
rimele zile de muncă ale nolui 
an — 1963. în întreprinderile șl 
uzinele patriei, pe șantiere, oa
menii muncii desfășoară o însu
flețită activitate pentru îndepli
nirea sarcinilor de producție, 
muncesc să dezvolte continuu re

zultatele obținute în anul 1962.
Realizările dobîndite în anul care a trecut 

au arătat încă o dată hotărîrea oamenilor 
muncii din patria noastră de a realiza mă
rețele sarcini stabilite de cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R., forța întrecerii socia
liste care s-a desfășurat pe baza criteriilor 
stabilite de Directivele C.C. al P.M.R., în le
gătură cu obiectivele principale ale întrecerii.

In aceste zile au loc entuziaste adunări în 
care muncitorii, inginerii și tehnicienii își 
iau angajamente, în întrecerea socialistă, 
pentru îndeplinirea și depășirea planului, 
sporirea productivității muncii, pentru conti
nua îmbunătățire a calității produselor, rea
lizarea a cit mai multe economii peste plan 
și reducerea prețului de cost. Cu acest pri
lej, oamenii munci} își exprimă hotărîrea de 
a da un avînt și mai mare întrecerii 
liste în scopul realizării exemplare a 
nilor de plan pe 1963.

Publicăm în numărul nostru de azi 
Jamentele luate de colectivele unor întreprin' 
deri din Capitală și din țară.

Bocia- 
sarci-

anga-

PENTRU
ÎNDEPLINIREA

PLANULUI

PE ANUL 1963

cinteia
Muncitor

Proletari din toate țările, uniți-văl

In fiecare schimb
10 tone laminate peste plan

MAI MULT Vor spori producția-1

Lamlnatoril de la Combinatul 
Siderurgic Hunedoara aplică și în 
acest an inițiativa de a da zilnic 
peste plan, pe fiecare schimb, cel 
puțin 10 tone de laminate. Expe
riența de pînă acum a arătat că 
pentru atingerea acestui obiectiv 
este necesar să se asigure un re
gim termic ridicat și constant Ia 
cuptoare, redueîndu-se, în acest 
fel, timpul de încălzire și laminare 
la fiecare lingou și blum de oțel. 
In același scop, posturile princi
pale de comandă sînt încredințate 
laminatorilor cu cea mai bună pre-STÂNESCU FLORICA : Eu, tovarăși, spune ION NECIU, lăcătuș, să

mă angajez să menjin titlul de strungar execut toate lucrările da cea mai bună 
fruntaș în produejie. calitate.

tineretului
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gătire profesională și experiență 
in muncă.

Aceste măsuri, ca și unele Îm
bunătățiri aduse procesului tehno
logic au permis să se obțină de
pășiri de plan cu mult mai mari 
decît cele prevăzute. Colectivul 
laminorului Bluming, care anul 
trecut s-a situat printre secțiile cu 
rezultate mai slabe, a laminat 
ultimul timp, în medie, zilnic, pe 
fiecare schimb, cite 51 tone 
oțel peste prevederile planului.

(Agerpres)

în

Vineri 11 ianuarie 1963

OAMENII MUNCII ÎȘI IAU ANGAJAMENTE
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

a-

Participînd la în
trecerea socialistă, 
muncitorul puns în 
munca sa tot ce are 
el mai bun: con
știinciozitate, cu
noștințe profesio
nale, spirit de disci
plină, dragoste pen
tru meserie, răspun
dere pentru produ
sele la realizarea 
cărora își aduce și 
el contribuția. In ce 
se materializează 
mai bine toate
cestea ? Firește, în 
rezultatele obținute 
în producție.

Să luăm, de pildă, 
Uzinele de mașini 
electrice din Bucu
rești. Muncitorii, in
ginerii și tehnicienii 
acestei mari uzine 
bucureștene sînt cu- 
noscuți pentru gri
ja lor deosebită de 
a realiza produse la 
ce,l mai înalt nivel 
calitativ. Antrenați 
în întrecerea so
cialistă ei au înde
plinit în 1962 sarci
nile de plan la toți 
indicii, au realizat 
economii în valoare 
de peste 1 200 000 
lei, au introdus în 
producție 21 de noi 
tipuri de motoare 
electrice la nivelul 
cerințelor tehnicii 
moderne, 2 noi gru
puri electrogene, 
plus alte 17 noi ti
puri de aparataje e- 
lectrice diferite.

Ce a asigurai 
obținerea acestor 
succese ? Introduce
rea tehnicii și a me
todelor noi. S-au 
creat noi linii de 
prelucrare în flux,

s-au dat în folosință 
noi hale uzinale, s-a 
îmbogățit concepția 
constructivă a unor 
produse etc. Facto
rul principal l-au 
constituit însă oa
menii, pasiunea și 
avîntul cu care au 
participat la între
cere ca răspuns la 
chemările partidu
lui cuprinse în Di
rectivele C.C. al 
P.M.R. cu privire la

criteriile principale 
ale întrecerii socia. 
liste.

Un singur exem
plu : numai în 1962, 
rodul gîndirii crea
toare a constructo
rilor de mașini elec
trice — cele 210 
inovații au fost a- 
plicate în producție, 
aducînd economii 
de aproape 600 000 
lei.

Buni gospodari, 
muncitorii uzinei au 
plănuit ?i s-au gîn- 
dit la munca lor din

acest an, încă de la 
sfîrșitul anului 1962 
cînd, cu ocazia dez
baterii cifrelor de 
plan pe 1963, ei au 
făcut peste 400 de 
propuneri de îm
bunătățire a muncii. 
Judicios analizate 
de către cei mai 
buni specialiști ai 
uzinei, ele au fost 
incluse în planul de 
măsuri tehnico-or
ganizatorice, pe ba
za lor s-au stabilit 
angajamentele de 
îndeplinire și depă. 
șire a sarcinilor de 
pan.

Firesc ni s-a pă
rut, deci, entuzias
mul cu care munci
torii, tehnicienii, in
ginerii, tovarășii 
din conducerea uzi
nei au discutat în
tr-o amplă adunare, 
angajamentele lor 
îți întrecerea socia
listă pe acest an. 
prezentate de tova
rășul inginer Mir
cea Gheorghiu, di
rectorul uzinei care 
au fost aprobate în 
unanimitate. Rînd 
pe rînd, numeroși 
muncitori, ingineri, 
tehnicieni au urcat 
la tribună angajin- 
du-se în numele lor 
sau al unor colecti
ve de muncă, să 
contribuie cu succe
se cît mai mari la 
îndeplinirea cuvîn- 
tului dat.

LIDIA POPESCU
E. FLORESCU

(Continuare în 
pag. a V-a)

ȚIȚEI de cărbune cocsificabil

Dezbătînd sarcinile care le 
revin în 1963, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii Uzinei de 
mașini electrice București s-au 
angajat să realizeze urmă
toarele obiective :

va acor- 
asimilării

• Vom depăși producția glo
bală și producția marfă cu 
cite 1 la sută

® productivitatea muncii va 
crește cu 0,5 la sută peste 
plan

atenție deosebită se 
da reproiectării și 
de noi produse la nivelul ce
lor mai bune produse simila
re de pe piața mondială și in
troducerii de procedee tehno
logice avansate.

Pentru realizarea acestor an
gajamente vom lua măsuri 
tehnico-organizatorice eficien
te printre care :

Colectivul de muncitori, tehnicieni, ingineri și funcțio
nari din cadrul schelei de extracție Boldești, în urma pre
lucrării și dezbaterii cifrelor de plan pe 1963, își ia urmă
toarele angajamente în întrecerea socialistă pe anul 1963 :

— depășirea planului producției globale în valoare de 
1 316 000 lei;

— depășirea planului producției marfă în valoare de 
1 303 000 lei;

— creșterea productivității muncii peste plan cu 1 Ia 
sută ;

— economii la prețul de cost peste sarcina planificată 
în valoare de 800 000 lei ;

— depășirea planului producției de țiței cu 2 255 tone;
— depășirea planului producției de gazolină cu 250 

tone.
Pentru asigurarea realizării angajamentelor de mai sus 

ne propunem să aplicăm următoarele măsuri tehnico-orga- 
nizatorice :

— vom repara din fondul activ un număr de 11 sonde 
pentru îmbunătățirea producției ;

— vom face 16 operații acidizări și tratări tenso-active 
pentru îmbunătățirea receptivității la sondele in injecție și 
mărirea afluxului de țiței la sondele în producție ;

— vom extinde inhibitările contra coroziunii la un 
număr de 10 sonde, experimentînd inhibitări mai eficiente 
decît cele actuale;

— vom schimba sistemul de exploatare la un număr 
de 12 sonde din gaz-lift și erupție în pompaj ;

— prin schimbarea elementelor de pompaj și a mo
toarelor supradimensionate, precum și prin supraveghe
rea continuă a echilibrării sondelor în pompaj vom reali
za o economie de energie electrică de 100 000 kWh 5

— vom intensifica extracția din sondele vechi prin a- 
plicarea unor metode înaintate ca : fisurări hidraulice, 
consolidarea nisipului etc.;

— vom intensifica recuperarea secundară pentru creș
terea factorului final de recuperare a țițeiului din zăcă- 
mînt;

— vom îmbunătăți calitatea intervențiilor la sonde;
— vom reduce consumul de apă, abur, combustibil 

și energie electrică cu minimum 2 la sută.
O contribuție importantă la realizarea angajamentelor 

va aduce organizarea cursurilor de ridicare a calificării și 
specializării pentru meseriile de sondori de extracție și inter
venție, mecanici pentru motoare de întreținere, electricieni 
etc.

Colectivul de muncă al schelei de extracție Boldești asi
gură conducerea partidului și guvernului că prin măsurile 
tehnico-organizatorice stabilite își va îndeplini exemplar an
gajamentele luate.

Cu ocazia prelucrării cifrelor de plan pe anul 1963, mun
citorii, tehnicienii și inginerii exploatării miniere Lupenl au 
făcut numeroase propuneri concrete menite să asigure reali
zarea și depășirea sarcinilor de plan pe anul în curs.

Pe baza centralizării acestor propuneri, colectivul minei 
și-a luat printre altele, următoarele angajamente în între
cerea socialistă pe anul 1963 :

— depășirea planului de producție cu 10 000 tone de 
cărbune cocsificabil extras ;

— creșterea, pe exploatare, a productivității muncii 
Ia 1,103 tone cărbune pe post;

— prin reducerea prețului de cost se vor realiza eco
nomii peste plan în valoare de 1 500 000 lei ;

— îmbunătățirea calității cărbunelui brut prin micșo
rare» conținutului de cenușă cu 0,2 puncte față de norma 
admisă i

— realizarea a 700 000 tone cărbune din abataje cu 
susținere metalică;

— reducerea consumului specific de lemn de mină cu 
0,5 mc/mia de tone ;

— obținerea unei avansări medii la abataje frontale 
de 27,5 metri pe lună.
Pentru realizarea acestor angajamente, se vor lua urmă

toarele măsuri tehnico-organizatorice :
— introducerea susținerii metalice moderne cu grinzi 

în consolă pentru utilizarea rațională a transportoarelor 
blindate ;

— mecanizarea diferitelor operațiuni de lucru (tă
iere, încărcare și transport) pentru mărirea vitezei de a- 
vansare in abataje și galerii;

— extinderea folosirii benzilor reîncărcătoare, precum 
și a mașinilor de încărcat cu cupă ;

— tăierea mecanizată în abatajele frontale cu mașini 
de havat și plug de cărbune >

— utilizarea mai rațională a instalațiilor de forță, în 
vederea reducerii consumului de energie electrică cu 0,5 
kWh pe tonă ;

— extinderea pușcării selective în locurile de muncă 
cu intercalații de steril. Depozitarea la locul de muncă a 
sterilului rezultat;

— organizarea de cursuri pentru ridicarea calificării 
care să cuprindă un număr de 50 maiștri minieri, 50 arti
ficieri, 300 mineri, 300 ajutori minieri, 100 mecanici și elec
tricieni.

Se apropie sesiunea de examene ; șfudenfii Șuteu Viorica și Popa 
Valentin din anul V, în aceste zile sînf nelipsifi din biblioteca Insti
tutului agronomic „N. Bălcescu", care le oferă condifii optime de 

studiu. Foto : AGERPRES

La primul examen
din viața de student

® Ia producția comparabilă 
vom realiza economii peste 
plan în valoare de 500 000 lei, 
iar valoarea beneficiilor reali
zate peste plan va fi de 
1 000 900 lei.

• Pentru îmbunătățirea 
continuă a caracteristicilor 
funcționale ale produselor, o

a) Extinderea și moderniza
rea atelierului de matrițerie și 
tratament termic.

b) Mecanizarea completă a 
confecționării rotorului dema- 
rorului D 2 și amplasarea fa
bricației acestuia pe flux teh
nologic.

c) Extinderea turnării sub

In acest an

Peste 800
vor

de comune și sate 
fi electrificate

Tn țară continuă să 
șoare lucrările de electrificare 
numeroase localități rurale. I 
|eaua liniilor 
ler^iune se 
ducînd energia 
marile termocentrale și hidro
centrale interconectate la sistemul 
energetic national, în fot mai 
multe sate.

In acest an vor fi electrificate 
circa 880 de noi localități rurale, 
de aproape două ori mai multe 
decît numărul satelor electrificate 
în anii regimului burghezo-moșie- 
resc. Pentru aceasta, pe lîngă lini
ile de înaltă tensiune, se vor con
strui mai multe linii de 15 kilo— 
volți în lungime totală de peste 
1 400 km. Aproape toate raioanele 
țării vor fi racordate la sistemul 
energetic național. Aceasta va 
permite folosirea mai rațională a

se cfesfă- 
a 

Re
de înaltă și joasă 
ramifică continuu, 

electrică de la

energiei electrice, electrificarea în 
următorii ani a unui număr însem
nat de sate.

In anul care a trecut, prin ra
cordarea raioanelor Negrești, Bu- 
joru, Drăgănești-Olt, Slatina, Turnu- 
Severin, Sfrehaia și Vînju-Mare, 
regiunile lași, Galați, Argeș și Ol
tenia s-au înscris alături de alte 7 
regiuni, în lista celor cu toate ra
ioanele racordate la sistemul e- 
nergefic nafional.

In primii trei ani ai șesenalului 
lumina electrică s-a aprins în 
peste 1 500 de sate. Au fost ast
fel electrificate un mare număr de 
gospodării agricole de sfat, staji- 
uni de mașini și tractoare, gospo
dării agricole colective, locuinfe 
ale oamenilor muncii de la safe.

(Agerpres)

Conducerea Institutului po
litehnic din Galați, organiza
ția U.T.M. și Uniunea Asocia
țiilor Studenților, îndrumate 
de organizația de partid, 
s-au preocupat în mod deose
bit de cei 411 studenți ai a. 
nului I. Bunăoară, cadrele di
dactice cu experiență, care au 
fost numite îndrumători de 
grupă, au depus eforturi pen
tru a-i familiariza pe studenții 
din anul I cu sistemul de lu
cru în învățămîntul superior 
și, în același timp, pentru a 
scurta cît mai mult posibil 
perioada de acomodare.

Pentru a-i ajuta, au fost 
organizate consultații și me
ditații suplimentare. La a- 
naliza matematică, geometrie 
analitică și geometrie des
criptivă, 
Toma, 
Chirică 
reanu Marcela își dau tot in
teresul pentru a ușura studen
ților însușirea materialului de 
examene. Și rezultatele se văd 
chiar de pe acum; studenți 
ca Ioanițoiu Constantin, Sali
ca Mihai, Enache Gheorghe, 
Tenie Radu, Sezonov Hilde
gard, Velicu Cezar, au făcut 
progrese vizibile în pregătirea 
materiei de examene.

Nu rare sînt cazurile în care 
studenții din anii mai mari 
explică studenților din anul I 
probleme de matematici sau

asistenții 
Alexandru 
Teodor și

Stanciu 
Vasile, 
Ungu-

chimie. La anul I al Facultă
ții de mecanică, de exemplu, 
cu puțin timp în urmă, s-a 
organizat o adunare generală 
deschisă în care studenți 
fruntași ca Pleșcan Petre, (a- 
nul II) Și Constantin Emil fâ
nul III) mecanică le-au îm
părtășit colegilor mai mici 
din experiența lor: cum tre
buie să învețe, cum să-și pla
nifice cît mai judicios timpul 
și cum este mai bine să-și pe
treacă timpul liber.

Consfătuirile profesionale de 
grupă ținute în ultimul timp 
au discutat despre rezultatele 
obținute de studenți la lucră
rile de control. De asemenea, 
analizînd într-o adunare gene
rală deschisă activitatea des
fășurată de asociația studen
ților în vederea mobilizării 
studenților la învățătură, bi
roul organizației de partid a 
dat indicații prețioase în ceea 
ce privește munca cu studen
ții din anii întîi, îndeosebi s-a 
arătat asociației studenților că 
va trebui să pună un accent 
deosebit pe activitatea în gru
pe, cu fiecare student. Sînt 
condiții ca primele examene 
din viața de student să fie tre
cute cu bine.

(Agerpres)r: n

I

MIRCEA VIOREL 
asistent, președintele 
U.A.S. din Institutul 

politehnic Galafi

organi- 
munci 

și în- 
angaja-

și tehnic din cadrul Ministerului Invățămintului

turistice în anul 1963AcțiunivechimePrime de

(Agerpres) (Agerprtș)

regional 
s-a des-

machetele planului de 
sistematizare a orașu
lui, a construcțiilor 
șantier ale celor două 
mari combinate din 
Lunca Sucevei, celulo
ză și hlrtle șl de In
dustrializare a lem-

tea petrece concediul în excursii 
cu o durată de citeva zile pînă Ia 
două săptămîni. Totodată, pentru 
cei care doresc să-și petreacă va
canța in corturi va ti sporit nu
mărul taberelor. Modernele nave

nului — Fabricii de 
mobilă din Rădăuți și 
Fabricii de conserve 
de lapte „Rarăul" din 
Cimpulung Moldove
nesc.

Suma totală plătită 
anul 1962 a fost de 

milioane lei, cu

fluviale „Oltenița" și „Carpați" voi 
sta la dispoziția celor care vor să 
cunoască frumusețile Deltei.

In excursii speciale, elevii Își 
vor putea completa cunoștințele 
acumulate la cursuri.

pagina

0 NOUĂ SECȚIE LA MUZEUL REGIONAL DIN SUCEAVA
La muzeul 

din Suceava 
chiș iecenț o secție de
machete care oglindeș
te realizările regimu
lui democrat-popular 
In nordul Moldovei. 
Alei șe atlă expuse

presiune la rotoarele motoare
lor antigrizutoase pentru ga
barit 1-4.

d) Introducerea in fabricație 
a rezistențelor cu elemenți 
montați în triunghi.

e) Modernizarea a două ma
șini pentru ștanțat tole și or
ganizarea în flux a acestora.

Colectivul de muncă al Uzi
nei de Mașini Electrice Bucu
rești, sub conducerea 
zației de partid, va 
cu și mai mult elan 
suflețire pentru ca 
mentele luate pe anul 1963 să 
fie realizate.

Consfrucfii noi de locuinfa în 
cartierul Balta Albă din Capi

tală.
Foto : AGERPRES

I>e curînd a luat ființă Con
siliul învățămîntului profesio
nal _ și tehnic din cadrul 
Ministerului Învățămîntului. 
Consiliului îi revine îndeosebi 
sarcina de a ajuta ministerul 
în analiza problemelor legate 
de îmbunătățirea muncii de 
instruire și educare a elevilor 
din învățămîntul profesional 
și tehnic, de a face propuneri 
în această direcție. Cele 5 
secții ale Consiliului se ocupă 
de problemele privind îmbună
tățirea organizării învățămîn
tului profesional și tehnic, a

planurilor, programelor și ma
nualelor de învățămînt, meto
dica instruirii practice și edu
cația elevilor, perfecționarea 
cadrelor didactice.

Consiliul învățămîntului pro
fesional și tehnic este compus 
din 158 membri — cadre di
dactice din învățămîntul de 
cultură generală și superior, 
cercetători în domeniul științei 
pedagogice și reprezentanți ai 
diferitelor organizații și insti
tuții centrale.

Zilele acestea. în unitățile 
industriei miniere și industriei 
chimico-metalurgice din regi
unea Maramureș s-a terminat 
înmînarea primelor de ve
chime acordate muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor 
pentru vechime îndelungată și 
activitate ireproșabilă în pro
ducție, 
pentru 
peste 7

1 200 000 lei mai mult decît în 
1961. De astfel de prime au 
beneficiat numeroși muncitori, 
ingineri și tehnicieni din ex- 
ploațările miniere ale regiunii, 
de la Combinatul chimico-me- 
talurgic Baia Mare, Uzinele 
„1 Mai” Femeziu. întreprin
derea de explorări miniere 
Baia Mare și altele.

Aproape 1 200 000 de oameni ai 
muncii au petrecut anul trecut zile 
minunate în mijlocul frumuseților 
naturii, la munte sau la mare, au 
vizitat monumente istorice și de 
artă, au tăcut excursii peste hota
re. Turismul este de altfel, an de 
an, tot mai Îndrăgit In fara noas- 
tră.

Pentru acest an, Oficiul Natio
nal de Turism-,.Carpafi" organizea
ză numeroase excursii cu caracter 
instructiv-educativ pe teme de 
folclor, geografie, Istorie, științe 
naturale, industrie, agricultură etc. 
în localități de munte și de pe li
toral, oamenii muncii lșl vor pu-



de prof. univ. Ed. Nîcotau

Oamenii de știință din U.R.S.S. au început să producă pe cale ar
tificială cristal. In decurs de șase ore, ei produc monocristale care 
pe cale naturală se formează în sute de ani. In fotografie Cer
cetătorii L. Suvalov și K. Plujinkov examinînd însușirile dinamice 

ale noului cristal.
Foto : TASS-MOSCOVA

contemporane

Conf. univ. irig»

N. JUNCAN
Dată fiind amploarea din 

ce în ce mai largă pe care o 
capătă construcțiile metalice și 
cele din beton armat, cursurile 
la aceste discipline trebuie să 
țină seama din ce în ce mai 
mult de ultimele realizări ale 
tehnicii în acest domeniu. 
S-ar părea că în acest dome
niu progresul tehnic este mai 
puțin avîntat. Totuși, în ul
timul timp asistăm la re
vizuirea unor concepții în
vechite în domeniul construc
țiilor metalice determinată de 
progresele înregistrate de teo
ria rezistenței materialelor și 
realizarea unor materiale spe
ciale. Se folosesc tot mai 
larg buloanele și structu
rile speciale de rezistență 
mare, cum sînt grinzile cu 
in mă plină și cu zăbrele pre- 
tensionate. Realizările în acest 
domeniu permit contracții me
talice cu deschidere mare, cum 
sînt halele industriale, hanga
rele, sălile pentru expoziții etc.

Probleme noi, în moderniza
rea cursului nostru, le ridică 
construcțiile mixte, adică cele 
în eare conlucrează materiale 
diferite, cum sînt, de pildă, 
metalul și betonul armat. Nu 
mai puține probleme tehnice 
actuale izvorăsc din tratarea 
construcțiilor ușoare, realizate 
din aluminiu. Dar reducerea 
greutății construcțiilor meta
lice poate fi obținută și prin 
realizarea unor profile speci
ale din tablă de oțel subțire. 
Studiul acestor profile, precum 
și problemele stabilității locale 
și generale ale acestor con
strucții, ridică foarte multe 
probleme încă nerezolvate a- 
supra cărora trebuie atrasă 
atenția viitorului inginer con
structor încît el, în activitatea 
sa practică, să continue mai 
departe experimentarea noilor 
soluții, să adîncească comple
xitatea fenomenelor care in
tervin.

De aceea, odată cu predarea 
elementelor de tehnică nouă în 
domeniul construcțiilor meta
lice, urmărim la curs să dez
voltăm la maximum gîndirea 
studentului și înțelegerea cit 
mai profundă a fenomenelor 
fizice care intervin în proble
mele moderne ale construcții
lor metalice, aceasta fiind o 
condiție fundamentală a cău
tării unor soluții noi în tehnica 
modernă.

Prof, univ. ing. 
I. LĂZĂRESCU

Una din sarcinile principale 
ale cadrelor noastre didactice 
este aceea de a actualiza în

Ion Dacu — Tr. Severin

Problema raporturilor din
tre materie și viață, este in
tr-adevăr una dintre cele mai 
pasionante probleme ale știin
ței contemporane. Roboții 
creați de oamenii de știință 
nu mai sînt simple jucării ca 
pînă acum cîțiva ani, care 
imita numai anumite aspecte 
ale vieții. în ultimul timp, 
s-au creat mașini care reali
zează cele mai variate opera
țiuni dintre care unele erau 
considerate înainte, a fi emi
namente umane. Există astfel 
astăzi mașini care traduc din-

Cursurile universitare 
la nivelul tehnicii

permanență cursurile și de a 
conduce astfel seminariile și 
lucrările de proiect încît tînă- 
rul absolvent să se poată o- 
rienta în cele mai complicate 
procese tehnologice și de pro
ducție și să intervină cu efi
cacitate acolo unde gîndirea 
tehnică cu o calificare supe
rioară este solicitată.

Ținînd seama de aceste con
diții, în cadrul facultății noas
tre s-au luat o serie de măsuri 
în vederea perfecționării pre
gătirii viitorului absolvent în 
specialitatea tehnologia con
strucției de mașini. In primul 
rînd, accentul s-a pus pe 
cursuri, care în cadrul progra
mei analitice, trebuie să pre
zinte cele mai moderne rea-

La Institutul politehnic din Cluj ne răspund:
Conf. univ. ing. N. JUNCAN, Prorector al Institutului, Șeful 

catedrei de beton armat.
Prof, univ ing. I. LĂZĂRESCU, Decanul Facultății de meca
nică, Șeful catedrei de tehnologie a construcției de mașini. 
Prof. univ. ing. A. NEGOIȚĂ, Decanul Facultății de construc

ții Șeful catedrei de construcții civile.

Uzări ale tehnicii. Se înțelege 
că modernizarea cursurilor nu 
trebuie înțeleasă greșit. Cursu
rile în domeniul disciplinelor 
tehnice, asemănătoare cu cele
lalte cursuri în domeniul dis
ciplinelor fundamentale, nu 
pot să prezinte numai noutăți 
tehnice. Obiectivul principal pe 
care îl urmăresc cursurile 
noastre este acela de a dezvol
ta, pe baza materialului ex
pus, o gîndire tehnică moder
nă, care constituie de fapt acea 
capacitate esențială de care 
trebuie să dispună tînărul ingi
ner pentru a se orienta cu u- 
șurință în alegerea soluțiilor 
optime de concepție, proiectare 
și tehnologice atunci cînd va 
lucra în producție. Dacă cursul 
nu reușește să formeze o gîn
dire tehnică complexă, tină- 
rul inginer se pierde în amă
nunte și adeseori nu știe să 
distingă esențialul în realiza
rea progresului tehnic.

în acest scop la facultatea 
noastră s-a experimentat cu
plarea unora dintre proiectele 
de specialitate din ultimul an, 
cum ar fi de pildă, disciplinele 
tehnologia construcției de ma
șini și proiectarea dispozitive
lor. In acest fel, proiectele în
tocmite de studenți au un ca
racter mai complex, mai apro
piat de condițiile de lucru e- 
xistente în uzină. Cuplarea 
proiectelor de specialitate o- 
bligă pe student să parcurgă 
și să sintetizeze cunoștințele a- 
cumulate la diferitele discipli
ne de specialitate și economice, 
ceea ce contribuie ca proiectele 
să atingă un nivel ridicat, tot 
mai apropiat de cerințele teh
nicii moderne. Experiența ne-a 
demonstrat că, în timpul ela
borării unui astfel de pro
iect complex, capacitatea de 
concepție a viitorului inginer 
se dezvoltă mult și se asigură 
pe această cale un efect mult 
mai mare al practicii de vară,

tr-o limbă într-alta, joacă șah, 
compun diferite texte literare, 
consultă biblioteci rezumînd 
articolele care au vreo contin
gență cu tema dată etc.

Asemănarea dintre mașină 
și om nu mai este la data a- 
ceasta formală, ci profundă. 
Mașina nu are aspectul unei 
ființe vii dar îndeplinește 
funcțiuni asemănătoare cu 
cele ale ființelor vii și chiar 
cu ale omului.

Dacă vrei să afli o serie de 
amănunte despre raportul din
tre ființele vii și aceste mașini 
create de oamenii de știință 
din zilele noastre, citește car

Mnutăti 
i:ihi umi i ii:e

I
n momentul de față, 
cibemeticienii sovie
tici reușesc să in
troducă sisteme mo
derne de automati
zare cibernetică în 
cele mai diferite do
menii de activitate, fie că este 

vorba de automatizarea unor in
stalații uriașe, ca acelea de la 
Combinatul metalurgic din Magni
togorsk, fie de automatizarea dis
tribuirii produselor din unele mari 
magazine.

Vorbind de domeniul automati
zărilor în marea industrie, trebuie 
să amintim în primul rînd de fap
tul că actualmente în Uniunea So. 
vietică au intrat în funcțiune in

după primirea temei proiectu
lui. Pentru a asigura formarea 
inginerilor de înaltă calificare 
este necesar ca probleme de 
actualitate ale progresului 
tehnic să fie studiate și în ca
drul cercurilor științifice. 
Cercurile științifice ale facul
tății noastre au și abordat 
probleme de acest fel, iar une
le din ele au devenit apoi 
teme repartizate la examenul 
de stat.

De asemenea, în cursurile 
noastre se ține tot mai mult 
seama de formarea capacită
ții de alegere a proceselor teh
nologice și a diverselor soluții 
constructive și de exploatare 
sub aspectul eficienței econo

mice. Analiza eficienței eco
nomice presupune o bună o- 
rientare în tehnologia pre
lucrărilor pe mașini-unelte au
tomate, pe mașini-agregat, pe 
liniile tehnologice și pe mașini- 
le-unelte cu programare. In 
cursuri se acordă o atenție 
deosebită proceselor tehnologi
ce axate pe aceste utilaje, fă- 
cîndu-se comparații între ele, 
cu exemplificări de aplicație în 
industria noastră.

Bandă transportoare în funcțiune pe șantierul centralei electrice „Adamow” din R. P. Polonă.
Foto : C.A.F.-VARȘOVIA

tea prof. univ. Edmond Nico- 
lau, „Roboții și viața" apărută 
în colecția „Știința învinge* 1 II’ a 
Editurii Tineretului.

■
 III n ultimul timp, a- 

II sistăm la un feno-

I men unic în isto-
II ria științei; dome- 
II niile de cercetare 

Iii cele mai diverse, 
care par a nu 

avea o legătură directă cu ma
tematica, se servesc de meto
dele acesteia pentru rezolva
rea problerhelor de bază ale 
științei. Matematica devine 
astfel, după expresia savantu
lui sovietic acad. S. Sobolev 
„un fel de ciment care leagă 
știința într-un ansamblu unic”.

Analizînd cîteva domenii 
științifice în care matematica 
a pătruns în anii din urmă, 
acad. S. Sobolev se oprește 
mai întîi la lingvistică.

Mașinile electronice pot aju
ta la studierea diferitelor 
limbi, la stabilirea legăturii și 
„înrudirii” dintre ele, precum 
și la diverse cercetări de isto
rie și critică literară. Există 
încă limbi nedescifrate care 
își așteaptă „tălmăcirea ma
tematică”. 'Astfel, sînt acele 
„rongo-rongo”, tăblițe enigma
tice, monumente ale unei ve
chi culturi dispărute, găsite de 
Thor Heyerdahl pe insula Paș- 
telui. Sau manuscrisele anti
cului stat Tangut găsite de 
mult pe teritoriul Chinei de 
marele explorator rus Kozlov.

Dar nu numai limbile pot fi 
analizate cu ajutorul matema
ticii. în Uniunea Sovietică 
acad. A. N. Kolmogorov a a- 
nalizat diferite opere de artă 
folosind metode matematice. 
Alți cercetători au făcut stu
dii pentru stabilirea paterni
tății unor opere muzicale uti- 
lizînd mașini electronice. Se 
știe că fiecare compozitor are 
anumite particularități sti
listice. Prin codificarea lor și 
introducerea datelor respecti
ve în dispozitivele de memo
rizare electronice se pot pre
ciza aceste paternități.

Acad. Sobolev citează și alte 
domenii ale științelor uma
nistice în care pot fi folosite 
cu succes mașinile electronice 
de calcul: istoria, paleografia, 
arheologia, în special clasifi
carea monumentelor trecutu
lui pe baza căreia se pot sta
necesită un mare volum de 
muncă, cum ar fi strînsul fi
nului și așezarea sa în sto
guri înalte, strîngerea de 
pe ogoare și transportarea 
la locul de clădire a stogurilor 
a paielor, masei de frunze și 
tulpine a porumbului, a sno
pilor de culturi păioase etc. 
Cu ajutorul acestei mașini, 
toate materialele amintite pot 
fi încărcate în remorci de 
tractor și autocamioane.

Vasile ionescu — Craiov*

Dacă te interesează o istorie 
a automobilului îți propunem 
să-ți procuri cele două volume 
intitulate „Povestea automo
bilului"- de I. Dolmatovschi 
apărute acum cîțiva ani în co
lecția „Știința pentru toți'*.

Ioana Niculescu — Buzău

în broșura conf. univ. dr. 
N. Zaharia „Bătrînețea și pre
lungirea vieții", găsești, la pa
gina 6, un amplu tablou des
pre durata vieții unor anima
le. îți propunem de altfel să 
citești această lucrare în an
samblul ei, căci vei putea 
căpăta cu acest prilej 0 serie 
întreagă de cunoștințe foarte 
interesante cu privire la bă- 

stalații gigantice pentru prelucra
rea metalelor.

Astfel, de exemplu, la Magni
togorsk există un cuptor de 
300 tone, cuptor complet automa
tizat. Pentru comparație, trebuie 
să știm că pînă nu de mult, un 
cuptor de 30 tone era socotit 
„foarte mare”. în acest cuptor 
uriaș de la Magnitogorsk, se in
troduc în primul rînd 30 de va
goane de fontă și alte substanfe 
ajutătoare, din al căror amestec 
trebuie să rezulte ojel de o anu
mită calitate bine determinată. 
Topirea se face cu ajutorul unor 
electrozi de grafit, care produc 
arcuri electrice între masa meta
lică și electrozi. în cazul acestei

Prof. univ. ing. 
A. NEGOITÂ

Pregătirea unui inginer în 
domeniul construcțiilor civile 
este de neconceput fără a ține 
seamă de ultimele realizări ale 
tehnicii într-un domeniu unde 
volumul de lucrări a căpătat 
în țara noastră o amploare im
presionantă. Tehnica modernă 
a intervenit radical în ce pri
vește materialul de zidărit un
de cărămida este înlocuită a- 
proape pretutindeni cu betonul 
celular, betoanele poroase, pa
nourile mari etc. De aseme
nea, survin progrese impor
tante, zi de zi, în perfecționa
rea materialelor de finisaj. De 
aceea, cursul de construc
ții civile trebuie să fie cît se 
poate mai actual dar, în ace
lași timp trebuie să conțină și 
adevăruri general valabile, care 
să servească ca o bază trainică 
inginerului constructor atunci 
cînd va începe munca sa pe 
șantier. La cursul nostru pre
zentăm întotdeauna ultimele 
mostre de materiale noi de 
construcții, materiale de fini
saj și de izolare. Laboratorul 
de încercări de materiale al 
catedrei a fost profilat astfel 
încît studenții să capete de
prinderea studierii materiale
lor cu care vor lucra atunci 
cînd vor începe activitatea lor 
profesională. Paralel cu aceste 
lucrări, cursul trebuie să pre
zinte date certe privind efi
ciența economică a noilor ma
teriale și a aplicării lor în 
tehnica construcțiilor în serie. I

trînețe și căile care duc la 
prelungirea vieții oamenilor.

Constantin Oprișan — Ploiești

Consultă pentru referatul 
Pe care trebuie să-1 întocmești 
ediția a H-a a lucrării „Ori
ginea creștinismului" de Aure
lian Tache apărută anul ace
sta în seria de broșuri „Știin
ța și religia".

Andrei Popescn — Tîrgovișt»

Teoria matematică a zboru
lui rachetelor a fost inițiată 
la sfîrșitul secolului al XIX'

• Instalații pentru prelucrarea metalelor 
© Magazin cu distribuție automata

A.

© In metrou „mecanici electronici"
instaîajii, electrozii sînt atît da 
groși încît un om nu-i poate cu
prinde cu brafele. în permanentă 
electrozii Sa mișcă în sus și în 
jos, pentru ca topirea metalului 
să se facă în condiții cît mai 
bune. Mișcările lor sînt co
mandate de motoare electrice pu
ternice, conduse de adevăraji 
„creieri electronici". Ciberneti- 
cienii sovietici au reușit să auto
matizeze cu succes și acest cup
tor uriaș, care are o funcționare 
perfectă.

De asemenea, ei au reușit să 
automatizeze și marile laminoare 
de la Complexul din Magnito
gorsk.

★
La Moscova s-a deschis un 

magazin cu distribuție auto
mată. în acest magazin, vînzătorii 
obișnuifi sînt înlocuifi de disfri- 
buitori-robofi, care servesc pe 
client! cu o mare rapiditate. Cîte
va luni au trecui de la deschide
rea primului magazin automat și 
distribuitoarele automate livrează 
produsele, spre mulțumirea depli

Intr-unui din laboratoarele In
stitutului de cercetări metalur

gice din Capitală.

Foto: AGERPRESAnalizator de gaze
Dr. Bogdan Kamenski, șeful 

filialei din Cracovia a Institu
tului de chimie-fizică al Aca
demiei Poloneze de Științe, a 
realizat un aparat cu ajutorul 
căruia se poate detecta pre
zența într-un mediu a diverse 
substanțe volatile șt se poate 
stabili natura lor ți cantita
tea în care se află. Funcțio
narea aparatului se bazează pe 
principiul modificării tensiunii 
electrice în prezența gazului 
respectiv.

Noul aparat va fi folosit in 
industria cărbunelui, in meta
lurgie, în chimie, la construc
țiile navale, in industria ali
mentară etc.

lea de I. V. Mescerski, care a 
deschis un nou capitol în me
canică — mecanica corpurilor 
cu masa variabilă — și de 
Konstantin Eduardovici Țiol- 
kovski (1857—1935), care a pus 
bazele teoriei mișcării bazate 
pe principiul reacției. Prima 
parte a lucrării lui Țiolkovski 
„Cercetarea spațiilor univer
sului cu ajutorul aparatelor cu 
reacție" a fost publicată în 
1903. iar a doua parte, în 1911.

S. Tănăsache — Urzicenl

Informația este exactă. Lu
crătorii de la biroul special 
de proiectări al uzinei sovie
tice „Rostselmaș" au construit 
o nouă mașină pentru trans
portat și încărcat căpițe. Cu 
ajutorul ei se pot mecaniza în 
întregime lucrări agricole care --------------- > 

nă a cumpărătorilor. în medie, 
magazinul este vizitat zilnic de 
circa 3 000 de cumpărători, adică 
cu 50 la sută mai mult decît un 
magazin obișnuit.

Desigur că pe măsură ce astfel 
de magazine automate se vor 
răspîndi și se va produce în serie 
echipamentul automat necesar, 
preful de cost al acestor insta'ații 
va deveni din ce în ce mai mic. 
Tocmai pentru introducerea auto
matizării pe scară cît mai largă 
si în rețeaua comercială, nu
meroase cadre de lucrători tineri 
din corner} își completează stu
diile la cursurile serale ale unor 
institute tehnice de învățămînt su
perior.

In conformitate cu planurile So
vietului din Moscova se prevede 
ca o serie întreagă de magazine 
alimentare din Moscova, să fie 
complet automatizate în viitorul 
apropiat, pentru a se asigura o 
servire din ce în ce mai bună a 
populației.

Acad. S. SOBOLEV:
„Matematica - cimentul care leagă

știința intr-un ansamblu unic*4

Tot în domeniul automatizărilor 
complexe trebuie să menționăm 
faptul că în rețeaua de metrou 
din Moscova s-a introdus condu
cerea electronică, în sensul că 
azi merg trenuri conduse de dis
pozitive electronice.

în momentul de față, cele două 
trenuri oonduse de roboți au con. 
firmat deplina siguranță de func
ționare a dispozitivelor electro
nice.

în principiu, roboții care conduc 
garniturile de tren sînt aceiași și 
pe liniile radiate și pe liniile de 
centură. Singura diferență constă 
în faptul că la liniile radlale este 
necesar să se prevadă ur.ele ma
nevre suplimentare pentru garni
turi, în momentul ajungerii în 
stafiile terminus, unde trenul tre
buie să întoarcă. Dar și această 
manevră a fost automatizată în 
momentul de fată de către spe
cialiștii sovietici.

în legătură cu această proble
mă trebuie să arătăm că automa

bili influențe reciproce a dife
ritelor culturi, numismatica 
etc.

în domeniul biologiei, intro
ducerea metodelor matematice 
a produs o adevărată revolu
ție. Acad. Sobolev citează în 
această privință cercetările 
Institutului de biologie și me
dicină experimentală al sec
ției din Siberia a Academiei 
de științe a U.R.S.S. în pro
blema diagnosticului matema
tic.

în chimie, unde așa-numita 
analiză rdentgencstructurală 
joacă în prezent un rol covîr- 
șitor pentru descifrarea unei 
structuri chimice oarecare, era 
necesar deseori un an întreg. 
Utilizînd mașinile electronice 
de calcul, cercetătoarea V. I. 
Burdina a redus acest timp la 
cîteva ore.

Un mare folos va putea *- 
duce folosirea mașinilor elec
tronice de calcul în domeniul 
cercetărilor economice. După 
părerea acad. Sobolev aceste 
mașini noi vor putea fi între
buințate pentru rezolvarea di
feritelor probleme concrete 
ale economiei, a problemelor 
de deservire a populației etc.

Toate aceste exemple do
vedesc nu numai că astăzi are 
loc pe scară largă „matemati- 
cizarea” diferitelor domenii 
ale științei, dar șl că, după 
cum spune academicianul So
bolev „matematicizarea știin
ței este matematicizarea vie
ții".

Dr. L P. 

In regiunea de undo se extrage petrolul din Marea Caspică, se 
construiește o estacadă maritimă eu o lungime da 500 m.

Foto t TASS-MOSCOVA

tizarea pune probleme cu totul 
speciale în transportul feroviar, 
în adevăr, aci este necesar să ac
ționeze dispozitive la care există 
o siguranjă deplină în funcțio
nare. Tocmai de aceea, actualele 
dispozitive de semnalizare de la 
calea ferată sînt astfel realizate 
încîf orice defecțiune care se pro
duce în instalația însăși, se tradu
ce prin aparijia culorii roșu la se
mafor. în modul acesta, circulația 
trenurilor se oprește în drepful 
semaforului defect și catastrofa e 
evitată.

Se prevede ca, pe viitor, să se 
extindă utilizarea „mecanicilor de 
tren electronici" și la garniturile 
de trenuri de la suprafața solului.

Utilizarea acestor robo(i ciber
netici va duce la avantaje mari, 
Ei au o funcționare perfectă, in
diferent de condi(iile meteorolo
gice, indiferent de vizibilitate. 
Dacă afară e o zi luminoasă de 
primăvară, o noapte de ianuarie 
cu viscol, sau o noaote cețoasă, 
„ochiul electronic” veghează la 
fel de atent și prinde la fel de 
corect indicațiile instalațiilor de 
semnalizare de pe parcurs.

Accidentele sînt total excluse și 
In plus mersul trenurilor se face 
în permanență în condiții optime.

NOU
Metodă nouă 
de formare 

folosită 
în turnătorie

La turnătoria întreprinderii da 
mașini grele „Karl Liebknecht" din 
Magdeburg se folosește pentru 
confecționarea formelor un ames
tec de nisip cu ciment. In locul 
argilei folosită ca liant la formarea 
obișnuită, după noua metodă ames
tecul constă în opt părți nisip da 
cvarf și o parte ciment. Prin a- 
ceasta metodă se Îmbunătățește 
calitatea produselor iar producti
vitatea muncii crește cu aproxima
tiv 30 la sută fată de turnarea în 
forme de nisip.

îmbunătățirea 
randamentului 

combustiei
Atunci cînd centrala electrică 

din Verhnii Taghil (U.R.S.S.) a 
început să folosească praf da 
huilă, la cazanele cu grătar rota, 
tiv și buncăr s-au instalat arză
toare cu turbulență de mică rezis
tență, de o construcție nouă. A* 
ceste arzătoare permit sporirea 
sensibilă a randamentului arderii 
prafului de cărbune. Pierderile de 
căldură prin arderea incompletă a 
cărbunelui se reduc la 1,5—2 la 
sută și nu se dezvoltă zgură. Func- 
ționind cu noile arzătoare, caza
nele au un randament stabil într-o 
gamă largă de încărcare. Econo
micitatea funcționării focarului nu 
se reduce la o supraîncărcare a 
cazanelor cu 15—20 la sută.

In laboratorul de înaltă tensi
une de la institutul de cerce

tări electrotehnice.
Foto : AGERPRES

Conducte insistate 
fără șanțuri

Inginerul P. Nogal din Lodz a 
propus ca la așezarea conductelor 
de apă și de canalizare în loc de 
tranșee să se sape numai două 
puțuri de dimensiuni mici acolo 
unde începe și se sfîrșește con
ducta. Conducta este împinsă cu 
o presă hidraulică specială. După 
aceea se îndepărtează pămîntul 
din conductă.

Noua metodă ieftinește lucrări
le de așezare și asigură accelera* 
rea ritmului lucrărilor.

*
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MUZICA DE ESTRADĂ
Au loc oare și în creația de 

muzică ușoară a compozitorilor 
noștri înnoiri asemănătoare ce
lor ce schimbă vertiginos fața 
muzicii așa-zisă „grea" ? Acea
sta este întrebarea care m-a 
determinat să întreprind nu de 
mult o vizită „în lanț“ la spec
tacolele Teatrului satiric-muzi- 
cal „C. Tănase".

început antrenant: mică an
tologie a muzicii popoarelor, 
închegată în jurul unei idei 
artistice ingenioase. „Ocolul 
pămîntului în treizeci de melo
dii" încîntă prin strălucirea sa 
multicoloră. Nu am regretat 
seara petrecută la acest spec
tacol, deși ea nu ne oferea un 
răspuns.

Nici „Tănase și revista" nu 
m-a lămurit mai mult: cuple
tele sale aparțin altor vremuri, 
cînd, într-o țară bîntuită de 
mizerie și corupție, revista a- 
ducea un cuvînt de îmbărbă
tare. Cel puțin, la acest specta
col, îți poți da seama de tra
dițiile curajoase și populare 
ale muzicii noastre de estradă, 
tradiții care obligă.

Iată însă și o seară mai pu
țin agreabilă, deși ea aducea, 
în sfîrșit, un răspuns. Dar ce 
răspuns !... Spectacolul cu mu
zică autohtonă și actuală, 
„Vorba revistei" lasă prea 
mult banalitatea să... vorbeas
că. Concepute în majoritatea 
lor solfegistic, melodiile sînt 
lipsite de nervul, pregnanța și 
ineditul care să le facă sedu
cătoare și să le impună aten
ției ascultătorului. Din punct 
de vedere ritmic, sînt simplis
te, pătrate și fără vlagă. Or
chestrația pare să fi fost făcu
tă pe bandă rulantă : mai toate 
cîntecele apar îmbrăcate într-o 
uniformă orchestrală care am
plifică stereotipia monotonă a 
liniei melodice.

Nu intenționez să arunc o 
umbră asupra incontestabilelor 
succese ale genului ușor, adu
nate de altfel la spectacolul cu 
„Ocolul pămîntului" într-o 
„suită din succesele muzicii 
romînești prezentate peste ho
tare". Dar estrada, gen care 
trăiește prin definiție sub sem
nul noului, nu se poate men
ține prin exploatarea șlagăre
lor devenite clasice. Acționea
ză aici o lege de fier : dacă nu 
îi oferi ceva proaspăt, publicul 
te ocolește — și colectivul 
Teatrului „C. Tănase" a remar
cat desigur acțiunea acestei 
legi în prezența rarefiată a 
publicului la spectacolul în 
cauză. Am impresia că, de o 
bucată de vreme, în genul dis
tractiv se cam bate pasul pe 
loc : sînt întoarse pe o față și 
pe alta formule melodice și or
chestrale a căror expresivitate 
a fost stoarsă, ca sucul unei 
lămîi, pînă la refuz. Un deta
liu semnificativ de inerție în 
mentalitatea muzicală : și la 
„Tănase și revista", și la „Vor
ba revistei", și la „Muzica, 
bat-o vina" se folosea ca 'pro
cedeu grotesc aceeași parodie

George Bălan

a marșului funebru din sonata 
lui Chopin. Oare în acest do
meniu compozitorii nu au a- 
juns încă să simtă necesitatea 
căutării, experiențelor, asimi
lării cuceririlor ritmice și or
chestrale pe plan internațio
nal ? Mentalitatea muzicală 
a realizatorilor spectacolului 
„Vorba revistei" este în schimb 
pătrunsă de nostalgie după 
valsul sentimental al 
XIX. Pentru evitarea 
niei se mai adaugă, 
un tango, un bolero...

Cerînd muzicii noastre ușoa
re să intre în ritmul evoluției 
mondiale a genului, nu avem 
cîtuși de puțin în vedere pla
sarea ei la remorca vreunuia 
din curentele „moderne", de
personalizarea ei națională. Con
siderăm, dimpotrivă, penibile 
încercările de a reedita succe-

secolului 
monoto- 

eventual,

care de-abia îți smulg un zîm- 
bet. Zîmbetul poate fi însă și 
compătimitor, mai ales atunci 
cînd constați că o proză ridi
colă îi pune pe artiști valoroși 
ca Didi lonescu sau Puiu Căli- 
nescu în situații nedemne de 
talentul lor. Așa-zisa satiră este 
îndreptată spre teme puțin 
semnificative, uzate, aflate la 
periferia actualității: fuga du
pă ginerele bogat, zgîrcenia 
unor locatari, soțul infidel, 
soața pretențioasă etc. Deși fac 
astăzi într-un spectacol special 
apologia lui Tănase, se pare 
că slujitorii estradei n-au sesi
zat tocmai secretul marii pdpu- 
larități a artistului: reacția 
promptă și îndrăzneață la pro
blemele importante ale actua
lității. Dacă spectacolul este 
lipsit de virulență satirică, de-

Insemnări pe marginea muzicii 
spectacolelor Teatrului „C. Tănase “
sul unei „Marina" sau „Volare" 
prin copii mai mult sau mai 
puțin camuflate ale stilului 
italian. Că muzica ușoară ro- 
mînească nu se va putea afir
ma — aici și peste hotare — 
decît exprimînd sensibilitatea 

proprie poporului nostru, a- 
ceasta este o axiomă. Dar nu 
tot o axiomă trebuie conside
rată 
crea 
este 
dezi 
toate acele mijloace, 
sal valabile, pe care le-au cu
cerit pentru acest gen maeștrii 
lui de pretutindeni ? Din pă
cate, ideea 
este adesea 
mod îngust, 
conform cu specificul genului, 
înseamnă să mergi 
minimei rezistențe, 
pregnanța națională 
nița" (pînă cînd?), „învîrtita' 
sau alte dansuri comod repro
duse din folclor, ■ 
mai întîmplă în 
estradei. în ce va 
atunci specificul 
rilor de muzică
Sau poate trebuie să ne aștep
tăm ca ansamblul „Rapsodia 
romînă" să includă în progra
mul său, — în semn de reci
procitate, muzică distractivă de 
dans interpretată la nai de Da
mian Luca ?

Inexpresivitatea șl anacro
nismul multora din melodii sînt 
consecința unui viciu mai pro
fund. întreaga concepție a 
spectacolului de estradă mai 
este, într-o măsură, tributară 
artificialității, ignorării sau o- 
colirii problemelor acute ale 
vieții. Umorul e de multe ori 
forțat sau minor : calambururi

constatarea că, pentru a 
valori de amplu răsunet, 
absolut necesar să fecun- 
inspirația națională cu 

univer-

spiritului național 
înțeleasă într-un 
patriarhal și ne-

pe linia 
reducînd 
la „Peri-

— cum se 
spectacolele 
mai consta 

ansamblu- 
folclorică ?

geaba organizezi pe scenă fas
tuoase exhibiții nudistice : o 
paradă a silfidelor nu face de- 
cît să accentueze flagranta să
răcie de idei, absența atitudi
nii cetățenești. într-o asemenea 
ambianță este desigur greu să 
se nască melodii 
electrizante.

Aceste observații 
într-o bună măsură și 
al patrulea spectacol 
am asistat: „Muzica, 
vina 1". în afara cîtorva (cum 
e cîntecul lui Radu Șerban 
„Orașul unde nu se întîmpla 
nimic" — creator de atmosfe
ră și inteligent interpretat, de 
Tanți Căpățînă), melodiile pre
zentate de unii compozitori ai 
noștri — inclusiv de către mult 
apreciatul Mălineanu — nu se 
impun printr-un profil original, 
print.r-o intensitate a expresiei. 
Publicul reacționează cores
punzător, adică rezervat și po
liticos (nu este totuși prea 
politicos publicul nostru ?). Ce
va mai mult se însuflețește a- 
tunci cînd în cîntec se vorbe
ște despre divergențele dintre 
soți — temă care va fi întot
deauna copios savurată — dar 
motivele însuflețirii sale sînt 
departe de a fi de ordin muzi
cal. O melodie ca aceea a lui 
Florentin Delmar, pusă pe un 
text mai puțin piperat decît 
cel al „Arbitrului imparțial" 
(este vorba de un meci con
jugal I) și încredințată unei 
voci lipsite de aureola care-o 
înconjoară pe Dorina Drăghici, 
n-ar mai avea, desigur, același 
ecou. Este uneori întristător să 
vezi cum cîntăreți cu timbru

inspirate,

se referă 
la cel de 

la care 
bat-o

plăcut și muzicalitate ca 
George Bunea, Sorina Dan, No
rocel Dimitriu se constring la 
tot felul de echilibristici, pen
tru a da cit de cit relief unor 
melodii plate. Ce-i drept, ei 
știu să-și ia revanșa, căci, după 
o asemenea melodie, poți fi 
sigur că urmează, aproape au
tomat, „Paceanga" sau „Basta 
con la luna", cărora li se dă
ruiesc cu toată înfocarea. Am
bianța satirică în care ei evo
luează este și aici —■ cu excep
ția cîtorva momente — tot așa 
de puțin antrenantă. Am sim
țit-o încă de la începutul spec
tacolului : hohotelor spasmo
dice de rîs ale lui Al. Lulescu 
și Nicu Constantin le răspun
dea în sală o tăcere de gheață. 
Trebuie să recunoaștem că, a- 
tunci cînd recurg la alte pro
cedee, împănînd, bunăoară, me
lodia cu sughițuri violente, se 
obține o anumită ilaritate, dar 
are această ilaritate ceva co
mun cu emoția artistică ?

Diapazonul uman mărginit și 
platitudinea sentimentalistă ca
racteristice multor melodii de 
estradă, se răsfrîng și asupra 
stilului de interpretare. Pe lin
gă caracterul improvizat și de 
mîntuială al execuției, orches
tra de la Savoy cîntă cu o bla
zare care se întinde, epidemic, 
de la dirijor la ultimul pupitru 
(sau poate invers ?). Spectato
rul din primul rînd de scaune 
constată cu stupefacție că, în 
timpul spectacolului, unii or- 
chestranți dezleagă cuvinte în
crucișate, poartă șuete, ies din 
fosă și se reîntorc etc. Frapea
ză, de asemenea, absența cul
turii scenice la numeroși cîn
tăreți, care se complac la ram
pă într-o atitudine de statuie 
zîmbitoare. E adevărat, îndeo
sebi în cazul unor melodii oc
cidentale, unii au început să 
se mai agite, dar o fac utilizînd 
un bagaj sărac de gesturi șa
blon, cele mai adeseori împru
mutate. Avem cîntăreți cu glas 
remarcabil, cum este N. Nițe- 
scu, dar care nu se pricep să 
și-l valorifice pe plan actori
cesc. O școală a actoriei le-ar 
permite unor cîntăreți ai es
tradei să-și însușească, pe lin
gă muzicalitate, arta de a co
munica sentimentele intens și 
plastic.

Este de sperat că și muzica 
de estradă se va încadra în 
avîntul înnoitor pe care-1 cu
nosc celelalte genuri muzicale 
din țara noastră. Bogăție uma
nă, strălucire și originalitate, 
varietate de procedee, dina
mism contemporan — aceasta 
este ținta spre care trebuie 
tins. Ne vom apropia de ea cu 
atît mai repede, cu cît se va 
împrospăta însăși concepția de 
ansamblu a estradei — carac
terul pestriț, mediocritatea 
prozei și inconsistența umoru
lui cedînd locul spectacolului 
cu o dramaturgie unitară, cu
vîntului scăpărător, satirei vi
rulente și pătrunsă de patos 
cetățenesc. Iată reflecțiile spre 
care ne-a împins ocolul estra
dei în patru seri.

Scenă din opera „Trandafirii Doftanei” de Petri 
Norbert (libretul : Daniel Drăgan) care se joacă 
cu mult succes pe scena Teatrului de stat din 

Brașov.

Foto: AGERPRES

INVITAȚIE IA MUZEUL
TEATRULUI NAȚIONAL

Există în inima Bucu
reștilor un loc unde fie
care mobilă, , vestmint, ta
blou, carte sau manuscris, 
conservă în sine tulbură
toare amintiri. în patru 
săli aliniate în Pasajul 
Comedia e strînsă în ima
gini, machete și piese 
muzeale, istoria de luptă 
și de atirmări a teatrului 
romînesc de la începutu
rile lui și pînă în zilele 
noastre de lumină și de 
împliniri: un veac și mai 
bine, concentrat în sute 
de obiecte care vorbesc 
despre personalități mar
cante ale scenelor din 
București, Iași, Craiova 
sau din Oradea și despre 
scriitori care, prin opere
le lor s-au străduit să în
zestreze teatrul cu un re
pertoriu national pe mă
sura patrioticelor lui me
niri. Amiază de amiază 
și seară de seară, trec pe 
aici grupuri de tineri sau 
de vârstnici pentru a privi 
cu venerație masa la care 
Caragiale și-a definitivat 
unele din nemuritoarele-i 
capodopere sau pentru a 
contempla emoționali cos
tumele purtate, în roluri 
ce i-au făcut celebri, de 
unii din cei mai de seamă 
maeștri ai cuvîntului spus.

Închizi deodată ochii șl 
ti se pare că lămpile cu 
luminări sau cu ulei de 
răpită, întrebuințate cînd- 
va pe scena Teatrului cel 
Mare din București, s-au 
aprins și la lumina lot 
pîlpîindă apare Matei

Millo în rolul Chiri/ei sau 
Aristizza Romanescu în 
rolul Zoiei din „Scrisoa
rea pierdută".

Impresia e stăruitoare 
pentru că tot ceea ce se 
află în acest muzeu unic 
Iți vorbește despre cite 
ceva, trezindu-fi asociații, 
îmbogătindu-ti sensibil 
cunoștinfele. Ea ar li, 
fără îndoială, maximă 
dacă discoteca instituției 
n-ar rămîne în chip 
inexplicabil nefolosită. 
S-ar putea organiza audi
ții în cadrul cărora vizi
tatorul ar asculta glasu
rile lui C. I. Nottara, al 
lui N. Soreanu, al Măriei 
Ventura, al Iui Mircea 
Pella sau vocile de aur 
ale unor cîntăre/i ca Jean 
Athanasiu, sau N. Leo
nard imprimate și ele pe 
pe plăcile ionografice a- 
Rate în aceeași încă uita
tă discotecă.

In vitrina de sticlă vi
zitatorii vor vedea vechi 
afișe de spectacole, piese 
de teatru, editate în tipo
grafiile lui Asachi și He- 
Hade, obiecte și documen
te care au aparținut iui 
Alecsandri sau Delavran- 
cea, manuscrisele pieselor 
„Vlaicu Vodă" de Al. Da- 
villa, și „Ciuta" de Victor 
Ton Popa și se vor întoar
ce acasă cu sufletul și 
mintea încărcate de im
presii de neșters, cu ori
zontul cultural sensibil 
lărgit.

AUREL MARTIN

Festivalul filmului 

pentru sate
In prima etapă a festi

valului filmului la sate 
în raioanele Adamclisi. 
Medgidia, Tulcea și Mă- 
cin din regiunea Dobro- 
gea au participat 194 000 
de muncitori, colectiviști 
și mecanizatori. în cea de 
a doua etapă a festivalu
lui care a început de câ
teva zile sînt programate 
150 filme artistice și 44 
filme documentare agri
cole. In primele 6 zile 
ale celei de a doua etape 
a festivalului, filmele 
prezentate numai la ci
nematografele din Ovi- 
diu, Palazu Mare și Nă
vodari au fost vizionate 
de peste 3 000 de colec
tiviști,

★
Festivalul filmului 

pentru sate se bucură 
de un viu interes în re
giunea Banat. In prima 
etapă filmele prezentate

în cadrul festivalului în 
190 de cinematografe au 
fost vizionate de peste 
300 000 de săteni. Pe lin
gă filmele artistice au 
'ost prezentate și aproa
pe 30 de filme docu
mentare agrozootehnice, 
privind cultura plante
lor de cîmp, cultura le
gumelor timpurii, pomi
cultura, creșterea ani
malelor și păsărilor. Cu 
prilejul vizionării ace
stor filme, în numeroa
se comune colectiviștii au 
iscultat expuneri făcute 
de ingineri și alți spe
cialiști.

De curînd în regiune a 
început cea de-a doua 
etapă a festivalului fil
mului pentru sate. In a- 
ceastă etapă vor fi pre
zentate filme în peste 
200 de sate și comune.

★
In regiunea Oltenia,

cea de a doua etapă a 
festivalului filmului pen
tru sate se desfășoară în 
162 de cinematografe. In 
satele care nu au încă 
cinematograf filmele 
sînt prezentate de 8 ca
ravane cinematografice.

La filmele prezentate 
în cele 321 de cinemato
grafe din regiune, unde 
s-a desfășurat pînă acum 
prima etapă a festivalu
lui, au luat parte circa 
335 000 de oameni ai 
muncii. In afară de dife
rite filme artistice, în ca
drul festivalului s-au or
ganizat numeroase pro
grame cu filme docu
mentare agricole, pro
grame de filme pentru 
copii, filme pentru 
cooperatori etc.

(Agerpres)

de Mihu Dragomir

Vorbești cu mine-n fiecare seară 
în cadențarea proaspătului Ian, 
și cu mireazma de pelin, amară, 
mi-aduci trccutu-aminte, an cu an, 
și-un vînt noros din vremuri se coboa' 
întunecînd solarul tău ocean, 
vorbești cu mine-n fiecare seară 
ca să-ți răzbuni tăcerea, Bărăgan.

Tăcut ai stat sub oști neiertătoare, 
mai aprig decît Dunărea curgînd, 
și grînele călcate în picioare 
se re-ntorceau în tine, ca un gînd, 
tăcea țărîna veșnic răbdătoare 
sub umbra rece-a fierului dușman, 
și veacuri lungi de oști tropotitoare 
ți-au încrustat tăcerea, Bărăgan.

Doar din adînc, din lumea rădăcinii, 
cu nemiloase degete trăgeai, 
tăcut intrai dușmanului în linii 
și-1 preschimbai în pulbere și scai, 
și-ai risipit în vînturi, cu ciulinii, 
și-armatele, și castrul vechi roman, 
căci tu aveai puterea rădăcinii 
și-o neclintire mută. Bărăgan.

Doar primăvara, cînd pornesc la vale 
pe fluviu sloiuri grele, detunînd, 
se auzeau și gemetele tale 
și vechi tăceri în valuri lăcrămind, 
pe cîmpul ud plutea un abur moale, 
o necîntată doină, de alean, 
și se ducea pe Dunăre la vale 
oftatul tău, bătrîne Bărăgan.

Tăcea-n porumbul roșu, de aramă, 
reflexu-aprins al sîngelui vărsat, 
și an de an tăcerile se cheamă 
pe-un 907 ne-mpăcat, 
tăcea un strigăt dureros, de mamă, 
în macii mari și roșii, de mărgean, 
și-n asfințitul soarelui de-aramă 
zvîcnea durerea veche, Bărăgan.

Și ierni 
ștergeai 
și-n miez de vară, iar furat de roadă, 
vedeai că n-ai nimic din ce-ai avut, 
și visele ți-au fost în vînturi pradă, 
tăcute, grele vise de orfan, 
și n-ai putut sub trîmbe de zăpadă 
să-ți ștergi durerea veche, Bărăgan.

de ierni, sub trîmbe de zăpadă 
durerea anului trecut,

Dar a țîșnit un cîntec, ca bolidul, 
în anul dintre toți mai arzător, 
un cînt ce-1 pregătea de mult partidul 
în graiul lui cu ritm de viitor, 
chemat ai fost și tu s-ajuți la zidul 
ce-I ridicăm mai mîndru an de an, 
te-a re-nviat, c-un roșu plug, partidul, 
să dărui pîine țării, Bărăgan.

Și-acum, după tăcerea milenară, 
te-aud vorbind, cu noi te-aud cîntînd, 
pe strunele mașinilor ce cară 
recoltele-așteptate ani Ia rînd, 
și înfrățit cu.ntreaga noastră țară, 
ca secera alături de ciocan, 
te-aud, după tăcerea milenară, 
rostind cuvîntul piinii, Bărăgan.

Vorbești în limba multelor combine, 
graiul tractoriștilor flăcăi, 
trepidarea morilor preapline, 
șlepuri mari trecînd pe-albastre căi, 
graiul poeziei spui : „E bine!” 
un flăcău din basme, năzdrăvan, 

vorbești în limba multelor combine, 
în graiul vremii noastre, Bărăgan !

Pe masa ta, întregii țări întinsă, 
e toată-aroma fructului solar, 
la orice cană ai o floare prinsă, 
și orice fir de vînt e-un lăutar, 
din vechi tăceri se.nalță azi, aprinsă, 
o răzbunare-a omului sărman, 
la masa ta, întregii țări întinsă, 
tu ne urezi „mulți anii”, Bărăgan.

Vorbești cu noi din seară pînă-n seară, 
în cadențarea proaspătului Ian, 
și-o boare-a primăverilor, ușoară, 
vorbește de belșugul an de an, 
Ia masa ta chiar soarele coboară 
suflînd cu aur vastul tău ocean, 
te.ai înfrățit cu-ntreaga noastră țară, 
tu, prînz și cină-a țării, Bărăgan.

Muncitorii reșijeni își petrec 
adesea timpul liber la casa de 
cultură unde își îmbogățesc 
cunoștințele și își dezvoltă tot
odată talentele. Printre aceștia 
se numără și oțelarul Aurel Po- 
povici de la turnătoria speci
ală de oțel a Uzinelor construc
toare de mașini din Reșița. 
Pasiunea lui este de a trans
pune pe pînză scene din 
munca tovarășilor lui, din fru

musețile plaiurilor reșițene.

Foto : AGERPRES

! ??Povestea
! anilor
I — —

înflăcărați"
Din activitatea

Școlii populare de artă 

din Giurgiu

Pe lingă activitatea sa obiș
nuită, Școala populară de artă 
din Giurgiu a organizat și o 
serie de cursuri de regie, ac
torie, dirijat, artă păpușăreas
că și coregrafie pentru ama
tori din rîndul instructorilor 
artistici ai căminelor cultura
le, învățătorilor și profesorilor. 
Cursurile, care au o durată de 
doi ani, sînt urmate de 180 de 
persoane.

(Agerpres)

ilmul epopeic „Po
vestea anilor în
flăcărați" are un 
dublu caracter tes
tamentar. El este, 
după cum se știe, 
mesajul postum al 

lui Alexandr Dovjenko, unul 
dintre giganții istoriei cinema
tografiei mondiale. Dar filmul 
capătă proporții neobișnuite pe 
plan artistic tocmai fiindcă 
este redat ca un apel zguduitor 
al eroilor generației care a re
alizat victoraia în marele răz
boi pentru apărarea patriei. 
Glorificînd jertfele celor care 
au căzut, autorii acestei opere 
patetice se adresează contem
poraneității cu chemarea la 
împiedicarea unui nou măcel.

Scenariul — găsit printre 
hîrtiile regretatului Dovjenko 
— și rîvna regizorală a Iuliei

Solnțeva au dat 
un contur memo
rabil acestei evo
cări cu tâlcuri ac
tuale. Spectatorul 

privește cu pietate și admira
ție faptele de eroism ale pa- 
trioților sovietici și este tot
odată ajutat să distingă înțe
lesul mai profund al luptei: 
prețuirea vieții fericite, sub 
semnul păcii și al socialismu
lui. Nu asistăm așa dar pur și 
simplu la o suită de tablouri 
vitejești. Soldații care apar în 
fața noastră înfăptuiesc gesturi 
de o mare frumusețe morală, 
dar departe de a o face de dra
gul războiului, ei au, dimpotri
vă, în vedere obiectivul unei 
păci demne.

Stilul poetic al creațiilor lui 
Dovjenko este păstrat cu stră
lucire. Solnțeva a fost nu nu-

O scenă din film

mai tovarășa de viață a mare
lui artist, dar și asistenta sa 
inspirată. Ea a participat la re-

punctul de vedere cinemato
grafic al lui Dovjenko. Intensi. 
tatea suflului liric este sus-

filmului, nu este urmărit în de
taliile vieții de fiecare zi. Cei 
doi tineri sînt priviți sub as
pect monumental, ca repre
zentări simbolice ale generației 
lor.

Cum am văzut, filmul este 
conceput ca o epopee eroică 
realizată cu mijloace împru
mutate folclorului. Mama sol. 
datului Vania Orliuk se roagă 
pentru viața fiului ei, dar ima
ginea restrînsă capătă deoda
tă proporții uriașe, iar silueta 
bătrînei proiectată pe un fun
dat vast devine o statuă a ma
mei îndurerate, a patriei răni
te. Hiperbola, proprie poeziei 
populare, este mereu invocată 
în film, faptele excepționale, 
întîmplările exemplare sînt de 
asemenea selectate cu predilec
ție. Sergentul Orliuk este rănit 
mortal și pulsul aproape că nu 
i se mai simte. Dar iată-l in- 
trînd cu un suprem efort în

CRONICA CINEMATOGRAFICĂ
alizarea filmului antologic 
„Pământ" (1930) și apoi la a- 
tîtea alte opere de seamă dov- 
jenkiene de la „Ivan" (1932) la 
„Miciurin" (1948) și pînă la de
săvârșirea „Poemului mării" 
(1958). S-ar putea spune chiar 
că „Povestea anilor înflăcă
rați" realizează mai deplin

ținută aici de o viziune extrem 
de cuprinzătoare a epocii des
crise și, astfel, imaginile capătă 
o mare valoare de generaliza
re. Personajele au un vădit 
profil simbolic, iar întîmplările 
sînt alese exclusiv pentru sub- 
textul lor înalt. Cuplul Ivan- 
Uliana, care se află în centrul

sala de operații și impunând 
prin gestul său temerar o in
tervenție chirurgicală fără 
speranță. Voința lui Orliuk 
săvârșește însă minunea însă
nătoșirii și spectatorul înțelege 
că a asistat la o emoționantă 
parabolă morală.

La un moment dai, într-o 
secvență de o frumusețe unică, 
o femeie întoarsă din iadul 
fascist cu un copil în brațe stă 
de vorbă cu imaginea încreme
nită în bronz a soțului ei. O 
femeie în carne și oase discută 
cu un simbol, dar comunicația 
sufletească se stabilește firesc, 
căci termenul viu al acestei în- 
tîlniri fantastice are și el pro
porții simbolice, figurând dra
ma atâtor văduve greu încer
cate. Filmul lui Dovjenko — 
Solnțeva ilustrează latura ro
mantică a realismului socialist 
cu un deosebit succes. Carac
terul de cronică al unei epoci 
este puternic adâncit de așeza
rea fermă a „anilor înflăcă
rați" în perspectiva istoriei mi
lenare. învățătoarea Uliana 
discută în vis cu cneazul Svia
toslav, mama lui Orliuk cîntă 
— în paralelă cu faptele de 
bravură ale fiului său — un 
colind străvechi de lauda, co
piii adunați într-o școală rui
nată scrutează viitorul. Astfel, 
epopeia cinematografică își de
limitează mai precis conturu
rile generale și își subliniază 
învățămintele.

Dintre mijloacele artistice 
folosite de Solnțeva se remarcă 
vigoarea comentariului poe
matic și, bineînțeles, marile 
posibilități pe care pelicula pa
noramică le oferă stilului dov- 
jenkian. Trecerea continuă de 

la întîmplările câte unui om la

tabloul amplu al luptei co
mune, perspectiva nesfârșită a 
Patriei, care-i înconjoară pe 
eroi, grandoarea scenelor de 
luptă și, în general, menține
rea personajelor într-un con
text istoric larg se realizează 
în film intr-o mare măsură 
tocmai prin intermediul ima
ginii panoramice. Sunetul ste
reofonic, diferențiat pe mai 
multe canale, a servit bine în 
crearea distanței dintre comen
tariu și acțiune, dintre prezent 
și trecut, dintre simbol și rea
litate.

„Povestea anilor înflăcărați’’ 
a strâns la un loc remarcabile 
energii creatoare. Sub bagheta 
regizoarei s-au reunit actori de 
prim ordin ca Boris Andreev 
(generalul Glazunov), Serghei 
Lukianov (directorul școlii), V. 
Merkuriev (doctorul) ca și re
prezentanții ilustrativi ai noi
lor generații: Zinaida Kiriengo 
(femeia cu un copil în brațe), 
Nikolai Vinganovski (Orliuk), 
Svetlana Igun (Uliana). Apor
tul considerabil al operatorilor 
F. Provorov și A. Temerin nu 
poate fi îndeajuns subliniat. 
Filmul este un tot admirabil 
armonizat. Intr-un limbaj în
cărcat de emoție, Dovjenko- 
Solnțeva cheamă la vigilență, 
condamnă războiul, slăvesc pa
cea și glorifică forța conștiin
ței socialiste.

V. MÎNDRA
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Cum îi ajut
pe cursanți
să învețe

ca un 
cu lec-

eram

Este oare suficient 
cerc politic să fie numai 
țiile la zi? Fără discuție că nu. 
în aceeași măsură trebuie să existe 
preocupare, atît din partea pro
pagandistului, cit și din partea 
celor care ne îndrumă și contro
lează, pentru însușirea cunoștin
țelor predate. Să ne punem în
trebarea cîte lecții am predat din 
program, dar odată cu aceasta, 
să vedem în ce măsură cunoștin
țele pe care le predăm sînt în
sușite de cursanți.

Și eu sînt propagandist de 
mai mulți ani și aș dori să-mi 
spun părerea în această direcție. 
Trebuie să recunosc că din pri-: 
mul an mă străduiam ca la cer
cul politic pe care îl conduc să 
predau lecții bine 
pregătite și
întotdeauna „la zi' 
cu predarea 
lor. Mi-am dat sea
ma însă că numai 
lecția predată nu-i 
suficient pentru în
sușirea cunoștințe, 
lor. A preda numai 
lecția în fața 
cursanților și apoi 
a te întîlni cu ei la 
discuțiile din semi
nar, înseamnă oa
recum o activi
tate formală din 
partea propagan
distului. Așa, de pildă, eu am 
observat că deși predam lecții 
bune, bine pregătite, cursanții 
nu-și notau nimic pe caiete în 
timpul predării deși ascultau cu 
atenție. Mulți dintre ei de fapt 
nici nu aveau caiete. După pre
dare, ne întîlneam la discnțiile- 
seminar unde foarte puțini tineri 
luau cuvîntul. De aceea, trebuia 
ca la discuțiile-seminar tot eu 
să vorbesc mai mult. în unele 
cazuri, în urma seminariilor, nici 
nu puteam să-mi fac o părere 
exactă care probleme sînt cunos
cute de cursanți și care dintre 
ele sînt mai puțin cunoscute.

Ajutat de comitetul raional 
U.T.M., și în special de organi
zația de partid, în ultimii ani 
m-am ocupat cu mai multă in
sistență de felul cum sînt însu
șite de către cursanți cunoștin
țele pe care le predau la cercul 
politic. Ce-am făcut eu, cum gm 
procedat pentru ca 
predat să fie însușit de 
cursanți ? Ca 
cercul politic 
patria socialistă 
lectiviști din brigăzile 6—7, sa
tul Bivolăria, G.A.C. Vicovu de 
Sus, și în acest an în primul rînd 
am discutat cu fiecare din cei 
22 tineri din cerc pentru a-și 
cumpăra caiet și creion. în sala 
colțului roșu al brigăzilor 6—7 ale 
G.A.C., am asigurat mese și scau
ne pentru a exista astfel condi
ții în vederea luării notițelor în 
timpul predării. Atît în anul tre
cut cît și în acest an, mi-am dat 
seamă ca este absolut necesar să 
mă pregătesc temeinic pentru a 
face predări atractive. în acest 
scop folosesc: hărțile, fotomon
tajele, graficele, revistele. Dar 
în primul rînd a fost necesar să-i 
învăț pe tineri cum trebuie să-și 
ia notițe, cum trebuie să învețe. 
Astfel, în primul rînd, i-am în
vățat pe tineri să audieze lecția, 
să se concentreze, să-și ia notițe, 
îi făceam atenți asupra ideilor 
principale pe care trebuie să le 
extragă și să le noteze. Preda
rea lecției este însă numai punc
tul de plecare pentru însușirea 
problemelor. Este greșită atitudi
nea și concepția unor propagan
diști care gîndesc că odată cu 
predarea lecției și-au făcut da
toria. Pînă la organizarea dîscn- 
țiilor-seminar la lecția predată, 
trebuie să existe o strînsă legă
tură între propagandist și 
cursanți. De necesitatea acestei 
legături în scopul însușirii mate
rialului predat m-am convins 
practic de multe ori. Așa, de pil
dă, și în acest an, după ce am 
predat prima lecție din manua
lul pentru cercurile „Să ne cu
noaștem patria socialistă”, după 
cîteva zile am discutat cu mai 
mulți tineri colectiviști din cerc. 
Mulți dintre cursanți începuseră 
să citească lecția din manual, al
ții luaseră de la bibliotecă căr-

lecții-

materialul 
către 

propagandist la 
„Să ne cunoaștem 

cu tinerii co-

țile ce le-au fost indicate, 
mare parte luaseră să citească 
romanul „Străinul" de Titus Po- 
povici. în discuțiile cu unii 
cursanți am văzut că unele pro
bleme nu sînt cunoscute. Colec
tiviștii Rotaru Aurel, Schipor 
Magdalena ȘÎ alții mi-au spus că 
ar dori să cunoască mai bine 
problema îmbinării luptei ilega
le cu cea legală de către P.C.R., 
desfășurarea grevelor din 1933. 
Ținînd seamă de problemele ri
dicate de tineri, am organizat la 
această lecția, pînă la seminar, o 
consultație. Dar consultația care 
am organizat-o la prima lecție 
nu s-a rezumat numai la clarifi
carea problemelor ridicate de ti
neri. în urma explicării proble

melor ridicate, co
lectivista Schipor 
Magdalena a fost 
pregătită pentru a 
recita poeziile în
chinate lui Ilie Pin. 
tilie, Donca Simo. 
S-au citit și frag
mente din romanul 
„învățătorii" unde 
se vorbește de lupta 
comuniștilor. îm
preună apoi am în
vățat să cîntăm 
corect „Cîntecul 
Doftanei“, după ce 
mai întîi, le-am ex
plicat conținutul a- 

cestui cîntec. Acest fel de a or
ganiza o consultație a fost mult 
mai atractiv, a contribuit mult 
la cunoașterea problemelor din 
lecție de către cursanți. Trebuie 
să spun că astfel de activități or
ganizate cu membrii cercului po
litic ajută mult la însușirea cu
noștințelor predate. De fapt și în 
seminar s-a văzut că mulți tineri 
colectiviști, așa cum ar fi Chelba 
Veronica, Chelba loan, Boghian 
Vasile, Ghețău Domnica și alții 
au luat cuvîntul de mai multe ori 
pentru a dezbate problemele. Pe 
tinerii colectiviști mai puțin în
drăzneți i-am invitat Ia discuții 
mai întîi începînd cu unele pro
bleme mai ușoare, pentru a ve
dea felul cum este însușit mate
rialul de fiecare cursant.

Ținînd seamă de experiența din 
anii trecuți și de programul 
tocmit, mi-am propus ca și 
viitor să mă ocup efectiv de 
Iul cum cursanții își însușesc 
noștințele predate. Astfel, 
organiza în continuare . consulta
ții, „joi ale tineretului” unde vor 
fi invitați activiști de partid și 
de stat care vor vorbi despre 
lupta P.M.R. pentru construirea 
socialismului. Vom face o excursie 
pentru cunoașterea realizărilor 
regimului nostru. Ne-am propus 
să învățăm pînă la sfîrșitul anu
lui multe cîntece despre patrie, 
partid, să organizăm seri literare 
și de poezie. Mi-am propus ca 
pînă la sfîrșitul auului toți tine- 
rii din cero »ă devină purtători <

Vedere parțială a Uzinelor sodice-Ocna Mureș din regiunea Cluj. 
Foto : AGERPRES

Pentru teatrele de păpuși
In vederea dezvoltării miș

cării teatrale de păpușari la 
sate, Casa regională a creației 
populare Dobrogea cu sprijinul 
Teatrului de stat Constanța a 
repartizat zilele acestea celor 
li case raionale și orășenești

de cultură, decoruri și costume 
necesare punerii în scenă a 
diferite piese. Totodată s-au 
luat măsuri pentru sprijinirea 
și îndrumarea permanentă a 
colectivelor de păpușari.

(Agerpres)

în- 
pe 
fe- 
cu- 
voi

ai insignei „Prieten al cărții*. 
Fără discuție că toate aceste ac
tivități vor contribui lg însușirea 
temeinică de către tineri a cu
noștințelor predate la cercul po
litic.

CORNEA RUDOLF 
propagandist la cercul 

„Să ne cunoaștem patria 
socialistă", brigăzile 6— 

satul Bivolăria 
G.A.C. Vicovu de Sus- 

Rădăuți.

întreceri pasionante

in fiecare asociație sportivă!
partachiada de
iarnă a tineretului 
se bucură de un 
mare interes în 
rîndul tinerilor de 
pe cuprinsul re
giunii București. 

Numărul mare de tineri par
ticipant la prima etapă a a-
cestei competiții, aproape
105 000, reflectă munca pe 
care au desfășurat-o organiza- ,, 
țiile U. T. M. și asociațiile 
sportive în mobilizarea și an
trenarea tineretului la practi- L 
carea sportului. în satele Bă
răganului, în cîmpia Dunării 
sau a Teleormanului, tinerii 
muncitori și colectiviști s-au 
întrecut cu entuziasmul carac
teristic vîrstei lor. scoțînd la 
iveală pe cei mai buni sportivi 
dintre ei. Foarte mulți dintre 
acești participant au învățat 
cu această ocazie să joace șah, 
tenis de masă, să 
Formele de antrenare 
tului la întrecerile 
chiadei au fost dintre 
variate și interesante, 
în această privință un succes 
deosebit față de edițiile pre
cedente.

La actuala ediție a Sparta
chiadei de iarnă, întrecerile 
din prima fază nu s-au mai 
terminat în asociațiile sporti
ve în cîteva zile. Ele au căpă
tat cu adevărat un caracter 
de masă, desfășurîndu-se pe o 
mai mare durată de timp. Me
rită subliniat faptul că în aso
ciațiile sportive s-au organizat 
întrecerile pe baza unui crite
riu care într-adevăr relevă pe

schieze, 
a tinere-
Sparta- 

cele mai 
marcind

Cercul zootehnic de la G.A.S. 
din comuna lancu Jianu, regi
unea Oltenia are la dispozifie 
un bogat material intuitiv. Lec
țiile sînt astfel bine explicate și 
înfelese. în fotografie, aspect 
de la un cerc zootehnic jinut 
cu îngrijitorii gospodăriei de 
către dr. veterinar Traian 

Bejan.
Foto : AGERPRES

cel mai bun jucător de șah, de 
tenis de masă, schior, patina
tor. După ce s-au terminat în
scrierile, participanții au fost 
impărțiți în grupe de cite 10 
concurenți și aceștia s-au în
trecut între ei, sistem turneu 
(tur și retur). Întrecerea fiind 
desfășurată pe o perioadă mai 
lungă, se crea posibilitatea 
participanților să-și desăvâr
șească cunoștințele în ramura 
de sport respectivă și în al 
doilea rînd șansele de califi
care în etapa următoare să nu 
fie epuizate doar după un sin-

U.T.M. Giurgiu și Consiliul ra
ional U.C.F.S. au invitat din 
vreme la o consfătuire se
cretarii comitetelor comunale 
U.T.M. și președinții asociații
lor sportive care au fost ins- 
truiți asupra felului cum tre
buie să se desfășoare întrece
rile. S-au multiplicat regula
mentul întrecerii și planul co
mun de acțiune. Activiștii 
U.T.M. precum și instructorii 
obștești ai U.C.F.S. au primit 
sarcină să răspundă în cite o 
comună de felul cum se desfă
șoară întrecerile. O experiență

SPARTACHIADA DE IARNĂ

A TINERETULUI

gur joc. Ciștigătorii grupei au 
luat parte în continuare la în
treceri, care au desemnat cam
pionul pe asociație. Pentru a 
stimula întrecerea în prima 
fază cînd se alcătuiesc prime
le grupe, ciștigătorii au primit 
insigna „Cel mai bun sportiv 
din 10’’. Aceasta a contribuit 
la mobilizarea în întreceri a 
unui mare număr de tineri în 
raioanele Urziceni, Lehliu, 
Slobozia.

De un succes apreciabil s-au 
bucurat întrecerile în raionul 
Giurgiu. Pînă acum au luat 
parte la întrecerile Spartachia- 
dei 11 400 de tineri dintre care 
3 527 fete. Comitetul raional

al U.T.M. Au participat pre
ședinții și secretarii comisiilor 
raionale de organizare a Spar- 
tachiadei. membrii comisiei de 
sport a Comitetului regional 
U.T.M., activiști ai Consiliului 
re gional U.C.F.S.

Analizind activitatea desfă
șurată pînă acum, s-a ajuns la 
concluzia că rezultatele obți
nute nu sînt totuși pe măsura 
posibilităților. In raionul Zim- 
nicea, spre exemplu, numărul 
participanților este mult prea 
mic față de cel realizat cu 
prilejul Spartachiadei de vară 
din anul trecut. De asemenea, 
în raionul Titu, Spartachiada 
s-a desfășurat doar în 11 aso
ciații sportive. Această situa
ție dovedește o insuficientă 
preocupare a organizațiilor 
U.T.M. și asociațiilor sportive 
pentru antrenarea tinerilor la 
practicarea sportului. O situa
ție asemănătoare este și în 
raionul Oltenița, unde între
cerile Spartachiadei s-au des
fășurat 
Ce fac 
sociații 
împăca 
tiviștii 
mitetelor comunale ?

Timpul care a mai rămas 
pînă la încheierea primei eta
pe trebuie folosit cu maximum 
de eficiență pentru antrenarea 
unui și mai mare număr de 
tineri la întrecerile Sparta
chiadei de iarnă. La raioanele 
U. T. M. se desfășoară in 
prezent ședințele de instruire 
a secretarilor U. T. M. din 
G.A.C., ai comitetelor comu
nale, din S.M.T. Printre ce
lelalte sarcini care vor fi dez
bătute la aceste ședințe, un 
loc de frunte trebuie să-l ocu
pe și problema' Spartachiadei 
de iarnă a tineretului. Folo
sind acest prilej, vom putea 
impulsiona activitatea sportivă 
pentru asigurarea succesului 
deplin al acestei mari între
ceri sportive de masă.

bună s-a dobîndit în acest ra
ion în legătură cu modul cum 
au fost organizate concursuri
le primei etape. în G.A.C. și 
în S.M.T.-uri, concursurile au 
fost inițiate mai întîi pe echi
pe și brigăzi de muncă. Acum 
întrecerea a ajuns la întâlnirea 
dintre campionii brigăzilor, iar 
învingătorii vor fi declarați 
campioni ai asociației.

Și în raionul Alexandria 
s-au obținut succese. Au luat 
parte la întreceri aproape 
10 000 de concurenți. S-au ini
țiat acțiuni de popularizare a 
unor sporturi prea puțin cu
noscute, de asigurare a mate
rialului sportiv necesar.

Aceste succe
se au fost rele
vate și cu pri
lejul unei șe
dințe a Comi
siei regionale 
de organizare 
a Spartachiadei 
de iarnă a ti
neretului, ținu
tă ieri diminea
ță la sediul Co
mitetului regio- 

București

doar în 27 asociații. 
tinerii din celelalte a- 
sportive ? Cum se pot 
cu această situație ac- 
U.T.M., secretarii co-

multi 
despre

Prietenul meu, oțelarul
Ion Bătrînca, prietenul meu, ■ 

oțelar la Reșița, la cuptorul nr. 5. 
Are in jurul a 20 de ani. Am În
vățat împreună la școala profesio
nală. Eu am devenit strungar. Pe 
el însă, îl entuziasma mult munca 
la cuptoarele Martin. Țin minte, 
cu cită pasiune ne vorbea în școa
lă despre frumusețea muncii la 
oțelărie, acolo unde la tempera
turi Înalte fierbe oțelul. Vibra po
vestind, entuziasmindu-se, bucuros 
la gîndul că și el va ii în curind 
oțelar.

După terminarea școlii. Ion Bă
trînca a îmbrăcat cu mîndrie si 
emoție șorțul și mănușile protec
toare, și ochii ii sclipesc acum de 
mulțumire cînd privește prin sti
cla de cobalt frămintarea oțelului 
incandescent. Pentru dragostea cu 
care muncește, pentru hărnicia și 
firea sa deschisă, prietenească, în 
scurt timp și-a cîștigat aprecierea 
șefului de echipă, a tovarășilor săi 
de muncă. Ion Bătrînca e voinic cît 
doi și unde pune el umărul se cu
noaște. Și niciodată, nu-și precu
pețește puterile. EI e activ nu nu
mai în timpul muncii. Sau mai 
bine zis, pentru el munca se pre
lungește și dincolo de cele opt 
ore ale schimbului. E utemist (a 
fost, de altfel, delegat la cel de-al 
III-lea Congres al U.T.M.), și în 
această calitate îl interesează nu 
numai cum muncesc, cum

ci
ei, 
și, 
ce
te

trăiesc tovarășii săi, cum își folo
sesc timpul liber.

„Fiecare oțelar trebuie să 
tească cît mai mult — zice 
Școala nu-ți poate da totul 
dacă nu adaugi mereu la ceea 
ți-a dat ea, nu trece mult și
trezești „cu sacul golu, căci viața 
merge mereu înainte, se ivesc 
probleme noi, tehnica avansează, 
nu sta pe loc".

Aceste gînduri le împărtășește 
deseori în convorbirile pe care Ie 
poartă, cu tinerii din oțelărie. Ion 
Bătrînca are sarcina să se ocupe 
de munca cultural-educativă a ti
nerilor oțelari. Și se ocupă. Stă 
de vorbă, le recomandă cărți 
pentru lectură, îi trage și la răs
pundere cînd este cazul. Dar el 
mai știe că dacă vrei să convingi 
pe altul, trebuie să fii tu însuți 
exemplu. De aceea, numele lui ii' 
gurează ca elev, în catalogul cla
sei a VlII-a a școlii medii serale. 
Cînd flăcările cuptorului spintecă 
seara mătasea grea a cerului, el 
la școală, scrie, rezolvă ecuații, 
pregătește teme de clasă. Ce-i 
drept, versuri nu scrie ; feste însă 
corespondent la ziarul reșițean 
„Flamura roșieu), dar iubește lite
ratura și citește pe lîngă „Primele 
iubiri" de Nicolae Labiș, „Culo
rile toamnei^ de Mihai Beniuc, 
„Vii și morți" de C. Simonov. 
Împreună cu Iosif Andrei, colegul

său, cu Ion Mar tău 
alții poartă deseori discuții 
viață, despre etica socialistă.

A trecut mai bine de un an de 
zile de cînd Ion Bătrînca a absob 
vit școala profesională. A lost un 
an de muncă serioasă, un an în 
care acest tînăr robust Ia trup, cu 
o minte ageră și stăpînit de o 
dragoste fierbinte pentru ceea ce 
i-a dat lui puterea populară, s-a 
străduit să se îormeze ca om, ca 
cetățean. Oțelarii cu experiență 
l-au ajutat încă din prima zi și-l 
ajută mereu, pentru ca visurile 
lui să se îndeplinească întocmai.

S-a întîmplat odată ca șeful de 
echipă să nu poată veni la lucru. 
Și atunci, deși în echipă sînt oțe- 
lari cu vechime mult mai mare, 
nimeni n-a ezitat ca Ion Bătrînca 
să-i țină locul. Aceasta dovedește 
înalta apreciere pe care o dă co
lectivul echipei, muncii sale 
pînă acum. De atunci, muncește 
cu și mai multă grijă, cu modestie, 
știind că mai are atîtea de învă
țat. Poate tocmai de aceea seara, 
cînd flăcările cuptorului său spin
teca mătasea cerului, Ion Bătrînca 
le privește de la geamul școlii 
medii serale, apoi se așează în 
bancă, deschide caietul, cartea.

de

Munca de atragere a tinerilor în rîndurile citito
rilor cărții beletristice desfășurată de organizațiile 
U.Î.M. din fabrica de confecții „Brăila’’ s-a îmbu
nătățit simțitor tn cursul anului trecut.

Acordind o mare atenție popularizării celor mai 
moi cărți prin afișe și stația de radioamplificare, 
organizînd discuții pe marginea cărților ci
tite, comitetul U.T.M. (secretar tov. Barbu Filița) 
în colaborare cu bibliotecara întreprinderii — ufe. 
misfa Marcu Silvia, au reușit să atragă la bibliotecă 
um număr de 750 tineri dintre care 440 sînt purtă
tori ai insignei „Prieten al cărții".

La dezvoltarea dragostei pentru citit o contribu
ție de seamă și-au adus-o cele peste 48 de re
cenzii făcute în fața tinerilor.

Printre cei mai activi cititori se numără tinerele 
Ungureanu Safta și Rusu Ionica care au citit peste 
50 de volume fiecare, precum și ufemistele Mușat 
Ioana, lonescu Drăguța și Pestrițu Georgeta, care au 
fost totodată bune popularizatoare a cărților citite.

Semnificativ pentru a ilustra cum au îndrăgit car
tea tinerele din această întreprindere este și fap
tul că acum există peste 100 de biblioteci perso
nale pe care și le-au format harnicele muncitoare 
ale acestei fabrici.

ALEXANDRU COADĂ 
corespondent voluntar

S. SPIREA

SPORT
Fotbal

R.P.R. (tineret) - Apollon
4-0 -0)

IGNEA LOGA
strungar

\NTIEUMINILE

Noi construcții
zootehnice

Ținînd seama d« 
planul de dezvoltare 
a sectorului zooteh
nic, colectiviștii de 
la cele două gospo
dării agricole colecti
ve din comuna Șu- 
țești, raionul Făurei, 
au planificat să ridi
ce noi construcții ne
cesare adăpostirii a- 
nimalelor, al căror 
număr a sporit și 
sporește continuu.

Noul an, 1963, i-a 
găsit pe colectiviștii 
din comuna Șuțești, 
cu toate construcțiile 
terminate. Astfel, ei 
au dat în folosință 
două grajduri pentru 
200 de capete, o ma
ternitate pentru 
scroafe cu o capacita
te de 1 000 de capete, 
o hală pentru 5 000 
de păsări, 6 pătule 
pentru cereale cu o 
capacitate totală de 
800 de tone etc.

Colectiviștii Con
stantin Lambru, Ma
tei Catnoianu, M. Ion 
și Ionel Băcanu de la 
G. A. C. „Bela Brei- 
ner”, Stan 
Constantin Mureșan 
și Cristea Stănescu 
de la G.A.C. „7 No
iembrie”, au muncit 
cu rîvnă la ridicarea 
construcțiilor.

Trebuie subliniat 
faptul că prețul de 
cost este mai mic 
față de cel planifi
cat, deoarece au fost 
folosite materiale din 
resurse locale. Cără
mida — de pildă — 
a fost confecționată 
în întregime de către 
colectiviști, iar lem
nul a fost procurat, 
de asemenea, din re
surse proprii.

Manea,

PETRU VERIGĂ 
corespondent 

voluntar

RULUI
lua și noaptea, pe 
schele ard tran
dafiri albaștri, li 
înfloresc sudorii, 
îi înalță betoniștii, 
sus, tocmai sus, 
lîngă stele, pe ver

ticala de fier a șantierului. Cu 
cițiva ani în urmă, aici era 
cîmp. Alături răsufla-n mean
dre odihnite Prahova. Dar au 
venit constructorii. Cîmpul 
desfășurat ca o planșă imensă 
pe care-au gîndit nopți la rînd 
proiectanții, a fost cuprins în 
brațele excavatoarelor, înveș- 
mîntat în beton și acoperit cu 
schele: termocentrala de la 
Brazi.
Pnn 
duh 
trie < 
tere. 
constructorii îl . 
trecerea spre marile uzine 
orașe, spre satele patriei. lu

. Aici va rodi lumina, 
firele întinse-n 
va trece

al miilor
Noi nu-l

galopul 
de cai 
auzim, 

știu, îi

văz- 
elec- 

pu- 
dar

simt

tocmai ca trecerea lor de pe 
un șantier pe altul — acolo 
unde brațele lor au fost che
mate să toarne temelii adinei 
și trainice, să încovoaie oțel 
mai fierbinte decit arderea în
săși a materiei, acolo unde era 
mai adîncă vijelia apelor, unde 
pămîntul părea mai sărac, pă
durile mai de nepătruns.

Dan CismarU, maistru con. 
structor pe șantierul termo
centralei de la Brazi. Dacă ci
neva i-ar cere să-și scrie via
ța, ar începe-o cu a doua ti
nerețe.

Anii copilăriei, ai adolescen
ței îl mai tulbură încă, îi mai 
răscolesc amintiri uscate ca 
frunzele care, „dacă-aș putea, 
tovarășe, le-aș aprinde să ardă, 
să le spulbere vîntul".

— Am ucenicit ani îndelun. 
gați în petrol. Aici nu-ți tre
buia calificare — se fura pe
trol, ți se furau și anii.

Maistrul face un 
mina, o trece pe 
frunții, peste ochi, 
trece o cortină peste tot ce a 
fost și, iată-l, iarăși cuprins 
de-o bucurie nouă. La ce s-o 
fi gîndind acum? Poate la anii 
trăiți pe multe din șantierele 
țării, sau poate chiar la anii de 
muncă cei mai proaspeți, la 
Brazi. La toți. Sînt anii dărui
rii depline. Uite, aici, la Brazi, 
și lui îi aparțin aceste lumini 
care vor izvorî în toată splen
doarea lor, sînt și ale lui a- 
ceste schele, motoarele acestea 
sensibile ca ceasul, cînd vor 
porni cu toatele, și bătăile ini
mii lui le-au dat primul puls. 
Fiindcă inima lui bate pentru 
șantier, pentru construcții, 
pentru constructori. Tinerii 
care s-au calificat cu sprijinul 
său sînt peste 300. Unii din ei

gest cu 
deasupra 

parcă ar

sînt la Brazi, alții pe alte șan
tiere, schimbă și înfrumuse
țează geografia țării.

Nicolae Dobre, cînd a venit 
pe șantier avea 18 ani. Aici 
s-a calificat ca lăcătuș con
structor, a învățat să citească 
desenul tehnic, să construiască 
după schițe și calcule. Mai
strul.i-a încredințat lucrări din 
ce în ce mai complexe: să 
schimbe profiluri și unghiuri, 
i-a dat să studieze cărți teh
nice complicate. Astăzi Nicolae 
Dobre conduce o echipă de 12 
constructori. La fel și sudorii 
Vasile Tănase și Iosif Ștefan. 
Pentru prima oară au luat în 
mîini cleștele de sudură pe 
șantier. Așa au deprins cum să 
aplece flacăra peste metal, 
cum să încarce generatorul de 
sudură autogenă, sa manevre
ze robineții și să cunoască

electrozii. După ce se vor 
termina lucrările termocen
tralei vor urma și ei drumul 
altor șantiere, acolo unde vor 
fi chemați să ridice noi edifi
cii. Că astfel vor face, e cert. 
Lazăr Stanciu, un alt tînăr lă
cătuș, povestea :

...Lucra pe-atunci la termo
centrala din Doicești. Avea 16 
ani. Căra pămînt cu roaba, 
săpa fundații, lucra la târnă
cop. Au venit însă excavatoa
rele și „a rămas fără slujbă1’. 
Șase luni a lucrat la construc
ții metalice apoi, seară de sea
ră, alte șase luni a urmat 
cursurile școlii de calificare. A 
devenit lăcătuș. Așa a lucrat 
pînă ce s-a construit termo
centrala. Constructorii s-au 
mutat la Grozăvești, l-a urmat 
și el. A plecat apoi în armată 
și după lăsarea la vatră a cău
tat oamenii cu care lucrase

Erau cu toții lamai înainte.
Brazi.

— Și am venit la Brazi. Cînd 
se va termina și aici mă duc 
unde o pleca șantierul.

Surîde. A povestit simplu și 
frumos. Dar nu totul. La Brazi 
a cunoscut o fată, o sudoriță, 
Constanța Stoica. Asemenea 
lui, și ea s-a calificat tot pe 
șantier. S-au căsătorit și amîn- 
doi lucrează în aceeași briga
dă. El e în clasa a IX-a la li
ceul seral, ea se" pregătește în 
clasa a VIII-a la fără frecven
ță. Seara, cei doi soți învață 
împreună. Ea aplecată deasu
pra cărții, el explicîndu-i. 
Pentru că el e în clasa IX-a !

...Dimineața, lingă umărul 
lui Lazăr Stanciu, sus, la înăl
țimi, ard trandafiri albaștri. 
Cu aparatul în mină, pe sche
le, îi aprinde o sudoriță tî- 
nără.

A. I. ZĂINESCU

Echipa de fotbal (tineret) a R.P. Romîne 
a evoluat joi pe stadionul „Panathinaikos” 
din Atena în compania echipei Apollon cla
sată pe locul trei în campionatul Greciei. A- 
proape 10 000 de spectatori au asistat la un 
joc de bună valoare tehnică încheiat cu sco
rul de 4-0 (3-0) în favoarea echipei noastre. 
Tinerii fotbaliști fomîni au prestat un joc 
rapid și eficace lăsînd o frumoasă impresie 
publicului spectator.

Scorul a fost deschis chiar în primul mi
nut de Pavlovici. După 6 minute, Florea 
Voihea înscrie al doilea punct ca în minutul 
37 tot impetuosul nostru centru atacant să 
marcheze spectaculos. După pauză jocul se 
echilibrează însă echipa romînă are o pe
rioadă de dominare înscriind al patrulea 
punct prin Raksi în minutul 76. în decursul 
jocului s-au remarcat din echipa noastră — 
Raksi, Urziceanu, Hălmăgeanu și Pavlovici, 
iar de la gazde Paskalis și Savidis.

Delegația sportivă romînă se va reîntoarce 
duminică în Capitală pe calea aerului.

In drum spre cabană

Intre 7 și 17 martie

Campionatul mondial 
de hochei pe gheață

vor desfășura laIntre 7 și 17 martie se vor desfășura la 
Stockholm întrecerile campionatului mondial 
de hochei Pe gheață. In grupa „A” a competi
ției vor participa echipele Canadei, U.R.S.S., 
Suediei, R. S. Cehoslovace, S.U.A., R. F. Ger
mane și Finlandei. Cea dela 8-a echipă parti
cipantă la această grupă va fi cunoscută după 
desfășurarea meciului de baraj dintre echi
pele Norvegiei și R. D. Germane. Echipa în
vinsă din acest joc va juca în grupa „B” ală
turi de echipele R. P. Romîne, Angliei, Elve
ției, R. P. Polone, Iugoslaviei, Franței sau 
Olandei (aceste două echipe urmează să sus
țină la rîndul lor un meci de baraj). In grupa 
„Cy vor evolua echipele Austriei, Danemarcei, 
Belgiei, R. P. Ungare, R. P. Bulgaria și în
vinsa din meciul de baraj Franța-Olanda.

Echipa R. P. Romîne va întîlni în primul joc 
la 7 martie echipa R. P. Polone.



în întreaga țară

Pregătiri in vederea 
alegerilor de deputati 
în sfaturile populare

Pe întinsul țării continuă 
să se desfășoare intense pre
gătiri în vederea alegerilor de 
deputați în sfaturile populare 
comunale și ale orașelor de 
subordonare raională.

Comitetele executive ale 
sfaturilor populare comunale 
și ale orașelor de subordonare 
raională din regiunea Bucu
rești au terminat delimitarea 
și numerotarea circumscrip
țiilor electorale :

12 275 circumscripții electo
rale comunale și 531 circum
scripții electorale ale orașelor 
de subordonare raională. De 
două zile a început afișarea 
deciziilor sfaturilor populare 
prin care cetățenii iau cunoș
tință de circumscripția electo
rală din care fac parte. în 
prezent, în toate comunele și 
orașele raionale, sfaturile 
populare lucrează la întocmi
rea listelor de alegători.

★

Pe cuprinsul regiunii Bacău 
au fost delimitate și numero
tate un număr de 415 secții 
comunale de votare și 32 sec
ții orășenești. Au fost confir
mate de către comitetul exe
cutiv al sfatului popular re
gional comisiile secțiilor de 
votare, alcătuite din 2 499 
membri. Pînă în prezent au 
fost desemnate în comune un 
număr de 2 363 comisii elec
torale de circumscripții, din 
care fac parte peste 7 000 de 
colectiviști, mecanizatori, ac
tiviști de partid și de stat, in
telectuali și 122 comisii elec
torale orășenești alcătuite din 
366 membri.

Preocupare 
pentru îmbogățirea 

cunoștințelor profesionale
La noi, în fabrica de hirte 

Prundu Bîrgăului din raionul Bi
strița, munca este organizată pe 
trei schimburi. Pe graficele exis
tente in fiecare secție se pot ur
mări zilnic rezultatele întrecerii 
socialiste ce se desfășoară în noul 
an. Pentru obfinerea unor rezul
tate din ce în ce măi bune colec
tivul fabricii noastre dă dovadă 
de multă hărnicie, pune în prac
tică întreaga sa pricepere.

întregul colectiv se bucură de 
exigența de care dau oovadă ti
nerii laboranfi Ștefănuț Gheorghe 
ți Zamfir Simion care execută a- 
nalizele de calitate pe etape de 
fabricafie. Ei efectuează de ase
menea, cu aceeași exigență, con
trolul tehnic de calitate și la 
produsele ce iau drumul consu
matorilor. Pentru a fi la înăl|imea 
acestor sarcini ei își ridică conti
nuu calificarea profesională, învă- 
țind la școala medie serală. Fiind 
un exemplu în muncă și în com
portare, tinerii l-au ales nu de 
mult pe Ștefănuț Gheorghe în co
mitetul U.T.M. pe fabrică.

Unul din mijloacele de ridicare 
a calificării tinerilor muncitori că
ruia comitetul U.T.M. îi acordă o 
mare atenjie este biblioteca teh
nică care este foarte bine dotată 
și este pusă în permanentă ia 
dispoziția oricărui muncitor. Co
lectivul postului utemist de con-

----- •------

Cinematografe

Vizita tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Ion Gheor
ghe Maurer în India și Bir- 
niania — Vizita solilor po
porului romîn în Indonezia — 
rulează la cinematografele: 
Alex. Ropov, Timpuri Noi. 
Povestea anilor înflăcărați — 
film pentru ecran panoramic: 
Patria. Vaporul lui Emil - Re
publica, București. Soțul so
ției sale: 1 Mai, Gheorghe
Doja, G. Coșbuc. Dă-i înainte 
fără grijă — rulează la cine
matografele : Magheru, I. C. 
Frimu, Miorița, Libertății. 
Căzută din lună — cinema- 
scop : V. Alecsandri, Flacăra, 
Floreasca, Elena Pavel. Omul 
de lîngă tine : înfrățirea între 
popoare, Volga. Tinerii — ci
nemascop : Victoria, Arta. Mi
rajul : Lumina, Alex. Sahia, 
23 August. Alibiul nu ajunge: 
Central. Program special pen
tru copii — dimineața : 13
Septembrie. Marile familii — 
după-amiază : 13 Septembrie. 
Telegrame — dimineața: Alex. 
Popov. Președintele centru 
înaintaș : 8 Martie, Donca Si- 
mo. Magistratul: Grivița, Mo
șilor. Ultima bătălie : 8 Mai,
Constantin David. Pedro plea
că în Sierra : Aurel Vlaicu. 
Povestiri vesele : Unirea, G. 
Bacovia, Tintin și misterul 
„Lînei de aur” — rulează la 
cinematograful: T. Vladimi- 
rescu. Cînd comedia era rege 
— Vîrsta de aur a comediei: 
Munca. Pirații aerului — ci
nemascop : Popular. Miracolul 
lupilor — cinemascop : rulează 
la cinematograful Mihail Emi- 
nescu.

în regiunea Iași, s-au înscris 
pînă în prezent în listele de 
alegători aproape 230 000 de 
cetățeni, iar în regiunea Plo
iești, în numai cîteva zile s-au 
înscris în listele de alegători 
peste 30 la sută din cetățenii 
cu drept de vot.

★
S-a încheiat delimitarea cir

cumscripțiilor electorale în 
comunele și orașele de subor
donare raională din cu
prinsul regiunilor Suceava Și 
Oltenia. Totodată au început 
înscrierile în listele de alegă
tori. ★

în regiunea Galați 8-a 
terminat constituirea birouri
lor F.D.P. comunale și ale 
orașelor de subordonare raio
nală, din care fac parte acti
viști de partid, colectiviști, 
mecanizatori, intelectuali. Au 
fost confirmate comisiile elec
torale comunale și orășenești 
și s-au constituit 1 305 comisii 
electorale de circumscripție.

în numeroase comune din 
regiune au început înscrierile 
în listele de alegători.

★
în comunele și orașele de 

subordonare raională din re
giunea Argeș au loc adunări 
pentru desemnarea membrilor 
comisiilor electorale de cir
cumscripție. în același timp 
se continuă înscrierile pe lis
tele de alegători. Numărul ce
lor înscriși pînă în prezent 
depășește în această regiune 
cifra de 100 000 de cetățeni.

(Agerpres)

frol a întreprins în ultima vreme 
o largă acțiune de popularizare 
in secții a cărților tehnice. Ca 
urmare a acestui fapt, tot mai 
mulți tineri muncitori printre care 
și Vaitecovici loan, leremia Cor- 
neliu, Ursu Dumitru, Ștefănuț Ghe
orghe, Denghel Waller și alții îm
prumută de la bibliotecă cărți 
tehnice.

In vederea ridicării calificării 
profesionale a tinerilor, comitetul 
U.T.M. nu se rezumă însă numai 
la atit. El a organizat în ultima 
vreme concursuri „Cine știe me
serie cîștigă”, conferințe tehnice 
etc.

ION TANCA 
corespondent voluntar

Cîțiva muncitori din secția construcții metalice a Uzinelor mecanice Timișoara lucrează sub îndru
marea maistrului losif Kruzlics la montarea meca nismelor unei macarale

Foto i O. FLOREA

FORȚA ÎNTRECERII
(Urmare din pag. I)

■— Angajamentul uzinei ca 
și sarcinile de plan pe acest 
an, spunea în cuvîntul său tî
nărul bobinator Radu Alexan
dru, sînt pe măsura posibilită
ților noastre.

Vorbesc în numele brigăzii 
în care lucrez. Și in acest an 
obiectivul principal al întrece
rii noastre va fi calitatea pro
duselor. Organizîndu-ne mai 
bine munca, perfecționîndu-ne 
măiestria profesională, ne-am 
propus să realizăm toate pro
dusele numai de calitate su
perioară, să economisim, prin 
reducerea consumurilor spe
cifice fără a dăuna calită
ții, suma de 4 000 lei. 
Ne-am gîndit și la căile 
prin care vom putea realiza 
angajamentele noastre: întrea
ga brigadă va participa la 
cursurile de ridicare a califi
cării ; vom ajuta în îmbogăți
rea cunoștințelor profesionale 
îndeosebi pe tinerii Dinuț

kică pujin și omul de zăpadă va fi gata sprs bucu ria celor ce l-au înălfat.

Zile de iarnă la Comana
■ ilele trecute am 

stat de vorbă cu 
cîțiva tineri colec. 
tiviști din Coma-

' na, regiunea Do- 
brogea.

Pe Nicolae Mi
litam l-am găsit, ca de obicei, 
la atelierul de fierărie. Cam
paniile agricole s-au terminat 
de mult, dar pentru fierarii 
gospodăriei colective din Co
mana e campanie tot timpul 
anului; acum ei pregătesc ma
șinile pentru muncile agri
cole de primăvară. Militarii 
depune tot interesul ca din 
mina sa să iasă lucru bun.

Spre seară după ce a termi
nat munca, se duce acasă, se 
spală, își schimbă hainele și 
se grăbește spre căminul cul
tural. In drum spre cămin dă 
și pe la Dumitru Militam, pe 
la Elena Palangă, pe la Aurel 
Drăgan ori pe la alți tineri și 
pornesc împreună. Astă-sea- 
ră, la cămin se fac repetițiile 
la piesa de teatru și la dan
suri, iar el este unul dintre 
oamenii de bază ai acestei e- 
chipe.

La cămin se întîlnesc cu alți 
tineri, Încă un moment și re
petiția la piesa „Aleea said- 
milor” de Nicolae Tăutu, în
cepe, Alături, intr-o altă sală 
se învață un nou dans popu
lar. Seriozitatea în pregătire, 
reluările pînă ce totul iese 
bine, caracterizează de fiecare 
dată aceste repetiții.

Tîrziu, seara, repetițiile se 
termină. Tinerii pornesc gru
puri, grupuri către casă. Por
nește și Elena Palangă, dar 
după ce ajunge, înainte de a 
se culca, ea își mai găsește 
timp încă să stăruie asupra

Gheorghe șl Vasile Tudor, 
proaspeți absolvenți ai școlii 
profesionale.

La tribună a urcat apoi tî
nărul matrițer Nicolae Crețu. 
El este cunoscut în uzină ca 
responsabil al unei brigăzi 
apreciată pentru soluțiile în
drăznețe în promovarea tehni
cii noi, pentru cele 12 inovații 
realizate și aplicate.

— Anul acesta, spunea 
Crețu, vom căuta să aducem 
noi îmbunătățiri procesului 
tehnologic. Deja ne-am gîndit 
la trei propuneri pe care le 
vom prezenta cabinetului teh
nic. Inovațiile noastre vor u- 
șura munca, vor asigura o 
calitate superioară a lucrări
lor. Pe această bază credem 
că vom depăși și angajamentul 
de a economisi anul acesta 
4 000 lei din cei 50 000 lei cit 
reprezintă angajamentul sec
ției noastre.

Despre avîntul cu care vor 
participa la întrecerea socialis
tă au vorbit și tinerii Nicolae 
Gînscă, și Ion Neciu membri 

paginilor ultimei cărți pe oare 
a luat-o de la bibliotecă. Fiind
că în perioada de iarnă, Elena 
Palangă este, în afară de o 
bună activistă la căminul cul
tural, și o cititoare pasionată. 
Anul trecut a citit 34 de cărți.

Să vedem ce face în aceste 
zile de iarnă și un alt tinăr 
colectivist, Ghimeș Silvestru. 
Cu cîțiva ani în urmă Ghimeș 
era îngrijitor de oi la una din 
fermele gospodăriei agricole 
colective. între timp, el și-a 
însușit meseria de tehnician 
veterinar și acum e brigadier 
în sectoml zootehnic. A aler
gat toată ziua de la un grajd 
la celălalt, a stat de vorbă cu 
îngrijitorii de animale, le-a 
dat o mină de ajutor, i-a în
drumat și-acum, seara, ajuns 
acasă, s-a apucat să-și pregă
tească lecțiile pentru a doua 
zi, cînd va avea loc cercul de 
zootehnie condus de tînărul 
inginer zootehnician Nicolae 
Raicu. își revede cu atenție 
notițele, își verifici schemele 
copiate de pe tablă la ora tre
cută, dar parcă numai atît 
nu-l mulțumește. Tocmai de 
aceea și-a luat ca ajutor o sea
mă de broșuri referitoare la 
creșterea animalelor, broșuri 
asupra cărora se oprește cu o 
sîrguință demnă de laudă. Cer-

INFOR
Joi, 10 ianuarie, a părăsit 

definitiv R. P. Romînă Wil
helm Bick, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Democrate Germa
ne la București.

La plecare, în gara de nord, 
Wilhelm Bick a fost salutat 
de Gheorghe Luca, directorul 

în două echipe de bobinatori 
aflate în întrecere. „La noi —• 
spunea Nicolae Gînscă — toate 
echipele de bobinatori se află 
în întrecere. Vom asigura ca 
în brigăzi să existe ordine și 
disciplină perfectă, să dezvol
tăm spiritul de întrajutorare. 
Ih acest fel sîntem siguri că 
pentru lucrările executate de 
noi nu vor veni reclamații de 
la beneficiari, ne vom crea 
condiții pentru a lucra ritmic.

Succesul deosebit al dezba
terii care a avut loc la Uzine
le de mașini electrice Pe mar
ginea angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă, a fost că 
majoritatea muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor și-au 
luat angajamente personale, 

concrete, pentru a contribui la 
îndeplinirea sarcinilor ce re
vin uzinei.

Pentru a spori contribuția 
sutelor de tineri cîți lucrează 
în uzină în producție, comite
tul U.T.M., sub conducerea co
mitetului de partid, a stabilit 
o seamă de măsuri. Printre a- 

cui de zootehnie se ține de 
două ori pe săptămînă și la el 
participă 53 de cursanți. Iată 
de ce nu-i nici o mirare că la 
multe din casele acestora, cu 
o zi, două, înainte de lecții, fe
restrele rămîn luminate pînă 
seara tîrziu.

La învățământul politic 
U.T.M. sînt înscriși 70 de ti
neri. Gheorghe Sima, Gheor
ghe Novăceanu, Dumitru Pa
vel nu uită niciodată ca atunci 
cînd. trec pe la bibliotecă să Se 
intereseze și de materialul 
bibliografic in legătură cu în
vățămîntul politic. Ziarele, ul
timele numere ale revistelor 
sînt de multe ori un ajutor 
prețios în pregătirea lecțiilor 
pentru a doua zi. Și bibliote
cara Elena Sima are grijă în
totdeauna să le pună la dispo
ziție asemenea ziare și reviste.

Nimic din monotonia zilelor 
din iernile de altădată nu se 
mai găsește acum la Comana. 
Oamenii au multe lucruri de 
făcut. Totdeauna învață ceva 
nou, totdeauna găsesc o mo
dalitate interesantă să-și pe
treacă timpul liber. Zilele de 
iarnă sînt zile de activitate in
tensă.

PETRE GKELMEZ

M A T I E
protocolului Ministerului Afa
cerilor Externe.

Au fost de față membrii am
basadei R. D. Germane, șefii 
unor misiuni diplomatice acre, 
ditați la București, precum și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)
------ •------

Dezbateri privind 
rezultatele 

la învățătură 
în școlile 

experimentale
După cum s-a mai anunțat, 

în vederea îmbunătățirii con
tinue a procesului de învăță- 
mînt în mai multe școli de 
cultură generală din țară se 
experimentează, începînd din 
anul școlar 1960—1961 pre
darea diferitelor discipline de 
către profesori de specialitate, 
la clasele I—IV. La început, 
acest sistem de predare a fost 
aplicat numai la clasele III și 
IV, iar din acest an școlar și 
la clasele I și II.

Acum, în toate regiunile au 
loc consfătuiri ale cadrelor 
didactice din aceste școli, în 
care sînt analizate rezultatele 
obținute la învățătură pe pri
mul trimestru de către elevii 
claselor experimentale, în 
comparație cu cele obținute de 
către elevii din celelalte școli.

(Agerpres)

cestea se numără: antrenarea 
tuturor tinerilor la întrecerea 
socialistă pe bază de angaja
mente concrete, cuprinderea a 
peste 350 de tineri în cursurile 
de ridicare a calificării profe
sionale care vor avea o durată 
de 6 luni, organizarea în co
laborare cu comitetul sindica
tului și cabinetul tehnic a u- 
nor acțiuni susținute pentru 
popularizarea cărții tehnice: 
expoziții de cărți, biblioteci 
volante, concursuri pe teme 
tehnice etc. în planul de mă
suri sînt prevăzute schimburi 
de experiență între posturile 
utemiste de control, dezbate
rea în adunări generale U.T.M. 

și în grupe U.T.M. a proble
melor legate de calitatea pro
duselor, respectarea disciplinei 
îndeplinirea angajamentelor 
luate.

Adunarea de la Uzina de 
mașini electrice a exprimat 
hotărîrea acestui colectiv de a 
îndeplini și de aici înainte cu 
avîntul eare-i este caracteristic 
sarcinile care-i stau în față.

N. S. Hrușciov 

a sosit ia Varșovia
VARȘOVIA 10 (Agerpres). 

— TASS transmite : In seara 
de 10 ianuarie au sosit la Var
șovia N. S. Hrușciov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. V. 
Podgornîi, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., prim 
secretar al C.C. al P.C. din 
Ucraina, care se află în drum 
spre Berlin, unde vor participa 
la cel de-al VI-lea Congres al 
P.S.U.G. Eăspunzînd invitației 
lui Wladyslaw Gomulka, prim 
secretar al C.C. al P.M.U.P., și 
a lui lozef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, ei vor 
rămîne cîteva zile în Polonia.

In cursul zilei, N. S. 
Hrușciov s-a oprit în orașul 
Grest. La comitetul regional 
de partid, N. S. Hrușciov s-a 
întîlnit cu activul de partid și 
de stat al centrului regional.

---- e---
Ultmwle rezultate 
ale referendumului 

din Brazilia
RIO DE JANEIRO 10 (Ager

pres).— Ultimele rezultate ale 
referendumului din Brazilia, 
care a avut loc la 7 ianuarie, 
indică o sporire și mai sub
stanțială a sprijinului popular 
acordat președintelui Joao 
Goulart. Agenția Associated 
Press relatează astfel că pro
centul votului în favoarea res
tabilirii deplinelor puteri pre
zidențiale a ajuns în prezent 
la 6—1 față de 4—1 cît era în 
urmă cu 48 de ore. Din cele 
aproape 8 000 000 de voturi 
cunoscute pînă în prezent, 6,5 
milioane sînt pentru reîntoar
cerea la sistemul prezidențial 
de guvernămînt.

Din R. D. Germană
Orașul Leipzig, 

vechi de aproa
pe 800 de ani, 

se bucură de un renu
me internațional nu 
numai ca un oraș al 
tîrgurilor și al expo
zițiilor de cărți, ci și 
ca un centru al știin
ței germane. Oameni 
renumiți ca : Leibniz, 
Klopstock, Lessing și 
Fichte au o strînsă 
legătură cu tradiția

științifică a orașului 
Leipzig.

La Leipzig, studiază 
peste 40 000 studenți 
în cadrul universității 
precum șl la cele opt 
școli superioare și 18 
școli de specialitate.

Peste 2 000 de pro
fesori, docenți si alți 
lucrători științifici lu
crează la aceste insti
tute de învățămint. In 
medie 1 500 de absol

O vedere ■ combinatului carbonifer ,,Schwarz* Puruje” din R. D. Germană.
Foto : ZENTRALBILD-BERLIN

PE SCURT (gj PE SCURT
• WASHINGTON. - La 10 

ianuarie, V. V. Kr-mețov, 
prim-locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
a avut o întrevedere cu Dean 
Rusk, secretar de stat al 
S.L'A

• BELGRAD. — La 10 ia
nuarie, la Belgrad a fost sem
nat un acord între Uniunea 
Sovietică și R.P.F. Iugoslavia, 
cu privire la colaborarea con
tinuă în domeniul folosirii 
energiei atomice în scopuri 
pașnice.

• DJAKARTA. — Ministrul 
afacerilor externe al Indone
ziei, Subandrio, s-a înapoit Ia 
Djakarta venind din R. P. Chi
neză. Subandrio a declarat 
corespondenților pe aeroport 
că tratativele pe care le-a 
purtat el, precum și tratati
vele pe care le-a purtat primul 
ministru al Ceylonului, D-na 
S. Bandaranaike, cu conducă
torii R. P. Chineze, referitoare 
la rezolvarea pașnică a conflic
tului indo-chinez, s-au desfă
șurat cu succes. Conducătorii 
chinezi, a spus Subandrio, au 
acceptat să adopte propune
rile recentei conferințe de la 
Colombo ca bază pentru vii
toarele tratative cu guvernul. 
Indiei. Subandrio și-a expri
mat speranța că conflictul de 
frontieră lndo-chinez va fi re
zolvat pe cale pașnică.

• LENINGRAD. Colaborato
rii Institutului arc tie șl entarctle

EVOLUȚIA SITUAȚIEI
DIN KATANGA

LEOPOLDVILLE 10 (Ager
pres). — Autoritățile O.N.U. 
au anunțat joi că Chombe a 
fost pus în stare de arest la 
domiciliu, fiind acuzat de in
citație la sabotaje și acțiuni te
roriste. Această hotărîre e 
prodys o vie agitație în tabăra 
colonialiștilor și, potrivit rela
tărilor agențiilor occidentale 
de presă, diplomații unor pu
teri coloniale au început să 
exercite presiuni asupra auto
rităților O.N.U. în vederea eli
berării imediate a lui Chombe. 
N-au trecut nici 30 de minute 
de la anunțarea instituirii a- 
restului la domiciliu, relatează 
agenția Reuter, că Chombe a 
fost lăsat să-și părăsească ne
stingherit reședința din Elisa- 
bethville. Agenția relatează 
că Chombe, escortat de cami
oane încărcate cu jandarmi 
katanghezi a părăsit Elisabeth- 
ville-ul, îndreptîndu-se spre 
frontiera cu Rhodesia de nord, 
unde au loc ciocniri între tru
pele O.N.U. și bandele de mer
cenari concentrate în localită
țile din apropierea frontierei și 
aflate sub conducerea „mini
strului de interne” al lui 
Chombe, Munongo.

încă de miercuri, comanda
mentul trupelor O.N.U. a a- 
nunțat hotărîrea sa de a re
lua „acțiunile militare limita
te’” în Katanga. Trupele 
O.N.U. s-au îndreptat astfel joi 
spre unul din ultimele puncte 
de rezistență ale secesioniști- 
lor, Sakania, situat la 65 km de 
Elisabeth viile.

In același timp, un comuni
cat al Societății „Union Mi
niere”, dat publicității la Bru
xelles, anunță că mercenarii 
concentrați la Kolwezj au re

venți părăsesc in fle
care an facultățile 
Universității „Karl 
Marx", cea mai veche 
universitate din Ger
mania.

Marele număr de 
noi construcții care 
s-au ridicat la Leip
zig în ultimii ani sînt 
o dovadă a sprijinului 
de care se bucură ști
ința In R. D. Germană.

din U.R.S.S., Evgheni Korotkevici 
și Vladimir Ledenev, au descope
rit cinci noi mări pe malurile an- 
tarctidei între 0 și 113 grade lon
gitudine răsăriteană.

PRAGA. Agenția Ceteka a- 
nunță că Antonin Novotny, 
președintele R.S. Cehoslovace, 
a plecat într-o vizită oficială 
în patru țări din sud-estul 
Asiei: Indonezia, Cambodgia, 
R.D. .Vietnam și Birmania.

• DELHI. — La Delhi a 
fost publicat comunicatul gru
pului parlamentar al Partidu
lui Comunist din India cu pri
vire la întîlnirea dintre 
Bhupesh Gupta, liderul frac
țiunii Partidului Comunist din 
India în Consiliul statelor — 
Camera Superioară a parla
mentului indian — cu pre
ședintele Indiei, S. Radhakri- 
shnan.

După cum se arată în comu
nicat, Gupta a atras atenția 
președintelui asupra nume
roaselor cazuri de arestări de 
comuniști și activiști sindicali 
din țară în baza „legii cu pri
vire la apărarea Indiei”.

Gupta a cerut președintelui 
să-i elibereze pe arestați prin
tre care se află zece membri 
comuniști ai parlamentului 
care trebuie să participe la a- 
propiata sesiune a parlamen
tului, care își va începe lucră
rile la 21 ianuarie.

NEW YORK. — Recent, din 
Indicațiile secretarului general 
al O.N.U., U Thant, au fost 
suspendate „emisiunile radio 

început acțiunile de sabotaj e- 
conomic. Ei au aruncat în aer 
podul de cale ferată de pe flu
viul Lualaba. Acest pod situat 
în apropiere de localitatea 
Luena, la 200 km nord da 
Kolwezi, reprezintă un punct 
de trecere deosebit de impor
tant pe calea ferată care lea
gă Katanga de capitala Con- 
goului — Leopoldville. Același 
comunicat arată că instalațiile 
miniere din Luena sînt, de a- 
semenea amenințate a fi a- 
runcate în aer.

Potrivit știrilor transmise 
de agențiile de presă în seara 
zilei de 10 ianuarie trupele 
O.N.U. își continuă operațiu
nile pe drumul de la Elisa- 
bethville spre localitatea Sa
kania, de lîngă frontiera cu 
Rhodesia de nord. în drumul 
lor, forțele O.N.U. au găsit 
urmele distrugerilor provoca
te de jandermeria katangheză,

----- - -----•-----

RĂSPUNSUL LUI U THANT 
LA SCRISOAREA COMUNĂ 

SOVIETO-AMERICANĂ
NEW YORK 10 (Agerpres). 

— în răspunsul său la scrisoa
rea comună a guvernelor 
U.R.S.S. și S.U.A. din 7 ianua
rie, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, arată că a- 
ceastă scrisoare a fost editată 
ca un document al Consiliului 
de Securitate.

împărtășesc speranța, expri
mată de guvernele dv., scrie 
U . Thant, că „acțiunile între
prinse în vederea preîntîmpl- 
nării primejdiei unui război în 
legătură cu această criză vor 
duce la reglementarea altor 
divergențe, existente între noi, 
șl la slăbirea generală a în
cordării, care ar putea provo
ca o nouă primejdie de răz
boi". Sînt, de asemenea, con
vins că toate guvernele inte
resate se vor abține de la ori
ce acțiuni care ar putea în- 
tr-un fel sau altul înrăutăți 
situația în regiunea Mării 
Caraibilor.

---- ----- •----- 

ale O.N.U. pentru Ungaria", 
care cuprindeau propagandă 
ostilă față de R. P. Ungară.

• PARIS. — Potrivit știrilor 
din surse oficiale, care circulă 
în ultimul timp la Paris, Fran
ța va proceda, probabil, în cu- 
rînd, la explozia experimen
tală a primei sale bombe cu 
hidrogen. După cum- se arată, 
aceste experiențe vor fi efec
tuate pe poligonul nuclear 
francez care se construiește în 
prezent pe insula Mangareva 
(arhipelagul Gambier) din O- 
ceanul Pacific, la 1 600 kilo
metri sud de insula Tahiti.

• PARIS. — In numele 
menținerii libertății in Tuni
sia, toate forțele democratice 
trebuie să protesteze în legă
tură cu măsurile represive 
luate de autoritățile tunisiene 
împotriva presei și organiza- 
țiil'^r progresiste, se spune în 
mesajul adresat guvernului 
tunisian de Nordman, secreta
rul general al Asociației inter
naționale a juriștilor demo- 
crați.

In mesajul său, scrie ziarul 
„Liberation”, Nordman con
damnă îndeosebi interzicerea 
a două publicații periodice tu
nisiene — săptămânalul comu
nist „Et-Talia” și revista lu
nară progresistă „Tribune de 
Progres”. Ziarul „Liberation” 
condamnă, de asemenea, re
centa hotărîre a guvernului 
tunisian cu privire la inter zL 
cerea partidului comunist.
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Ghidul dădea ex
plicații vizita
torilor .-

— Priviți, aici sînt 
expuse trei tablouri 
ale lui Per Ollsen.

Cei cîțiva vizitatori 
se uitau 
veau ce 
cîlceală 
pete de 
tît.

— Priviți 
ție, timp de 
această pictură.

— Nu vedem decît 
două pete galbene și 
o linie neagră între 
ele.

— Încercați să 
țelegeți mai bine.

— Ce temă are 
crarea?

— „Toreadorul în
drăgostit" /... Și acum 
priviți timp de două 
minute acest tablou.

— Cele trei cuburi 
albastre ?

— Priviți mai cu a- 
tenție. E o idee ge
nială. Tabloul se in-

titulează „Transfigu
rat ie'.

— Bine, dar cele 
trei tablouri nu-s de
cît două.

— Vă înșelați dom
nilor, fiți mai atenți.

— A, nu remarca
sem scîndura atîrnată 
aici, la dreapta.

— Cum puteți afir
ma așa ceva ?! Nu ve
deți urmele acelea de 
culoare ingenios îm
binate ? E un splendid 
tablou spontaneist.

— Și cum se intitu
lează tabloul ăsta ?

— „Tristețea unei 
portocale". A luat 
premiul I la expoziția 
noastră.

★
Totul e perfect au

tentic. Cum a obținut 
o simplă seîndură pă
tată premiul I la o 
expoziție din Occident 
am aflat din ziarul 
„SVENSKA DAGBLA
DET'. tn Suedia a 
stîrnit vîlvă întîmpla- 
rea pictorului Per Oll
sen, aparținînd grupu-

modernist
„spontaneiștllor". El a 
trimis la Expoziția de 
pictură din Stockholm 
două lucrări. Dar cînd 
autorul a venit să 
viziteze și el expozi
ția a văzut cu stupoa
re că se află expusă 
și o a treia „operă" a 
sa. Era o simplă seîn
dură de care ștergea 
penelul și pe care a 
folosit-o la împache
tatul tablourilor. Di
recția a considerat a- 
ceastă seîndură drept 
rod genial

ției pictorului „spon- 
taneist" și i-a acordat 
premiul I. De altiel, 
după cum remarca 
ironic și ziarul suedez, 
„nimeni dintre vizita
tori nu putea găsi 
vreo deosebire între 
această scîndura și 
celelalte tablouri".

în definitiv, dacă 
niște pete și cuburi 
pot reprezenta orice-ți 
trăznește prin minte, 
de ce n-ar lua o seîn
dură premiul I la o 
expoziție de pictură.
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CÎINE
ă fie oare clinele cea mai orop
sită ființă de pe pămint ? Sc 
pare că da, din moment ce înțe
lepciunea 
zat-o în 
„viață de 
lează cele

populară a sinteti- 
această expresie — 

cîine" — care cumu- 
mai cumplite suferin- 

Ițe : foamea, lipsa de adăpost, umilința, dis
prețul, bătaia. Vorba aceasta ne-a rămas din 
bătrîni, de pe vremea cînd civilizația nu fă
cuse progrese atît de uimitoare ca acum, 

f Numai așa se explică de ce, uneori, conținu- 
( tul ei nu se mai potrivește astăzi cu noile 
’ realități.

Cititorul ar putea să mă contrazică, pre- 
cizind că progresele civilizației au avut și au 
întotdeauna în vedere omul și nu cîinele și 
că viața acestuia a fost și este o viață de
cline. Eu însă am să susțin cu încăpățînare 
că totuși nu e așa— și am ca argument ace
ste fotografii publicate în revista franceză 
„Paris Match" sau transmise de agenția en
gleză U.P.I.

Iată, de pildă, un cîine stînd ca un gentle
man (ca să nu zic ca un lord) la o masă plină 
de bunătăți și un lacheu în livrea prezentîn- 
du-i meniul (foto 1). Javra nu-l lipsită de 
gusturi și prejudecăți, îneît îi face zile negre 
bucătarului, preferind carnea numai în anu
mite combinații, refuzînd cu încăpățînare 
fripturile și sosurile prea picante.

La Paris, Moș Gerilă a fost extrem de ocu
pat cu treburile de sărbători, îneît pur și 
simplu n-a avut timp să treacă și pe la șo
merii nefericiți care trăiesc prin catacombe. 
Tot așteptîndu-1, aceștia s-au resemnat cu o 
zeamă goală într-un castron de tablă, consu
mată lingă lăzile cu gunoaie (foto 2). Cineva 
ar fi tentat să spună cu mîhnire și mînie : 
„Ce viață de cîine!“. Dar greșește, pentru că 

( viața șomerilor nici pe departe nu se poate 
( asemăna cu cea a cîinilor milionarilor cn- 
[ glezi, la care Moș Gerilă a venit încărcat cu 
( daruri copioase (foto 3). Iată aceste domnișoa- 
( re cu suflete de om purtînd în brațe niște 
[ superbe exemplare lătrătoare, îmbrăcate în 
( pulovere de lină călduroase, care se înfruptă 
( din niște mîncăruri pe care acei nefericiți de 
j șomeri care se numesc totuși oameni, nici 
( n-au îndrăznit să le viseze.

Săptămînalul englez 
„Observer” a publicat 
articolul scriitorului și 
ziaristului englez Stal
lard : „M-am căsătorit 
cu o negresă”. Reprodu
cem articolul cu mici 
prescurtări.

■
 cum cinci ani, am

plecat în interes de 
serviciu la Swazi
land. Această țară 
mică, aflată sub 
protectoratul Marii 
Britanii, este situa

tă la frontiera dintre Republica 
Sud Africană și Mozambicul por
tughez. Populația ei este de nu
mai 220 mii de oameni.

Aici, la Swaziland am avut un 
accident de automobil. Am fost 
internat la spital. Sora care fă
cea de serviciu în salonul nostru 
se numea Harriete Dhlamini, o 
nepoată a lui Sobuz al Il-lea, 
conducătorul tribului Swazi,

Fiind încă mică, Harriete a 
plecat la Durban, un mare oraș 
din Republica Sud-Africană. A’ 
colo, ea a absolvit colegiul, apoi 
o școală de surori medicale și sa 
întors nu de mult în Swazilan- 
dul natal.

Cînd am văzut-o, pentru prima 
dată pe Harriete, ea avea 30 de 
ani. Era o femeie excepțional de 
frumoasă. întotdeauna veselă, 
plină de viață, cu un puternic

— MMmlco, de ce nu vii și tu eu 
noi î Unda mă duce domnul a- 
cesta ?

De cite ori nu au fost puse a- 
ceste întrebări de cîte o mică fiin
ță omenească nenorocită I

e bine merg 
cerile !

Nu este nevoie 
de vreo altă oste
neală decît aceea 
pe care o pricinu- 
iește o convorbire 

La capătul celălalt al 
răspunde întot-

Așa că vedeți și dumneavoastră cum se răs
toarnă în țările „miracolelor" de tot felul din 
Occident vorbele înțelepte lăsate de bătrîni. 
Ai avut fericirea să te naști cîine de capita
list — duci o viață omenească. Ai avut nefe
ricirea să te naști om și să ajungi șomer — 
duci o viață ciinească.

Rosturile și legile firii s-au răsturnat.
Ăsta zic și eu

telefonică, 
firului o voce 
deauna amabil. Și tîrgul poate fi 
considerat încheiat. „Marfa" so
licitată este livrată la domici
liu cu toată promptitudinea pe 
care o firmă ce se respectă o 
vădește...

N'am obiecta dacă „marfa" 
despre care vorbim ar fi ca ori
care alta. In cazul de față este 
însă vorba de negoțul cu copii 
care se practică „en gross” în 
Germania occidentală.

Cine sînt cumpărătorii ? în 
majoritatea cazurilor sînt ame
ricani. Unii din ei sînt turiști, 
alții fac parte din trupele S.U.A. 
ce se găsesc staționate în Ger
mania occidentală. Dumnealor 
sînt mari amatori de suveniruri. 
Și întocmai cum își achiziționea
ză maimuțe sau papagali, își duo 
cu sine și cîte un baby vesfger- 
man cu păr bălai și ochii ca 
cerul. Ce contează 100 de dolari 
mai mult sau mai puțin ! Căci a- 
cesta e prețul de „achiziționare" 
a unui copil.

De acest negoț se ocupă de 
regulă o agenție. Chipurile, o „a- 
genție de caritate”. Inventivi, 
descurcăreți, veșnic cu zîmbetul 

I liniștitor și afabil pe buze, „bine
făcătorii" achizitori procură 

ra marfa în fel și chip. Și o fac pe

scară largă. Mărturie vie a acti
vității lor e cifra copiilor vin- 
duți. Gîndiți-vă : 2 500 copii iau, 
în medie, anual, drumul spre 
S.U.A...

Ce bine merg afacerile !
O tînără pe nume Hanelore 

G., părăsită de bărbatul ei, a 
născut un copil. In R. F. Ger
mană acest lucru implică serioa
se probleme financiare, iar din 
nefericire sărmana mamă nu 
avea bani. Strînsă cum s-ar spu
ne cu ușa, a fost silită să accep
te „generoasa" ofertă ce i s~a 
făcut și anume aceea de a i se 
achita datoriile la spital. I s~a 
mai dat pe deasupra și ceva 
mărunțiș ca să aibă de buzunar. 
In schimb, 
proprietatea 
can Joe și a soției acestuia Mary. 
Faptul s~a petrecut la Ramstein 
(Pfalz) în Germania occidenta
lă...

Asemenea ei sînt mii de mame 
vest-germane, îngrijorate de fap
tul că un copil le va aduce nenu
mărate griji și greutăți materiale, 
fără a avea putința unui ajutor 
material. Uneori la acest act 
contribuie și dorința de a gusta 
ceva din viața propagată de fil
mele și revistele occidentale, in
fluența putredei morale a bur
gheziei.

Priviți fotografiile. înfățișează 
cîțiva dintre sărmanii copii că- 
zuți victime. Prima dată, victi
me ale sărăciei și mizeriei părin
ților lor. A doua oară, victime 
ale negustorilor, și a treia oară 
victime ale capriciilor părinților

copilul ei a devenit 
soldatului ameri-

lor adoptivi. Născuți într-o 
lume pe care o privesc cu ochi 
mari, neștiutori, de adevărate 
păpuși vii, împărtășesc de cele 
mai multe ori soarta jucăriilor 
de care te-ai plictisit. In cele din 
urmă iau drumul orfelinatelor 
unde, lipsiți de grija și educația 
adevăraților lor părinți, de cele 
mai multe ori devin prăzi ușoare 
modului de viață occidental, în 
care se afundă ca într-o mocirlă 
fără ai putea vedea chipul hîd 
decît poate cînd este prea tîrziu.

Iat-o pe micuța Annemarie 
(fotografia nr. 1). tncă nu venise 
pe lume cînd viitorii, ei părinți 
adoptivi au... comandat-o. „Mar
fa" le~a fost livrată, negustorilor 
li s-a plătit onorariul. O familie 
de americani și-a completat suve
nirurile cu 
Germania".
plictisit de ea și au 
tat-o" unor 
cele din urmă au internat-o 
tr-un orfelinat și astfel au înche
iat capitolul.

Cu Dorotheea (fotografia nr. 
2) lucrurile S'au petrecut oare
cum asemănător. Numai că în
dată după ce-a fost vîndută, pă
rinții ei au început să se căiască 
de fapta lor. Poate au aflat și ei 
între timp ce soartă le este hă
răzită acestor sărmani copii. Insă 
a fost prea tîrziu. Contractul o- 
dată făcut e lege. Au luat banii ? 
Da. Atunci nu mai e nimic de

făcut. Totuși, ce s-au gîndit săr
manii părinți : să încerce să 
obțină sprijinul autorităților. 
Cită naivitate !

Frankie este numele celei de-a 
treia fetițe a cărei fotografie 
(nr. 3) o puteți vedea alături. 
Ea a ajuns proprietatea unor a- 
mericani pentru simplul motiv 
că mama ei, o femeie de servi
ciu pe nume Leni G. a vrut ca 
fetița ei să fie fericită. A fost 
„convinsă" (au fost interesați în 
aceasta destui sfătuitori) dar în 
același timp s-a convins pe

însăși văzînd sărăcia din țara ei 
în care atîtea și atîtea familii 
abia își duc zilele de azi pe mîi~ 
ne. In prezent nu-i mai rămîne 
altceva de făcut decît să spere, 
să spere că poate totuși fetița ei 
va fi cîndva mai fericită ca ea...

Iată cum din lacrimile copiilor 
și nenorocirea mamelor acestora, 
afaceriștii scot parale frumoase. 
Comerț legal, ocrotit de autori
tăți.

Și ce bine merg afacerile I
GH. CHIDU

o „amintire vie din 
După un timp s-au 

„împrumu- 
amici. Aceștia în 
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CREȘTEREA CRIMINALITĂȚII

Sub auspiciile Mi
nisterului Ju
stiției al Italiei 

a fost publicat un ra
port privind crimina
litatea în rîndul ti
nerilor din această 
țară. Datele examina
te în acest raport a- 
rată că în perioada 
analizată, între 1959 
și 1962, numărul cri
melor săvîrșite de ti
neri și de minori a 
crescut în unele ca
zuri destul de sub-

Btanțial în compara' 
ție cu perioada celor 
trei ani precedență 
Mai ale» în regiuni
le din nordul Italiei 
unde, potrivit conclu
ziilor raportului, pro
fiturile de pe urma 
investițiilor de capi
tal s-au dovedit 'mai 
importante, numărul 
delictelor săvîrșite de 
tineri a crescut în 
mod vizibil. In gene
ral, se apreciază că 
în întreaga țară eri-

mele săvîrșite de 
nori au crescut 
aproximativ 15 

adică de la osută, 
medie anuală 
18 500 delicte la pe
ste 21 000. In raport 
se exprimă îngrijo
rarea față de acea
stă creștere a crimi
nalității în rîndul ti
nerilor și se subli
niază necesitatea a- 
doptării unor măsuri 
concrete în această p 
privință. ■

simț al umorului. Pe noi, bolna
vii ei, ne îngrijea cu atîta atenție 
îneît cu toții nutream o mare 
simpatie față de această fată dră
guță, gingașă.*

Intr-un cuvînt, m-am îndrăgos
tit de ea la prima vedere și pot 
să jur că niciodată în viață n'am 
intîlnit o asemenea femeie.

Am hotărît să obțin și să merit 
ca Harrieta să-mi devină soție.

Un alb vrea să se căsătorească 
cu o negresă ? îmi dădeam per
fect de bine seama că aceasta va 
fi chestiunea cea mai grea de 
care m-am lovit vreodată în 
viață.

Trăiam și lucram în țara „a~ 
partheid-ului” — a discriminării 
rasiale și două legi ale acestei 
țări erau îndreptate nemijlocit 
împotriva mea și a Harrietei.

Prima este „Legea cu priviră 
la comportarea imorală".

Această lege interzice orice re
lații între bărbat și femeie de 
diferite culori, prevăzînd pentru 
aceasta o pedeapsă pînă la 7 ani 
închisoare.

A doua lege — „Despre căsă
torii mixte" — interzice catego
ric asemenea căsătorii și nu re
cunoaște căsătoriile mixte înche
iate pe teritoriul Republicii Sud- 
Africane.

Eu și Harrieta știam ce va în
semna pentru noi căsătoria și, în 
pofida acestui lucru, am hotărît

că dragostea noastră va trec, 
toate aceste încercări...

Trebuia să plecăm la Durban 
unde, potrivit contractului în
cheiat cu o redacție, urma să lu
crez un anumit timp. Deoarece în 
această situație nici nu ne pu
team gîndi măcar la căsătorie, 
am hotărît că cel mai bine este 
dacă o voi prezenta pe Harriete 
drept slujnica mea. Harriete este 
o femeie deșteaptă și acest rol 
nu o jignea deloc pentru că și 
ea mă iubea...

semene cît mai mult cu o sluj
nică.

La 40 mile de Durban, ne-a o- 
prit poliția. Am fost învinuiți de 
violarea legii cu privire la segre
garea raselor și am fost aruncați 
în închisoare.

Am nimerit într-o celulă sepa
rată, pentru „albi", iar Harriete 
a fost aruncată într-o celulă 
foarte murdară și întunecată, pli
nă pînă la refuz cu deținute, 
pentru „femei negre”.

Numai după două săptămîni,

liție care a venit să întocmească 
procesul verbal s-a dovedit a fi 
un tînăr excepțional de binevoi
tor și ne-a sfătuit prietenește să 
plecăm cît mai grabnic de acolo.

Au început mutări nesfîrșite 
dintr-un loc în altul. In sfîrșit, 
am avut noroc și am reușit să 
ne refugiem într-o mică casă la 
10 km de oraș.

Aveam o grădină, înconjurată 
cu un înalt zid de piatră. Ne-am 
procurat doi cîini mari, dintre 
care unul era foarte sălbatic. A-
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îrgul s-a încheiat. In poarta casei sale soldatul american a 
Joe F., cu mîinile adine vîrîte în buzunare, ride satisfă- | 
cut. Alături de el, soția sa Mary, îi împărtășește veselia. _ 

n Numai pe chipul mamei copilului, Hanelore G., pe care o ve- | 
,j B dem părăsind locuința „generoșilor" americani, a apărut o 

umbră de amărăciune, de lăuntrică tristețe.

și am părăsit ferma. Situația 
noastră era disperată.

Atunci am hotărît să ne mu
tăm în Basutoland, un alt pro
tectorat al Marii Britanii, unde 
legile erau ceva-ceva mai îngă
duitoare cu oameni cum eram 
noi.

Toată săptămîna lucram și lo
cuiam pe teritoriul Republicii 
Sud-Africane, iar duminică ple
cam la Harriete. Șoselele se aflau 
într-o stare îngrozitoare ; casa în 
care trăia Harriete putea fi de

La Durban aveam un mic apar
tament, absolut separat, și totuși, 
in fiecare seară Harriete era ne
voită să plece de acasă și să în
nopteze într-o „compaunda'- — 
un lagăr cu un regim asemănător 
celui dintr-o închisoare, situat în 
niște ruine la marginea orașului 
și destinat negrilor...

Odată, într-o duminică, am ho
tărît să ne plimbăm de-a lungul 
litoralului Oceanului Indian. 
Harriete a luat loc pe bancheta 
din fundul automobilului. Și-a 
pus un uriaș șorț scrobit ca să

datorită eforturilor supraome
nești ale avocatului meu, după 
ce am achitat o amendă mare, 
am fost eliberați din închisoare...

Ne-am. întors la Durban, deși 
ne era clar că nu vom putea trăi 
acolo împreună.

Am fost nevoiți să închiriem o 
mică fermă în afara orașului. Eu 
scriam, Harriete se ocupa de 
gospodărie... Fericirea noastră nu 
a durat însă mult. După trei luni 
cineva a reclamat că în fermă, 
un bărbat alb se ascunde cu o 
femeie neagră. Sergentul de po

proape în fiecare dimineață gă
seam în grădină bucăți de îm
brăcăminte și chiar, uneori, bu
căți de uniformă polițienească. 
Nu ascund că acest lucru mi-a 
făcut o mare bucurie !

După cîtva timp, copoii și po
lițiștii s-au instalat în mod fățiș 
în casa de vizavi. Nopți întregi 
ei spionau în jurul gardului no
stru, iar dinii lătrau de seara și 
pînă dimineața..!

După un an de asemenea via
ță, nervii noștri nu mai rezistau

numită doar cu multă îngăduință 
„casă” — era pur și simplu o 
colibă ; viața în Basutoland era 
extrem de sumbră și, în afară 
de aceasta, neînchipuit de scum
pă. In cele din urmă nu ne~a ră
mas altceva mai bun de făcut 
decît să ne mutăm, din nou în 
Republica Sud-Africană.

De data aceasta am închiriat o 
locuință la Barbertone. Ea avea 
o cămăruță întunecată în care 
seară de seară, exact la ora 9, se 
retrăgea. Totuși, în pofida aces
tui lucru, după cîteva zile și-au

făcut din nou apariția detectivii 
care umblau nopți întregi în fața 
casei noastre. O dată Harriete a 
avut prilejul să-i cinstească cu o 
găleată de apă fierbinte.

tn mai 1961 ne-am mutat la 
Johannesburg. Se părea că în
tr-un oraș mare ne va fi mai 
ușor să ne pierdem și să găsim 
cel puțin o clipă de răgaz. Ne~am 
mutat la sora mea. Credeam că 
în această situație vom fi în a- 
fara oricărei suspiciuni: cine ar 
putea crede că Harriete nu este 
slujnică într-o casă cumsecade 
de „oameni albi” ?

Sora ne~a cedat o mică ca
meră.

După trei săptămîni, în toiul 
nopții ne-am trezit cînd cineva a 
tras de pe noi plapuma. Era po
liția.

Din nou închisoare, din nou 
despărțire, din nou judecată, din 
nou avocați, bani și, în sfîrșit, 
eliberarea. Forțele noastre au a- 
juns la capăt.

Am hotărît să fugim în Rhode
sia. Ne urcăm în tren. La grani
ță, numai datorită faptului că 
m-am aflat cu Harriete în același 
compartiment am fost arestați, 
dați jos din tren și impuși la o 
amendă extrem de mare. N-am 
avut atîția bani asupra noastră. 
Am fost urcați cu forța într-un 
tren care făcea cale întoarsă și 
aduși sub escortă polițienească la 
Johannesburg.

Sîntem condamnați „doar" la 
6 luni închisoare grea. După o

jumătate de an am ieșit din în
chisoare. Era 20 februarie 1962.

N'am mai putut trăi mai de
parte în această țară și am ho
tărît s~o duc pe Harriete la Lon
dra. Pentru aceasta, lipsea un 
amănunt : căsătoria noastră n-a 
avut bază juridică. Pe teritoriul 
Republicii Sud-Africane n-am a- 
vut nici o posibilitate s-o legali
zăm. Ne aflam într-un cerc vi
cios.

Pe ascuns, separat, am ajuns 
la Lobasti din Bechuanaland, iar 
acolo, obținînd o permisiune cu 
totul excepțională, a avut loc 
căsătoria noastră. Am fost prima 
pereche de oameni de diferite 
culori care s-au căsătorit pe te’ 
ritoriul acestui protectorat brr 
tanic.

După ce am făcut toate forma
litățile, am plecat la Capetown 
unde am locuit din nou în hote’ 
luri diferite : Harriete — la pe
riferia orașului într-un hotel mai 
mult decît modest, pentru negri, 
iar eu într-un hotel pentru albi 
unde Harriete nu avea nici mă
car dreptul să intre.

La consulatul englez formalită
țile au durat două săptămîni și, 
în sfîrșit, Harriete a obținut pa
șaportul,

Ne-am urcat într-un vas care 
ne duce în Anglia și pe bordul 
căruia am scris această scrisoare.

REDACȚIA M ADMINISTRAȚIA: București. Piaț* „Sclntell", Teh 17.60.10, Tiparul ț Combinatul Poli grafic „Casa SeînteU",

4
4


