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tineretului
Muncitor

Duminică 27 ianuarie 1963

„Cum vefi Tnvăja astăzi, așa vefi munci mîina", obișnuiește să spună maistrul Niju Gligore, elevilor 
săi de la Școala profesională a Uzinelor de tractoare din. Brașov. Pentru aceasta însă în orele de pro- 
iducjie el le supraveghează cu atenție fiecare mișcare în operațiunile pe care Ie execută, îi ajută 

părintește în însușirea viitoarei lor meserii. Foto : N. STELORIAN

t în pagina a ll-a
[ ® Cronica dramatică : „ 

nu-ți taci prăvălie cu 
scară" de Eugen Barbu.

în pagina a lll-a
> In satele raionului Bîr

lad, Zilele iernii — zile de J 
bogată activitate cultu- j 
rală.

Extinderea folosirii cofrajelor glisante
Aplicată experimental în ultimii trei ani la con

strucția a 22 de silozuri, 7 hoteluri la Mamaia și a 
peste 2 500 de apartamente în București, Galați, 
Cluj, Constanța, Onești, metoda cofrajelor glisante 
va fi extinsă mult în acest an. Ea va fi utilizată 
la ridicarea tuturor construcțiilor industriale de 
mare înălțime, care au aceeași formă în toată sec
țiunea, la construirea blocurilor cu peste 7 etaje 
etc. O dată cu extinderea acestei metode pe scară 
tot mai largă, specialiștii asigură continua ei per
fecționare. în prezent, toate operațiile de ridicare 
a cofrajelor, pe măsura turnării betonului, sînt me* 
canizate, acționate electrohidraulic de la un tablou 
central de comandă.

Un bloc cu 11 etaje ridicat în tot atîtea zile — 
acesta este rezultatul folosirii cofrajelor glisante 
pe șantierele de construcții. Spre deosebire de me
todele obișnuite, acest procedeu modern de con
strucție, oferă și alte avantaje : micșorarea consu
mului de cherestea la cofraje cU pînă Ia 72 la sută, 
renunțarea Ia schela exterioară, care se înlocuiește 
cu o simplă platformă suspendată, turnarea plan- 
șeelor și scărilor interioare aproape în același timp 
cu zidurile exterioare, simplificarea unor lucrări de 
finisare.

Economiile prevăzute în proiect a se realiza prin 
folosirea acestei metode sînt destinate de con
structori îmbunătățirii gradului de confort al a* 
partamentelor. (Agerpres)

CEL MAI FRUMOS 
ANDIN VIAJA

■ abrica de rulmenți
din Bîrlad. Mulți 
dintre muncitorii 
ei tineri au fost 
prezentați cititori
lor noștri. De astă 
dată vom vorbi 

despre întrecerea socialistă, 
despre oamenii antrenați în a- 
cest șuvoi uriaș în care fiece 
gînd se cere nu numai destăi
nuit. ci și împlinit; fiece efort 
singular capătă tărie și proprie 
putere de convingere numai 
prin efortul colectiv al tuturor 
tovarășilor de muncă ; fiece 
nouă izbîndă aparține fiecă
ruia și tuturor, fiindcă alături 
de fluxul firesc al producției 
există un al doilea flux, nece
sar și puternic pînă la conto
pire cu primul: întrecerea so
cialistă.

Important este însă și alt
ceva : la Fabrica de rulmenți 
din Bîrlad, angajamentele în
trecerii socialiste au fost luate 
în condițiile măririi sarcinilor 
de plan pe 1963 : producția 
globală crește cu 20,60 la sută, 
producția marfă cu 25,11 la 
sută, iar productivitatea mun
cii cu 18,2 la sută. Iată deci 
ceea ce-i apropie pe cei peste 
1 000 de tineri muncitori, ceea 
ce-i unește și face posibilă a- 
firmarea puterilor lor, a cu
noașterii temeinice între ei. De 
aici izvorăște un obiectiv e- 
sențial al întrecerii pe anul 
1963 : ridicarea tuturor tineri
lor la nivelul fruntașilor în 
producție.

— Se poate ? — vă veți în
treba.

AZI MAI BINE CA IERI, 
MÎINE MAI BINE CA AZI!

F
ț

— Se poate — răspunde Du
mitru Bejenaru, secretar al 
comitetului organizației U.T.M. 
pe secția strungărie. Iată un 
exemplu edificator. Pe lingă 
nenumărate alte tipuri de ma
șini moderne și complicate, 
secția strungărie a fost dotată 
cu încă două mașini semiauto
mate cu o mare productivita
te. La ele lucrează Sava Lupu 
și Ion Chelaru, vecini. Cheia- 
ru e nou la această mașină, 
nu i-a deprins încă toate tai-

semiautomate presupune o 
memorie a brațelor, rapidă. 
Rulmentul, așa cum îl vedeți, 
cere anumite operații la 
strung, și la rîndul lor ele cer 
mișcări precise și sigure. Toa
te acestea ei le studiază îm
preună și lingă,mașini. Așa în
vață Ion Chelaru cum să lu
creze mai bine, să devină 
muncitor fruntaș. Cu ajutorul 
tovarășului său de muncă, 
Sava Lupu. Sînt în întrecere 
unul cu altul, însă întrecerea

Forța
colectivului

nete, fiindcă, trebuie să vi 
spun, mașina aceasta pe cit e 
de mare randamentul pe care-l 
dă, pe atîta-i de pretențioasă. 
Cu o fracțiune de milimetru să 
greșești numai fixarea cotei la 
operația pe care o execuți, și 
gata — se dereglează și cîteva 
piese ies în flux rebutate. 
Sava observă însă mișcările 
tovarășului său de muncă și, 
în asemenea situații, intervine 
prompt, îl ajută. Dar nu nu
mai atît. După schimb, ia ghi
dul de funcționare și i-l ex
plică. Întocmai ca la școală. 
Lucrul la mașinile automate și

cere ca, în primul rină, ei să 
fie buni tovarăși. Numai a- 
tunci succesele au sens deplin 
și bucură inima.

...Pe la începutul anului tre
cut Sava Lupu nu-și îndepli
nea nici măcar planul de pro
ducție, întîrzia de la lucru sau 
lipsea zile întregi. îl obseda 
un gînd: să plece din fabrică. 
Brigada în care lucra era în 
întrecere cu alte brigăzi și fe
lul său de a se comporta la 
lucru contravenea disciplinei 
socialiste și cu atît mai mult 
principiilor întrecerii. Tovară
șii de muncă l-au pus în dis

cuția brigăzii, i-au cerut să 
răspundă pentru toate aceste 
lipsuri cu propria sa calitate 
de muncitor. Nu i-a fost ușor. 
De, atunci s-a așezat serios pe 
treabă și uite-l, astăzi este 
unul din cei mai buni munci
tori ai secției de strungărie. 
Pregătirea sa, spiritul său de 
inițiativă, gata oricînd să dea 
ajutor și altuia, sînt produsul 
concret al întrecerii socialiste. 
Dar ca să întregim lumea 
preocupărilor sale trebuie să 
notăm și un alt aspect, mărunt 
în aparență, de o mare sem
nificație însă.

Sava Lupu este elev în clasa 
a X-a la liceul seral. La ma
tematică e cel mai „tare" din 
clasă. Consultă revistele de 
matematică, rezolvă probleme 
și ecuații. într-un cuvînt e un 
pasionat al cifrelor. Vasile Da
vid și Vasile Chiriac sînt 
strungari ca și el, și asemenea 
lui învață la seral. Zilele sfîr- 
șesc uneori așa: după cursuri, 
Vasile David și Vasile Chiriac 
(ca să-i dăm numai pe ei e- 
xemplu) își continuă studiul 
acasă sau în fabrică, ajutați de 
colegul lor Sava. Așa își pre
gătesc lecțiile și examenele, 
așa se pregătesc pentru a fi 
buni specialiști în producție; 
unde matematica se cere apli-, 
cată pînă la detaliul infim al 
micronilor. Întrecerea socialis
tă, întrajutorarea se afirmă și 
în asemenea situații. Fiindcă,

A. I. ZĂINESCU

(Continuare în pag. a U-a)

Angajamentele se înfăptuiesc

■
. adunare Ia cămi

nul cultural. Adu
narea generală în 
care colectiviștii 
discută planul pro
ducției îor pe anul 
care abia a început. 

In fafa adunării, în prezi
diu, chipuri de oameni a căror 
înfățișare dezvăluie o lungă 
experiență de viață, oameni 
gravi, maturi.

Iar între oamenii aceștia 
gravi, din prezidiu, — o fată, 
care pare o școlărită mai răsă
rită, rătăcită și ea în sfatul un- 
chieșilor.

Ce-o fi căutînd acolo în pre
zidiu, acolo unde mulțimea co
lectiviștilor din sală pare să-și 
fi concentrat tot ce avea mai 
matur în mijlocul ei, mai grav?

Dar iată că la un mo
ment dat, un bărbat de 
la masa prezidiului, un 
moldovean cît un munte, 
s-a ridicat în picioare, a 
făcut un gest domol că
tre fată: r1,

— Și acum, tovarăși, 
să ascultăm planul de 
producție pe care ni-1 va 
citi tovarășa Tatiana, 
inginera noastră...

Tatiana s-a ridicat în 
picioare și a prins a 
vorbi. O voce subțire, de 
copil, nefirească parcă 
pentru lucrurile deosebit 
de serioase pe care le 
spune. Vorbea despre pro
ducțiile planificate, despre ve
nituri, despre fonduri, des
pre terenuri, despre „atît" 
și „atît" la hectar... cu si
guranță, cursiv și pasionat. 
Cifrele anului acesta se re
vărsau în sală parcă sunate 
de un clopoțel prevestitor de 
bine. Oamenii ascultau cu ca
petele înălțate și zîmbind așa 
ca și cum ar fi ascultat o mu
zică... Pentru că era într-ade- 
văr o muzică, un fel de poem 
al înălțării vieții satului lor pe 
o treaptă mai sus. O frîntură 
de frază revenea mereu și me
reu și incinta auzul și sufletele 
colectiviștilor: „...mai mult de- 
cît anul trecut", „mai mult cu 
„atît" decît anul trecut". Și de 
fiecare dată vocea Tatianei se 
mlădia și ea a bucurie... Erau 
și cifrele ei, producțiile care o 
bucurau și pe ea, dar în acelaș 
timp îi dădeau și acea înfiora
re a grijii care începe să te 
stăpînească din clipa în care 
te simți și tu răspunzător pen
tru acest „mai mult".

...Tot în seara aceea, și tot în 
aceeași sală, colectiviștii au a- 
les-o pe Tatiana să facă parte 
din consiliul de conducere al 
gospodăriei colective. Pusă la 
vot,'propunerea pe care a fă
cut-o cineva de la masa prezi- 
diului a tost urmată de un cor

de voci grele și calde: „Da, da, 
e bună I" Va face parte deci 
dintre oamenii desemnați de 
mulțimea colectiviștilor să-și 
spună în numele lor cuvîntul 
ori de cite ori este vorba de 
interesele colectivei.

Și tot în seara aceea, tot în 
fața mulțimii, Tatiana a mai a- 
vut de trecut pragul unei emo
ții. Colectiviștii de pe cîteva 
străzi ale satului, făcînd parte 
dintr-o circumscripție electora
lă, s-au gîndit ca, pentru ale
gerile de deputați în sfaturile 
populare de la 3 martie, s-o 
propună candidat în circum
scripția a 15-a comunală pe Ta
tiana, „inginera noastră".

Toate acestea s-au întîmplat 
în seara aceea cu fata pe care 
o cheamă Tatiana Bonlaș, in-

giner agronom la gospodăria 
colectivă din comuna Homo- 
cea, raionul Adjud, o fată care 
încă n-a împlinit un an de cînd 
a sosit aici, cu o valiză în mină 
și cu o repartiție în buzunar, 
într-o zi de iarnă.

Cum și-a cîștigat această în
credere ?

Există o înșiruire de intim- 
plări și fapte care s-au așezat 
la temelia dragostei ce i-o 
poartă oamenii, Tatianei.

Atunci, încă în primele zile 
ale sosirii ei, era după unifica
rea gospodăriilor colective din 
comună și trebuia refăcut pla
nul de producție. Cîteva zile în 
șir i-a ajutat inginera pe colec
tiviști să întocmească noul 
plan de producție. Munca asta, 
se știe, nu-i prea ușoară.

Apoi, tot atunci, colectiviștii 
amenajau răsadnițele pentru 
grădina de legume și zarzava
turi. Cum însă ei nu aveau ex
periență în cultivarea legume
lor, s-a întîmplat ca amestecul 
de pămînt și mraniță să fie 
greșit alcătuit și iată că plan
tele nu se puteau dezvolta. 
Prezența inginerei, munca ei 
de cîteva zile în mijlocul legu-

UZINA LUCREAZĂ
DIN PLIN...

Orele de lucru ale primului 
schimb se terminaseră. La 
Uzinele de sodă din Go

vora, oamenii se îndreptau spre 
casă, spre cantină, cînd din difu
zoarele instalate în curte a răsunat 
vocea crainicului, de data aceasta 
cu o notă de neliniște :

— Atențiune I... Producția uzi
nei în pericol de 
oprire forțată I...

In aceeași clipă, 
spre poartă, alega 
tovarășul inginer 
Buțor Roșea, tînărul 
director al Uzinei. Abia cu 
un minut înainte, telefonul din bi
roul său ii adusese vestea că din 
cauza frigului, depunerile de nisip 
pe conducta de evacuare a rezi- 
durilor au crescut atît, incit conti
nuarea procesului de producție nu 
mai e posibilă. întreaga uzină tre
buia opritep

— Tovarăși, s-a adresat el mun
citorilor, care își terminaseră orele 
de lucru. Oprirea uzinei, chiar și 
pentru o oră, două, înseamnă un 
pericol și mai mare : înghețarea 
definitivă a conductelor, sparge
rea lor.., Cine rămîne să salvăm 
producția ? Trebuie lucrat foarte 
repede I

dreptul. Conducta era de 3 km 
lungime și trebuia curățată metru 
cu metru, de la uzină și pînă la 
malul Oltului, peste cimp.

S-a alcătuit un plan fulger. Pri
ma etapă : curățarea conductei 
pe o porțiune de un kilometru și 
jumătate. Trebuiau desfăcute sute 
și sute de șuruburi, trebuia pom

pată apa, trebuiau 
făcute suduri. La 
ora 1 noaptea (du
pă aproape 20 de 
ore de muncă ne
întreruptă), tînărul 

mecanic Cioiculeasa Traian se 
mai afla la postul său. La ca 7 
dimineața (a doua zi, după 48 de 
ore de muncă), mecanicii Petre 
Ruxandra, llie D. Gheorghe, Ion 
Soare, Nicolae Pandurașu și alții 
încă mai lucrau. Iar la ora cînd 
transmitem aceste rînduri, comu
nistul Marin Ion, șeful secției uti
lități, a împlinit 55 de ore de 
cînd se află pe conductă.

Uzina lucrează din plin I
EUGEN FLORESCU

Cinematografe
...Și după numai cîteva minute 

de la această chemare, peste 80 
de lăcătuși, mecanici, sudori, ingi
neri și tehnicieni, membri de 
partid și utemiști din întreaga 
uzina, erau sus pe estacade. La 
înălțime, curentul aproape că îi 
dobora, iar gerul te usca de-a

Cinematografele „Maxim 
Gorki" și „llie Pintilie" din 
Iași, precum și cele din Bîr
lad' Pașcani și Vaslui au 
fost adaptate pentru proiecția 
pe ecran lat.

Instalații pentru astfel de 
proiecții se montează și la

TG. MUREȘ (de . Ia 
corespondentul nostru).

Colectivul de la 
(PROFIL „23 August" 
din Tg. Mureș și-a sta
bilit în cadrul întrece
rii socialiste angaja
mente mobilizatoare. 
Unele din acestea au 
început să prindă 
viață.

La sectorul pregă
tire, au fost reparate 
cele 2 mașini de în
tins clei, la hala de 
mașini s-au introdus la 
mașinile de frezate

găurit, la circularele 
duble etc. șabloane, 
dispozitive și verifica
toare iar la sectorul 
croit s-a instalat încă 
un circular pentru re- 
croirea deșeurilor lem
noase care vor fi în
cleiate și refolosite. In 
acest fel, se va eco
nomisi în acest an cu 
circa 91 metri cubi de 
cherestea rășinoase 
mai mult față de rea-, 
.Uzările de anul trecut, 

în prezent, se expe
rimentează la sectorul.

montaj, sincronizarea 
montării pe bandă ru- 

. lantă a noptierelor. 
Productivitatea muncii 
la această operație ur
mează să crească cu 5 
la sută.

Peste cîteva zile se 
vor deschide cursurile 
de ridicare a califi
cării. Organizațiile 
U.T.M. vor mobiliza la 
cursuri peste 450 
de tineri. Comitetul 
•U.T.M. pregătește, de 
asemenea, un concurs 
„Cine cunoaște mese
rie, răspunde".

MIHAI CARANFIL

(Continuare în pag. a Ul-a)

Electricieni pentru sate
La întreprinderea re

gională de electrici
tate Maramureș au luat 
sfîrșij cursurile de ca
lificare a unei noi se
rii de tineri electricieni 
care vor lucra In sate. 
Asemenea cursuri, cu 
o durată de un an, 
care pregătesc electri
cieni pentru sate, func
ționează pe lingă toa

te întreprinderile re
gionale de electrici
tate. Ele sînt frecven
tate de peste 450 de 
tineri țărani colecti
viști care și-au expri
mat dorința de a de
veni muncitori califi
cați In această mese
rie. Mulfi dintre 
cursanfi sînt locuitori ai 
celor 880 de sate pre

văzute a fi electrifica
te în cursul acestui an. 
Un sfert dintre ei vor 
lucra în gospodării 
agricole de sfat, gos
podări; agricole colec
tive și stațiuni de ma
șini, unde energia 
electrică capătă o tot 
mai mare întrebuin
țare.

(Agerpres)

Se poafe patina și pe alei, nu 
numai pe lac.

Fofo : AGERPRES

In curtea Uzinei mecanice din 
Cîmpina funcționează un stand 
cu cele mai noi cărți apărute. 
După cum se poate vedea și 
din fotografie standul e luat 

cu asalt de către tineri.

Foto: N. STELORIAN

ema era inedită. 
Obișnuiți cu lu
crările scrise, cu 
examinările zilni
ce, elevii clasei a 
Xl-a A de la Școa
la medie nr. 3 din

Craiova răspundeau în scris la 
o întrebare pe care și-o pusese
ră de multe ori : „Ce vreau să 
devin și cum înțeleg să-mi
exercit profesia ?” In ultimul

modernizate
cinematografele „Pușkiri’ și 
„Tineretului’’ din Iași.

In vederea îmbunătățirii 
condițiilor de vizionare, vor 
fi renovate în curînd localu
rile cinematografelor „Victo
ria" din Bîrlad și „1 Mai" din 
Hîrlău.

an de școală, aproape de exa
menul de maturitate, tovarășa 
Margareta Panal, profesoara 
dirigintă a clasei, hotărîse pen
tru ora de activități educative 
această scurtă, și neobișnuită 
„lucrare scrisă”. Au răspuns la 
întrebare toți cu deplină se
riozitate, unii înflăcărați, ro
mantici ; alții sobru, con
cis, matematic. Dar toate 
răspunsurile primite de profe- 
soara-dirigintă aveau un punct 
comun : dorința tuturor celor 
37 de elevi ai clasei de a în
văța bine, de a-și alege profe
sia viitoare, certitudinea că 
orice yis e azi realizabil.

In pragul maturității
Tot în scopul orientării pro

fesionale a elevilor s-au orga
nizat încă din clasa a X-a în- 
tilniri cu ingineri agronomi, 
muncitori și ingineri de la „E- 
lectroputere” și „7 Noiem
brie”. La cîteva din ședințele 
cu părinții s-a discutat despre 
posibilitățile și aptitudinile 
fiecăuji elev și s-au stabilit 
formele concrete de colaborare 
cu familiile, pentru o cît mai 
justă îndrumare și orientare 
profesională a elevilor. S-a a- 
rătat aici că sînt unii părinți 
care consideră că fiii lor tre
buie să-și aleagă numai anu
mite profesii despre care au 
auzit că sînt bune, cum ar fi, 
bunăoară, cea de medic ; alți 
părinți întrebați ce intențio
nează să devină copiii lor, răs
pund evaziv „ce-or vrea” fără 
să le cunoască aspirațiile. De

aici hotărîrea ca, pe baza con
cluziilor profesorilor școlii, 
părinții să discute cu elevii, 
căutînd să Ie determine orien
tarea profesională către ramu
ra pentru care s-a constatat 
că au înclinații. La vizitele în 
întreprinderi s-a propus să fie 
invitați și părinții, pentru a 
face cunoștință cu viitorul Ioc 
de muncă al fiilor lor. De ase
menea, s-a propus ca elevilor 
să le vorbească despre per
spectivele de viitor, despre da
toria de a-și alege cu răspun
dere profesia chiar părinți ai 
lor, muncitori, ingineri, tehni
cieni etc. Ar mai trebui amin
tite adunarea generală în care 
s-a discutat despre cum „Să 
ne alegem cu maturitate vii
toarea profesie”, precum și vi
zita la „Electroputere”, pro
iectatul schimb de vizite cu 
Institutul agronomic și In
stitutul pedagogic din Craiova 
sau organizarea în trimestrul 
II a unor „întîlniri cu profe

sia" la care specialiști din 
ramuri diferite — ingineri a- 
gronomi, muncitori cu înaltă 
calificare, profesori, medici — 
să le vorbească elevilor despre 
frumusețea profesiei pe care 
o exercită, subliniindu-se ideea 
că trebuie să-ți alegi în așa fel 
viitoarea profesie îneît să te 
poți realiza integral, să con
tribui la înflorirea patriei cu 
toată priceperea și puterea de 
muncă. Toate aceste acțiuni 
organizate în comun de condu
cerea școlii și organizația 
U.T.M. au un singur țel : ale
gerea cu grijă și maturitate de 
către fiecare elev a profesiei 
viitoare.

Acum, în clasa a Xl-a, con
ducerea școlii a luat măsuri 
pentru^ pregătirea cît mai te
meinică a elevilor în vederea 
trecerii ultimului examen din 
viața de elev. încă din clasa 
a X-a s-au ținut cu regulari
tate (în fiecare duminică) 
cursurile de pregătire pe gru

pe de obiecte în raport cu o- 
rientarea profesională, cu ale
gerea profesiunii de către fie
care elev.

Pe lîngă cursurile de pregă
tire, la clasa a Xl-a s-au ini
țiat și orele de pregătire pen
tru maturitate ; fiecare profe
sor — pe baza cunoașterii 
clasei, a lacunelor unor elevi 
în însușirea materiei — își 
eșalonează în așa fel mate
ria îneît la maturitate ele
vii să se prezinte cu un 
nivel de cunoștințe cît mai 
ridicat. Este important de 
reținut preocuparea conduce
rii școlii și a profesorului di
riginte de a urmări înlăturarea 
suprapunerilor de teme, a re
petărilor, între orele de pre
gătire pentru maturitate ini
țiate în acest an și cursurile 
de pregătire care funcționează 
încă din clasa a X-a. Tot în 
scopul ridicării calității proce
sului de învățămînt conduce
rea școlii a hotărît să se acor
de elevilor cu rezultate mai 
slabe ajutor diferențiat și or-

NICOLAE DRAGOȘ

(Continuare in pag. a IlI-a)



nr. 50. Este 
organizează 
folositoare.

Timpul liber

HAN Carii noi

a-

o

SALVEAZĂO FEMEIE
PATRU COPIIc

născut un co-

Tabloul lui MendeleevMARIANA CELAC L SA VA p.

La Muzeul memorial „Prof. Gh. 1 
Marinescu". In fotografie : Ca- j 
mera de lucru a savantului. j

in imagini
Ieri, la redacție a sosit o scrisoare originală. S-o citim îm

preună :
„Dragi tovarăși,
M-am obișnuit să-mi petrec o parte din timpul meu liber 

împreună cu tinerii muncitori din uzine, din fabrici, pe care 
doresc să-i cunosc cit mai bine. Aș vrea să vă spun cit de 
bogată este sfera de preocupări a acestor tineri după ce și-au 
terminat orele de producție; cit de chibzuiți și exigenți sînt 
cu timpul lor liber.

Mai ușor decît în cuvinte mă exprim însă în... imagini gra
fice. Prin desenele alăturate aș vrea să arăt tinerilor cititori 
ai ziarului nostru cum și-au petrecut cîțiva dintre prietenii 
mei, lăcătuși de la UZINA DE POMPE ȘI MAȘINI AGRI
COLE DIN BUCUREȘTI, timpul liber în săptămina ce a 
trecut.

FLORIAN TUDOR : multe din orele libere 
le dedică studiului problemelor complicate ale 
tehnicii. 11 ajută, 
cartea tehnică.

bineînțeles, prietenia cu

Foto : AGERPRES

DONE STAN
strident anul VI, Secția grafică, 

Institutul „Nicolae Grigorescu" 
București

EMIL1AN P1RVU, șef de brigadă, elev la școala 
de maiștri. Timpul lui liber nu cuprinde prea multe 
ore, Dar la vizionarea în colectiv a unui film sau 
a unei piese de teatru, ori Ia obișnuitele seri dis
tractive este un entuziast organizator și participant. 
11 pasionează, îndeosebi, arta plastică. Este un vizi
tator frecvent al muzeelor.

Națională 
de artă 
află și un 

bronz al sculptorului Oscar 
Șan, un portret al lui Mihail 
Eminescu. Este unul din acele 
semne de constant interes al 
artiștilor plastici pentru chipu
rile de intelectuali animați de 
idealuri înaintate care fac din 
Galeria Națională și o galerie 
de figuri proeminente ale cul
turii romînești: 
Luchian de Pa- 
Ciurea, Tudor 
Arghezi de Că
rnii Ressu, Pe- • 
trașcu de Cor
nel Medrea, Sa- 
doveanu de Cor- 
neliu Baba ală
turi de multe al
tele. Cele mai 
multe sînt portrete pentru 
Care scriitorii sau pictorii au 
pozat, deci documente umane 
complete și valoroase opere de 
artă inspirate de frămîntarea, 
lupta pentru măiestrie și cre
dința față de popor a marilor 
creatori de frumusețe.

Contemporan cu noi, sculp
torul- Oscar Han a lucrat un 
portret care nu este studiat pe 
viu. Mai curînd decît un por
tret sculptural propriu-zis, 
chipul lui Eminescu este o 
imagine rezultată din cunoaș
terea operei poetului și înțele
gerea sensurilor ei. încercările 
de acest fel sînt adesea pîn- 
dite de pericolul unei false li
teraturizări a subiectului, iar 
artiștii — tentați să-și încarce 

•> lucrările cu atribute exterioare 
•b care să înlocuiască cunoaște

rea omului viu.
Sculptorul Oscar Han l-a 

modelat pe Eminescu cu o ex
tremă simplitate.

Sculptura, pe un postament 
paralelipipedic de piatră este 
uii cap de bronz monumental 
Xiăzut, sculptat fără umeri, a- 
șezată ca pe un mic soclu pe 
gîtul robust. Eminescu este 
aici o imagine a poeziei însăiși, 
un geniu înnobilat de avîntiiri 
generoase și o mare încredere 
în oameni. Văzut din față, 
chipul poetului e senin, umbrit 
poate de o melancolie lim
pede, dar destins ca o față de 
adolescent entuziast. Foarte 
simetrică, fruntea încordată a 
poetului e valorificată de în
volburarea romantică a păru
lui bogat. Făcută probabil 
pentru a fi așezată în aer li
ber, sculptura lui Oscar Han 
dizolvă amănuntul semnifica
tiv în suprafețe polisate șl 
curbe de metal turnat, mode- 
lînd foarte precis nasul fin și 
bărbia voluntară.

Dar o sculptură —volum în 
Spațiu — e concepută a fi pri
vită din toate părțile. Căutînd 
să prinzi cu ochiul forma no
bilă a capului, linia frunții și

a 
al

profilul caracteristic, gura 
poetului, răsfrîntă într-un 
zîmbet abia simțit, îți dezvă
luie un gest de revoltă. Por
tretul te face să înțelegi cum 
poetul s-a izbit de o realitate 
potrivnică, a trăit revolta în 
fața nedreptății și oprimării și 
a păstrat în zîmbetul amar do
rul după o lume mai bună.

încercînd o simplitate 
proape clasică, sculptorul a re

nunțat chiar la 
un mijloc foarte 
puternic de ca
racterizare a ati
tudinii unui per
sonaj — așezarea 
capului în raport 
cu torsul. Totul 
este condensat în 
modelarea feții 
și în gestul abia 

gîtul întins: poetul 
inspirat, setos de

„(întăreața
Elena Theodorini

amintit de 
vizionar și 
înțelegere și frumusețe, își ține 
fruntea drept, transpunînd în 
ținută demnitatea gravă și ela
nul creator ce i se citesc pe 
față.

Există în sculptura lui Os
car Han o mare dragoste pen
tru cinstea, sinceritatea și ca
pacitatea de elan generos a 
marelui nostru poet. Fără a în
cerca schițe și studii pe viu, 
fără a cunoaște altceva decît 
cele cîteva fotografii de tine
rețe dar mai ales volumul de 
poezii, sculptorul a reușit acea 
îmbinare a frumuseții unui 
chip cu inspirația poetică. In 
Eminescu de Oscar Han recu
noști poetul iubit și îndrăgit de 
atîția oameni. Și poate tocmai 
această prețuire unanimă a po
porului nostru i-a sugerat 
sculptorului soluționarea mo
numentală a portretului.

Ani în șir, în presa cotidiană, în 
revistele de specialitate, într-o 
serie de studii monografice publi
cate de Editura Muzicală, Viorel 
Cosma s-a remarcat prin pasiunea 
de a scoate la iveală zeci și zeci 
de documente despre trecutul artei 
romînești, de a aduce lumină, în 
ample comentarii bazate pe o pro
fundă documentare, asupra uneia 
sau alteia din perioadele istoriei 
artei romînești.

„Cîntăreața Elena Theodorini“ — 
monografia publicată zilele trecu
te de Editura Muzicală, este toc
mai rodul unor asemenea îndelun
gate strădanii de a dezlega firul 
vieții și creației uneia dintre ma
rile reprezentante ale artei lirice 
romînești, artista al cărei nume a 
devenit — cum spunea un critic 
din acea vreme, „simbolul unei în
zestrate pleiade de artiști care 
timp de trei sferturi de veac a ilus
trat cu talent scena romînească".

Născută și crescută în Romînia, 
Elena Theodorini s-a manifestat 
timp de decenii drept una dintre 
cele mai talentate cîntărețe euro
pene, drept unul dintre cei mai de 
seamă pedagogi ai artei cîntului. 
De la Giuseppe Verdi și Jules Mas
senet ia masele largi ale iubitori
lor muzicii de la București la Mi
lano și de Ia Paris la Buenos-Aires, 
întreaga lume muzicală și-a mani
festat entuziasmul față de remar
cabila artă a Elenei Theodorini.

Culegînd zeci de izvoare de in
formații, Viorel Cosma nu numai 
că a reușit în noua sa monografie 
să contureze întreg firul vieții re
gretatei cîntărețe, să creeze o ima
gine de ansamblu asupra persona
lității ei, ci a izbutit, totodată, să 
dăruiască tinerilor cititori, într-un 
viu limbaj publicistic (cu toate că 
anumite pagini suferă de o redac
tare mai puțin îngrijită) un amplu 
tablou al vieții muzicale de la în
crucișarea ultimelor două veacuri, 
să „completeze” în acest mod una 
din paginile așteptatei istorii a 
creației și artei interpretative mu
zicale romînești.

I 
I

ION IORDACHE este lăcătuș, elev la seral în clasa a IX-a (anul 
trecut a tost premiant pe clasă). După orele de învățătură, participă 
cu plăcere și la activitatea cultural-educativă a colectivului, li place 
muzica, își are locul lui permanent în sala de concert. 11 pasionează 
gimnastica — și tace exerciții săptămînal. Și-a descoperit o nouă în
clinație, arta iotografică — și caută Bă prindă în obiectiv frumusețile 
ce-1 înconjoară.

PETRE NICOLAE : 
la liceul seral. Două 
și le-a petrecut în mijlocul pionierilor din deta
șamentul nr. 2 de la Școala de 8 ani 
instructorul lor și, împreună cu ei, 
de fiecare dată activități atractive,

intilnit în fiecare 
după-amieze ale săptămlnii

NICOLAE DOBRE: citește, merge la tea
tru, la film. Are acasă o bibliotecă bogată. 
Adesea, seara, în familie are loc un adevărat 
colocviu : Nicolae discută cu părinții cartea 
recent citită. Apoi au Ioc pasionante partide 
de șah. Uneori 
Ionel.

adversarul este nepoțelul său,

Luna—un corp
fierbinte

olaboratorii Institutului de 
cercetări științifice în dome
niul radiofizicii din Gorki au 

cercetat suprafața și interiorul 
Lunei cu ajutorul undelor hertziene 
de diferite lungimi și al unei me
tode speciale. Ei au făcut o desco
perire neașteptată : chiar la o a- 
dîncime de 20 de metri temperatu
ra Lunei este cu 30 de grade mai 
mare decît la suprafață. La o adîn- 
cime de 60 km temperatura Lunei 
atinge circa 1 000 de grade. în fe
lul acesta se confirmă justețea ob
servațiilor omului de știință sovie
tic Nikolai Kozîriov care a desco
perit în 1958 erupția craterului 
Alfons de pe Lună. Potrivit date
lor obținute în urma cercetărilor 
efectuate asupra Lunei cu ajutorul 
undelor hertziene, suprafața aces
tei planete este alcătuită probabil 
dintr-o substanță poroasă, compu
să în special din oxizi de siliciu și 
de aluminiu, adică din cuarț și co- 
rindon.

femeie gravidă a salvat 
de la înec patru copii.

Copiii se scăldau pe 
malul rîului Inguri. Deodată 
curentul năvalnic de apă l-a 
luat pe Murman — cel mai mic 
dintre ei. Zuriko, în vîrstă de 
12 ani, și Devi, de 14 ani, s-au 
aruncat să-și salveze fratele. 
Dar lupta cu rîul de munte era 
peste puterile lor, și toți trei 
erau gata să se înece.

Margo Korkelia, locuitoare 
din satul gruzin Oktomberi, vă- 
zînd copiii care se înecau, s-a

să-i 
mai 
ma-

aruncat în apă. Ea a reușit 
zmulgă din vîrtej, dar n-a 
avut putere să-i ridice pe 
lui stîncos. Un bătrîn care tre
cea pe acolo a ajutat-o. Dar în 
clipa aceea Korkelia a observat 
că ,se îneacă mica Lali — sora 
celor trei băieți — și s-a arun
cat din nou în apele rîului. A- 
jungînd Ia mal cu fetița, ea și-a 
pierdut cunoștința.

Femeia a fost transportată la 
spital și peste cîteva zile după 

acele întîmplate 
pil sănătos.

Megafoane de sute 
de ani vechime

în orașul Pecs, cel mai im
portant centru din regiunea 
transdanubiană a Ungariei, cu 
prilejul reconstruirii a două 
moschei, datînd din timpul o- 
cupației otomane, au fost des
coperite vase cu o vechime de 
cîteva sute de ani, ascunse în 
pereți. Arheologii unguri au 
ajuns la concluzia că, la vre
mea lor, aceste vase au servit 
probabil drept megafoane în 
cele două moschee. S-a con
statat că vasele erau „armoni
zate”, în funcție de mărimea 
lor, pe frecvențe diferite. în 
cupolele celor două moschei
au fost găsite aproximativ 90 I 
de astfel de vase-megafoane. ■

Preocupările fiecărui 
din acest colectiv se măsoară 
în ore pline, instructive, fru
moase. Numai ale lui CON
STANTIN OLTEANU se măsoa
ră cu... sticla I

Foto s N. STELORIAN

Cercurile de citit din comuna 
G'liganu, raionul Cosfești, des
fășoară o activitate permanentă, 
în fotografie : aspect de la 

unul din cercuri.

ebutul în dramatur. 
gie al prozatorului 
Eugen Barbu conti
nuă preocuparea sa 
pentru investiga
rea lumii periferiei 
bucureștene, ilustra

tă pînă aziîn romane, nuvele, po
vestiri — constituind un remar
cabil tablou literar, nu numai 
prin notația pitorescului specific, 
surprins cu o deosebită plastici
tate, dar, mai ales, prin reliefa
rea, din ce în ce mai pregnantă, 
a resorturilor istorico-Sdciale care 
au determinat chipul moral al 
acestei lumi, în anii dinaintea 
Eliberării.

„Să nu-ți faci prăvălie cu sca
ră" este o dramă socială puter
nică, amintind, prin însuși obiec
tul ei (procesul destrămării și 
prăbușirii micii burghezii negus
torești) de dramele gorkiene, în 
special de „Micii burghezi".

Nu este însă vorba de un epi- 
gonism, ci de reflectarea, cum 
spuneam, a unui proces cu Va
loare universală în datele lui e- 
sențiale, iar amprenta viziunii și 
manierei specifice și distincte a 
scriitorului Eugen Barbu sînt de 
natură să facă ușor sesizabil ca
racterul original al lucrării.

Acțiunea dramei surprinde,
șadar, o familie de negustori gri- 
vițeni, proprietari ai unei prăvă
lii cu scară, într-un moment în 
care procesul destrămării lumii 
căreia îi aparțin cunoaște criza 
dinaintea prăbușirii. Sînt anii 
războiului criminal antisovietic,

a-

cărui firesc sfîrșit amenință 
oneroasa întreprindere a Domni
șorilor, iar eforturile lor dispe
rate de a o menține scot și mai 
mult în lumină întreaga mizerie 
morală care le măcina existența. 
Căci furtul, minciuna, înșelăciu
nea, exploatarea, întreg acest e- 
șafodaj pe care se întemeiază a- 
cumularea averii Domnișorilor, 
nu puteau să nu se reflecte în 
conștiința lor, în trăsăturile 
chipului lor moral, de o hidoșe
nie respingătoare. Scriitorul re
constituie atent, într-o gradare 
savantă, atmosfera apăsătoare, 
terifiantă, care stăpînește de ani 
de zile casa Domnișorilor, în
cordarea de fiare la pîndă care-i 
unesc și dezbină pe membrii fa
miliei Domnișor, ura de moarte 
dintre cei doi frați, Dumitru și 
Vasile, luminînd, în momentele 
de izbucnire fățișă a acestor sen
timente, resorturile lor adinei.

Adulterul și acceptarea lui, 
dușmănia feroce, ura care merge 
pînă la intenția crimei, alcoolis
mul în care se aruncă din nepu
tința răzbunării Dumitru Domni
șor, crizele lui religioase, cu va
lori simbolice și profetice, vizînd

în adîncurile Pămîntului... W4
Itimu! număr al revi
stei sovietice „Nau- 
ka i Jizn'', aduce cî- 
teva date interesante 
referitoare la o în
drăzneală ipoteză 
științifică a prof. A. F. 

Kapuslinski, membru corespondent 
al Academiei de Științe a U.R.S.S. 
Noua ipoteză presupune că ta
bloul periodic al lui Mendeleev 
descrie proprietățile chimice ale 
elementelor doar în anumite con
diții, mai exact vorbind, cunoscuta 
periodicitate a elementelor este 
valabilă doar în raport cu o anu
mită organizare a materiei pe su
prafața Pămînfului, la adîncimi re
lativ mici ale scoarței și în atmos
fera lui. lată, pe scurt, firul ratio, 
namentelor prof. A. F. Kapustin- 
ski.

Se știe că proprietățile chimice 
ale elementelor printre care și 
valențele lor sînt determinate de 
alcătuirea orbiielor exterioare pe 
care se rotesc electronii. Fiecare 
orbită are un număr determinat 
de electroni. In aceasta constă în
tregul sens al sistemului periodic 
șl numai astfel se explică existența

proprietăților chimice ale elemen
telor. Conform ipotezei savantului 
sovietic, elementele chimice își 
modifică fundamental proprietățile 
lor chimice în condițiile unor 
presiuni gigantice. Prin urmare, în 
adîncul planetei noastre, unde 
există presiuni uriașe, sistemul pe
riodic al lui Mendeleev se trans
formă radical, deoarece presiunile 
mari modifică aranjarea electroni
lor pe principalele orbite ale ato
milor. Astfel, în cazul potasiului 
presiunea poate să determine tre
cerea electronului de pe orbita 
exterioară (a IV-a) pe orbita a lll-a 
In acest caz atomul de potasiu 
va avea pe orbita exterioară nu 
un singur electron, ci nouă. Deși 
sarcina electrică a nucleului său va 
rămîne aceeași, proprietățile lui 
chimice vor fi radical modificate. 
Deocamdată nu le putem preve. 
dea.

Aceeași soartă o vor avea și alte 
elemente chimice. Și orbitele lor 
se vor completa la maximum cu 
electroni. Atunci noul tablou perio
dic va avea doar 5 perioade, în loc 
de 7, cite are acum și toată legifa-

fes lui internă va fi alta decît cea 
cunoscută pînă acum.

Pe măsură ce pătrundem mai a- 
dînc în scoarța Pămînfului presi
unea crește și zona proprietăților 
chimice modificate se extinde și 
mai mult. La o adîncime de 3 000 
de km presiunea este de aproxi
mativ un milion de atmosfere. In 
aceste condiții învelișul electronic 
al atomilor este desființat dispă- 
rînd totodată și proprietățile chi
mice ale atomilor. Electronii nu 
mai aparțin diferiților atomi, ei 
sînt conținuți în masa plazmei. In- 
trucît metalele se caracterizează 
printr-o astfel de stare a unor elec
troni ai lor, se presupune că sur
vine „metalizarea” tuturor elemen. 
felor chimice și apare, astfel, un 
gen de „metal universal". Prin 
urmare în centrosleră, adică în nu
cleul Pămînfului, avem de-a face cu 
o zonă lipsită de orice manifestări 
de chimism. Aici există doar o 
substanță omogenă, dispare perio
dicitatea proprietăților chimice și 
apare o altă periodicitate — perio
dicitatea nucleelor atomice, care 
se caracterizează prin legi noi.

TEOFIL ROLL

coiamiiuji
(Urmare din pag. I)

Să nu-ți faci prăvălie cu scară"
de EUGEN BARBU

„prăbușirea acestei lumi”, îmbră
țișarea fascismului de către tină
rul Alexandru Domnișor și îndir- 
jirea bătrînei Elena Domnișor, 
în acoperirea, ascunderea, de 
ochii lumii, a monstruozităților 
morale pe care le-a acceptat și le 
acceptă pentru prosperitatea, cu 
orice preț, a prăvăliei cu scară 
— iată imaginea unei lumi cu 
adevărat sortite pieirii. Eugen

din familie a cărei conștiință nu 
a fost, ca printrun miracol, alte
rată de mizeria morală a părin
ților ei, o ființă pură, care asistă 
din ce în ce mai stupefiată la 
dezvăluirea adevărului îngrozitor 
cu privire la existența familiei 
din care face parte, sfîrșind prin 
a evada din lumea Domnișorilor, 
la îndemnul acestui muncitor de 
care se și îndrăgostește. Dar, tre

asigurat acesteia o 
scenică corespunză’

a piesei, i-a 
reprezentare 
toare, valoroasă, înscriindu-se ca 
un succes real al teatrului. Di
recția de scenă, semnată de C. 
Anatol, a sesizat cu finețe și sen
sibilitate valorile piesei, creind 
un spectacol de atmosferă, sobru, 
rezultat al unei munci migăloase 
pentru reliefarea pregnantă a fie
cărui caracter în parte, a scene’

Pe scena Teatrului Național din Cluj

Barbu o surprinde într-o imagine 
autentică, impresionantă, pictîn- 
rl-o în tonuri violente, pe 
fundal sumbru, copleșitor.

Intenția scriitorului a fost însă 
și aceea de a sublinia, pe de altă 
parte, avîntul revoluționar al 
maselor populare ostile regimului 
și în fruntea cărora se aflau co
muniștii. Astfel, în piesă apare 
un muncitor ceferist comunist, 
aflat pentru o vreme chiriaș al 
unei mansarde din casa Domni
șorilor. Influența lui se exercita 
aseț ■;« Silviei Domnișor, singura

un

buie spus, figura muncitorului 
rămîne palid realizată, în raport 
cu caracterele puternice, bine în
chegate ale celorlalte personaje, 
fiind minată de caracterul livresc 
și, deci, mai puțin convingător al 
modului cum a fost concepută de 
scriitor. Este de altfel singu
ra fisură din alcătuirea arhitec
turală solidă a acestei piese care 
confirmă pe deplin disponibilita
tea lui Eugen Barbu pentru dra
maturgie, la nivelul prozei lui.

Spectacolul teatrului clujean, 
care a realizat premiera pe țară

lor și situațiilor cheie, în dorința 
de a sublinia mesajul ideologic 
al textului. Distribuția bine alcă
tuită — cu o singură și inexpli
cabilă excepție — a răspuns cre
dem, de asemenea, bine intenții
lor autorului și îndrumărilor se
vere și judicioase ale regiei, rea- 
lizîndu-se astfel o unitate de an
samblu, demnă de laudă. Astfel, 
contribuția fiecărui actor în 
parte este relevantă și se cuvine 
subliniată seriozitatea și dăruirea 
cu care, în genere, actorii au 
răspuns sarcinilor lor destul de

dificile, tn mod deosebit s-a re
marcat in spectacol interpretarea 
impresionantă pe care o 
lui Dumitru Domnișor 
Cazimir Tănase. Acesta 
să facă sesizabilă, pînă 
nunt, întreaga decrepitudine 
personajului, spaima lui 
că, timorarea în fața 
care i~a luat soția, 
neputință și mai ales acea con
tinuă prăbușire morală și fizică 
care îl transformă spre final în
tr-o jalnică epavă umană. Bine 
și-a înțeles apoi rolul Anișoara 
Potoroacă — interpreta bătrînei 
ipocrite care se vrea cu orice preț 
stîlpul susținător al acestei fami
lii putrede și aflată în agonie. 
Poate că actrița ar trebui să gă
sească însă și mai convingătoare 
resurse pentru a sublinia ipocri
zia chipului moral al personaju
lui, și socotim că talentul ei îi 
poate oferi resursele necesare 
realizării și acestui deziderat. 
Plină de maturitate ni s~a părut 
apoi interpretarea pe care tinărul 
absolvent al Institutului de tea
tru, Octavian Lăluț, o dă per
sonajului Alexandru. Un rol in
terpretat. de asemenea, cu o vi-

dă rolu- 
actorul 

reușește 
în ani- 

a 
organi- 
fratelui 

starea de

brantă autenticitate este cel al 
slujnicei — respectiv Melania 
Ursu, căreia îi bănuim foarte 
frumoase perspective, actrița do’ 
vedindu-se un real talent. Foarte 
buni ni s’au părut actorii Silvia 
Ghelan (Domnica), Viorica Cer- 
nucan (Silvia), amîndouă, actrițe 
deosebit de înzestrate, apoi Stela 
Ciculescu într-o reușită compo
ziție, episodica apariție a Domni
șoarei Aurica, personaj venind 
din nuvela cu același titlu a scrii
torului, Ionel Banu (Ionica 
Pară), Mircea Toderiță (Ghiță 
Hau Hau), Octavian Teucă (Vasi
le), punînd în valoare remarcabil 
chipul negustorului de mahala, ga
ta de orice ticăloșie. Singura ex
cepție în alcătuirea acestei bune 
distribuții o constituie Florian 
Dumbravă — interpretul lui Bo- 
locan. Dincolo de caracterul firav 
al rolului, actorul s-a dovedit și el 
a fi nerecepliv la datele și sensu
rile acestuia, ilustrînd un fla
grant contrast cu întregul an
samblu. De acest lucru nu poate 
fi, în răspunderea ei, scutită nici 
regia care, altfel, așa cum am 
spus, s-a dovedit inspirată, con~ 
firmind talentul cunoscut al lui 
C. Anatol .

In sfîrșit, trebuie să spunem că 
ținuta superioară a spectacolului, 
în întregimea lui, a fost slujită 
de decorul valoros, inspirat al 
lui Mircea Matcoboj.

DINU SĂRARU

dincolo de pulsul electric al 
mașinilor, dincolo de halele ei 
cuprinzătoare, fabrica își con
tinuă aceeași intensă viață în 
inima muncitorilor.

Sigur, uneori se întimplă și 
astfel: un tinăr neglijează an
gajamentul brigăzii din care și 
el face parte. Și atunci inter
vine aceeași forță unică pe 
care o declanșează întrecerea 
și-l reintegrează efortului co
lectiv. Ii redescoperă puterile 
și simțul de răspundere.

Secția de rectificare este în 
întrecere cu cei de la strun
guri. Obiectivul1 întrecerii — 
reducerea la maximum a. co
eficientului admis de rebuturi, 
plus precizia. Adică, ireproșa
bila calitate a pieselor lucrate. 
Elena Galan, rectificatoare, re- 
buta însă. Lucra neatent. Bri
gada a pus-o în discuția... 
postului utemist de control. 
Cîțiva tovarăși i-au oferit spri
jinul. Și iată rezultatul: „Mul
țumesc tovarășilor care m-au 
ajutat în muncă și promit so
lemn, că încă de astăzi înce- 
pînd, voi lucra foarte, foarte 
atent. Elena Galan, azi 20 ia
nuarie, 1963“. Cuvintele sint 
luate întocmai de la aceeași 
gazetă a postului utemist de 
control. Să cităm întocmai și 
faptele luate din caietul „per
sonal” al maistrului de ate
lier : „20 ianuarie 1963 Elena 
Galan. Timp de lucru — 480 
de minute ; depășire de plan, 
4 la sută, nici un rebut”.

Faptele, angajamentele, în
tr-o singură zi intilnindu-se în 
același unghi al succeselor. A- 
dică, încă o izbîndă a întrecerii 
socialiste. Indiferent de forma 
prin care a acționat, în ședin
țe, în discuții, lingă mașină, 
cu ajutorul gazetei postului 
utemist de control, brigada de 
producție a cîștigat, la nivelul, 
fruntașilor, încă un om : Ele
na Galan. Și asemenea ei încă 
mulți : Ilie Hondru și Gheor- 
glie Lungu, Constantin Co- 
dreanu și Ion Stratulat, Dumi
tru Chitic și Constantin Ursu. 
Sînt în primele zile ale între
cerii dar, încă de pe n->:rn, 
munca lor urmează linie, as
cendentă a succeselor. Și se 
formează astfel cond'-'li mun
citorului fruntaș.

1



a începutul iernii, 
comitetul raional 
de partid Bîrlad a 
analizat felul cum 
se desfășoară mun
ca culturală în 
satele și comunele

raionului și a trasat sarcinile 
care se impuneau, pentru pe
rioada următoare. Măsurile a- 
doptate ne-au arătat limpede 
și nouă activiștilor comitetului 
raional U.T.M. ce avem de fă
cut, încotro să ne îndreptăm 
forțele. Trebuia îmbunătățită 
munca cu cartea, intensifica
tă activitatea formațiilor cul- 
tural-artistice (sînt aproapa 
300 în raion), trebuiau organi
zate acțiuni interesante la fie
care cămin cultural la care să 
participe întregul tineret, 
început am făcut un 
în care am 
uni diferențiate pentru 
care sat și comună. Ne-a fost 
ușor să facem aceasta, întru- 
cît activiștii noștri cunosc 
bine realitatea din raion. Am 
repartizat apoi oamenii care să 
răspundă, concret, de realiza
rea fiecărei acțiuni. Și s-a tre
cut la treabă. Jn comuna Dra- 
galina, de exemplu, de cîteva 
luni nu se mai organizaseră 
acțiuni în ajutorul participan- 
ților la concursul „Iubiți car
tea”. Comitetul raional U.T.M. 
a repartizat acolo un instruc
tor cu experiență, care depune 
mult suflet în muncă — pe to
varășa Cristea Florica. împre
ună cu Ion Munteanu, secreta
rul comitetului comunal 
U.T.M., Elena Petcu, bibliote
cara și cu alți tovarăși de aici 
s-a alcătuit un plan comun 
privind înviorarea concursu
lui. Planul a căpătat apoi via
ță. A fost reactivizată comisia 
concursului „Iubiți cartea", în 
bibliotecă au fost aduse toate 
cărțile prevăzute în listele con
cursului, au fost afișate listele 
concursului alături de o mică 
expoziție cu cărțile recomanda
te. Concomitent, organizațiile 
U.T.M. din comună au pus 6- 
ceastă problemă în discuția 
adunărilor generale, au adop
tat măsuri prin care să-i ajute 
pe tineri să citească, să înțe
leagă cărțile citite. Și lucrurile 
s-au schimbat. în ultimele luni 
ale anului trecut și în primele 
două săptămîni din acest an, 
în comuna Dragalina s-au pre
zentat în fața comisiei, pentru

discuțiile finale, și au primit 
insigna de „Prieten al cărții” 
95 de tineri.

La Murgeni, organizația 
U.T.M. din gospodăria colecti
vă și-a programat să organi
zeze o duminică cultural-spor- 
tivă. Cunoșteam forțele orga
nizației despre care vorbesc. 
Tinerii erau harnici, entuziaști. 
Nu mai 
ciodata 
tare. Le 
țiunea

organizaseră însă ni- 
o asemenea manifes- 
lipsea experiența. Ac- 
programată era fru-

Pentru ca 
aceasta să

cru deosebit, 
din experiența 
poată învăța și alții, tinerii 
din Murgeni au avut ca oaspeți 
pe tinerii din comuna Blăgești. 
A fost o duminică cu activi
tăți variate : întîlnire cu frun
tașii colectivei, întreceri spor
tive și cultural-artistice, reu
niune.

într-o altă comună, Iana, 
trebuia să sosească o brigadă 
științifică. Pe tineri îi intere
sau multe lucruri privind nou-

preună cu instructorul am a- raional pentru cultură și artă, 
jutat comitetul U.T.M. să or- și cu întreprinderea cinemato- 
ganizeze bine munca cu car
tea, să contribuie lâ pregătirea 
și prezentarea unui spectacol 
la cămin. Același lucru l-am 
făcut, mai pe urmă, în satul 
Mălușteni. Și contribuția tine
retului din satele și comunele 
amintite, la activitățile care se 
desfășoară în cadrul căminelor 
culturale, s-a îmbunătățit. E- 
xemple în această privință ar 
putea să constituie multe alte

în satele raionului Bîrlad

La 
plan 

stabilit acți- 
fie-

Zilele iernii
zile de bogată 

activitate culturală
moașă. Organizația trebuia 
sprijinită să organizeze o du
minică model. Și a reușit. 
Cum ? A plecat acolo tovară
șul Constantin Luca, primul 
secretar al comitetului raional 
U.T.M., împreună cu doi in
structori teritoriali, cu cea mai 
bogată experiență în această 
privință. La organizarea și 
desfășurarea manifestărilor din 
acea duminică au fost antre
nate toate organizațiile U.T.M. 
din comună — cea de la gos
podăria colectivă, de la gospo
dăria agricolă de stat și de la 
școala medie. Și un alt lu-

tățile culturale, științifice. 
S-au format cîteva colective 
de utemiști care să asigure 
mobilizarea tuturor tinerilor, 
s-au strîns întrebările pe care 
tinerii doreau să le pună bri
găzii științifice. Și, cînd briga
da a sosit, totul era pregătit. 
Dintre cei 200 de tineri cîți sînt 
în comună nu a lipsit nici 
unul de la căminul cultural.

Și încă un exemplu. Știam 
că în satul Obîrșeni se desfă
șoară o activitate culturală 
mai slabă. Instructorul U.T.M. 
din acest sector era nou, fără 
prea multă experiență.

organizații U.T.M., printre care 
cele din comunele Florești, 
Banca, Ibănești, Bogdănești, 
Cîrja, Puiești. Trebuie să arăt 
însă că experiența pe care am 
dobîndit-o pînă acum în acea
stă direcție, se datorește și co
laborării strînse care există, 
sub îndrumarea comitetului 
raional de partid, între comi
tetul raional U.T.M. și alte 
organe raionale. Acum, de e- 
xemplu, ne aflăm în perioada 
festivalului filmului pentrtx 
sate. încă înainte de a începe 
festivalul, am făcut un plan 
comun împreună cu comitetul

grafică. Planul este bogat în 
activități educative. Multe din 
ele s-au realizat, multe se vor 
realiza de aci înainte. De ase
menea, în aceste zale se des
fășoară întrecerile din cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tine
retului. în raion au loc nume
roase acțiuni. Ele se desfășoa
ră potrivit planului pe care 
l-am făcut împreună cu con
siliul raional U.C.F.S. în cu
rînd va începe luna cărții la 
sate. Va fi o perioadă deose
bită pentru țărănimea noastră 
colectivistă. Noi ne-am și fă
cut un plan, împreună cu bi
blioteca raională și casa ra
ională de cultură. Iată cîteva 
acțiuni prevăzute. Vom orga
niza o întîlnire între un grup 
de scriitori tineri din Iași și 
tinerii colectiviști din comuna 
Sârbi, o bibliotecă obștească la 
Bogdănești, cîte un simpozion 
literar la Fălciu, Băsești, Stoi- 
sești, seri literare, recenzii și 
prezentarea noilor cărți apăru
te la toate căminele culturale.

Munca pe care o desfășoară 
comitetul nostru raional pen
tru ca organizațiile U.T.M. 
să-și aducă contribuția nece
sară la organizarea și desfă
șurarea tuturor acțiunilor de 
la căminul cultural, cere mul
tă atenție și consecvență, 
fiecare zi care trece, în fața 
noastră se pun sarcini 
Sub conducerea comitetului 
raional de partid, ne vom stră
dui ca pe viitor, tinerii din 
satele și comunele raionului 
Bîrlad să desfășoare o și mai 
bogată activitate cultural-edu- 
cativă.

PETRU DIMOFTE 
secretar al Comitetului raional 

U.T.M. Bîrlad

Cu

noi.

La l-C.H.V. se desfășoară un instructaj cu colectiviștii din bazinul le
gumicol al Capitalei. Brigadierii și tehnicienii legumicoli participă 
la lecfii teoretice ți practice predate de ingineri și specialiști ai 

institutului

Șefii misiunilor 
diplomatice

• ’J 1 •

de președintele 
Consiliului

Ședînța Comitetului 
de conducere al grupului 
național romin al Uniunii 

interparlamentare
La Palatul Marii Adunări 

Naționale s-a întrunit Comite
tul de conducere al grupului 
național romîn al Uniunii 
interparlamentare.

In ședința, prezidată de 
acad. Mihail Ralea, s-a discu
tat. pfbgramul reuniunilor de 
primăvară ale Uniunii inter-, 
parlamentare care vor avea loc 
în acest an la Lausanne.

(Agerpres)

se desfășoare pregătirile in 
sfaturile populare comunale

viața 
Și de 
mun- 
pro- 

F.D.P.

I. In camera de povești a Casei

In întreaga țară continuă să 
vederea alegerii de deputați în 
și ale orașelor raionale.
CRAIOVA. — în perioada 

care a trecut de la ultimele a- 
legeri de deputați în sfaturile 
populare, în orașul raional 
Băilești au fost realizate nu
meroase construcții de interes 
Obștesc, s-a dezvoltat 
economică și culturală, 
data aceasta oamenii 
cii din Băilești au 
pus drept candidați ai 
pentru alegerile de la 3 mar
tie gospodari pricepuți și parti- 
cipanți activi la viața obștea
scă ca muncitorul Dumitru 
Iureș, inginerul agronom Du
mitru Popescu, învățătoarea 
Lelia Mărculescu și alții.

Foto : AGERPRES

CANDIDAȚI

candidați ai F.D.P. pentru ale
gerea de deputați în sfaturile 
populare comunale și ale ora
șelor raionale numeroși oa
meni ai muncii — colectiviști, 
mecanizatori, intelectuali.

pionierilor din Galați. J

Foto: N. STELORIAN j

Constantin State — Pitești, 
Un grup de muncitori-elevi în 
clasa a Xl-a serală de la Fa
brica de țevi Roman.

La clasele VI, VII, IX, X și 
XI examenele se dau potrivit 
planurilor de învățămînt și 
programelor școlare de la în- 
vățămîntul seral și de cultură 
generală.

Elevii care dau examene la 
învățămîntu] fără frecvență 
vor pregăti pentru prima se
siune de examene (care va 
avea Ioc între 22 și 31 martie 
a.c.) cca. 35 Ia sută din mate
ria prevăzută în programă. 
Examinarea în această sesiu
ne va consta din cîte o probă 
scrisă la fiecare obiect de stu
diu, cu excepția desenului și 
muzicii la care se dă examen 
numai în sesiunea a doua (care 
va avea loc între 
lie a.c.).

în ce privește 
pentru examene, 
s-a maj anunțat, 
învățămîntului a 
școlilor să asigure 
studiului 
lor.

Pentru 
zentarea 
turitate se acordă un conce
diu plătit de 30 de zile calen
daristice, o singură dată, în 
afara concediului de odihnă. 
Indemnizația pentru concediile 
de studii plătite este egală cu 
salariul mediu calculat con
form normelor în vigoare, fără 
a putea depăși 1000 lei lunar.

în industria uleiurilor vegetale 
pe care le-ați urmat nu echi
valează cu școala medie de 
cultură generală.

Pentru a urma cursurile 
unui institut de învățămînt su
perior trebuie să fiți absol
vent de școală medie de cul
tură generală cu examen de 
maturitate. Puteți urma cursu-

nizație socialistă unde lucrea
ză. sau secția de învățămînt a 
sfatului popular raional (oră
șenesc).

Emil Iordache — Timișoara.

Concert-lecție
Filarmonica de Stat din Bo

toșani a prezentat sîmbătă 
seara la Suceava un concert- 
lecție pe tema „Muzica, factor 
important în 
pentru pace

1 și 20 iu-

pregătirea 
după cum 

Ministerul 
recomandat 
îndrumarea 

individual al elevi-

pregătirea și pre
ia examenul de ma învățămîntului mediu se-rile

ral (dacă nu ați depășit vîrsta 
de 25 de ani) sau fără frecven
ță, organizat pentru acei ce
tățeni care doresc să-și com
pleteze studiile și sînt reco
mandați de întreprinderea, in
stituția sau oricare altă orga-

Nastalin Ion — Constanța. (Urmare din pag. I)

Nici școala profesională și 
nici școala tehnică de maiștri

—o

Fotbaliștii
noștri juniori

învingători
m R. P. Bulgaria

Ieri în orașul Haskovo eehi- 
selectionate de fotbal (ju-

® 
pele 
niori) ale R. P. Bulgaria și R. P. 
Romine au susținut un meci de 
verificare în vederea turneului 
U.E.F.A. Tinerii fotbaliști romîni 
au terminat învingători eu scorul 
de 3—2 (2—0) prin punctele
realizate de Codreanu, Pavlovici 
și Sfîrlogea. Pentru gazde au în
scris Jekov și Nikodimov.

La 29 ianuarie în orașul Dimi- 
trovgrad cele două echipe vor 
susține meciul revanșă.

micultorilor, a salvat răsadu
rile.

Au mai fost apoi și alte 
momente în care cunoștințele 
și activitatea tinerei inginere 
i-a scos din încurcătură pe co
lectiviștii de la grădină. E 
drept, multe lucruri, mai ales 
legate de practica muncii la 
grădină, nu le știa nici Tatiana 
Bontaș, care abia venise de pe 
băncile facultății Dar răsfoind 
încă o dată și încă odată cărți
le, sau uneori alergînd să se 
sfătuiască cu alți ingineri din 
vecinătate, întotdeauna a ajuns 
la soluția cea mai bună și gos
podăria a avut de cîștigat.

Așa s-a întîmplat și cu noile 
plantații de vie pe terenuri în 
pantă. Nu avea prea multă ex
periență nici inginera, nici co
lectiviștii nu mai plantaseră 
viță altoită pe astfel de tere
nuri. Din nou zile și nopți de 
studiu și de căutări.

Rezultatul final ? La noile 
plantații e admis un procent de 
pierdere de circa 1 la sută Ei 
bine, butașii colectiviștilor din 
Homocea s-au prins în procent 
de 97 Ia sută I

Fiecare succes — o bucurie

Consiliul Uniunii Asociații
lor Studenților din Centrul 
Universitar Timișoara ne-a co- . 
municat că sesizarea făcută de 
dumneavoastră este, în mare 
parte, justă, că în administra
rea căminului nr. 2 din Bd. 
Mihai Viteazu nr. 1 au existat 
într-adevăr nereguli. Unele 
dintre acestea au fost deja 
înlăturate, altele vor fi înlă
turate pe parcurs. Totodată ni 
se arată că administrația că
minului, organizația U.T.M. 
și Asociația Studenților au 
primit sarcini precise în pri
vința asigurării unor condiții 
optime de locuit și de studiu, 
precum și în privința îndru
mării studenților pentru a păs
tra cu mai multă grijă bunu
rile pe care le au în primire.

Pop Iosif — Reghin.
Comitetul Executiv al Sfa

tului popular al raionului Re
ghin a găsit justă propunerea 
dv. de a se înființa o secție 
pentru copii în cadrul biblio
tecii raionale. Pînă atunci, s-a 
luat măsura, ca elevii și copiii 
să fie deserviți cu cărți, de 
două ori pe săptămînă, după- 
amiază, de biblioteca raio
nală.

A

lupta popoarelor 
prietenie”.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

ganizat în cadrul școlii de că
tre profesorii de specialitate.

Biroul organizației U.T.M. al 
clasei — secretar Neguța Toma 
— a căutat, de asemenea, să 
aibă în centrul preocupărilor 
sale pregătirea fiecărui ute- 
mist și elev. La o adunare ge
nerală U.T.M. în care s-a 
discutat despre „Cum mă 
pregătesc pentru maturita
te”, elevii Florentina Udrea, 
Dumitru Florea și Răzvan Ra
dovici au împărtășit colegilor 
lor de clasă metodele pe care 
le folosesc în studiul indivi
dual, cum și-au planificat re
capitularea materiilor din anii 
precedenți pe capitole sau 
teme, eșalonîndu-le de-a lun
gul celor trei trimestre.

în adunările U.T.M. și, de 
multe ori, spontan, în pauză 
sau la sfîrșitul orelor au fost 
luați în discuție cei care se 
pregăteau de mîntuială. Deo-

IAȘI. — Adunarea cetățe
nească care a avut loc la Ți- 
bănești pentru desemnarea 
candidatului F.D.P. în circum
scripția electorală comunală 
nr. 29 a fost totodată un prilej 
de trecere în revistă a realiză
rilor înfăptuite în comună în 
ultimii ani. Au fost electrifi
cate două sate, s-au construit 
patru școli și două cămine cul
turale, au fost radioficate toate 
cele șapte sate ale comunei. 
Subliniind înflorirea gospodă
riei lor colective, al cărei fond 
de bază a crescut în 1962 cu 
circa 1 200 000 lei, participanții 
la adunare au arătat că la a- 
ceasta a contribuit și inginera 
agronom Niculina Filip, pro- 
punînd-o candidat al F.D.P. 
pentru apropiatele alegeri. In 
ultimele zile au fost propuși

BACĂU. — Muncitorul Con
stantin Țăranu, unul din con
structorii hidrocentralei „V. I. 
Lenin” de la Bicaz, a fost pro
pus candidat al F.D.P. în cir
cumscripția electorală nr. 1 Bi
caz. în regiunea Bacău au fost 
propuși pînă de curînd candi
dați ai F.D.P. pentru alege
rile de la 3 martie peste 5 900 
de oameni ai muncii pentru 
sfaturile populare comunale și 
346 pentru sfaturile populare 
ale orașelor raionale.

DEVA. — Colectivistul Au
rel Lazăr, brigadier de cîmp, a 
fost propus candidat al F.D.P. 
în circumscripția electorală nr. 
13 din comuna Teiuș, raionul 
Alba. Cei care au luat cuvîn- 
tul în cadrul adunării cetățe
nești care a avut loc au apre
ciat activitatea brigadierului 
ca deosebit de rodnică în 
munca de întărire a gospodă
riei colective și realizarea unor 
recolte bogate.

Brigada lui Aurel Lazăr a 
obținut anul trecut o produc
ție medie de 2048 kg grîu la 
hectar și 23 170 kg cartofi la 
hectar.

Minerul fruntaș Arsenie

Ilca, inginerul agronom Ion 
Florea și alți oameni ai mun
cii au fost propuși de aseme
nea candidați ai F.D.P. în în
treaga regiune Hunedoara au 
fost propuși, în cadrul adună
rilor cetățenești la care au 
participat peste 170 000 de ce
tățeni, un număr de 3 500 can
didați ai F-D.P. Peste 90 la 
sută din numărul alegătorilor 
au fost înscriși pînă în pre
zent în listele electorale.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, a invitat qb 
șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la București la o 
vînătoare, care a avut loc în 
zilele de 24 și 25 ianuarie a.c. 
la Chișineu-Criș, regiunea 
Crișana.

Au participat: Comeliu Mă* 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne și Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, iar din partea Corpu
lui Diplomatic: Janusz Zam- 
browicz. ambasadorul R. P, 
Polone, decanul Corpului XA- 
plomatic, Arso Milatovic, am
basadorul R.P.F. Iugoslavia, 
Ivan Kinov, ambasadorul R.P. 
Bulgaria, Alexandre Cimon 
Argyropoulo, ambasadorul 
Greciei, I. K. Jegalin, ambasa
dorul U.R.S.S., Sukrisno, am
basadorul Indoneziei, Emma
nuel Kodjoe Dadzie. ambasa
dorul Ghanei, Jenă Kuti, am
basadorul R. P. Ungare, Sem- 
settin Arif Mardin, ambasado
rul Turciei, Giăn Du Hoan, 
ambasadorul R. P. D. Coreene, 
Pierre Paul Bouffanais, minis
trul Franței. Katriel Salmon, 
ministrul Izraelului, James 
Dalton Murray, ministrul Ma
rii Britanii, William A. Craw
ford. ministrul Statelor Unite 
ale Americii, Honore Cambier, 
ministrul Belgiei, Attia Mah
moud Attia, însărcinatul cu 
afaceri a.i. al Republicii Ara
be Unite, Olof Landenius, în
sărcinatul cu afaceri a.i. al 
Suediei, W. Winther Schmidt, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al 
Danemarcei, și alți membri ai 
Corpului Diplomatic.

(Agerpres) (Agerpres)

« Consiliului Superior al Agriculturii

sebit de interesantă și in
structivă a fost o adunare des
chisă organizată recent, la 
care au participat și părinți ai 
elevilor. în această adunare, 
în prezența tatălui său, a fost 
criticat elevul Doru Turcin- 
schj pentru indisciplină și lip
sa de perseverență în studiu.

Din cei 37 elevi ai clasei, pa
tru sînt corijenți la cîte o ma
terie : Nicolae Stănică la ma
tematică iar alți trei la limba 
engleză; cîțiva elevi, printre 
care Georgeta Iancu, Nicolae 
Georgescu, Melania Săulescu, 
încă mai au cîteva note de 5 
și 6, situîndu-se în rîndul me
diocrilor. Aceștia formează o 
minoritate în raport cu numă
rul total al elevilor clasei. Ei 
trebuie să stea în atenția 
biroului U.T.M. Pe lingă 
ajutorul permanent pe care va 
trebui să-l primească în conti
nuare în cadrul școlii, 
orele de 
legii de

în zilele de 25—26 ianuarie a 
avut loc la Consiliul Superior al 
Agriculturii ședința secției de 
învățămînt și propagandă a con
siliului. Au participat membrii 
secției, cadre didactice, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, 
ai consiliilor agricole regionale.

La ședință au fost prezentate 
referate, s-au purtat discuții și 
au fost stabilite măsuri cu pri
vire la amplasarea în viitor a 
unităților de învățămînt din re
țeaua Consiliului Superior al A- 
griculturii, Ia modul de organi
zare și desfășurare a practicii de 
inițiere și de producție a elevi
lor și în legătură cu organizarea 
gospodăriilor agricole didactice 
sau secțiilor afectate pentru in
struirea practică a elevilor din 
școlile agricole.

în rețeaua de școli agricole a 
Consiliului Superior al Agricul
turii se pregătesc 69 000 de elevi 
cu o treime mai mult decît în 
anul trecut ca viitori mecaniza
tori și tehnicieni agronomi, horti
cultori și veterinari precum și 
contabili agricoli. Datorită dez
voltării învățămîntului agricol-

cantine,

sarcinilor
C.C. al 

de Mini

tehnic și profesional, ra mărit 
baza materială necesară, constru" 
indu-se noi școli și săli de clasă, 
laboratoare, ateliere, 
dormitoare etc.

Pentru îndeplinirea 
trasate de Hotărîrea 
P.M.R. și a Consiliului
ștri din anul 1962 privind dez
voltarea și îmbunătățirea învăță
mîntului agricol, ședința a sta
bilit, pe baza studiilor făcute de 
specialiștii secției și a propuneri
lor consiliilor agricole regionale 
ca amplasarea noilor construcții 
de școli să se facă în unități de 
producție sau în imediata lor a- 
propiere. în fiecare regiune se 
va asigura spațiul de școlarizare 
necesar pregătirii cadrelor pen
tru nevoile producției proprii 
după specificul ramurilor pe caro 
le dezvoltă. Practica în produc
ție a elevilor reprezintă 50 la 
sută din timpul de școlarizare. 
Ea se face în unități agricole so
cialiste și este astfel eșalonată 
în anii de studiu îneît elevii să 
poată cuprinde toate etapele 
procesului de producție agricolă.

(Agerpres)

prin 
meditații și de la co- 
clasă, rezultatele lor

CEL MAI FRUMOS
DIN VIAȚĂ

pentru Tatiana, o bucurie 
tru colectiviști, un cîștig 
tru gospodăria colectivă.

A venit campania însămîn- 
țărilor de primăvară. La cîte 
treburi nu este chemat atunci 
sâ răspundă un inginer agro
nom ? Facultatea, lecțiile teo
retice au rămas undeva in ur
mă. Trebuia să răspundă la 
examenul muncii practice, tre
buia să valorifice în producție 
cunoștințele din anii de studen
ție. Munca aceasta este firește 
mai grea Ia început. Cu atît 
mai mult este de lăudat stră
duința de atunci, voința tinerei 
inginere de a face tot ce-i stă 
în putință pentru ca lucrările 
din campania de primăvară să 
fie făcute așa cum cere agro
tehnica.

Terenul de însămînțat era în 
întregime mecanizabil. Ingine
ra a insistat deci ca înainte de 
însămînțare sâ se facă o lu-

pen- 
pen

crare cu cultivatorul. După asta, 
urma însămînțatul la distanța 
de 1 metru sau de 80 de cm. 
între rînduri. O practică neo
bișnuită pentru colectiviștii din 
Homocea.

Întrebări în fiecare zi, între
bări cărora inginera trebuia sâ 
le răspundă concret, ba chiar 
sâ susțină uneori lecții ad-hoc, 
pe cîmp, pe terenul de însămîn- 
tat, în fața unor colectiviști 
care nu știau de ce prevede 
cartea astfel de reguli...

Greutăți de învins — greu
tățile începutului — au stat în 
fața colectiviștilor în tot cursui 
anului. In acest timp ei au avut 
alături ajutorul, priceperea și 
mai ales dragostea de muncă 
a inginerei.

Acum, iarna, de două ori pe 
săptămînă, Tatiana Bontaș le 
predă colectiviștilor lecțiile la 
cercul de agrotehnică. Lecțiile 
ei nu sînt greoaie, nu sînt niște

AN

pur teoretice, ci maiexpuneri 
mult o discuție foarte atractivă 
între lector și cursanți. Ingi
nera știe să-i facă pe „elevii" 
ei să învețe în așa fel îneît 
fiecare sâ înțeleagă noțiunile 
cuprinse în lecție. Și în acest 
fel, în mintea fiecăruia își face 
Ioc știința agricolă.

Colectiviștilor le place sâ se 
gîndească la viitorul lor. Ei își 
cunosc satul, pămîntul, fiecare 
potecă.

Și totuși, nimeni nu le-a vor
bit pînă acum atît de exact 
despre viitorul gospodăriei lor, 
așa cum o face mereu Tatiana 
Uneori cuvintele ei li se par 
dintr-o poveste care se va pe
trece undeva, în altă parte. Dar 
datele cu care-șî argumentează 
previziunile inginera sînt cit se 
poate de precise. Ea le 'orbește 
despre un mare iaz de pește 
care va aduce venituri anuale

SĂPTĂMÎNĂ VIITOARE PE ECRANE 
NOUL FILM ROMÎNESC

PARTEA TA DE VINĂ

la învățătură să fie analizate 
periodic de către biroul U.T.M. 
al clasei, de către adunarea 
generală, să fie criticați aspru 
pentru nepăsarea și pasivita
tea față de studiu, dacă aceas
ta se va mai manifesta, să fie 
solicitat ajutorul familiei ele
vului în controlul zilnic asu
pra studiului individual, asu
pra planificării judicioase 
timpului liber. Astfel, aș 
cum afirma Neguța Toma, se
cretara biroului U.T.M., (și a- 
firmația a fost susținută de 
către tovarășa Margareta Pa- 
nal, diriginta clasei), întreaga 
clasă va promova și se va pre
zenta cu succes la examenul 
de maturitate și apoi la cel 
de admitere în facultăți.

Cei aflați în ultima clasă, în 
fața examenului de maturita
te (denumirea are indiscutabil 
și un înțeles simbolic), vor pu
tea să-și continuie cu bune 
rezultate calea spre profesiu
nea aleasă.

serioase. Iazul nu există acum, 
ci va putea sâ existe prin mun
ca oamenilor, într-un loc anu
me din preajma Șiretului. Le 
vorbește despre vii și livezi 
întinse care vor rodi pe dea
lurile ce mărginesc satul, acolo 
unde acum pămîntul e aproape 
neproductiv. Dar el va putea să 
se umple de florile și de roa
dele aurii ale viilor și livezi
lor, prin munca stăruitoare a 
colectiviștilor. Că așa va ii, 
oamenii s-au convins. Primele 
suprafețe sînt de pe acum 

Le vorbește despre 
întindere de pămînt, 
Șiretului, care va fi 
de canale de irigații 

vor rodi îndoit și în-

plantate, 
o mare 
în lunca 
brăzdată 
și unde 
treit sute și sute de hectare...

Toate aceste lucruri serioase 
și atît de importante pentru 
fiecare dintre acești oameni, 
sînt spuse de vocea subfire, ca 
de copil, a unei fete abia veni
tă de la facultate. Dar oa
menii de aici știu acum să as
culte această voce. O ascultă 
ca pe o muzică ce Ie transmite 
sentimentul încrederii în for
țele lor unite și-i învață cum 
să-și atingă țelul cu ajutorul 
științei.

O producție a studioului cinematografic ..București
Scenariul: PETRE SĂLCUDEANU, FRANCISC MUNTEANU

Regia : MIRCEA MUREȘAN
Imaginea : NICU STAN
Muzica : DUMITRU CAPOIANU★ ★ 
Omul cu obiectivul ?<

>;

Producție a studiourilor „Defa”-Berlin. O originală fantezie 
cinematografică, al cărui erou principal este un locuitor al 

planetei noastre din anul 2222.
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Pe șantierul de construcție al 
termocentralei de la Vetschau 

din R.D. Germană.„Un semn datator

în întrecerea pașnică - socialismul învinge

SUCCESELE SIDERURGIEI

Cu cîtva timp în urmă, Ia adu
narea generală a Academiei 
de Științe a U.R.S.S., acad. 

Alexandr Vinogradov a comunicat 
că la Institutul de geochimie și 
chițnie analitică „Vernedski" din 
Moscova s-au făcut cîteva expe
riențe care au reușit să repete în
tr-un ciclu de cîteva zeci de ore 
felul în care, cu miliarde de ani în 
urmă, a apărut planeta noastră : 
scoarța terestră, atmosfera și hi- 
drosfera.

Iată cîteva amănunte despre a- 
ceastă interesantă experiență efec
tuată pentru prima oară în practi
ca științifică mondială.

Știința a stabilit că pămîntul se 
afla inițial într-o stare rece și nu 
constituia un bloc de foc care s-a 
răcit treptat, așa cum se afirma 
pînă în al patrulea deceniu al se
colului nostru. Savanții sovietici 
au luat o bucată din meteoritul că
zut recent lingă orașul Saratov. A- 
cesț meteorit cuprinde întregul sis
tem periodic al lui Mendeleev, de 
la hidrogen și pînă la uraniu. în 
această bucată de materie căzută 
din Univers se află absolut tot din 
ceea ce ne înconjoară și ceea ce 
conține subsolul planetei noastre.

Transformat în pulbere și apoi 
presat, meteoritul a fost introdus 
într-un tub înconjurat de o spirală 
foarte puternică. O simplă apăsare 
pe buton : o frecvență a curentu
lui de 800 000 de Hz, temperatura 
de 1 600 de grade și a început... 
crearea lumii.

La început meteoritul a fost rece, 
apoi începe să se topească și apar 
vaporii care se transformă în apă. 
Conținutul de apă a fost foarte mic 
în meteoriți (la 200 de grame —■ 
un gram de apă). Dar totul ridicat 
la scara întregii planete începe să 
fie explicabil. Spirala supraîncălzi
tă se mișcă încet, cuprinzînd ur
mătoarea zonă a meteoritului; în 
120 de ore s-a realizat acțiunea 
miliardelor de ani. Rezultatul este 
însă comun : în interiorul pulbere! 
presate de meteorit are loc permu- 
tația elementelor. Spre una din ex
tremități („centrul pămîntului") se 
îndreaptă olivina care se găsește 
la 70 de km adîncime în pămînt, 
spre cealaltă extremitate („supra
fața pămîntului") se îndreaptă alu
miniul, natriul, uraniul — intr-un 
cavînt toate elementele pe care 
omul a învățat să le obțină.

în afară de acestea, aparatajul a 
înregistrat și cantitățile exacte de 
oxigen, azot, argon obținute în 
urma procesului de topire intensi
vă. După terminarea șarjei, meteo
ritul a fost tăiat în secțiuni foarte 
subțiri și microscopul a atestat că 
așezarea elementelor, aceleași ca 
și pe Pămînt, este asemănătoare 
și cunoscută de oamenii de știință 
în urma studierii subsolului.

MOSCOVA — Comentând da
tele statistice oficiale cu pri
vire la dezvoltarea industriei 
U.R.S.S. pe anul 1962, comen
tatorul agenției TASS, Ivan 
Artiomov, scrie :

In întrecerea cu țările occi
dentale, Uniunea Sovietică a 
obținut o nouă victorie, între- 
cînd Comunitatea europeană a 
cărbunelui și oțelului în ce 
privește producția siderurgică. 
U.R.S.S. a obținut o cantitate 
de oțel mai mare decît R. F. 
Germană, Franța, Italia, Bel
gia, Olanda și Luxemburgul, 
luate laolaltă.

Potrivit relatărilor presei, în 
anul 1962 în cele șase țări eu
ropene producția de oțel a a- 
tins cifra de 72,6 milioane tone, 
înregistrînd o reducere cu 0,8 
la sută.

In Uniunea Sovietică însă 
producția de oțel a crescut cu 8 
la sută, ajungînd la 76,3 mili
oane tone. Trebuie amintit că 
încă în anul 1960 U.R.S.S. avea 
o producție de oțel cu 6 mili
oane tone mai mică decît cele 
șase țări europene.

Potrivit unor date prelimi
nare, producția de oțel în

S.U.A. a fost în anul 1962 de 
aproximativ 91 milioane tone. 
Astfel, S.U.A. au rămas de fapt 
la nivelul anului 1950. In 
schimb Uniunea Sovietică a 
obținut o producție siderurgică 
de aproape trei ori mai mare 
în comparație cu cea din anul 
1950.

Dacă S.U.A.. și pe viitor vor 
bate pasul pe loc în dezvolta
rea metalurgiei lor, U.R.S.S. le 
va ajunge încă în anul 1965. 
Se așteaptă ca în’ anul 1963 
producția sovietică de oțel să 
depășească 80 milioane tone.

Trebuie subliniat că în ulti
mii ani baza de minereu s-a 
dezvoltat în U.R.S.S. și mai ra
pid decît siderurgia, iar acum 
în ce privește extracția mine
reului de fier U.R.S.S. ocupă 
primul loc în lume. (128 mili
oane tone în anul 1962).

Perspectivele dezvoltării si
derurgiei sovietice sînt stabi
lite prin noul Program al 
P.C.U.S. Pînă în anul 1980 pro
ducția de oțel trebuie să ajun
gă la 250 milioane tone, ceea 
ce este aproape tot atît cît se 
produce în prezent în întreaga 
lume.

WASHINGTON. — W. Fos
ter, directorul Agenției ame
ricane pentru dezarmare și 
control asupra armamentelor, 
a oferit un prînz în cinstea lui
N. T. Fedorenko, reprezentan
tul permanent al U.R.S.S. la
O. N.U., și a lui S. K. Țarapkin, 
reprezentantul U.R.S.S. în Co
mitetul celor 18 state pentru 
dezarmare, care participă la 
tratativele cu privire la înce
tarea experiențelor cu arma 
nucleară.

Cu acest prilej, s-a ajuns la 
înțelegerea ca următoarea în- 
tîlnire a participanților la tra
tativele cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nuclea
ră să aibă loc la New York la 
29 ianuarie.

® WASHINGTON. — Pre
ședintele Kennedy a cerut Co
misiei pentru energie atomică 
a S.U.A. să amine efectuarea 
experiențelor nucleare subte
rane Ia poligonul experimen
tal din statul Nevada pe pe
rioada în care se desfășoară 
actualele tratative de la Wa
shington cu privire Ia interzi-

de speranțe"

Situația din Katanga
LEOPOLDVILLE. — La 25 ianua

rie, la cartierul general al O.N.U. 
din Elisabethville au început tra
tativele dintre marioneta colonia
liștilor, Chombe, și reprezentanți 
ai O.N.U. Agenția Reuter anunță 
că în timpul întrevederii din 25 
ianuarie a avut loc ,,o discuție ge
nerală în legătură cu situația din 
Katanga".

După cum rezultă din știri, . la 
tratative s-a ajuns la o înțelegere 
ca subunitățile armatei naționale 
congoleze și trupele O.N.U. să pa
truleze în comun la Elisabethville 
sub comanda O.N.U.

Bucurîndu-se de sprijinul puteri
lor occidentale, care au aiutaț ma
rioneta katangheză să mențină în 
întregime jandarmeria cu un efec
tiv de 10 000 de oameni, Chombe 
continuă să aibă o comportare in
solentă. La 25 ianuarie, el a adre
sat lui C. Adoula, primul ministru 
al Congo-ului, o scrisoare în care 
îi cere să precizeze „funcțiile" lui 
J. Ileo trimis de guvernul central 
la Elisabetville în calitate de mi- 
nistru-rezident. După cît se vede 
pe Chombe nu-1 jenează cîtuși de 
puțin faptul că șeful guvernului 
congolez nu este deloc obligat să-i 
dea socoteală de acțiunile sale.

într-o altă scrisoare adresată Iui 
U Thant, secretar general al 
O.N.U., Chombe îi cere să trimită 
„cît- mai grabnic" la Elisabethville 
un reprezentant special al O.N.U. 
pentru a traduce în viață planul 
de „federalizare a Congo-ului“, ini
țiat de U Thant. care prevede după 
cum se știe, o largă autonomie 
pentru Katanga.

J. Ileo, ministru-rezident al gu
vernului central al Congo-ului, a 
trecut la îndeplinirea „funcțiilor" 
sale. La 25 ianuarie el „a garantat 
în mod solemn" că vor fi amnis- 
tiați criminalii politici katanghezi.

★
LONDRA. — într-un apel a- 

dresat prin radio primul mini
stru al Congo-ului, Cyrille Adou
la, a cerut jandarmeriei katan- 
gheze să depună armele pînă la 
5 februarie. După cum transmite 
corespondentul agenției Reuter, 
Adoula a declarat că aceia care 
vor preda armele pînă la terme
nul fixat, nu vor fi supuși la 
represiuni ți vor putea să intre 
in armata națională congoleză 
păstrîndu-și gradele.

NEW YORK 26 (Agerpres). 
Reluarea tratativelor între U- 
niunea Sovietică, Statele Uni
te și Anglia în legătură cu 
realizarea unui acord cu pri
vire la interzicerea experien
țelor cu arma nucleară a fost 
întâmpinată cu aprobare de 
poporul american care consi
deră tratativele de la Washing
ton un semn dătător de spe
ranțe.

„Comitetul național de luptă 
pentru o politică nucleară să
nătoasă”, care se bucură de 
sprijinul larg al tuturor for
țelor iubitoare de pace din 
S.U.A., a adresat președintelui 
Kennedy o scrisoare în care 
scrie : Faptul că Uniunea So
vietică este gata să permită 
efectuarea controlului la fața 
locului purifică atmosfera in
ternațională și contribuie lai 
rezolvarea celorlalte problemă 
internaționale.

„Sîntem mulțumiți că ghea
ța s-a spart”, a declarat D. 
Pozner, una din conducătoare-; 
le organizației „Femei, luptați 
pentru pace”.

Salutând începerea tratati
velor, B. Rastin, conducătorul 
„Ligii adversarilor războiului”! 
îndeamnă guvernul S.U.A. „să 
facă tot ce este posibil pentru 
a se realiza un acord cu pri
vire la interzicerea experien
țelor”.

Disputa pentru insulele
„veșnic

Revista „REPORTER" 
din New York a publi
cat sub semnătura lui 
Roland Hollander un re
portaj pe care-1 repro
ducem cu unele pre
scurtări :

dat Braziliei de către S.U.A. sub 
formă de împrumuturi este mult 
inferior cifrei anunțate de ele. în 
mod practic, se subliniază în de
clarația oficială, întregul ajutor a 
fost pus la dispoziție de către Sta
tele Unite cu condiția folosirii lui 
pentru cumpărarea de mărfuri a- 
mericane. După cum se arată în 
continuare în declarația ambasadei, 
pagubele pricinuite Braziliei de că
tre Statele Unite prin reducerea 
prețurilor la mărfurile exportate de 
ea întrec considerabil volumul a- 
jutorului american. Ajutorul S.U.A., 
acordat sub formă de împrumuturi 
pe care Brazilia este obligată să le 
ramburseze, se subliniază în decla
rație, este inferior sumei pe care 
țara a pierdut-o din cauza reduce
rii prețurilor la mărfurile pe care 
le exportă în S.U.A. 
braziliană subliniază că 
american este mic și costă 
scump Brazilia.

• NEW YORK. - Peste 
de muncitori portuari din 
reiau lucrul la 26 ianuarie în toate 
porturile coastei răsăritene de la 
statul Maine pînă în Texas, după 
o grevă de 34 de zile.

Greva a luat slîrșit printr-o vic
torie importantă a greviștilor. Pa
tronii au tost nevoiți să majoreze 
salariile muncitorilor și să renun
țe la planurile de concedieri.

Victoria greviștilor a stîrnit o 
reacție furibundă în presa burghe
ză. Ziarul „Wall Street Journal"
— organul marii iinanțe americane
— cere ca guvernul să ia măsuri 
suplimentare pentru „a pune sin
dicatele la respect".

® MOSCOVA. — în timpul zbo
rului stației automate interplaneta
re „Marte-1“ în direcția planetei 
Marte, stația s-a îndepărtat de 
Pămînt cu 43 milioane kilometri, 
în deplasarea sa în jurul Soarelui 
stația a străbătut o distanță de 
aproximativ 230 milioane . kilo
metri. După cum reiese din datele 
primite de pe bordul stației, inten
sitatea razelor cosmice în spațiul 
interplanetar, măsurată în timpul 
zborului stației „Marte-l", a cres
cut cu cîteva zeci de procente în 
comparație cu măsurătorile efec
tuate în 1959, de către rachetele 
cosmice sovietice. S-a constatat, de 
asemenea, creșterea intensității 
radiației cosmice în procesul zbo
rului stației, ceea ce, după toate 
probabilitățile, poate fi explicat 
prin îndepărtarea stației „Marte-1" 
de Soare.

cerea experiențelor cu arma 
nucleară.

Președintele a declarat însă, 
că Statele Unite trebuie să fie 
gata să reia în orice moment 
programul lor de experiențe 
nucleare.

® ROMA.— Sub auspiciile Aso
ciației italiene pentru relațiile cul
turale cu Romînia, la cercul cul
tural din orașul Messina a fost 
inaugurată o expoziție înfățișînd 
realizările economice ale regimului 
de democrație populară din Romî
nia. Tot aici au fost prezentate 
filme documentare romînești. 
numeros public a participat 
vernisajul expoziției, cît și 
prezentarea filmelor.

9 BELGRAD. — Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, a plecat la 26 ianuarie 
spre patrie, după o vizită de două 
zile în capitala Iugoslaviei.

La gară, înaltul oaspete bulgar 
a fost condus de președintele R. P. 
F. Iugoslavia, secretar general al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, Iosip Broz Tito, și de alți con
ducători de partid și stat din 
goslavia.

Greva generală 
a minerilor italieni

• ROMA. — Minerii din Italia 
au început încă o grevă generală 
de 48 de ore, cerînd încheierea 
unui nou contract colectiv, majo
rarea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă. Această 
grevă, la care participă majori
tatea minerilor, este sprijinită 
de cele trei uniuni sindicale ale 
Italiei.

Cei 900 000 de muncitori ita
lieni de la societățile particulare 
metalurgice și constructoare de ■ 
mașini continuă cu fermitate 
lupta. Ei cer extinderea dreptu
rilor lor sindicale, majorarea sa
lariilor și îmbunătățirea condiții
lor de muncă.

9 MOSCOVA — Intre 15 și 
19 ianuarie 1963, la Moscova 
a avut Ioc o consfătuire a con
ducătorilor instituțiilor cen
trale geologice ale R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovace, R. D. 
Germane, R. P. Mongole, R. P. 
Polone, R. P. Romine, R. P. 
Ungare și U.R.S.S., țări mem
bre ale Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc (C.A.E.R.).

La consfătuire au fost dis
cutate rezultatele colaborării 
instituțiilor centrale geologice 
din aceste țări în cursul anului 
trecut și a fost elaborat planul 
de muncă pe anul 1963.

Consfătuirea s-a desfășurat 
în spiritul prieteniei și înțele
gerii reciproce.
Un „ajutor" care costă 

scump...
RIO DE JANEIRO. — In legă

tură cu informațiile apărute în pre
sa americană, în care sînt mult 
exagerate cuantumul și însemnăta- 

• tea așa-numitului „ajutor" acordat 
Braziliei de către S.U.A., ambasada 
Braziliei de la Washington a difu
zat o declarație oficială care a fost 
publicată la 24 ianuarie de toate 
ziarele din țară. Ambasada dezmin
te aceste afirmații ale presei ame
ricane. Ea declară că ajutorul acor-

s
milion de locuitori ai săi bucuria 
blîndeței climei subtropicale, mi
cul arhipelag al insulelor Azore 
este acum obiectul unei dispute 
americano-portugheze. După ce 
acordul privitor la bazele mili
tare americane din insulele Azo
re a expirat la începutul acestui 
an, reînnoirea lui se dovedește 
anevoioasă nu pentru că autori
tățile salazariste n-ar mai vrea 
să le închirieze Statelor Unite 
cu care sînt aliate în cadrul 
N.A.T.O., ci pentru că cer o com
pensație considerată la Whasing- 
ton exagerată. Și în timp ce toc
meala continuă, Pentagonul a 
anunțat că reprezentanții ameri
cani și portughezi au stabilit 
deocamdată ca bazele militare 
din insulele Azore să fie folosite 
mai departe, pînă va fi elaborat 
un acord definitiv. Asupra pre
zenței bazelor militare în aceste 
insule nu există deci nici pentru 
viitor vreun dubiu.

Cu toată creșterea vitezei a- 
vioanelor, chiar supersonice, și a 
posibilităților generate de teh
nica modernă de a efectua zbo
ruri prelungite, însemnătatea in
sulelor Azore nu este, după cum 
se vede, de fel depreciată de că* 
tre militarii americani. La Pen
tagon ele se bucură de o bună 
reputație, la fel ca și odinioară 
cînd avioanele sau navele mai 
puțin moderne erau obligate să 
facă escală la Ponta Delgada 
în alte locuri ale Azorelor.

Data descoperirii grupului 
nouă insule situate numai la 
de km de coasta portugheză 
necunoscută, dar despre existen
ța lor se vorbește în Europa în- 
cepînd din secolul al XIV-lea. 
Fără îndoială că atunci cînd na
vigatorul portughez Diogo de 
Seville le-a vizitat în 1427, sau 
cînd au fost oferite în dar Isa- 
belei de Burgundia în 1466, nu 
se bănuia că insulele vor fi folo
site ulterior ca „punct de tran
zit" spre o așa-numită „lume 
nouă", care, la rîndul ei, după ce 
a îmbătrînit, încearcă să le folo
sească acum ca baze militare, 
pentru a ține sub observație 
coastele Europei sau Africii...

Anexarea acestor insule de că
tre Portugalia s-a produs oficial 
în 1480 prin tratatul de la Alca- 
£ovas, dar numai după un veao 
ele au trecut pentru alte șase de
cenii sub stăpînirea Spaniei. Re
venirea dominației portugheze 
nu a schimbat nici starea mizeră 
a locuitorilor, nici economia îna
poiată, exportatoare doar de 
fructe și vinuri vestite. în de
cursul veacurilor insulele „veșnic

Valul de irig continuă în 
Europa, S.U.A. și Japonia

® LONDRA. — Nici o schimbar. 
substanțială de temperatură nu s-a 
înregistrat în ultimele zile în si
tuația din majoritatea țărilor eu
ropene, precum și în S.U.A. și Ja
ponia, unde valul de aer rece venit 
din Arctica continuă să se facă 
simțit din plin fiind însoțit de 
mari căderi de zăpadă, viscole șl 
furtuni puternice. Grecia cunoaște 
in prezent cea mai grea Iarnă din 
ultimii 30 de ani. Zăpada, avînd o 
Înălțime de 3 metri, acoperă șo
seaua care leagă orașul Salonic de 
frontiera iugoslavă ; traficul fero
viar în întreaga țară este parali
zat. Chiar și insula Creta este a- 
coperită de zăpezi. în Italia, frigul 
se menține înregistrîndu-se tempe
raturi de minus 30 grade în Lom
bardia. în ciuda previziunilor op
timiste ale meteorologilor, în An
glia temperatura a continuat să sa 
mențină scăzută, întreaga țară 
fiind acoperită de o ceață deasă,

verzi", cum sînt supranumite 
Azorele, n-au fost scutite de fră- 
mîntări datorate atît unor feno
mene naturale, cît ți poftelor de 
pradă imperialiste. Să amintim 
neobișnuita schimbare produsă 
de izbucnirile vulcanice care în 
1957 au făcut să apară noi insu
lițe în arhipelagul Azorelor. Pe 
de altă parte tot timpul ochii 
celor ce voiau să-și extindă do
minația în diferitele direcții ale 
țărmurilor Atlanticului, erau a- 
țintiți asupra insulelor Azore. 
Dacă acum S.U.A. vor să menți
nă sub controlul lor acest arhi
pelag pentru a-1 folosi în politi
ca lor în Europa >au în Africa, 
nu se poate uita că la vremea 
lui, Hitler le-a inclus în planurile 
sale nerealizate de invadare a 
Americii. Memoriul lui Sigismund 
von Falkenstein, țeful secției de 
aviație din statul major al con
ducerii operative a forțelor ar
mate hitleriste, datat 29 octom
brie 1940, cuprindea — în cadrul 
planului mai vast de debarcare 
pe continentul american — ope
rația „Felix—Isabella" de cotro
pire a Gibraltarului, a insulelor 
Canare ți Azore. în jurnalul sta
tului major al fostului amiral 
hitlerist, Raeder, în dreptul da
tei 22 mai 1941 stă scris : „Fiih- 
rerul tot mai consideră necesară 
cucerirea Azorelor pentru 
bombardierele cu rază mare 
acțiune să poată acționa de 
împotriva Americii".

Dar Azorele n-au încăput 
mina hitleriștilor, ei avînd 
făcut față înfrîngerilor pricinui
te de războiul dus împotriva 
U.R.S.S. La 16 octombrie 1943, 
Anglia închiriază Azorele pentru 
a le folosi ca bază navală ți ae
riană, iar după război s-a făcut 
tot mai simțită prezența ameri
cană. După cum se vede, soarta 
Azorelor nu s-a modificat nici 
din punct de vedere al domina
ției salazariste, nici din punct de 
vedere al prezenței primejdioase 
de baze militare.
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este primulames Meredith nu
negru american care a încercat 
să folosească dreptul la învă
țătură în universitatea statului 
Mississippi în care accesul este 
acordat numai albilor. înaintea 
lui încă doi negri au mai în

cercat aceasta. Unul a fost trimis la un spi
tal de nebuni pe motiv că „orice negru care 
încearcă să intre la universitate trebuie să 
sufere de o boală mintală". Numele celui 
de-al doilea negru, despre care va fi vorba 
mai jos — este Clide Kennard.

Clide Kennard s~a născut la Gattesburg, in 
partea de sud-est a statului. El face parte 
dintr-o familie de cultivatori de bumbac, 
porumb, mazăre și cartofi. La Gattesburg, 
oraș în care trăiesc 35 de mii de locuitori, 
este situată universitatea South Mississippi.

în toamna anului 1959, Kennard s-a pre
zentat la universitate cu cererea de ,a fi 
primit. Comisia pentru „paza suveranității 
statului Mississippi" — un organ executiv 
special pentru menținerea și aplicarea în 
viață a segregației rasiale — și-a trimis co
laboratorii la diverse instituții și familii din 
Gattesburg. Mulți oameni au fost rugați să-l 
convingă pe Kennard de a nu depune cere
rea. Kennard a fost sfătuit, ba chiar ame
nințat, dar el a declarat că „pentru el acea
sta este o problemă principială”.

Desigur, universitatea a refuzat admiterea 
lui Kennard. Motivarea a fost următoarea: 
„Clide Kennard, negru, a fost refuzat ca 
urmare a unor insuficiențe și a completării 
greșite a documentelor necesare". Rectorul 
McKeyne a declarat că nu poate specifica 
despre ce „insuficiențe" este vorba, întrucît 
„asemenea informații sînt interzise". Perso-

vrut să învețe, 
dar a nimerit

după gratii
nai Kennard a primit indicații cu privire la 
lin neajuns: certificatul medical „pune la 
îndoială calitățile lui morale”. Totodată Mc 
Keyne a declarat că în perioada cînd Ken
nard a depus cererea de admitere, organele 
siguranței din South Mississippi au cercetat 
trecutul lui și au „descoperit cîteva pete 
întunecate". Oare McKeyne avea în vedere 
că Kennard ar fi săvîrșit delicte sau că a 
încălcat legea ? McKeyne a preferat să nu

precizeze. Se relatează că guvernatorul Co
leman a declarat: „Dacă Kennard va depu
ne o nouă cerere, el nu va mai putea fi îm
piedicat din cauza documentelor. în cazul 
acesta nu mai cămine nici o alternativă de
cît închiderea colegiului". în 1961, dosarul 
Kennard a fost îngropat în arhivele statului 
Mississippi. în același an el a fost acuzat de 
„furt prin efracțiune" și condamnat la 7 ani 
de detențiune.

Kennard zace în închisoare de doi ani. în 
fiecare săptămînă el trimite scrisori mamei 
sale. încă nu poate crede că va fi silit să 
stea timp îndelungat în închisoare. Kennard 
și-a rugat mama să spună tuturor că mai 
este încă în armată. între timp la Gatesburg 
îți mai amintesc cîteodată despre scrisoarea 
lui Kennard adresată ziarului „Afro-Ameri- 
can" :

„Recunosc că noi am avut și avem într-o 
considerabilă măsură un nivel economic și 
cultural mai coborît decît al oamenilor albi 
din jurul nostru. Dar toți trebuie să înțelea
gă că aceasta nu este cauza segregării, ci 
doar rezultatul segregării și discriminării. Și 
cu cît mai mult vor exista acestea în socie
tatea noastră, cu atît mai mult ne vom găsi 
în fața analfabetismului și mizeriei’.

DINCOLO
DE CERCUL POLAR

Regiunea Murmansk, satul Lovozero. în a- 
cest sat situat Ia marginea „Marelui Pămînt”, 
funcționează colhozul crescător de reni „Tun
dra”. In ultimii ani s-au construit aici multe 
clădiri cu numeroase etaje, două școli, cîteva 
magazine, și alte instituții culturale și obștești, 
în ciuda nopții polare care învăluie satul, la 
casa de cultură, echipa de artiști amatori for
mată din tineri repetă o nouă piesă. Zilnic so
sesc la Lovozero cu aerosăniile, elicopterele, 
automobilele și săniile trase de reni circa 5 000

de exemplare de ziare, reviste și numeroase 
cărți. Fotografiile noastre redau cîteva aspecte 
din viața acestui sat. Foto 1 : La sosirea poș
tei ; foto 2 : la școala internat a satului, o clă
dire cu două etaje înzestrată cu clase spațioa
se, laboratoare, cabinete de studiu, bibliotecă 
și ateliere, profesoara de biologie L. Koroleva 
discută cu trei tinere naturaliste ; foto 3 : în 
librăria colhozului; foto 4 : intr-unui din ra
ioanele magazinului alimentar nr. 2 al satului.
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