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Radu Sevastița, Dumitrescu
Maria, Butoi Maria și Stoian j 
Steliana sînt doar cîteva j 
dintre numeroasele tinere J 
fruntașe în muncă ale Fa- ) 
bricii de confecții și trico- j 

taje București
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Muncitor

Vineri 8 martie 1963

Se apropie începerea lucrărilor
agricole de

în regiunea Iași se fac ultimele pregătiri în 
vederea începerii lucrărilor agricole de primă
vară. Gospodăriile agricole de stat și stațiunile 
de mașini și tractoare au terminat repararea 
și revizuirea tractoarelor și mașinilor agricole, 
iar acum brigăzile S.M.T. se pregătesc pentru 
deplasarea în gospodăriile agricole pe care Ie 
vor deservi. în vederea însămînțării porumbu
lui la un nivel agrotehnic superior, tractoriștii 
și colectiviștii care vor lua parte la aceste 
lucrări au participat la instructaje privind folo
sirea semănătorilor.

primăvară
Paralel cu celelalte pregătiri se continuă ac

țiunea de fertilizare a solului. Au fost transpor
tate la cîmp aproape 200 000 tone gunoi de 
grajd. De asemenea, în fiecare gospodărie co
lectivă s-au stabilit din timp loturile pentru 
diferite culturi, precum și sarcinile de produc
ție pentru fiecare brigadă.

Acum colectiviștii pregătesc ultimele canti
tăți de semințe pe care le vor folosi în această 
primăvară.

STELIANA DOBROGEAN 
strungar

LIVIA POPA 
profesoară

„Nu ne este numai soție, 
mamă, sau soră, ci și tova
rășă de muncă. Ne-am obiș
nuit să simțim umărul ei ală
turi, la strung, la planșa de 
desen, în gospodăria colecti
vă, pretutindeni. Uneori mai 
uităm că este vorba de ea, și 
nu de el, dar totdeauna o sti
măm și o apreciem ca pe un 
tovarăș bun cu care mergem 
alături, pe același drum, spre 
același țel”. Sînt cuvintele lui 
Ioniță Florea, secretarul comi
tetului U.T.M. din secția sape 
foraj a Uzinelor „1 Mai" Plo
iești. Am început eu ele anche
ta noastră pentru că semnifi
cația acestor cuvinte am întil- 
nit-o in tot ce am aflat de la 
bărbații pe care i-am solicitat 
să vorbească despre tovarășa 
de la locul de muncă. Toți au 
avut cuvinte calde, de apre
ciere și stimă, de încredere: 
un omagiu izvorit din suflet.

Despre STELIANA DOBRO
GEAN, strungar la Uzinele 
„1 Mai" Ploiești a vorbit la în
ceput strungarul Nicolae Ple- 
tosu :

— O cunoaștem mai de mult 
de cind a venit de la școala 
profesională, Lucra în secție 
pe strungurile acelea mici 
unde se cere multă precizie. 
Prea multe lucruri nu știam 
despre ea, afară de faptul că 
piesele ei treceau totdeauna 
numai cu certificatul calității 
superioare. Recunoscindu-i 
exigența și calificarea, con
ducerea secției a trecut-o la 
controlul tehnic de calitate 
și astfel, de cîteva luni, veri
fică piesele pe care le lucrăm. 
La început unii dintre noi 
s-au simțit oarecum jigniți că 
vine o fată să-i ia la rost:

de ce sînt piesele așa și nu 
așa, de ce nu se respectă vi
teza de prelucrare... Chiar și eu 
m-am simțit nu știu cum în
tr-o zi, cînd a venit să-mi spu
nă să opresc mașina fiindcă 
piesele nu erau la cote. Mă ui
tam la ea ș:. nu ziceam nimic. 
Mi-a semnalat greșeala dar n-a 
plecat. „Hai să vedem împreu
nă defectul" mi-a zis ea. Am 
găsit pînă la urmă că tiparul 
nu mai corespundea. Mi-a a- 
dus un alt tipar și mi-a urat 
spor la lucru. Cum să vă 
spun : unde la început fusesem 
cam supărat, la plecarea ei 
m-am simțit oarecum rușinat. 
M-am apucat să refac piesele

VIA POPA, profesoară de 
limba romînă.

— Pe tovarășa Livia o iu
besc mult copiii — ne-a spus 
profesorul Walter Wrobel. A- 
cest lucru are o mare semni
ficație. Cind copiii își iu
besc profesorul, depun și mai 
multe eforturi pentru învăță
tură, sînt mai exigenți cu ei 
înșiși. Ea este dirigintă la cla
sa a VllI-a H. Am văzut-o a- 
desea printre elevii ei discu- 
tînd, ajutîndu-i. Dar nu numai 
la școală, ci și la internat. Am 
aflat că se ducea acolo să va
dă cum învață elevii și să-i a- 
jute îndeaproape (n.a. Am a- 
flat ulterior povestea a doi e-

DE ZIUA FEMEII
cu un sentiment de ușurare. 
Aceasta este Steliana Dobro
gean — un adevărat tovarăș 
de muncă : exigent, priceput, 
cu grijă față de munca tutu
ror, a secției.

— Toate acestea sînt foarte 
adevărate — a întărit Stoica 
Nicolae, un alt strungar care 
asista la discuția noastră. Știți 
unde este ea acum, în timp 
ce discutăm ? La mașina lui 
Ana lonescu. Ana are o cali
ficare mai slabă și astăzi a 
primit o comandă nouă, iar 
Steliana o ajută să deprindă 
operațiile. Știu că n-a obliga
t-o nimeni să facă asta; la 
ea este vorba de un gest fi
resc, o datorie de muncitor pe 
care și-o respectă.

La Pitești, la Școala medie 
nr. 2, ni s-a vorbit despre LI-

levi și v-o relatăm pe scurt. 
Este vorba de Sirbu Victor și 
Anca Maria, căzuți la cite pa
tru materii. Profesoara Popa 
Livia a îndemnat doi elevi cu 
note foarte bune să învețe îm
preună cu cei amintiți, să-i a- 
jute. După un timp a venit să 
controleze rezultatele: nu se 
vedea însă nici un progres. 
Sirbu avea aceleași note proa
ste, absențe nemotivate, încăl
ca disciplina școlară. Maria la 
fel. Ce era de făcut ? Profe
soara a scris părinților. A a- 
flat un fapt care a tulburat-o. 
Sirbu Victor n-avea mamă. A 
invitat apoi pe tatăl fiecăruia 
dintre cei doi elevi la școală, 
A discutat cu ei, le-a arătat 
notele, i-a prezentat profeso
rilor. Iar cazul lui Sîrbu l-a 
făcut cunoscut colegilor de ca
tedră, rugîndu-i să-i acorde o

mare atenție. Acum sînt și 
rezultate bune: elevii au în
ceput să-și îndrepte notele). în 
concluzie : este o profesoară 
bună, iubită de copii, stimată 
și apropiată de noi toți, tova
rășii ei de muncă.

In continuarea anchetei ia- 
tă-ne la gospodăria agricolă 
colectivă din comuna Ștefă- 
nești, regiunea Argeș. Despre 
cea mai bună îngrijitoare de 
animale, colectivista VASILI
CA DIMULESCU, a ținut să 
ne vorbească președintele gos
podăriei, Dumitru Luca,

— Fiindcă este atît de har
nică și pricepiită, colectiviștii 
au ales-o ca șefă a fermei 
zootehnice.

— 54 de vaci, 59 de juninci, 
35 de viței — ne-a informat 
prompt contabilul.

— Da, e un sector destul de 
mare și se va dezvolta încă — 
a continuat Dumitru Luca. De 
cînd Vasilica e șefă a fermei, 
gospodăria și-a îndeplinit pla
nul la lapte. Anul acesta am 
socotit să avem 2 300 litri de 
lapte pe cap de vacă furaja
tă. Vasilica cu echipele ei s-au 
angajat să sporească cantita
tea la fiecare vacă cu încă 100 
de litri de lapte.

— Anul trecut gospodăria a 
avut de la ferma zootehnică 
un venit de 350 000 lei — a mai 
intervenit încă o dată conta
bilul.

— Vedeți deci cît de impor
tant este sectorul. Ca să poa
tă conduce bine acest sector, 
Vasilica a citit cărți de spe-

VICTOR CONSTANTINESCU 
VASILE RANGA

(Continuare în pag. a 11-a)

( Aici, în cercul de la casa I 
f pionierilor se naște și se-j 
l dezvoltă pasiunea pentru un] 
( domeniu de activitate sau J 
(altul. Ce altceva decît pasiu- ] 
(ne pentru radiofonie ex-j 
[ primă chipurile celor trei I 
(pionieri, membri ai cercului | 
[ de radio-telecomunicații al j 
f Casei pionierilor din Brașov.) 
(( Foto : N. STELORIAN j

VASILICA DIMULESCU 
colectivistă

SANDA RĂDULESCU 
cercetătoare

8 000 000 de spectatori
La Direcția rețelei cinemato

grafice și difuzării filmelor s-a 
făcut recent bilanțul ultimei 
ediții a Festivalului filmului j 
pentru sate. Această largă și I 
populară manifestare culturală 
a marcat o creștere simțitoare 
a numărului spectatorilor, a in
teresului lor pentru arta cine
matografică. 780 de filme ar
tistice, documentare, de știin
ță popularizată, de desen ani
mat și păpuși, prezentate la 
sate în iarna aceasta, au fost 
vizionate de aproape 8 mili
oane de spectatori. în satele 
regiunilor Cluj, Argeș și Bra
șov s-a înregistrat cel mai 
mare număr de spectatori.

O mare atenție s-a acordat 
în această perioadă organiză
rii unor spectacole speciale cu 
filme pentru membrii cercuri
lor agrozootehnice și pentru 
tineret.

Tot cu acest prilej au fost 
organizate și alte acțiuni care 
au completat manifestările pri
lejuite de tradiționala sărbă
toare a filmului pentru sate 

ca : expoziții, conferințe, recen
zii de cărți — în total aproape 
4^00

(Agerpres)

Cursuri de ridicare 
a calificării minerilor

• DEVA. — Ex
ploatările miniere 
din bazinul carbo
nifer al Văii Jiului 
primesc în acest an 
mașini și utilaj mi
nier în valoare de 
80 milioane lei. 
Pentru însușirea cu
noștințelor necesare 
deservirii utilaje
lor și folosirii me
todelor de lucru a- 
vansate, comitetele 
sindicatelor din a- 
ceste unități au or
ganizat peste 80 de 
cursuri de ridicare 
a calificării, care 
sînt urmate de cir
ca 4 200 de mineri.'

în majoritatea ex
ploatărilor miniere 
din Valea Jiului 
funcționează uni
versități muncito

rești, unde se pre
dau lecții pe teme 
ca : „Formarea ză
cămintelor”, „Intro
ducerea tehnicii și 
tehnologiei înainta
te”, „Folosirea în
tregii capacități de 
lucru a utilajelor 
din subteran” etc.

• BAIA MARE. 
— în 6 exploatări 
miniere din Mara
mureș funcționează 
școli de calificare în 
meseriile de miner 
și ajutor de miner. 
Cei peste 1 000 de 
cursanți își însu
șesc, timp de doi 
ani, tehnica exploa
tării filoanelor de 
minereu, cunoștin
țe privind . funcțio
narea utilajelor mo

derne din dotarea 
minelor, tehnica 
securității muncii, 
aplicarea metodelor 
avansate de muncă 
etc.

• PITEȘTI. — De 
cîteva zile, peste 
500 de mineri din 
exploatările Tru
stului minier Argeș 
frecventează cursuri 
pentru ridicarea ca
lificării și însușirea 
cunoștințelor nece
sare pentru mînui- 
rea noilor utilaje de 
mecanizare. în sec
toarele din bazinul 
carbonifer Schitu 
Golești 
ză în 
cursuri 
re.

(Agerpres)

funcționea- 
permanență 
de califica-
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vreo treizeci de

excursioniști ve
seli, gălăgioși, ne
răbdători. Aștep
tau vaporul pe 
pontonul legănă

tor al foarte tinărului port Bi- 
caz. Veselia, nerăbdarea, hai
nele ușoare și colorate, de 
vară, le dăduseră parcă aceeași 
virstă tuturor; in plus, mai era 
și acel efort de competentă pe 
care-1 făceau toți presupunînd 
cum s-a lucrat aici, în timpul 
șantierului (și mai toți aproxi
mau admirabil) incit mie mi se 
părea că tofi nu trec de două 
zeci de ani. Îmi plăcea această 
dorință a lor de a ști și nu 
voiam să le contrazic presu
punerile, chiar cînd nu erau 
prea aproape de adevăr. O fată 
subfire, cu ochii alungiți, trași 
către tîmple, ridică privirea 
spre tînărul care o ținea de 
după umeri:

— Și ce-au pus în beton ?
Băiatul îi spuse ce-au pus 

constructorii în beton, mai 
bine zis el îi explică din ce se 
face betonul și aflînd că în 
compoziția aceea intră doar

pietre, ciment, nisip și apă, fata 
se arătă dezamăgită.

— Numai atît ?
Se încruntă un pic, uitîndu- 

se la barajul alb și puternic, îl 
cîntări, nedumerită parcă.

— Eu cred că are și fier, 
spune altcineva din apropiere. 
Peste tot trebuie să fie și fier, 
ca să tină.

— Plus că malurile din jur 
sînt betonate, probabil, se ivi 
alt „specialist".

— Bine, se încăpăfînă fata, 
dar trebuie să mai fie și altce
va. Nu vedeți ce puternic e 
barajul ? Uite cite mașini trec 
pe el! Și cită apă ține-n piept...

Discuția deveni gravă, aproa
pe tehnică. Ascultînd-o, mă 
amuzam să nu-i contrazic pe 
cei ce se aprinseseră ; barajul 
nu era peste tot armat cu fier, 
malurile lacului nu erau beto
nate propriu zis, betonul nu 
cuprindea decît elementele 
spuse de acel tînăr, dar eu nu 
voiam să tulbur discuția. Mă 
stăpînea probabil și orgoliul 
celui care știa „cum a fost" 
și-și rezervă ultima și cea mai 
surprinzătoare replică.

Dar între timp veni vaporul 
și ne grăbirăm să urcăm. Aș fi 
renunțat cu totul la replica 
gindită, dacă un marinar, Pișta, 
fost benist, nu m-ar fi salutat 
cu bucurie zgomotoasă :

— Ura! Ai mai venit pe la 
noi ? Pe urmă, rîzînd, cidăo- 
gase : Nu poți să uiți șantierul, 
așa-i.

Am trecut lingă el, pe co
vertă, ne-am amintit. de prie
teni comuni, am spus o mie de 
nimicuri ca oamenii care se 
văd după mult timp și vor să-și 
spună totul — și așa aproape 
uitasem de ceilalți cu care ve
nisem. Și aș fi uitat poate dacă 
fata cu ochii migdalafi, trași 
spre tîmple, n-ar fi venit lingă 
noi, pe covertă. Pișta îi spuse 
că nu e voie, dar fata se rugă, 
stăruii și eu, nu știu de ce, și 
pînă la urmă tînăra pereche, 
căci venise și băiatul ajunse 
lingă noi.

Pentru că, într-un fel, îi pro
tejasem, se stabili în scurt 
timp între tofi patru o înțele
gere binevoitoare, ușoară.

Și din nou fata, care era 
toarte tînără și deci tinea mor

țiș la părerile ei întrebă despre 
baraj.

De astă dată, cerînd părerea 
„specialiștilor'' : a mea și a lui 
Pișta.

Pișta îi răspunse tehnic : în 
beton se pune balast, nisip, 
apă, ciment...

— Și încă ceva, spusei eu.
— Ce ? se revoltă Pișta. A- 

dică nu știu eu ce se pune... 
îmi pare rău... Ce, n-am lucrat 
eu de la prima lamelă ? Cu nea 
lonescu, cu Alexa, cu nea Mu
cenicu... Ai uitat ?

Dar mie puțin îmi păsa de 
revolta lui Pișta și, dorind să 
fiu înțeleasă cît mai exact, 
iată ce le povestii celor doi ti
neri, în linii mari și mult mai 
bine decît aici:

— Ani cunoscut prin '55 o 
familie de constructori de la 
baraj, familia Mucenicu. Mă 
obișnuisem să spun o familie, 
așa zic și acum, deși numai 
unul din membrii ei, tatăl, 
lucra ca șef de echipă, betonist, 
la baraj. Copiii erau mari toți, 
la școală, soția era casnică, 
nu-și vedea capul de treburi, 
în 1957 s-a făcut trecerea Bis
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• Din îndemnul con-
I științei socialiste (seri- ■ 
0 sori sosite în cadrul I 
| concursului nostru)

Sortarea și încărcarea buște
nilor Ia întreprinderea fo
restieră — Sinaia (depozitul 
de bușteni — Piatra Arsă)

Foto : AGERPRES

triței printr-un canal provizo
riu și aceasta a fost o etapă 
deosebită a construcției. Mai 
tîrziu s-au făcut lucruri și mai 
grele, importanța primei de
vieri a Bistriței a mai scăzut, 
prin comparație, dar atunci a 
fost „hopul" cel mai greu al 
șantierului. Se nimerise un în
ceput de vară schimbătoare, 
cu ploi de munte, statornice și 
reci, cu frig din senin, mai ales 
noaptea, cu cer coborît și cețos 
(aici cerui concursul lui Pișta, 
să întregească imaginea, dar 
el fu foarte laconic, fluieră și 
spuse doar „mamă — mamă"). 
Pe o astfel de vreme, lui nea 
Mucenicu i se fură bicicleta. 
Cum, cine ? Întrebări de prisos. 
Pe scurt, omul care pleca îna
inte de 5 dimineața spre baraj, 
chiar dacă schimbul lui înce
pea la 7, trebuia să facă acum, 
pe jos, vreo 3 km., iar ca să 
ajungă Ia locul de muncă, așa 
cum se obișnuise dintotdeauna, 
trebuia să plece de pe la ora 4. 
Umbla ușor, ca o pisică, să nu 
tiezească toată casa. Solia lui 
sărea să aprindă focul.

— Lasă, tu, fără ceai, se gră
bea el. Și ieșea pe ușă, numai

Încă nu ajunsesem 
la finele anului 
1962 cînd în echi
pe și brigăzi mun
citorii : vîrsthici și 
tineri au discutat’ 
despre sarcinile 

pe care colectivul nostru le 
are de îndeplinit în acest an. 
Pe baza discuțiilor purtate în 
consfătuirile de producție, au 
fost stabilite 106 măsuri teh- 
nico-organizatorice care au o 
eficiență economică valorînd 
peste 2 430 000 lei anual. Privit 
în ansamblu, planul tehnico- 
organizatoric cuprinde măsuri 
care se referă la mica meca
nizare a unor operații de pre
lucrare, la însușirea unor pro
cedee tehnologice moderne, a 
noi metode de muncă. Iată 
cîteva: modernizarea și adap
tarea de dispozitive la foarfe- 
cile de debitat și ghilotina de 
16 milimetri, modernizarea 
ciocanului de la forjă, dispozi
tive de manevrat matrițe și 
alte dispozitive , pentru • forjă, 
propuse de colectivul . secției. 
Punerea în funcțiune a două 
autoclave pentru nodulizarea 
fontei. în turnătorie,, adaptarea 
unui, dispozitiv pentru fraza
rea roților dințate — pe ma
șinile de frezat universale și 
altele. Acestea au și fost deja, 
aplicate în procesul de pro

ducție, obținîndu-se pe baza 
lor importante creșteri a pro
ductivității muncii , și îmbună
tățirea . calității. De o bună 
apreciere se bucură în uzină 
și propunerea făcută de ingi
nerul Iuliu Szabo, privind de
terminarea conținutului de 
nichel în oțeluri prin metoda 
fotometrică diferențială, apli
cată cu mult succes în labora
tor.

Este îmbucurător faptul că 
întregul nostru colectiv de 
muncă luptă pentru realizarea 
operativă a prevederilor pla
nului de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice. Așa, de pildă, pro
punerea făcută de inginerul 
Vasile Brudașca, privind con
trolul relașurilor la piesele 
din fontă, aduce o economie 
anuală de circa 300 000 lei. în 
curând vor fi aplicate cu suc
ces metode noi de sudură cu 
electrod culcat, sudură cu fas
cicol de electrozi, sudură în 
atmosferă de bioxid de carbon 
și altele.

Pentru a asigura o produc
tivitate sporită în toate sec
țiile productive, am acordat o 
atenție deosebită măsurilor de 
sectorizare, cum ar fi: amena
jarea magaziilor intermediare, 
așezarea mașinilor în flux teh
nologic etc.

Organizarea procesului de 
producție pe baze științifice, 
folosirea cu maximum de e- 
ficacitate a întregii capacități 
de producție a mașinilor, con
stituie . în prezent în uzina 
noastră preocupări ale între
gului colectiv. Foarte mulți 
muncitori au venit la condu
cerile secțiilor, la conducerea

cu pachetul cu gustarea de la 
ora 10, strecurat în buzunarul 
hainei, în fugă.

— Și lasă copiii să doarmă, 
auzi tu, șoptea el, din prag.

— Bine, bine, îi las.
Dar nu-i lăsa prea mult. Fier

bea ceaiul sau laptele, îl punea 
în căni și pregătea alături, pe 
masă, o sticlă curată.

— Hai, Ioane, să nu pierzi 
cursa...

Ion, elev la școala medie, 
sorbea laptele sau ceaiul într-o 
clipă. Ieșea din casă fugind, 
sărea în autobuz și totdeauna 
la ora 7, nea Mucenicu „lua 
micul dejun", cum spunea el in 
glumă, Ia locul de muncă. Bă
iatul n-avea timp să mai ia 
sticla înapoi, fugea să prindă 
cursa de Stejaru, care-1 lăsa în 
fața școlii. Dacă la prînz tatăl 
întîrzia, mama punea mîncarea 
în sufertaș și cu „autostopul" 
ajungea în cîteva minute la 
baraj.

TITA CHIPER

(Continuare în pag. a IV-a)

GHEORGHE JULA 
inginer șef

Uzina „Unio“ Satu Mare

(Continuare în pag. a IV-a)

Decada documentării tehnice
DEVA (de la corespondentul 

nostru).
Zilele trecute, la clubul „Si- 

derurgistul” din Hunedoara s-a 
deschis decada documentării 
tehnice pentru siderurgiști, 
constructori și mineri. Această 
interesantă acțiune de propa
gandă tehnică, organizată de 
comisia inginerilor și tehnicie
nilor de pe lîngă Consiliul lo
cal al sindicatelor și-a propus 
să răspundă unui număr de 
circa 20 teme dinainte stabilite 
cum sînt: „Realizări noi în 
exploatarea cilindrilor de la
minoare", . „Posibilități de re
ducere a consumului de cocs 
pe tona de fontă”. Folosirea 
gazelor naturale la furnale’’ 
etc.



Versuri
de la cititori

Mama
Liniște. E oră clnd dorm copiii lumii, 
lin se arată iată doua-a lunii...

Mina cine-și trece peste leagăn 
oacea somnului s-o apere și-arama 

părului ca frunza ruginită de mesteacăn 
s-o alinte. Ea, neobosită, mama.

Se ating hulubii-n zborul lor aproape ; 
peste leagăn — verzi — au și adus 

crengi, o, crengile înalte de măslin, 
Crengi ca niște arcuri de triumf.

ION NICULESCU 
student

A 

învățătoarei mele
Scriu cu condeiul ce mi-ai pus, 
Atunci, întîia oară-n mină.
Din floarea munților, senină. 
Aș vrea să-ți împletesc cunună.

Să ți-o așez ușor pe tîmple, 
Ce-or ii de vremuri argintii : 
Nemărginită prețuire 
De la elevii tăi dinții.

Itisoțitoare-n nopți de veghe, 
Venind din cețile-amintirii. 
Tu din iubire ai aprins 
Atîtea flăcări noi iubirii.

Aș vrea să-ți fac din versul meu 
Cum nu s-a mai tăcut, cunună. 
Scriu cu condeiul ce mi-ai pus 
Atunci, întîia oară-n mină.

FLORENTIN CAȚAN 
profesor

Omagiu
Mîinile mamei 
Erau bătătorite de sape 
Sîngerînde, crăpate 
Si arse de soare i 
Mîinile ei, sufletul ei 
Pe timp de noapte șt ceață 
Mi-ncăizeau trupul plăpînd.
Mă treceau din umbră spre soare, spre 

lumină.
Azi, mîinile ei
Mîngîie spice, soare, pămînt
Mîngîie florile. 
Mîinile ei calde ca zorile 
Știu să se-nalțe spre stele.
Chem toate păsările cerului, 
Toate viorile să cînte 
Cu mine i
Culeg strălucirile nopților
Mamă, 
Pentru tine !
Ți-aduc cerul mai aproape 
Cu străluciri diamantine, 
M-apropii de tine 
Să-ți sărut ochii ce-au plîns 
Și părul în care anii au nins. 
Mi-ntinzi mîinile 
Ca niște raze de soare.

ILEANA ROMAN 
elet’4

bate că nicăieri 
iii fata noastră 

I vechile mentalități 
I eu privire la rolul 

te slujnică, hără- 
- fii altădată fe

meii, ideea că fe
meii nu-i Șade bine decît lingă 
copii ți tigaie — nu au lăsat 
influente mai greu de șters ca 
în satele macedonenilor. Păre
rea asta se împletea cu sărăcia 
oamenilor, cu pămintutile as
pre, lipsite de rod și bătute de 
viaturi. Satele macedonenilor 
au de jurîmprejur garduri de 
Ibspbzf dă piatră, groase ca la 
o cetate, dar scunde și șubre
de. Dintr-un pas le poți sări, 
cu umărul le poli doborî. Si 
totuși, zeci și zeci de ani ele 
au închis, ca între niște verita
bile cetăti, minunate aptitudini 
ale multor temei, vestite între 
altele și prin frumusețea lor 
speciiică. Femeile macedone
nilor — înalte, subțiri, delicate, 
femei frumoase ca-n cîntecui 
duios care se cîntă azi despre 
ele : „Feală oclu mîrșina 1 Lea 
mușaiă armînă...’ (Fată cu ochi 
negri ca măslina ' Tu, frumoasă 
macedoneancă...)

Am poposit de curînd intr-un 
sat macedonean — satul Cea- 
murlia de Sus din Dobrogea — 
Ia invitația secretarului U.T.M. 
pe comună, tovarășul Tala 
Constantin căre ne-a scris: 
„Veniți la noi, să vedeți cit de 
mult s-au schimbat vechile men
talități, veniți să le cunoașteți 
pe fetele noastre... Cincizeci și 
șase dintre ele au primit în ul
timele șase luni carnetul de 
membru ăl U.T.M.".CUVINTE DE LAUDĂ
IB itelierul de prefabricate 

al Întreprinderii ..Grani
tul'. situat pe calea Grivi- 

ț*i,  fiecare își vede de treburile 
tale. Fierar-betoniștii „țes" din 
bare de grosimi apreciabile pă
ienjenișul metalic al pereților de 
beton. într-altă parte muncito
rii șlefuiesc cu migală fețele pa
nourilor de beton, pereții viitoa
relor blocuri. Macaragii veghea
ză ca cele transportate să ajungă 
cu bine la destinație. Printre ei 
se află și tinăra Terzi Neda. 
Conduce cu pricepere podul ru
lant. sau „electroplanul" — cum 
i se spune aici. Pare un copil. 
Poartă bâtma, de Sub care ies 
șuvițe de păr nhgru.

*
Despre tovarășa Terzi a vor

bit mai întîi inginerul șef al â- 
telierului — Vasile Popescu :

— La noi. Ttrzi Neda lucrează 
din 1961, fiind singura femeie 
din întregul atelier care îndepli
nește funcția de macaragiu, ală
turi de 14 bărbați. Dăcă-i femeie,

— Uite dragă, pentru tine: de ziua femeii, de aniversarea ta. 
de Onomastica ta, pentru trei ani de cînd ne-am cunoscut, 

pentru doi de cînd ne-am luat, pentru Anul nou...
Desen de MATTY

S-ar putea ca cifra aceasta 
Să nu spună mare lucru unora 
dintre cititori. Avem doar în 
fiecare sat atîtea fete utemiste! 
Pentru Ceâmurlia însă, lucru
rile stau cu totul altfel. Pînă nu 
de mult, dintre fetele care locu
iesc in sat, una singură era 
utemistă. Explicația e simplă: 
Si bărbafii, dar chiar femeile 
însele credeau despre ele că 
rostul lor e acasă, și că lor nu 
li se cuvine alt rost in viată 
decît bucătăria și alte treburi 
pe lingă casă.

— Se întimpla Înainte de în
ființarea gospodăriei, povestea 
președintele colectivei, să-i 
chemăm pe săteni la o dezba
tere, pentru a lua o hotărîre. 
Veneau bărbafii singuri.

— Dar femeile de ce nu 
le-ați adus ? îi întrebam.

— Femeile ? se mirau ei. Ce 
să caute aici femeile ? A lua 
hotăriri e treabă de bărbați...

Și erau sincer convinși că 
lucrurile stau așa. Cînd a luat 
ființă organizația U.T.M. în sat, 
majoritatea băieților au cerut 
să devină utemiști. Dar fetele ? 
Despre fete nici vorbă. Puteai 
să încerci a discuta cu ele. Dă
deau tăcute din cap, își strîn- 
geau broboadele sub bărbie și 
închideau ușile în urma lor. 
Susținute parcă pe zidurile de 
piatră din jurul caselor, ve
chile mentalități păreau că n-o 
să poată fi date niciodată la o 
parte. ,,Ce vreți: femei1 se ar
gumenta. La ce bun să intre o 
fată in U.T.M. ?"

Dar iată că acum 10 ani, la 
îndemnul partidului, a luat 
ființă și la Ceamurlia gospodă

asta nu înseamnă că se lasă mai 
prejos decît ei.

își dă părerea și comunistul 
Victor Reva, în brigada căruia 
lucrează :

— Numai lucruri bune se pot 
spune despre eă. Este harnică, 
disciplinată și bine pregătită pro
fesional. în brigada mea, Neda 
lucrează simultan și cu multă 
abilitate la două electroplane. 
Nu-mi amintesc ca vreun panou 
să fi fost lovit din cauza negli
jenței ei. De altfel, are multă 
experiență. A lucrat și pe maca
raua turn. A dat atenția cuve
nită și întreținerii utilajului, iz
butind să-l folosească două ci
cluri fără să fie necesară vreo 
reparație medie sau capitală.

— Este mereu fruntașă și lasă 
multi muncitori în urmă, cît e 
de mititică — spune și tovarășul 
StăneScu Nicolae, secretarul de 
partid. De cînd a fost confirmată 
candidată de partid, parcă i-au 
crescut puterile. Peste tot o vezi. 

rie colectivă. Primii s-au în
scris tot bărbații, „capii" fami
liilor. Curînd au început însă 
să vină și iemeile alături de ei. 
A răsunat atunci, ingînat la 
cap de ogor, primul eîntec al 
macedonencelor care se dove
deau în muncă la iei de har
nice ca și bărbații. Și iată că 
numărul lor s-a mărit, creștea 
de la lună la lună în brigăzile 
de cîmp, pînă cînd — cu clțiva 
ani In urmă — n-au mai pulul 
merge lucrurile așa. S-a trecut 
la reorganizarea brigăzilor, se 
cerea înființarea unor brigăzi 
de femei și — așa cum era 
drept — se cerea ca responsa
bili de echipă să fie aleși cel 
mai buni, cel mai harnici si 
pricepuți colectiviști, indiferent 
dacă sînt bărbați sau femei.

Vestea aceasta a trecut in 
rîndul macedonencelor cum 
trece un vînt neașteptat peste 
un stol de păsări. „O femeie să 
conducă ?" Cele mai bătrîne 
s-au închinat iute, dar cele ti
nere au primit cu încredere 
vestea și cu mîndrie.

— Ce spui, Mușa ? Ai vrea 
să fii șefă de echipă ? Dar tu, 
Chirața ? Tare sînteți harnice 
voi, fetelor!

Și Mușa Rafie și Flcea Chi
rața aveau atunci vîrsta de.. 
16 ani 1

A umblat vestea din gură în 
gură vreme îndelungată, mai 
ceva ca la plecarea macedone
nilor din munții Pindului -, fete 
șefe de echipă1 Dar fetele au 
muncit strașnic. Mușa singură 
a făcut anul trecut aproape 300 
de zile-muncă în gospodărie, a 
dus acasă peste 2 000 de lig de

Tovarășa Neda este apreciată și 
îndrăgită de întregul colectiv...

★

Terzi Neda nu are decît 23 de 
ani și totuși are destule lucruri 
de povestit :

— ...în 1946 era mare jale în 
căsuța noastră din satul dobro
gean Cerna. Tata, întors bolnav 
din război, se prăpădise după ce 
zăcuse aproape un an. Mama a 
început atunci — luptînd cu se
ceta — să muncească de una sin
gură petecul de pămînt tare ca 
piatra. Eu și soră-mea Mariana 
am trăit zile triste, pline de greu
tăți și lipsuri. Au venit însă și 
zile luminoase. în curînd, în 
pustiul dobrogean au apărut pri
mele gospodării colective și o- 
dată cu ele — belșugul. Am ve
nit apoi la București și cei patru 
ani petrectiți în școala medie 
tehnică de utilaje construcții au 
fost pentru mine ani de pregă
tire intensă. Absolvind școala cu 
diploma de macaragiu, am în
ceput imediat să lucrez pe dife
rite. șantiere de construcții. De 
doi ani lucrez aici, Ia atelierul 
de panouri prefabricate.

— Și alte preocupări ?
— Pînă nu de mult, ani fost 

o pasionată artistă amatoare. Am 
făcut parte din colectivul de tea
tru care la ultimul concurs bie
nal „I. L. Caragiale" a obținut 
premiul I pentru interpretare la 
faza raională. în ultimul timp 
însă dragostea pentru învățătură 
a lut locul pasiunii pentru arta 
amatoare.

— Ce înveți ?
— De toate : fizică, matema

tică, romină... Intenționez ca in 
toamnă să candidez la examenul 
dc admitere la Institutul de cons
trucții. Doresc să devin un bun 
inginer constructor și prin pre
gătirea mea să fiu de folos co
lectivului în care voi munci.

...Terzi Neda — în modestia 
ei — n-a vrut să vorbească des
pre succesele obținute în atelie
rul de prefabricate, despre fap
tul că în fiecare lună se situează 
printre fruntași. Nu știa că acti
vitatea ci fusese descrisă în cu
vinte calde și frumoase de tova
rășii de muncă, constructorii. 

FLORESCU GRAUR

boabe, multi bani, și multe alte 
produsă.

Munca în colectivă a fost la 
Ceamurlia condiția esenfială 
care a dus Ia ruperea mentali
tăților vechi cu privire la fe
meie. Toiul nu trebuia însă 
oprit aici. Era nevoie ca fetele 
să fie și mai mult apropiate de 
știință, de cultură, să fie ferite 
de alte vechi concepții. în or
ganizația U.T.M. ele ar fi putut 
primi o bună educație, dar...

Din nou, cînd se discuta cu 
ele despre U.T.M. dădeau tă
cute din cap. „Noi sîntem fete, 
ziceau. Cum o să venim noi Ia 
ședințe ?" Fetelor le plăceau 
însă cîntecele, dansurile. E 
drept și aici macedonencele au 
obiceiurile lor : potrivit tradi
țiilor, fetele nu dansează decît 
cu băieții cu care sînt rude a- 
propiate, iar de ieșit pe scenă 
la Ceamurlia nu ieșise nicio
dată o femeie macedoneancă. 
Dealtfel nici nu fusese în co
mună cămin cultural. De aceea, 
membrii comitetului U.T.M. au 
alcătuit un pian de măsuri pen
tru atragerea fetelor la viața 
politică și culturală a satului. 
S-a început cu munca artistică. 
Învățătoarea utemistă Tudor 
Stana s-a angajat să alcătuia
scă o brigadă artistică. Ea în
săși s-a apucat să învețe cîn
tece in dialectul macedonean. 
Primul spectacol a fost la fel 
de neobișnuit ca și vestea des
pre fetele șefe de echipă. „Din 
sus, din sus 1 Din munte dipu- 
nea ' Un gione picurat’ (Din 
sus, din sus, din munte cobora, 
un flăcău cioban) spunea un 
vechi cîntec macedonean, pe

Trei dintre tinerele fruntașe de la Fabrica de încălțăminte „Carmen’ din Capitală: Spe
ranța Dalaban, Elena Frusinescu și Aurelia Ilie disCutînd despre o nouă metodă de croire 

rațională.
Foto : AGERPRES

Ginduri despre tovarășele noastre
(Urmare din pag. I)

cialitate, a cerut îndrumări 
medicului veterinar, a fost in 
schimb de experiență. In 
muncă o caracterizează dra
gostea față de tot ceea ce face, 
grija față de avutul gospodă
riei. Am să vă povestesc o in- 
tîmplare semnificativă. Ieri 
seară „Galbena", o vacă care 
trebuia să nască, dădea oare- 
cari semne de neliniște. Va- 
silica n-a mai plecat acasă. A 
făcut toate pregătirile și a aș
teptat toată noaptea. Și nu 
fără folos. Spre ziuă vaca a 
născut o vițică de toată fru
musețea. Dacă n-ar fi fost Va- 
silica de față, vițica ar fi mu
rit sufocată. Cu o noapte de 
nesomn și încordare, a salvat 
viața unui animal și a sporit 
bogăția colectivă. Un fapt 

care-1 cînta tinăra învățătoare 
venită de departe în satul lor. 
A fost un început după care 
macedonencele nu s-au lăsat 
mult rugate să-și arate talen
tele lor. Poate tot acolo, pe 
cîmp ori poate în altă parte, 
s-a auzit distinct vocea caldă, 
catifelată a Ecaterinei Bencu, 
a Măriei Gospodin, a Mușei 
Savicu, a Tincăi Tigănică, a 
Chiraței Raiciu. Patruzeci de 
fete au intrat în corul de 80 de 
persoane al noului cămin din 
Ceamurlia de Sus, în brigada 
aitistică.

S-a introdus radioficarea în 
fiecare casă și vocile fetelor 
se auzeau din ce în ce mai des 
în casele propriilor părinți. Co
rul și brigada au făcut primele 
deplasări in comunele din jur, 
la Eschibaba, la Dealul, la Ca
melia.

Cîntece noi, cîntece pe care 
nu le cîntaseră niciodată ma
cedonenii, le-au creat chiar ei:

„Lăi Papo, car streț Io măhălă 
S-vezi armlnamea cum-s ci- 

viliză"
(Bunicule, care ai trăit atîta, 

vino să vezi macedonimea 
cum s-a civilizat)

La cele patru cercuri de stu
diere a Statutului U.T.M. care 
au fost create în Ceamurlia de 
Sus în anul 1962 au fost invi
tate să ia parte și fetele. Unele 
au venit de la început, altele 
au venit mai tîrziu, după ce 
s-au informat ce se discută a- 
colo. Au iost invitate și Ia adu
nările generale U.T.M. Se dis
cutau probleme care le intere
sau, fie legate de producție,

foarte obișnuit la Vasilica noa
stră, cea harnică.

Printre interlocutorii noștri 
s-a aflat și tinărul Sabin Va.su 
cercetător principal la Institu
tul de biochimie al Academiei 
R.P.R. care ne-a prezentat-o pe 
tinăra biochimistă SANDA 

, RADULESCU.
— Cine nu o cunoaște pe 

tovarășa Rădulescu ? în mun
ca ei dovedește multă perse
verență și pasiune pentru tot 
ceea ce face. In institutul no
stru se bucură de respect. De 
cîțiva ani cercetează cu sîrgu- 
ință o problemă importantă și 
anume, transportarea substan
țelor în plante, cu scopul lă
muririi unor aspecte biochimi
ce în hibridarea vegetativă. în 
urma acestor cercetări efectu
ate in cadrul unui colectiv sub 
conducerea academicianului 

fie de educație. Veneau și bă
ieți cu armonica și după discu
ții se dansa. Vasăzică la orga
nizația U.T.M. e tinerețe, se 
învață multe lucruri, e veselie 
iar ele, fetele, sînt respectate 
și prețuite. Așa se face că 
multe dintre ele au făcut cereri 
de intrare în U.T.M. Mai întîi 
au devenit utemiste cele mai 
bune fete, iruntașele in muncă 
din gospodărie. Din nou vestea 
a trecut din casă în casă, de Ia 
vecină Ia vecină, ba chiar de 
la soră la soră. Velica Nișaca, 
de 17 ani, a venit acasă cu 
carnetul roșu de utemist ceea 
ce a îndemnat-o și pe sora ei, 
Zoița, de 19 ani, să-și comple
teze adeziunea.

In șase luni 56 de fete mace- 
donence, toate în vîrstă de 17 
—18 ani au devenit utemiste.

...Am fost Ia Ceamurlia în 
una din zilele trecute cînd, 
opt dintre fete au primit carne
tele roșii, înmînate de primul 
secretar al Comitetului raional 
U.T.M. Istria. Ședința se termi
nase tocmai atunci și ele se 
duceau spre casă. Mergeau pe 
drum, îmbrăcate în portul lor 
specific, opt macedonence ti
nere și frumoase. Mergeau și 
cîntau. Unele își vîrîseră car
netele la piept, sub bluze, ca 
să le păstreze mai bine. Altele 
le purtau în palme, cu emoție 
și delicatele, și din cînd în cînd 
le deschideau pentru a-și citi 
numele. Și așa cum se uitau în 
carnete păreau că-și văd chi
purile, ca într-o oglindă.

Cîntați, fete frumoase 1

EUGEN FLORESCU

Macovschi, se conturează o 
nouă ipoteză privind transpor
tul substanțelor în -plante. Ea 
știe că în munca noastră 
avem nevoie mereu de noi 
cunoștințe și de aceea în
vață în fiecare zi, în fiecare 
ceas. Citește cărți de speciali
tate, reviste și studii. Zilele a- 
cestea a terminat cursul de 
specializare pentru a putea e- 
fectua cercetări cu izotopi ra
dioactivi.

în tot ceea ce face, ea ne 
este o tovarășă bună, apropia
tă. îi dorim împlinirea tuturor 
aspirațiilor sale.

Așa ne-au vorbit un mun
citor, un profesor, un colecti
vist și un cercetător despre 
tovarășele lor de muncă; și în 
fiecare cuvînt am simțit stima 
și încrederea ce le-o acordă 
din toată inima.

De curînd, presa din mal 
multe țări ale lumii anunța o 
însemnată realizare a științei 
și tehnicii sovietice. Timp de 
peste trei decenii crearea așa- 
numitei „lămpi reci” era doar 
un vis ăl savanților scrie zia
rul National Zeitung —. A- 
cum problema este rezolvată. 
Unui colectiv de cercetători 
sovietici îi revine cinstea de a 
fi făcut un nou și important 
pas înainte în dezvoltarea e- 
lactronicii. Descoperirea aces
teia — lampa cu catod rece — 
de mărimea unui bob de ma
zăre, constituie o adevărată 
revoluție tehnică...”.

„Ce face ca aceste lămpi să 
fie atît de atractive ? Din mul
te puncte de vedere perfor
manțele lor sînt mult mai 
bune decit cele ale altor ele
mente asemănătoare și ele 
sînt, fără îndoială, mult mai 
ieftine — scrie revista engleză 
„Communications and Electro
nics" Lămpile cu catod rece 
nu se defectează cînd sînt su
prasolicitate. Cu toată siguran
ța, ele vor fi apte de funcțio
nare în tot timpul vieții Insta
lațiilor în care sint folosite”.

Cum se explică largul răsu
net al acestei realizări a oame
nilor de știință sovietici ?

în zilele noastre tehnica e- 
lectronică devine o pîrghie a 
progresului de automatizare 
complexă a producției. în cu
noașterea tot mai profundă a 
lumii atomilor și moleculelor, 
în cucerirea spațiului cosmic 
sau în pătrunderea legilor vie
ții.

Pe de altă parte. însăși dez
voltarea electronicii este con
diționată la rîndul ei. de fo- 
k-sirea unor mereu noi feno
mene fizice, care stau la baza 
funcționării principalelor ele

mente constitutive ale diferi
telor aparate electronice.

Astfel, vreme de peste patru 
decenii, adică pînă la apariția 
semiconductorilor, electronica 
s-a dezvoltat pe baza tuburilor 
electronice cu vid, formate, 
schematic vorbind, dintr-un 
catod (filament incandescent), 
grilă și anod.

Totuși, dominația exclu
sivă a tuburilor electro
nice a încetat odată cu aplica
rea tot mai largă a diodelor și 
tranzistorilor cu germaniu sau 
siliciu.

Principalul defect al tuburi
lor electronice, fie ele cît de 
complexe și costisitoare, este 

„LĂMPILE MimE“

faptul că funcționarea lor este 
puțin sigură din pricina fila
mentului incandescent care, 
deși a fost perfecționat prin 
mii de cercetări, nu a reușit 
totuși să devină destul de re
zistent și de durabil la acțiu
nea marii temperaturi la care 
este supus pentru a emite e- 
leetroni, astfel îneît să nu se 
ardă la fel de repede cum se 
arde un bee electric obișnuit. 
Durata medie de funcționare a 
unui tub electronic este de a- 
proximativ 2 000 de ore. Aceas
ta înseamnă că într-o instala
ție complexă, cu funcționare 
continuă și alcătuită din sute 
sau mii de tuburi electronice, 
cum sînt marile posturi de ra

dio și teleemisiune, mașinile e- 
lectronice de calculat sau in
stalațiile de automatizare, tu
burile electronice sînt înlocui
te, rînd pe rînd, de aproxima
tiv zece ori pe an.

Aceste deficiențe sînt înlătu
rate în mare măsură de folo
sirea triodelor semiconductoa
re, aplicate azi într-o măsură 
tot mai largă atît în radioteh- 
nică cît și în alte instalații 
electronice.

Dacă un tub electronic com
plex este compus din aproxi
mativ 60—90 de detalii, reali
zate cu o mare precizie și din 
materiale foarte costisitoare, 
triodele din germaniu, de pil

dă, sînt mult mai simple și 
mai reduse ca volum- Totuși, 
materialul necesar pentru con
fecționarea tranzistorilor este 
de nenumărate ori mai scump, 
intrucît calitatea lui presupu
ne o puritate ce întrece orice 
imaginație — 1 la 1 000 000 de 
atomi.

Ce aduc, prin urmare, nou 
'n electronică lămpile cu catod 
rece ? Ce avantaje are folosi
rea lor ?

în primul rînd ele sînt ex
trem de simple. O lampă tipi
că de acest fel constă din nu
mai șase detalii, iar cantitatea 
de metal necesară pentru con
fecționarea ei este de 0,5—0,6 
grame.

Prin urmare, lămpile cu ca
tod rece sint cel puțin de 10 ori 
mai ieftine decît cele mai sim
ple tuburi electronice. Totoda
tă, durata lor de funcționare 
este de aproximativ 100 de ori 
mai mare decit a acestora.

In al doilea rînd, consumul 
lor de energie electrică este 
infim, iar încălzirea este a- 
proape inobservabilă, la fel ca 
și la tuburile luminiscente. în 
plus, spre deosebire de tubu
rile electronice sau tranzistori, 
lămpile Cu catod rece fiind 
umplute cu un gaz inert, care 
devine luminiscentde îndată ce 
încep să funcționeze, au însu
șirea de a fi autoindicatoare a 

propriei lor stări de funcțio
nare și, prin urmare, preschim
barea se face foarte ușor.

Deși tuburile cu catod rece 
sînt cunoscute și folosite de 
mai multă vreme, de abia în 
urmă cu cîțiva ani a început 
la Institutul de Fizică al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S. 
studierea intensă a aplicării 
lor în radiotehnică și în elec
tronică. Pînă în prezent, în 
diferite institute ale Acade
miei de Științe a U.R.S.S., au 
fost elaborate peste 400 de 
scheme de folosire a lămpilor 
cu catod rece în aparatura 
electronică, destinată rezolvă
rii celor mai variate sarcini 
tehnice. Deobicei, în dispoziti
vele electronice pentru înde

plinirea diferitelor sarcini se 
folosesc tuburi electronice de 
tipuri diferite. Construcția 
lămpilor cu catod rece, oriun
de ar fi folosite acestea, nu se 
modifică însă. Diferitele sche
me electrice necesită aceleași 
tipuri de lămpi cu catod rece. 
Aceasta a permis să se con
struiască, pînă în prezent, in
stalații de telemetrie pentru 
aparatura cosmică, variate a- 
parate pentru cercetări în do
meniul fizicii particulelor ele
mentare ale materiei, mîcro- 
centrale telefonice automate, 
televizoare, ba chiar și o ma
șină electronică dc calculat 
care, după spusele acad. A. 
Berg, are deosebite perspecti
ve de aplicație în întreprinde
rile industriale, sovhozuri, col
hozuri și institute de cercetări, 
intrucît este ieftină și foarte 
sigură în exploatare.

După cum se vede, lămpile 
cu catod rece sînt atît de mul
tilaterale prin funcțiile lor în
eît pot înlocui cu succes cele 
mai diferite tuburi electronice 
speciale.

Calculele preliminarii arată 
că, în cazul unei producții a- 
nuale de aproximativ 10 000 000 
de lămpi „minume” — econo
miile minime obținute vor a- 
tinge suma de 2 000 000 000 ru
ble. In acest scop au și fost 
construite două automate ca
rusel cu o capacitate de pro
ducție de 1 500 000 de lămpi cu 
catod rece pe an. Peste 400 de 
întreprinderi și instituții de 
cercetări din Uniunea Sovie
tică folosesc deja cu succes și 
în cele mai variate scopuri 
lămpile cu catod rece, care au 
inaugurat o nouă epocă în 
dezvoltarea electronicii mo
derne.

T. RĂDOIU 
fizician

La uzinele de hidrogeneratoare 
din Novosibirsk

Foto: TASS Moscova

Răspundem In întrebările 
cititorilor

Gheorghe Pădure-Iași. Lucrarea publicistului so
vietic 1. Adabîșev „Omul corectează planeta" în 
care sînt prezentate marile planuri de transformare 
a planetei va apare curînd, după cum sîntem infor
mați, într-una din colecțiile de popularizare a știin
ței ale Editurii tineretului.

Pînă atunci, vă propunem să citiți reportajul lui 
M. Davidov și M. Țunț „Supunerea marilor fluvii" 
apărut acum clțiva ani.

Victoria Epureanu — Constanta. Hrana cosmonau- 
ților ridică intr-adevăr probleme deosebit de inte
resante, dacă se are in vedere condițiile speciale 
din zborurile cosmice de lungă durată : starea de 
imponderabilitate, folosirea costumelor astronautice 
(care includ și măști de oxigen) și - spațiul redus 
pentru depozitarea rezervelor de hrană.

Oamenii de știință au ajuns totuși să rezolve 
aceste probleme și, după cum știm, cosmonauta care 
au lost lansați pînă în prezent au mîncat în Cos
mos ca și pe Pămînt. Dacă vrei amănunte supli
mentare In legătură cu această problemă. Iți pro
punem să citești capitolul „Hrana asironauților" din 
cartea inginerului Ion Pascaru „Zborul în Cosmos' 
apărută in colecția „Știința învinge" a Editurii ti
neretului.

Georgeta Melinte — Galați. Problema viitoarei 
dezvoltări a științei este realmente una dintre cele 
mai pasionante probleme pe care și le pun oame
nii. Cunoașterea științilică se dezvoltă cu pași de 
uriaș, zi de zi prinzlnd viată cele mai înaripate 
visuri ale omenirii.

Doi dintre ziariștii de la „Komsomolskaia Pravda". 
M. Vasiliev și S. Gușcev, au avut acum clțiva ani 
inițiativa de a consemna într-o lucrare de largi pro
porții, intitulată „Reportaj din secolul al XXI-lea“, 
relatările a 29 de reputați savanți sovietici despre 
știința și tehnica viitorului.

Citește cartea aceasta apărută în traducere în 
Editura tineretului și vei găsi clteva din marile 
direcții ale dezvoltării științei contemporane

Vasile Maria — Cîmpina. Prima rafinărie de pe
trol din țara noastră a fost construită la Moinești- 
Lucăcești. După 13 ani, in 1853, Teodor Mehedin- 
tbanu construiește rafinăria de la Ritov care va 
servi apoi clțiva ani mai tîrziu (1857) la producerea 
petrolului necesar iluminării Bucureștiului.

Dacă vrăi amănunte în legătură cu istoria exploa
tării țițeiului, citește primele capitole ale cărții „Ți
țeiul •— bogăție a patriei noastre" apărută în Edi- 
tuîd tineretului.

Va.su


După cum se știe, recent a avut Ioc ședința 
lărgită a Consiliului muzicii din Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă în care s-au 
discutat o serie de probleme ale creației, in
terpretării și difuzării muzicii ușoare.

După această consfătuire, redacția ziarului 
nostru a adresat unor compozitori, poeți, in
terpret și 
difuzare a 
întrebări :

responsabili ai unor instituții de 
muzicii ușoare următoarele trei

—------------------------------------- -

In Editura Politică 
au apărut:

Inlr-tma din sălile Muzeului orașului București, care a fost 
dotat recent Cu noi documente inedite

1. Care sînt principalele concluzii pe 
care le-ați tras din această consfă
tuire f

2. Cum v-ați gîndit să perfecționați 
activitatea ce o desiășurați pe tărîmul 
muzicii ușoare ?

3. Ce veți oferi iubitorilor muzicii 
intr-un viitor apropiat ?

In numărul de astăzi, publicăm primele 
răspunsuri sosite Ia redacție.

Tinerilor - lucrări de muzică ușoară
de înaltă ținută artistică!

1 Concluziile au fost clar 
exprimate la încheierea 
consfătuirii și toți cei 

prezenți am fost de acord cu 
ele.

Aș vrea însă, cu acest pri
lej, să menționez o idee ne
cesară a fi subliniată după 
această consfătuire. Cred că 
ceea ce a pus anumite piedici 
dezvoltării muzicii ușoare pro
vine mai ales din insuficienta 
consecvență cu care atît noi 
compozitorii, oît și interpreții 
sau colectivele de redactori ai 
instituțiilor de difuzare — re
zolvăm sarcinile care ne revin. 
Cu toții trebuie să răspundem 
în practica noastră la întreba
rea : „Pe cine oîntăm și pen
tru cine cîntăm ?”

Linia pe care trebuie să des
fășurăm activitatea noastră 
creatoare se pierde adesea din 
cauza căutării cu orice preț a 
unui succes facil, unor dru
muri superficiale (care se tra
duc prin folosirea unor șa
bloane, formule melodice sim
pliste, împrumutarea unor sti
luri de interpretare consacrate 
etc.), în loc de a încerca să 
cunoaștem îndeaproape oame
nii pentru care scriem, oame
nii ale căror gînduri, senti
mente, năzuinți trebuie să le 
exprimăm.

De aceea, cred că atît noi, 
compozitorii (în cadrul Uni
unii Compozitorilor) cît și in
terpreții (în cadrul A.T.M.) 
trebuie să găsim cele mai po
trivite mijloace pentru . a ne 
lega cît mai strîns cu viața 
oamenilor din uzine, întreprin
deri, de pe ogoare, din insti
tuții pentru a crea o muzică 
ușoară care să reflecte viața 
noastră într-o formă artistică 
superioară și care să-și înde
plinească rolul său educativ.

Mai există un factor, poate 
cel decisiv, în combaterea 
prostului gust vehiculat în ge
nul muzicii ușoare și mai ales 
în combaterea influențelor ne
gative ale muzicii decadente 
asupra gustului ascultătorilor 
de muzică ușoară. Un rol ho
tărâtor în combaterea acestor 
influențe îl poate avea cultu
ra muzicală pe care fiecare 
tînăr trebuie să și-o dobîn- 
dească. E greu de presupus că 
un tînăr al cărui gust a fost 
educat să prețuiască muzica 
lui Bach, Beethoven, Ceaikov- 
ski, Enescu, Prokofiev 
poate fi furat de inepțiile 
zicale decadente.

Școlile medii, casele de
tură ale tineretului, căminele 
culturale, cercurile prietenilor 
muzicii care au luat ființă în 
unele mari întreprinderi, o se
rie întreagă de instituții — 
Radioul, Televiziunea, Casa de 
discuri „Electrecord”, lectora
tele Filarmonicilor, teatrele 
muzicale din întreaga țară — 
trebuie să depună toate efor
turile ca, pe baza unui pro
gram întocmit cu multă judi
ciozitate pedagogică, să con
tribuie la educația muzicală a 
tineretului, la sădirea dragos
tei față de marile valori ale 
culturii muzicale.

Dacă am organiza cu perse
verență în școli, (chiar în 
cursul orelor de muzică, unde 
din păcate programa analitică 
este astfel întocmită îneît în 
momentul de față absolvenții 
școlilor noastre medii au asi
gurate cunoașterea tonalități
lor cu numărul respectiv de 
bemoli sau diezi, dar nu și 
formarea gustului de a ascul
ta capodoperele literaturii 
muzicale) în casele de cultură, 
o largă suită de audiții pe 
baza unei serii de discuri 
(care să conțină totodată și 
prezentarea coordonatelor ope
rei ascultate), audiții în care 
pe baza unui program progre
siv, tinerii ar asculta rapso
diile lui Enescu, valsurile lui

Strauss, uverturile celebre, 
apoi sonatele, simfoniile com
pozitorilor noștri și din alte 
țări, am putea contribui din 
plin la educarea unui tînăr 
cu o cultură muzicală formată, 
cu un bun gust estetico-muzi- 
cal, capabil să se orienteze și 
să respingă orice produs 
străin de conținutul culturii și 
vieții socialiste. Aceasta ar în
semna totodată și un aport 
decisiv la revoluția culturală 
în domeniul muzicii. Pentru 
organizarea unor asemenea 
audiții există în prezent în 
țara noastră toate condițiile 
necesare.

f>Nu fac parte din rîndu- 
rile compozitorilor de 
muzică ușoară care s-au 

dedicat cu exclusivitate aces
tui gen. îmi • place muzica 
ușoară și-am scris și în acest 
gen cîteva lucrări. Cred că 
toți compozitorii noștri (mă 
refer la cei ce compun numai 
muzică de cameră și simfoni
că) au de cîștigat în experien
ța lor creatoare, în îmbogăți
rea conținutului lucrărilor lor 
și a coloritului melodic, scriind 
în genul muzicii ușoare. în a- 
ceastă privință există o tradi
ție de la clasici, continuată și 
de contemporani ; Beethoven 
și Haydn au scris piese de 
muzică ușoară (diferite dan
suri pentru baluri) al căror 
ecou se face auzit și-n menue
tele sau în alte dansuri din 
lucrările lor simfonice, iar 
contemporanul Șostakovici este 
autorul nu numai al marilor 
sale simfonii ci și al unor pie
se de muzică ușoară.

Mi-am propus în ultimul 
timp să cunosc mai îndea
proape genul muzicii ușoare 
și mai ales să-mi orchestrez 
singur compozițiile respective, 
deoarece orchestratorul (oricît 
de talentat și experimentat ar 
fi) nu reușește întotdeauna să 
păstreze în haina orchestrației 
sale personalitatea lucrării și 
stilul compozitorului. Astfel, 
ultima 
ușoară 
pund 
mi-am 
Poetul 
torul versurilor. Ne-am gîndit 
să atragem atenția tinerilor 
îndrăgostiți că : 
„Iubirea nu-i un simplu „te 

iubesc” 
Furat de vînt și risipit”, 
cum spune cînțecul.

Aș fi bucuros ca acest cîn- 
tec să placă tinerilor noștri.

mea creație de muzică 
(și prin aceasta răs- 
la a treia întrebare) 

orchestrat-o singur. 
Eugen Frunză este au-

etc., 
mu-

cul-
E. Roman

Iln domeniul creației este 
cert că, după această 
discuție inițiată de Con

siliul Muzicii (și pe care o 
consider hotărâtoare in îmbu
nătățirea muzicii ușoare bune 
romînești) se desprind o seamă 
de concluzii și mi-aș permite 
să sintetizez citeva dintre ele 
in felul următor :

a) Toți compozitorii de mu
zică ușoară din țara noastră 
trebuie să depună eforturi se
rioase pentru asigurarea cali
tății artistice superioare a 
lucrărilor lor. O lărgire a te
maticei cântecului liric, o înno
bilare a muzicii noastre de 
dans, cu punerea pe prim

plan a melodiei sincere, inspi
rate, calde, de bună calitate, 
iată cîteva cerințe de prim 
ordin care stau în fața noa
stră, a compozitorilor de mu
zică ușoară. Este, de aseme
nea, absolut necesar să renun
țăm la pastișarea unor șlagăre 
la modă, să ne aplecăm cu 
mai multă sîrguință asupra 
marilor comori ale folclorului 
nostru, pe baza căruia vom 
putea crea fără îndoială o 
muzică ușoară românească fru
moasă, bogată în conținut, ca
pabilă să reflecte minunata 
viață a poporului nostru.

Se înțelege că toate aceste 
deziderate sînt realizabile nu
mai printr-o puternică legare 
a noastră de viața oamenilor 
muncii.

b) Colaborarea cu poeții 
pune noi sarcini în fața noa
stră, pretențiile noastre față 
de ei trebuind să crească pe 
zi ce trece. Nu ne mai este 
permis să acceptăm nici un 
fel de material literar care să 
nu aibă în el justificări 
poetice. Chiar și textul „șla
gărului" poate, dar mai ales 
trebuie să fie conceput și rea
lizat la un nivel artistic înalt.

Pe lingă vechii și noii noș
tri colaboratori textieri, în
demn pe toți colxgii mei să 
încerce cu răbdat*  o colabo
rare prietenească cu poeții va
loroși, și-i asigur că roadele 
vor fi dintre cele mai &une. 
Mi-aș permite să îndemn 
textierii, prietenii noștri 
tuali, să se apropie cit 
mult 
valoan 
noștri colaboratori — să 
apropie ca meșteșug de textie
rii de valoare — meșteșug 
neapărat necesar asigurării 
progresului muzicii noastre u- 
șoare.

c) Nu ne mai putem mulțu
mi cu despersonalizarea mul
tora dintre cântăreții noștri, 
care obligă prin aceasta pe 
mulți compozitori să se ali
nieze „stilului" lor și implicit 
să se apropie prin aceasta de 
șabloane străine muzicii noa
stre ușoare. Avem minunați 
interpreți vîrstnici și tineri de 
muzică ușoară, ei urmînd să 
se pună, fără excepție, în pri
mul rînd în slujba creației 
valoroase autohtone.

2 Fiind și unul dintre 
membrii biroului secției 
de muzică ușoară din 

Uniunea Compozitorilor voi 
căuta ca împreună cu ceilalți 
colegi ai mei să mobilizăm 
totalitatea membrilor secției 
noastre pentru a atinge cit 
mai rapid și constant un nivel 
superior al creației noastre, li
chidând prin această atitudine 
o serioasă rămânere în urmă 
a muncii biroului nostru.

3 Am cîteva cîntece noi pe 
șantier și-mi propun să 
le termin cit mai cu- 

rîrțd. Aș aminti dintre ele: 
„Bărăgan", pe versurile lui 
Cicerone Theodorescu, „Dorul 
meu nu-i dor de-o zi", pe ver
surile lui Aurel Felea, 
tecul întrebărilor", pe 
rile lui Ion Brad, „< 
drumeție" pe versurile 
Ștefan Tita, „Leana Mîndru- 
leana", pe versurile lui Traian 
Iancu și „Pică florile de tei", 
pe versurile lui Mihai Beniuc.

Lucrez la finisarea comediei 
muzicale dedicată tineretului 
„Ce-ai făcut, Doina ?“ pe li-

bretul lui Nicolae Minei și 
versurile lui Ștefan Tita și 
probabil că voi începe zilele 
acestea lucrul la un nou spec
tacol de estradă, nemaivorbind 
de cele cîteva melodii de dans 
care sînt în permanență pe 
masa mea de lucru, așteptînd 
să fie finisate.

Momente din istoria 
Partidului Muncitoresc

Romîn"
Albumul „Momente din 

istoria Partidului Muncitoresc 
Romîn”, alcătuit pe baza do
cumentelor din Muzeul de ' 
istorie a P.M.R., conține nu
meroase fotografii ale vremii, 
reproduceri, facsimile care o 
feră cititorului o imagine bo
gată despre cele mai însem
nate momente din istoria 
partidului și a mișcării mun
citorești din țara noastră.

In ultima parte a lucrării 
sînt prezentate prin fotogra
fii, grafice și hărți succesele 
obținute de poporul nostru in 
construirea socialismului.

Această lucrare constituie 
un ajutor prețios pentru pro- , 
pagandiștii și cursanții din iu- 
vățămîntul politic, pentru 
profesorii, elevii și studenții 
din învățămîntul de stat, pre
cum și pentru toți aceia care , 
studiază istoria Partidului 1 
Muncitoresc Romîn.

A. Giroveanu
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mai 
de munca poeților de 

: și pe poeți — viitorii 
se

„Cîn- 
versu- 

.Cintec de 
lui

Ampla dezbatere asu
pra muzicii ușoare, care 
a avut loc recent, a ridi

cat o sumedenie de probleme cu 
privire la creația muzicala ro_ 
mînească. Iată două concluzii pe 
care le-am tras din această con
sfătuire, de mare importanță 
pentru viitoarea mea creație:

a) Compozitorul nu poate ră
mîne indiferent ritmurilor mo
derne „de bun gust” care devin 
succese mondiale, dar el trebuie 
ca atunci cînd își propune să 
facă o lucrare pe un anumit 
ritm, să găsească o melodicitate 
personală, să fie original și nu 
să se pună în postura de simplu 
imitator al unor linii melodice 
franțuzești, sudamericane, italie
ne etc.

b) Trebuie să căutăm cu per
severență să folosim intonațiile 
muzicii romînești în muzica u- 
șoară romînească, să ne inspirăm 
din bogăția de nesecat a folclo
rului nostru.

în același timp, avem datoria 
de a cunoaște temeinic, de a 
studia permanent tradiția valo
roasă a creațiilor muzicii ușoare 
romînești și cele mai noi cuce
riri în domeniul nostru de acti
vitate.

2 Consfătuirea mi-a arătat că 
perfecționarea creației 
mele nu poate veni decît 

din ridicarea măiestriei profesio
nale. Acest lucru presupune o 
exigență permanentă, necesitatea 
de a-mi analiza atent fiecare 
melodie pentru a evita unele 
inegalități de valori între lucrări.

Să-mi permiteți cu această o- 
cazie de a scrie cîteva rînduri 
despre o impresie puternică pro
dusă asupra mea în vizita fă
cută de curînd în Uniunea So
vietică, unde am avut ocazia să 
vizitez și să audiez cele mai 
recente lucrări la sediile Uniunii 
Compozitorilor din Moscova, Ri
ga, Leningrad și Erevan. Compo
zitorii sovietici nu se ocupă de 
un singur gen de creație. Am 
ascultat lucrări de operă, simfo
nice, de cameră, cîntece de mase 
și muzică ușoară create de ace
lași compozitor, făcute cu aceeași 
pricepere și cu suflu proaspăt, 
modern în fiecare gen. Pornind 
de Ia tineri la vîrstnici -—■ Or" 
belean, Mirzoian, Blanter, Novi- 
cov, Miliutin, Babagianian, Sedoi, 
Hrenicov, Șostakovici — toți lu
cești compozitori s-au făcut cu- 
noscuți tocmai datorită abordării 
unui mare număr de lucrări în 
cele mai diferite genuri. Acest 
exemplu trebuie urmat și de 
compozitorii noștri fruntași. Să 
ne amintim cît de mult au plă
cut ascultătorilor noștri cele cî
teva verări de muzică ușoară 
scrise de A. Mendelsohn sau H. 
Jerea.

3 Pentru viitorul apropiat, 
iubitorilor de muzică le 
voi oferi cîntece inspirate 

din vizitele făcute în diferite re. 
giuni ale țării, muzică de dans 
veselă, modernă, accesibilă.

ICred că dezbaterea orga
nizată recent în cadrul 
Consiliului Muzicii a 

constituit un bun prilej pentru 
creatorii din domeniul muzicii 
ușoare de a analiza probleme
le legate de creșterea calitati
vă a activității lor. Subliniin- 
du-se importanța textului ca 
mijloc de transmitere a conți
nutului, a ideilor și sentimen
telor pe care le conține cîn
tecul, s-a evidențiat totodată 
necesitatea ca textul să con
stituie un factor activ, moral, 
de influențare a ascultătoru
lui. Dar pentru ca cel căruia îi 
este destinat cîntecul să te 
asculte cu interes, trebuie să-i 
vorbești despre gindurile, sen
timentele, năzuințele lui, pla
sate într-un univers care îi 
este apropiat, familiar, cunos
cut. Eu înțeleg actualitatea 
textului nu ca pe o obligație 
protocolară față de ascultători, 
ci ca pe o condiție esențială, 
organică a creației, în absența 
căreia textul riscă să sune în 
gol, să devină desuet.

A fi actual în muzica ușoa
ră înseamnă, după părerea 
mea, a te ridica la înălțimea 
milioanelor de constructori ai 
socialismului reflectând viața 
nouă, sentimentele milioanelor 
ie oameni ai muncii. Textele 
confecționate, chiar cu un a- 
numit meșteșug, nu pot depăși 
platitudinea și banalitatea. 
Formula „textierii — pe te
ren”, care mi se pare că a și 
dat unele roade, trebuie salu
tată din toată inima și aplica
tă cu mai multă intensitate, 
în continuare. In acest fel, 
muzica ușoară nu ar avea de
cît de câștigat.

2M-am gîndit, în primul 
rînd, la lărgirea univer
sului tematic, la cunoa

șterea mai aprofundată a 
lora despre care și pentru 
mi-am propus să scriu.

Lucrez în prezent,
cu compozitorul 
Veselovski, la 

de muzică ușoa- 
care deocamdată 
„Mersul trenuri- 

va vorbi despre

Productivitatea 
muncii" 

de F. Burlan
Lucrarea demonstrează im

portanța creșterii productivi
tății muncii pentru asigurarea 
ritmului susținut de dezvol
tare a economiei noastre so-■ 
cialiste și pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai al 
poporului.

i

1

ace- 
care

îm-3 Lucrez
preună 
Vasile

două cântece 
ră. Primul, 
se numește 
lor", 
orașe care au răsărit pe 
patriei noastre, „orașe 
trecut", care nu numai 
noile șine de cale ferată sau 
prin „mersul trenurilor", dar 
prin întreaga lor dezvoltare se 
unesc cu celelalte orașe și sate, 
în avîntul socialist uriaș al ță
rii întregi.

Celălalt cîntec, „Hei, pădu
re", își propune să oglindească 
sentimentele de admirație și 
de mîndrie patriotică în fața 
frumuseților naturale cu care 
este înzestrată țara noastră.

Prin aceste două lucrări do
rim să ne aducem contribuția, 
alături de ceilalți colegi ai 
noștri, la oglindirea în muzica 
ușoară a sentimentelor și pre
ocupărilor omului contempo
ran, dorim să traducem în 
viață citeva din concluziile 
importantei consfătuiri orga
nizate zilele trecute de Consi
liul muzicii.

noile 
harta

fără 
prin

„DIALECTICA ZBORULUI"
n această plache
tă, alcătuită de 
membrii cercului 
literar ,,Mihail E- 
minescu" al Casei 
de cultură a stu
denților din Bucu

rești și al revistei „Viața stu
dențească", semnează tineri 
poeți cu diverse experiențe, de 
la Ion Crînguleanu și Victor 
Mașek, ale căror nume au mai 
apărut sub versuri publicate în 
revistele noastre literare ori în 
volum — Ia alții mai puțin cu- 
noscuți, ca Maria Tudor Mun- 
teanu, Anton Grecu, Florin Ră
dulescu ș.a.

Semnatarii versurilor sînt 
studenți la facultățile și insti
tutele bucureștene. Ei sînt, așa 
cum îi numește Ion Crîngulea
nu, într-una din poeziile sale 
„poeții iacul taților". Dragostea 
și recunoștința pentru grija 
partidului nostru față de oame
nii muncii sînt exprimate, în 
cele mai izbutite din aceste 
poezii, cu un lirism autentic. 
Tematica variată reflectă stră
duința lăudabilă a tinerilor 
poeți de a cuprinde în cîntecul 
lor complexitatea vieții noa
stre noi.

Ceea ce impresionează cu 
deosebire în multe din aceste 
poezii este efortul de a crista
liza în imagini simple, șlefuite 
cu migală, optimismul matur 
care definește profilul etic al 
tineretuiui nostru. Ritmul con
strucției socialiste este îngemă
nat firesc cu cel al visării a-

vîntate, rodnice, în versuri de 
o prospețime evidentă. Alături 
de imagini desprinse din mun
ca pe șantiere de construcții, 
în uzine, pe ogoare, autorii 
plachetei au așezat momente 
inspirate de poezia sălilor de 
studiu, de atmosfera examene
lor, de emoția rezultatelor unui 
sfîrșit de an universitar. Poe-

ziile de dragoste ale lui Ion 
Crînguleanu, Victor Mașek, ori 
ale Marianei Filimon sînt stră
bătute de un romantism robust, 
tineresc.

Versul de largă respirație li
rică, investit cu implicații filo
zofice, este utilizat în poezii ca 
„Drumul spre ocean" de V. Ma
șek, „Am întrebat marea" de 
Ștefan Dumitriu, „Mărturisire" 
de Mariana Filimon.

Versurile plachetei nu pol 
constitui un temei suficient de 
sigur, pentru schițarea profilu
lui artistic al fiecărui autor — 
firește, exceptîndu-1 pe Ion 
Crînguleanu, pe care-I cunoaș
tem mai bine din volum

schimb ele cuprind numeroase 
indicii că talentul nu le lip
sește acestor tineri.

Ceea ce este mai puțin reali
zat în creațiile lor ține de lip
sa unei adînciri mai mature a 
ideilor și stărilor sufletești și a 
complinirii lor cu o cunoaștere 
mai vie a proceselor dialectice 
ale vieții. Unele din poeziile lor 
sînt subțiri ca substanță medi
tativă, aceasta fiind uneori în
locuită cu mimetismul filozofic, 
iar alteori cu plutirea printre 
nori, curcubee și astre. In aces
te cazuri construcția este con
torsionată, plină de fraze care 
„răsună" dar nu emoționează 
pentru că le lipsește miezul de 
ioc al autenticității, pulsul di
namic al vieții. Versurile in
cluse în această categorie nu 
exprimă abstracțiuni ci sînt 
abstracte, seci, declarative. (A- 
semene'a deficiențe clatină 

echilibrul unor versuri aparți- 
nînd lui Florin Costinescu, Mi
hai Elin, Ion Butnaru, Mariana 
Filimon, Gabriela Melinescu, 
Florin Rădulescu).

Poeziile izbutite adunate în 
aceste pagini prezintă însă su
ficiente garanții că tinerii poeți- 
studenți vor ști să înlăture 
greutățile începutului.

Editarea plachetei este un 
fapt ce merită a fi salutat cu 
căldură, ea dezvăluind citeva 
talente a căror evoluție promi
te realizări interesante.

I. MIHUȚ

Oră de desen la Școala populară de artă din Bacău.

Enache Marcel, strungar în 
secția automate a Uzinei de 
tractoare din Brașov, frecven
tează cu regularitate biblioteca 
uzinei. Cărțile tehnice pe care 
le studiază aici îl ajută mult la 
ridicarea măiestriei profesio

nale,

stăzi, expozițiile 
de artă se bucură 
de o mare aflu
ență de vizitatori 
și, din ce în ce, 
sporește numărul 
acelora care se o- 

bișnuiesc să le frecventeze cu 
regularitate, adîncind diferi
tele aspecte ale creației. Ase
menea teatrului, concertelor, 
cinematografului — arta plas
tică a intrat în preocupările 
obișnuite ale maselor. Și, a- 
deseori, o expoziție de pictură 
sau sculptură este comentată 
cu același viu interes ca și un 
film sau un spectacol teatral.

Uneori, discuțiile se poartă 
de către vizitatori chiar în 
fața lucrărilor de artă și se 
cer lămuriri expozantului. De 
cîte ori nu am văzut vizitatori 
necunoscuți, intrînd în vorbă 
cu artiștii, cu criticii, cu iubi
torii de artă, cînd aceștia în
cing discuții și își spun mai 
cu foc — și deci și cu glas ce
va mai tare — părerile. Unii 
vizitatori s-au deprins să-și 
scrie impresiile în cartea ex
poziției, argumentînd de ce 
le-au plăcut sau nu lucrările 
prezentate și semnîndu-și 
cifrabil numele, arătînd 
pația și locul de muncă, 
dovedește, în asemenea 
zuri, seriozitatea părerilor e- 
mise. Unele argumentări arată 
că vizitatorii expoziției nu se 
mulțumesc doar cu simpla pri
vire a lucrărilor, ci citesc cro
nicile din presă, cercetează 
monografiile de artă ce se pu
blică sistematic și în tiraje de 
masă, sînt la curent cu proble
mele educației estetice. De a- 
semenea, mulți vizitatori ai 
expozițiilor de artă adresează

des- 
ocu- 
Asta 

ca-

presei scrisori, prin care își 
exprimă mulțumirile și nemul
țumirile, pun întrebări și cer 
lămuriri, voind astfel să-și 
controleze mai temeinic impre
siile și părerile.

Toate acestea nu fac decît 
să dovedească dezvoltarea dra
gostei pentru frumos, carac
terul larg social al artei noas
tre contemporane, rbstul ei 
constructiv în formarea multi
laterală a omului nou. Toto
dată, fenomenele acestea — 
caracteristice revoluției cultu
rale — incumbă artiștilor o 
răspundere din- ce în ce mai 
mare și mai conștientă cu pri
vire la modul în care se ma
nifestă o exigență mereu șpo- 
rită față de propria crea
ție.

Printre scrisorile recent pri
mite de către „Scînteia tine
retului" este și aceea a unui 
tînăr tehnician constructor din 
București, C. M. Stancu. După 
ce arată pe scurt felul cum își 
întrebuințează timpul liber, 
năzuind să-și formeze o cul
tură multilaterală, autorul 
scrisorii face o seamă de ob
servații în legătură cu expozi
ția unui artist, nu cu mult mai 
vîrstnic decît dînsul, Vincen
țiu Grigorescu. Rîndurile co
respondentului sînt în multe 
privințe semnificative pentru 
năzuințele tineretului nostru, 
pentru dragostea lui față de 
artă și cultură, pentru exigen
țele mereu sporite față de cre
ația artistică. De aceea, por
nind de la amintita scrisoare 
ne vom strădui să desprindem 
motivele care l-au nemulțumit 
pe tînărul vizitator.

Din expoziție, în care se a- 
flau afișe, desene de format

mare și picturi în ulei, privi
torului i-au plăcut unele afișe 
și desene. Citează cunoscutele 
afișe ale lui Vincențiu Grigo
rescu legate de teme atît de 
importante ca îndeplinirea 
planului și sporirea producției 
în anumite domenii, în speță 
afișul cu figura monumental 
proiectată a unui miner (afiș 
închinat „Zilei Minerului") și 
afișul cu un copil bucuros că 
„tăticul meu își face planul”. 
Primul impune prin măreție, 
al doilea afiș impune prin gin
gășia imaginii care redă cu pă-

neîntrecută, de la Luchian, au. 
torul acelor „Anemone” cu un 
conținut atît de uman, la Pe- 
trașcu, Pallady, Ghiață, Ciu- 
curencu și alții mai tineri, 
pentru care floarea nu este 
simplu obiect de podoabă, ci 
parcă o ființă vie, prin care ei 
își exprimă sentimentele lor și 
ale poporului. De asemenea, 
naturile moarte constituie un 
gen pictural valoros, în care 
uneori se exprimă condițiile 
de viață, iar alteori se suge
rează poetic legăturile dintre 
obiecte, frumusețea diferitelor

specifice genurilor pe care le 
abordează, el știind ce înseam
nă mesajul pregnant al unui 
afiș, claritatea și vibrația unui 
desen, picturalitatea bazată pe 
armoniile culorii, pe construc
ția dintr-o pastă vibrantă și 
suculentă. Și, totuși, expoziția 
a nemulțumit pe privitori, ca 
și pe noi, care am plecat de 
acolo cu un simțămînt de re
gret și, mai ales cu o îndoială, 
pe cai'e o vom preciza.

Să ne oprim la desene, și ule. 
iuri. In desene de proporții mai 
mari, apare figura unei fete în

Comentarii în legătură cu o expoziție de artă plastică

trundere psihologică și auten
ticitate . contemporană chipul 
unui copil, care și el partici
pă, în felul său, la grijile și 
răspunderile familiei. Este un 
mod ingenios, nou, emoționant 
de a prezenta o temă majoră. 
Vizitatorului i-ar fi putut plă
cea la fel și afișele cu teme 
sportive, în care, de asemenea, 
artistul a creat unele imagini 
interesante.

în schimb, unele desene și, 
mai ales, pictura l-au nedume
rit și nemulțumit pe vizitato
rul, care și-a spus cu sinceri
tate părerile în scrisoare. Pe 
el îl supără nu atît faptul că 
în expoziție erau multe ta
blouri cu flori și naturi moar
te, ci că acestea predominau 
asupra altor teme importante 
ale realității noastre. Nu-mi 
închipui că tînărul corespon
dent n-ar iubi și în viață, și 
în artă florile și nu ar ști că 
în oglindirea florilor școala 
noastră de pictură este poate

materiale produse de mina și 
inteligența omului.

Autorul scrisorii înșiră titlu
rile tablourilor cu flori, ale na. 
turilor moarte și interioarele 
regretînd că expoziția se rezu
mă aproape numai la ele, cînd 
e vorba de pictură. „îmi pare 
rău — scrie C. M. Stancu — că 
pictorul nu se oprește, în crea
ția sa, la reflectarea noului a- 
devărat din viața noastră".

Aici stă principalul motiv al 
nemulțumirii sale față de ex
poziția lui Vincențiu Grigo- 
rescu.

Nu am putea spune că, în 
totalitatea ei, expoziția lui Vin
cențiu Grigorescu nu reflectă 
realitățile noastre. Ca și în 
afiș, și în desene, și în uleiuri 
găsim unele teme specifice lu
mii noastre socialiste, găsim 
roade serioase și multilaterale 
ale învățămîntului artistic din 
anii puterii populare, un lim
baj plastic oarecum dezvoltaț 
și o cunoaștere a cerințelor

mai multe atitudini. Desenul 
este simplificat, ceea ce nu ar 
dăuna deloc imaginii — căci 
nimeni nu cere artiștilor să 
practice acel „ilustrativism" 
obiectivist sau naturalist cu a- 
devărat opus realismului — 
dar, dacă privitorii trec fără 
să fie emoționați de aseme
nea desene, aceasta se dato- 
rește faptului că ființele dese
nate de Vincențiu Grigorescu 
nu au destulă viață, că figura 
lor este văzută exterior, fără 
a se pătrunde sufletul, conști
ința, trăirea individuală a oa
menilor. Mai cu seamă ochii 
— despre care se zice că-s o- 
glinda sufletului — sînt adesea 
rigizi și fără viață. Ce deose
bire între chipul copilului din 
afișul menționat și aceste 
„portretizări” neutre, reci, ex
terioare — mai curînd „cere
brale” — în care ființa umană 
este văzută ca un obiect oare
care, punînd artistului numai

probleme de conturare, ritmi
că, atitudine plastică și nu de 
pătrundere a trăirii interioare, 
a ceea ce este semnificativ, 
uman.

Peisajele marine, aspectele 
nocturne cu porturi sau cu fa
brici, însăși marea, devin ade
seori la Vincențiu Grigorescu 
pretexte pentru exerciții doar 
cromatice, iar coloritul său 
„savant", adică mult căutat — 
diferite nuanțe de alb sau re
verberații nocturne — rămîne 
faptă de experimentator și nu 
mijloc de redare a unei ima
gini trăite, pe care cu nece
sitate artistul vrea să o comu
nice privitorului. Mai ales în 
pictură, se vede această încli
nație către aspecte cu tot din. 
adinsul inedite, se constată un 
rafinament căutat.

Autorul scrisorii se întreba, 
pe bună dreptate : „oare artis
tul nu a avut nimic de învățat 
din noul adevărat?". Și apoi 
caracteriza expoziția prin ex- 
centrism. într-adevăr, în tota
litatea ei, expoziția pe care o 
comentăm răsfrînge prea puțin 
din realitatea esențială a vre
mii noastre, iar cînd se ocupă 
de ea o face, de cele mai mul
te ori, prin prisma unor preo
cupări de formă și limbaj! ne
dovedind că și-a trăit temele 
și imaginile, că pornește de la 
viața vremii, de la semnifica
țiile ei revoluționare. Mărtu
risim că, cercetînd expoziția 
nu ne-am gîndit la excentris- 
mul ei — observație judicios 
formulată de autorul scrisorii, 
care prin această noțiune spu
ne mai mult decît poate în 
tot restul aprecierilor sale —

dar ne-am întrebat dacă artis
tul dorește numai să fie cu 
orice preț original și aparte, 
sau, printr-un stil original să 
oglindească realitatea în mod 
autentic.

Un artist autentic pornește, 
totdeauna, de la viață, de la 
ceea ce are ea mai semnifica
tiv și cu adevărat înnoitor, iar 
limbajul, oricît de evoluat și 
gîndit, și-1 pune în slujba o- 
glindirii vieții, a conținutului 
ei, a sentimentelor și ideilor 
pe care le trezește contactul cu 
viața. Cheia realismului socia
list aici se află și din acest 
contact cu noul, cu ceea ce 
este revoluționar și semnifica
tiv în realitatea contemporană 
se obțin și veridicitatea și ca
racterul popular al artei și so
luționările inovatoare.

Valorificarea excentrică, u- 
nilaterală, exterioră a realității 
sărăcește imens bogata și in
finit de variata putere de cu
prindere a artei și însăși pu
terea de expresie a artistului. 
Să ne gîndim la spusele lui 
Luchian: „Noi, pictorii, privim 
cu ochii, dar lucrăm cu sufle
tul”.

Artiștii care nu pun destul 
suflet în creațiile lor și nu co
munică decît prea puțin din 
sentimentele și ideile lor, ca fii 
ai vremii în care trăiesc, dez
amăgesc pe privitori, nu-i e- 
moționează și nu le deschid 
noi înțelegeri, oricît de talen- 
tați ar fi și oricît mintea lor 
s-ar strădui să găsească soluții 
originale. Cunoașterea profun
dă a vieții conduce la găsirea 
soluțiilor superioare de expre
sie și comunicare în artă.

PETRU COMARNESCU



Munca in sectorul zootehnic
sarcină de răspundere

pentru tinerii colectiviști
IO» fi®

e curînd am luat 
parte la o intere
santă consfătuire 
a tinerilor cres
cători de anima
le din regiunea 
București, organi-

Comitetul regional 
și Consiliul agricol 
București, la Institu-

z-ată de 
U.T.M. 
regional 
tul de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice de la 
Fundulea. Scopul acestei con
sfătuiri : generalizarea expe
rienței înaintate a organiza
țiilor’ U.T.M. în mobilizarea ti
nerilor din regiune la dezvol
tarea șeptelului proprietate 
obștească, stimularea dragostei 
acestora față de meseria de 
crescător de animale, preocu
parea pentru calificarea tine
rilor în această meserie, pen
tru ca munca lor să dea rezul
tate din ce în ce mai bune.

La consfătuire au luat parte ■ 
tineri crescători de animale 
fruntași în muncă, secretari ai 
organizațiilor U.T.M. din gos
podăriile colective din regiu
ne. Au mai participat vice
președinți ai consiliilor agri
cole raionale, ingineri zooteh- 
nîcieni, medici veterinari, pre
ședinți de gospodării colective, 
specialiști de la institutul de 
cercetări zootehnice.

Discuțiile au pornit de la re
feratele ținute de tov. Ion 
Toma vicepreședinte al Consi
liului agricol regional Bucu
rești, dr. Station Rușu și dr. 
Ilie Saghin de Ia Stațiunea ex
perimentală zootehnică —Slo
bozia și Haralambie Alexa, 
prim-secretar al Comitetului 
regional București al U.T.M.

Ce avem de făcut
în referatul prezentat de 

tovarășul Ion Toma, vicepre
ședintele Consiliului agricol 
regional, s-a arătat că în re
giunea București, regiune cu o 
tradiție bună in privința culti
vării cerealelor, există condiții 
foarte favorabile dezvoltării 
unui sector zootehnic puternic. 
Față de anul 1959, la sfirșitul 
anului 1362 efectivele de tau
rine au crescut de 14,2 ori ; 
numărul porcinelor de 13,3 ori; 
al ovinelor de 4,6 ori. în pre
zent există în regiune peste 
150 de gospodării colective 
care au ferme cu 100—250 de 
taurine. La obținerea unor 
asemenea rezultate, tinerii co
lectiviști au adus o importantă 
contribuție. în prezent lucrea
ză în zootehnie aproape 6 000 
de tineri; pentru asigurarea 
bazei furajere anul trecut ti
nerii au îngrijit aproape 55 003 
de hectare de pășune, au 
participat la însilozarea a 
800 000 tone furaje și au con
tribuit la ridicarea unui im
portant număr de construcții 
zootehnice.

Anul" acesta în fața gospo
dăriilor colective stau, de ase
menea, sarcini importante : 
sporirea numărului de taurine 
la 195 000 capete ; al porcine
lor la 285 000; al ovinelor la 
730000. Paralel cu dezvoltarea 
șeptelului trebuie să crească 
in mod corespunzător produc
țiile de carne și lapte la efec
tivele existente. Astfel, gospo
dăriile agricole colective vor 
livra, printre altele, anul aces
ta pe bază de contract cu sta
tul 600 000 hl de lapte și 28 500 
tone de carne din care 18 000 
tone carne de porc. Ele vor 
realiza pe această cale im
portante venituri bănești, ceea 
ce va duce la dezvoltarea ave
rii obștești, la. creșterea conti
nuă a nivelului de trai al co
lectiviștilor. Pentru realizarea 
unor asemenea obiective în a- 
cest an se va asigura o bază 
furajeră corespunzătoare, se 
vor construi 712 grajduri, în- 
grășătorii. saivane noi etc.

VASILE ION

-—•—

Lecție de vioara

Concurs
„Cine știe, răspunde"

Intr-una din zile, la Școala 
profesională de telecomunica
ții din Oradea a avut loc un 
concurs „Cine știe, răspunde" 
pe tema : „Viața și opera lui 
Ion Creangă". Concursul a fost 
organizat de comitetul U.T.M. 
în colaborare cu direcțiunea 
școlii. Pe primul loc s-a clasat 
elevul I aerob Teodor. El a dat 
răspunsuri foarte bune.

• In sala sporturilor de ta Floreasc.a încep astăzi dimineață intre- 
cer'le celei de-a 13 edilii a campionatelor internaționale de tenis de 
masă qle țării noastre, Iii ștariitl căreia se aiiniazq jucători și jucătoare 
din R. S. Cehoslovacă, R. P. Ungară, R. t>. Germană, Iugoslavia, 
R. F. Buigăria, R. P. D Coreeană, R. P. Polonă și R. P. Romînă.

tp Astă seără, cit începere de la orfelg 19, in Sala GiUlfeîti, va avea 
loc returul meciului fefninih de baschet dintre echipele Rapid București 
și T.T.T. Daugava Riga; din cadrul sferturilor d® finală âle Cupei cam
pionilor europeni".

s» Intre 26 și 28 aprilie va avea loc la Cluj un mare turneu interna
tional masculin de baschet. La acest turneu vor participa selecționatele 
R. P. Bulgaria, k. S. Cehoslovace. R. P.

La „Mondialele"

Joi ău începui ta Stockholm campionatele mondiale și europene de 
hochii pe gheată, la care iau parte 21 de echipe împărțite în trăi grupe. 
Selecționata R. P. Romine. participantă la grupa B. a debutat victorioasă, 
ciștigind cu 4—3 (3—0, 1—1, 0—2) meciul cu reprezentativa R. P. .Po
lone. Punctele echipei noastre au fost înscrise ele Ferfeițcii (2), Biro, 
Varga. Pentru polonezi au marcat Kurck (2) ți Wilczek.

Tot In cadru' grupei B, Elveția a învins Anglia cu 8—0 (3—0, 2—0,
3— 0). La jocurile grupei B, mai participă echipele Norvegiei, Franței si 
Iugoslaviei. Astă seară echipa R. P. Romîne întilnește selecționata 
Anaiiei.

in cadrul grupei A, U.R.S.S. a întrecut Finlanda cu (5—1 (0—0, 2—0,
4— 1 )■

Astăzi se dispută în grupa A, meciul U.R.S.S.—Suidiă, car® va fi 
transmis și Ia posturile noastre de televiziune, începînd din jurul orei 21.

( Agerpres)

Luind cuvintul, tovarășul 
Alexa Haralambie prim-sâ- 
cretâr al Comitetului regional 
București al U.T.M. a arătat 
că la înfăptuirea unor aseme
nea obiective tineretul din re
giune este chemat să aducă o 
contribuție sporită în acest an.

Lecjie „pe viu"

re- 
în-

de 
de 

ani-

După ce s-au prezentat 
feratele, participanții s-au 
dreptat cu toții spre sectorul 
zootehnic al institutului 
cercetări. Aici, ei au stat 
vorbă cu îngrijitorii de 
male fruntași, le-âu cerut lă
muriri în legătură cu meto- 

însemnări de la consfătuirea organizată de
Comitetul regional București al U. T. M. 

și Consiliul agricol regional cu tinerii 
crescători de animai© din G. A. C.

dele folosite d® ei în creșterea 
animalelor, au ascultat cuvin
tul specialiștilor. Tot timpul 
vizitei s-a desfășurat un ade
vărat dialog „pe viu" între 
participanții la consfătuire și 
crescătorii de animale, tehni
cienii și cercetătorii științifici 
din institut. Acest dialog s-a 
prelungit și după aceea, în 
sală, cînd tovarășul profesor 
doctor Gheorghe Băia a răs
puns pe larg la întrebările 
participanților la consfătuire 
în legătură cu căile celfe mai 
avantajoase de creștere ă ani
malelor,

— La noi, la institut — a 
spus vorbitorul — se fac în 
prezent unele experiențe inte
resante în privința sporirii 
proteinei din rațiile alimen
tare ale vacilor cu lapte. în 
privința asta noi am tratat po- 
rumbul-siloz cu ape amonia- 
cale și am obținut rezultate 
bune...

— Da, dar noi, deocamdată, 
n-avem în gospodăriile colec
tivă asemenea substanțe - 
s-au auzit mai multe voci din 
sală. Noi cum putem spori pro
teina în rațiile alimentare ?

— Ne-am gindit și la asta 
— a răspuns profesorul. O 
metoda foarte la îndemina 
dumneavoastră ăste aceea a 
îflsiltfzăl’ii porumbului în ă- 
mestec cu soia. Cele mai buhe 
rezUltăte le dă amestecul de 
70—75 la sută porumb și 
23—30 la sută Soia. Pentru 
ușurarea lucî'ărtlor. este bine 
ca din primăvară să sfe cul
tive suprafețele cu aceste 
plante chiar în aceste propor
ții și toamna nu mai e nevoie 
de cîntăriri spec 
a îdsi’oza.
transporta 
siloz. Cum 
rumbiii ia 
xistă mai multe formule : două 
rinduri de porumb și unul dă 
soia ; patru rinduri de porumb 
și două de soia etc.

— Ce tipuri de siloz dau re
zultatele cele mai bune ? — a 
mai întrebat cineva.

— După rezultatele obținute 
în cercetările noastre, puteți 
folosi cel mai bine două tipuri 
de siloz: silozul tip iranșeu, 
de 5 m lărgime la bază și 6 la 
suprafață, cu o lungime de 20- 
25 m. Un asemenea tip de siloz 
vă oferă posibilitatea să pre
sați bine masa verde insilo- 
zată. folosind un tractor K.D. 
Iar la consumarea furajelor

le înainte de 
Din lan se pot 
direct la gropile de 
se poate cultiva po- 
un loc cu soia ? E-

Polone și R. P. Romine.

de hochei 

însilozăte aveți spațiul nece
sar pentru folosirea căruțe
lor, a remorcilor, cînd e vorba 
de transportarea la grajduri. 
Un alt tip de siloz este acela 
de suprafață, străjuit de ziduri 
de cărămidă, beton sau chiar 
de chirpici, în unele cazuri de 
baloți de paie chiar. Principa
lul este ca balotii să fie clă
diți în așa fel încît să nu pă
trundă aerul prin ei. Bineînțe
les că și într-un caz și în ce
lălalt calitatea silozului de
pinde de condițiile în care s-a 
făcut însilozareâ și mai ales de 
tasarea masei verzi ce a fost 
însilozată. Dacă tasarea se face 
bine, se poate înlocui și tre- 

buîe să înlocuiți pămintul cu 
o „căciulă" de paie. în felul 
acesta veți lucra și mai ușor 
la acoperirea și descoperirea 
silozurilor și veți obține un 
furaj curat, neamest^at, cu 
pămînt.

Unul dintre participant! l-a 
întrebat pe profesor ce re
zerve de furaje se pot folosi în 
gospodăriile colective1 cu re
zultate bune în producție.

— Mai ales acum, spre pri
măvară, cînd rezervele de fu
raje se micșorează, puteți fo
losi foarte bine paiele și co
cenii. Dar cu condiția ca aces
tea să fie bine preparate.

— Cum ?
— în primul rind să fie to

cate (lucru ce se poate face in 
orice gospodărie colectivă) și 
apoi să fie tratate cu o solu
ție de saramură sau melasă în 
proporție de 1 la sută. Ames
tecate bine cu o astfel de so
luție, paiele și cocenii tocați 
vor deveni peste 12—24 de ore, 
prin fermentare, un furaj pe 
care animalele îl vor consuma 
cu multă poftă.

Tovarășul profesor dr. Băia 
a mai dat apoi explicații de
taliate in legătură cli întoc
mirea rațiilor la diferite specii 
de animale. Le-a mai vorbit 
celor de față despre unele con
strucții ieftine care ușurează 
munca la boxele de scroafe ; 
despre avantajele pe care le 
oferă sporirea efectivului de 
animale prin metoda însămîn- 
țf.rilor artificiale etc. Partici
panții au ascultat cu mare a- 
tenție toate aceste lucruri, și 
le-au notat în carnețele cu ho- 
tărirea ca imediat ce vor a- 
junge în gospodăriile colective 
din care fac parte, finind cont 
de posibilitățile existente, să 
le aplice in practică.

Cum vor munci tinerii

La discuțiile care au urmat 
după aceea s-au înscris peste 
40 d® participanți la consfă
tuire. Cei care au vorbit le-au 
împărtășit celor de față din 
experiența obținută de ei. sub 
îndrumarea organizațiilor de 
partid în ce privește creșterea 
animalelor, asigurarea bazei 
furajere, a adăposturilor, a 
sporirii numărului de vaci cu 
lapte pe baza prăsilei proprii. 
Astfel, organizația U.T.M. din 
gospodăria colectivă ..Gheor
ghe Lazăr". raionul Slobozia, 
a recomandat consiliului

(Urmare din pag. I)

— Aoleu, ofta Mucenicu, 
parc-aș fi prunc, așă mă îngri
jești. Rid ăilalți de mine.

— Care ăilalți ?, se supăra 
ea. Dar nevasta lui Tutuianu 
nu spuneai tu că a venit odată 
și noaptea, cînd se stricase es- 
cavatorul și-a stat cu el să-l 
repare... Da' a lui...

— Da, da, lasă, bine, ai 
dreptate...

în casa lor nu era gălăgie, nu 
eră supărare, toate ieșeau 
bune, deși nu lipseau clipele 
mai dramatice. Te și mirai cum 
de se Intîmplau toate acestea 
într-o familie numeroasă, iar 
explicația aproape că nu poate 
fi dată în cuvinte. Numai oda
tă, într-un moment de cum
pănă, cînd bărbatul a trebuit 
să rămină la comanda mașinii 
mai multe ore decît de obicei, 
și venise la el nevasta să-i a- 
ducă mîncare, s-a întîmplat să 
ghicesc un amănunt mare. Mu
cenicu stătea concentrat, cu 

conducere din gospodării 28 
de tineri care lucrează în zoo
tehnie. S-a îngrijit după aceea 
și de calificarea lor în această 
meserie. în prezent, toți ur
mează cursurile învățămîntu- 
lui agrozootehnic de 3 ani.

Tinerii colectiviști din co
muna Căzănești, în scopul asi
gurării unei baze furajere bo
gate pentru animalele de pro
ducție, în toamna trecută, în 
afară de fînurile și silozurile 
pe care le prevăzuse gospodă
ria, au recoltat și însilozat și 
peste 130 tone de lăstari de sal- 
cîmi șî 72 tone de lăstari de 
vie. La Florești, în raionul 
Titu, la Putineiu, în raionul 
Tg. Măgurele, la Ceacu, în ra
ionul Călărași, în zeci și zeci 
de comune ale regiunii, tinerii 
contribuie cu însuflețire la 
dezvoltarea șeptelului proprie
tate obștească.

După ce discuțiile au luat 
sfîrșit, participanții la consfă
tuire au aprobat un plan de 
măsuri concrete privind con
tribuția pe care o va aduce 
tineretul la îndeplinirea obiec
tivelor prevăzute în planurile 
de producție ale G.A.C. cu pri
vire la sectorul zootehnic, 
cest plan prevede, printre 
tele :

— Tinerii vor lua parte 
dezvoltarea șeptelului proprie
tate obștească, la sporirea nu
mărului de animale, și a pro
ducției la efectivele existente 
pentru ca gospodăriile colec
tive din regiune să poată va
lorifica în acest an, pe bază de 
contract cu statul, 600 000 hl 
de lapte și 28 500 tone de 
carne-

— în acest scop, comitetele 
raionale U.T.M. vor ajuta or
ganizațiile U.T.M. din gospo
dăriile colective ca pînă cel 
tîrziu la data de 25 martie 
să-și completeze planurile 
măsuri luate în adunările 
nerale în care s-a stabilit 
ce va contribui tineretul la 
făptuirea planului de produc
ție al G.A.C pe 1963. Se va 
stabili, pe baza consultării con
siliilor de conducere ale gos
podăriilor agricole colective și 
in funcție de nevoi, numărul 
tinerilor care vor lucra în 
tehnic.

— Organizațiile U.T.M. 
gospodăriile colective îi 
ajuta pe tinerii din zootehnie 
să-și învețe bine meseria, mo- 
bllizîndu-i la cursurile cercu
rilor zootehnice, la diferite 
conferințe de specialitate, la 
schimburi de experiență, asi- 
gurîndu-le la locul de muncă 
broșuri și cărți despre crește
rea animalelor.

— Începînd chiar din aceste 
zi ie de primăvară, în scopul 
asigurării unei baze furajere 
corespunzătoare, organizațiile 
U.T.M. vor mobiliza tineretul 
Ia întreținerea pășunilor pe 
suprafața de 65 000 de hec
tare. Tineretul va contribui, 
de asemenea, la însilozarea în
tregii cantități de 1 420 000 
tone furaje.

— În ce privește construc
țiile, tinerii vor participa la ri
dicarea a 712 construcții zoo
tehnice. ajutînd la procurarea 
materialului din resurse lo
cale.
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Consfătuirea tinerilor cres

cători de animale a constituit 
un larg schimb de experiență, 
a fost un prilej bun de gene
ralizare a metodelor înaintate 
de lucru.

PETRE GHELMEZ

în fiecare
Miicehi- 
dată era 
căldura, 
pe care 
Întreaga

brafele goale pină spre umeri, 
stăpînind fiecare mișcare a ma
șinii. Femeia Stătea alături cu 
pachetul în brațe și-l urmărea. 
Tăceau amîndoi. In clipa aceea 
am gindit insă că 
mișcare a mîinilor lui 
cU, în fiecare comandă 
ceva din calmul, din 
din bucuria afecțiunii 
o iradia femeia. Iar 
față a femeii fremăta inspirată 
de voința, de energia și capa
citatea de muncă a bărbatului 
ei. Stăteam și-i priveam și nu 
mi-i puteam închipui unul fără 
celălalt, așa cum pe amîndoi 
r.u mi-i puteam închipui fără 
copiii lor.

Chiar la începutul celei mai 
grele săptămîni de lucru, se lo
vise la un picior și trebui să 
stea în pat. Betoniștii din echi
pa lui veneau, înainte sau 
după lucru, acasă la nea Mu- 
cenicu să se sfătuiască, pentru 
bunul mers al treburilor. în 
săptămînâ aceea, Floricica, me
zina, stătea la masă repetînd

Semnarea planului de colaborare 
culturală și științifică între

R. P. Romînă și
în ziua de 7 martie s-a în

cheiat la București, la Minis
terul Afacerilor Externe pla
nul pentru aplicarea pe ânii 
1963 și 1964 a acordului de 
colaborare culturală și științi
fică dintre Republica Populară 
Romînă și Republica Demo
crată Germană.

Planul a fost semnat din 
partea romînă de tov. Mircea 
Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, iar din par
tea germană de Anton Ruh, 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R. D. Ger
mane la București.

Noul plan prevede dezvolta
rea schimburilor în următorii 
ani în domeniile știință, învă- 
țămînt, edituri, teatru, muzică, 
arte plastice, cinematografie, 
radio și presă, și cuprinde ac
țiuni ce vor contribui la adîn-

Semnarea Protocolului privind schimbul 
de mărfuri și plățile intre

R. P. Romînă și R. P. Albania
în urma tratativelor care 

s-au desfășurat intr-o atmos
feră de înțelegere reciprocă, ia 
7 martie 1963, s-a semnat, la 
București, Protocolul privind 
schimbul de mărfuri și plățile 
între Republica Populară Ro- 
mină și Republica Populară 
Albania.

Republica Populară Romină 
va livra în Republica Populară 
Albania, printre altele : utilaj 
petrolifer, ciment, geamuri, 
uleiuri minerale, hîrtie rela
tivă, produse chimice și me
dicamente.

Republica Populară Albania 
va livra în Republica Populară 
Romînă: minereu de crom, 
cupru,' bumbac, tutun, con
serve de pește, piei diverse și 
alte mărfuri.

Volumul schimbului de măr
furi convenit pentru acest an 
prezintă o creștere importantă 
față de cel prevăzut în proto
colul din anul 1962.

Din partea romînă, Protoco
lul a fost semnat de Ion Sto- 
ian, din Ministerul Comerțului 
Exterior, iar din partea alba

se apropia finele 
clasei I. Intr-o zi, 
sfatul bărbaților, oftă

cile mai sînt de tăcut

abecedarul: 
de an al 
atentă Ia 
sfîșietor :

— Vai, 
la baraj 1

Betoniștii rîseră și o asigu
rară că se vor face toate, la 
timp și chiar înainte. Dar 
mama, atentă, schimbă ordinea 
casei și peste puțin copiii a- 
veau o cameră a lor, să învețe 
în liniște. Și nu știu de ce, deși 
cunosc multe episoade din viă- 
ța familiei Mucenicu, mă gîn- 
dese la unul, petrecut tot într- 
un început de vară și într-un 
sfîrșit de an școlar, măi tîrziu, 
prin '960. Poate fiindcă din nou 
Floricica repeta conștiincioasă 
lecțiile, poate fiindcă nea Mu- 
cehicu se sfătuia cu cîțiva din 
echipă, exact ca atunci, demult, 
sau poate fiindcă... Nu, nici 
vorbă să ne fi supărat: nici 
oamenii din dchipă, nici eu, nu 
ne-am supărat cînd mama ne-a 
luat de umeri și ne-a trecut,

R. D. Germană
cirea relațiilor de colaborare 
multilaterală dintre cele două 
țări.

La semnarea planului au 
asistat tovarășii Ștefan Bălan, 
adjunct al ministrului învăță- 
mîntului, Virgil Florea, vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Al. Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., Constantin Oancea, 
director adjunct în Ministerul 
Afacerilor Externe și membri 
delegației romîne ; dr- Helmut 
Tautz, director adjunct în Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R. D. Germane, și membri ai 
delegației germane, funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, precum și 
reprezentanți ai instituțiilor 
științifice și culturale din țară 
noastră.

dih

tov. 
co-

neză de kasem Shapllo, 
Ministerul Comerțului.

La semnare au asistat
G. Rădulescu, ministrul 
merțului exterior, membrii
delegațiilor romine și alba
neze, precum și funcționari su
periori din Ministerul Comer
țului Exterior.

A fost de față Răpi Gjerrne- 
ni, ambasadorul R. P. Albania 
în R. P. Rornînă.

în atenția noastră — extinderea tehnologiei moderne
(Urmare din pag. I) 

întreprinderii, cu propuneri 
importante susținute pe bază 
ds calcule și cp soluții tehni
ce rezolvate.

Tinerii contribuie activ la 
realizarea indicilor de plan, 
dovedind prin fapte că sînt oa
meni care prețuiesc introdu
cerea noului in procesul de 
producție.

Explicația creșterii contri
buției tinerilor la rezolvarea 
sarcinilor de producție este 
determinată și de participarea 
lor într-un număr mare la 
cursurile de ridicare a califi
cării profesionale. Așa, de pil
dă, tînărul frezor Gheorghe 
Jucan, cunoscînd sarcinile ■ 
din plan sporite ale uzinei pe 
anul 1963 și tehnicitatea mai 
ridicată a produselor din plan 
a făcut propunerea de a se în
locui operația de frezare a 
unor repere prin mortezare. 
Aceasta a dus la eliminarea 
locurilor înguste ce se crease
ră la mașinile de frezat.

Un alt tînăr utemist, sudo
rul Petru Goja, lucrînd la 
executarea sudurii arcadelor 
de la screperele de 6 m c unul 
din subansamblele grele ale 
produsului, a constatat în 
vreme ce executa această lu
crare că sudura la acest reper 
se poate executa în condiții 
mai ușoare. După ore de stu
dii, Petru Goja a conceput și 
realizat un dispozitiv care a 
dus la îmbunătățirea calității 
sudurii, productivitatea 
rind cu 25 la sută, 
timp prețul de cost 
safhblului respectiv 

l Spo- 
în același 
ăl subăn- 
s-â redus

Și mereu

Iarăși 
m-am 

numai

încet, ift ăltă odăii, 
se siuză :

— Nu vă supărați, 
învață...

Și tatăl închise ușa ușor, și 
bărbații coborîră glasurile.

...Acum barajul e gata, Ion 
Mucenicu e student în ultimul 
an la Silvicultură,, familia Mu
cenicu e pe alt șantier, 
familia: ce să-i faci, 
obișnuit, deși v-am spus, 
tatăl lucra la baraj.

Cînd am sfîrșit povestea, 
fata s-â uitat lung la mine 
din felul cum s-a strîns alături 
de tînăr am știut că înțelesese 
totul. Acel ,,ceva" în plus, care 
intrase în compoziția betonului, 
dîndu-i un spor de trăinicie nu 
trebuia explicat mai mult. Iar 
Pișta, care nu mă iertase că-1 
îhtrerupsesem la început, vru 
să pună punct, lăudîndu-se :

— A, asta era ? Păi eu pot 
să-ți spun cite vrei din astea, 
c-ani lucrat cu toți oamenii din 
baraj : și cu nea Ionescu, și cu 
Alexa, și eu...

dar copiii

în lăborătorul regional 01- 

tăniă pentrti c.onfroiul se

mințelor.

Foto : AGERPRES
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Pe ecranele CapitaleiCîinele sălbatic Dingo

O producție a studioului „Lenfilm”

Film distins cu premiul „Leul de aur” la festivalul inter
național de la Veneția 1962 și cu „Palmierul de aur" al Cen 
trului național italian de filme pentru tineret.

Filmul redă cu multă sensibilitate și plasticitate cinema
tografică puritatea și profunzimea sentimentelor unor 
adolescenți.

Ședmfa Comisiei
Permanente

GA.LB. pentru 
transporturi

Comisiei
petitru

comisiei

între 26 februarie —" 5 martie 
1963, a avut loc ia București cea 
de-â XI* *a  ședința a 
Permanente C.A.E.R. 
transporturi.

Printr-un decret al Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Romine, tovarășul 
Aurel Mălnășan a fost numit 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Popu
lare Romîne în Republica 
Populară Federativă Iugosla
via, în locul tovarășului Ion 
Rab. care a primit o altă în
sărcinare.

★
în aula Institutului pedago

gic din Galați s-a deschis luni 
consfătuirea pe țară organi
zată de Consiliul Superior al 
Agriculturii, în colaborare cu 
Consiliul agricol regional, 
vind ca temă realizările obți
nute în combaterea eroziunii 
solului și valorificarea terenu
rilor în pantă precum și sar
cinile ce revin agriculturii în 
acest domeniu pentru anii 
1963—1965. La lucrările con
sfătuirii participă ingineri și 
tehnicieni din toate regiunile 
țării care lucrează in sectorul 
amenajării solului, oameni de 
știință din institutele de învă- 
țămint superior, specialiști din 
agricultură, ingineri și cadre 
de conducere din G.A.C. și 
G.A.S. din regiune.

cu 4 la Sută. Prețioase propu
neri privind introducerea teh
nicii noi și îmbunătățirea ca
lității produselor au făcut și 
controlorii tehnici de calitate. 
Astfel, tovarășa Eva Pop, din
serviciul de control tehnic la 
tratamentul termic, a propus 
introducerea unei game de 
dispozitive pentru prinderea și 
scufundarea pieselor în băile 
de tratament termic. în ace
lași timp a mai propus înfiin
țarea băilor de prespălare în 
care piesele scoase din băile 
de tratare cu ulei sau săruri 
sînt spălate cu jeturi de apă.

Pentru traducerea în viață 
a măsurilor tehnico-organiza- 
torice luptă acum întregul co
lectiv, începînd de la tinerii 
muncitori și terminînd cu in
ginerii proaspăt repartizați în 
uzina noastră. Astfel, tov. ing. 
Gheorghe Ziman, de curînd 

I

Lâ lucrările șediriței 
au luat parte delegațiile R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovace, 
R. D. Germane, R. P. Mongole, 
R. P. Polone, R. P. Romîne, 
R. P. Ungare, U.R.S.S., precum 
ți reprezentanții R, 1). Vietnam 
în calitate de observator.

La ședință au participat repre
zentanții secretariatului Consi
liului, Comisiilor Permanente 
C.A.E.R. pentru Comerț Exterior, 
Construcții de Mașini, Metalur’ 
gie Feroasă și Comitetului 
O.S.J.D. (Organizația căilor fe
rate a țărilor socialiste).

Comisia a efectuat corectarea 
planurilor privind transportul 
internațional de mărfuri pe pe
rioada 1963—1965, a dezbătut 
problemele cu privire la parcul 
comun de vagoane, întreținerea 
căii ferate, dezvoltarea și utili
zarea porturilor maritime, tipi
zarea flotei tehnice și auxiliare 
de serviciu, reconstrucția plani
ficată a magistralelor auto, folo" 
sirea aviației civile utilitare în 
economia națională. De aseme
nea, comisia a stabilit măsuri 
pentru îmbunătățirea și dezvol
tarea traficului internațional de 
călători.

Lucrările comisiei s-au desfă
șurat într’o atmosferă de priete
nie și colaborare.

După ce a concertat la Cluj, 
violonistul sovietic Igor Bez- 
rodnîi, a fost joi seara solis
tul concertului dat de orches
tra simfonică a Radiotelevizi- 
unii, dirijată de Emanoil Ele- 
nescu, artist emerit.

★
Joi seara, tînărul colectiv 

al Teatrului muzical „Gheor
ghe Dima' din Brașov a pre
zentat in sala Teatrului de O- 
peră și Balet ultimul specta
col al turneului pe care îl în
treprinde de aproape o lună 
în Capitală, cu ertioționantul 
poem lirico-dramatic „Tran
dafirii Doftanei". Concomi
tent în fața ecranelor de tele
viziune mii de telespectatori 
au urmărit valoroasa compo
ziție muzicală a lui Norbert 
Petri, al cărui libret este rea
lizat de Daniel Drăgan închi
nată trecutului glorios de 
luptă al clasei muncitoare.

★
Joi, în stila nou amenajată a 

Teatrului de păpuși din Pitești 
a avut loc premiera „In împă
răția curățeniei’’, de Magda 
Gheorghiu. Regia artistică este 
semnată de Aurel Anchidin.

(Agerpres)

venit în uzină de pe băncile 
facultății, a propus confecțio
narea mai multor dispozitive 
pentru automatizarea forjării 
în matriță care se vor aplica 
o dată cu introducerea matri- 
țării zalelor și ecliselor de la 
lanțul transportoarelor cu rac- 
leți.

Măsurile luate de conduce
rile sectoarelor și a uzinei, 
întregite cu propunerile mun
citorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor, au avut în vedere fap
tul că în semestrul II al anu
lui 1962 și la începutul anului 
acesta au intrat în procesul 
de producție o serie de noi 
produse cum sînt screperele 
de 6 mc, locomotivele de mină 
etc. în atenția noastră a stat 
grija ca încă de la bun în
ceput aceste produse să co
respundă cerințelor tehnicii 
moderne.



fer/a morală a colectivului

lA

glunea București, 
socoteau că secto
rul zootehnic nit-i 
rentabil. „Cu le
gumicultura sin- 

tem de acord, aduce venituri 
— ziceau ei —• dar cu vacile 
care dau cîte 5 litri de lapte 
pe zi, nu realizăm nimic, ba, 
dimpotrivă, pierdem".

Asemenea discuții aveau loc 
acum vreo doi ani, intr-o adu
nare generală a colectiviști
lor. Ion Verșunaru, colectivist 
și el, asculta pe fiecare.

— Dacă aș încerca să de
monstrez că nu au dreptate 
cei care s-au pronunțat împo
triva 
poate 
aceea 
sector 
un an 
malelor vom realiza venituri 
mari.

dezvoltării șeptelului, 
nu i-aș convinge. De 

cer să lucrez în acest 
și le voi dovedi după 
că prin creșterea ani-

iată că, la încheierea anului, 
mai precis, anul trecut în a- 
duharea generală s-a anuhțat 
că planul producției de lapte 
pe cap de vacă furajată a fost ■ 
îndeplinit. De la fiecare vacă 
s-a obținut în medie 1 800 li
tri de lapte.

Mulți s-au întrebat cum s-a 
reușit acest lucru. Și înainte 
li se dădea vacilor să mănin- 
ce, erau adăpate, se mai făcea 
și curățenie prin grajd.

De acord, dar cum și cînd 
dai vacilor să mănince ? Cind 
le mulgi ? Cum le faci curățe
nie 1 Cind le adipi ? De toate 
aceste lucrări a ținut seama 
Ion Verșunaru care e acum 
șeful fermei de vaci. Unele 
lucruri le cunoștea și el, altele 
le-a aflat de la specialiștii 
gospodăriei, și de la îngrijito
rii din alte gospodării colecti
ve ca Baba Ana, Codlea și

Consiliul de conducere, sub 
îndrumarea organizației de 
partid a inițiat o întrecere în
tre toți îngrijitorii, pentru cea 
mai bună îngrijire a animale
lor, pentru cele mai bune pro
ducții în acest sector.

Pe la începutul lui ianuarie, 
a venit la Ion Verșunaru ute- 
mistul Constantin Dicu, șeful 
fermei de juninci. Purta sub 
braț un carton mare scris cu 
litere de o șchioapă : Obiecti
vele noastre !

— In privința producției a- 
vem sarcini diferite, dar îngri
jirea animalelor, hrănirea lor, 
curățenia, sînt comune pentru 
amîndoi — a spus Dicu. Noi, 
de pildă, ne propunem să 
dăm pînă la sfirșitul anului 80 
de juninci gestante. De felul 
cum le îngrijim noi depinde 
producția lor viitoare, iar în

Dragoste fată de
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u e mult de cînd 
tinărul Stanoiev 
Ioan a trecut pen
tru prima dată 
pragul turnătoriei 
de fontă a Uzine
lor mecanice din 

Timișoara. Încă de atunci to
varășii de muncă l-au încon
jurat cu dragoste, l-au ajutat 
să învețe meseria aleasă. To
tuși colectivul nu s-a putut 
mîndri cu el. Nu s-au prins 
de el nici sfaturile tovărășești, 
nici dojeneala mai aspră cîte- 
odată a maistrului Tudor To
dor. Dimpotrivă, Stanoiev lu
cra prost și uneori, chiar ab
senta nemotivat de la lucru. 
Angajamentele lui care mai 
de care mai „sincere” ajunse
seră să nu mai poată fi luate 
în seamă. Zilnic promitea că 
se va face alt om, dar pasul 
hotărîtor întîrzia să-I facă. 
Totuși muncitorii secției ve
deau în el, mai ales cînd lucra 
cu tragere de inimă, un viitor 
turnător capabil și priceput. 
De altfel acest lucru a stat Ia 
baza hotărîrii mai multor ti
neri care s-au angajat să-l a- 
jute îndeaproape. S-au apro
piat și mai mult de el, l-au 
antrenat la diferite acțiuni. A 
fost încadrat și la învățămîn- 
tul politic U.T.M. Adesea ute- 
mistul Ștefan Balint a stat de 
vorbă cu el pe îndelete, i-a 
explicat cu multă răbdare 
cum trebuie să se poarte în

viață, de ce este necesar să 
respecte disciplina muncii.

într-o dimineață, după o zi 
absentată nemotivat, nici nu 
s-a apucat de-a biijelea de 
treabă că a și auzit în spatele 
său glasul lui Balint :

— Iar ai lipsit nemotivat de 
la lucru. De ce ?... A ezitat să 
răspundă, dar nici nu ar fi 
avut timp. în jurul lui s-au 
adunat mai mulți tineri. Fie
care a ținut să-i spună ceva.

— De cîte ori ne vei mai 
promite că te faci om de is
pravă ? — l-a întrebat aspru 
Ion Crăciun.

— Ești un indisciplinat cum 
nu mai este altul la noi, i-a 
spus maistrul Tudor. Toate 
vorbele acestea l-au săgetat pe 
Stanoiev ca un duș rece. Stă
tea față în față cu tovarășii 
săi de muncă. Era adine răs
colit și tovarășii din jurul lui 
au observat asta. Colectivul, 
prietenii care l-au ajutat de 
atîtea ori, erau acum cu toții 
niște judecători severi care îl 
trag la răspundere și cer so
coteală faptelor sale. Cercetă 
cu atenție pe cei din jur. în 
ochii multora desluși o încu
rajare. Și-a dat seama că to
varășii săi de muncă vor să-l 
ajute, i se păruse chiar că 
tov. Crăciun îi zîmbește prie
tenește. „Nu este totul pier
dut. Trebuie să-mi schimb 
purtarea”, își spunea în sine. 
O clipă i-a trecut prin minte 
să spună ceva, să-și ia un an-

gaj ament, dar și-a dat imediat 
seama că tinerii nu mai aveau 
încredere în așa ceva. N-a 
spus nimic și s-a apucat de 
lucru.

In zilele următoare Stanoiev 
a văzut că încep să se schir-*..  
be multe lucruri, oamenii 
parcă erau alții, faptele care 
pînă mai ieri nu le băga în 
seamă au început să aibă în 
sufletul său o rezonanță deo
sebită.

Băieții îl invitau mereu la 
club, la un spectacol și Sta
noiev mergea. încet, încet s-a 
contopit cu colectivul. Rezul
tatele muncii lui erau tot mai 
bune. Aproape în fiecare di
mineață putea fi văzut la lo
cul de muncă cu mult înaintea 
altora. Devenise de nerecunos
cut. Pentru hărnicia de care 
a dat dovadă, a început să fie 
apreciat.

Intrase în rindul muncito
rilor fruntași. „A început să 
meargă în pas cu ceilalți” — 
spune azi cu mîndrie maistrul 
secției Tudor Todor. Utemis- 
tul Stanoiev Ioan a devenit 
acum un tînăr turnător capa
bil și priceput, în care colec
tivul a avut încredere și pe 
care, tocmai de aceea, acest 
colectiv l-a transformat prin 
căldura dar și prin forța sa 
morală.

dăm, ele să dea cel puțin tot 
atîta lapte ca și vacile cu pro
ducție medie.

Șeful fermei de vaci, după 
ce s-a consultat cu ceilalți în
grijitori, a stabilit ca obiectiv 
principal al întrecerii să ob
țină 2 100 litri pe cap de vacă 
furajată, adică cu 275 litri mai 
mult decît prevede planul gos
podăriei.

Și întrecerea a început. A- 
cest lucru îl poți observa în 
fiecare ceas. Dimineața care 
mai de care vrea să f ie primul 
la grajduri. Aici există ordine 
și curățenie. Vacile sînt bine 
îngrijite.

In luna ianuarie îngrijitorii 
de la vaci au obținut 4 500 li
tri de lapte în loc de 3 500 cît 
era planificat, iar echipa 
Dicu a predat deja două 
ninci.

In pauzele stabilite prin 
programul de grajd, îngrijito
rii din cele două echipe se 
string și citesc cărți de specia
litate, dezbat probleme legate 
de meseria lor.

Atunci cînd au vreo nelă
murire, cei doi șefi de echipă 
se consultă între ei.

întrecerea între cele două 
echipe e în plină desfășurare. 
L-am întrebat pe Dicu cine 
crede el că o să câștige între
cerea ?

— Sigur nu știu, dar un lu
cru îmi este foarte clar. O să 
cîștigăm cu toții, o să câștige 
gospodăria.

ECATERINA ANGELESOU |
activist cultural

lui 
ju- I

ITEODOR KATONA 
activist al Comitetului regional I

U.T.M. Banat

TUFEANU 
DUMITRU 

corespondent 
voluntar

toate 
să mă

ce

NE VIZITEAZĂ TARA
petrec concediul,

(Agerpres)
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Dansatori din Oas LA

Studenții din anul II al Facultății de mecanică a Institutului politehnic din lași la practică 
într-una din secțiile Atelierelor de reparat material rulant.
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Nu am scris nici
odată unui ziar, deci 
nu mă pricep să 
aleg cuvinte mește
șugite pentru a-mi 
exprima admirația și 
respectul pentru oa
menii care m-au re
dat din nou vieții, 
muncii. Cînd am fost 
internat la dispensa
rul meditai din Ca- 

13 Septembrie

din București, puține 
dintre cele mai apro
piate rude ale rneie 
sperau să mai scap 
cu viață. Nici eu nu 
mai aveam Speranțe. 
Știam însă că oame
nilor muncii Ie sînt 
puse la dispoziție 
cele mai eficace me
dicamente, credeam 
în capacitatea medi
cilor noștri.

Tot personalul me. 
dical de aici, de la 
primul medic și pînă 
la ultima felceriță 
s-au străduit să mă 
vindece, să sădească 
în mine încrederea în 
viață. Voi vorbi însă 
numai despre tovară
șa doctor Marghiti 
Pavel, care ura în
grijit ca pe/-propriul 
ei fiu. Nu știu

program de muncă 
are, dar în fiecare di
mineață, aproape în 
fiecare noapte, atunci 
cînd deschideam o- 
chii, îi vedeam chipul 
blind aplecat asupra 
mea. A depus 
strădaniile ca
fac cît mai repede 
sănătos, să pot fi iar 
alături de tovarășii 
mei de muncă. Am

cunoscut-o pe docto
rs Marghiti Pavel nu 
numai ca un om de 
știință cu o mare pa
siune față de nobila 
sa meserie, ci și cu o 
mare dragoste față 
de oameni, față de 
sănătatea lor. Cnrînd 
voi începe din nou 
munca și nu am să 
uit niciodată că a-

ceasta o datoresc ce
lor care m-au îngri
jit în dispensarul de 
pe Calea 13 Septem
brie ți în primul rînd 
doctoriței Marghiti 
Pavel.

ÎNSEMNĂRI

„Ședința secretă"

Printre numeroasele grupuri 
de turiști de peste hotare, care 
ne vizitează țara în aceste zile, 
se află și cel alcătuit din po- 
micultori și legumicultori din 
Uniunea Sovietică. In progra
mul lor figurează Vizitarea 
Capitalei, stațiunile de pe Va
lea Prahovei, orașul Brașov, 
complexul turistic Poiana Bra
șov, precum și gospodăria agri
colă de stat Popești Leordeni,

Alte grupuri de turiști din 
R. P. Bulgaria, Danemarca,
R. D. Germană, R. P. Polonă și 
Suedia își
practicind aporturi de iarnă, 
la Sinaia, Poiana Brașov sau 
vizitînd Bucureștiul. In Capi
tală au mai sosit recent turiști 
din Austria, Canada, Italia și
S. U.A.

In acălași timp, sute de tu
riști romîni au plecat în călă
torii organizată de Oficiul Na
țional de Turism — „Carpați” 
cu prilejul Tîrgului de primă
vară de la Leipzig, la Buda
pesta sau în orașul Tolbuhin 
(R. P. Bulgaria).

Dimineața, cind atu plecat la 
lucru, am observat la avizierul 
blocului un anunț. Citesc o dată, 
de două ori și nu prea înțele
geam. Iată cum suna anunțul : 
„Toți copiii din bloc, sînt con- 
vocați la ședință : semnează 
Iliuță . Bine, dar cînd, la ce oră, 
in ce sală, care-i ordinea de zi ? 
Nimic. N-am dat importanță și 
am plecat. Joacă de copii, mi-ain 
zis.

Seara însă, cînd nvam întors, 
în holul blocului erau strînși 
toți copiii. Nu lipseau nici chiar 
cei sub 3 ani.

— Aveți ședință ? am întrebat 
pe unul mai răsărit.

— Da !
— Și care e ordinea de zi ?
— E secret !
— Bine, dacă a secret...
în același timp, un dop de bă

iețel. sărea intr-un picior și stri
ga cît îl ținea gura :

— Fugi de-aicea că-i secret ! 
Fugi de-aicea că-i secret!

M-am supus deri, „majorității” 
și am părăsit „sala” de ședință.

După mai bine de o oță, am co- 
borît din nou în hol. Mă temeam 
să nu facă „ședințomanii” 
năzbîtie. Nu l-am mai găsit 
cit pe Mircea, un băiețel de 
9 ani.

— Ați terminat ședința ?
— Sigur că da ! Ce cred ei, că 

dacă sînt copii pot să nu păstre
ze curățenia in blocul nostru ?

—’ Șt pe cine ați criticat ?
—E secret, clar o să țină ei 

minte că nu e frumos să 
cu creta și creionul pe pe"

vreo
de- 

vreo

La Școala medie 
„Horia, Cloșca și 
drișan” din Alba 
Iulia a fost înfiin
țat, încă din trime
strul I, un 
matic, pe 
conduce 
profesoară 
Gherbea. In cadrul

cerc dra- 
care îi 
tovarășa 

Emilia

bine 
scrie 
reți.

— Ați luat și ceva liotăriri ?
— Nu ți-am spus că e secret ? 

O să ștergem noi pereții cu gu
mele, cu ce s-o curăța mai bine. 
Mîine n-o să mai rămînă o urmă. 
Și ...nu mă mai trage nene de. 
limbă, că ședința a fost secretă.

Am plecat — zîmbind bucuros. 
Cu tot „secretul'’ lor, un lucru 
era clar. Copiii din blocul meu 
deprind obiceiuri de buni 
podari.

GH. N'&AGU

artiști amatori
cercului activează 
numeroși elevi frun
tași la învățătură. 
Ei au pregătit pie
sa „Anii negri” de 
Aurel Baranga pe 
care au jucat-o deja 
pe scena Casei de 
cultură din Alba 
Iulia și la Teiuș.

Artiștii amatori s-au 
bucurat de succes. 
Cercul dramatic se 
pregătește să între
prindă un turneu in 
comunele din apro
pierea orașului.

n școală, orele de 
dirigenție, avînd un 
loc bine determi
nat în cadrul pro" 
cesului educativ, 
contribuie, alături 
de celelalte mijloa

ce, la formarea și dezvoltarea 
multilaterală a elevilor, la edu
carea lor comunistă.

Să analizăm din acest punct 
de vedere, conținutul orelor de 
dirigenție de la Școala de mese
rii din Timișoara.

Ne vom opri, mai întîi, asu
pra orelor de analiză a muncii. 
Importanța acestor ore este bine 
cunoscută, bilanțul periodic fiind 
necesar în orice domeniu de ac’ 
tivitate. în prima oră de diri
genție din acest trimestru, la 
toate clasele s-a făcut o astfel 
de analiză a situației la învăță
tură și disciplină în primul tri
mestru al anului școlar.

La anul II F, situația la învă’ 
țătură a început să se îmbunătă
țească în acest trimestru. Elevii 
care aveau note de 5 ți 6 (co- 
rijenți nu sînt) au început să 
învețe mai bine, să ia note peste 
7. Analiza făcută in prima oră 
de dirigenție le-a arătat cauzele 
pentru care în trimestrul I au 
avut note mici, i-a ajutat să în' 
țeleagă că în producție vor pu
tea obține rezultate bune numai 
avînd la bază o temeinică pre" 
gătire în timpul școlii, pregăti
re reflectată și prin notele ob
ținute la fiecare disciplină în 
parte. în această oră, diriginta 
le-a prezentat rezultatele în pro
ducție ale unor absolvenți din 
anii trecuți care acum lucrează 
la diverse întreprinderi din oraș. 
Elevii au putut vedea că absol
venții care în școală obțineau 
note bune ți foarte bune sînt 
fruntași în producție ; iar

care în școală au fost mediocri, 
nici în producție nu se pot min
ări cu rezultate prea strălucite. 
Desfășurată în acest fel, ora a 
avut un caracter cu adevărat 
educativ.

Dar la ce rezultate puteau 
duce orele de dirigenție la anii 
I F și I D, unde analiza s-a fă
cut în mod formal, stereotip, 
prin înșiruirea rezultatelor fie
cărui elev, fără să se ia atitu
dine împotriva unor manifestări 
de delăsare, de dezinteres față 
de învățătură ?! In aceste clase, 
continuă să existe și în

dirigenție trebuie, pornind de la 
aspectele concrete ale clasei, să 
contribuim la îmbunătățirea ati
tudinii față de muncă, a discipli" 
nei elevilor.

Pentru a putea realiza toate a- 
ceste lucruri importante este ne
cesar însă să acordăm o atenție 
deosebită folosirii cît mai efi
ciente a orelor educative, stabi" 
iirii în așa fel a tematicii îneît 
ea să răspundă sarcinilor educa
tive variate. E de la sine înțeles 
că dirigintele trebuie să se ocu
pe ți de educația sanitară a ele
vilor, să-i ajute să~și însușească 
cunoștințele și să-și formeze de
prinderi de igienă personală, de 
igienă a muncii etc. Iată de ce 
dezbaterea în orele de dirigenție

Amintim doar cîteva : „Cum tre
buie să înțelegem un spectacol”, 
„Despre politețe”, (anul II B.) 
„Importanța studiului indivi
dual”, „Ajutorul tovărășesc”, 
(Anul I B), „Păstrarea avutului 
obștesc” (I C), „Cum se citește 
o carte de literatură” (II E) ele. 
Elevii anului III A lăcătuși au 
dezbătut întro oră de dirigenție, 
cu multă aprindere o temă care-i 
interesa : „Adevărata colegiali
tate”. De ce a ales dirigintele, 
împreună cu biroul U.T.M. al cla
sei această temă ? Iată motivele : 
Babeu Gh., Iachimovici Gh., Bira 
M. nu-și prea făceau temele aca- 
să. Dimineața cînd veneau la 
școală se găseau destui „colegi” 
care le dădeau caietele «ă-și co-

să corespundă, din punct de ve
dere al exactității tehnice și al 
frumosului, celor mai mari exi
gențe.

La unele clase ca I A și B, lă
cătuși, II H croitorie, II E elec
tricieni, în cadrul unor ore s-a 
discutat despre „Dragostea față 
de meserie”, „Atitudinea față de 
muncă”, „Munca, datorie de o- 
noare”, „Disciplina în muncă” 
teme strâns legate de specificul 
școlii de meserii. Dezbaterea u- 
nor asemenea teme a dus la îm
bunătățirea atitudinii unor elevi 
față de muncă, față de lucrările 
practice din ateliere, la dezvol
tarea dragostei și pasiunii pentru 
meserie. Uneori însă, necesitatea 
ca tematica orelor de dirigenție

strul al Il-lea elevi eu 
slabe.

S-au încetățenit, la multe 
două „metode” de a face analiza 
muncii. In unele cazuri, unul sau 
doi elevi prezintă un referat 
care cuprinde înșiruirea celor cu 
note bune și a celor cu note 
proaste. Vorbesc cîțiva elevi și 
dirigintele încheie ora. A doua
„metodă”: dirigintele vine în
clasă, deschide catalogul și vor
bește despre fiecare <
parte : „tu ai luat notele 
toare, ai învățat bine ; tu 
ai note proaste etc. etc.”.

Bineînțeles, conținutul 
desfășurate în acest fel este de
stul de sărac. Facînd analiza si
tuației la învățătură, în orele de

note

clase,

elev iu 
s urmă- 

de ce

orelor

iriyenție
a unor astfel de teme este un lu
cru necesar și recomandabil. Nu 
trebuie însă să exagerăm, așa 
cum s-a întîmplat la anul I G și 
I A, unde educației sanitare îi 
sînt destinate mai mult de jumă
tate din orele de dirigenție. Cîtc 
probleme interesante, poate mai 
importante din punct de vedere 
educativ, nu rămîn astfel nere
zolvate din cauza planificării 
nejudicioase a orelor de diri
genție.

O condiție importantă pentru 
realizarea unor ore de dirigen
ție cît mai bogate și cît mai 
eficace este legarea lor strînsă 
de viața clasei, de cerințele co" 
lectivului de elevi. La multe cla
se s-au desfășurat astfel de ore.

DORU LASOU 
elev

Un nou bloc de locuințe și complexe comerciale din centrul orașului Cîmpulung Moldove
nesc,

pieze temele. în această 
Stoian Nicolae și alții 
să-și „ajute” colegii le șopteau 
cînd erau chemați la 
Un alt elev, Marta Ionel, de cîte 
ori era scos la tablă nu putea să 
explice nici o schiță, deși le a" 
vea executate în caiet pe 
Cauza : 
colegi 
arătau 
elevi care nu îpțeleg ce înseamnă 
prietenia adevărată. După ora de 
dirigenție în care s-a discutat 
despre colegialitate, situația în 
clasă s-a schimbat.

De curînd și în anul II E s-a 
ținut o oră de dirigenție legată 
strîns de preocupările elevilor, 
viitori muncitori electricieni. în 
cadrul acestei ore, desfășurată 
sub forma unei conversații în" 
tre diriginte, inginerul Costea 
Matei, și elevii clasei, S’a vorbit 
despre influența pe care o au 
organizarea locului de muncă, 
ordinea și curățenia, echipamen
tul muncitorului, într-un cuvînt, 
ambianța de lucru, asupra ran
damentului muncii. Elevii, care 
au fost viu antrenați la discuții, 
au dat exemple din întreprinde
rile vizitate, din cele în care fac 
practică, reușind, cu ajutorul di" 
rigintelui, să înțeleagă importan
ța tuturor factorilor amintiți în 
creșterea productivității muncii.

Apoi elevii au trecut la preo
cupările clasei, analizînd modul 
în care în activitatea lor practi
că își organizează locurile de 
muncă, se îngrijesc de curățenie 
și ordine în atelier, de păstrarea 
sculelor și a materialelor. Au a" 
nalizat, de asemenea, și felul cum 
se preocupă ei de latura estetică 
a muncii lor, a produselor pe 
care le realizează și au făcut nu
meroase observații și propuneri. 
Concluziile desprinse de elevi au 
fost că trebuie să-și însușească 
bine meseria, să nu execute lu
crări de mîntuială, ci lucrări care

clasă, 
dorind

răspuns.

nu le făcea el, 
„buni”. Aceste 
că în clasă sînt

toate, 
ci unii 
situații 

multi

să fie legată de specificul clasei, 
al școlii, este înțeleasă greșit. 
Așa se explică faptul că la anul 
III D și III E ț.a. se întimplă 
ca în locul dezbaterii unor im
portante aspecte privind activi
tatea colectivului, munca ți 
comportarea elevilor, în orele de 
dirigenție să se repete lucruri pe 
care elevii și le însușesc în ca
drul unor obiecte de învățămînt, 
la lecțiile de tehnologia mese
riei sau la atelier.

★

In cadrul Școlii de meserii din 
Timișoara funcționează ți o co
misie metodică a profesorilor 
diriginți. Sarcina acestei comisii 
este de a contribui prin variate 
forme (interasisteuțe la ore de 
dirigenție, lecții model pe diver
se teme, sau prin prezentarea ți 
dezbaterea unor referate de pe
dagogic, psihologie sau de meto
dică) la îmbogățirea 
ței diriginților. In 
cestei comisii ar 
bine să se dezbată și probleme 
privind conținutul orelor, să se 
analizeze dacă diriginții ți-au 
ales temele cele mai potrivite, 
care să corespundă cerințelor 
educației în general, cît ți cerin
țelor fiecărui colectiv de elevi.

Eficacitatea unei ore de diri
genție, rezultatele ți rolul ei în 
activitatea clasei depind în 
mare măsură și de felul în care 
elevii participă la aceste ore, de 
felul cum dezbat ei problemele 
puse în discuție, într-un cuvînt, 
de interesul lor pentru orele de 
dirigenție. în această privință, 
organizațiilor U.T.M. le revine 
sarcina de a se ocupa mai mult 
de antrenarea elevilor la dezba
terile ce au loc în orele de diri
genție, de a-i face să participe 
activ Ia rezolvarea problemelor 
ridicate.

Intre profesorii diriginți ți or
ganizațiile U.T.M. trebuie să 
existe o colaborare strânsă în

experien- 
cadrul a- 
fi însă

pregătirea și desfășurarea ore
lor de dirigenție. Organizațiile 
U.T.M. (birourile sau comitetele 
U.T.M. po clasă), împreună cu 
profesorii diriginți pot să găsea
scă teme interesante și de actua
litate pentru orele educative, 
precum și cele mai bune metode 
pentru a-i atrage pe elevi să 
participe cu interes la orele de 
dirigenție, pentru ca fiecare să 
contribuie la dezbaterea diferite
lor teme educative ți să învețe 
cît mai mult din aceste dezba
teri. Un rol important al unei a- 
semenea colaborări ar fi și fap
tul că s-ar înlătura paralelismul 
care apare uneori între orele e- 
ducative și unele activități ale 
organizației U.T.M.

O asemenea colaborare trebuie 
să se manifeste atît in cadrul 
clasei, cît și la nivelul școlii.

Observațiile de mai sus se re
feră, după cum am arătat, la o- 
rele de dirigenție dintr-o singură 
școală. Fără îndoială, însă, că si
tuații asemănătoare în ceea ce 
privește orele de dirigenție se în- 
tilnesc și în celelalte școli din 
Timișoara, atît la cele pțwfesio- 
nale cît și la cele de 3 uni ți 
medii,

Secți» de învățămînt a orașu
lui, cu sprijinul comitetului oră
șenesc U.T.M., controlînd și în- 
drumind activitatea din școli 
poate contribui mai mult la ridi
carea conținutului și desfășu
rarea orelor de dirigenție. Acea
sta se poate realiza printr-o în
drumare continuă, competentă ți 
eficace, printr-un ajutor concret 
dat profesorilor diriginți pentru 
ca avînd sprijinul organizațiilor 
U.T.M. să realizeze ore de diri
genție vii și interesante, cu 
bogat conținut educativ.

Este adevărat că mergind în 
școală, inspectorii metodiști 
secției de învățămînt asistă une
ori și la ore de dirigenție. Dar, 
după cum rezultă dix discuțiile 
avute cu profesori-diriginți de la 
Școala de meserii, îndrumarea pe 
care o fac în astfel de ocazii in
spectorii metodiști este uneori 
formală, limitîndu-se doar la cî- 
teva observații asupra unor as
pecte minore ale desfășurării o- 
relor. Profesorii așteaptă sprijin 
mai ales în ceea ce privește 
alegerea temelor și realizarea 
conținutului educativ și efica
cității oreldr de dirigenție.

în această privință credem că 
e bine să se organizeze periodic 
schimburi de experiență între 
cadrele didactice de la școlile 
din oraș, consfătuiri in care să 
se discute despre orele de diri
genție, despre tematica și conți
nutul lor, despre mijloacele prin 
care elevii pot fi atrași să parti
cipe cît mai activ la dezbaterea 
acestor teme.

Asemenea acțiuni ar da posi
bilitatea să se îmbogățească ex
periența în ceea ce privește des
fășurarea orelor de dirigenție, să 
se găsească căile prin care pot 
fi valorificate mai bine aceste 
ore, pentru sporirea rolului lor 
in procesul instructiv-educativ.

un

ai
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ITALIA: Ample manifestații 
pentru pace

ROMA 7 (Agerpres). — în 
Italia se desfășoară ample ma
nifestații pentru pace, împotri
va planurilor de creare a 
„forței nucleare multilaterale” 
în vederea cărora Merchant, 
trimisul președintelui Kennedy, 
a vizitat recent Italia.

La Bologna, 15 000 mutilați, 
invalizi de război, foști comba
tanți, participanți la mișcarea 
de rezistență, au organizat o 
impresionantă manifestație la 
care s-a cerut guvernului ita
lian să intervină pentru reali
zarea unui acord în problema

dezarmării. Manifestanții au 
defilat pe străzile principale 
ale orașului și s-au oprit în 
piața Maggiore, unde a vorbit 
Pietro Ricci, președintele Aso
ciației invalizilor de război, 
care a declarat că litigiile in
ternaționale trebuie rezolvate 
„cu mijloace pașnice pe baza 
principiilor dreptului interna
țional Și a justiției". Ricci a 
subliniat că cursa înarmărilor 
și în special intensificarea în
armării atomice constituie o 
amenințare pentru lumea în
treagă.

CONTINUA GREVA 
MINERILOR FRANCEZI

PARIS 7 — Corespondentul 
Agerpres transmite: în cea 
de-a 6-a zi de grevă și a 4-a 
zi de la intrarea în vigoare a 
decretului de rechiziție, lupta 
minerilor francezi continuă cu 
aceeași amploare. Nici ordinul 
de rechiziție, nici sancțiunile 
disciplinare și nici. amenința
rea cu închisoarea nu au fost 
în stare să înfrîngă dîrzenia 
și hotărîrea de luptă a mineri
lor.

O mare parte din ședința 
Consiliului de Miniștri de 
miercuri a fost consacrată gre
vei minerilor. Hotărîrile luate 
nu au adus însă nici o modi
ficare în situația existentă. 
Guvernul este hotărît, așa cum 
a declarat purtătorul său de 
cuvînt, să mențină ordinul de 
rechiziție și să nu reia trata
tivele privind majorarea sala

riilor minerilor dacă aceștia 
nu vor înceta greva.

Federațiile sindicale ale mi
nerilor au respins categoric a- 
ceastă propunere și acum se 
poate spune că greva este to
tală în aproape toate bazinele 
carbonifere. în unele bazine 
ca : Lorena, Merlebach mine
rilor li s-au alăturat tehnicie
nii și inginerii precum și per
sonalul administrativ. La Au- 
din și Decazeville primarii 
comunelor s-au solidarizat cu 
lupta minerilor. La Merlebach 
cîteva mii de manifestanți, 
printre care numeroase femei, 
după ce s-au adunat miercuri 
în piața muncii, au manifestat 
apoi pe străzile orașului. Cîți- 
va aleși municipali, printre 
care și primarul din Merle
bach, purtînd eșarfe tricolore, 
s-au alăturat manifestanților.

Suedia nu va adera 
la Piața comună

— declară primul ministru al Suediei
LONDRA 7 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul la 6 martie la 
Londra, în cadrul unei confe
rințe de presă, Tage Erlander, 
primul ministru al Suediei, a 
declarat că nu vede pericol 
mai mare pentru civilizație, 
decit cel pe care îl implică 
răspindirea continuă a armei 
nucleare. Ar fi o tragedie, a 
spus el, dacă țările mici ar tre
ce la înarmarea nucleară. Iată 
de ce Suedia privește cu atita 
seriozitate tratativele de la 
Geneva.

Potrivit spuselor primului 
ministru, problema dezarmă
rii, lucrările Comitetului ce
lor 18 state de la Geneva, pre
cum și urmările eșecului tra
tativelor de la Bruxelles cu 
privire la aderarea Angliei la

Proces intentat
ATENA 7 (Agerpres). — în 

după-amiaza zilei de 6 martie, 
Asfalia (Poliția politică) a ares
tat pe stradă la Atena pe P. 
Paraskevopulos, directorul zia
rului „Avghi", membru al Co
mitetului Executiv al partidului 
Uniunea democrată de stînga 
(E.D.A.).

După cum anunță „Avghi", 
Paraskevopulos a fost dat în 
judecată în baza legii cu pri
vire la așa-numitele „măsuri 
de securitate” pentru că la 6 
martie ziarul a publicat o ex
punere, a rezoluției politice 
adoptată la cea de-a 4-a Ple
nară a C.C. al P.C. din Grecia 
care a avut loc zilele acestea.

La 11 martie în baza aceleiași 
legi la Tribunalul din Atena 
va începe procesul ziarului

Declarația F.M.T.D 
cu prilejul 

zilei dc 8 Martie
BUDAPESTA 7 (Agerpres). 

— Cu prilejul zilei de 8 Mar
tie, Ziua internațională a fe
meii, Federația Mondială a Ti
neretului Democrat a dat pu
blicității o declarație în care 
salută femeile lumii care și-au 
unit eforturile în lupta pentru 
pace, independență națională, 
pentru un viitor mai bun, îm
potriva imperialismului și co
lonialismului. F.M.T.D. își ex
primă solidaritatea cu femeile 
care ăuptă pentru drepturile 
lor politice, economice și so
ciale, pentru egalitate în drep
turi și o viață mai bună, pen
tru copiii lor.

EXPOZIȚII 
FILATELICE 
ROMÎNEȘTI 

ÎN AUSTRALIA
CANBERRA 7 (Agerpres). — 

Recent, în orașul Bondi Beach 
(Australia) — sindicatul mun
citorilor din construcții meca
nice a organizat trei expozi
ții filatelice romînești: „R. P. 
Romînă în continuă dezvoltare 
și progres”, „Frumusețile na
turii și construcțiilor din R. P. 
Romînă” și „Sportul în R. P. 
Romînă”. O dată cu aceasta au 
fost prezentate și fotografii în- 
fățișînd realizări ale Republi
cii Populare Romine.

Primul ministru al Norvegiei 
despre relațiile cu U.R.S.S.

OSLO 7 (Agerpres). — în- 
tr-un interviu acordat unui co
respondent al ziarului „Iz- 
vestia", Einar Gerhardsen, pri
mul ministru al Norvegiei, a 
declarat că „stabilirea unor re
lații bune, bazate pe încredere 
deplină cu marele nostru ve
cin de la răsărit, a constituit 
întotdeauna o sarcină a poli
ticii externe norvegiene”. „în 
prezent, a continuat primul mi
nistru al Norvegiei, ambele 
părți au dorința ca popoarele 
noastre să întrețină relații de 
bună vecinătate".

După cum a subliniat Ger
hardsen, „convorbirile sincere 
și amicale pe care membrii 
guvernului norvegian le-au dus 
cu membrii guvernului sovietic 
în ultimii ani, mai ales în 
timpul vizitei la Oslo a lui 
Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., au contri-

o mai profundă res-buit la 
pectare reciprocă a pozițiilor și 
aprecierilor făcute de țările 
noastre".

Din punctul de vedere al 
Norvegiei, a subliniat în con
tinuare Gerhardsen, schimbul 
de păreri a dovedit că în pre
zent există o bază pentru re
lații de bună vecinătate și co
laborare între Norvegia și 
Uniunea Sovietică. Colaborarea 
norvegiano-sovietică în dome
niul construcției de hidrocen
trale pe fluviul Pasvik consti
tuie un bun exemplu în a- 
ceastă privință.

în încheiere, primul ministru 
Gerhardsen și-a exprimat spe
ranța că „viitoarele relații din
tre Norvegia și Uniunea So
vietică se vor dezvolta în spi
ritul adevăratei coexistențe 
constructive, bazată pe respec
tul reciproc".

Pe adresa Universității»

„Patrice Lumumba66
© MOSCOVA. — La Universita

tea internațională a prieteniei po
poarelor ,,Patrice Lumumba*'  so
sesc neîntrerupt sute de Scrisori 
din țările Asiei, Africii și Americii 
Latine în care tineri din cele trei 
continente își exprimă dorința de 
a deveni studenți ai acestei uni
versități. Membrii comisiei de ad
mitere trebuie să desfășoare o 
muncă uriașă pentru a selecționa

pe candidații cei mai bine pregă
tiți. Anual, sînt admiși 600 de stu- 
denți. De 
sitate au 
reri, deși 
martie.

la 1 ianuarie la univer- 
sosit deja 4 000 de ce- 
termenul expiră la 30

RĂSFOIND

IRAN: Lupte între armată 
și triburile Gașgai

Piața comună, constituie te
mele principale ale tratative
lor pe care el le poartă la 
Londra cu reprezentanții gu
vernului englez.

Referindu-se la această din 
urmă problemă, Erlander a 
afirmat că este necesară întă
rirea legăturilor în sinul Aso
ciației europene a comerțului 
liber, precum și între această 
asociație și Piața comună. Ar 
fi o greșeală periculoasă să 
se înceapă un război comercial 
in Europa, a spus el, și a adău
gat că Suedia consideră drept 
inacceptabilă pentru ea ade- j 
rarea la Piața comună în cali
tate de membru, deoarece a- 
cest lucru ar fi incompatibil cu 
politica de neutralitate pe care 
o promovează.

TEHERAN 7 (Agerpres). — 
Agenția France Presse rela
tează, citind surse informate 
din capitala Iranului, că în 
provincia iraniană Fars au loc 
lupte între triburile Gașgai și 
unități ale armatei. Opt avioa
ne cu reacție au bombardat 
marți și miercuri centrele lo
cuite de acest trib. Generalul 
Malek, comandantul jandar
meriei iraniene, a părăsit marți 
Teheranul plecînd la Șiraz, 
capitala provinciei amintite, 
pentru a examina la fața lo
cului amploarea luptelor. Co
mandamentul militar din pro
vincia Fars a cerut de urgență

autorităților din Teheran tri
miterea unor întăriri. Două 
coloane de trupe se îndreaptă 
spre regiunea unde au loc lup
tele. Pînă în prezent au fost 
înregistrați 30 de morți de o 
parte și de alta. Două avioane 
cu reacție ale trupelor guver
namentale au fost doborîte.

Agenția France Presse arată 
că ciocnirile dintre triburile 
din provincia Fars, situată în 
sudul Iranului, și trupele gu
vernamentale ar avea la ori
gină o hotărîre a guvernului 
adoptată în noiembrie, anul 
trecut c,u privire la dezarmarea 
acestor triburi.

ziarului „Avghi"
„Avghi” pentru publicarea în I 
septembrie 1962 a unui articol 
consacrat luptei de eliberare a 
poporului grec împotriva co
tropitorilor hitleriști. în ultima 
vreme în Grecia au avut loc 
de asemenea, procese împo
triva ziarelor „Eleftheria", „E- 
leftheros” și „Athinaiki".

Partidul Uniunea democrată 
de stînga a protestat miercuri 
în parlament cu toată energia 
împotriva urmăririi judiciare a 
ziarului „Avghi" și a folosirii 
așa-numitei legi cu privire la 
„măsurile de securitate". E.D.A. 
a cerut revizuirea acestei legi 
și anularea tuturor celorlalte 
legi excepționale care sînt în 
vigoare în Grecia, eliberarea 
deținuților politici prin acorda
rea amnistiei generale.

Imagini zguduitoare din Libia, unde un puternic cutremur de 
pămint produs noaptea, a ucis 300 de persoane și a lăsat fără 
adăpost circa 15.000 de oameni. în foto : O țărancă, a cărei 

casă a fost distrusă, în căutarea unui adăpost.
U.P.I.—Londra

U.R.S.S.: Pe IÎU1 IRTA (Ka- j 
zahstan) se vor construi 13)

I
(......... z _ ......................
f hidrocentrale. Hidrocentrala I 
f Buhtarminsk — una din cele j 
l 13 hidrocentrale — va ii înj 
( curînd pusă în funcțiune, j

- I în foto : Tehnicienii Alexei] 
I Gorski și Nicolai Ivanov, J 
( lucrind pe șantierul de cons- ] 
I trucție a hidrocentralei din)

Buhtarminsk

Foto : A.P.N.—Moscova \
JL

Situația femeii
valuta de doua

<“■> criitoarea franceză Simone 
de Beauvoir semnează în 
revista hamburgheză „Kon- 

kret” un articol intitulat „Egali
tate fără drepturi", consacrat si
tuației femeii în țările capita
liste.

Egalitatea bărbaților și femei
lor, scrie Simone de Beauvoir, 
n-a devenit nici pînă în ziua de 
astăzi o realitate. Nu intenționez 
să fac analize, dar este necesar 
să se arate cauzele acestei situa
ții și să se găsească mijloace și 
căi pentru a înfăptui treptat, pas 
cu pas, această egalitate.

Cele două sexe au șanse ine
gale de a reuși în viață. In 
Franța, de pildă, se spune : „Ui- 
tați-vă la femei, acum ele au a- 
celeași șanse ca și bărbații și to
tuși nu reușesc să răzbată...” Lu
crurile nu stau așa. Intr-o serie 
de țări acționează pînă și astăzi 
factori îndreptați direct împotri
va autodeterminării femeilor. în 
Franța, de pildă, după lege, fe
meia are dreptul la concediu de 
naștere, dar mulți patroni gîn- 
desc cam așa : „Foarte bine, le
gea e lege, dar în general e mai 
bine să nu angajăm femei la lu
cru”. Cunosc cîteva tinere femei 
care deși au diplomă de chimiste 
nu pot să se angajeze deoarece 
sînt căsătorite. în cazul de față, 
legii i-a fost opus mecanismul e- 
conomic unde grija pentru profi
turi și egoismul patronilor se ri
dică împotriva femeilor. Prin ur
mare, legile ca atare, oricît de 
bune ar fi, nu sînt deajuns.

Aici se pune problema unui 
fenomen social și economic care 
depinde de structura societății, nu 
de inițiativa particulară. După 
părerea mea, revendicarea referi
toare la egalitatea în drepturi a 
femeilor poate fi satisfăcută nu
mai după o reformă radicală a 
economiei țărilor noastre. Singu
ra rezolvare posibilă a proble
mei constă în reorganizarea în
tregului nostru sistem de produc

în țările
pubiicații

ție, într-o asemenea reorganiza
re care să lichideze deosebirea 
principială dintre interesele par
ticulare și cele sociale. Cu alte 
cuvinte, este inevitabilă o formă 
sau alta de socialism. Numai în 
condițiile socialismului se reali
zează o repartizare echitabilă a 
muncii și consumului care împie
dică ca interesele particulare să 
reducă la zero cele mai umane 
legi.

Sub titlul „Emancipare ? nu
mai pentru vitrină”, „Pa
rade”, suplimentul dumi

nical al ziarului „Washington 
Post” înserează următorul articol 
semnat de Lloyd Sliirer.

Mulți ani în S.U.A. a circulat 
legenda că America este condusă 
de femei. Erau reproduse nenu
mărate date statistice care dove
deau, chipurile, că femeile «o 
bucură de cea mai mare parte a 
bunurilor materiale produse, că 
în majoritatea familiilor ameri
cane femeile îi țiu pe bărbați 
sub papuc, că ele reprezintă ma' 
joritatea la alegeri. Aceasta este 
linia propagandistică.

în fond, femeia americană nu-i 
deloc liberă din punct de vede
re economic, politic și juridic. 
Ea are drept de vot, dar în multe 
din cele mai importante domenii 
ale vieții ea este obiectul celei 
mai grosolane discriminări.

Deși în 22 de state există o 
lege cu privire la Salariu egal Ia 
muncă egală, proprietarii între
prinderilor aplică măsuri discri
minatorii față de femei aproape 
în toate ramurile industriei, co
merțului și în profesiunile libere.

Femeile americane joacă un 
rol disproporționat de mic în 
politică. Ele dețin 52 la sută din 
voturi, dar numai doi senatori 
și numai 17 membri ai Camerei 
Reprezentanților sînt femei.

Femeile se plîng, de asemenea, 
că deși constituția americană nu 
face discriminări în ce privește

• MOSCOVA. — La 6 martie 
Comisia electorală centrală a dat 
publicității rezultatele alegeri
lor pentru Sovietul Suprem al 
R.S.F.S.R., care au avut loc la 
3 martie. La alegeri au luat parte 
99,94 la sută din alegători. Candi
dații pentru Sovietul Suprem al 
R.S.F.S.R. au întrunit 99,59 la sută 
din numărul total al voturilor.

Au fost, de asemenea, date pu
blicității rezultatele alegerilor pen
tru parlamentele R. S. S. Ucrai
nene, R. S. S. Bieloruse, R. S. S. 
Uzbece, R. S. S. Kazahe, R. S. S. 
Moldovenești, R. S. S. Letone, 
R. S. S. Tadjice și R. S. S. Turk- 
mene. In toate circumscripțiile 
electorale din aceste republici au 
fost aleși candidații blocului comu
niștilor și celor fără de partid.

LONDRA. — Proprietarul 
marelui trust de presă 
„Thompson Newspapers Limi
ted”, Roy Thompson, a oferit 
în seara de 6 martie o recep
ție cu prilejul recentei călăto
rii în U.R.S.S. a unui mare 
grup de industriași, oameni de 
afaceri și ziariști din Anglia.

Roy Thompson a împărtășit 
celor de față impresiile sale 
despre această călătorie. El a 
vorbit cu multă căldură despre 
întîlnirea cu N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și despre 
ospitalitatea cu care au fost 
primiți la Moscova toți parti- 
cipanții la această călătorie. 
Thompson a subliniat că ast
fel de vizite și contacte contri
buie la o mai bună înțelegere 
reciprocă și la colaborarea în
tre popoarele Angliei și Uniu
nii Sovietice.

• MOSCOVA. — Pe rîul 
Piandj — principala arteră 
fluvială a Tadjikistanului — 
se prevede construirea a opt 
hidrocentrale cu o putere to
tală de 16 milioane kW. Ele 
vor produce anual pînă la 80 
miliarde kWh de energie elec
trică.

o TOKIO. — Populația To- 
kio-ului de zece milioane de 
oameni este amenințată de 
lipsa de apă potabilă. La ba
zinul principal care aprovizio
nează capitala Japoniei a ră
mas numai un sfert din rezer
va normală de apă. în cele 
două luni ale anului acesta la 
Tokio au căzut numai 28 mm 
precipitații, adică 15 la sută 
din cantitatea obișnuită.

• CAIRO. — După cum a a- 
nunțat postul de radio Sanaa, 
la 6 martie aproximativ 30 de 
luptători înarmați din tribul 
Beni Shabad, au trecut de 
partea trupelor Republicii A- 
rabe Yemen. Ei și-au exprimat 
dorința de a lupta în rîndurile 
trupelor yemenite.

• NEW YORK. « Grupul 
celor unsprezece experți, în
sărcinat de către ultima se
siune a Consiliului Economic 
și Social al O.N.U. cu elabora
rea unor recomandări în ve
derea pregătirii Conferinței 
Națiunilor Unite pentru co
merț șî dezvoltare, a ales ca 
vicepreședinte pe expertul ro- 
mîn E. Dîmbu.

• ISTANBUL. — Greva muncito
rilor de la uzina ,,Kavel Kablo" 
din Istanbul, care a durat cîteva 
săptămîni, s-a încheiat cu victoria 
muncitorilor greviști. Proprietarii 
uzinei au semnat un contract prin 
care se obligă să satisfacă reven
dicările muncitorilor greviști pri
vind îmbunătățirea condițiilor lor 
de viață și de muncă.

0 TOKIO. — Potrivit datelor 
date publicității la 6 martie de 
Secția Consiliului municipal din 
Tokio pentru problemele muncii, 
peste 280 de muncitori și-au pier
dut viața, ca urmare a acciden
telor de muncă care s-au produs 
anul' trecut la diferite lucrări de 
construcție din prelectura Tokio.

• DJAKARTA. — La 6 martie 
Comitetul de solidaritate al țărilor 
din Asia și Airica a adresat O.N.U. 
o telegramă în care protestează cu 
hotărîre împotriva utilizării de că
tre trupele americane a substan
țelor toxice împotriva poporului 
din Vietnamul de sud, care luptă 
pentru eliberarea patriei sale. Este 
de neînțeles, se arată în telegramă, 
din ce cauză O.N.U. nu a între
prins nimic pînă acum pentru a 
pune capăt acțiunilor trupelor ame
ricane în Vietnamul de sud.

0 RABAT. — Președintele Ita
liei, Antonio Segni, a soSit la 6 
martie la Rabat într-o vizită oficia
lă. Președintele Italiei este însoțit 
de A. Piccioni, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și ministru 
al alacerilor externe. La aeroport 
A. Segni a fost întîmpinat de re
gele Hassan II și de miniștri ai gu
vernului marocan.

• LONDRA. — La Londra s-a, 
anunțat că cu începere de la, 1 
aprilie vor fi majorate cu 15 la.

sută taxele pentru energie elec
trică. Această majorare va afecta 
1 450 000 de familii din Londra.

• CIUDAD DE MEXICO. — La 
6 martie au sosit la Ciudad de 
Mexico intr-o vizită oficială Jozef 
Cyrankiewicz, primul ministru al 
Republicii Populare Polone, și per
soanele care il însoțesc.

• COPENHAGA. — După în
cheierea vizitei în Norvegia, 
miercuri seara a sosit la Copen
haga, într-o vizită oiicială A. A. 
Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., cu so[ia.

La gara centrală, A. A, Gromîko 
și persoanele care îl însoțesc au 
iost întîmpinați de P. Haekkorup, 
ministrul aiacerilor externe al Da
nemarcei, și de alte personalități, 
precum și de reprezentanți ai vie
ții publice daneze.

0 MOSCOVA. — Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. a pu
blicat volumul al VII-lea din „Do
cumente ale politicii externe a 
U.R.S.S." (1 ianuarie — 31 decem
brie 1924).

Aproape jumătate din documente 
sînt publicate pentru prima oară. 
Tratatele, acordurile, notele, ra
poartele reprezentanților plenipo
tențiari ai U.R.S.S. în străinătate 
și celelalte materiale dovedesc fi
delitatea nețărmurită a statului so
vietic față de principiile leniniste 
ale coexistenței pașnice și colabo
rării statelor cu sisteme sociale 
diferite. Un loc important ocupă 
materialele despre recunoașterea 
Uniunii Sovietice de către țările 
capitaliste, printre altele de Anglia, 
Italia, Norvegia, Austria, Grecia, 
Mexic, Franța.

Volumul conține, de asemenea, 
materiale despre întărirea și dez
voltarea legăturilor politice și eco

nomice ale U.R.S.S. cu popoarele 
din Orient, precum și despre suc
cesele politicii sale în domeniul 
comerțului exterior.

0 MOSCOVA. — După cum re
latează agenția TASS, Comitetul 
Central al P.C.U.S. a adresat femei
lor sovietice un mesaj de salut cu 
prilejul Zilei de 8 Martie — Ziua 
internațională a unității. și solida
rității femeilor muncitoare din în
treaga lume în lupta pentru liber
tate, egalitate, pace, prietenie și 
fericirea popoarelor.

0 PEKIN. — După cum anunță 
agenția China Nouă, la 7 martie, 
Mao Tze-dun, președintele C.C. al 
P.C. Chinez, s-a întîlnit cu regele 
haosului, Sri Savang Vathana. 
între Mao Tze-dun și regele Lao- 
sului a avut loc o convorbire cor
dială și prietenească.

După întîlnire, Mao Tze-dun a 
oferit un dineu în cinstea regelui 
Sri Savang Vathana.

© BONN. — După cum trans
mite agenția D.P.A., escadra a 3-a 
de contratorpiloare a forțelor ma-. 
ritime militare ale Bundeswehru- 
lui a părăsit portul Flensburg, în- 
dreptîndu-se spre Oceanul Atlan
tic, unde va participa la aplicații 
militare.

0 BRUXELLES. — La 6 martie 
a avut loc la Bruxelles o întîlnire 
între Heath, lordul Sigiliului Privat 
al Angliei, Spaak și Luns, mi
niștrii afacerilor externe ai Belgiei 
și Olandei. Ei au examinat situația 
creată după, eșecul tratativelor în 
vederea intrării Marii Britanii în 
Piața comună. După cum relatează 
din capitala Belgiei agenția France 
Presse, cei trei miniștri au ajuns 
la părerea unanimă că întrucît 
poziția Franței a dus la zădărni

cirea tratativelor de la Bruxelles, 
inițiativa reluării tratativelor tre
buie să pornească de la ea.

® BONN. — La 7 martie, 
generalul Lemnitzer, coman
dantul suprem al forțelor ar
mate ale N.A.T.O. în Europa, 
a plecat din Bonn la Paris. La 
Bonn, generalul american a 
avut întrevederi cu președin
tele R.F.G., Lubke, cancelarul 
Adenauer, ministrul de război 
von Hassel și cu alți membri 
ai guvernului vest-german.

Agenția D.P.A. relatează că, 
în declarația pe care a făcut-o 
înainte de a pleca la Paris, 
Lemnitzer și-a exprimat satis
facția pentru „sprijinul, pe 
care l-a găsit la Bonn în pro
blemele N.A.T.O.”.

0 TOKIO. — La consfătuirea 
comună din 6 martie a condu
cerii Ministerului Afacerilor 
Externe și a Ministerului Co
merțului și Industriei, s-a luat 
hotărîrea de a adresa guver
nului american un protest în 
legătură cu intenția sa de a 
impune restricții asupra a 40 
sortimente de mărfuri textile 
pe care S.U.A. le importă din 
Japonia. Potrivit agenției Kio- 
do Țușin, la consfătuire s-a 
subliniat că, dacă S.U.A. vor 
da un răspuns nesatisfăcător 
la interpelarea guvernului ja
ponez, Japonia va înainta or
ganizației GATT o plîngere 
împotriva S.U.A.

-> ->

declară Harold Wilson
LONDRA 7 (Agerpres). — 

Recunoașterea R. D. Germane 
sub orice formă „ar fi realistă 
și rațională... oricît de neplă-

capitaliste 

occidentale
drepturile juridice, în unele sta' 
te această discriminare există, 
în statele Alabama, Mississippi și 
Carolina de sud femeile nu pot 
fi judecători. în afară de aceasta 
există și alte nedreptăți care în 
ansamblu transformă femeile 
„emancipate” din zilele noastre 
în cetățeni de categoria a doua.

Tocmai împotriva acestor 
nedreptăți ia atitudine femeia 
modernă.

fi acest lucru pentrucut ar 
noi”, a declarat Harold Wil
son, liderul Partidului laburist 
englez, într-un interviu acor
dat radioului și televiziunii a- 
mericane. Wilson s-a pronun
țat pentru dezvoltarea contac
telor culturale, sportive și, în 
primul rînd, comerciale cu 
R. D. Germană.

Wilson a criticat guvernul 
R. F. Germane pentru încer
cările sale de a împiedica An
glia și alte cîteva țări de a 
stabili relații comerciale cu 
R. D. Germană.

Se extinde 
greva tipografilor 

din New York
NEW (YORK. — Agenția France 

Presse anunță că zincografii de la 
patru mari ziare newyorkeze : 
„New York Times”, „Daily News", 
„New York Telegram and Sun" si 
„Journal American" au hotărît să 
declare la rindul lor grevă cu în
cepere de la 7 martie, alâturin- 
du-se astfel luptei greviste a mun
citorilor tipografi din New iYork. 
Această grevă, scrie agenția, riscă 
să amine și mai mult soluționarea 
conflictului dintre patronii și ti
pografii newyorkezi

însemnări
FRANCO

RIOICĂ PRFJ11L..
md ziarul „ABC din Madrid a publicat declarațiile 
ambasadorului franchist la Washington, Garrigues, 
sub titlul întins pe întreaga pagină întîia „Este o 
absurditate ca țara cea mai anticomunistă, Spania, 
să nu fie inclusă în organizația anticomunistă cea 
mai importantă —. N.A.T.O/' se părea că a rămas 
doar de stabilit momentul semnării, actului formal

i de sporire a membrilor N.A.T.O. de la 15 la 16. Dar alegerea 
i acestui moment nu este chiar atît de lesnicioasă. într-uu fel, 
] regimul franchist este legat de N.A.T.O. de un deceniu, de cînd 
I au fost instalate pe teritoriul Spaniei baze militare americane. 
I Cele trei baze aeriene și două baze navale cedate Statelor Unite 
| și acordarea dreptului trupelor americane de a folosi instala- 
( țiile militare din insulele Baleare și Canare, au inclus Spania în 

dispozitivul militar atlantic.
La începutul acestui an, însă, cînd acordul hispano-american. 

i a expirat, la Madrid s-a cerut oficial, după cum a recunoscut 
1 ambasadorul american, Woodward, „revizuirea" acordului. Această 
, inițiativă a fost apreciată ca o cerere mai mult sau mai puțin 
i respectuoasă de a obține avantaje mai mari din partea protecto- 
' rilor americani. Se știe doar că economia spaniolă, ruinată în anii 
i dictaturii franchiste, n-a fost nici pe departe pusă pe picioare 
l în ultimul deceniu*  în, ciuda revărsării unor impresionante sume 
I de dolari; dolarii s-au scurs în sacul fără fund al cheltuielilor 
l militare, al întreținerii unei armate și a unui aparat de stat re- 
I presiv, al corupției clicii conducătoare devenită proverbială...

Deși este dispus să-și arvunească pielea, regimul franchist 
I urmărește prin cererea de „revizuire" a acordului hispano-ameri- 
i can introducerea de noi clauze care să prevadă, după cum arăta
• nu de mult fruntașul politic spaniol în exil Alvarez del Vayo, 
( „folosirea armamentului și contingentelor militare americane în 
I Spania pentru, sprijinirea lui Franco în cazul oricărei încercări 
’ de înlăturare a regimului său". Totodată, Franco dorește să pro- 
i cedeze la o acțiune de „modernizare" a forțelor sale armate, prin 
I dotarea cu proiectile-rachetă și avioane de vînătoare cu reacție.

Pentru a obține o poziție cît mai avantajoasă la tratative, 
I regimul franchist a anunțat că „nu este pregătit" pentru tra- 
I tativele cu S.U.A. și, într-uu fel, i-a trîntit ușa în nas ministrului 

de război adjunct al S.U.A., Gilpatric*  cînd și-a exprimat intenția 
I de a se opri la Madrid. Ulterior, însă, s-a anunțat iminenta re- 
' luare a tratativelor hispano-americane privitoare la aplicarea 
I viitoare a tratatului.
I Poziția americană care țintește să-l păstreze pe Franco „în
• exclusivitate" nu poate fi despărțită de căutarea de aliați „siguri", 
[ mai ales după respingerea „pactului de la Nassau" de către gu- 
I Ternul francez. în această ordine de idei trebuie amintit că Pen- 
1 tagonul intenționează să transforme portul Rota în bază navală 
i pentru adăpostirea submarinelor și navelor de linie înzestrate cu 
i rachete „Polaris"..
i Departe de a lăsa însă diplomația americană să păstreze re- 
i gimul franchist „pentru sine", diplomația franceză își îndreaptă 
I privirile cu atita insistență dincolo de Pirinei, îneît agenția „Asso- 
> dated Press" a calificat campania dezlănțuită pentru „atragerea" 
i regimului franchist ca „un asalt" din partea Franței. La deschi- 
l derea porților N.A.T.O. în fața lui „Caudillo", diplomația franceză 
1 are un sprijin de nădejde în militarismul vest-german, căruia te

renurile de instrucție din Peninsula Iberică îi sînt necesare pentru 
I pregătirea de luptă a Bundeswehrului. Iată-l, așadar, pe Franco,
• a cărui poziție în interior se șubrezește pe zi ce trece, asaltat 

literalmente ca „aliat prețios". S.U.A. vor să-l remorcheze în
I exclusivitate, iar Franța și R*F.G.  îi oferă un loc în N.A.T.O.

Este limpede că nici pînă acum Franco n-ar fi putut să în- 
I frunte mînia populară dacă n-ar fi contat pe protectori din afară. 
I Să ne amintim de marile greve din Asturia, de grevele din aprilie 

și mai 1962 la care au participat aproximativ jumătate de milion 
) de oameni ai muncii spanioli, de lărgirea unității de acțiune creată 
I în focul luptelor antifranchiste.

Concurența dintre puterile occidentale pentru captarea 
| bunăvoinței regimului franchist — condamnat explicit la sfîrșitul 
[ celui de-al doilea război mondial — nu este

vizită onorabilă pentru membrii N.A.T.O.
de fel o carte de

Z. FLOREA
»
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