în sfîrșit a 
izbutit sa înțeleagă 
wagneriană... citind-o 
sus. După o audiție a 
„Tanhăuser", Verdi scria unui prie
ten că Wagner nu este decît,.. un 
biet nebun. Privind în urmă, de 
la înălțimea drumului parcurs, ne 
dăm astăzi seama că în fond 
toate aceste diferite reacții în 
fața noilor fenomene muzicale 
nu erau decît manifestarea exa
gerată a nedumeririi pe care 
ne-o produce de obicei con
tactul cu un fenomen înnno- 
itor. Strădania perseverentă de a 
ne familiariza cu noile sonorități 
nu poate să nu ne deschidă poar
ta spre interiorul acestora.

Dacă istoria ne învață să nu 
subapreciem capacitatea noastră 
de înțelegere care, stimulată și 
educată, poate asimila cele mai 

j înalte valori artistice, tot istoria

ne îndeamnă la mai multă atenție 
în aprecierea artei : să nu ne gră
bim a da verdicte nimicitoare 
după o primă audiție, transformînd 
neputința noastră momentană de 
a înțelege, într-un defect structu
ra! al muzicii. Condamnînd în 
pripă o compoziție sau un stil 
pe care nu-l înțelegem deocam
dată, se poate ca peste puțină 
vreme — atunci cînd l-am stu
diat temeinic și i-am înțeles în 
mod real sensul — să ne rușinăm 
de ușurința cu care ne-am pro
nunțat. Cred că dacă Weber n-ar 
fi murit atît de tînăr, el ar fi 
regretat desigur aprecierea atît de 
superficial rostită asupra lui Be
ethoven.

Am convingerea că cea 
mare victorie în lupta 
tru înțelegerea muzicii, 
mânui o repurtează atunci
s-a debarasat de prejudecata 
că în capodoperele acestei arfe 
ar sta ascunsă o lume străină, 
transcendentă sau ezoterică. Nimic

mai înțelepți și mai buni. Cred 
că fiecare mare compozitor ar fi 
putut subscrie la memorabilele 
cuvinte ale 
resc să fac 
mijloc de a 
menii“.

încetează 
prietene, că muzica 
„savant", fii convins că 
ceastă coajă a unor sonorități 
„greu de asimilat", stă ascuns 
miezul unor patetice gînduri de
spre viață, care se adresează și 
fie și care privesc propriile tale 
întrebări și aspirații. Din clipa 
cînd această convingere va fi 
prins rădăcini adînci în conștiința 
ta, cel puțin jumătate din dificul
tățile acomodării cu noile sonori
tăți se vor spulbera ca prin far
mec.

Unii cititori ar putea desigur 
replica : bine, dar mai rămîne o 
jumătate... a dificultăților I Nu 
sînt ele de natură a respinge pe 
cei doritori să se apropie de mu-

își dezvăluie întreaga ei măreție, 
cu nimic mai prejos de a lui Mo- 
zarf, Schubert, Chopin.

Năzuind să descoperim mesajul 
ce pulsează în opera compozifo- 
ru'ui, trebuie să ne amintim însă 
întotdeauna că ea ne oglindește 
în ceea ce avem mai adînc, mai 
pur, în acele laturi care ne sînt 
atît de intime, încîf aproape nu le 
găsim echivalent în cuvinte. E- 
nescu spunea : „Muzica este un 
grai în care se oglindesc, fără 
posibilitate de prefăcătorie, însu
șirile tipice ale omului, ale po
poarelor". Sentimentul de răsco
lire și reculegere pe care ni-l 
lasă contactul cu o mare capodo
peră muzicală se explică prin a- 
ceea că în sunetele ei ne-am re
cunoscut, ca într-o oglindă mira
culoasă, pe noi înșine, dar nu cu 
înfățișarea noastră cotidiană, răs- 
frînfă de orice oglindă banală, ci 
cu tot ce este mai 
sublim, mai măreț 
aplicăm, așadar,

Cam sä nè apropiem
de muzica „grea“

o pagină 
de jos în 
uverturii la

nu poate paraliza mai mult do
rința de a înțelege muzica decît 
această prejudecată, după cum 
nimic nu o poate stimula mai mult 
decît convingerea fermă că, oricît 
ar fi de complicat și dificil dru
mul înțelegerii, la capătul lui 
te așteaptă întotdeauna cu brațele 
deschise un frate de gînduri, fră. 
mîntări și aspirații. în fiecare ca
podoperă a muzicii — indiferent 
dacă ea a fost compusă în epoca 
lui Monteverdi sau a lui Șostako
vici — palpită o părticică din 
propriul nostru suflet. Năzuința 
de a ne găsi pe noi înșine în 
operele compozitorilor înaintați — 
iată ce trebuie să ne călăuzească 
în strădania de a ne apropia de 
acestea. Cu excepția unor fructe 
sterile ale modernismului, sînt cu 
totul întîmplătoare cazurile cînd 
compozitorii și-au conceput lucră
rile ca pe un joc formal de su
nete. Marii creatori au tins întot
deauna să spună oamenilor ceva 
important, să influențeze atitudi
nea acestora față de viață, să 
insufle curaj, să-i facă pe oameni

de George Bălan

nit în muzică încă în lucrările com
pozitorilor Renașterii.

Se face însă adesea greșeala de 
a Se identifica inspirația folclorică 
cu reproducerea exactă a unor 
melodii sau rifmuri populare. 
Acest procedeu a stat desigur la 
baza unor creații de mare răsunet, 
cum sînt Rapsodiile lui Liszt sau 
Dansurile slave ale lui Dvorak, 
Dansurile maghiare ale lui Brahms 
sau Rapsodiile lui Enescu, dar el 
este numai un aspect, și încă nu 
cel mai evoluat, al inspirației fol
clorice. In majoritatea cazurilor, 
compozitorii au tins să depășească 
acest stadiu, generalizînd ceea ce 
este mai caracteristic în folclor, 
creînd opere originale care redau 
nu litera, ci spiritul 
popor. După cele două rapsodii, 
scrise în jurul vîrstei de 20 de ani, 
Enescu nu a compus nici o altă 
lucrare bazată pe citarea melo
diilor folclorice. Pe parcursul în
tregii sale vieți el a căutat să re
dea în muzica sa o quintesență 
originală a creației populare, e- 
forturile sale culminînd cu acel 
genial cîntec de lebădă care 
este Simfonia de cameră (1954). 
Comparată cu'cele două rapsodii, 
simfonia de cameră este, la o 
primă audiție, o muzică diametral 
opusă. La o reaudiere atentă a 
operei îți dai însă seama că și 
în ea este exprimat „poporul care 

numai 
supe, 
deslu-
■capo- 
atunci

Lacul Roșu văzut de pe vîrful Suhard, regiunea Mureș—Autonomă Maghiară
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Vizitele delegației Informași
Ambasadorul Greciei 

R. P. Romînă, Alexandre 
mon Argyropoulo, a oferit 
o recepție cu prilejul turneu
lui Teatrului din Pireu în 
țara noastră.

Au participat Dumitru Po
pescu, vicepreședinte al Comi
tetului de stat pentru cultură 
și artă, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
oameni de cultură și artă, zia
riști.

cîntă doina atît de duios", 
că în alt mod, pe un plan 
r or rapsodiilor. Dorind să 
șim miezul popular al unei 
dopere, să nu ne lăsăm 
călăuziți de o concepție strîmtă 
privitoare la influența folclorului 
în muzica cultă. Să avem în ve
dere posibilitatea existenței unor 
multiple forme de tratare a fol
clorului, de la cea mai frapantă 
citare pină la cea mai originală 
stilizare și să ne familiarizăm cu 
toate treptele acestei bogate 
game.

în sfîrșit, aș vrea să adaug fap
tul că a cultiva în rîndurile tine
retului dragoste pentru muzică, în
seamnă, printre altele, a-l smulge 
prejudecății că muzica lui Bar
tok și Honegger, Enescu, Stra- 
vinski, Șostakovici, Prokofiev, adi
că muzica contemporană ar fi de 
neînțeles, haotică ori străină sufle
tului omenesc. Să purcedem la 
înțelegerea operei lor cu convin
gerea că în ea vom găsi pulsul 
spiritual al omului acestui gran
dios și frămîntat veac. Vom fi 
uimiți descoperind propriul nostru 
suflet în această muzică.

Nu-ți mai încrunta așadar frun
tea, iubite prieten necunoscut, 
drumul 
„grele" 
creației 
întreba, 
despre 
asemenea muzică. [ . 
despre fine însuți. Ai 
timele creații ale lui 
nescu, muzica pentru 
Ieste și percuție de 
mile simfonii ale lui 
oratoriul „Constelația 
Tiberiu Olah, Concertul pentru 
flaut și orchestră de Anatoț Vieru 
și nu ți-ai dat seama de acest 
lucru ? Hai să ascultăm din nou, 
de cît mai multe ori. Dar de 
astă dată cu răbdare, concentrare, 
discernămînt.

în 
Ci- 
joiSovietului Suprem ai U. R. S. S

Beethoven și Debussy, Bartok 
Șostakovici 
care ne-a 
producțiile ritmice sau sentimen
tale ale muzicii distractive. A- 
ceasta redă (și nu trebuie văzută 
aici o intenție de subapreciere) 
ceea ce este cotidian și oarecum 
exterior în viața noastră, aspecte 
care fără îndoială își cer și ele 
reflectarea artistică. In marea mu
zică trăiesc însă problemele fun
damentale ale vieții umane și pe 
acestea trebuie să le căutăm a- 
tunci cînd ne străduim a desluși 
tainele limbajului sonor. Marii 
compozitori au fost întotdeauna 
preocupați să exprime în muzica 
lor viața popoarelor : „Ideea care 
mă sfăpînește integral de cînd 
sînt compozitor — spunea Bartok 
— este aceea a fraternității po
poarelor... lată ideea pe care în 
măsura în care forțele îmi permit, 
încerc a o sluji în operele mele". 
Dar cum trebuie înțelească preo
cuparea compozitorilor de a expri
ma sufletul poporului ?

Neîntîlnind într-o muzică 
cari săltărețe sau sonorități 
gioase, să nu ne grăbim a 
concluzia că această muzică 
exprimă sufletul poporului. Lucru
rile sînt în realitate mult mai 
complexe și mai nuanțate.

Pentru a face dirr muzică o ima
gine cît mai fidelă a vieții po
porului, compozitorii au recurs 
mai întotdeauna la intonații care 
amintesc de cîntecele mulțimilor. 
Nu trebuie să credem că ideea 
legăturii muzicii cu folclorul a 
apărut numai odaia cu închegarea 
așa-ziselor școli naționale spre 
jumătatea secolului trecut. Ecoul 
melodiei populare poate fi înfîl-

unitatea de măsură 
format-o contactul

ps 
cu Recepție ia ambasada U.R.S.S.

Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Uniunii So
vietice în R. P. Romînă, I. K. 
Jegalin a oferit joi seara o re
cepție în saloanele ambasadei, 
în cinstea delegației Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. care ne vi
zitează țara.

Au luat parte tovarășii A- 
lexandru Drăgh'ci, Dumitru 
Coliu, Ștefan Voitec, membri 
ai C.C. al P.M.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
deputați ai Marii Adunări Na
ționale. reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, conducători ai unor 
instituții centrale și organiza
ții obștești, oameni de știință, 
artă și cultură, generali, zia
riști.

Au participat șefi ai unor

misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

în timpul recepției, au rostit 
toasturi, ambasadorul I. K. 
Jegalin, Grigore Ivanovici 
Kozlov, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.U.S., 
președintele Sovietului de De
putati din regiunea Leningrad, 
și Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale a 
R, P. Romîne.

Recepția s-a 
tr-o atmosferă 
tenie.

zică ? Dimpotrivă, aș răspunde. 
Aceste dificultăți nu numai că nu 
sînt o stavilă între muzică și ascul
tător, ci reprezintă o parte com
ponentă a împărtășirii din frumu
sețile acestei arte. A gusta muzi
ca și a ne bucura de ea nu în
seamnă, cum își închipuie unii, a 
o simți curgînd plăcut pe lîngă 
auz și a ne complace într-o stare 
pasivă de euforie. Este o concep
ție profund greșită și, afîta vreme 
cît ne vom afla sub influența ei, 
nu vom putea înțelege de ce au 
fost compuse cvartetele lui 
Beethoven, simfoniile lui Brahms, 
sonatele lui Prokofiev sau 
„Oedip”-ul lui Enescu. A gusta 
muzica și a ne bucura de ea în
seamnă a urmări activ firul sonor 
al compoziției, a descoperi de fie
care dată laturi noi, mai profunde, 
care-ți scăpau la audiții anterioa
re, a-ți lărgi necontenit perspec
tiva din care înțelegi acea operă 
și deci de a te depăși 
tare pe tine însuți.

Să ne îngrijoreze nu 
torul a cărui 
probleme, ci 
pune nici un 
Căci absența 
superficialitate, lipsă de originali
tate, mersul pe drumuri bătătorite. 
O capodoperă are o bogăție de 
semnificații pe care trecerea 
timpului nu numai că n-o epui
zează, dar o face și mai evidentă. 
Muzica lui Monfeverdi, acest com
pozitor de geniu atît de puțin cu
noscut, de-abia în vremea noastră

desfășurat în
de caldă prie-

(Agerpres)

★
a avut Ioc 
P. Romine

în sala A- 
un slmpo- 

pe glob —

al Uniunii 
Ti-

Joi seara 
teneului R. 
zion intitulai „Romînia 
ieri și azi".

Pop Simion, secretar
Scriitorilor din R. P. Romină, 
tus Cristureanu, vicepreședinte al 
Camerei de Comerț a R. P. Romi- 
ne și loan Grigorescu, scriitor au 
vorbit despre prestigiul de care 
se bucură în lumea Întreaga Repu
blica Populară Romină.

(Agerpres)

în 
spre înțelegerea muzicii 
și mai ales în înțelegerea 
contemporane. Nu te mai 

plin de nedumerire, 
ce poate să vorbească o 

Ea-ți vorbește 
ascultat ul- 
George E- 

coarde, ce- 
Bartok, ulti- 
Șosfakovici, 
omului" de 

pentru

La InstiÊuiul 
de fizică atomică

miș- 
gălă- 
trage 

nu
înțelegere
muzica

fel
lor indică de obicei

compozi- 
ne ridică 

ce nu ne 
de probleme.

fără înce-

Crosul - poarta de intrare SCURT
în atletism

Joi dimineața, membrii de
legației Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. însoțiți de Anton 
Moisescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale și 
Anton Breitenhofer, membru 
al Consiliului de Stat, au vizi
tat Institutul de fizică a- 
to mică.

Aici, oaspeții au fost întîm- 
pinați de acad. Horia Hulubei, 
directorul institutului și de 
membri ai colectivului de con
ducere al acestui important 
centru de cercetări științifice.

(Agerpres)

Uzinele mecanice Timișoara. Brațul de oțel a| macaralei se supune 
matematic voinței omului. O apăsare sigură pe bufon și tone întregi 

sînt încărcate sau descărcate cu ușurință
Foto : N. ȘTELORIAN

Repopularea apelor de nwte cu păstrăvi

A luat sfîrșit acțiunea pre
văzută pentru acest an de re
populare cu puteți de păstrăvi 
a apelor de munte. Din bazi
nele special amenajate ale di
feritelor păstrăvării din țară 
au fost duși peste 6 milioane 
puieți de păstrăvi în rîurile 
Lotru, Timiș, Oituz, Teleajen 
ca și în numeroase alte rîuri 
mai mici.

Au fost, de asemenea, popu
late cu păstrăvi o serie de 
lacuri alpine în care în trecut

nu au trăit pești, cum sînt: 
lacurile Buta și Tăul Negru 
din munții Retezat și Roșiile 
din masivul Parîng.

Si în acest an a fost con
tinuată acțiunea de populare 
cu pește a lacului de acumu
lare a hidrocentralei „V. I. 
Lenin” de la Bicaz, unde s-au 
introdus 4 500 000 icre embrio
nate de plătică și peste 800 000 
puieți de păstrăvi de diverse 
specii.

(Agerpres)

Premieră la Teatrul Național
Teatrul Național „I. L. Ca- 

ragiale“ a prezentat joi seara 
în premieră, în sala Studio, 
piesa scriitorului francez Jean 
Codeau „Mașina de scris“. 
Piesa este pusă în scenă de 
regizorul Al. Finți, maestru 
emerit al artei, iar decorurile 
și costumele, sînt semnate de

Al. Brătășanu și Gabriela Na- 
zarie. Din distribuție au făcut 
parte : Marieta Deculescu și 
Geo Barton, artiști emeriți, 
Marcel Enescu, Silvia Popovici 
Florin Piersic și Ileana lor- 
dache.

(Agerpres)

Aș vrea să vă Iau pe toți 
de mînă și să mergem îm
preună în poiana din pădure. 
Toamna a început să mește
rească cu penelul ei verdele 
crud al frunzelor, pătîndu-1 
cu nuanțe de rugină.

E foarte frumoasă pădurea 
Și e o liniște de ți se pare 
că-ți auzi respirația.

Dar să nu credeți că vă în
demn la liniște. Dimpotrivă 
Cu cît va fi mai multă voie 
bună cu atît va fi mai inte
resant. Am să vă mărturisesc 
fără înconjur că v-am invitat 
să alergăm. Să facem, cum se 
spune, un cros. Pe 
de 200, 300, 500 m, 
fiecare și cît îl țin 
Să vedem, de pildă, 
junge primul la fagul 
din capătul poienii.

Dar de ce v-am luat cu mine 
tocmai în pădure? Pentru că 
crosul înseamnă aer liber. 
Crosul înseamnă iarba poienii 
pe care o calci în fugă, aleile 
parcului pe care te întreci cu 
prietenii tăi. înseamnă și pă
durea în care v-am adus în 
toamna asta cu un scop pre
cis, să vă cîștig pentru atle
tism.

Crosul este 
lă prin care 
în atletism.

Toți marii 
de specialitate, fac cros. Chiar 
și Ioli, săritoarea nr. 1 a lu
mii, aleargă în pădure, sare

distanța 
cît vrea 
puterile.
cine a- 
cel înalt

poarta principa- 
se poate ajunge

atleți, indiferent

să ajungă crengile cele mai 
înalte ale copacilor, respiră cu 
nesaț aerul poenilor. Și nu 
numai Iolanda.

C. Drăgulescu, proaspătul 
campion balcanic la aruncarea 
ciocanului, i-a învins pe toți 
aruncătorii din Balcani și pen
tru că își menține condiția fi
zică alergînd.

Ca să nu mai vorbim de 
veșnic tînărul nostru atlet 
Dinu Cristea, care 
neobosit de ani și ani 
de cînd era copil.

Dar de ce vreau să 
tig pentru atletism ?

Atletism înseamnă mișcarea 
în aer liber, înseamnă călirea

aleargă 
de zile,

vă cîș-

organismului în lupta omului 
cu el însuși, ca să fie mai pu
ternic decît a fost cu o zi mai 
înainte.

Crosul și atletismul merg 
mereu mînă în mînă. Nu se 
pot despărți. Crosul aduce noi 
și noi adepți atletismului, 
fiind unul din factorii princi
pali din pregătiiLa fizică spe
cifică atletului.

Iată de ce, dragi prieteni, 
vă invit să îndrăgiți 
poarta prin 
atletism. Nu 
de regretat.

crosul,
care se intră în 
veți avea nimic

CLAUDIA SIMIONESCU
RUSE

Maestru al Sportului

Pregătirile lotului R. P. R. 
de fotbal

• In vederea jocului retur 
cu echipa Spaniei, fotbaliștii 
noștri fruntași au susținut 
ieri pe stadionul „23 August“ 
un meci de verificare cu echi
pa iugoslavă Hajduk Split. 
Selecționabilii au obținut vic
toria cu scorul de 4—1 (2—0) 
prin punctele marcate de 
Manolache (26’), Petru Emil 
(28’), Selymessi (46’) și Con
stantin (82’). Pentru oaspeți a 
înscris Jaia în minutul 84.

Selecționata divizionară a 
țării a apărut pe teren în ur
mătoarea formație : Voinescu, 
Georgescu, Nunweiller III, 
Ivan, Petru Emil, Koszka, Pir- 
călab, Constantin, Manolache, 
Ghergheli, Selymessi. în re
priza a doua au mai fost uti
lizați Zavoda II, Ion lonescu, 
Staicu, Tătaru și Țîrcovnicu.

(Agerpres)

* Capitala R. S. Cehoslovace 
găzduiește cel de-al 4-lea turneu 
internațional studențesc de volei 
la care participă reprezentativele 
masculine universitare din U.R.S.S., 
R.P. Romină, R.P. Polonă, R.P. 
Bulgaria și R.S. Cehoslovacă. In 
prima zi a competiției, selecționata 
studenților romlni a repurtat o re
marcabilă victorie cu 3—0 (16— 
14; 15—12; 15—8) asupra echipei 
sovietice din care tăceau parte 
mai mulți componenți ai echipei 
clștigătoare a campionatului mon
dial. Meciul dintre echipele R.S. 
Cehoslovace și R.P. Polone s-a ter
minat cu rezultatul de 3—1 (13— 
15 ; 15—10 ; 15—12 . 15—7) în ia- 
voarea voleibaliștilor cehoslovaci.

© în preliminariile „Cupei cam
pionilor europeni” la handbal 
masculin, echipa elvețiană Grass- 
hoppers " • ■ 
formația 
sterdam. 
hoppers 
greb, urmînd ca învingătoarea a- 
cestei întîlnirj. să se întîlnească 
cu Dinamo București.

® Sîmbătă și duminică 
Dinamo se vor desiășura 
iinale ale campionatelor 
cane de scrimă. Cu acest prilej 
vor evolua pe planșe iloretistele 
și sabreurii. Amatorii de sport din 
Capitală vor revedea în lupta pen
tru titlul teminin al probei de 
iloretă pe campioana lumii Olga 
Szabo, Maria Vicol, Ana Ene. 
Geta Sachelarie. La sabie, printre 
iavoriți se numără D. Mustață, 
I. Drîmbă și Z. Rohoni.

© Două noi meciuri s-au dispu
tat în „Cupa Cupelor" la fotbal. 
Lausanne a terminat la egalitate : 
1—1 cu Slovan Bratislava, iar 
Odense a învins cu 5—3 (1—1) pe 
Graz (Austria).
• Duminică se vor desfășură pe 

stadionul Republicii două meciuri 
contind pentru campionatul cat. A 
de iotbal. La ora 12,45, Progresul 
va juca cu Dinamo Bacău, iar de 
la ora 14,30 se va disputa jocul 
Viitorul—Farul Constanța.

Zurich a învins cu 12—7 
olandeză Operație 5 Am
in turul următor, Grass- 

va juca cu Rukomet Za-

In sala 
primele 
republi-

(Urmare din pag. I-a)

buind astfel la 
timpului de lucru.

Exemplul acestei 
agricole colective a 
și de colectiviștii din comunele 
Dubrava, Gheorghița, 
nești.

în alte părți însă, așa cum 
am arătat, construirea 
posturilor nece
sare animalelor 
proprietate ob
ștească este mult 
rămasă în urmă. 
Planul gospodă
riei colective din 
Ciupelnița, de e- 
xemplu. prevede 
construirea a do
uă grajduri pen
tru cîte 200 de 
capete de vite 
mari fiecare, a 
unui saivan pen
tru 400 de oi și 
a unei hale pen
tru păsări. Din 
toate acestea a 
fost terminată 
pînă acum nu
mai hala. Unul 
din grajduri e 
„gata“, dar mai 
trebuie finisat, îi 
mai trebuie uși, 
ferestre. Deo
camdată aici au 
fost îngrămădite toate cornute
le gospodăriei, pentru că cel de 
a; doilea grajd nu s-a termi
nat încă zidăria. Construcția 
saivanului nu a început. To
varășii din consiliul de con
ducere al gospodăriei, cu care 
am stat de vorbă, pun aceste 
întîrzieri pe seama lipsei de 
timp și de materiale. Lipsa 
de timp se datorește faptului 
că s-a tărăgănat procurarea 
materialelor necesare și a lu
crărilor propriu-zise de con
strucții. toate acestea aglome- 
rîndu-se acum. Și nici acum 
nu se lucrează în ritmul posi
bil, cu toate că muncile din 
cîmp sînt terminate și există 
suficiente forțe care pot fi di
rijate în această direcție. Au 
existat Și există și materiale. 
Pe tarlalele gospodăriei colec
tive sînt salcimi care pot fi de
frișați. Apoi, încă din primă
vară, colectiviști de aici au pri
mit repartiție pentru 30 de 
metri cubi de bile manele din 
pădurea din apropiere, al că-

scurtarea

gospodării 
fost urmat

Mă-

ror transport a fost însă mereu 
amînat. Iată, deci, că au 
existat și există condiții pen
tru urgentarea ritmului con
strucțiilor.

Situații asemănătoare există 
și în gospodăriile colective din 
Hăbud, Gorgota, Finta și din 
alte comune și sate.

în raionul Ploiești sînt toate 
condițiile pentru terminarea

'âp

Problema asta e : cu ce să construim ?
Desen : M. CARANFIL

grabnică a tuturor construc
țiilor zootehnice planificate 
pentru anul acesta. Gospodă
riile colective au primit re
partiții pentru var, ciment, 
țiglă, iar pe plan local își pot 
procura și confecționa cără
midă, lemn, piatră, chirpici. 
Acum muncile din cîmp s-au 
terminat. Există, deci, posibi
litatea de a îndruma toate 
forțele colectiviștilor spre con
strucțiile zootehnice. Un spri
jin deosebit îl pot da în a- 
ceastă acțiune organizațiile de 
bază U.T.M. din G.A.C. Mobi- 
lizînd cît mai mulți tineri la 
tăiatul șt transportatul lemne
lor, al pietrișului, nisipului, la 
săparea gropilor pentru fun- 
gații și la manipularea mate
rialului pe șantier, organiza
țiile U.T.M. pot contribui din 
plin la urgentarea ritmului 
construcției adăposturilor ne
cesare animalelor proprietate 
obștească.

CLUBUL - A DOUA CASĂ A PEIBOLIȘTILOR
(Urmare din pag. I)

fâșii în producție sau au fost pre
zentate cărți ; s-a organizat o ta
bără pentru copii, pe lîngă club; 
echipa de teatru în acest an nu
mără în „palmaresul” ei 106 spec
tacole — cifră în stare să tre
zească admirația per.tru inimoșii 
tineri ai teatrului amator din 
Moreni. Corul, „băfrîn", care își 
va sărbători în acest an a 15-a 
aniversare — și-a creat nu numai 
o faimă care depășește hotarele 
raionului, dar și o tradiție pozi
tivă : consecvența în pregătire. 
La fel orchestrele de muzică u- 
șoară și populară, echipele de 
dansuri .și cele două brigăzi de 
agitație. De altfel, din cele șase 
concursuri organizate pe întreaga

țară, artiștii amatori de la clubul 
Flacăra II au ajuns în faza finală 
de patru ori. obținînd la unul din
tre ele premiul al doilea. Sînt 
desigur succese semnificative ale 
activității bogate de la acest club.

Duminica, la clubul Flacăra II, 
de dimineață și pînă seara, 
aici se desfășoară programe 
atractive. De la informarea politi
că care acționează operativ, ,date 
fiind transformările și evenimen
tele noi de la o zi la alta, spec
tacole ale formațiilor artistice, 
audiții muzicale etc și pînă la 
interesante expuneri pe teme e- 
ducative cum ar fi, de pildă, com
portarea în societate etc. Se rea
lizează astfel, în parte, un dezi
derat a ceea ce trebuie să fie 
clubul muncitoresc: o instituție

de cultură cu o bogată activitate 
in care fiecare muncitor găsește 
ceva care-l atrage și îi e folo
sitor. Spunem : în mare parte, 
deoarece sînt multe de făcut încă 
la clubul Flacăra II. In 25 ale lunii 
își încep activitatea unele cercuri 
noi : foto, croitorie, radioamatori. 
Cercul de muzică își amplifică 
preocupările prin lecții de pian, 
precum și alte instrumente mu
zicale. La 1 decembrie se va des
chide cercul de balet pentru co
pii. Dar încă nu se cunoaște la 
clubul Flacăra II cum trebuie să-și 
desfășoare activitatea prietenii 
dansului sau ai filmului. Pe de 
altă parte comitetul raional U.T.M. 
și chiar cel al schelei se intere
sează prea puțin de activitatea clu
bului, sprijinul din partea acestora

nefiind 
și mai 
Clubul 
Iar ca 
bine e 
iilateral și eficient al organizației 
U.T.M. și sindicale. Chiar „Tribu
na sondorului" ar trebui ajutată 
să-și respecte cu regularitate zi
lele de lucru, să acționeze după 
urs plan ; să fie susținută activi
tatea ei cu expoziții de cărți teh
nice, cu înviorarea cercului ingi
nerilor și specialiștilor.

Activitatea clubului va fi ast
fel și mai bogată, mai multilate
rală răspunzînd și mai bine cerin
țelor și exigențelor sporite ale 
muncitorilor petroliști.

la înălfimea posibilităților 
cu seamă a cerințelor, 
este o școală de educație, 
această școală să meargă 
indispensabil sprijinul mul-

OM I j

ŒR£Ti LÂ MÄGAZIHELS
DE SPECiALiTAIE.MOUL 
STILOU

SœtARLW APARE 
Pfc RATĂ STILOUL

In sprijinul unităților 
agricole socialiste

a veni 
unităților 
socialiste 
extinderii 
lucrărilor

Comitetul

în 
a- 
în 

me
in

Pentru 
sprijinul 
gricole 
vederea 
canizării
zootehnie, 
regional București al 
P.M.R. a inițiat joi o 
vizită |a Institutul de 
cercetări pentru cerea
le și plante tehnice
de la Fundulea a di
rectorilor de G.A.S.,

inginerilor mecanici 
din G.A.S. și S.M.T., 
președinților și ingi- 
nerilor din G.A.C. din 
raioanele Urziceni, 
Lehtiu și Călărași.

La fermele zooteh. 
nice, specialiștii insti
tutului au explicat 
modul de construcție 
și folosire a instalații
lor de apă, de furaja
re a animalelor pe

bandă, de evacuare a 
gunoiului din grajduri, 
la construcția 
s-au 
largă 
surse

Au
unele
nute fa culturile 
porumb și grîu de că
tre specialiștii de la 
institut.

(Agerpres)

cărora
folosit pe scară 
materiale din re- 
locale.
fost prezentate 

rezultate obfi- 
de

încheierea lucrărilor Seminarului 
de arheologie romîno-bulgar

Joi s-au încheiat în Bucu
rești lucrările seminarului de 
arhelogie romîno-bulgar cu 
privire la existența slavilor în 
regiunea Dunării de jos și a 
culturii balcano-dunărene în 
perioada feudală timpurie.

In cele 4 zile cît au durat

lucrările au fost prezentate 
24 referate și comunicări ale 
cercetătorilor de la Institutul 
de arheologie
R.P. Romîne 
arheologie al 
științe a R.P-

al Academiei 
și Institutul de 
Academiei de 

Bulgare.
(Agerpres)



fa

de organizație
ho :'A

literaturii, prin 
cercuri de citit

co- 
co-

bune obținute 
însă să ve-

corn
ili societate. in 

Arbore organizația 
a dobindit o bună 

la

Utemiste harnice
' amice și îndemî- 

natice fetele de 
pe la noi, din Ră
dăuți. Bundițele 
cu flori ca din 
grădină, de crezi 

nu mai sînt de multcă-s vii, 
singura fală a hărniciei lor. La 
Calaflndeșli, Arbore, la Vicov, 
la Măneuți și în multe alte 
gospodării, pe fete le îtitil- 
nești în rîndul crescătorilor 
de animale fruntași, printre 
cei mai harnici colectiviști 
care, muncind fără preget, au 
smuls pămîntului rodul care 
umple acum hambarele colec
tivei. Patru mii de utemiste 

■ avem în raion și greu îți vine 
să nil spui despre fiecare o 
vorbă bună. Fetele s-au do
vedit a fi, prin talentul și pri
ceperea lor, sufletul activită
ților de la căminele culturale 
și colțurile roșii ale G.A.C. De 
aceea, acum in prag de iar
nă, cînd se deschid largi po
sibilități pentru o bogată ac
tivitate cultural-educativă 
vrea să vă împărtășesc în rîn
durile de față ceva din expe
riența dobindită de organiza
țiile noastre U.T.M. în antre
narea fetelor la aceste activi
tăți.

Să ne întoarcem, așadar, la 
zilele primăverii.

în primăvară, în raionul 
nostru s-au întreprins mai 
multe acțiuni de folos obștesc 
printre care: împădurirea 
unei suprafețe de peste 350 
ha, înfrumusețarea satelor și 
sediilor gospodăriilor colecti
ve. în această direcție multe 
din comitetele organizațiilor 
U.T.M., cum ar fi cele din 
Fălcău, Putna, Sucevița, Ar
bore, au invitqt în cadrul a- 
dunărilor generale deschise 
activiști de partid și de stat 
care au vorbit tinerilor des
pre importanța acestor acțiuni 
și despre necesitatea partici
pării în număr cît mai mare 
la înfăptuirea acestora. Am in
sistat ca pe cit posibil la a- 
ceste adunări să fie invitate și 
să participe toate fetele din 
sat de vîrstă utemistă- Și a- 
colo unde am reușit să facem 
aceasta, fetele și-au dovedit, 
talentul lor de bune gospo
dine. Așa, bunăoară, pe baza 
propunerilor făcute de ele, pe 
șantierele de împăduriri au 
fost organizate pentru fete ta
bere de 3-5 zile. In aceste ta
bere au muncit peste 1 200 de 
fete, adueîndu-și o contribuție 
importantă la plantarea prin 
muncă voluntară a celor

ha. Merită a fi evidențiate fe
tele din Făleau, Putna, Mar
ginea, Horodnicu, Măneuți 
care au plantat mari supra
fețe, atit în fondul forestier 
cit și în afara fondului 
restier.

Zilele 
munelor 
lective, 
nai, în

înfrumusețării 
și gospodăriilor 
organizate săptămî- 
perioada primăverii, 

au constituit de asemenea, un
bun prilej pentru antrenarea 
fetelor la activitatea obștească. 
Un mare număr de fete din co
munele Dornești, Vicov, Ar
bore și altele au văruit șl pa
voazat sediile G.A.C., au vă
ruit balustradele, pomii, au a-

ași

croito- 
națio-

aceste

350

Culegeri

menajat grădinițe de flori.
Activitatea cultural-sportivă 

ne-a oferit de asemenea largi 
posibilități pentru a cuprinde 
cît mai multe fete in sfera de 
muncă politico-eaucativă a 
organizațiilor U.T.M. Citeva 
cifre sînt edificatoare. In cele 
227 formații artistice, activea
ză aproape 2 000 fete. La 
Spartachiada de vară a tine
retului din acest an au parti
cipat 5 883 fete. A crescut de 
asemenea, numărul fetelor ce 
participă la serile literare, re
cenzii, simpozioane conferințe 
etc.

împreună cu comisiile de 
femei, am organizat în raion 
32 de cercuri de mâini înde
mânatice, 18 cercuri de 
rie, 25 cercuri cusături 
nale.

Antrenarea fetelor la
acțiuni a creat, așa cum spu
neam, largi posibilități pentru 
pregătirea și atragerea lor în 
rîndul organizațiilor U.T.M. 
în raionul nostru de la înce
putul anului și pînă acum au 
fost primite în rîndurile or
ganizației U.T.M. aproape 500 
tinere fete. Avem acum în 
raion peste 4 000 utemiste. 
Primirea în rîndul organiza
ției noastre a unui număr mai 
mare de fete a făcut să crea
scă și mai mult influența și 
rolul Uniunii Tineretului 
Muncitor în rîndul tinerelor 
colectiviste, al fetelor.

O experiență pozitivă au 
acumulat în această privință 
organizațiile U.T.M. din co
munele Vicov de Sus, Arbore, 
Călinești, Ehrește, 
dești. Așa, de 
na Vicov de 
din cei peste

Calafin- 
pildă, în comu- 
Sus, jumătate 
500 membri ai

organizației sînt fete, un mare 
număr fiind primite în U.T.M. 
chiar în acest an. 90 de 
fete fac acum parte din for
mațiile artistice. Cu peste 100 
de fete s-au format grupe de 
studiere a Statutului U.T.M. 
De citeva ori în cadrul adună
rilor generale U.T.M. s-au or
ganizat discuții despre 
portarea 
comuna 
U.T.M. 
experiență în dezvoltarea 
fete a gustului și interesului 
pentru citirea 
numeroasele 
organizate.

Rezultatele 
nu ne împiedică 
dem neajunsurile care se mai 
manifestă încă în munca orga
nizațiilor noastre. Așa, de pil
dă, deși organizațiile s-au ocu
pat de mobilizarea unui nu
măr mare de fete la activită
țile culturale și de folos ob
ștesc, preocuparea multora s-a 
oprit aci. Din această pricină, 
numărul fetelor primite in or
ganizație în această perioadă 
este mult prea mic față de 
numărul fetelor antrenate în 
activitățile obștești și cultu- 
ral-sportive. Ceea ce am 
realizat este un lucru bun dar 
numai un început ; îmbună- 
tăținău-ne stilul de muncă, 
avem datoria să ajutăm mai 
mult Și mài calificat organi
zațiile U.T.M. în acest sens 
am luat, acum, citeva măsuri. 
Astfel, în perioada de iarnă, pe 
lingă formele de învățămînt 
politic U.T.M., vor fi organiza
te șl vor funcționa un număr 
însemnat de cercuri ale natu- 
raliștilor și grupe de studiere 
a Statutului U.T.M. Vor fi or
ganizate și un număr mare 
de cercuri de țesături, artă cu
linară, croitorie. Ne vom stră
dui să ajutăm organizațiile 
U.T.M. să folosească acest pri
lej pentru a desfășura o mai 
susținută muncă politică pen
tru pregătirea și atragerea 
fetelor în rîndul U.T.M. Pe- 
ribada de iarnă ne oferă, de 
asemenea, mai mult ca oricînd, 
posibilitatea să mobilizăm un 
număr mai mare de fete în 
activitățile cultural-educative 
organizate la bibliotecile . și 
căminele culturale.

în vederea generalizării 
experienței pozitive acumu
late, comitetul nostru raional 
își propune să organizeze o 
plenară a sa care să discute 
munca _ . ’
pentru atragerea fetelor 
viața 
tatea

In Editura politică 
a apărut:

Să ne cunoaștem 
patria socialistă

In ajutorul celor care 
studiază în învățămîn- 
tul politic V.T.M. de la 

orașe.

336 pag. 4,50 lei

prim

organizațiilor U.T.M. 
la 

de organizație, la activi- 
obștească.
MIRCEA STURZA 
secretar ai Comitetului 

raional U.T.M. Rădăuți

G.A.S. Traian, raionul Bacău. Din anul 1959 și pină în toamna aceasta, pe dealurile Godovanei au fost executate plantări de pomi pe 240 ha.
Anul acesta gospodăria a executat cu mijloace mecanizate terasări pe o suprafață de 100 ha ce urmează a fi plantate cu meri, peri, gutui și 

în toamna aceasta și în primăvară. In fotografie : lucrări de plantare a puieților, în terase.
Foto: AGERPRES

coni 
din 
apă

T a Atelierele de reparat 
/ material rulant din Plo

iești își desfășoară acti
vitatea 22 de cursuri pentru 
ridicarea calificării profesio
nale a muncitorilor. La două 
dintre acestea frecventează 
personalul tehnico-adminH- 

strativ. în total, ele cuprind 
aproape 600 de muncitori ti
neri și vîrstnici.

Lecțiile ținute de către in
gineri și tehnicieni cu o înal
tă calificare sînt întocmite pe 
baza unei programe analitice 
dinainte stabilită și ele sînt 
legate de specificul fiecărui 
loc de muncă, de problemele 
ce le ridică producția în ge
neral, dîndu-se astfel cursanți- 
lor posibilitatea să-și însușea-

scă cunoștințe noi și să mun
cească deci mai bine.

Printre cursurile care-și 
desfășoară activitatea cu cele 
mai bune rezultate sînt cete 
frecventate de cazangii, su
dori. lăcătuși și lăcătuși-între- 
ținere mașini unelte.

însușindu-și cele predate la 
cursuri și aplicîndu-le în pro
cesul de producție, lăcătușii 
Răduță Tudor, Nicolescu Ata-

nașe, Iordache Gheorghe, gă
site Gh. ion, sudorii Ioniță 
Ștefan, Sintioneanu Gh. și ca-, 
zangiii Ivan Ștefan și Burlacu' 
Nicolae, obțin zi de zi rezul
tate tot mai bune în produc
ție. Ei se numără printre frun- 1 
tașii în întrecerea socialistă 
din întreprinderea noastră

MîREA IONEL
tehnician

Excursie de studiu

De curînd conducerea
Iii medii din Deva,

e curînd conducerea Șco-
~ , sec

ția pedagogică, a orga- 
cu elevii din anul V și 

■ excursie de studiu în
nizat
VI o
comuna Șugag, raionul Sebeș. 
Aici elevii au luat cunoștință 
de metodele folosite de corpul 
didactic atit la orele de pre
dare cit și în activitatea de 
colaborare între școală și fa
miliile copiilor.

Viitorii învățători, au vizi
tat în zilele următoare, Fabri
ca de tricotaje „Sebeșul“, Fa
brica de hîrtie „1 Mai“ din co-

muna Petrești și G.A.C. „6 
Martie“ din comuna Cilnic 
unde au studiat procesul de 
producție, condițiile optime de 
muncă create în anii de de
mocrație populară, viața nouă 
a colectiviștilor.

Elevii secției pedagogice 
s-au înapoiat din excursie 
înarmați cu noi cunoștințe ne
cesare viitoarei lor profesii.

Un nou vas

zile, 
navali 

lansat la 
de tone. 
Șlep 
aici

1700
6-lea de 

în

se

un nou șlep de 
Acesta este al 
acest fel construit 
cursul acestui an.

întrecerea socialistă care
desfășoară, a mobilizat între
gul colectiv al șantierului în 
lupta pentru terminarea con
strucției acestui șlep mai îna
inte de termenul fixat. Astfel, 
s-a reușit ca timpul de con
strucție să fie redus cu 15 
zile.

în momentul contactului a- 
cestui vas cu apa, am putut 
citi o mare bucurie pe fețele 
constructorilor de nave Ghe
orghe 
fondis, 
cepuți 
găzi.

în curînd, după ce lucrările 
de finisare vor fi încheiate, 
vasul va fi predat beneficia
rului pentru a fj pus în ex
ploatare.

ELENA IOAN
muncitoare

Sandu, Alecu Hristo- 
Mihalea Vidis, pri- 

responsabili de bri-

SIMEDREA ION 
BORA PETRU

— elevi

plastică
de artă

»3

(tfrmare din pag. I)

Foto : N. STELORIAN

.....

executiv al 
comunal...
Zeletinului, faima 
apus^de mult. De 

1 noiembrie a.c.,

în urmă pe medicul Atila Fekefe, 
martor zîmbitor la mirarea lui de 
acum. Au stat de vorbă, și cel mai 
tînăr medic din circumscripție s-a 
dumirit: nu greșise în imaginea 
pe care și-o făcuse. Doar atît — că 
aceasta aparținea trecutului. La 
Tănăsoaia medicul era un om cu
noscut și respectat. La Tănăsoaia, 
un medic fusese ales deputat, face 
parte din comitetul 
sfatului popular

Pe Dealurile 
doctoroaielor a 
la 1 ianuarie la
numai în comunele Podul Turcului 
Lehancea au fost vaccinați peste 
8 300 de adulți și copii. în aceeași

Colocviu internațional 
privind utilizarea 

betatroanelor
Joi dimineața, la Institutul 

de fizică atomică al Aca
demiei R. P. Romîne s-au des
chis lucrările colocviului in
ternațional privind construc
ția și utilizarea betatroanelor.

La lucrări iau parte oameni 
de știință din R. D. Germană, 
R.P.F. Iugoslavia, R. P. Po
lonă, R. P. Ungară, Uniunea 
Sovietică și din țara noastră.

în cadrul lucrărilor coloc
viului se va face un schimb 
de experiență în problemele 
ridicate de construcția și folo
sirea acceleratoarelor de acest 
tip. Vor fi discutate probleme 
legate de utilizarea betatroa
nelor în cercetări din dome
niul fizicii nucleare, aplicațiile 
lor în industrie, în controlul 
calității pieselor metalice 
groase, precum și în medicină 
la tratamentul unor tumori.

Lucrările colocviului conti
nuă pînă în ziua de 20 no
iembrie.

(Agerpres)

Uzina „Electronica" din București, 
în atelierul de proiectare, inginera 
Elena Dănilă, proaspăt absolventă, 
discufînd cu desenatorul tehnic 
Doina Lazarovici și Letijia Popa 
detaliile -de proiectare a unui re

ceptor stereofonic

Editura Meridiane, a inițiat, 
de curînd, apariția unei se
rii de albume despre „Maeș

trii artei rominești".
Primele trei volume ale colecției 

— Luchian, Steriadi, Ciucurencu — 
se ailă in librării. Sînt niște cărți 
nu prea mari, tăiate intr-un iormat 
mai puțin iolosit dar toarte plăcut 
iiindcă pagina lată tace posibilă o 
minunată integrare a reproducerii 
în text.

Răsfoind cărțile, căpătăm con
vingerea că albumele acestea sînt 
nu numai lucrări despre artă ci și 
cărți de reală artă poligratică. 
Se simte strădania tuturor celor 
care le-au realizat — inceplnd cu 
autorii textelor șl terminînd cu 
cei care le-au legal — de a da 
o carte care să iie și foarte fru
moasă.

Fără Îndoială, o carte de artă 
nu exclude vizita la muzeu. Dar 
ea aduce un plus de informații, 
dăruindu-ne coordonatele necesare 
Înțelegerii operei artistului plastic.

Primele trei volume ale colecției, 
demonstrează că realizatotii au 
pornit de la ideea de a ne da o 
culegere de studii ilustrate despre 
realizările pregnante ale realismu
lui In pictura romlnească modernă. 
Volumul despre Luchian, urmăreș
te prezența sentimentului de dra
goste pentru om și participare la 
suferințele omului simplu în opera 
pictorului. Jean Al. Steriadi este, 
în prezentarea lui Mircea Deac, 
artistul care a rămas consecvent 
pe pozițiile realismului. Imaginea 
lui Steriadi — pictorul se comple
tează prin prezentarea lui Steriadi, 
desenator de mare vervă.

Opera lui Ciucurencu este co
mentată de acad. G. Oprescu, care 
urmărește evoluția acestui mare 
pictor către excepționalele reali
zări picturale din ultimii ani.

Toate volumele sînt Însoțite de o 
cronologie foarte tolositoare pen
tru plasarea în timp a operei ar
tistului și de o listă de reprodu
ceri, care indică locul unde se află 
originalul.

Următoarele volume sînt sub 
tipar. Ele sînt dedicate lui Gheor
ghe Petrașcu și Ion Jalea.

MARIANA CELAC

La biblioteca Facultății de chimie a Universității

perioadă iot în aceste comune, 
medicii și cadrele medii sanitare 
au efectuat aproape 42 000 de 
vizite la casele colectiviștilor. Ci
frelor le merge faima că sînt reci, 
dar iată că acestea pe care le.am 
transcris și altele care vorbesc 
despre asistența medicală acorda
tă populației satelor răspîndite pe 
dealurile Zeletinului au avut darul 
să.i încălzească pe toți cei 12 me
dici din promoția anului 1962 care 
au venit la Adjud.

Munca noilor medici a început. 
Stînd de vorbă la Glăvănești cu 
cei doi tineri proaspăt repartizați 
la circumscripția sanitară din a- 
ceastă comună, discuția a fost în- 
treruptă. Absolventa facultății de 
medicină generală a Institutului 
medico-farmaceufic din Cluj, Dumi
tra Afrim era așteptată de o co-

lectivistă. Fiecare consultație este 
o lecfie nouă care adaugă noi cu
noștințe celor învățate în faculta
te. Cea mai prețioasă învățătură 
este însă aceea pe care o dă în. 
suși contactul cu viața, întllnirea 
cu satul, cu problemele lui speci
fice. Colectiviștii muncesc cu tra
gere de inimă, G.A.C. se întăreș
te continuu. Despre contribuția sa, 
tînărul medic — Dumitra Afrim — 
atunci cînd după ce a dat colecti
vistei pe care o consultase, cel 
mai potrivit sfat, — ne-a mărfu. 
risit :

— Aici sîntem doi medici și șase 
cadre sanitare medii. Munca o s-o 
ducem în două comune : Glăvă- 
neșfi și Frumușelul. Ambiția noas
tră e să facem o circumscripție 
medicală model. Cred că o să 
reușim.

„RISIPITORII" de Marin Preda

Foto: AGERPRES-- •--
Artiști bucureșteni 
pe scenele Olteniei
Timp de trei zile, artiștii 

Teatrului de Operă și Balet al 
R. P. Romîne în colaborare 
cu orchestra Filarmonicii de 
stat „Oltenia“, au prezentat 
în sala Teatrului Național din 
Craiova opera „Cio Cio San“ 
de Puccini.

în ultimul timp oamenii 
muncii din regiunea Oltenia 
au participat și la alte mani
festări prezentate de artiști 
bucureșteni. Colectiviștii din 
Tia Mare, Izbiceni, Orlea, 
Grojdibodu, Dăbuleni, ca și 
oamenii muncii din Corabia, 
au asistat la spectacolele pe 
care le-au dat pentru ei ar
tiștii Teatrului „C. Nottara".

(Agerpres)

m
ltimul roman al 
I lui Marin Preda 
: dezbate proble- 
i me cardinale ale 
| vieții noastre ac
tuale, cu o carac
teristică putere a- 
nalitică și reflexivă.

Interesul evident față de 
chestiunile etice e o dovadă 
de maturitate pentru litera
tura noastră de azi — și mai 
cu seamă pentru proză, pro
cesul de desăvîrșlre a clădirii 
socialismului se răsfrînge pe 
planurile felurite ale vieții de 
conștiință. Știm că făurirea 
conștiinței și relațiilor noj în
tre oameni nu se realizează 
automat, ca un rezultat al 
transformărilor în existența 
socială, că e necesară o com
plexă acțiune educativă în 
care literatura își are rosturi 
însemnate. Problemele etice 
se impun atenției scriitorilor. 
La Marin Preda a fost mereu 
izbitoare îmbinarea insepara
bilă a analiticului cu eticul, ca 
două fațete ale unui fenomen 
unic, căruia romancierul a 
știut să-i sugereze cu discre
ție și pătrundere determi
nantele sociale. Comportarea 
bizară, „sucită“ a lui Ilie 
Moromete nu e rezultatul 
unei predilecții psihologizan
te a romancierului, ci felul 
de a reacționa al unui anu
mit caracter — în îndoitul 
înțeles, psihologic și moral, 
al cuvîntului — pus în îm
prejurări istorice grele. Mo
romete se opune mentalită
ții capitaliste cu aceeași în- 
dîrjire cu care încearcă 
să-și salveze unitatea fami
liei și mica proprietate.

în „Risipitorii“ problemati
ca etică se pune în condițiile

noi, cu datele zilelor noastre. 
Ca și în scrierile anterioare 
ale lui Marin Preda analiza 
și problemele morale nu sînt 
abstractizate, cadrul concret 
nu tinde să se șteargă. Riscul 
abstracției a fost remarcat 
într-unele din schițele de a- 
cest gen ale tinerilor, schițe 
care par cîteodată că pornesc 
de la problemă și nu de la 
plenitudinea vieții. De aceea 
exemplul lui Marin Preda e 
fertil și din acest punct de 
vedere. Scrisul lui axe inte- 
rioritate și reflexivitate izbi
toare, dar nu devine abstract, 
faptele nu se petrec în vag 
social și problemele psiholo
gice sau morale nu devin ca-

inginerul Vale Sterian, pe 
sora acestuia, învățătoarea 
Constanța, pe vărul lor, Gabi 
Sterian, tot inginer, pe docto
rii Munteanu, fostul soț al 
Constanței și Sîrbu — în di
verse sisteme de relație, în 
diverse sfere de activitate, în 
muncă, în relațiile de dra
goste, ori în clipele de ini
țiere artistică.

Titlul capătă pe rînd două 
sensuri deosebite. Vorbește și 
de prisosul de puteri și de 
elan al tinereții care se risi
pește în căutări, pînă ce ajun
ge să se cheltuiască spornic. 
Dar are și înțelesul etic nega
tiv al unei atitudini sterile. 
Socialismul le-a oferit acestor

Silvian losifescu

fapt două concepții morale și 
de viață. Vale, Constanța, 
doctorul Sîrbu sînt firi deo
sebite. Vale e entuziast și mai 
impulsiv, cu destulă tărie 
pentru a nu se lăsa zdrobit 
de un aparent eșec amoros. 
Constanța, mai' închisă, cu 
mai puțină plasticitate de ca
racter, rămîne o vreme zdro
bită de sfărîmarea căsniciei 
sale cu doctorul Munteanu, 
are un șoc nervos, descris cu 
neobișnuită ascuțime analiti
că. Doctorul Sîrbu e și el un 
introvertit cu mai multă

Munteanu deghizează prin 
calcule complicate, care pînă 
la urmă se sfărîmă, spiritul 
de dominație și hotărîrea de 
a parveni. înzestrat științific, 
își orientează studiile mai 
mult pentru a adula decît 
pentru a cerceta. în dragoste 
e sufletește frigid, iar priete
nia nu o concepe decît dacă 
i se rezervă locul de vioară 
primă.

Romanul creează impresia 
de complexitate necesară. 
Mentalitatea și morala socia
listă se impun în ciocnire cu 
diverse moduri deosebite de 
reacție, cu inerția vechilor fe
luri de a gîndi și acționa. 
Complexitatea provine și din

de alții. E atitudinea creato
rilor lor. Caracterele volun
tare ale lui Balzac, preferința 
lui Sadoveanu pentru firile 
cu vitalitate tăcută și fermă 
reflectă același proces.

Pe alocuri predilecția lui 
Marin Preda în „Risipitorii“ 
pentru reacția lentă și com
plicată poate părea excesivă, 
mai ales cînd se referă la ra
porturile mai spontane ale 
dragostei. Dar ea nu devine 
uniformizare, nu reduce per
sonajele la aceleași mecanis
me, nici nu e cultivată fără 
seminificație. Impresie de au
tenticitate se desprinde din 
detaliu și din ansamblu. Ma
rin Preda e dușmanul artifi-

zuistică. Personajele sînt în
fățișate integral, dar roman
cierul luminează mai tare re
lațiile și problemele morale. 
E un anumit unghi, o moda
litate de cercetare artistică și 
nu împuținare sau subiecti- 
vizare.

„Risipitorii“ este o carte 
despre tinerii intelectuali și 
despre căile lor în viață. Pro
blemele etice de foarte larg 
interes pe care le ridică ro
manul — atitudinea față de 
dragoste și de prietenie — sînt 
localizate astfel la cîțiva in
telectuali tineri, cei mai mulți 
fii de muncitori. Printr-un 
procedeu mai complicat de 
construcție asupra căruia tre
buie revenit, cartea urmărește 
mai multe personaje — Pe

tineri mijloace nelimitate de 
formare și auto-împlinire, 
le-a dat posibilitatea să înve
țe, să muncească cu sentimen
tul creației, să ia contact cu 
arta.

Lupta părinților, jertfele de 
sînge ale clasei lor, le-au dat 
copiilor acest punct de por
nire. întrebarea se descifrea
ză neformulată : consumă ti
nerii aceștia ceea ce au pri
mit ? Fiind vorba de un ro
man care respectă complexi
tatea vieții și nu de o cule
gere de sfaturi — narațiunea 
nu simplifică dificultatea exa
menului pe care-1 dau eroii 
la primul lor contact cu mun
ca și iubirea. Dar din varieta
tea experiențelor individuale 
Se epua două ațitgdini, de

fermitate și putere de rezis
tență morală. Decepția lui în 
prietenia cu Munteanu îl face 
să trateze oamenii cu „pru
dență afectuoasă”. Toate aces
te trei personaje deosebite în- 
tîmpină viața, oamenii cu one
stitate și răspundere. Vor și 
știu să dea, nu sînt în stare 
de calcule meschine. Cu firi 
deosebite, Gabi Și Munteanu 
sînt prizonierii altei morale — 
în care se deslușesc urmele 
rapacității și concurenței ca
pitaliste. Egocentric, obișnuit 
să primească, Gabi pretinde 
orice de la viață, cu aceeași 
impulsivitate, cu aceeași ilu
zie că i se cuvine, cu care 
obținea toate în copilărie de 
la o mamă slabă și de la un 
tată prea ocupat. Doctorul

tipul de personaj care domi
nă în carte. Marin Preda pre
feră personajele cu reacții 
lente și grave, cu inteligență 
și psihologie scormonitoare, 
care nu se mulțumesc cu a- 
parența faptelor, care caută 
mereu să pătrundă mai a- 
dînc spre sensul întîmplări- 
lor și spre stările mai nepre- 
cise ale vieții de conștiință. Cît 
timp nu se ajunge la psiholo
gizare gratuită sau la defor
mare subiectivă, trăsătura e 
firească pentru un prozator 
cu personalitate marcată. O 
întîlnim în zonele superioare 
ale literaturii. La Bezuhov, 
Le vin sau Nehliudov ai lui 
Tolstoi regăsim aceeași cău
tare. onestă, aceeași absolută 
sinceritate față de ei și față

ciului și al rezolvării superfi
ciale. Se simte mereu că fie
care observație s-a copt înde
lung în sensibilitatea și inte
ligența scriitorului fie că e 
vorba de raporturile pasiona
le, fie de cele morale, ori de 
observațiile cu privire la calea 
de pătrundere spre artă. Cu 
deosebiri firești de epocă, de 
personalitate scriitoricească și 
de structura personajelor, pa
ginile în care Vale începe să 
guste literatura, muzica sau 
pictura pot fi asemuite cu ad
mirabilele pasaje din Sla
vici care analizează modul 
cum cimpoierul Budulea a- 
junge să înțeleagă slova scri
să. Cît de deosebite sînt cele 
două personaje, ele trec cu

aceeași candoare și cu aceeași 
pasiune prjntr-un proces de 
îmbogățire culturală. Nu toate 
momentele sînt sondate la a- 
ceastă adîncime. Iubirea din
tre Vale și Anda sau proble
mele de muncă ale lui Vala 
sînt capitole mai puțin înche
gate decît raporturile dintre 
Sîrbu și Munteanu, ori decît 
drama Constanței, de pildă. 
Dar impresia de autenticitate 
e permanentă.

Construcția romanului mi
mează neprevăzutul și mean
drele faptelor de viață prin 
reveniri, ramificări sau prin 
punerea alături a unor serii 
de întîmplări care par a nu 
Se lega cu restul, (astfel, cele 
referitoare la Anghel, fratele 
lui Vale). Cititorul nerăbdător 
poate avea impresia de arbi
trar. Pînă la urmă, toate 
se leagă în jurul proble
melor morale care consti
tuie axa cărții. I se poa
te reproșa romancierului qă 
pagini foarte izbutite cum e 
lecția de rusă a directorului 
Jurcă rămîn neintegrate, că 
figuri interesante, cum e șo
ferul Ilie Burlacu sau rapor
turi interesante — venerația 
lui Burlacu pentru Constanța 
— apar răzlețe. Dar e aici și 
o evidentă intenție de a scoa
te la iveală caracterul simfo
nic al lumii, faptul că viața 
nu pune punct.

Cu înfăptuirile sale certe și 
cu detalii discutabile — dar 
discutabile de la un anumit 
nivel în sus — „Risipitorii“ 
reprezintă și pentru proza 
noastră și pentru evoluția lui 
Marin Preda un moment sem
nificativ și nou.



La 26 noiembrie

Reîncep lucrările Comitetului
celor 18 state pentru dezarmare

VIZITA DELEGAȚIEI 
PARLAMENTARE ROMÎNE

ÎN IUGOSLAVIA

U.R.S.S. — Zaporojie : asam
blarea unui transformator de 

mare capacitate la uzinele de 
transformatoare.

Fofo : TASS MOSCOVA

Za gospodăria experimen
tală de stat „Kutuzov- 
ka“ (Ucraina) s-a cons

truit o fermă care va putea 
aproviziona anual cu lapte un 
oraș cu o populație de 50 000 
persoane. Ferma posedă 1200 
de vaci de lapte și ocupă o 
suprafață de 15 hectare. Ea 
este cea mai mare fermă din 
Europa. Toate procesele, înce- 
pînd de la pregătirea hranei 
și pînă la transportarea lap
telui sînt mecanizate și auto
matizate.

Întreaga fermă este deser
vită numai de zece - mulgă
toare.

---- s>

Centenarul
Asociației 
medicilor 

cehoslovaci
PRAGA. Cu prilejul cente

narului Asociației medicilor 
cehoslovaci, în marea sală de 
expoziții din parcul de cultu
ră și odihnă Julius Fucik" din 
Praga, s-a deschis Congresul 
lucrătorilor pe tărîm medical. 
La acest congres 
1 200 de delegați 
țări, printre care 
renume nîondial. 
țării noastre, este 
prof. dr. Marin

participă 
din 30 de 
savanți cu 

Delegația 
condusă de 
Voiculescu,

vicepreședinte al Uniunii So
cietăților de Științe Medicale 
din R.P.R. Pe ordinea de zi a 
congresului figurează 35 de 
comunicări științifice ale de
legației noastre.

NEW YORK 15 (Agerpres). 
— După cum au declarat în 
ședința de miercuri după- 
amiază a Comitetului Politic 
al celei de-a 17-a sesiuni a 
Adunării Generale V. A. Zo
rin (U.R.S.S.) și A. Dean 
(S.U.A.), copreședinții Comite
tului celor 18 state, acest co
mitet își va relua lucrările la 
Geneva la 26 noiembrie.

V. A. Zorin și-a exprimat 
părerea că Comitetul celor 18 
trebuie să acorde atenția prin
cipală preîntîmpinării unui 
război nuclear, a lichidării 
bazelor străine de pe terito
rii străine.

La 14 noiembrie Comitetul 
Politic a primit spre exami
nare proiectul de rezoluție 
modificat al R.A.U.

Proiectul cuprinde cererea 
de a se încheia în timpul cel 
mai scurt un acord cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală, un apel adresat Comite
tului celor 18 de a duce tra
tativele în spiritul unui com-

promis constructiv, pînă la 
realizarea unui acord. Proiec
tul de rezoluție cheamă Comi
tetul celor 18 state pentru de
zarmare 
periodic 
rapoarte 
tatea lui 
tîrziu în 
lunii aprilie.

A. Dean (S.U.A.) a aprobat 
proiectul de rezoluție al celor 
28 de țări. Reprezentantul so
vietic, V. A. Zorin, a declarat 
că se va pronunța ulterior a- 
supra acestui proiect.

să prezinte în mod 
Adunării Generale 

cu privire la activi- 
și în orice caz, cel 
a doua săptămînă a

I

BELGRAD 15 (Agerpres).— 
Corespondență specială. Dele
gația Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne, care face 
o vizită în R.P.F. Iugoslavia, 
a plecat din Belgrad într-o 
călătorie prin țară.

în dimineața de 15 noiem
brie, delegația a sosit la Ze- 
nica, centru industrial din 
Bosnia. Din Zenica delegația 
s-a îndreptat spre Sarajevo.

După-amiază, delegația a 
fost primită la Scupșcina 
populară a Republicii Popu
lare Bosnia și Herțegovina de 
Djuro Puzar, președintele 
Scupșcinei. Seara, Djuro Pu
zar a oferit un dineu în cin
stea delegației parlamentare 
a R. P. Romîne.

„Uimitor, incintător, emoționant
Presa americană despre turneul 
ansamblului „Rapsodia Romînă“
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Dineu o£evat sa cinstea delegațiilor

străine la Congresul P. C. Bulgar
SOFIA — La 14 noiembrie 

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Bulgar a oferit 
un dineu în cinstea delegații
lor partidelor comuniste și 
muncitorești la Congresul al 
VIII-lea al Partidului Comu
nist Bulgar. La dineu, au luat 
cuvîntul Todor Jivkov, prim-

secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, M. A. Sus- 
lov, membru al Prezidiului 
C.C. și secretar al C.C. al 
P.C.U.S., conducătorul delega
ției P.C.U.S., reprezentantul 
Partidului Comunist din Fin
landa, solii partidelor frățești 
din Guineea, Indonezia, Chile.

Presa americană continuă 
să publice articole elo
gioase despre spectacole

le prezentate de Ansamblul de 
cîntece și dansuri „Rapsodia 
Romînă“ aflat în turneu în 
S.U.A.

Sub titlul „Altus aplaudă 
cultura“, ziarul „Altus Times- 
Democrat“, din orașul Altus, 
statul Oklahoma, scrie printre 
altele : „Niciodată în istoria 
orașului Altus n-a existat o 
asemenea seară emoționantă 
și plină de neprevăzut ca a- 
ceea în care au evoluat fai
moșii dansatori din Ansam
blul folcloric romînesc și mu
zicienii din orchestra Barbu

„Rapsodie

PE SCURT
MOSCOVA — în legătură 

cu apropiata sesiune a parla
mentului sovietic care se va 
deschide la 10 decembrie la 
Kremlin a avut loc o ședință 
comună a comisiilor bugetară 
și economică ale Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

WASHINGTON. — Răspun- 
zînd invitației președintelui 
S.U.A., Kennedy, și a soției 
sale, la 15 noiembrie grupul 
de balet al Teatrului Mare a 
făcut o vizită la Casa Albă.

KOTABARU — în capitala 
Irianului de vest a fost inau
gurată universitatea Tjen- 
drawasih (Pasărea paradisu
lui), prima universitate din

15-lea
supe-

acest teritoriu și al 
institut de învățămînt 
rior din Indonezia.

ALGER. •— In provincia 
riană Kabilia a fost înființată pri
ma fermă agricolă 
publica Algeriană 
Populară.

Luînd cuvîntul
acestei ferme, Amar Ouzgane, mi
nistrul agriculturii și al reformei 
agrare, a declarat că împărțirea 
păminturilor neocupate va începe 
încă înainte de adoptarea legii cu 
privire la reforma agrară.

HANOI — Un batalion 
trupelor ngodinhdiemiste din 
provincia Thua-Thin (Vietna
mul central) a refuzat să par
ticipe la o expediție de repre-

alge-

de stat din Re- 
Democratică și

la inaugurarea

sălii împotriva țăranilor. în 
provincia Ban-Ce soldații unui 
post de pază au ucis pe co
mandantul lor și au fugit în 
junglă cu tot armamentul. 
La Sok-Changa doi soldați au 
trecut de partea poporului. Ei 
au împușcat pe un căpitan și 
pe un locotenent din armata 
ngodinhdiemistă și s-au ală
turat partizanilor.

Lăutaru cu a lor 
Romînă“. După ce laudă mă
iestria artistică 
lor romîni și pitorescul costu
melor, „Altus Times-Demo- 
crat“ scrie; „Spectatorii au 
fost uimiți și încintați“. Zia
rul consideră că pentru strîn- 
gerea legăturilor dintre po
poare „trebuie folosite schim
burile culturale și nu cursa 
înarmării cu rachete“.

Ziarul „Morning Tribune" 
din Mineapolis, statul Minne- 
sota, publică, la rîndul său, un 
articol semnat de redactorul 
șef, Dan Sullivan, în care își 
exprimă admirația față de ca
litatea spectacolului prezentat 
de ansamblul romîn. Iată cum 
își începe Sullivan articolul: 
„Autorul acestor rînduri a su
ferit o luxație vertebrală, în- 
cercînd să sară în aer, să-și 
pocnească palmele la spate și 
să-și bată călcîiele cu mîinile. 
Inspirația pentru această sur
prinzătoare gimnastică i-a fost 
furnizată de spectacolul trupei 
romînești, Rapsodia Romînă, 
prezentat în orașul Mineapolis 
în fața a 3 000 de spectatori. 
Grupul de dansatori executau 
mișcări, care se păreau a fi 
ușoare, părînd a-și înnoda și
returile la pantofi. Imitatorul 
acestora, însă, nu-și va mai pu
tea niciodată înnoda șireturile".

a dansatori-

Declarația ministrului-prim

al Indoneziei
DJAKARTA 15 (Agerpres). 

După cum transmite agenția 
Antara, ministrul-prim al In
doneziei, Djuanda, a declarat 
că problema normalizării rela
țiilor olando-indoneziene nu 
ar prezenta nici o dificultate 
în cazul tind Olanda va fi 
de acord să accelereze trans
ferarea administrației Irianu
lui de vest către O.N.U., 
care, la rîndul ei, ar urma să 
accelereze predarea acestei 
administrații către Republica 
Indonezia.

După cum se știe, acordul 
olando-indonezian încheiat 
sub auspiciile O.N.U. prevede 
ca termen limită pentru tran
sferul administrației teritoriu
lui Irianului de vest către In
donezia data de 1 mai 1963, 
precum și ținerea unui

biscit în 1969, pentru a se de
cide definitiv soarta acestui 
teritoriu.

In legătură cu declarația lui 
Djuanda, postul de radio Dja
karta transmite că numeroși 
conducători de frunte ai popu
lației Irianului de vest cer ca 
administrația acestei insule 
să fie încredințată Indoneziei 
cel mai tîrziu la 1 ianuarie 
1963. Rumkulin, fruntaș al 
vieții publice din Irianul de 
vest, a anunțat că în curînd 
se va prezenta în fața O.N.U. 
pentru a susține această ce
rere. Pe de altă parte, în ulti
mul timp au devenit tot mai 
numeroase cererile locuitorilor 
din Irianul de vest cu privire 
la eliminarea clauzei plebisci
tului și integrarea imediată a 
acestui teritoriu la Indonezia.

Libertatea cuvîntului Adenauer

?

Revista sovietică „ZA- 
RUBEJOM“ a publicat 
însemnările despre Bra- 
zaville ale lui N. Hoh- 
lov. Reproducem, cu 
prescurtări, acest repor-

cest mare fluviu a- 
frican, croindu-și 
drum, a rupt în două 
întinderi de pămînt 
populate de același 
popor.
este bakongo, 

cunoscută sub denu
de kikongo. După numele 

denumită și în- 
întinsă, care cu

prinde teritoriul de la Stanleypool, 
adică locurile situate ceva mai sus 
de orașul Leopoldville, unde flu
viul Congo se întinde ca o mare, 
pînă la gurile lui. Aici, pe malul 
drept, se află colonia portugheză 
Kabinda — o enclavă minusculă 
în corpul Congoului.

Cîndva unit, acest teritoriu 
fost rupt de colonialiști 
părți —• franceză, belgiană

limba 
mirea 
poporului este 
treaga regiune

Numele lui 
iar

a 
în 

. , ■ - ?' 
portugheză. Un număr de bakongo 
locuiesc în Angola și Kabinda. 
Dar principala masă a acestor oa
meni de talie mijlocie, bine le
gați a rămas pe malul sting, care 
a fost ani de-a rîndul o colonie 
a Belgiei în Africa. Acolo trăiesc 
aproximativ 2,5 milioane de ba- 
kdngo, iar pe malul drept — doar 
750 000.

Apropiat
si totusi
departe

intr-o Republică Con
go ne îndreptăm în 
cealaltă Republică 
Congo — la Brazza
ville. Vasul-ponton 
cu denumirea origi
nală de „Congo'ia“

se află în fața debarcaderului de 
la Leopoldville. El poate lua pe 
bord patru autoturisme, 10-20 bi- 
ciclișli și, se pare, 100 sau chiar 
mai mulți pasageri. Componența 
publicului este extrem de variată 
atît în ce privește vîrsta, cit și

situația socială, apartenența națio
nală.

Călătoresc diplomați care do
resc să bea vin francez, să guste 
din mîncărurile alese ale bucătă
riei pariziene, dacă mă pot ex
prima astfel, cu înclinație ocea
nică : languste, calmari, creveți. 
lată și două persoane cu mustăți 
mici negre 
cunzîndu-se 
de larg al 
care își 
luptător pe 
înghițit ei oare bile de manioc ?

Un ziar congolez a publicat un 
articol despre metodele cu aju
torul cărora contrabandiștii trans
portă diamante dintr-o Republică 
Congo în cealaltă. Aceasta se face 
în felul următor. Negustorul cum
pără diamante extrase din provin
cia Kasai fabulos de bogată și 
înaintea plecării la Brazzaville... le 
înghite la micul dejun I Bucățe
lele de diamant le înfășoară în
tr-o cocă de manioc și le înghite 
pe malul sting. Pe malul drept, 
după ce a trecut cu bine fluviul, 
are loc procesul invers... Străve
chea metodă abjectă a tuturor 
paraziților care trăiesc la frontiere, 
înflorește acum pe malurile Con
go-ului. Deocamdată nimeni nu 
poate face nimic pentru a pune 
capăt acestei practici depravate 
a contrabandiștilor.

Să ne întoarcem însă la ceilalți 
pasageri. Călătoresc și oameni de 
rînd : o slujnică cu o geantă din 
trestie, și cu geamantane goale. 
Stăpînii au trimis-o la Brazzaville 
pentru alimente. Dacă sfăpînul a 
aflat că în republica vecină un 
produs alimentar sau altul este 
mai ieftin decît 
el îl va cumpăra 
mite după el pe 
slugile sale.

Iar cîți oameni 
resc să-și viziteze rudele I Rîul a 
despărțit nu numai un 
și triburi, sate, familii, 
mame pentru a-și vizita 
s-au căsătorit cu 
francez“, după 
foștii „congolezi 
confrații lor. Este 
că acești oameni 
numi unul pe altul concetățeni.

Kilometrii parcurși pe apă au 
rămas în urmă: în fața noastră de
barcaderul de la Brazzaville. Un 
podeț nu prea larg, cu o dușumea 
și piloni din lemn. Matrozii fi
xează vasul cu ofgoane, iar acesta, 
după ultimele zbateri se oprește 
în loc. La aproximativ 100 metri 
de debarcader se înalță o ma
cara : acolo se află portul 
cial.

Aceiași oameni, aceeași 
mie, aceeași natură. Ați 
palmierii și baobabul — și ați re
venit la ele. Pe o ridicătură, în fața 
restaurantului, înfigîndu-și în pă- 
mînt piciorul său de elefant, se 
înalță un baobab gigantic, iar frun
zele sale șoptesc același cîntec 
ca și confrații săi de pe malul 
sting : ele pronunță aceleași cu
vinte triste despre o viață grea și 
lipsită de bucurii.

care se fin izolai, as- 
sub spatele deosebit 

unui preot catalon, 
reazimă pieptul de 
balustrada umedă. Au

la Leopoldville, 
acolo și va tri- 
celălalt mal, pe

de pe bord do-

popor, ci 
Călătoresc 
ficele care 
„congolez 
denumesc 

pe

un
cum 
belgieni’’ 
păcat, desigur, 
nu se pot de-

Totul este amestecat aici și eu
ropeni cu africani și Africa cu 
Europa în cel mai larg înțeles 
ai cuvîntului. Așa zisa „unire“ în
tre locuitorii . băștinași și francezi, 
unii apologeți ai colonialismului 
renăscînd o amintesc într-un mod 
destul de original. De pildă, capi
talul și întreaga firmă aparține 
francezului, dar în ea lucrează con
golezi. lată o dovadă a faptului că 
albii și negrii din fostele colonii 
franceze lucrează, chipurile, împre
ună... umăr la umăr.

Rezultatul este următorul : în 
economie, o poziție dominantă 
absolută ocupă capitalul francez. 
Legile ’ocale, republicane, acordă 
monopolurilor străine avantaje im
portante. Acestea sînt gata să 
smulgă nu trei, așa cum s-a în- 
tîmplat înaintea independenței,
ci cinci piei de pe congolezul
transpirat, veșnic grăbit spre locul 
de muncă și întotdeauna întîrziat 
la împărțirea justă a veniturilor. 
An de an cresc impozitele. Sta
tistica, dacă ea ar fi fost pe înțe
lesul locuitorilor Congoului, în ma
joritate analfabeți, ar produce a- 
supra multora un șoc. In ultimii 
12 ani, cele mai diferite impuneri 
și taxe s-au mărit de peste 4 orii 
Pentru mine este extrem de evi
dentă falsitatea calculelor colonia
liste care afirmă că diferența în 
ce privește venitul unui congolez 
și al unui francez se 
cifrele 1:6. Nu, este 
grosolană. în realitate 
ferență trebuie mărită

exprirfiă în 
o falsitate 

această eli
da 10 ori.

O poartă
comodă

După „NUOVA GENERAZIONE"m ntf-o caricatură pe 
marginea „cazului 
Der Spiegel" ziarul 
vest-german „FRAN
KFURTER 
SCHAU" 
sează pe

RUND- 
îi întăți- 
ministrul 

de război Strauss și ministrul de 
interne Hoecherl scoțînd din mor- 
mint trupul unui agent al Gestapo
ului cu zvastica la braț.

Ziarul „GENERAL ANZEIGER" 
care de obicei se extaziază în fala 
„democrației" de la Bonn scria zi
lele trecute ; „Urmărind, desfășu
rarea acestui caz (e vorba de ca
zul „Der Spiegel" n. n) foarte

mulți germani rămîn cu impresia că 
tenebrele trecutului sînt gata să 
reînvie".

Deputatul social-democrat Schmidt 
Eckenhausen a remarcat cu vă- 

• dită neliniște în dezbaterile Bun- 
destagului : „Ceea ce se petrece 
acum în Republica Federală sună 
ca un preludiu la reinstaurarea 
practicilor lui Himler și ale Gesta
poului".

Oficiosul sindicalelor vesl-ger- 
mane „WELT DER ARBEIT" făcea 
o comparație foarte plastică : 
„Represaliile la care a fost supusă 
„Der Spiegel” seamănă perfect cu 
operațiunile S.S.-iste „Nacht und 
Nebel" („Noapte și ceață" — for
mulă „conspirativă" iolosită de 
hitleriști pentru acțiunile în cadrul 
cărora erau arestați și apoi lichi
dați adversarii regimului nazist).

Din nou Gestapoul ? Iată între
barea, plină de neliniște, care cir
culă mereu mai insistent în rlndu- 
rile opiniei publice vest-germane. 
Și e firesc această neliniște.

Prigoana împotriva revistei „Der 
Spiegel", arestarea principalilor 
redactori ai acestei publicații nu 
reprezintă decît un precedent pen
tru reprimarea întregii prese de o- 

■ poziție care încearcă să critica
politica aventuristă a Bonnului. E 
evident că acțiunea polițienească 
anti „Der Spiegel" poartă urmele 
răzbunării lui Strauss : ministrul 
de război bonnist nu poate uita 
că revista încriminată l-a demascat 
ca pe un excroc de duzină dînd în 
vileag afacerea F.l.B.A.G. — con
strucții cu șperțuri. E tot atît de 
evident însă că prin cazul „Der 
Spiegel", Adenauer și compania 
vor să organizeze un soi 
tiție generală înainte de 
în vigoare a așa-numitei 
ții excepționale".

E adevărat că bălrînul 
s-a grăbit să-și liniștească conce
tățenii. Domnul Adenauer s-a ară
tat iritat de comparațiile între 
„cazul Der Spiegel" și metodele 
Gestapoului. El a spus să nu i se 
mai vorbească de metodele Gesta
poului, fiindcă, e un domeniu pe 
care-1 cunoaște și „știe bine despre 
ce este vorba".

Intr-adevăr, într-un anumit sens, 
se poate spune că domnul cance-

de repe- 
intrarea 
„legisla-

cancelar

Iar „știe despre ce e vorba". El J 
e bine documentat în materie de f 
metode Gestapo. Cea mai bună do- 9 
vadă o constituie însuși proiectul p 
de „legislație excepțională" al dă- ț) 
rui autor principal este. Despre a- A 
ceasta „legislație" ziarul „HAM- a 
BURGER ECHO" scrie : „Majori- ? 
tatea dispozi(iunilor ei sînt o copie ț 
fidelă după sistemul legislativ al V 
celui de-al III-lea Reich... împu- ? 
ternicirile acordate cancelarului » 
amintesc împuternicirile excepțio- e 
nale acordate lui Hitler curînd (1 
după ce a ajuns la putere". ă

Nu-i de mirare că orice cetățean 1 
lucid din Republica Federală vede i 
în spatele dispozițiunilor „legilor ? 
excepționale" în pregătire, umbra ’ 
sinistră a Gestapoului. Populația ? 
R.F.G. se poate convinge că dru-a 
mul militarizării și revanșismuiui x 
duce inevitabil la intensiiicarea \ 
reucțiunii în viața internă a țării. \ 
la reprimarea oricărei opoziții față V 
de politica cercurilor războinice. 
la teroare polițienească generali- 
zată, la faimoasele procedee de i 
tipul „noapte și ceață". i

Cînd, in august 1956, Partidul i 
Comunist din Germania a fost \ 
scos în afara legii, comuniștii au x 
avertizat cu cea mai deplină răs- r 
pundere și clarviziune : așa a în- 
cepuț și Hitler — mai întîi răfuiala f 
cu comuniștii, apoi cu toate for- 6 
țele care se opun dictaturii. Pe ă 
atunci, în 1956, revista „Der Spie- 1 
gel" considera interzicerea Parii- \ 
dului Comunist din Germania \ 
drept „o măsură legală firească".

Acum, redactorii lui „Der Spie- A 
gel“ pot medita în arestul unde 1 
sînt deținuți la avertismentele co- \ 
muniștiior vest-germani.

Chiar și un „respectabil" liberal- r 
democrat ca primarul Hamburgu- 9 
lui, Newermann a căzut pe gîn- 
duri. El a declarat unui reporter i 
al postului local de radio : „Dacă ă 
nu vom opri actuala evoluție ne i 
vom trezi, mai repede decît am fi i 
putut prevedea, la sfîrșitul ulti- \ 
melor urme de democrație în Re- X 
publica Federală". v

„Evoluția actuală" nu poate fi ( 
oprită decît prin lupta hotărîtă, i 
unită, a tuturor forțelor democra- i 
tice din Germania occidentală. ă

E. R. £

Pesle 1 000 de medici din Roma 
au demonstrat pe străzile ca
pitalei Italiei pentru a protesta 
împotriva situației precare a 
asistenței sanitare și a insti
tuțiilor spitalicești italiene. Pe 
pancarte scrie : „Se impune o 
adevărată reformă a spitale

lor I“
Foto : ITALIA-ROMA

Uneltirile 
dușmanilor 

Republicii Yemen
SANAA 15 (Agerpres). — 

Corespondentul din Yemen al 
' ziarului .,A1-Ahram” relatează 

că forțele armate care spriji
nă vechiul regim monarhist 
înlăturat de la putere din Ye
men au întreprins la 14 no
iembrie cîteva atacuri în re
giunea Sarva, situată la est de 
Saada, dar au fost respinse 
de forțele republicane.

La 15 noiembrie corespon
dentul agenției France Presse 
din Beirut transmite că „posi
bilitatea unei intervenții mi
litare americane în Yemen” 
este comentată de toate cercu
rile diplomatice din Orientul 
Mijlociu. El precizează că, a- 
ceste comentarii sînt legate 
de demonstrația aeriană a 
unui grup de avioane militare 
americane supersonice F-100 
care a avut loc la 14 noiem
brie deasupra orașului Riad, 
capitala Arabiei Saudite

Corespondenții de presă oc
cidentali semnalează sprijinul 
popular de care se bucură re
gimul republican. Agenția 
Reuter relatează că la 14 no
iembrie la Sanaa a avut loc o 
demonstrație în sprijinul gu
vernului republican al Yeme
nului.
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Prima
cunoștință

mediat ce vă îndrep
tați spre orașul pro- 
priu-zis, vă învăluie 
de îndată zarva pre- 
cupeților din port, a 
celora ce mișună în 
jurul vamei, a diferi-

(ilor negustori, vînzători ambu
lanți, a celor care schimbă valuta. 
Aceștia din urmă sînt cei mai im- 
pertinenți și strigă, chiar sub na
sul polițiștilor, cu glas răgușit :

— Bani, bani, bani I
In ceea ce privește aspectul 

exterior, Brazzaville rămîne în 
urma orașului Leopoldville : el 
este mai apropiat de Africa, în 
timp ce Leopoldville a făcut un 
pas mai mult spre Europa. Aici 
nu . există piețe, străzi largi, clă
diri înalte ca acelea care s-au ri
dicat deasupra verdelui tropical 
de pe celălalt mal. Brazzaville-ul 
este mult mai modest în compa
rație cu confratele său de pe ma
lul sting. Orașul și satul stau ală
turi unul de altul la Brazzaville, nu 
se despart unul de celălalt. Din
colo de străzile centrale, de clădi
rea fastuoasă a băncii „Società 
Generale“ și a ambasadei ameri
cane, nu începe, ci ființează satul 
african. Imediat ce treci margi
nea orașului care este, între al
tele fie zis, destul de convențio
nală, nimerești în adevărata pă
dure.

Străzile din Brazzaville consti
tuie o oglindire decorativă a bo
gățiilor țării, arătînd ce se extrage, 
ce se exportă, cu ce face comerț. 
Concomitent, strada este și o vi
trină a sărăciei în care se zbat lo
cuitorii Africii ecuatoriale lată că 
frec cîteva camioane cu obloane 
metalice strîmbate : ele transportă 
lemn care formează principala bo
găție a republicii. Toate esențele 
lemnoase valoroase sînt expor
tate în străinătate. Pe obloanele 
unui camion stau aproximativ 10 
oameni, hamali tăcuți, încruntați. 
Fac impresia unor oameni istoviți 
de căldură și de muncă grea, dar 
care au supraviețuit pentru ca pu
blicul să-i privească și să nu uite 
nici o clipă : mai există încă colo
nialism care stoarce omul chiar în 
țările proclamate drept suverane.

Satul nu aduce abundență la 
Brazzaville. Aici se scurge ceea ce 
a fost rupt familiilor, copiilor, dar 
care trebuie neapărat vîndut și 
ceea ce poate fi transformat în 
bani atît de necesari în gospodă
ria țărănească. In oraș sînt aduse 
capre, vaci, sînt aduse în coșuri 
sau transportate pe biciclete gă
ini, care tac din cauza căldurii in
suportabile, și de aceea par că 
s-au împăcat cu soarta lor.

razzaville înseamnă 
ceva mult mai mult 
decît capitala Repu
blicii Congo. Franța 
oficială miza și con
tinuă 
acest 

un rol deosebit în 
„teritorii de peste 
ficient să se arate .... _____
Africă ecuatorială nu există un post 
de radio atît de puternic ca acela 
de care dispune orașul de pe ma
lul drept al Congo-ului. Este un a- 
devărat copil al agenției „France 
Presse“ pe pămînlul african. Postul 
de radio Brazzaville este cel mai 
informat, și probabil cel mai activ 
și operativ din sistemele de servi- 
cii-radio ale țărilor de pe conti
nent. Imi amintesc de cazuri cînd 
evenimente importante care au a- 
vut loc la Leopoldville, au fost 
mai întîi relatate și comentate toc
mai la Brazzaville.

Postul de radio, ziarele, politi
cienii din Brazzaville sînt folosiți 
de colonialiști uneori nu fără 
succes. Un exemplu convingător îl 
constituie relațiile cu separatiștii 
din provincia Katanga. Nu rareori, 
ziarele locale publică fotografii 
care prezintă pe președintele re
publicii și pe „premierul“ Chombe 
înfrățiți. Acesta din urmă, în mo
mente critice, venea în grabă din 
Elisabefhville, pe malul- drept al 
Congo-ului și se sfătuia cu poli
ticienii de frunte din Brazzaville în 
probleme a căror esență pînă a- 
cum nimeni nu este în stare să 
o determine.

Oricum s-ar fi întîmplat lucru
rile, pentru observatorii interna
ționali nu este prea limpede de 
ce vărul președintelui Joseph Ka- 
savubu care, cel puțin în vorbe, 
l-a stigmatizat pe scizionistul 
Chombe și îl amenință să-l di- 
truga, l-a primit într-un mod ex
trem de amabil pe șeful slugilor 
companiei monopoliste „Union 
minière“.

Intr-adevăr, Brazzaville consti
tuie o poartă comodă pentru co
lonialiștii francezi, pe care aceștia, 
în funcție de situație, o deschid 
sau o închid ermetic. In vara anu
lui i960, prin Brazza — după cum 
este denumită prescurtat această 
capitală — s-a scurs un torent de 
reiugiați din Leopoldville. Aero
portul din Brazzaville este marto
rul mut al unor importante opera
ții coloniale care s-au transfor
mat, deseori, în adevărate aven
turi împotriva popoarelor africane. 
Franfa-Brazza-Katanga — pe a- 
ceastă cale au venit „ultra“ fran
cezi în Katanga, în ajutorul lui 
Chombe. Pînă acum, cea mai 
mare parte a mărfurilor de con
trabandă scoase din provinciile 
Kivu, Kasai, Katanga, care fac 
parte din Republica Congo vecină, 
se îndreaptă spre Brazzaville.

Brazzaville de astăzi demon
strează în mod grăitor legea cru
dă a jefuitorilor colonialiști. Braz
zaville este mizer, desculț, cufun
dat în praf — el este așa după 
cum ni se înfățișează congolezii 
de pe malul drept. La Brazzaville, 
populația ba crește, ba descrește. 
De aceea într-un ghid se poate 
găsi că populația Brazzavile-ului 
este de 100 000, iar în altul este 
vorba de 36 000. De ce această 
diferență ?

Locuitorilor satelor li se pare 
că trebuie să-și încerce norocul în 
oraș, că acolo vor reuși să cîștige 
o bucată de pîine. La oraș însă, o 
duc mai prost decît la țară. A- 
tunci, se întorc în provincie, lată 
fluxurile și refluxurile populației 
sărace, a cărei durată medie a 
vieții depășește abia 30 de ani...

Iar fluviul Congo își ducè cu o 
agilitate nepotolită apele spre 
ocean, le izbește de pietre. In 
praguri s-au oprit tulpine de ar
bori puternici, dezrădăcinați fie de 
furtună, fie de presiunea apei în 
timpul ploilor torențiale tropicale. 
Este necesar ca furtuna să se dez
lănțuie din nou, să spumege apele 
și să măture pilonii putrezi ai gi- 
ganților înfrinfi.

Deci și Congo aștepată o fur
tună I O așteaptă și pe malul 
sting, și pe cel drept.

să mizeze pe 
oraș. El joacă 
sistemul ei de 
mări“. Este su- 
că în întreaga


