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In fotografii: — Colectivul j 
proiectanfilor de la sectorul in-J 
stalafii, spunea Ion Fanaca, in- j 
giner, se angajează să realize- j 
ze economii la proiectare de J 
peste 35 000 de ore, iar cali- j 
tatea proiectelor să primească j 
numai calificative de ,,Foarte J 

bine" și „Excepțional". j

— Te sprijinim, tovarășe, spun j 
aplauzele celor din sală. An-j 
gajamentul tău e și al nostru. J

Foto : N. STELORIAN ț
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Adunarea proiectanților 

marilor uzine
Institutul de pro

iectări metalurgice- 
București. Multe din 
edificiile industriei 
noastre socialiste, o- 
riunde s-au ridi
cat, au fost gîndite 
mai întîi aici, pe 
cimpul alb al hîrtiei 
de proiectat. Furna
lul de 1000 metri 
cubi de la Hunedoara 
și furnalul de 700 
metri cubi.de la Re
șița, Centrala de su- 
flante de la Uzinele 
metalurgice din Ca- 
lan și cele două cup
toare Martin de 400 
tone de la Hunedoa
ra, iată doar citeva 
din proiectele institu

tului care au cunos
cut apoi împlinire 
în beton și fier, sub 
mîinile neobosiților 
constructori, pe șan
tiere. Și cite încă a~ 
semenea proiecte nu 
vor pleca de aici pe 
șantierele șesenalu- 
lui! Mulți dintre cei 
care le văd aevea 
conturul și le calcu
lează unghiul și pla
nul, dind viață gîn- 
durilor celor mai în
drăznețe, sînt tineri: 
ingineri economiști, 
ingineri proiectanți, 
arhitecți. Sarcinile de 
plan pe care le-au 
avut anul trecut au 
fost îndeplinite cu

succes, iar pe anul 
1963 planul de pro
ducție a sporit cu 10 
la sută față de 1962.

— Dar sarcinile de 
plan pe 1963 pot fi 
depășite, a fost con
cluzia unanimă.

— Ne angajăm cu 
toate forțele să le 
depășim, spunea în 
adunare Gheorghe 
Nicolau, inginer la 
sectorul proiectări 
speciale. Vom da șan
tierelor proiectele cu 
15 zile mai devreme

A. I. ZĂINESCU

(Continuare 
în pag. a III-a)

Proletari din toate țările, uniți-vă!

IScinreia
tineretului

jjl //

Roți dințate 
din material plastic

Acțiunea de înlocuire a unor 
repere metalice cu materiale 
plastice se desfășoară cu 
succes la Uzina „înfrățirea". 
Recent au fost introduse în fa
bricație roți dințate din mate
rial plastic pentru 15 tipuri de 
mașini-unelte, ceea ce va adu
ce economii anuale de peste 
3 000 kg metal. Totodată, noile 
roți dințate sînt mai durabile 
și reduc zgomotul mașinii.

Pînă în prezent metalul a 
fost înlocuit la peste 150 repe
re ale diferitelor mașini-unel
te și instalații sanitare produ
se aici. în vederea extinderii 
înlocuirii metalelor, în uzină a 
fost amenajat recent un ate
lier special dotat cu prese de 
mare capacitate și alte utilaje 
necesare fabricării pieselor 
din material plastic. în acest 
an s-a prevăzut înlocuirea me
talului cu materiale plastice la 
încă 45 de repere.

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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IN ÎNTRECEREA SOCIALISTA de cea mai bună

Angajamentul i n
chimiștilor de la Năvodari

șantiere vom asi-muncii pe

acid sulfuric 
tone siiper- 
calitatea I;
de consum 

acid sulfuric

C.S.C.A.S.
OL-38 —

Proiecte bune și Ia timp

>1IȘI IAU ANGAJAMENTE

Festivalul 
filmului 

pentru sate
Etapa a doua a Festivalului 

filmului pentru sate se desfă
șoară în regiunea Maramureș 
într-un mare număr de loca
lități. La Șomcuta Mare, Tg. 
Lăpuș, Remetea și în alte co
mune, spectatorii vizionează 
filmele festivalului în cinema
tografe noi.

Astăzi în satele din această 
parte a țării există de peste 70 
ori mai multe cinematografe 
decît în 1938. Dezvoltarea re
țelei cinematografice a avut ca 
rezultat creșterea numărului 
de spectatori. Numai filmele 
prezentate de la începutul 
festivalului șl pînă în prezent 
au fost vizionate de aproape 
100 000 de săteni.

FIER VECHI

Colectivul Institutului de proiectări metalurgice își ia următoarele 
angajamente ;

• Vom depăși sarcinile planificate la producția terminată cu 2 la 
sută, iar la produefia globală pe cap de salariat cu 4 la sută.
• Prin aplicarea din ce în ce mai largă a soluțiilor da tehnică 

nouă și îmbunătățirea indicilor tehnico-economici de producție pen
tru agregatele și unitățile proiectate, majoritatea proiectelor avi
zate vor primi calificativele „foarte bine" și „excepțional".
• Pentru a asigura un decalaj mai mare între proiectare și exe- 

cujie se va reduce durata de întocmire a proiectelor în medie cu 
15 zile.

• Prin proiectele elaborate se va reduce consumul de materale 
principale, realizîndu-se față de indicii 
terioară următoarele economii : metal 
200 tone ; lemn 200 m.c.

• In scopul creșterii productivității 
gura prin proiectele elaborate mecanizarea complexă a lucrărilor de 
montaj în proporție de 90 la sută.

Pentru asigurarea îndeplinirii angajamentelor de mai sus vom lua, 
printre altele, următoarele măsuri :
• întocmirea graficelor de proiectare cu beneficiarii și corelarea 

mai strînsă dintre ciclurile de proiectare și de execuție a lucrărilor 
pe șantiere ;

• dezvoltarea sectorului tehnic în scopul asigurării unei largi 
acțiuni de documentare a lucrătorilor noștri ;

• sectorul tehnic, în colaborare cu atelierele de specialitate, vor 
extinde cataloagele de documentație tip și refolosibile, întărind 
schimburile de experiență și documentația cu alte institute de pro
iectare din țară și străinătate și cu marile șantiere din țară ;
• se va întări colaborarea cu institutele de studii și cercetări în 

vederea reducerii consumurilor de materiale principale și a aplicării 
mai largi a materialelor eficiente.

In scopul ridicării continue a calificării profesionale, s-au prevă
zut printre altele următoarele măsuri :

O Organizarea unui ciclu de lecții, conferințe și seminarii generale 
și pe specialități ;

• asigurarea informării operative a specialiștilor institutului cu cele 
mai actuale probleme de tehnică nouă apărute pe plan mondial ;
• Organizarea periodică a unor consfătuiri cu beneficiarii și con

structorii pentru a analiza înainte de proiectare soluțiile cele mai 
corespunzătoare.

Zilele trecute, în sala de festivități a Uzinei de superfosfați 
și acid sulfuric-Năvodari a avut loc adunarea în cșare mun
citorii, inginerii și tehnicienii și-au concretizat angajamen
tele în întrecerea socialistă pe noul an de muncă.

Ca și în anul trecut, colectivul de aici va pune la baza 
muncii sale sarcinile reeșite din Directivele C.C. al P.M.R. 
cu privire la organizarea întrecerii socialiste.

Iată unele din angajamentele luate pe întreaga uzină :
• să realizeze, peste planul anual, 500 tone 

monohidrat, 10 tone acid sulfuric chimic, 3 000 
fosfat simplu și 100 tone fluorosilicat de sodiu

• să economisească prin reducerea indicelui 
la fabricarea superfosfatului simplu 500 tone de 
monohidrat;

• să îmbunătățească calitatea superfosfatului simplu fa
bricat cu fosforite de Vietnam de la 17,5 la sută la 17,8 la 
sută substanțe active, iar la superfosfat granulat de la 18 
la 18,5 la sută substanțe active ;

• să reducă indicii de consum la energia electrică cu cite 
2 kilovați pentru tona de acid sulfuric monohidrat și super
fosfat substanță activă.

Pentru realizarea acestor angajamente s-au stabilit măsuri 
tehnico-organizatorice dintre c are amintim :

• se va extinde mecanizarea la operațiile de manipulare 
a materiei prime cu 20 la sută ;

• se va realiza comanda și controlul funcționării suflan- 
telor de la distanță și implicit reducerea schemei cu 3 posturi 
la linia 2-a de fabricare a acidului sulfuric monohidrat.

Cei care au luat cuvîntul au arătat că angajamentele sînt 
judicioase, exprimînd, totodată hotărîrea întregului colectiv 
al uzinei de a transpune în viață cuvîntul dat, prin noi și 
importante succese în întrecerea socialistă.

G. MIHAIESCU

OȚELARIILOR
La finele anului trecut, co

lectivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni ai 

întreprinderii „Filatura romî- 
nească de bumbac” din Bucu
rești a raportat cu justificată 
mîndrie realizarea și depăși
rea sarcinilor de producție.

în anul 1963, în fața între
prinderii stau sarcini și mai 
mari.

în ședința care a avut loc 
de curînd la F.R.B., colecti
vul de muncitori, ingineri 
tehnicieni și-a 
tărîrea de a 
mod exemplar 
plan pe anul 
du-și totodată 
sale
Printre participanți se găseau 
numeroase tinere muncitoare, 
harnice și iscusite, din mîinile 
cărora ies fire de calitate su
perioară.

Angajamentele individuale 
ale muncitorilor, ale tuturor 
sectoarelor s-au adunat ca în
tr-un fluviu în angajamentele 
luate de întregul colectiv al 
filaturii în întrecerea socialis
tă pe acest an. Iată cîteva 
dintre acestea :

— 92 la sută din întreaga 
producție de fire pieptăna
te vor fi de calitatea A ;

— se vor da peste plan 
45 000 kg fire dintre care 
33 000 kg fire pieptănate cu 
număr metric ridicat ;

— productivitatea mun
cii va crește cu 1 la sută 
față de sarcina de plan;

— se vor realiza econo
mii la prețul de cost în va
loare de 550 000 lei și 
500 000 Iei beneficii peste 
sarcina planificată,

Sînt, firește, angajamente 
mobilizatoare care pot fi înde
plinite.

exprimat 
îndeplini 
sarcinile 

1963, stabilin- 
angajamentele 

în întrecerea socialistă.

M. SUDITU

ramas,

Amintire din ultima zi 
cursuri. Studenții anului V 
facultatea de utilaje de 
I.P.G'.G.-București, pornesc 

viafă cu zîmbetul pe buze

Foto: N. STELORIAN

Fruntași in pregătirea mașinilor

și utilajelor agricole

t tata mea una 
dintre sărbătorile 
tinereții noastre : 
sărbătoarea ulti
mei zile de studen
ție. Cum pot cu
vintele să cuprin

dă mai cald, mai deplin, acel 
fericit amestec de bucurie a 
izbînzii de-a fi cucerit o înaltă 
treaptă a științei, cu dulcea 
undă a părerii de rău că te 
desparți de tovarăși dragi ? 
Pot ele, cuvintele, cuprinde a- 
tîta emoție ?

...La Institutul de petrol, 
gaze și geologie, ieri 12 ianua
rie, orele 9,30 soneria a sunat 
de 12 ori consecutiv. Pînă in 
clipa aceea studenții anului V 
foraj se mai aflau cu creionul 
in mină, aplecați deasupra 
caietelor de studiu, asupra ulti. 
mei file a manualelor. S-au 
ridicat și au ascultat cu toții

revărsarea aceea neobișnuită 
de sunete. Suna pentru ultima 
dată în viața lor de studenți, 
soneria ! S-au îmbrățișat, și-au 
strîns mînile felicitîndu-se, s-au 
sărutat. S-au dus la cancelarie 
și i-au invitat pe profesorii din 
cei cinci ani, să-și ia rămas 
bun. Profesorii înșiși erau 
emoționați și clipa s-a trans
format într-o adevărată săr
bătoare a optimismului tine
resc. „Ascultam soneria, spu
nea Valter Iamandi, și mă gîn- 
deam că de data aceasta ea a 
marcat nu încheierea unei ore 
oarecare, ci încheierea unei 
etape din viața noastră. De 
acum înainte, soneriile care ne 
vor chema vor fi sirenele uzi
nelor, ale schelelor petrolifere. 
Vă mulțumim, dragi profesori, 
pentru toți cei cinci ani de gri
jă purtată nouă și vă promi
tem să ducem cu noi toată bo-

Schelele se dau jos și un nou bloc își arafă strălucirea. Construc
torii din Ploiești au acordat o mare atenjie calității lucrărilor 

de finisaj, Foto : AGERPRES

Plecarea delegației P. M. R 
P. S. U. 6la Congresul

Sîmbătă seara a plecat spre 
Berlin delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn care va 
participa la lucrările celui de 
al Vl-lea Congres al Partidu
lui Socialist Unit din Germa
nia.

Din delegație fac parte to
varășii Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic și secretar 
al C.C. al P.M.R., conducăto
rul delegației, Nicolae Ceau- 
șescu, membu al Biroului Po
litic și secretar al C.C. al 
P.M.R., Leonte Răutu, mem
bru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., Aldea 
Militaru, prim secretar al Co
mitetului regional Brașov al 
P.M.R. Din delegație face parte

de asemenea Ștefan Cleja, 
ambasadorul R.P. Romîne în 
R.D. Germană.

La plecare, în Gara de Nord, 
delegația a fost condusă de to
varășii 
Mihai 
Marin, 
nistrul 
membri ai C.C. al P.M.R., ac
tiviști de partid.

Au fost prezenți dr. Sieg
fried Bock, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim. al R.D. Ger
mane în R.P. Romînă, șefi ai 
unor misiuni diplomatice a- 
creditați în R.P. Romînă și alți 
membri ai corpului diploma
tic.

Alexandru Drăghici, 
Dalea, Gh. Gaston- 
Corneliu Mănescu, mi- 

Afacerilor Externe,

studenție!
găția de învățăminte pe care 
ne-ați dat-o".

Bucuria anului V foraj era 
sporită de faptul că toți stu
denții care au ascultat primul 
curs la 1 octombrie 1958, erau 
prezenți și ieri la festivitatea 
încheierii facultății. Nici un 
rămas pe drum. Numai note 
mari, note bune. Și cînd te 
gîndești că dintre proaspeții 
studenți de acum 5 ani, 8 erau 
foști maiștri în producție iar 
17 foști muncitori, oameni care 
au trebuit mai întîi să învețe 
a fi studenți.

— Vă voi păstra o amintire 
dintre cele mai plăcute, spu
nea tovarășul profesor Teodor 
Joja. Ați fost una dintre cele 
mai bune serii de la înființa
rea institutului.

Ceea ce a caracterizat at
mosfera în an a fost intr-ade
văr seriozitatea, spiritul de răs-

pundere față de învățătură, 
disciplina. „Permanent, spunea 
Constantin Aldescu, noi am în
vățat cu gîndul la producție. 
Am venit de la sonde, ne în
toarcem la sonde". Și la 
cursuri, și la seminarii, ca și 
peste tot unde au făcut prac
tica, cei 52 de tineri care 
cheiau ieri ultima lor oră 
studenție s-au comportat 
un colectiv bine închegat, 
prieteni adevărați. Încă stu
denți fiind, unii dintre ei au 
realizat lucrări științifice, alții 
au studiat în U.R.S.S., alături 
de petroliștii sovietici.

Condițiile cele mai 
le-au stat la dispoziție: 
din primul an 
burse, locuri la

EUGEN

(Continuare în

Și în iarna aceasta 
mecanizatorii de la 
S.M.T. „23 August” 
din Dobrogea s-au si
tuat fruntași în re
giune în pregătirea 
mașinilor și utilaje
lor agricole necesare 
însămînțărilor de pri
măvară.

Ei execută repara
rea tractoarelor eșa
lonat în tot timpul 
anului, după grafice
le de întreținere și 
reparații întocmite 
pentru fiecare trac
tor. Reparațiile de 
iarnă au fost organi

zate pe brigăzi și e- 
chipe, iar tractoriștii 
iau parte, alături de 
mecanicii din atelie
re, la executarea lor.

Ca urmare a bunei 
organizări a muncii, 
la S.M.T. „23 August” 
90 la sută din trac-

toare sînt gata pen
tru începerea lucră
rilor în cîmp. La se- 
mănătorile de po
rumb și cereale pă- 
ioase s-au terminat 
reparațiile.

(Agerpres)
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Enigmele arheologice din raionul Oltețu 
N-aveți un cățel în plus ? (schiță sati

rică)
Caleidoscop

A CEST

Din orașele și satele regiu
nii Maramureș, în primele zile 
din acest an s-au strîns a- 
proape 400 tone de fier vechi, 
întreaga cantitate a fost expe
diată pentru retopire siderur- 
giștilor reșițeni și hunedoreni.

După cum rezultă din datele 
centralizate la I.C.M. Mara
mureș, în ultimul an în regiu
ne s-au colectat și expediat 
centrelor siderurgice din țară 
20 617 tone de metal vechi. 
Muncitorii Uzinelor. „Unio" și 
ai întreprinderii „1 Septem
brie" din Satu Mare, cei de la 
Combinatul chimico-metalur- 
gic din Baia Mare, tinerii din 
orașele Baia Mare și Satu 
Mare sînt fruntași în această 
acțiune patriotică.

(Agerpres)

(Agerpres)

bune 
încă 
avuttoți au 

cămine, canti-

FLORESCU
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j La asemenea utilaje moderne J 
f de mare randament, cu care 1 
j este înzestrată I.P.R.O.F.I.L. j 
(•„Tehnica lemnului" Militari J 
((București) lucrează numeroși ] 
1 tineri. Ridicarea calificării, folo-j 
f sirea judicioasă a utilajului —J 
(iată ce i-a asigurat lui Mihai 1 
f lonescu succesele în muncă (el j 
f depășește cu 5 la sută sarci- I 
foile.........................................

(

sută sarci- j 
de plan și dă luCrări de j 

bună calitate).
Foto : AGERPRES j 

J

• Interviul nostru cu maestrul emerit al • „Estudiantina” de Mircea Radu Iacoban 
artei Gh. Dumitrescu (cronică literară)
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• Din poșta de ieri • Țara lacrimilor și a mîniei
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rația Lacului Getic 
care la începutul pe
rioadei cuaternare 
cuprindea o supra
față de peste 50 000 
km2, acoperind în 
bună parte Oltenia, 
Muntenia și sudul 
Moldovei.

O serie de studii 
ne-au dus la conclu-

lacurilor, mamiferele din zona 
de țărm a golfului erau obli
gate să-și caute adăpătoarele 
mai spre interior, trecînd ast
fel peste fășii de nisipuri sau 
mîluri proaspăt părăsite de 
ape. Numai datorită unui astfel 
de nisip furător ne putem în
chipui cum s-au putut scu
funda în întregime prin greu
tatea lor cîțiva uriași elefanți

un fenomen natural nu este în 
măsură să ' explice răspîndirea 
haotică a acestor resturi fo
sile, care pe o suprafață re- 
ștrînsă, grupează o asociație 
faunistică de peste 20 de spe
cii.

Anumite observații ne-au 
permis să ajungem la conclu
zia că pe Valea lui Grăunceanu 
ne aflăm în fața unui loc de

Enigmele arheologice
I

inînd seama că în 
sudul Europei și în 
nordul Africii s-au 
descoperit oase fo
sile ale unor specii 
de mamifere ase din roiwwi Oitețu

I 
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I

mănătoare aparți- 
nînd începuturilor perioadei 
cuaternare, precum și de pre
zența toporașelor de mînă a- 
parținînd paleoliticului inferi
or în cele două continente, s-a 
pus problema unor legături si
gure între Africa și Europa 
încă din acea vreme.

Pornind de la această ipo
teză Centrul de cercetări an
tropologice și Institutul de ar
heologie au inițiat o acțiune 
de cunoaștere și cercetare asu
pra paleoliticului nostru tim
puriu. Prin cartografierea 
locurilor de descoperire a ră
mășițelor fosile de mamifere a_ 
parținînd sfîrșitului perioadei 
terțiare și începuturilor peri
oadei cuaternare și pe baza 
unor date de ordin geologic, s-a 
stabilit, în linii mari, configu-

zia că între Olt și Jiu, în bazi
nul actual al Oltețului care nici 
nu-și croise cursul în vremea 
aceea, rămăsese un golf. Cer
cetările noastre s-au localizat 
așadar pe țărmurile acestui 
golf. Aid s-au descoperit în- 
cepînd din 1952. q serie de 
cuiburi fosilifere la Preoțești 
și Dobriceni, apoi importan
tul cuib fosilifer de la Fîn- 
tîna lui Drăghici de pe terito
riul satului Vasilați și cuibu
rile fosilifere de la Pietrișu- 
Vijoești, Fîntîna Țiței și Valea 
lui Grăunceanu din Bugiulești.

Cum se explică prezența a- 
cestor cuiburi fosilifere ?

Cu prileiul scăderii apelor

meridionali tineri și bătrîni pe 
o zonă foarte restrînsă.

De aceste capcane naturale 
vor fi beneficiat și colectivele 
protoumane care sustrăgeau 
părți importante din această 
hrană și o transportau în locuri 
ferite pentru un ospăț comun. 
Privind comparativ punctele 
fosilifere cercetate s-au con
statat unele deosebiri funda
mentale în ceea ce privește 
modul de acumulare a restu
rilor fosile.

La ce concluzii au dus aceste 
cercetări ? In timp ce la Pietri- 
șu și la Fîntîna lui Drăghici 
osemintele animalelor se gă
sesc în conexiune anatomică, 
la Grăunceanu oasele sînt 
sparte și fără conexiune. Nici

viețuire a unei hoarde de vî- 
nători prădători hoitari din 
vremea omului maimuță, si
tuat cronologic pe baza asocia
ției faunistice în villafranchia- 
nul evoluat avînd o vechime 
care depășește cu mult un mi
lion de ani.

Un argument care vine 
în favoarea ipotezei noastre 
este constatarea că serii de 
oase lungi cu canalul medular 
larg sînt sparte prin aceleași 
procedee pentru extragerea 
măduvei.

Dar trebuie să subliniem în 
același timp faptul că în afară 
de oasele sparte intenționat, 
pentru măduvă și craniile 
sparte pentru creeri noi am 
identificat aici și unele serii de

unelte de os aidoma cu cele 
din peșterile de locuire ale 
australopitecilor din sudul A- 
fricii și analoage cu unele ale 
sinantropilor de la Su-ku-tian 
din China.

Aceste descoperiri, ne in. 
dreptățesc a susține că aici 
este vorba, fără îndoială, de o 
activitate intenționată de pro
curarea hranei carnate prin 
selecția și valorificarea ei cu 
ajutorul unor unelte de uz 
permanent.

Uneltele de os de la Bugiu
lești descoperite alături de 
pietre necioplite aparțin, după 
noi, unei perioade premergă
toare paleoliticului și le situăm 
în prepaleolitic.

DESCOPERIREA DE LA 
BUGIULEȘTI SE ÎNCADREA
ZĂ PE PLAN GENERAL IN 
PREOCUPĂRILE ȘTIINȚIFI
CE CU PRIVIRE LA AN- 
TROPOGENEZĂ. ÎN ACESTE 
PREOCUPĂRI FAUNA VIL- 
LAFRANCHIANĂ ESTE ÎN 
CENTRUL ATENȚIEI CER
CETĂRILOR, EA REPREZEN- 
TÎND ETAPA CRUCIALĂ 
CÎND PRIN MUNCA OMUL 
SE SMULGE DIN ANI
MALITATE. DEPOZITELE 
FAUNISTICE DIN RAIONUL 
OLTEȚU REPREZINTĂ A- 
STĂZI CEA MAI BOGATA 
ASOCIAȚIE FAUNISTICĂ 
VILLAFRANCHIANĂ DES
COPERITĂ ÎN ULTIMUL 
TIMP ÎN ȚARA. PRIN POZI
ȚIA SA GEOGRAFICĂ A- 
CEASTĂ ZONĂ FOSILIFERĂ 
DEVINE ÎN CLIPA DE FAȚĂ 
VERIGA DE LEGĂTURA IN
TRE CELE CUNOSCUTE IN 
AFRICA, EUROPA SUD-VE
STICĂ ȘI ASIA SUD-ESTICĂ.

Dacă ținem seama că într-u- 
nul din aceste complexe fauni
stice am aflat noi și cele mai 
vechi dovezi ale unor rudi
mente de muncă, înseamnă că 
azi ne aflăm în fața unor sar
cini importante științifice : a- 
flarea celui care a făurit și fo
losit aceste unelte. In sprijinul 
tezei noastre este descoperirea 
senzațională făcută anul trecut 
la nord de lacul Ciad din Sa
hara la o latitudine nordică de 
peste 15°, descoperire care 
dintr-o dată dă cu totul o altă 
înțelegere răspîndirii geogra
fice a australopitecilor. Cuno- 
scuți la început doar către su
dul Africii de unde își trag 
numele ei au fost descoperiți 
mai apoi în Tanganica, mult 
mai spre nord, la Oldowa, 
unde fac trecerea spre om — 
Zinjanthropul.

E un salt neașteptat al au
stralopitecilor în spațiu, un salt 
care cu pași grăbiți trece de 
țărmurile Mediteranei în Eu
ropa. Descoperirile de la Gră
unceanu întăresc din plin a- 
ceastă ipoteză.

CERCETĂRILE COMPLE
XE DIN RAIONUL OLTEȚU 
REPREZINTĂ ASTFEL NU 
NUMAI UN APORT LA CU
NOAȘTEREA ÎNCEPUTURI
LOR ISTORIEI PATRIEI 
NOASTRE CI ȘI O CONTRI
BUȚIE A ARHEOLOGIEI RO- 
MINEȘTI LA STUDIUL ÎN
CEPUTURILOR ISTORIEI O- 
MENIRII.

dr. C. S. NICULESCU 
PLOPȘOR 

șeful Sectorului paleolitic 
de la Institutul de arheologie 

al Academiei R.P.R.
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Film la telefon
In curînd va fi suficient să formați doar 

numărul de telefon al unui cinematograf oa
recare și să întrebați cu politețe „ce film ru
lează astăzi ?“, iar apoi să conectați televizo
rul dv. la un dispozitiv spedal al telefonului. 
In felul acesta, stînd confortabil instalat aca
să, veți putea urmări la televizor un film de 
la orice cinematograf. Acest lucru va fi asi
gurat de un sistem de dispozitive electronice, 
care sînt în curs de proiectare în U.R.S.S.

Populația Pămîntului

/

¥
J

Un grup de seismologi, sovietici tn apropierea vulcanului Avancinsk. 
Foto : TASS-MOSCOVA

„Sub cupola albastra" f1
Noua producție a Studioului ci- ( 

nematografic „București" poves- f 
tește împrejurările în care se naș
te prietenia trainică dintre un •. 
muncitor ceferist și o actriță de [ 
la Circul de Stat. Subiectul este 
și un pretext pentru a face cunos
cut noul Circ de Stat din București, , 
ca și pentru a viziona numere din ( 
programul acestuia. (

/f vom vedea interpreted roluri f 
în acest film pe Colea Răutu, Fio- f 
rentina Mosora, Victorița Băjena- f 
ru, Eugenia Eftimie, H. Polizu, Puiu [ 
Călinescu, Nucu Păunescu.

[
i

„Telefonista"

Arta de a privi

„Pentru un zîmbet [ 
senin"

Este o mișcătoare pledoarie pen- [ 
tru pace, împotriva urmărilor tra- f 
gice ale războiului. Imaginile de f 
pe ecran ni-i prezintă pe copiii i 
Vova și Mașa, fiii unui partizan ( 
ucis de fasciști, în peregrinările !• 
lor pentru găsirea tatălui. j-

Filmul este realizat în studiouri- f 
le sovietice. (

In noua producție a studioului ( 
Azerdbaidjan-film (după povestirea', 
cu același titlu de G. Seidbeili) — j- 
vom face cunoștință cu Zakir, tî- ( 
nărui șef de secție al unei uzine f 
sovietice și cu Mehriban, telefonis- f 
tă la centrala uzinei. Intre acești ( 
doi tineri se înfiripă o dragoste [• 
sinceră, nu lipsită totuși de gre- f 
șeii. Bănuit pe nedrept, Zakir va f 
recîștiga în cele din urmă dragos- ( 
tea tinerei telefoniste.

„Transportul"

M. BUNESCU: „Șantier11

neon jurată de cî
teva lucrări mai 
vechi, în sala de 
artă romînească 
contemporană de 
la Muzeul de Artă 
al R.P.R. — un pei

saj marin, două aspecte din 
București, bărci la Tulcea 
lucrarea „Șantier" de Marius 
Bunescu, realizată în anul 19t>v, 
oglindește foarte bine saltul în
registrat în pictura de peisaj 
în anii de după Eliberare. Pic
tura lui Marius Bunescu este 
străbătută de sentimentul de 
entuziasm și mîndric în lafa 
înnoirii Capitalei noastre. In 
centrul picturii, pe orizontala, 
ca o amintire a peisajului bu- 
cureștean tradițional, pictorul 
regăsește o întretăiere de străzi 
cu case mici și pomi desfrun
ziți. Dar vechiul București este 
numai o insulă înconjurată de 
o activitate încordată. Toata 
jumătatea pînzei din fața privi
torului este însuflețită de miș
carea oamenilor care lucrează 
pe un mare șantier. Văzută de 
undeva de sus, scena de munca 
este foarte vastă fiindcă picto
rul a văzut-o ca o panoramă. 
Iar în spate, profilate pe cerul 
iernatic se văd șiruri de blocuri 
în construcție, roșii, îmbrăcate 
în schelărie galbenă. In raport 
cu. poezia grandioasă a noii 
construcții, liniștea idili a 
colțului de vechi București este 
anacronică și depășită. Lumea 
spirituală închisă de ferestre 
mici și îngrădite face loc con
cepției largi, desfășurată pe 
mari suprafețe. Pe acest șan
tier și pe multe altele se naște 
orașul modern, socialist, noua 
Capitală a patriei.

In „Șantier^- pictorul se alătu
ră efortului, se entuziasmează în 
fața planurilor. îndrăznețe ale 
omului eliberat, care constru
iește pentru el și înfrumuse
țează lumea prin munca șa. 
Acest București nou, cuprins 
de optimism, muncitor și 
tuziast nu are nimic din ve
chea Capitală a Romîniei — 
orașul contrastelor acerbe a 
cărui amintire ne-a lăsat-o^ pic
tura și literatura. „La

berare, sînt dominate de ' -*• 
lancolia aceasta mizeră.

Dimineața lui Marius Bunes
cu este însă limpede și curată. 
Animația șantierului a sugerat 
pictorului rezolvarea cromatică 
cu totul neobișnuită pentru un 
peisaj de iarnă. Și deși atmos
fera proaspătă, ușor umedă, 
ușor înghețată, ca un ger de 
dimineață, este foarte exact 
redată în cerul vînăt-albastru 
și ceața albicioasă, sentimentul 
dominant în culoare este de 
optimism. Primul plan este 
foarte colorat: oamenii în sa
lopete albastre, lemnul gal
ben și cald, proaspăt tăiat, că
rămida roșie în camioane, în 
stive,. în zidurile caselor în 
construcție, toate se angrenea
ză organic atmosferei generale 
fără a-i altera autenticitatea.

„Șantierul" maestrului Ma
rius Bunescu este o pictură 
foarte frumoasă, plină de tine
rețe, un document pictural au
tentic despre continua transfor
mare a Capitalei noastre.

MARIANA CELAC

J
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(A
Este un film artistic produs 

studiourile din R.F.G. Acțiunea 
petrece in Germania în ultimele f 
zile ale celui de-al doilea război 
mondial. Filmul urmărește demas- f 
carea fascismului.

Bucu
rești — spune un erou al lui 
Camil Petrescu 
anilor treizeci 
are ceva mizer.
lemne în stradă .
fundate... cu străzile sucite". Ob-

despre orașul 
— melanc 'ia 
E cu ploaie, cu 
și canale des-

servația scriitorului este foarte 
exactă. Foarte multe peisaje 
urbane făcute înainte de Eli

Bucureștenii vor avea, începînd de săptămîna viitoare încă două cinematografe. Este vorba de cinematograful „Grivifa” de 
pe Calea „Grivifei” și „Ștefan cel Mare” de pe șoseaua „Ștefan cel Mare”, lata un aspect al inferio

rului sălii de pe „Ștefan cel Mare”, Foto : AGERPRES

N-aveți un cățel în plus?
SCHIȚĂ SATIRICĂ

ntîi îți atrage atenția un pudel negru 
și lățos de nu i se mai văd nici capul, 
nici coada. Parcă ar fi manșonul doam
nei care vine în urmă. Apoi dai cu ochii 
peste un mops miop, ori vreo javră 
mică și vioaie, ca o veveriță. Apoi o 
altă potaie — nu știu ce fel de rasă. La

urmă o cotarlă de lup cu un aer sătul, de parcă a- 
dineauri ar fi înfulecat-o pe Scufița Roșie. Și încă 
o jigodie urîtă și așa de strident neagră (vopsită?) 
că te apucă durerea de dinți. Și deodată îți dai 
seama că te găsești de fapt în mijlocul unui ori
zont de clini.

Se pare că anumite persoane nu pot circula decît 
însoțite cu astfel de animale domestice. Trebuie să 
meargă într-o vizită ? Se duc cu cățelul. La piață ? 
Tot cu cățelul.

— E acasă madam Ribla ? întreabă Artemiza.
— Nu, e la pline. Dar puteți s-o așteptați, vă rog 

s-o așteptați că se întoarce repede. Știți, avem 
acum un cline care parcă zboară pe stradă, nu alta.

Deobicei cîinii de pe stradă nu se arată însă prea 
grăbiți. Au un aer sobru și calcă agale, cu grijă, ca 
printre picături.

VEDETA Desen de V. VAS1LIU

Uneori îmi las privirea să alunece de la animal 
înapoi, de-a lungul zgardei întinsă în sus ca un 
troleu. La capătul ei observi de obicei aceleași 
figuri care au aerul că au descoperit ei un mijloc de 
locomoție mai modern chiar decît motocicletele. 
Mă întreb chiar dacă într-o bună zi nu va fi nevoie 
de niște locuri speciale pentru parcatul dinilor.

De la 6 dimineața, fabricile, șantierele și institu
țiile sînt pline de oameni care muncesc. Dar ma
dam Truță, care se plictisește, strigă la madam 
Filomena, care trece plictisită pe celălalt trotuar, 
să-i aducă la cunoștință că se plictisește.

— Vai, și eu mor și înviez de plictiseală — o 
asigură madam Filomena. în timp ce cățeii lor se 
studiază cu mult interes în mijlocul străzii, întru- 
chipînd cu zgardele un soi de barieră. Apoi madam 
Truță pleacă să se plictisească în jos, pe dnd ma
dam Filomena merge să se plictisească în susul 
străzii. Iar javrele merg înaintea lor, ca niște cărți 
de vizită. Ele sînt de fapt o stare de spirit, un fel 
de spleen prevăzut cu patru picioare.

Printre paraziți și filfizoni, mania dinilor e mo
lipsitoare, ca și căscatul, în tren. Doamna cutare nu 
poate să ia aer la șosea dedt dacă aerul e mirosit 
în prealabil de pudelul care dă din coadă în fața ei. 
De altfel, într-un anumit sezon, mai ales 
vara, șoseaua se transformă într-un minunat colț 
de natură cu dini. Filfizonii și duduițele care n-au 
cîini se simt jenați, se uită în toate părțile cu figuri 
agitate și sînt parcă gata să-i întrebe pe cei care 
țin o zgardă în mînă :

— N-aveți un cățel în plus ? ■
— Nu, par a răspunde aceștia. Cine,-i prostul ăla 

să-și vîndă un dine ? Și trec țanțoși înainte, ca 
niște norocoși fără pereche, ca niște ființe fără sea
măn în lume.

Și „ghinioniștii" rămîn să se plictisească singuri, 
fără dini .Dar e greu. Pe cine să strige „cuțu- 
cuțu" ? Pe dne să iubească ? Cui să-i facă iarna un 
pieptar (să nu capete pneumonie) ? Pe cine să 
pupe în bot ?

Intr-o zi, am asistat la o scenă înduioșătoare.
Madam Ribla își plimba javra la șosea. Un ce

tățean aștepta pe trotuar să vină troleibuzul, dnd 
observă deodată că o potaie, confundîndu-l cu un 
stîlp de telegraf, a ridicat piciorul spre el. Firește, 
cetățeanul a pocnit pe loc potaia cu bocancul în 
dantură. In clipa aceea au început să latre îngro
zitor.

Nu numai javra, ci și madam Ribla.
MARIN SORESCU

cu maestru! emerit al artei Gh. Dumitrescu despre:
celebră fotograiie din anii de tinerele ai marelui 
Enescu. Un bust al lui Wagner. Rafturi pline de cărți 
și partituri. Un pian deschis cu sideful patinat de tre
cerea anilor. Pe pupitru, cîteva indescifrabile notife. 
Alături, frumoasa ediție — recent apărută în Editura 
Muzicală — a oratoriului „Tudor Vladimirescu". Pe 
peretele din fafă, intr-o simplă ramă, afișul cunoscut

bucureștenilor prin care Teatrul de Operă și Balet anunța premie
ra operei „Răscoala'. Pe birou zeci de hirtii cu portative înnegri
te mărturisesc o febrilă activitate creatoare.

In acest cadru, intr-un moment de răgaz, după cîteva ore de 
lucru, o succintă discuție despre creația de operă din ultimii ani 
se înfiripă cu rapiditate.

— Mă întrebați ce loc ocupă 
în istoria muzicii romînești 
creația dedicată scenelor lirice 
din ultimi ani ? Mi-e greu să 
găsesc cuvintele care să reu
șească să sublinieze condițiile 
cu totul deosebite care au dus, 
paralel cu o puternică dezvol
tare a culturii noastre, la o re
marcabilă înflorire a creației 
de operă.

Prin numărul lor, prin tema
tica lor, prin nivelul, măiestria 
lor artistică, noile creații romî

nești în domeniul operei repre
zintă o contribuție valoroasă la 
noua mișcare muzicală a țării 
noastre.

— Care dintre aceste lucrări 
vi se par mai conturate ?

— „Pană Lesnea Rusalim" de 
Paul Constantinescu, „Povestea 
țapului" de Max Eisikovicz, 
„Păcală" de Sabin Drăgoi, „Nea
mul Șoimăreștilor" și „Pădu
rea Vulturilor" de Tudor Jarda, 
„Trandafirii Doftanei" de Nor
bert Petri, și, dacă-mi este per

mis, lucrările mele care au in
trat în repertoriul sau sînt în 
studiul artiștilor Teatrului de 
Operă și Balet •— „Ion Vodă 
cel Cumplit", „Decebal", „Răs
coala" și „Fata cu garoafe".

lucrările de acest gen, scrise 
pînă în prezent ?

— Am conceput cele 4 ope
re ale mele și oratoriul „Tudor 
Vladimirescu" ca o epopee a 
glorioaselor lupte duse de po-

loace simfonice, în „Răscoala" 
o largă imagine asupra puterni
celor răscoale țărănești din 1907, 
iar în opera „Fata cu garoafe" 
un crîmpei din măreața bătălie 
dusă de poporul nostru împo-

CREAȚIA Dl OPERĂ
ÎN ULTIMII ANI

Toate aceste opere, scrise în 
anii de după eliberarea patriei, 
alcătuiesc un buchet de lucrări 
artistice ce constituie cea mai 
elocventă dovadă a înfloririi 
creației lirice în condițiile cu 
totul remarcabile pe care le-a 
oferit puterea populară dezvol
tării creației artistice.

— In această succintă pre
zentare a creației lirice romî
nești, aș dori să ne oprim asu
pra lucrărilor scrise în ultimii 
ani de către dv. Cum apreciați 
acum, din perspectiva anilor,

porul nostru de-a lungul veacu
rilor pentru libertate socială și 
națională pînă în epoca actua
lă cînd aceste lupte și-au găsit 
dezlegarea definitivă.

După „Decebal", în care glo
rificam lupta marelui conducă
tor al Dacilor, în „Ion Vodă cel 
Cumplit" am încercat să redau 
avîntul maselor în lupta împo
triva boierilor trădători și co
tropitorilor turci, în oratoriul 
eroic „Tudor Vladimirescu", o 
frescă istorică în care eveni
mentele revoluționare din 1821 
sînt zugrăvite cu ample mij-

triva regimului burghezo-mo- 
șieresc, pentru eliberarea de 
sub jugul fascist.

După cum au observat cu de
plin temei criticii noștri muzi
cali, patriotismul, caracterul 
popular, reprezintă trăsăturile 
esențiale ale acestor lucrări 
destinate teatrelor lirice.

— Ce ne puteți spune despre 
muzica acestor lucrări ?

— S-au scris multe despre 
caracteristicile muzicale ale a- 
cestor lucrări, despre evoluția 
limbajului muzical folosit, des
pre caracteristicile melodice,

Informațiile cn pri
vire la populația glo
bului pământesc- în 
diferite epoci sînt 
foarte interesante. S-a 
calculat cu aproxima
ție că la începutul 
erei noastre populația 
Pămîntului era de 
circa 300 000 locuitori, 
în decurs de 7 veacu
ri, ea s-a dublat. 
După aceea, crește
rea populației s-a ac
celerat uimitor de re
pede. în anul 1800, 
existau pe pămint 
900 000 000 de oa
meni, iar un secol mai 
tîrziu — în 1900 — 
peste 1 600 000 000. In 
primii 20 
secolului 
populația

crescut la circa 
2 000 000 000 de per
soane, iar în 1960, ea 
a depășit 2,9 miliar
de. Oamenii de știință 
consideră că în con
diții de pace această 
cifră poate ajunge 
în anul 2 000 la 
6 000 000 000 de oa
meni.

Informațiile exi
stente mai arată că în 
țările dezvoltate in
dustrial
scade în comparație 
cu secolul 
proape la jumătate și 
reprezintă 20 la sută, 
în timp ce în țările 
slab dezvoltate ea 
continuă să rămînă la 
nivelul precedent.

natalitatea

în

de ani ai 
nostru, 

globului a
i

ce an.

trecut a-

smtem ?
în anul 1963 ! — va răspunde citi-Firește, ___

torul, după sistemul cronologic îndeobște ac
ceptat !

Totuși, în India, anul acesta se vor sărbă
tori concomitent patru ani noi: anul 1885 al 
erei Salivahan, anul 2020 — al erei Vikra- 
madit, anul 2490 al erei Jain și, în sfirșit, a- 
nul 2500 al erei budiste.

In Irak se sărbătorește Anul nou 1383, iar 
în Etiopia — anul 1956. In Japonia s- obișnu
iește să se socotească anii după timpul cit a 
domnit monarhul respectiv. De la începutul 
„erei Seov“, dnd tronul japonez a fost ocu
pat de actualul împărat, au trecut 37 de ani.

Dacă am socoti anii după sistemul crono
logic mitologic — „de la crearea lumii", ar în
semna că sîntern în anul 7471.

-w. .

.Fifotron" — așa i se spune institu|iei șliinfifice 
unde cu ajutorul climei artificiale se fac cercetări 
in legătură cu creșterea producției agricole în di
ferite regiuni și republici ale U.R.S.S. In fotografie : 

în laboratorul-seră al institutului.
Foto : TASS-MOSCOVA

Bunul canadian7'...tt

Opt maimuțe origi- 
din R. D. Viet- 
au fost coman
de diferite 

zoologice 
Ajunse în 

Americii 
maimuțele nu

gră- 
din 

por- 
de

nare 
nam 
date 
dini
S.U.A. 
turile 
nord, 
au putut fi debarcate 
ntrucît există o hotă- 

rîre a guvernului a- 
merican care inter
zice orice legături cu 
î. D. Vietnam. Ast- 
:el, maimuțele au 
lost nevoite să călă- 
orească mai departe 

și să se bucure de os.

pitalitatea autorități
lor canadiene.

După un timp de 
ședere a maimuțelor 
în Canada, directorul 
grădinii zoologice din 
Winnipeg (care a ofe
rit adăpost maimuțe
lor) a trimis în S.U.A. 
un pui de maimuță, 
născut între timp, 
împreună cu următo
rul mesaj : „Acesta 
s-a născut aici. Pă
rinții lui sînt origi
nari din Vietnamul 
de nord, dar el este 
un bun canadian".

)'

intonaționale, ritmice și struc
turale ale acestor lucrări. Aș 
vrea cu acest prilej să subli
niez doar faptul că străduința 
mea principală, în decursul e- 
laborării acestor lucrări de o- 
peră a fost aceea ca tematica 
muzicală, dramaturgia să ser
vească ideea aleasă, acțiunea 
scenică, mesajul operei, trăsă
turile esențiale ale eroilor a- 
cestor opere.

Făurind fiecare operă, am 
recurs în permanență la in
tonațiile în stil popular, (u- 
neori la o serie de intonații 
specifice regionale, sau de epo
că) pe deplin capabile de a 
zugrăvi situațiile scenice.

De Ia balada haiducească, 
larg folosită în drama muzica
lă „Ion Vodă cel Cumplit", la 
cîntecul revoluționar integrat 
în „Fata cu garoafe", am în
cercat să concep intonații în 
stil popular specific romînești, 
capabile să redea gîndurile e- 
roilor, atmosfera epocii zugră
vite. Am acordat în permanen
ță o deosebită atenție scenelor 
de mase, în special în opera 
„Fata cu garoafe" ai cărei eroi 
sînt comuniști, oameni ai zile
lor noastre.

— Cu siguranță că în pre
zent lucrați la o nouă operă.

— într-adevăr. Paralel cu

ultimele retușări ale unei pie 
se simfonice, lucrez în prezent 
la pregătirea unei noi opere al 
cărei libret va fi scris de dra
maturgul Horia Lovinescu.

— Ne puteți da și cîteva a- 
mănunte asupra subiectului ?

— Acțiunea se petrece în zi
lele noastre într-o țară capita
listă. Titlul operei, provizoriu 
intitulată „Mai tare ca moar
tea" va încerca să redea trage
dia unui om de știință din Oc
cident care este nevoit, forțat 
mai bine zis, să-și dăruiască 
geniul creator făuririi unor 
mijloace de distrugere a seme
nilor săi. Acesta este subiectul, 
în mare.

Zilele acestea, în așteptarea 
libretului, am schițat o intere
santă scenă de masă ce zugră
vește lupta unor pescari împo
triva experiențelor cu arma nu
cleară, împotriva acelora care 
se străduiesc să ducă omenirea 
în ghearele unui război catas
trofal.

— îmi puteți da și alte amă
nunte ?

— Deocamdată nu. Le veți 
afla poate foarte curînd, la una 
din premierele viitoarei sta
giuni a Teatrului de Operă și 
Balet.

IOSIF SAVA



ridicării
calificării
tinerilor

zi în pro-

calificării

Primele succese in munca

PETRU

în aceste 
ale Uzinei

putea (de altfel am fă- 
în scrisorile trecute) să

Intr-o clipă de răgaz, doi tineri de la sectorul 
zootehnic al G.A.C. „Unirea" din comuna Dra- 
galina, raionul Bîrlad, Gheorghe Dobrea și 
Gheorghe Bălan, fac un util schimb de expe

riență
Foto : FLORIN TAG'A

In întimpinarea lui 3 martie
în vederea alegerilor de la 3 martie în regiunea Ploiești »e desfășoară o vie 

activitate de pregătire. Pînă la 8 ianuarie s-au delimitat circumscripțiile electo- 
rale de pe teritoriul regiunii. S-au tipărit peste 40 la sută din imprimatele nece
sare, printre care : listele de alegători, afișele cu adresele și delimitările circunr 
șcripțiilor, decizii menite să asigure buna desfășurare a alegerilor și imprimate 
prevăzute în Decretul cu privire la alegerea deputatilor în sfaturile populare.Decretul cu privire la alegerea deputaților în afaturile populara.

Este interesant să faci 
zile o vizită cîtorva secții 
Mecanice din Timișoara.

Muncitorii din grupa comunistului 
Adrian Bețin, de la secția construcții 
metalice au terminat lucrările la ma
caraua portală de cinci tone, necesa
ră magaziei de materiale. Cu 15 și 20 
la sută și-au depășit zilnic planul de 
producție și muncitorii din grupa lui 
Atanase Bărbosu din aceeași secție. 
La secția turnătorie în fruntea între-

ceri socialiste, pornită din primele 
ore de muncă ale anului 1963 se află 
echipele de turnători pe care le con
duc Ion Moțu și Aurel Soimoșan. A- 
ceste echipe au turnat împreună 50 
de carcase pentru motoare electrice, 
7 tamburi de 300 și 500 de milimetri 
precum și 12 injectoare pentru loco
motive. Realizări asemănătoare pot 
fi întîlnite și la secțiile lăcătuș-mon- 
taj, strungărie, sculerie.

FĂNIȚĂ

Calificarea tinerilor munci
tori la locul de muncă este o 
preocupare permanentă a co
mitetului U.T.M. de la C.I.L. 
Gherla. Pentru fiecare specia
litate se organizează cursuri 
prin care muncitorii își însu
șesc o seamă de cunoștințe 
noi, aplicate zi de 
cesul de producție.

Tot în sprijinul 
s-a înființat un lectorat care 
pregătește lunar conferințe pe 
teme științifice și tehnice, 
elaborate de ingineri și tehni
cieni. Zilnic cursanții trec pe 
la biblioteca cu cărți și bro
șuri tehnice, aleg cărți de spe
cialitate din care își comple
tează cunoștințele căpătate la 
cursuri și conferințe.

Rezultatele acestei pasio
nate activități ? Pentru fa
bricarea placajului s-au cali
ficat 150 de muncitori la 
„Plăci aglomerate", iar la 
„Furnire estetice” 85. Un nu
măr de 33 de muncitori sînt 
acum în curs de calificare la 
„Placaj", iar numeroși alții 
urmează cursurile celorlalte 
specialități.

IULIU PREDA 
muncitor

NICOLAIE ȘTEFAN EUGEN 
corespondent

întrecerile Spartachiadei 
de iarnă

întrecerile 
șurat pînă acum în cadrul Spartachia- 
dei de iarnă în raionul Drăgășani 
s-au bucurat de o participare nume
roasă. Aproape 5 000 de tineri și ti
nere s-au prezentat la startul intere
santelor competiții 
sportive. De un mare succes s-a bu
curat Spartachiada de iarnă în comu
na Lăunele de Jos, unde întrecerile 
au mobilizat elanul și voința a peste 
300 de tineri. De asemenea, și în co
munele Ușurei, Ștefănești, Olanul, 
Zătărei, Dobroteasa și alte comune

sportive ce s-au desfă-

și concursuri

Ia concursuri au participat aproape 
toți tinerii.

Succesul Spartachiadei de iarnă în 
aceste localități se datorează muncii 
rodnice depuse de către organizațiile 
U.T.M., dar și faptului că profesorii 
de educație fizică de la școlile din 
aceste comune s-au preocupat șl ei 
de organizarea și desfășurarea între
cerilor. Pentru aceasta merită laude 
mulți profesori ca Barbu Teodor, 
Pîrvu Gheorghe, Stănciulescu Elena 
și alții.

C. STOICAN 
corespondent

Ucenicii, din nou la școală

„Vă scriu
pentru întîia oară

Sînt unul din ti
nerii din comuna 
Ticu, raionul Hue
din. Ca și prietenii 
și tovarășii mei din 
sat citesc și eu zia
rul „Scînteia tinere
tului”. Veștile, arti
colele și reportajele 
pe care le citesc, 
mi-au dovedit că 
pretutindeni tinerii 
se străduiesc să con.

tribute cu toate for
țele lor la înfăptui
rea politicii parti
dului nostru drag.

Vreau să vă spun 
că în comuna noa
stră tinerii muncesc 
cu însuflețire, în
vață, petrec împre
ună seri plăcute la 
Căminul 
M-am 
cerc

cultural, 
gîndit să in
să vă trimit

O vizită
Nu de mult, 48 de elevi din 

anul II, clasa produse superi
oare semifabricate din lemn 
panel, placaj, furnir din cadrul 
centrului școlar Forestier Rm. 
Vilcea, însoțiți de tov. prof. 
Diaconescu Gh. și ing. Teleagă 
Mihai au făcut o excursie di
dactică de 6 zile la cele mai 
moderne combinate de indu
strializare a lemnului din țară. 
La Blaj, Gherla, Gălăuțaș și 
Suceava viitorii tehnicieni și 
maiștri s-au interesat de pro-

S-au adus sute de noi volume 
de literatură beletristică, de 
cărți tehnice etc.

Dar cea mai plăcută surpri
ză a fost pentru noi introdu
cerea în sălile de clasă și de 
studiu a luminii fluorescente.

în noul trimestru, ne vom 
strădui să învățăm și

bine, ne vom sili să ne însu
șim temeinic cunoștințele pen
tru a deveni buni muncitori, 
în acest fel vom răsplăti și 
grija ce ni se poartă prin cre
area unor condiții tot mai 
bune de învățătură.

cut-o
vă povestesc încă despre mi
nunatele clipe de odihnă, des
pre fapte și întîmplări trăite 
de mine și colegii mei de la 
Școala profesională „Timpuri 
noi" din Capitală în vacanța 
de iarnă, căci acestea sînt a- 
mintiri de neuitat. Dar pentru 
noi, elevii școlilor profesiona
le, vacanța s-a sfîrșit. Am in- ■ 
ceput un nou trimestru., 
Reîntorcîndu-ne la școală, am I 
avut bucuria de a găsi multe 
lucruri noi. Sălile de clasă, 
laboratoarele și atelierele și-au 
schimbat vestmin ele în tim
pul vacanței. Ne-au întîmpinat 
proaspete și strălucind de cu
rățenie. Cabinetul de desen a 
fost înzestrat cu mai multe 
mese și instrumente de lucru, 
în timp ce noi eram plecați în 
drumeție sau ne petreceam 
vacanța în satul natal, și bi
blioteca școlii s-a îmbogățit.

O culegere de versuri

chiar eu vești des
pre munca, despre 
viața lor. Acum vă 
scriu pentru întîia 
oară. Vă rog să mă 
socotiți și pe mine 
printre corespon
denții voluntari 
ziarului nostru.

BOLDI IOSIF 
comuna Ticu 

raionul Huedin 
regiunea Cluj

folositoare
cesul de producție și au cerut 
date privind normele de func
ționare.

In afara acestor combinate 
elevii au mai vizitat cetatea 
de la Alba Iulia, grădina bo
tanică din Cluj, Lacul Roșu și 
Cheile Bicazului. Din această 
excursie noi am învățat multe 
lucruri, îmbogățindu-ne cu
noștințele.

POPESCU NICODIM
elev

Recent a ieșit de 
sub tipar culegerea 
de versuri „Cîntec 
lingă sonde" edita
tă de Casa de crea
ție populară a re
giunii Ploiești. Cei 
mai mulți din auto
rii acestor poezii 
sînt tineri munci
tori, elevi, profe
sori etc. Dintre poe
ziile închinate Parti
dului se remarcă 
mai ales „Cîntec de 
slavă" de Corneliu 
Șerban, „Mulțumi
re" de Mariana Cos- 
tescu și altele.

Sînt cîntate în a- 
ceste poezii păduri-

le de sonde petroli
fere din frumoasa 
„vale a aurului ne
gru", munca însufle
țită a sondorilor și 
dragostea lor pen
tru înflorirea necon
tenită a chipului pa
triei.

Poezii ca „Pe stra
da mea cu schele" 
de Ștefan Dimitriu, 
sau „Cîntec de con
structor" de Tudor 
Stănescu au în cen
trul lor tema noilor 
construcții care îm- 
pînzesc orașele și 
satele țării. Tinerii 
poeți închină ver
suri mărețului Au-

gust 1944, încheierii 
colectivizării agri
culturii.

Această culegere 
de versuri ne dă 
posibilitatea să fa
cem cunoștință cu 
cîțiva tineri talen- 
tați, ale căror efor
turi creatoare 
liniază dorința 
fierbinte de a 
rui cititorului 
suri izvorîfe
frumusețile noi ale 
patriei socialiste.

sub- 
lor 
dă- 

ver- 
din

P. VERONEL
tehnician agronom

„Veteranii46 împărtășesc „bobocilor44 din experiența lor
Șanta Aurel este student la Facultatea de filologie, a Univer

sității „Băbeș-Bolyai“ din Cluj. E în anul III. Are deci a anu
mită experiență de studenție. A trecut prin patru sesiuni de 
examene și n-a luat decît calificative de 9 și 10. Cum a reușit 
să obțină aceste rezultate frumoase ? Iată un lucru pe care au 
fost dornici să-l afle mulți colegi de-ai lui, dar mai ales cei din 
anul I.

La ultima lor consfătuire profesională, studenții anului I au 
invitat pe studentul Șanta Aurel pentru a le vorbi despre felul 
cum se pregătește pentru examene. Sfaturile date cu acest pri
lej, adăugate îndrumărilor primite din partea cadrelor didactice 

și a altor studenți fruntași, se dovedesc de mare folos. In anul

I filologie domnește în preajma examenelor o atmosferă de 
muncă intensă, serioasă.

In rîndul celor care asaltează bibliotecile sau care în sălile de 
cursuri și seminarii, și la cămin, recapitulează cu conștiinciozi
tate materia predată, sînt și studenții din anul I filologie. Nu 
numai Codiș Ana, Rusan Otilia, Bălăci Gheorghe, Gruiță 
Gligor și alții care au dat dovadă de foarte bună pregătire în 
tot cursul semestrului, ci toți colegii lor sînt hotărîți ca în pri
ma lor sesiune de examene să obțină numai rezultate bune și 
foarte bune.

GH. BUȘOIU 
student

ION IRIZA 
elev

Foto : AGERPRES

506 000 de

spor.

Ș‘

co- (Agerpres)

(Agerpres)

de
Jar
cea

pregătesc intens în vederea sesiunii de examene. In foto- 
studenții Ion Sabău, Nicolae Voinea, loan Uruc și Vasile Fră— 
anul I, secția exploatare, lucrînd în laboratorul de hidrologie.

(Urmare 
din pag. I)

REGIUNII 
plină des- tova- 

din 
al

Studenții Facultății de silvicultură de la Institutul politehnic din Bra
șov se 
■rafie :

ă din

cuprinsul 
se află în 
acțiunea pentru con- 
comisiilor electorale

Constanfin Nistorescu, Nico
lae Sîrbu și Mihai Burdușe, ti
neri muncitori la Combinatul 
Siderurgic Hunedoara. Trei 
prieteni, trei fruntași, stimați 

de colectiv.

asemenea, au fost
6 500 de publicații 

circum-

In întreaga țară continuă Plenara 
Consiliului General 

al U.C.F.S.

In întreaga țară continuă pregătirile în vederea alegeri
lor de deputați pentru sfaturi le populare comunale și ale 
orașelor raionale.
• în REGIUNEA CLUJ au 

fost constituite și confirmate 
toate comisiile electorale co
munale și comisiile electorale 
ale orașelor raionale. S-a 
terminat, de asemenea, deli
mitarea și publicarea circum
scripțiilor electorale comunale 
și orășenești. în prezent s-a 
trecut la întocmirea și verifi
carea listelor de alegători. 
Pînă la 10 ianuarie au fost tre- 
cuți în liste peste 
alegători.

• în satele și orașele raio
nale ale REGIUNII GALAȚI 
s-au confirmat pînă acum în 
adunări, ale alegătorilor un 
număr de 4 230 de comisii e- 
lectorale pentru circumscrip
țiile comunale și orășenești 
de subordonare raională. Din 
comisii fac parte mai mult de 
15 000 de colectiviști, mecani
zatori, activiști de partid și de 
stat, intelectuali.

• Pe 
ARGEȘ 
fășurare 
stituirea 
de circumscripție. Pînă acum
au fost constituite 5 980 comi
sii electorale de circumscripții 
comunale și 358 în orașele de 
subordonare raională. Numă
rul celor înscriși pe listele de 
alegători depășește cifra de 
200 000 ' ............de alegători.

• La 
munale 
ordonare raională din REGI
UNEA SUCEAVA se lucrează 
la întocmirea listelor de ale
gători. Pînă acum au fost în
scriși mai mult de 323 200 ce
tățeni cu drept de vot.

sfaturile populare 
și ale orașelor de sub-

• în REGIUNEA HUNE
DOARA au fost tipărite și di
fuzate peste 65 000 de liste 
electorale pe care s-au și în
scris o bună parte din alegă
tori. De 
difuzate 
privind delimitarea 
șcripțiilor comunale și orășe
nești. Comitetele executive ale 
sfaturilor populare au emis 
decizii de confirmare a secții
lor de votare pentru alegerea 
deputaților în sfaturile popu
lare comunale și orășenești de 
subordonare raională, și a unui 
deputat în Marea Adunare 
Națională, în circumscripția 
electorală Hațeg.

Foto : D. FLOREA

Bun rămas, studenție!7 •>

(Urmare din pag. I)

ne. Grijii partidului și guver
nului, la rîndul lor, ei i-gu răs
puns cu sirguința, cu compor
tarea lor frumoasă.

Plin de emoție a fost și mo
mentul cînd, cu totul spontan, 
în această sărbătorească în
cheiere a studenției, un tova
răș profesor, om cu părul alb, 
a venit la secretarul organiza
ției U.T.M. din an, Nicolae 
Constantin, și l-a felicitat pe 
el și pe toți utemiștii pentru 
activitatea care au depus-o in 
cei 5 ani: „Dacă ați fost un 
an așa bun, arăta dînsul, se 
explică și prin aceea că ați a- 
vut o organizație U.T.M. foarte 
bună".

— Ați venit boboci proas
peți, spunea tovarășul inginer 
profesor Gh. Constantinescu, 
decanul facultății, și plecați 
flori înflorite. Pe vremea noas
tră, a celor de la care ați în
vățat, sfîrșitul studenției era

trist, aducător de neliniști „Ce 
voi face ? Unde voi găsi pe 
cineva care să mă angajeze ?“ 
Voi nu vă puneți asemenea în
trebări. Are grijă partidul pen
tru voi.

Și, o emoție în plus : alături 
de studenții romîni din anul 
V foraj, au învățat și 3 studenți 
indonezieni, un student sirian 
și unul sudanez. Spunînd bun 
rămas studenției, ei spuneau 
bun rămas și prietenilor lor 
romîni, țării noastre. Cite 
ore, cite nopți n-au stat 
— prieten lingă prieten — 
aplecați deasupra cărților, 
cu dicționarele lingă volu
mele de tehnologia forajului! 
Ei n-o să uite căldura cu care 
au fost primiți de tinerii stu
denți romîni. Au și spus-o în 
cuvintele lor. Vorbea Isa 
Ibraim, student venit din Si
ria, excepțional la învățătură : 
„Cinci ani din viața mea inima 
mi-a bătut alături de voi, dragi 
prieteni. Am încercat, tovarăși

profesori și colegi, să vă ofer 
satisfacția de a vedea că mun
ca grea pe care ați dus-o cu 
mine n-a fost fără rezultat. Vă 
mulțumesc așa cum știm noi, 
orientalii, să mulțumim celui 
ce ne-a făcut bine. Voi păstra 
toată viața sentimentul iubirii 
și respectului pentru Republica 
Populară Romînă care mi-a o- 
ferit cultura, știința și dragos
tea oamenilor ei".

...Tot ieri, asemenea sărbă
tori ale ultimei zile de studen
ție au avut loc și la anul V — 
utilaj de la Institutul de pe
trol gaze și geologie, și la anii 
V ai Institutului de științe eco
nomice și din alte facultăți. In 
fața profesorilor, absolvenții se 
angajau să răspundă cu entu
ziasm la chemările partidului, 
să muncească cu entuziasm, să 
trăiască în chip socialist.

Succes in muncă, în viață, 
tinerei promoții !

I
I
I

eîndoielnic, noul 
autor pe care-1 
prezintă colecția 
„Luceafărul” do
vedește o îndemî- 
nare notabilă de
a alcătui scurte

I proze vioaie, scrise într-un 
limbaj care conține uneori 
-prospețimi surprinzătoare. Este 

|în ele o notă de spontaneitate 
ce conferă descrierilor proas- 

Bpăta pecete a ingenuității ju- 
’venile și dă un farmec parti- 
Bcular unor gesturi, tablouri 
■sau dialoguri.
| în limitele unei experiențe 
“nu prea cuprinzătoare și, mai 
aales, încă firav solicitată în 
8 elaborarea unor secțiuni ana- 
Ilitice profunde, tînărul autor 

reușește totuși să comunice a- 
«greabil cîteva observații par- 
jticulare, dovedind un intere

sant și promițător simț al dra- 
|maticului.

Din „Ninsoarea aceea”, frag- 
jmentul intitulat „Ochi căprui” 
■se impune prin autenticul fior 
8 dramatic imprimat mișcării 

oamenilor care înfruntă îndîr- 
-jiți dezlănțuirea năprasnică a 
g ploii, sub cerul pe care îl pot 

atinge cu vîrfurile degetelor, 
j Făpturile abia ghicite ale ță

ranilor plutesc straniu în pîn- 
Iza ploii ce amenință să treacă 
stăvilarul pătrunzînd în iazu

■

rile cu pește din firul văii 
și în porumburile de pe „lută- 
rie".

Nu asistăm la acțiunea de 
stăvilire a apelor dar cele cî
teva pagini relevă subtil un 
eroism colectiv. Celelalte două 
părți ale povestirii rărnîn 
simple documente, utile pen
tru o viitoare valorificare ar
tistică.

Din alte cîteva însemnări 
(întîlnire, O să fie nuntă

în ziua de 11 ianuarie a 
avut loc plenara Consiliului 
General al Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport din R.P. Ro- 
mînă.

La plenară au participat 
membrii Consiliului General 
al U.C.F.S., reprezentanți ai 
C.C.S., U.T.M. și ai altor orga, 
nizații obștești și de stat, pre
ședinți ai Consiliilor regionale 
U.C.F.S., președinți și secretari 
generali ai federațiilor sporti
ve, sportivi fruntași.

Plenara a analizat stadiul de 
îndeplinire a sarcinilor trasate 
de Conferința pe țară a 
U.C.F.S. și execuția bugetară 
pe anul 1962, a stabilit măsu
rile necesare pentru continua 
dezvoltare a activității sporti
ve de mase și de performanță 
potrivit sarcinilor trasate de 
partid și guvern. Plenara a 
aprobat calendarul competi- 
țional și bugetul mișcării 
tive pe anul 1963.

Plenara a eliberat pe 
rășul Victor Voichiță 
funcția de vicepreședinte 
U.C.F.S., care a primit alte în
sărcinări și a ales ca membri 
ai Biroului Consiliului Gene
ral și vicepreședinți ai U.C.F.S. 
pe tovarășii Gheorghe Popescu 
și Marin Bîrjega.

scriptivă ne-ar fi plăcut să 
fie mai mult exersată de au
tor. Din păcate ea este folo
sită auxiliar, ca introducere 
la niște povestioare cu sem
nificații deseori prea palid re
levate.

Eroii despre care scrie Iaco- 
ban sînt mai toți tineri: elevi, 
muncitori, studenți. colecti
viști. O excursie pe munte îi 
prilejuiește cunoașterea unei

Adunarea proiectanților 
marilor uzine

termenul stabilit. 
acestea vor fi de 
mai bună calita

te, avind calificativul 
de „foarte bine” 
„excepțional”.

„Foarte bine" 
„excepțional” — ace
stea au fost dezidera
tele tuturor celor 
care au luat cuvîntul 
la adunarea Institu
tului de proiectări 
metalurgice.

— Cînd proiectele 
întrunesc aceste ca
lități, spunea Vasile 
Stan, secretarul comi
tetului U.T.M., se 
reduc și consumurile 
de materiale la con
strucție, iar acestea 
sînt mai trainice și 
prețul de cost e mai 
ieftin. Prin 
rea unor 
care pot fi 
te și în alte 
ții, munca 
are cel

viața în hainele ei cotidiene. 
Numai că. dacă a scrie despre 
tot ce vezi poate însemna rîv- 
nă lăudabilă, valorificarea li
terară a unor fapte nu poate 
ignara o selecție a lor, precum 
și acțiunea de luminare ine
dită, dintr-un unghi personal, 
a celor văzute. Pe Iacoban îl 
pîndește pericolul facilității 
descriptive. Singurul efort de 
a ridica faptul la semnificație 
este mărturisit prin predilec-

„ESTUDIANTINA “
de MIRCEA RADU IACOBAN

mare) atrage atenția percepe
rea senzitivă a unor elemente 
ale naturii, receptată cu o 
anume savoare tactilă.

Autorul „simte” la modul 
primar mirosul ploii, aluneca
rea rece a norilor sau mîngî- 
ierea spicului necopt. El nu 
transfigurează ci înregistrează 
și redă senzația nemijlocită a 
contactului cu elementele na
turii.

Alături de simțul dramati
cului relevat mai înainte, a- 
ceastă particulară însușire de-

filatoare, studentă în anul al 
III-lea la Filologie („întîlni
re”). în oraș l-a cunoscut pe 
șoferul student din „Coborîți 
la Universitate”. După crîm- 
pee dintr-o discuție a unor 
colectiviști în tren alcătuiește 
„Ninsoarea aceea”. Așa îi în- 
tîlnește autorul pe cei mai 
mulți eroi ai săi. S-ar părea 
că aici este vorba de o atitu
dine artistică : subiectele lite
rare i se oferă scriitorului 
fără ostentația căutării senza
ționalului. Literatura reflectă

ția pentru finalul cu poantă 
prezent în multe din aceste 
însemnări. Caracteristică pen
tru această manieră este „în 
trenul de Nisipitul". Tînărul 
forestier este bănuit de autor 
de a fi sustras deșeuri. în fapt, 
sacul cu pricina conține cărți 
pentru muncitori. Bănuiala 
este amplificată în mod neju
stificat și exagerarea impre
siei nu poate suplini adînci- 
mea semnificației de simbol a 
sacului cu cărți. Observația 
profundă, întemeiată pe o

realiza- 
proiecte 

reutiliza- 
construe- 

noastră 
mare

randament : sute 
mii de ore economisi
te la proiectare, ca
litatea ireproșabilă a 
proiectelor., reduce
rea volumului de in
vestiții.

Cu asemenea anga~ 
jamente colectivul In
stitutului de proiec
tări metalurgice și-a 
afirmat hotărîrea de 
a îndeplini exemplar 
sarcinile de plan p« 
anul 1963.

premiză verosimilă, este în
ecată de hazul idilic al poan
tei. Aceeași manieră anecdo
tică strică substanța unei po
vestiri în care interesul țăra
nului pentru noțiuni de știin
ță este subțiat de explicația 
din final : bătrînul colectivist 
a verificat prin întrebări care 
dovedeau interes științific, 
priceperea fiului, membru al 
brigăzii științifice.

Investigațiile reportericești 
mărturisesc o curiozitate di
versificată — și această varie
tate justifică numai.tematic a- 
precierea din prefață conform 
căreia povestirile luate la un 
loc. ar forma „o imagine glo
bală, un tablou al vieții noa
stre. interesant și original1’. 
Tînărul autor realizează tema
tic un „tur de orizont” apre
ciabil dar însemnările sale nu 
se cristalizează în lucrări fini
te și nici nu conturează carac
tere care să se rețină. Maniera 
simplei descripții sau a dialo
gului neîmpletit cu relevarea 
unor particularități caractero
logice — chiar în aceste scur
te povestiri și note de repor
ter — este abiafprima etapă a 
elaborării artistice. Din ea am 
reținut cîteva virtuți ce se 
cer însă împlinite în elaborări 
substanțiale.

C STĂNESCU



Tineretul progresist american
iși va apăra cu hotărîre drepturile

Evenimentele din Katanga

Organizația noastră nu in- 
tenționează să se înre
gistreze în virtutea legii 

McCarran, pe care o conside
răm neconstituțională și anti
democratică. a declarat, la 11 
ianuarie, la o conferință de 
presă, Mike Stein, președin
tele organizației progresiste de 
tineret „Advance”. Conferința 
de presă a fost organizată în 
legătură cu instrucțiunile date 
de Robert Kennedy, ministrul 
justiției al S.U.A., Oficiului de 
control asupra activității sub
versive de a cere înregistrarea 
organizației „Advance”, ca „or
ganizație aflată sub controlul 
comuniștilor”. <

„Advance” este o organizație 
independentă, care luptă pen
tru drepturile tineretului 
newyorkez, se spune în decla
rația căreia i s-a dat citire la 
conferința de presă. Ea se mîn- 
drește cu activitatea ei în a- 
părarea păcii, cu munca pen
tru tineret, cu participarea la 
lupta pentru lichidarea discri
minării rasiale și a celorlalte 
forme de nedreptate socială”. 
Stein a spus că atacul împo
triva organizației „Advance” 
este un npu pas în ofensiva 
împotriva drepturilor cetățe
nești ale americanilor. O serie 

li—

•i>i- senin • /Y.rr////y pi- suim •/'Ă.W.7///7»
NEW YORK. — Secretarul 

general al O.N.U., U Thant, a 
oferit un dejun în cinstea lui
N. T. Fedorenko, reprezentant 
permanent al U.R.S.S. la
O. N.U. La dejun au luat parte 
Stevenson, reprezentantul per
manent al S.U.A. la O.N.U., 
Dean, reprezentantul perma
nent al Angliei, Seydoux, re
prezentantul permanent al 
Franței, E. D. Kișeliov, adjunct 
al secretarului general al 
O.N.U., și alții. Dejunul s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

DJAKARTA. — La 12 ianuarie 
Antonin Novotny, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace, și 
persoanele care il însoțesc au so
sit la Djakarta într-o vizită oficia
lă. Oaspeții din Cehoslovacia au 
fost întîmpinați pe aeroport de 
președintele Indoneziei, Sukarno, 
și de membrii guvernului indone
zian.

PARIS. — Agenția France Presse 
anunță că la Tunis a început pro
cesul în legătură cu recentul com
plot antiguvernamental. Tribunalul 
militar judecă 24 de acuzați.

PARIS. — In după-amiaza zilei 
de 12 ianuarie s-a deschis la Paris 
sesiunea Consiliului National al 
Păcii din Franța. Sesiunea, care se 
va desfășura timp de două 
este consacrată problemei 
mării.

zile, 
dezar-

Noro-
Cam-

PNOM PENEI. — Prințul 
dom Sianuk, șeful statului 
bodgia, a declarat Ia 12 ianuarie 
că a acceptat invitația de a face 
o vizită oîicială in Republica 
Populară Chineză și in Republica 
India.

de ase- 
de femei din 
reprezentante 
din Anglia, 
Indonezia și 

A-

HAVANA. — La 11 ianua
rie, în capitala Cubei s-a des
chis Congresul femeilor din 
America. La lucrări participă 
delegații ale țărilor Amerîcii 
de Nord și de Sud. în calitate 
de invitate participă, 
menea, delegații 
țările socialiste, 
ale femeilor 
Franța, Algeria, 
din alte țări ale Europei, 
fricii și Asiei. în total, la lu
crările congresului participă 
aproximativ 500 de delegate și 

întreagă de persoane cu vederi 
progresiste din America — 
luptători pentru pace, lideri 
sindicali, lucrători din presă 
— sint supuși persecuțiilor pe 
baza legii draconice McCarran. 
Astăzi, ea a fost aplicată pen
tru prima oară împotriva unei 
organizații de tineret. Stein a 
subliniat că tineretul progre
sist din America își va apăra 
drepturile constituționale. El 
a chemat pe americani să tri
mită la Washington scrisori și 
telegrame de protest împotriva 
persecutării organizației de ti
neret.

In Borneo de nord
luptele continuă

BRUNEI 12 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al co
mandamentului trupelor bri
tanice din Brunei a declarat că 
unități britanice continuă ope
rațiunile împotriva detașamen
telor de răsculați al căror efec
tiv a fost apreciat de purtăto. 
rul de cuvînt la citeva sute.

In același timp, s-a anunțat 
că răsculații continuă să acți
oneze și în teritoriul învecinat 

invitate de peste hotare. Con
siliul Național al Femeilor din 
R.P. Romînă este reprezentat 
de Elena Vîlcoci, secretara 
Consiliului.

ROMA. — Poliția italiană a a. 
restat de curînd pe așa-zisul „rea
lizator" de filme, Luciano Nardo. 
Speculînd dorința unor tineri ita
lieni de a deveni artiști de cine
ma, Nardo a încasat cite 30 000 de 
lire de la fiecare din cei 50 de ti
neri veniți din diferite orașe ale 
țării pentru a apare în filmul pe 
care acesta pretindea că-1 turnea
ză. Escrocheria a fost descoperită 
datorită unuia din tinerii „actori", 
care a observat că „maestrul" 
turna fără peliculă filmul care tre
buia să se intituleze „Căutătorii de 
aur".

— In urma unei anchete 
de Institutul Central de 
din Italia, scrie ziarul 
della Sera", rezultă că

ROMA, 
eiectuate 
Statistică 
..Corriere 
din 8 020 comune, numai 3 841 dis
pun de școli pentru copii intre 6 
și 14 ani, in timp ce restul de 
4 179 nu au școli. „Așadar, scrie 
ziarul, aproximativ 300 000 de co
pii intre 6 și 14 ani nu au Încă 
posibilitatea, in comunele in care 
locuiesc, să Învețe la școală".

RANGOON. — Naționaliza
rea de către guvernul birman 
a societății petroliere mixte 
birmano-engleze ,,Burma Oil 
Company", în care englezii 
aveau o participate conside
rabilă, reprezintă un eveni
ment de seamă în istoria ță
rii, scrie revista birmană 
„Vorward", organ al Ministe
rului Informațiilor și Culturii 
al Birmaniei. Această hotărîre 
a guvernului, subliniază revi
sta, constituie o victorie în
semnată a poporului birman.

ACCRA. — La 11 ianuarie, a- 
nunță agenția Associated Press, 
președintele Ghanei, Kwame Nk.ru- 
mah, a dat dispoziție să se creeze 
un tribunal special pe lingă Curtea 
supremă din Accra pentru judeca
rea criminalilor care au pus la 
cale noul atentat la viața sa. După 
cum s-a mai anunțat recent, la cî- 
teva minute după ce președintele 
Nkrumah a părăsit incinta unul 
stadion din Accra, aici a explo
dat o bombă, ucigînd o persoană 
și rănind alte 80.

Pentru eliberarea 
de sub jugul 

colonialist

Jineretul din Kalimanta- 
nul de nord (insula Bor
neo) continuă lupta pen

tru eliberarea patriei de jugul 
colonialiștilor englezi. Potrivit 
relatărilor sosite din Brunei, 
un mare număr de tineri pa- 
trioți au părăsit orașele ocu
pate de colonialiști și au ple
cat în junglă pentru a continua 
lupta împotriva opresorilor 
străini. Aproape în fiecare 
noapte, partizanii atacă cazăr
mile detașamentelor de pedep
sire, aruneînd în aer depozitele 
de muniții, combustibil, lipesc 
afișe în orașe chemînd popu
lația să continue lupta pentru 
eliberarea patriei.

Sarawak. Vineri a avut ioc o 
ciocnire intr-o unitate britanică 
și un detașament de răsculați 
Autoritățile britanice au anun
țat că în cursul acestei ciocniri 
a fost ucis un răsculat, ceilalți 
reușind să se retragă.

Potrivit agenției Associated 
Press, numărul persoanelor a- 
restate în Brunei se ridică la 
peste 2 000.

WASHINGTON. — La 11 ia
nuarie, W. Foster, directorul 
Agenției pentru dezarmare și 
control asupra armamentelor, 
a oferit un dejun în cinstea 
lui V. V. Kuznețov, prim-loc- 
țiitor al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S. La dejun, 
din partea sovietică a parti
cipat, de asemenea, A. F, Do- 
brinin, ambasadorul U.R.S.S. 
în S.U.A., iar din partea ame
ricană — R. McNamara, mi
nistrul de război.

BUENOS AIRES. — In Argenti- 
na se află în continuă creștere 
prețurile la produsele alimentare 
și de primă necesitate. După cum 
arată ziarul ,,Clarin"f în anul 1962

Datorită îndelungatei dominații colonialiste, și astăzi mai pot fi tntilnite condiții de viață aproape 
identice cu cele ale omului primitiv. în fotografie : o colibă de negri în mijlocul junglei din 

Guiana olandeză.

ELISABETHVILLE 12 (A- 
gerpres). — Profitînd de îngă
duința autorităților O.N.U., 
Chombe, care se angajase „să 
colaboreze” cu forțele O.N.U. 
și guvernul central congolez 
în vederea reglementării situa
ției din Katanga, în dimineața 
zilei de 12 ianuarie a dispărut 
pe neașteptate din Elisabeth- 
ville. Știrile ulterioare au con
firmat bănuiala că a plecat la 
prietenul său Roy Welensky, 
la Ndola, localitate situată în 
Rhodesia de nord. Sub pre
textul că a plecat „să se con
sulte cu miniștrii guvernului 
katanghez”, refugiați în Rho
desia de nord, Chombe a avut 
de asemenea întrevederi cu 
marionetele colonialiste din și- 
cest teritoriu care, după cum 
se știe, nu o dată s-au declarat 
gata să-1 sprijine în lupta pen
tru a împiedica încadrarea 
Katangăi într-un stat congo
lez centralizat. Așadar, cu în
găduința O.N.U., Chombe se 
deplasează liber oriunde do
rește și desfășoară, tot liber, 
o intensă activitate scizionistă. 
Potrivit agenției France Pres
se, el a anunțat în cadrul unei 
conferințe de presă că inten
ționează să se reîntoarcă la 
Kolwezi, centru minier im
portant în Katanga, aflat încă 
sub controlul secesioniștilor. 
Cu perfidia-i cunoscută, atît 
înainte de a părăsi Elisabeth- 
ville-ul, într-o convorbire cu 
consulii englez și belgian, cît 
și la Ndola, Chombe a decla
rat din nou că „orice s-ar în- 
tîmpla, lumea trebuie să știe 
că sînt adept al planului 
O.N.U. și că am făcut totul

crescut 
luna de-

în capitală preturile au 
cu 377 Ia sută. Numai in 
cembrie a anului trecut preturile 
au crescut cu 37 la sută.

NEW YORK. — In apropiere de 
localitatea Wichita (statul Kansas) 
s-a prăbușit joi noaptea în ilăcări 
un bombardier cu reacție, aparji- 
nind bazei militare aeriene din 
Nebraska. Pilotul avionului, anun
ță agenția, a încetat din viată iar 
ceilalți doi membri ai echipajului 
s-au salvat cu parașuta. In aceeași 
zi, un alt avion al forjelor navale 
ale S.U.A., avînd la bord 12 per
soane, s-a prăbușit în apropiere de 
baza navală Kodiak din Alaska. 
Agenția Associated Press preci
zează că numai 5 persoane au su
praviețuit. 

pentru aplicarea lui”. Toate a- 
ceste afirmații sforăitoare, 
este bine știut, s-au dovedit a 
fi simple mistificări. Opinia 
publică este de aceea din ce 
în ce mai surprinsă de îngă
duința și credulitatea suspec
tă pe care forțele O.N.U. o 
manifestă în ultimele zile față 
de aceste declarații fățarnice.

Deși din știrile transmise în 
dimineața zilei de 12 ianuarie 
reieșea, că detașamentele jan
darmeriei katangheze se de
stramă, agenția Reuter anunța 
după-amiază că în drumul 
spre centrul minier Kolwezi 
maț sînt încă concentrate for
țe katangheze, gata să se opu
nă în cazul în care forțele 
O.N.U. ar încerca să ocupe 
orașul.

Declarația P €. din S.U.A.
NEW YORK 12 (Agerpres). 

— Partidul Comunist din Sta
tele Unite a dat publicității o 
declarație în care sînt analiza
te învățămintele recentei crize 
din regiunea Mării Caraibilor 
și sînt expuse vederile comu
niștilor americani asupra pro
blemelor păcii și coexistenței 
pașnice.

Ca și întreaga omenire, se 
spune în declarație, poporul a- 
merican a respirat cu profun
dă ușurare în legătură cu fap
tul că în cursul recentei crize 
din regiunea Mării Caraibilor 
războiul nuclear a fost preîn- 
tîmpinat, iar invazia în Cuba, 
care ar fi putut să provoace 
un asemenea război, a fost ză
dărnicită.

Catastrofa a fost preîntîmpi- 
nată datorită politicii de pace 
și de coexistență pașnică pe 
care au promovat-o și continuă 
să o promoveze cu fermitate și 
elasticitate Uniunea Sovietică, 
țările socialiste, datorită acțiu
nilor statelor neangajate și 
ale forțelor care luptă pentru 
pace în țările capitaliste.

Rezolvarea pașnică a crizei 
din regiunea Mării Caraibilor, 
se subliniază în declarație, a 
demonstrat din nou viabilita
tea și justețea tezelor cuprinse 
în Declarația de la Moscova a 
reprezentanților celor 81 de 
partide muncitorești și comu
niste din. anul 1960, precum 
și a tezei Congresului al 
XXII-lea al Partidului Comu
nist al Uniunii. Sovietice ' cu 
privire la posibilitatea de a se 
exclude războiul din viața so
cietății chiar și în condițiile 
existenței capitalismului și a

de

Ele au
12 ianuarie, fără a 
însă o împotrivire 

localitatea Sakania, 
frontiera cu Rhode-

Agențiile occidentale 
presă anunță că trupele O.N.U. 
continuă înaintarea, 
ocupat la 
întîrnpina 
serioasă, 
situată la 
sia de nord. Alte detașamente 
ale O.N.U. continuă drumul 
spre Kolwezi.

în același timp, după cum 
relatează agenția France Preș. 
se, puterile coloniale exercită 
serioase presiuni asupra O.N.U. 
și asupra guvernului central 
congolez, insistînd asupra anu
lării cererii guvernului con
golez cu privire la înde
părtarea din Elisabethville a 
consulilor englez și belgian, 
care îl sprijină fățiș pe Chom
be.

imperialismului într-o parte a 
lumii.

în declarație sînt condam
nați cu hotărîre politicienii 
ultrareacționari din Statele 
Unite care desprind concluzia 
că criza ar fi confirmat jus
tețea și eficacitatea politicii 
„de pe poziții de forță", promo
vată de imperialismul ameri
can, și este cuprins un avertis
ment serios cu privire la peri
colul pe care asemenea „con
cluzii" îl implică pentru cauza 
păcii și a coexistenței pașnice.

în declarație se acordă un 
loc considerabil criticării as
pre a vederilor antileniniste 
ale conducerii Partidului Mun
cii din Albania și ale celor 
care o sprijină asupra păcii și 
coexistenței pașnice.

în declarație se subliniază 
în încheiere necesitatea unită
ții tuturor țărilor socialiste, a 
unității întregii mișcări comu
niste și muncitorești internațio
nale în interesul luptei con
tinue pentru pace și socialism, 
împotriva politicii agresive 
imperialismului.

a

---- s

O nouă acțiune 
a guvernului

S.U.A. împotriva
Cubei

NEW YORK 12 (Agerpres). 
— După cum anunță corespon
dentul agenției Associated 
Press, la sediul O.N.U., guver
nul Statelor Unite a dat in
strucțiuni reprezentantului său 
la O.N.U. Adlai Stevenson, „să 
depună toate eforturile”, pen
tru a împiedica Organizația 
Națiunilor Unite să acorde a- 
jutor Republicii Cuba în crea
rea unei stațiuni agricole ex
perimentale.

Proiectul creării acestei sta
țiuni în Cuba a fost aprobat 
de Consiliul directorilor Fon
dului special al O.N.U. pentru 
nevoile dezvoltării economice, 
încă în luna mai 1961. Din ca
uza urii față de sistemul social, 
care se consolidează în Cuba 
revoluționară, delegatul State
lor Unite a încercat să împie
dice aprobarea proiectului, iar 
ulterior S.U.A. au început să 
frîneze în fel și chip traduce
rea în viață a hotărîrii adop
tate.

Corespondentul agenției 
Associated Press arată că 
în cercurile apropiate delega
ției americane se declară pe 
față că delegația S.U.A. „va 
depune toate eforturile” spre a 
obține abolirea hotărîrii adop
tate. Acest fapt denotă că Sta
tele Unite caută să determine 
din nou Organizația Națiunilor 
Unite să încalce propriile ei 
hotărîri, precum și principiile 
Cartei O.N.U.

em r. m germană

clevj ai unei școli din Berlinul democrat în vizita la o întreprin
dere industrials.

La 15 ianuarie se deschide 
la Berlin cel dc-al VI- 
lea Congres al P.S.U.G. 

Capitala R. D. Germane ora
șele și satele au îmbrăcat dc 
pe acum haina de sărbătoare, 
steaguri de stat ale R. D. 
Germane, roșii, precum și cele 
ale țărilor prietene se află pe 
frontispiciul clădirilor, pano
uri înfățișînd realizări ale 
R.D.G. pot fi întilnite la fie 
care pas.

în preajma congresului, din 
întreaga țară sosesc tot mai 
multe cereri ale oamenilor 
muncii de a fi primiți candi
dați de partid. Se lărgește în
trecerea plină de avînt care 
se desfășoară în cinstea con
gresului. Planul de extracție 
a cărbunelui în minele de su
prafață a fost depășit în anul 
1962 cu 20 000 de tone, cu toate 
că gerurile au creat mari gre
utăți. în mod deosebit s-au 
evidențiat minerii din regiu
nile Cottbus, Leipzig, Halle. 
La combinatul siderurgic Ehw 
din Thale, planul anual a fost 
îndeplinit la 20 decembrie, iar 
la oțelăria din Hennigsdorf, 
la 19 decembrie.

Oamenii muncii d'n R. D. 
Germană întîmpină importan
tul eveniment — Congresul 
partidului clasei muncitoare, 
cu noi realizări în lupta pen
tru victoria socialismului.

Sărbătorire tradiționala în Grecia
ATENA 12 — Populația din sa

lul Moneclissia, din districtul Ser- 
res, a sărbătorit și în anul acesta, 
ca de altfel în fiecare an, una din
tre cele mai vechi tradiții, care da
tează de pe vremea sărbătorilor 
antice în cinstea zeului Dyonisos. 
în această zi, potrivit tradiției, are 
loc o „revolujie” în gospodărie, 
bărbații luînd locul femeilor în 
treburile casnice. In această zi,

Militari sauditi s-au refugiat 
în Yemen

SANAA 12 (Agerpres). — 
Postul de radio Cairo anunță 
că între președintele R. A. 
Yemen, As Sallal, și coman
dantul șef al trupelor R.A.U. 
din Yemen, generalul Kadi, a 
avut loc o nouă întrevedere, în 
cursul căreia a fost examinată 
situația de la frontierele țării. 
Potrivit aceluiași post de ra
dio, în prezent situația mili

/a începutul anului 1963, 
în regiunea Leipzig a 
intrat în funcțiune un 

combinat pentru prelucrarea 
blănurilor — anunță „Berliner 
Zeitung”. Din acest combinat 
fac parte o serie de întreprin
deri, printre care „Edelpelz”, 
„Stadtpelz”, ambele din Leip
zig, „Sachsenpelz", din Nauen- 
hof, „Pelzbekleidung” din 
Schkeuditz și „Adolf Arnold” 
din Nauenhof. Combinatul 
pentru prelucrarea blănurilor 
din regiunea Leipzig este unul 
dintre cele mai mari între
prinderi din Europa din bran
șa blănurilor.

La întreprinderile din Leip
zig și Bautzen an fost con
struite aparate de înaltă 

frecvență cu 60 de canale, care 
vor permite ca o parte din li
niile telefonice inter-orașe să 
devină automate. A fost stabilită 
o legătură automată directă in
tre centrul regional Neubran
denburg și orașul Neustrelitz. în 
curînd Neubrandenburg va avea 
o legătură directă cu Berlinul, 
cum au și alte centre regionale, 
printre care se numără și Leip
zig.

tu prezent, inginerii din între
prinderea pentru tehnica comu
nicațiilor din Leipzig pregătesc 
folosirea unor dispozitive de 
micrdmodulație Ia construirea a- 
paratclor de înaltă frecvență 
pentru comunicațiile telefonice.

bărbații coc pîinea, mulg vacile, 
gătesc mîncarea și îngrijesc de co
pii, în timp ce femeile, îmbrăcate 
în haine bărbătești, se adună la 
cafenea unde beau vin și discută 
despre politică.

Anul acesta, femeile din sat .au 
sărbătorit acest obicei toată noap
tea, cîntînd și dansînd, pînă în 
zorj, cînd „domnia” lor s-a termi
nat...

tară la frontiere este „pe de
plin satisfăcătoare", forțelej re
publicane controlînd toate re
giunile de frontieră

Pe de altă parte, postul de 
radio Sanaa relatează că un 
grup de militari ai Ărabiei 
Saudite s-au refugiat în Ye
men, alăturîndu-se forțelor 
republicane.

In momentul de față, 
pe planeta noastră nu 
există un alt loc în care 
colonialiștii să reprime 
cu atîta cruzime voința 
de libertate a poporului, 
așa cum o fac în Ango

la. Satrapii salazariști 
au vărsat rîuri de singe 
în această țară mult în
cercată din Africa. Doi 
ziariști suedezi, AN
DERS ENMARK și PER 
WESTBERG, care au că
lătorit prin Africa, au

spre frontierandreplîndu-vă
Angolei întîlniți în drum refu
giați. Un întreg popor fuge din 
locurile sale de baștină. Ziua 
și noaptea se scurge de-a lun
gul drumului torentul nesfirțit 

<0i de oameni ce se îndreaptă spre 
adincurilejCongoului.

Merg cîfe 10—20 de oameni — tot ce a 
mai răma^dintr-un întreg trib sau sat. Au 
adoptat obiceiurile animalelor, care se fe
resc de lătratul Clinilor și de împușcături. 
Încă și aici, în Congo, mai sînt speriați. Au- 
ssind automobilul, o zbughesc imediat spre 
iarba înaltă. Dar de îndată ce mașina trece, 
deasupra ierbii apar legături purtate pe cap 
și căruțe ce se îndreaptă spre șosea. Femeile 
poartă deasupra capului produsele alimen
tare, cratițele, felinarele, iar în spatele lor 
pe cei mici. Bărbați tineri aproape că nu se 
văd — au fost uciși sau luptă alături de in
surgenți.

Am ajuns la frontieră în districtul Kim- 

publicat în 1962, la Mal- 
mâe cartea „Angola — 
Mozambic*. Este o măr
turie veridică a celor vă
zute de ei, dezvăluind 
tabloul suferinței și 
luptei poporului angolez.

pangu. Satul era plin de refugiați veniți din 
Angola chiar în ultima noapte. Cei morți e- 
rau înveliți în pături și purtați în cîmp : 
de-a lungul liniei de frontieră sînt rezervate 
locuri pentru morminte. Frontiera Angolei 
poate fi recunoscută după mulțimea crucilor.

Două cuvinte

frontieră neliniștită... De cu
rînd s-a iscat zvonul că garni
zoana portugheză de pe terito
riul Angolei a primit întăriri. 
Refugiații povestesc că au fost 
urmăriți cu cîinii chiar pînă în 
Congo. La spitalul local, pe 

unul .din paturi, zăcea Maria Tamaku din 
satul Kassa., rănită cu o rafală de arme au
tomate. Iată îngrozitoarea ei povestire :

— Cînd soldații s-au ivit în sat, mi-am 

luat copiii și am plecat. Nu știu uiide au 
dispărut toți ceilalți. Mergeam noaptea, căci 
ziua ne ascundeam de avioane. Alimentele 
pe care am reușit să le luăm ne ajungeau 
pentru două săptămîni. Mie mi-a secat lap
tele. N-aveam cu ce hrăni copiii. La fron
tieră am ajuns dimineața devreme și aci am 
fost zăriți de soldați. Noi am luat-o la fugă, 
iar ei au deschis focul. M-au nimerit numai 
în picior și în ochi, așa că am putut totuși 
să mă târăsc. Copiii mă ajutau, iar eu mă 
tîram. Astfel am trecut frontiera.

„Lufuma" — cuvîntul acesta poate fi de
seori auzit în satele refugiaților care și-au 
găsit adăpost în Congo. în toate povestirile 
despre cele ce se întîmplă în Angola figu
rează neapărat cuvîntul „lufuma".

— Ce a urmat după aceasta ? Ce au făcut 
soldații ?

— „Lufuma" !
Este un cuvînt în limba kikongo, vorbită 

în Angola de nord, și în partea învecinată 
cu Congo. „Lufuma" înseamnă moarte vio
lentă. Deseori, pentru precizare, mai este 
folosit al doilea cuvînt : „Zenga".

Institutorul Ariteine Tunga are 30 de ani. 
Satul lui natal, Nsalambonga, este situat nu 
departe de Damba în nordul Angolei. Prin
tre refugiați, Tunga are o situație deosebită: 
el știe să citească și să scrie. în cursul ope
rațiilor de pedepsire, portughezii îi urmă
reau în primul rînd pe cei ce știau carte, 
întrucît vedeau în ei conducători ai răscoa
lei. împuțeau pe loc pe cei la care găseau 
în colibe chiar un simplu creion. Tunga a 
plecat la timp. Acum el îndeplinește rolul 
de furier. Alături de el sînt încă doi locui
tori din Nsalambonga, toți cîți au rămas în 
viață.

Tunga povestește :
— Soldații au alungat pe toți bărbații ti

neri ai satului. Le-au legat mîinile la spate, 
picioarele de la genunchi, și i-au aruncat în
tr-un camion ca pe niște vite. Camionul l-au 
umplut pînă la refuz. Pentru ca oamenii să 
nu se revolte, soldații le-au spus că-i duc 
la munci forțate. Adică povestea veche : au 
venit pentru a mobiliza muncitorii. Și mulți 

s-au liniștit. După aceasta camionul a ieșit 
din sat și a revenit mai târziu pentru a-i lua 
pe soldați.

— Și ce s-a întâmplat ?
Alături de institutor sînt cei doi consăteni, 

tâmplarul Mirighiedi și țăranul Paiva. La ușă 
se îngrămădesc copilașii. întrebarea mea este 
tradusă în limba kikongo și urmează răspun
sul în cor :

— „Zenga".
Ariteine Tunga face cu degetul un gest 

de-a curmezișul gîtului. „Zenga" înseamnă : 
„Tăierea capului".

Kimpangu. Un grup de angolezi în aștep
tare. Unul dintre ei scoate briceagul. îl chea
mă Nsabi Daniel și a fugit din satul Kimaia- 
la. Cu o mișcare rapidă angolezul desenează 
în aer cu cuțitul deasupra pieptului și pîn- 
tecului vecinului un fel de crestătură. Ve
cinul aprobă, ia cuțitul și repetă gestul lui 
Nsabi.

Cuțitul este înapoiat stăpînului. în timpul 
povestirii, Nsabi gesticulează cu cuțitul, 
străpunge văzduhul și-l înșurubează în aer. 
Ochii tuturor sînt atrași de muchea cuți
tului.

Iată, așa împlîntau portughezii baionetele, 
apoi pe cei asasinați îi virau în saci, și-i a- 
runcau în mare. Aceasta s-a întâmplat la 
San Antonio, pe litoral. La Kimpenba au fă
cut același lucru, iar trupurile le-au zvîrlit 
în foc. La fel în Kibokolo și la Damba.

Refugiații care treceau pe alături se opreau 
pentru a-l asculta pe Nsabi Daniel. Unii din
tre ei se apropie mai mulț și participă la 
convorbire. Fiecare vrea să adauge cîte ceva. 
O bătrînă spune :

— Noi ne feream să trecem peste poduri. 
Lîngă pod sint totdeauna soldați. Preferam 
să trecem rîurile noaptea înotând cît mai 
departe de pod. Citeodată legam doi pari 
pentru a trece copiii și lucrurile.

Un bătrîn cu plete lungi:
— Ei ucideau copiii, izbindu-i de pămînt 

ca pe niște căței. Bătrînilor le tăiau capete
le. Gloanțele le păstrau pentru cei tineri.

Somgana din Kimpenba este un tânăr cu 
o legătură în jurul gîtului:

— în aprilie i-au împușcat numai pe cei 
ce știau să scrie.

Cu toții vorbesc despre violențe și sama
volnicii.

„Lufuma"...

Ce povestește 

talismanul
peăranii din nordul Angolei 

care i-arn întâlnit printre refu
giați, pomenesc rareori despre

. lege. Poate că în celălalt capăt 
al țării, de pildă, la Luanda,

I legea există. Dar ea nu ajunge 
pînă în munți, pînă în satele 

Nsalambonga sau Kimpenba, deși aici există 
reprezentantul și tâlmaciul legii. Numele lui 
este „chefe do posto" — șeful de post.

„Chefe do posto" se găsește p° treapta 
inferioară a ierarhiei portugheze. Teritoriul 
subordonat lui nu este prea mare : citeva 
sate numai, dar aci voința și cuvîntul lui con
stituie legea. Libertatea, pămîntul, munca, 
toate acestea se găsesc în mîinile lui. în po
vestirile pe care le-am auzit de la țărani, 
el apărea ca o forță a naturii, ale cărei apari
ții neașteptate și catastrofale se întipăresc în 
memorie la fel ca o lovitură a trăznetului 
sau o inundație. în raportul O.N.U. cu pri
vire la Angola se arată că de cele mai multe 
ori talismanele purtate de angolezi au me
nirea de a-i feri în cazul unei întâlniri cu 
„stăpînul".

în unele locuri, africanii sînt lăsați să 
prelucreze pămîntul dar numai rareori aces
ta le aparține. în cazul cînd „interesele ob
ștești" o cer, parcela lor este luată.

Autoritățile pot declara pur și simplu că 
pămîntul este liber și neocupat.

Autoritățile afirmă că în Angola nu mai 
există, chipurile, munci forțate. Toate mun
cile sînt prestate, chipurile, în mod volun

tar, există un contract și ambele părți sînt 
mulțumite. Dar angolezii povestesc că în în
treaga țară ca și pînă acum există un fel 
de vînătoare de robi. Oamenii sînt scoși cu 
forța din locurile lor, trăiesc cîte un an sau 
doi în lagărul de pe lîngă plantații sau fa
brici. Pentru munca lor de 10—12 ore pe 
zi, primesc... primesc aproape nimic după 
ceea ce li se scade pentru hrană, locuințe și 
impozite. Sînt fericiți în cazul că le rămîne 
cu ce să se înapoieze acasă.

Ca și robia în trecut, muncile forțate au 
o acțiune dăunătoare asupra comunității să
tești, despart familiile și aduc africanilor 
suferințe și umiliri.

Există și un alt mijloc de a dobîndi brațe 
de muncă: sistemul actelor de identitate, 
într-un sat din apropiere de Damba, cîțiva 
bărbați s-au pregătit să plece în căutare de 
muncă. Administratorul a refuzat să le eli
bereze actele necesare : rămîneți, chipurile, 
acasă. Iar după cîtva timp i-a chemat și a 
început să se intereseze cu ce se ocupă, cîte 
zile au lucrat în anul acesta. Oamenii au 
răspuns că au stat aproape tot timpul fără 
lucru pentru că nu li s-au eliberat acte de 
identitate. La care administratorul a răspuns 
că ei sint obligați să muncească și întrucît 
ei singuri nu și-au găsit treburi, el îi va „a- 
juta". Și locuitorii satului au fost trimiși în- 
tr-UTi camion la o plantație de cafea unde au 
lucrat un an întreg fără plată. Metoda a- 
ceasta este foarte răspîndită în Angola.

Oare cei patru milioane și jumătate de 
africani din Angola au posibilitatea de a-și 
îmbunătăți situația ? Sub rînduiala actuală, 
nu. Pentru ei in organele reprezentative nu 
există locuri, ei sînt lipsiți de drepturi ci
vice. Salazar afirmă că africanul are nevoie 
de sute de ani pentru a-și cîștiga 
dreptul de a se numi cetățean. între timp 
angolezii rămîn întrutotul la discreția dic
tatorului local „chefe do posto". Semnul dis
tinctiv al acestuia este rigla cu care îi bate 
în palmă pe angolezii ce se fac vinovați. Șe
ful de post bate puternic, pielea pleznește și 
oasele troznesc... Sub semnul acesta, Portu
galia conduce coloniile sale.
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