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Proletari din toate țările, uniți-vă!

A. ELI BE RARII FVXTRJEI

Oamenii muncii

își iau insufkțitoare

angajamente

in întrecerea socialistă

ncă din primele 
zile ale noului an 
oamenii muncii

din fabrici, uzine, 
șantiere, mine, 
schele petroliere, 
unități agricole so

cialiste de pe tot cuprinsul ță
rii au pornit cu avînt la reali
zarea sarcinilor celui de-al 
cincilea an al planului șesenal. 
însuflețiți de un puternic a- 
,vînt și o dragoste nețărmurită 
față de partid, ei sînt hotărîți 
să adauge noi realizări la 
succesele pe care le-au obținut 
în anul precedent.

în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei 
noastre — eveniment de mare 
însemnătate în viața 
lui romîn — oamenii 
pe baza experienței 
late și a aplicării
derilor Directivelor C.C. al 
P.M.R. cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii socia
liste își iau însuflețite angaja
mente pentru îndeplinirea în 
mod ritmic și la toți indicii a 
sarcinilor de plan ce le revin 
în acest an, înscriind noi vic
torii pe drumul desăvîrșirii 
construcției socialiste în țara 
noastră.

In adunările pentru dezba-

poporu- 
muncii, 
acumu-
preve-

pentru îndeplinirea

planului pe anul 1964

terea cifrelor de plan pe anul 
1964, numeroși fruntași în pro
ducție — muncitori, maiștri, 
ingineri și tehnicieni — anali- 
zînd temeinic și cu exigență 
activitatea desfășurată în anul 
1963, ținînd seama de po
sibilitățile existente în fie
care loc de muncă, au făcut 
numeroase propuneri de mă
suri tehnico-organizatorice în 
scopul valorificării mai depline 
a rezervelor interne ale pro
ducției, extinderii tehnologiei 
moderne și a metodelor avan
sate de lucru, își iau noi anga
jamente în întrecerea socia
listă. In angajamentele lor, co
lectivele întreprinderilor își 
propun să dezvolte în conti
nuare lupta pentru sporirea 
producției, a productivității 
muncii, pentru o calitate su
perioară a produselor, pentru 
darea în funcțiune înainte de 
termen a obiectivelor indu
striale și realizarea de însem
nate economii și beneficii peste 
planul anual.

Publicăm mai jos angaja
mentele luate de cîteva colec
tive de întreprinderi pentru 
îndeplinirea planului de stat 
pe anul acesta.

cititei
Muncitor
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Produse siderurgice mai multe tehnicitate

și de bună calitate cost scăzut
maiștrii, inginerii și teh-Oțelarii, laminatorii, furnaliștii, ", r‘. ' ’

nicienii de la Combinatul siderurgic din Reșița au dezbătut 
în cadrul unor entuziaste adunări pe secții, sectoare 
și la nivelul combinatului cifrele de plan pe anul 
1964. Însuflețiți de rezultatele obținute în anul care a tre
cut, ei au analizat cu acest prilej cu multă atenție posibili
tățile care le au de a dezvolta succesele obținute pînă acum 
in lupta pentru îmbunătățirea calității, creșterea produc
ției de oțel, fontă, laminate, sporirea productivității muncii 
și reducerea prețului de cost. Peste 600 de siderurgiști din 
toate secțiile și sectoarele combinatului care au luat cuvîn- 
tul la adunările de dezbatere a cifrelor de plan, exprimînd 
hotărirea lor de a da patriei mai mult metal, și-au luat 
angajamente menite să asigure îndeplinirea și ’ " ' 
planului anual de producție, au făcut prețioase 
în vederea obținerii de noi succese în muncă.

Pe baza propunerilor făcute în aceste adunări, 
Combinatului reșițean, animat de hotărirea de a ____ ___
de-a XX-a aniversare a eliberării patriei noastre cu noi 
succese în îndeplinirea și depășirea planului anual, și-a luat 
următoarele angajamente:

Depășirea sarcinilor anuale de plan cu : 
o 5,5 milioane lei Ia producția globală ; 
o 7 milioane lei la producția mariă ;
Să producă peste planul anual;
• '1 000
• 5 000
• 3 500
• 300
Pînă la 
e 2 800
• 3 000
• 2 100 
• 200
Să realizeze pe întregul an economii suplimen

tare la prefă! de cost planificat in valoare de 9 
milioane lei prin:

• micșorarea consumurilor specifice de materii 
prime, combustibil și energie electrică, la elabora
rea fontei, oțelului șl laminatelor;

• reducerea consumurilor specifice de cărămizi 
șamotă și utilaj de turnare la oțelărie CU 2,5 la 
sută, respectiv 0,5 kg pe tona de oțel.

In ce privește îmbunătățirea calității produselor 
se prevăd :

• elaborarea de noi mărci de oțeluri cerute de in
dustria constructoare de mașini;

• asigurarea creșterii rezistenței cocsului cu 
0,7 la sută lață de normă ;

• realizarea aglomeratului cu bazicltate de 1,1 
pînă la 1,2;

• asigurarea creșterii producției de șină calita
tea I cu 1 la sută țață de plan.

depășirea 
propuneri

colectivul 
cinsti cea

tone fontă ; 
tone oțel; 
tone laminate finite ; 
tone bandaje.
23 August se vor realiza peste plan 
tone fontă ;
tone oțel; 
tone laminate finite ; 
tone bandaje.

Constructorii de utilaj chimic și
„Vulcan" din Capitală sînt hotărili __ ____  _____ ____ _
cerii socialiste pe o treaptă superioară pentru a realiza 
produse de o înaltă tehnicitate și la un pref de cost scăzut.

Analizînd posibilitățile, colectivul Uzinei „Vulcan" și-a 
luat pentru acest an următoarele angajamente:

• să depășească valoarea producției globale cu 
16 milioane Iei și producția marfă cu 16 milioane 
Iei;

• să realizeze 3,5 milioane lei economii peste 
plan.

o să economisească 500 tone metal peste plan.
Pînă Ia 23 August colectivul uzinei s-a angajat să 

realizeze următoarele:
• depășirea producției globale planificate cu 9 

milioane Iei;
• depășirea producției marfă planificate cu 9 mi

lioane iei;
• economii peste pian, prin reducerea prețului de 

cost, în valoare de 2 milioane iei ;
o economisirea a 400 tone de metal.
Pentru asigurarea îndeplinirii acestor angajamente, me- 

talurgiștii de la „Vulcan" au stabilit un plan de măsuri teh- 
nico-orgnizatorice care prevede printre altele organizarea 
unui nou flux tehnologic în atelierele de cazangerie, darea 
în folosință a unei linii de sudură automată și a uneia pen
tru sudarea tablelor groase în baie de zgură, îmbunătăți
rea tehnologiei de debitare și extinderea unor procedee mo
derne de lucru.

petrolier de la Uzinele 
să ridice nivelul între-

* Angajamentul petroliștilor
Petroliștii schelei Boldești au analizat, în lumina Directi

velor C.C. al P.M.R. cu privire la> criteriile principale ale 
întrecerii socialiste, in adunările care au avut loc cu prile
jul dezbaterii cifrelor de plan pe anul 1964, posibilitățile ce 
le au de a pune în valoare noi rezerve în vederea îndeplinirii 
și depășirii sarcinilor de plan pe anul 1964 și pentru a în
tâmpina cu noi succese cea de-a XX-a aniversare a eliberării 
patriei.

Hotărirea unanimă a petroliștilor de la Boldești de a da 
patriei mai mult țiței, se concretizează în angajamentele glo
bale ale schelei:

Tinerii Ion Stan șl Viorel 
Moraru din secția utilaje a 
Întreprinderii „Tehnometal" 
din București au pășit in 
noul an hotărili să contri
buie mai mult la îmbunătă

țirea calității produselor.
Foto: O. PLECAN
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Pentru realizarea angajamentelor luate, pe baza propu
nerilor făcute, s-a întocmit un plan de măsuri tehnico-orga,- 
nizatorice care prevede printre altele perfecționarea unor 
faze ale proceselor de producție, în vederea sporirii produc
tivității muncii, reducerii consumului de cocs și combusti
bil, ridicării indicilor de utilizare a agregatelor și îmbună
tățirii calității produselor, extinderea procedeelor și meto
delor avansate de lucru care și-au dovedit eficacitatea în 
producție.

planului producției globale cu 
a planului producției marfă cu

peste plan a 2 200 tone țiței și a 
gaze ;

• depășirea
650 000 Iei și 
060 000 Iei ;

• extragerea
5 milioane mc

• creșterea productivității muncii cu 0,5 la sută 
fa(ă de plan;

• realizarea de economii suplimentare la prețul 
de cost în valoare de 1 300 000 lei precum și bene
ficii peste plan în valoare de 1 300 000 lei.

0
de cărbune cocsificabil

In adunările pentru prelucrarea cifrelor de plan pe anul 
1964, muncitorii, tehnicienii și inginerii Exploatării miniere 
Lupeni au făcut numeroase propuneri menite să asigure 
realizarea și depășirea sarcinilor de plan pe anul în curs.

Centralizând aceste propuneri, colectivul minei și-a luat 
următoarele angajamente în întrecerea socialistă pentru în
deplinirea planului pe întregul an și în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei:

• să depășească sarcinile pianului anual de pro
ducție cu 20 000 tone cărbune cocsificabil. Pînă la 
23 August vor fi extrase peste plan 15 000 tone;

• randamentul pe post va crește cu 10 kg lață de 
sarcina de productivitate planificată ;

• prețul de cost al producției de cărbune va 11 
redus cu 800 000 Iei. Pînă la 23 August se vor rea
liza economii de 600 000 lei;

• se va reduce consumul specific de lemn de mină 
cu 0,5 mc pe mia de tone cărbune extras ;

• din abatajele frontale armate metalic vor 11 ex
trase cu 50 000 tone cărbune mai mult de cit este 
planificat ;

s față de sarcina de a obține 90 000 tone de căr
bune prin tăiere mecanică cu pluguri, combine și 
altele vor fi extrase prin acest procedeu 120 000 
tone de cărbune ;

• sc va obține o economie Ia consumul specific 
de energie electrică de 800 000 kilowați ore.

Pentru îndeplinirea ritmică a planului de producție minerii 
de la Lupeni au pornit o vie întrecere încă din primele zile 
ale anului.
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In sprijinul realizării angajamentelor, colectivul schelei 
și-a propus să aplice numeroase măsuri tehnico-organiza
torice.

este cîteva zile 
începe sesiunea 
de examene din 
iarnă — moment 
important în via
ța tineretului nos
tru universitar.

Despre măsurile luate în In
stitutul politehnic București 
— măsuri care îndreptățesc 
convingerea că rezultatele 
examenelor vor fi cele aștep
tate — ne-au vorbit profesori 
și cadrele U.T.M. și de asocia
ție din institut.

Din prima zi a 
semestrului

Examenele din sesiunea de 
iarnă sînt un ajutor dat stu
denților pentru a-și însuși 
mai bine materia predată în 
primul semestru ; examinarea 
parțială la o disciplină sau 
alta le permite să asimileze 
materia predată, să posede 
fondul necesar de cunoștințe 
pentru înțelegerea și însușirea 
rațională a materiei care ur
mează a fi predată în semes
trul următor. De aceea, noi 
am subliniat adeseori faptul 
că pregătirea pentru exame-
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Sporește 
producția 

de mașini 
unelte

Producția de mașini-unelte 
din țara noastră a sporit de 
2,4 ori față de anul 1959. Ca 
urmare a măsurilor complexe 
care au fost luate, sarcinile de 
producție prevăzute pentru a- 
cest sector în anul 1965 la u- 
nele sortimente au fost reali
zate aproape în întregime în 
anul 1963.

Numai anul trecut construc
torii de mașini-unelte au rea
lizat 21 tipodimensiuni de ma- 

> fyini-unelte pentru prelucrarea 
metalelor, față de 16 planifi
cate, De asemenea, în ultimii 
ani s-au executat 49 tipodi
mensiuni de mașini-unelte 
pentru industrializarea lemnu
lui din cele 54 planificate 
pînă în anul 1965, precum și 
152 mașini-agregat.

Aceste realizări au fost po
sibile ca urmare a construirii 
de noi secții și a dotării unor 
întreprinderi vechi cu utilaje 
moderne cu o productivitate 
ridicată

Continuă lucrările construcțiilor de locuințe
Deși ne aflăm în plină iarnă, 

pe șantierele Capitalei conti
nuă lucrările construcțiilor de 
locuințe.

In cartierul Balta Albă — 
Bd. Muncii a început ridicarea 
cvartalului nr. 3, care va cu
prinde aproape 1700 de apar
tamente. Pe Șoseaua Giurgiu
lui se toarnă fundația unui 
bloc care va fi alcătuit din 490 
de garsoniere. Un bloc asemă
nător, cu 240 de apartamente, 
se va ridica și în cartierul Dru-

mul Taberei. In prezent, aici 
se fac ultimele pregătiri pen
tru începerea lucrărilor.

In cartierul Jiului-Scînteia 
au început lucrările la încă 
1 500 de apartamente.

Ritmul intens de muncă face 
posibil ca încă din luna ia
nuarie să fie date în folosință 
primele 
aproape 
construi

Premieră teatrală

(Agerpres)

CLUJ (de la corespondentul 
nostru).

Joi seara In prezența unul 
numeros public, a avut loc la 
Teatrul Național din Cluj, pre
miera piesei „Domnul Puntila șl 
sluga sa Matti", de Bertholt 
Brecht. Regia spectacolului este

Extind
suprafețele

viticole

apartamente din cele
15 000 prevăzute a se 
în acest an.

(Agerpres)

la Cluj
semnată de Constantin rĂnatoI, 
iar scenografia aparține lui T. 
Th. Ciupe. In rolurile princi
pale au evoluat actorii Gheor- 
ghe Radu, Ștefan Moisescu, 
Magda Tîlvan, Aurel Giurumia, 
Alexandru Munte, Gheorghe 
Nujescu, Maria Tipan și alții.

Viile gospodăriilor colective 
din bazinele viticole ale regiu
nii Galați se vor extinde anul 
acesta, cu încă 2 500 ha. Tere
nurile destinate noilor podgo
rii sînt de pe acum pregătite. 
Au fost amenajate mai mult 
de 1 000 ha de terenuri în te
rase pe dealurile Bujorului, în 
raioanele Focșani și Panciu și 
au fost procurați aproape 6 
milioane butași de viță alto
ită și indigenă.

In acest an se va extinde, 
de asemenea, suprafața live
zilor cu încă ' 
căpșunăriilor

300 ha și cea a 
cu alte 300 ha.

(Agerpres)

TELEGRAMA
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

București

Doresc să vă mulțumesc din toată inima pentru 
felicitările dv. trimise cu prilejul zilei mele de 
naștere. Urez poporului romîn să obțină, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Romîn, în frunte 
cu dv, realizări noi în opera de construire a so
cialismului și de apărare a păcii în lumea în
treagă.

MAO TZE-DXJN

Dumitru. Fătu, Maria Tănase și 
Gheorghe Blejdea, studenți în anul 
V, grupa 206 a facultății de chimie, 
secția radiochimie a Universității 
bucureștene se pregătesc în labo
ratorul de izotopi pentru apropia

tul examen.
Foto : AGERPRES

Sesiunea de examene - 
temeinic pregătită

ne trebuie să înceapă încă 
din primele ore de curs ale 
anului universitar și nu în 
preajma sesiunii. Pornind de 
la acest adevăr conducerea 
institutului a analizat la în
ceputul anului universitar re
zultatele obținute la sfîrșitul 
semestrului trecut, ceea ce 
ne-a permis să apreciem just 
situația învățăturii în unele 
facultăți, ani de studii, disci
pline și să luăm măsuri co
respunzătoare. Așa se face că 
în etapa la care ne referim 
ne-am ocupat în mod special 
de îmbunătățirea activității în 
facultățile de metalurgie, me
canică agricolă, electrotehni
că, precum și a catedrelor de 
matematică, fizică, chimie, de
sen, geometrie analitică, re
zistența materialelor. S-a îm
bunătățit munca la catedrele 
respective, s-au organizat 
mai bine consultațiile, lecții
le de sinteză. Cadrele didac
tice au exercitat un control

mai riguros asupra activității 
studenților care au obținut 
rezultate mai slabe în trecut. 
Firește că nici celelalte facul
tăți ori discipline n-au scăpat 
atenției noastre.

Acesta a fost suportul pe 
care am pregătit actuala sesi
une de examene. Profesorii 
au sistematizat fiecare capi
tol, indicînd studenților păr
țile asupra cărora să insiste 
mai mult în pregătirea lor, 
s-au dat consultații periodice, 
s-a exercitat un control rigu
ros asupra felului cum se în
tocmesc proiectele. După ter
minarea probelor de control 
s-a asigurat analizarea lor în 
grupe, ceea ce a permis acor
darea unui ajutor concret 
studenților care au obținut 
rezultate mai slabe. Progra
marea examenelor în cadrul 
sesiunii s-a făcut în urma 
consultării studenților, a ca
drelor didactice, asigurîndu-se

astfel o planificare echili
brată.

în această perioadă s-a in
tensificat, de asemenea, edita
rea manualelor la discipline
le prevăzute în planul Mini
sterului Invățămîntului, a 
fost asigurat un număr spo
rit de cursuri care au fost 
puse la îndemîna studenților. 
Am lărgit, de asemenea, pro
gramul de activitate al bi
bliotecii centrale a institutu
lui, precum și al bibliotecilor 
de la catedre și cămine creînd 
studenților posibilitatea de 
a-și procura materialul nece
sar. Aceste măsuri, precum și 
altele ca — mărirea spațiu
lui de studiu, raționalizarea 
la strictul necesar a timpului 
pe care sînt obligați studenții 
să-1 petreacă în institut, asi
gurarea liniștii în cămine, pre
zența permanentă în aceste 
zile a cadrelor didactice la 
catedre pentru a da consul
tații etc., oferă studenților po

sibilitatea de a-și pregăti te
meinic fiecare examen în 
parte.

Reușita sesiunii depinde în 
ultimă instanță însă de ei, de 
pasiunea și răspunderea cu 
care învață.

Prof. ing. 
SUZANA GÎDEA 

prorector al Institutului 
politehnic

în centrul atenției — 
anul I

Am să mă refer la studen
ții anului I care-și pregătesc 
„debutul" susținîndu-și pri
mele examene din viața uni
versitară.

Prima noastră grijă a fost 
să-i ajutăm să se încadreze 
de la început în sistemul de 
muncă universitară. într-o 
consfătuire cu toți studenții

și apoi pe parcurs în grupe 
și individual le-am arătat 
modul în care trebuie să 
muncească pentru însușirea 
ritmică a materiei. Li s-a ex
plicat cu argumente și exem
ple concrete, convingătoare că 
luarea notițelor la cursuri, 
conspectarea materialului bi
bliografic, pregătirea fiecă
rui seminar și a probelor*.de 
control sînt etape obligatorii 
în drumul spre însușirea pro
fundă a materiei. Și am reu
șit ca majoritatea studenților 
să-și organizeze judicios tim
pul pentru studiul fiecărei 
discipline.

Am organizat — pentru sti
mularea pasiunii pentru pro
fesiunea aleasă — la jumăta
tea semestrului un colocviu 
despre profesiunea de inginer 
electrotehnic. Mai întîi i-am 
ascultat pe unii dintre stu
denți motivîndu-și alegerea 
facultății. Și am constatat cu 
satisfacție că la cei mai mulți 
dintre ei alegerea a fost dic
tată de pasiunea pentru profe
siune. Apoi am făcut în fața 
lor o expunere asupra disci
plinelor științifice pe care le 
vor studia în anul I care în 
mare majoritate stau la baza 
viitoarei lor pregătiri practi
ce, le-am vorbit despre ramu
rile în care se pot specializa,

(Continuare în pag. a IV-a)



METALUL POATE FI Șl MAI BINE GOSPODĂRIT!
Masele plastice au căpătat în ultimii ani o răspindire din 

ce în ce mai mare în multe sectoare ale economiei noas
tre naționale, fiind materiale cu caracteristici deosebite 
(proprietăți mecanice ridicate, greutate speciiică mică, mai 
ușor de prelucrat etc.), masele plastice contribuie la 
lărgirea bazei de materii prime a industriei noastre, la 
realizarea unor importante economii de metal și de alte 
materiale.

ANCHETA NOASTRĂ
In cadrul discuției care se poartă in ziarul nostru, pe 

tema gospodăririi mai bune a metalului, am întreprins o 
anchetă printre specialiștii cîtorva întreprinderi care se 
preocupă de înlocuirea metalului cu masa plastică.

Interlocutorilor noștri le-am solicitat răspunsuri la ur
mătoarele întrebări :

I. In ce măsură a fost extinsă utilizarea maselor plastice 
tn întreprinderea dv. I

II. Ce perspective sînt In această privință 7
III. Care sînt, după părerea dv. problemele ce le ridică 

înlocuirea metalului cu materialele plastice 7
Publicăm in pagina de țață răspunsurile primite.

Ing. PAVEL HARALAMBIE,
serviciul tehnic 

Șantierul naval Galați

tilizarea în tot mai mare mă
sură a materialelor plastice 
în construcția navelor a 
constituit și constituie o pre
ocupare deosebită a colecti- 

! vului nostru. Nu trebuie, 
cred, să insist prea mult a

supra motivelor care ne-au determinat 
să facem acest lucru întrucît se cunoaște 
că materialele plastice prezintă impor
tante avantaje față de alte materiale.

Firește, noi am depistat toate sectoa
rele unde materialele deficitare puteau 
fi înlocuite cu mase plastice și am obți
nut succese importante. înlocuirea plu
tei expandate cu ampora, înlocuirea li
noleumului necesar pentru cabine cu co
vor din p.v.c. de producție indigenă, a 
placajului cu plăci fibrolemnoase mela- 
minate, sau întrebuințarea vinilinului în 
locul stofei de mobilă la lucrările de ta
pițerie sînt doar cîteva exemple în acest 
sens.

Mă voi referi însă în cele ce urmează 
mai mult la rezultatele obținute de noi 
în înlocuirea metalului cu masele plas
tice și la problemele ce se ridică, după 
părerea noastră, în această direcție. Ce 
rezultate am obținut? Amintesc, în pri
mul rînd, faptul că s-a înlocuit metalul 
folosit la învelișul axului port-elică cu 
email pe bază de rășini epoxidice armat 
cu țesătură de sticlă. Se obțin astfel eco
nomii de aproape 120 000 lei anual.

De asemenea, înlocuindu-se zincarea 
la cald cu email epoxidic la protecția 
tubulaturii care străbate spațiul tancu
rilor mixte, pe lîngă obținerea unei pro
tecții de calitate mult superioare, cu o 
mare rezistență chimică la agenții coro- 
zivi, se economisesc și 321 metri liniari 
de tubulatură.

Aș vrea să ridic însă cu acest prilej 
unele probleme care, după cîte conside
răm noi, îngreunează extinderea folosirii 
maselor plastice în șantier în proporția 
in care ar trebui.

După cum se știe, masele plastice pre
zintă numeroase avantaje și noi le cu
noaștem foarte bine. In șantierul nostru 
sînt încă multe locuri unde materialele 
plastice pot și trebuie să-și facă „intra
rea". Se pot, de pildă, înlocui tubulatu
rile de ventilație, bărcile de serviciu, e- 
lemente de suprastructură și multe 
tele.

Unul din motivele pentru care nu 
trebuințăm, de pildă, tubulaturile 
p.v.c. produse la Fabrica de mase plastice 
din București este variația prea mare a 
proprietăților lor mecanice în funcție de 
temperatură. Pentru lărgirea domeniului 
de aplicare a materialelor plastice, res
pectiv pentru utilizarea unor repere care 
să reziste la solicitări termice mai ridi
cate, consider necesar ca fabricile produ
cătoare și institutele de cercetări să stu
dieze și să pună la dispoziție materialele 
plastice corespunzătoare. în prezent nu 
dispunem decît de tuburi din p.v.c. a că
ror utilizare este limitată la anumite 
temperaturi care nu acoperă toate do
meniile necesare. Ar fi indicată de e- 
xemplu, punerea la dispoziție a tuburi
lor din policarbonat, polietilenă de joasă 
presiune, polimeri și copolimeri ai stire- 
nului, poliesteri ș.a.

Un factor important care ar contribui 
la impulsionarea extinderii maselor plas
tice, îl constituie propaganda tehnică în 
jurul rezultatelor obținute în aplicarea 
acestor materiale noi, moderne. Nu rare
ori se ivesc cazuri cînd unele întreprin
deri încearcă să rezolve cu forțe proprii 
diferite probleme, în timp ce alte fabrici 
din țară au obținut deja rezultate bune, 
dar care, din păcate, nu se cunosc. 
De asemenea, se simte nevoia apa
riției unui catalog-prospect al mase
lor plastice, ceea ce ar duce la o cunoaș
tere mai profundă a lor și, implicit, la 
extinderea acestora într-o mai mare mă
sură. Și din această pricină, desigur, sînt 
cazuri cînd la proiectanți și tehnologi se 
manifestă o oarecare rezervă în a indi
ca soluții constructive cu mase plastice.

Colectivul șantierelor noastre este 
hotărît să militeze și pe viitor pentru 
gospodărirea cu grijă a metalului și prin 
acest mijloc al înlocuirii lui cu masele 
plastice. Așteptăm însă, paralel cu efor
turile noastre, un sprijin mai substan
țial din partea fabricilor producătoare, 
a Institutului de cercetări chimice pe li
nia îmbunătățirii proprietăților mecani
ce ale maselor plastice.

Ing. S. MURA,
serviciul constructor șef 

Uzinele „Semănătoarea" București

înă la începutul anului 1963 
folosirea materialelor plasti
ce în construcția de mașini 
agricole la Uzinele „Semă
nătoarea" era limitată la ma
șina de semănat porumb 
2 SPC 2. Experimentările e

fectuate însă ulterior în uzină, într-o 
strînsă colaborare cu Institutul de cer
cetări pentru mașini agricole, au confir

mat faptul că materialele plastice pot fi 
folosite cu succes și în construcția altor 
mașini agricole mai complicate din punc
tul de vedere al construcției și mai so
licitate ca proces tehnologic de lucru.

Rezultatele bune obținute în urma cer
cetărilor efectuate în 1963 ne permit 
astfel să extindem folosirea materialelor 
plastice și la combina de cereale C 1. In 
anul 1964 la acest important produs al 
uzinei noastre, un număr de 32 repere 
metalice vor fi înlocuite cu repere din 
masă plastică. Astfel, economia de metal 
pe mașină va ajunge la 12,949 kg.

La construirea fiecărui vagon de că
lători, 24 de repere confecționate din 
mase plastice, în greutate de 283 kg, 
înlocuiesc 108 kg metal.

In 1963 numai la fabricarea autove- 
hicolelor s-au întrebuințat 147 000 kg 
materiale plastice.

în ceea ce privește posibilitatea extin
derii în continuare a folosirii materiale
lor plastice, aș vrea să mă refer la două 
aspecte.

Primul se referă la calitatea unor în
locuitori. Se întîmplă ca între proprie
tățile tehnice ale reperelor confecționate 
de fabricile producătoare de mase pla
stice, date spre experimentare, și cele 
produse apoi în serie, să existe o dife
rență prea mare. Aceasta creează, cum 
este și firesc, o serie de greutăți, pe care 
noi, beneficiarii le simțim din plin. Tot 
aici trebuie vorbit și despre sprijinul in
suficient acordat de ICECHIM la intro
ducerea în fabricația de serie a repere
lor din materiale plastice. în majorita
tea cazurilor ajutorul cerut specialiștilor 
de aici nu ne-a satisfăcut. Și folosim a- 
cest prilej pentru a cere din partea aces
tui institut, ca cel puțin să ne țină la 
curent cu ce e nou în domeniul maselor 
plastice sub forma unor publicații de ge- 

Producția de mase plastice șl rășini sintetice*)

* (fără rășini folosite pentru fibre sintetice) 
nul caietelor selective ale Institutului de 
documentare tehnică.

In situația actuală uzina noastră tre
buie să se ocupe și de studii și de expe
rimentări. Dacă în ceea ce privește ex
perimentările ne descurcăm, în probleme 
de studii și documentare, din lipsă de 
timp, trebuie spus că nu întotdeauna sîn- 
tem la curent cu ultimele noutăți. în 
schimb, am colaborat intens cu fabricile 
de specialitate (Fabrica de mase plas- 
tice-București, Combinatul chimic Făgă
raș) și sîntem mulțumiți de rezultatele 
obținute.

Al doilea aspect se referă la lipsa de 
capacitate a sculeriilor fabricilor de spe
cialitate, în ceea ce privește executarea 
matrițelor. Acest lucru are ca urmare 
faptul că întreprinderea noastră este ne
voită să execute matrițele necesare re
perelor din mase plastice, deși această 
sarcină trebuie să fie rezolvată de între
prinderile producătoare de repere din 
materiale plastice.

în scopul extinderii utilizării maselor 
plastice propun ca Direcția tehnică din 
Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini să inițieze organizarea unor 
schimburi de experiență între uzinele 
tutelate și care folosesc la produ
sele lor asemenea materiale. Ar fi un 
prilej cum nu se poate mai nimerit de

& fi la curent cu realizările celorlalte u- 
zine și ar constitui un imbold puternic 
în folosirea maselor plastice.

Ing. VICTOR PIETRIȘ,
serviciul tehnic

întreprinderea „Anticoroziv* 
București

K tilizarea pe care au căpă
tat-o masele plastice în in
dustria chimică, metalurgia 
prelucrătoare, ușoară, ali
mentară, transporturi, tele
comunicații etc. s-a impus și 
ca un mijloc eficient de com

batere a coroziunii. Sînt de altfel cunos-

cute efectele destructive ale acesteia, 
printre care trebuie neapărat menționa
te supradimensionarea aparaturii, înlo
cuirea și continua reparație a instalații
lor distruse, utilizarea unor metale ne
feroase și oțeluri speciale, înrăutățirea 
calității produselor prin impurificare etc.

în combaterea coroziunii și a efecte
lor ei, măsele plastice se impun deci ca 
o soluție ce prezintă o mare eficiență, 
întreprinderea „Anticoroziv“ s-a născut 
tocmai din această necesitate și a execu
tat diverse lucrări de protecții anticoro- 
zive utilizînd materiale plastice în can
tități importante.

Experiența ne demonstrează că masele 
plastice pot fi utilizate în cele mai di
verse domenii, contribuind în ultimă in
stanță la economisirea unor importante 
cantități de metal, la reducerea pre
țului de cost. Un exemplu în aceas
tă privință cred că este edificator. Colec
tivul nostru a executat, de pildă, două

O tonă de mase plastice poate în
locui :

— circa 6 tone metale feroase sau
— peste 4 tone metale neferoase sau
— circa 500 m.p. parchet sub formă 

de plăci pentru pardoseală.

instalații de neutralizare a apelor radio
active pentru institutele de endocrinolo
gie și inframicrobiologie la care oțelul 
antiacid inoxidabil, cu mare rezistență 
în asemenea situații, a fost înlocuit cu 
policlorură de vinii. Din această înlocui
re rezultă o economie de circa 10 tone de 
metal șl, după părerea specialiștilor, 
p.v.c. întrebuințat se comportă la fel de 
bine ca și oțelul amintit.

Care sînt problemele de viitor la noi 
în întreprindere pe această linie ? O 

chestiune importantă este rezistența ma
selor plastice la temperaturi înalte. Pen
tru aceasta s-au realizat și sînt în curs 
de experimentare industrială plastice de 
semiebonite și ebonite care să reziste la 
temperaturi pînă la 100° C. S-a defini
tivat pînă în prezent procesul tehnolo
gic de protecție cu un material deosebit 
de rezistent la mediile corozive. Aseme
nea protecții se vor aplica și la ventile, 
ceea ce va permite lărgirea gamei de u- 
tilizare atît de necesară în industria chi
mică. Se întreprind, de asemenea, cerce
tări și lucrări experimentale pe bază de 
polietilenă amil-sodiu ale cărei proprie
tăți sînt la nivelul celor mai bune pro
duse de acest gen. Acestea sînt desigur 
numai cîteva din preocupările noastre la 
ora actuală în scopul extinderii utilizării 
în cit mai largă măsură și mai eficientă 
a maselor plastice.

i .n JL > 0
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în direcția aceasta sînt unele probleme 

la care vreau să mă refer îndeosebi.
Se impune, după părerea mea, nece

sitatea unei documentări tehnice temei
nice, pe bază de literatură de speciali
tate, care este pusă din plin la dispoziția 
noastră, dar care nu este îndeajuns de 
cercetată și studiată în întreprinderi.

Este apoi nevoie de o colaborare meto
dică cu institutele și întreprinderile de 
specialitate din țară în care problemele 
tehnice să fie expuse analitic, în cadrul 
unui program minuțios. întreprinderile 

«MAW

respective trebuie să manifeste deosebit 
interes în concretizarea problemelor și a 
soluțiilor tehnice de rezolvare, prin par
ticiparea efectivă și cu date tehnologice 
cît mai complete. Aspectul consultărilor 
telefonice, cel mai frecvent în relațiile 
întreprinderii noastre cu diferiți benefi

ciari, nu poate, firește, îmbrățișa un ca
racter științific care să ducă la rezolva
rea problemelor.

în sfîrșit, cred că e necesară coordo
narea și centralizarea eforturilor din 
partea direcțiilor personal și formarea 
cadrelor din M.I.P.C. și M.I.C.M., a diver
selor institute de cercetări pe linia ini
țierii unor acțiuni care să ducă la ridica
rea nivelului tehnic al cadrelor de ingineri, 
tehnicieni și muncitori. Cursurile de spe
cializare, sesiunile tehnico-științifice și 
alte forme ce s-ar putea iniția în acest 
sens ar avea darul să contribuie la în
sușirea și aplicarea de către colectivele 
întreprinderilor interesate a ultimelor 
realizări ale științei și tehnicii în ceea 
ce privește fabricarea și utilizarea ma
selor plastice.

Ing. MATEI WISERNER,
serviciul tehnic

Uzina „Balanța" Sibiu

proximativ 60 la sută din chel
tuielile de producție ale uzi
nei noastre sînt reprezentate 
de valoarea materialelor, în 
care o pondere însemnată o 
au metalele. Chiar și numai 
din acest punct de vedere 

privită chestiunea, este clar că trebuie 
să ne îndreptăm toată atenția în scopul 
folosirii cît mai judicioase a metalului, 
spre gospodărirea lui cu grijă.

Materialele plastice ne-au venit în aju- 
știut fiind că aceasta este una din

căile importante de reducere a consumu
rilor de metal.

Firește că încercării® de început, în 
ceea ce privește înlocuirea metalelor cu 
mase plastice, au fost mai timide. Ne-am 
rezumat atunci numai la înlocuirea unor 
piese simple cum ar fi, butoane de co
mandă, rozete etc. Experiența căpătată, 
rezultatele obținute ne-au permis însă 
ca, rînd pe rînd, să înlocuim cu mase 
plastice și piese de importanță funcțio
nală cum sînt : amortizoarele balanțelor 
semiautomate de 1 kg și 20 kg., coloana 
balanțelor tehnice de 1 kg., carcasa ba
lanței semiautomate de 1 kg și altele. în 
acest fel au fost economisite cantități 
mari de metale, și, în mod deosebit, nefe
roase.

In acțiunea de înlocuire a metalului 
ne-am condus și după faptul că între
buințarea maselor plastice duce la o sub
stanțială creștere a productivități muncit 
De pildă, la execuția produselor noa
stre din mase plastice productivitatea 
muncii crește în medie cu 20 la sută în 
comparație cu timpul necesar confecțio
nării din metal.

In anul 1963, <ca urmare a înlocuirii me
talelor cu mase plastice, g-au obținut eco
nomii de metal în valoare de peste 
125 000 lei, iar dacă luăm în considerare 
și economiile realizate prin creșterea 
productivității muncii (prin reducerea 
volumului de manoperă), datorită aces
tui procedeu, efectul economic este de 
peste 500 000 lei.

Proprietățile maselor plastice, care fa
vorizează introducerea lor ca înlocuitor 
al metalelor sînt, în primul rînd, pentru 
noi: greutate specifică mică (de 3—4 ori 
mai ușoare decît metalele), execuție u- 
șoară în matrițe a pieselor de formele

Fabricarea pieselor din materiale 
plastice este mai avantajoasă în com
parație cu procesele de prelucrare a 
metalelor datorită și cantității foarte 
mici de deșeuri rezultate. La materia
lele plastice, de pildă, deșeurile nu de
pășesc 5—10 la sută. în schimb greu
tatea așchiilor metalice se ridică la 1/3 
din cantitatea de lingouri și laminate 
prelucrate sau la 1/5 din întreaga can
titate din metalul folosit.

cele mai complexe, precum și posibilitatea 
realizării reperelor în culori diferite care 
dau un aspect plăcut și atrăgător pro
duselor.

La uzina noastră s-au efectuat studii 
și cercetări în acest domeniu în colabo
rare cu alte colective de muncă și labo
ratoare specializate în lucrări cu mase 
plastice. în studiile care s-au făcut s-a 
determinat higroscopicitatea pieselor, de
formarea în timp și în funcție de con
diții climatice, iar asupra unor repere 
s-au făcut probe de funcționare în con
diții de exploatare, supraveghindu-se 
permanent comportarea reperului și apa
ratului de cîntărit în care a fost montat.

în acțiunea de înlocuire a metalelor 
cu mase plastice uzina noastră a fost 
sprijinită de Combinatul chimic Făgăraș, 
care ne-a ajutat mult la punerea în fa
bricație a reperelor din masă plastică, 
mai ales în ceea ce privește alegerea ce
lui mai adecvat material pentru apara
tele de cîntărit și proiectarea formei pie
selor astfel ca să fie executate ușor. Tot
odată, deoarece nu am avut experiență 
suficientă în acest domeniu, am fost a- 
jutați în proiectarea dispozitivelor de 
presare care s-au executat în uzina 
noastră.

în extinderea utilizării maselor plasti
ce la noi în uzină, se ridică însă cîteva 
probleme. Se pune, în primul rînd, con
diția găsirii unei mase plastice care să 
nu fie higroscopică, deoarece ar influen
ța negativ justețea rezultatului cîntări- 
rii. în afară de acest fapt, se mai ivește 
problema stabilirii procesului tehnologic, 
a găsirii utilajului la care să se 
execute aceste repere, deoarece sînt de 
dimensiuni destul de mari.

în aceste acțiuni solicităm sprijin și 
altor întreprinderi cu o experiență mai 
bogată și în special întreprinderilor apar- 
ținînd M.I.P.C. care fabrică nu numai 
mase plastice, dar care pot confecționa 
repere cu înalte calități.

Ing. ION OPRIȘAN,
Uzina de pompe — București 

rohlema înlocuirii metalului 
cu masele plastice preocupă 
de multă vreme colectivul 
Uzinei de pompe din Bucu
rești și trebuie arătat că a- 
ceastă acțiune s-a soldat cu 
importante rezultate tehnice 

și economice.
Anul trecut în urma profilării uzinei 

pe fabricarea de pompe, au fost stabilite 
pentru început, pe linia introducerii ma
selor plastice următoarele direcții:

1. înlocuirea pieselor metalice cu soli
citări mecanice neimportante de la pom
pele cu frecvență mare în fabricație. în 
acest sens s-au și obținut unele rezultate 
satisfăcătoare. Astfel, au fost introduse 
sau sînt în faza de introducere în fabri
cație un număr de 18 repere (capace de 
lagăr, bușoane, vizori, presetupe, capace 
de protecție) etc.

Prin folosirea, de exemplu, a capacelor 
de lagăr din bachelită textilă la mărimea 
a IV-a din familia de pompe Lotru-Cer- 
na-Criș, se economisesc 3,8 kg fontă pe 
produs, iar greutatea pompei se reduce 
cu 3 kg.

2. Cuplajele elastice care se fac în pre
zent din fontă și cauciuc se vor execu
ta din relon. Problema este cu atît 
mai importantă cu cît uzina fabrică un 
număr mare de cuplaje, deci utilizează o 
cantitate*importantă de metal. Cuplajele 
din masă plastică, executate și aflate în 
prezent în experimentări în condiții de 
exploatare, au o greutate mult redusă și 
nu. necesită operații complicate de cen
trare și echilibrare.

3. Folosirea unor rotoare de pompă 
executate din materiale plastice. Această 
problemă se află în curs de rezolvare. 
Trebuie să obținem numai modelele ex
perimentale din termorigide și termo- 
plaste. La rezolvarea acestor probleme 
își dau concursul și institutele respective 
de cercetări.

Rezultatele obținute pe linia introdu
cerii maselor plastice la produsele uzinei 
se datoresc și sprijinului acordat de uni
tățile prelucrătoare ale Ministerului In
dustriei Petrolului și Chimiei, care au fă
cut eforturi evidente pentru obținerea 
lor. Uzina noastră a primit astfel un aju
tor eficient din partea Combinatului chi
mic Făgăraș. Tovarășii de aici au or-

In timp ce în 1962 în industria cons
trucțiilor de mașini s-au economisit 
prin folosirea maselor plastice 556 tone 
de metal, în 1962 economia de metal 
prin utilizarea acestor materiale se ri
dică la aproape 12C-0 tone.

ganizat un grup de proiectare și un ate
lier de probe și experimentări matrițe de 
unde se pot obține intr-un timp scurt in
dicații, rezultate ale unor încercări. De 
asemenea, apreciem ca bune măsurile or
ganizatorice luate în scopul dezvoltării 
sectorului prelucrări mase plastice, întru
cît, în ceea ce ne privește, livrarea pie
selor pentru producția de serie este făcu
tă în termenele stabilite prin planul de 
colaborare.

Mai dificilă este obținerea pieselor ex
perimentale și pentru fabricația de serie 
în cazul materialelor prelucrate de Fa
brica de mase plastice București, care 
nu dispune de un atelier special pentru 
experimentat matrițe, iar probarea a- 
cestora ' trebuie tratată cu sectorul 
producție care este în permanență su
prasolicitat. De multe ori această uni
tate prelucrătoare cere beneficiarilor 
să-și procure singuri materia primă. A- 
cest fapt duce uneori la nerealizarea pla
nului de producție al uzinei ce foloseș
te piesele respective.

In încheiere, mai trebuie arătat că deși 
sortimentul de mase plastice romînești se 
lărgește permanent, mărindu-se, de ase
menea, numărul de repere produs din a- 
ceste materiale, informarea uzinelor con
structoare de mașini asupra caracteristi
cilor acestor produse ale chimiei rămîne 
în urmă.

In această privință, ar fi util ca Direc
ția de documentare tehnică din M.I.P.C. 
să studieze posibilitatea editării unor ca
taloage anuale care să cuprindă integral 
sortimentul de mase plastice și repere 
executate din aceste materiale, cu indi
cații asupra caracteristicilor ' fizico-chi- 
mice și de rezistență la diverse solicitări, 
dimensiuni etc. Un asemenea catalog ar 
fi mult mai practic decît cele întocmite 
pînă în prezent de unitățile prelucră
toare de mase plastice, pentru că ar oferi 
proiectantului din construcția de mașini 
posibilitatea să fie informat operativ 
cu toate noutățile, prilejul de a utiliza cel 
mai potrivit material pentru scopul ur
mărit. în plus, popularizînd reperele din 
mase plastice (formă și dimensiuni) ar 
putea fi posibilă utilizarea unora din ele 
la mai multe uzine constructoare de ma
șini ceea ce ar fi avantajos din punct de 
vedere economic atît pentru producător, 
cît și pentru beneficiar.

Introducerea în fabricație a reperelor 
din mase plastice a avut și are ca rezul
tat pentru uzina noastră, pe lîngă econo
misirea metalului și reducerea greutății 
produselor, economii importante la chel
tuielile de producție, ușurarea sectoare
lor de turnătorie și prelucrări mecanice 
unde lipsa de capacitate se face uneori 
simțită.

Pagină redactată do:
L BODEA și I. TIMOFTE
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Ne scris
dudei: inginerul nu mai rezistase, venise să 
vadă cu ochii lui „ce fac cei doi**.

Nu, nu era, la urma urmei, nimic „grav", 
nu se întâmplase nici un accident, nu se stri
case nimic. Pur și simplu, se încerca, acolo, 
la punctul acela de lucru, „corectarea** unui 
timp căruia calculul tehnic îi refuza catego
ric modificarea. O ploaie torențială făcuse ca 
apa să pătrundă în marele canal al conduc
tei, amenințînd ca valurile să ridice tronsoa
nele de metal, să le azvîrle afară. Reparația 
prevedea (conform calculului de care vor
beam) un amplu și costisitor volum de lu
crări, ocupînd vreo 40 de oameni vreme de 
cel puțin 7 zile. Echipele conduse de Șerban 
și Pa.Uu porniseră însă bătălia cu apa, 
luptau de 12 ore sub torentele ploii, răs
timp în care mulți nu găsiseră nici răgazul

văi și-o Vale Rea / Mină, bade, conducta, Z 
Magistrala din beton, / La Izvarna, la Izvor**... 
cîntă brigada de agitație a șantierului, și în 
cîntecul acesta — pe care craiovenii l-au au
zit nu demult pe scena unui cămin cultural 
din oraș — „Valea Rea** pare, dacă nu o 
oarecare rimă, cel puțin singurul element care 
poate da, prin rezonanță, o sugestie a luptei 
cu greutățile de-a lungul celor 120 kilometri. 
Dar cîți dintre spectatori știau că și cele 
„șapte văi** (și nu șapte, ci șaptezeci și șapte!) 
fuseseră tot atîtea aprige bătălii ?

lat ca oglinda, iar truda aceasta și neplăcută, 
și grea, trebuia s-o facă ei, tinerii montatori, 
specialiști într-o meserie de înaltă tehnicitate 
și de finețe. Nimeni, însă, n-a spus un cuvînt 
de împotrivire, și în frunte cu Constantin 
Sîia, tînărul șef, au coborît în valurile mișcă
toare de mocirlă, în aerul acela aproape ires
pirabil. Se mișcau greu, abia se mișcau, dar 
munceau încordați, cu un fel de îndărătnicie 
pe chipuri. Ii așteptau cel puțin două zile de 
muncă, și în munca aceasta fiecare dintre ei 
își erau singurul supraveghetor, singurul res
ponsabil cu „calitatea"; un spațiu oricît 
de infim, rămas impur, putea aduce ulterior 
prejudicii construcției. I-am regăsit a doua zi 
tot acolo, cu aceleași chipuri și mișcări încor
date, și, în vreme ce-l căutam cu ochii pe Sîia, 
un bătrîn tehnician care mă însoțea mi-a po
vestit — surprinzîndu-mi privirea — un e- 
pisod care, în aparență, n-are nimic senza
țional, dar care, plasat în contextul acelui 
moment, mi se părea că-și întregește 
la un mod major semnificația. Cu cîteva 
luni în urmă, Constantin Sîia a fost 
delegat de conducerea șantierului să lucreze 
pentru o vreme pe șantierul unei conducte 
dintr-un oraș mineresc, aflată la începutul 
construcției. Șantierul minerilor avea nevoie 
de un specialist, de un om cu experiență care 
să organizeze și să învețe, și Sîia, „specialis
tul** de 26 de ani, le-a ținut acolo un ciclu 
de conferințe, a calificat oameni, a condus 
operațiile preliminare ale construcției. Di
recția noului șantier i-a propus să rămînă a- 
colo, oferindu-i un post important de condu
cere, post care, desigur, nu i-ar fi cerut să 
înoate prin mlaștini... Sîia a refuzat și s-a în
tors la vechii lui tovarăși. Unii dintre colegi 
l-au mustrat: „De ce n-ai primit, omule, pos
tul acela ?** Sîia a zîmbit și nu le-a dat ex
plicații.

cititorii

inerii cu care stau de vorbă, în 
această dimineață cu cerul sticlos 
și zăpezi abundente încremenite 
pe cîmp, tinerii aceștia imbrăcați 
în uriașe pufoaice, ca-n niște 
blănuri polare, sînt constructori. 
Dar nu orice fel de constructori 1

— spun ei, cu un simpatic orgoliu, temperat 
pentru observator prin scuza vîrstei: acești 
tineri sînt constructorii „magistralei albe*4 
(denumire care e și o metaforă, dar și un 
termen care definește, pentru specialist, pro
filul unei conducte de apă) pornită din munții 
Olteniei, din Izvarna pădurilor de cas
tani, spre Craiova, cale de 120 kilometri.

O conductă este o cetate subterană. Cu
loarea particulară, trăsătura specifică a unui 
astfel de șantier, sînt surpriza perpetuă, 
schimbarea (mai totdeauna vertiginoasă) a 
condițiilor în care se desfășoară construcția, 
un fel de „n-aduce anul ce-aduce ceasul**, a- 
plicabil uneori la fracțiuni mai mici decît 
ceasurile. La ridicarea unei cetăți industriale 
„stabile**, decorul, deci condițiile muncii, ră- 
mîn aceleași pe toată durata construcției; o 
magistrală care străbate 120 kilometri atinge 
însă, de la o zi la alta, forme schimbătoare 
de relief, astăzi străpunge prin stîncă, mîine 
luptă cu mlaștina, peste încă o zi e nevoită 
să „sară** un rîu sau să forțeze barajul unei 
păduri.

Vizitând sectoarele șantierului, stând de 
vorbă cu constructorii — a căror vîrstă medie 
este sub 30 de ani — am întreprins astfel — 
desfășurat pe 120 kilometri — un colocviu 
despre eroism...

Rezonanțele unei tăceri
Stăteam de vorbă, la kilometrul 96 al șan

tierului, cu unul dintre cei mai tineri con-

Mei/iu i/upn tntiuth
„MÂCISTKÂLA ALBA
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Dragoste 
fulgerătoare ?
Am un băiat cu care sînt bun 

prieten. Are ig ani. Este muncitor 
Și câștigă bine. Zilele trecute m-a 
întrebat :

— Tată, tu crezi tn dragostea 
la prima vedere ? Eu am cunoscut 
o fată de cîteva zile. O iubesc. Aș 
face oare o greșeală dacă m-aș 
însura cu ea ?

I-am răspuns :
— Am auzit și eu de multe ori 

despre această dragoste „fulgeră- 
toare**. Știu eu dacă se poate numi 
dragoste ? Știu eu dacă nu este 
vorba numai de o atracție de mo
ment? Răspunsul cel mai bun pu
teți să vi-l dați voi, adică tu și ea. 
Răspunsul acesta se verifică cu 
timpul. Cred însă că ar fi în- 
tr-adevăr o greșeală să te căsăto
rești acum. Mai aveți răbdare. Și 
mai ales, străduiți-vă amîndoi să 
vă cunoașteți mai bine.

Un prieten căruia i-am povestit 
discuția cu fiul meu mi-a spus că 
am idei „învechite**, că nu în
țeleg tineretul de azi.

Așa să fie ?
M. ANTONESCU

Brăila

A
IM

structori. Constantin Sîia, conducătorul echi
pei de-aici, are 26 de ani și e constructor din 
1960. Din 1962 s-a calificat, după ce a frec
ventat vreme de-un an cursurile de „monta- 
tori de tuburi** deschise pe șantier. In același 
an a venit pe șantier și fratele său, Nicon, 
azi în vîrstă de 19 ani, cel mai tînăr membru 
al echipei conduse de Constantin. Dar în a- 
ceeași echipă lucrează și vîrstnici: Danii Să- 
liște, de pildă, se apropie de 42 de ani. Omo
genitatea, sudura deplină, acel „toți ca unul** 
care constituie temelia muncii pe șantier, mi 
s-au revelat la această echipă chiar acolo, la 
kilometrul 96, într-un moment dificil al con
strucției.

întîlniseră în cale o mlaștină. O mocirlă 
care năpădise canalul pe aproape un kilo
metru și jumătate. Aerul devenise irespirabil 
din pricina emanațiilor, dar acesta era incon
venientul cel mai lesne de ignorat. Se cerea 
ca, pe întreg traseul acesta de un kilometru 
și jumătate, canalul în care urmau să fie 
montate marile tuburi ale conductei să fie 
curățat deplin, pas cu pas, să rămână imacu-

să-și schimbe mantalele ude sau să-și încăl
zească palmele la un foc; și mulți dintre* ei 
luptau chiar în valuri, îngropați adesea pînă 
la brîu. O parte dintre oameni extrăgeau, cu 
pompe de absorbție sau cu găleți, ca niște 
marinari într-nn naufragiu, apa care năpă
dise adîncul canalului, iar ceilalți executau 
în grabă drenaje sau ridicau, de-a lungul 
conductei, baraje mari de pămînt. Lupta s-a 
prelungit o zi și o noapte. Au biruit., Con
strucția a putut înainta, „în grafic**, fără nici 
o întîrziere.

N-am putut vorbi, atunci, cu tinerii celor 
două echipe, dar în acest prim colocviu des
pre ei, îmi spuseseră mai mult decît orice 
cuvinte.

Dar astfel de fapte constituie, pe aici, epica 
obișnuită a zilelor, Brădești și Beharca ne- 
fiind, pe harta construcției, decît o parte din- 
tr-o vastă toponimie a eroismului, toponimie 
sugestivă, poate, prin simpla rezonanță a lo
calităților în care s-au dat bătălii cu apele 
rîurilor, cu soluri pietroase, cu mlaștini: Va
lea Șarpelui, Valea Seacă, Valea Rea... „Șapte

Șapte văi—și un cîntec
Dintre numeroasele colective de tineri care 

dau, cotidian, asaltul înaintării conductei, să 
desprindem, de pildă, pe cele conduse de Ion 
Paliu și Ilie Șerban, ambii localnici, calificați 
în ultima vreme. I-am întîlnit la punctul de 
lucru Brădești, într-o împrejurare care atră
sese asupră-le atenția întregului șantier. Te
lefonul instalat într-o baracă de seînduri 
zbîrnîia din minut în minut, și o voce, cea 
a inginerului-șef, aci alarmată, aci somativă, 
cerea vești despre „ce fac cei doi**. Pînă la 
urmă telefonul n-a mai sunat, iar după vreo 
două ore o mașină deviind din șosea, intra 
cu viteză în șantier, frînînd lingă canalul con- ILIE PURCARU

II

IN CARTEA 
DE ONOARE

Există In tradiția Fabricii de 
confecfii-București (de altfel șl în 
tradiția altor fabrici și uzine) 
ca, la fiecare sfîrșit de an, sS al
cătuiască o „Carte de onoare". 
Astfel, an de an, numele și foto
grafiile celor mai harnici, mai pri- 
cepufi și mai disciplinați munci
tori sînt înserate în cartea care-i 
reprezintă pe aceia care, prin 
munca lor, fac mîndria fabricii.

Am răsfoit paginile cărților de 
onoare alcătuite în ultimii 11 ani 
la Fabrica de confecții. Fotografia 
lui Petre Tîrnă am găsit-o în „Car
tea de onoare** de ii ori. Un ade
vărat record. Asta înseamnă că de 
ii ani, zi de zi, tînărul acesta și-a 
îndeplinit cu cinste șarcinile, con
tribuind cu priceperea și hărnicia 
sa la trimiterea în magazine 
a zeci de mii de obiecte de 
îmbrăcăminte. Asta mai înseam
nă că timp de peste un deceniu el 
n-a lipsit nici o dată nemotivat de

la lucru, că i-a respectat pe meș
teri și indicațiile lor.

Sau iată, tot in „Cartea de 
onoare" numele tinerei Constanța 
Lupu, mașinislă în sectorul 3. Al 
șaptelea an consecutiv și ea se nu
mără printre aceia cărora nu li 
s-a refuzat de către controlul de 
calitate nici o piesă. E argumentul 
principal pentru care numele și 
fotografia ei sînt puse alături de 
cei care sînt mîndria colectivului.

în zilele cînd am vizitat fabrica, 
tovarășii care se ocupă de eviden
ța întrecerii socialiste tocmai lu
crau la alcătuirea „Cărții de onoa
re" pe anul care abia s-a încheiat. 
Printre multele fotografii am vă
zut-o și pe aceea a unei tinere 
care n-are nici douăzeci de ani. 
Mașinîsta Gheorghe Steliana lu
crează doar din 1961 în Fabrica de 
confecții și numele ei va ii trecut 
în „Cartea de onoare" în acest an 
pentru prima dată. rÂsta înseamnă

că In cele 12 luni ale anului 1963 
a dovedit și ea, ca și ceilalți doi 
tineri, pricepere șl dragoste de 
muncă, Înseamnă < “ 
bine, că a respectat 
producție.

...Trei nume dintre 
muncitori ai fabricii 
drie este de a ii realizat în 1963

că a învățat 
' disciplina de

cei 12 000 de 
a căror min

planul global cu 15 zile mai devre
me, trei dintre aceia care au adus 
fabricii, numai Intr-un an 15 000 000 
lei economii și-au produs pesta 
plan cîteva sute de mii de obiec
te de Îmbrăcăminte.

Ce recomandare poate li mai 
bună pentru ei ?

Zilele trecute am primit la 
redacție următoarea scri
soare : 
„DRAGĂ REDACȚIE,

Vă rog să mă ajutați să re
zolv o problemă de cea mai 
mare importanță pentru mine.

Este vorba de copilul meu, 
Marin Paul Dan. Rămasă sin
gură încă de acum 17 ani am 
crescut copilul cum m-am pri
ceput mai bine, poate rîzgîin- 
du-l prea mult, dar iubindu-l 
ca orice mamă. L-am dat la 
școala profesională de ucenici 
constructori gîndindu-mă că 
aceasta este o meserie de mare 
viitor, școală pe care a absol
vit-o la 13 noiembrie 1961 cu 
calificarea de zugrav-vopsitor. 
Școala l-a repartizat să lucreze 
în cadrul întreprinderii de 
construcții-montaje nr. 3 din 
București, dar — spre surprin
derea mea — nu s-a prezentat 
la întreprindere. Două luni 
mi-a spus că i s-a dat conce
diu și s-a plimbat cum a vrut 
el pînă am aflat cum stau lu
crurile. La insistențele mele 
de a se convinge că la vîrstă 
lui e o mare rușine pentru un 
tînăr să trăiască fără să facă 
nimic, a venita în sfîrșit, cu o 
adeverință că s-a angajat la o 
întreprindere, dar nu la aceea 
care-l pregătise și care avea

• • •

*

Un colocviu despre eroism în care interlo
cutorii n-au spus nici un cuvînt. Au vorbit 
însă faptele. Și-ar trebui să fiți acolo, 
pe șantier, să urmăriți munca încordată, 
pasionantă, plină de răspundere, a sutelor de 
tineri care făuresc „magistrala cea albă** — 
importantă construcție a Olteniei — ca să în
țelegeți cît de impresionant, cît de bogat în 
sensuri și frumuseți, poate fi un astfel de co
locviu tăcut...

nevoie de el. De ce ? Dintr-un 
capriciu, deși știa că ăre un 
contract cu întreprinderea 
care i-a dat tot ceea ce a avut 
nevoie în anii de învățătură: 
cărți, haine, bani. Dar nici 
acolo nu s-a omorît cu munca. 
Pînă la urmă s-a prezentat la 
I.C.M.-3, însă nu cu dorința de 
a munci. Echipa din care face

parte a lucrai la căminele 
studențești din Grozăvești, la 
blocurile de pe Calea Griviței, 
din Bulevardul Mărășești, de 
pe Șoseaua Giurgiului... El 
însă mai mult cu ștrandul, cu 
petrecerile, la lucru nu prea 
s-a dus.

De aceea m-am hotărît să vă 
scriu dumneavoastră. Am citit 
în „Scînteia tineretului" că în
tr-un caz tot așa de neobișnuit

r
COPILUL i

— Dacă n-ai ii sticla, tăticu s-ar uita șl la mine.

ca și al fiului meu, aproape 
2 000 de tineri din Timișoara 
s-au hotărît să facă cerc strîni 
împotriva apucăturilor urîte 
ale unuia dintre ei, să-l ajute 
să meargă pe un drum bun.

Nu s-ar putea ca tot astfel 
să se procedeze și în cazul fiu
lui meu ?

Fără să am experiență și eu 
m-am gîndit mai demult la a- 
ceeași metodă, am căutat să 
realizez acest „cerc*4, dar sin
gură n-am pred reușit. M-am 
adresat vecinilor, prietenilor 
lui Dan, meșterului cu care 
lucrează, tovarășilor din echi
pă, m-am dus la organizația 
U.T.M. Tovarășii la care am 
apelat au discutat cu el cite 
odată, dar n-au stat să se ocu
pe de el în mod serios (poate 
n-au avut timpul necesar) și 
iată că Dan a scăpat prin a- 
cest cerc și se poartă tot așa 
cum a apucat. Au trecut doi 
ani de cînd a absolvit școala 
profesională și încă nu știe 
ce vrea, nu se duce la Iticru 
decît cînd are el plăcere, nu 
vrea să învețe nimic.

Vă dați seama, viitorul lui 
mă neliniștește, fiindcă dru
mul pe care a apucat nu e un 
drum bun.

întrebarea mea este t ce pu
tem face ca să-l ajutăm să 
devină un om și nu un pier- 
de-vară ?".

Părinții 
și dragostea 
de muncă 

a copiilor lor
Am citit articolele publicate 

în „Scînteia tineretului", care 
vorbeau despre unii părinți 
cară nu-i învață pe copii să 
prețuiască și să îndrăgească 
munca. Am și eu doi copii și, 
de la început, vreau să spun 
că mă revoltă atitudinea ace
lor părinți care introduc în 
mintea copiilor disprețul pen
tru munca fizică. Mie mi se 
pare că asemenea părinți schi
lodesc sufletul copilului.

Sînt colectivist și-s mîndru 
de munca mea. Nu mi-e ruși
ne să muncesc nici pe arșiță, 
nici pe ploaie. în gospodărie 
sau pe cîmp. Aceeași mîndrie 
și dragoste pentru muncă o 
transmit copiilor mei. Ei, ca și 
toți copiii din țara noastră, 
trebuie să cunoască frumuse
țea muncii fizice, să înțeleagă 
că această muncă este creatoa
rea avuțiilor fără de care omul 
nu poate trăi.

LAGU GHEORGHE 
satul Broca, comuna Broșteni 

raionul Strehaia

„Bărbăție* *
de... bulevard

Hai noroc... „politețe !
Desene de TIA PELTZ

MARIA STAVRESCU
București

NOTA REDACȚIEI C — Așa 
cum e și firesc scrisoarea tri
misă de tovarășa Maria Sta- 
vrescu nu poate rămîne fără 
răspuns.

Ne-am gîndit că răspunsul 
cel mai bun îl pot da tovarășii 
de muncă ai lui Marin Paul 
Dan, constructorii de la I.C.M.- 
3, tinerii din echipă și din or
ganizația U.T.M.

Le expediem textul scrisorii 
prin intermediul ziarului în
credințați că nu peste mult 
timp vom putea informa citi
torii că tovarășii de muncă ai 
lui Dan și-aru făcut datoria, 
ajutîndu-1 să pornească pe un 
drum bun.

Se întîmplă uneori să văd 
fie pe stradă, fie pe la cine
matografe pe unii tineri care 
au o comportare care mi se 
pare foarte urîtă. Aparent 
nu fac mare lucru, dar cît de 
urii le stă! De pildă, se îm
brâncesc peste trecători, vor
besc adresîndu-și unul altuia 
cuvinte dintr-un jargon care 
arată lipsă de civilizație, fac 
glume grosolane atunci cînd 
în apropierea lor trec fete.

Am stat odată de vorbă cu 
un astfel de băiat care vorbise 
urît unor tinere și care se ară
ta foarte mîndru de compor
tarea sa.

— De ce te porți așa ? l-am 
întrebat.

In loc de răspuns mi-a a- 
runcat o privire care vrea să 
spună că... știe el ce face, să 
nu-i dau eu sfaturi. „Sînt băr
bat**, parcă voia să spună ges
tul lui.

Halal bărbăție, mi-am zis. 
Mă întreb dacă în colectivele 
unde muncesc astfel de tineri 
nu se găsesc tovarăși să le dea 
cîteva lecții de politețe!

DUMITRU BUICU
Brașov

...Vestea s-a dat la 
orele 22,33 : avarie 
la stația de întinde
re nr. 1 I Funicula- 
rul care asigură 
transportul cărbune
lui de la mina Ani- 
noasa la preparația 
Petrila a încetat, 
așadar, să mai func
ționeze. Era necesa
ră o intervenție 
promptă. Orice amî- 
nare ar fi dus la în- 
greunarea muncii în 
subteranele Aninoa- 
sei. Dar lăcătușii e- 
rau departe, se aflau 
la ora aceea pe la 
casele lor, la Ani- 
noasa, Iscroni sau 
Petroșani. Mașinile 
au plecat să-i adune 
și, la orele 24, toți 
cei 25 de membri ai 
echipelor conduse 
de Victor Butcă și 
Francisc Szuhan se 
și găseau de acum 
la locul avariei, în
armați cu sculele și 
materialele necesa
re.

Oamenii tăceau. Ii 
aștepta o muncă 
grea — asta o știa 
fiecare ; trebuiau să 
facă o muncă în care 
eforturile istovitoare 
nu erau totul, mai 
erau și primejdiile... 
Dar toți tăceau, ne- 
mișcați, așteptînd 
comanda de luptă.

Cei doi maiștri, 
împreună cu tînărul 
inginer Dumitru Po
pescu, mecanicul șef 
al minei Aninoasa, 
au întocmit în gra
bă, dar judecind exi
gent situația, un

plan de acțiune, apoi 
lăcătușii s-au aliniat 
la posturile lor. Pri
ma etapă a luptei: 
escaladarea piloni
lor. Acolo, sus, vîn- 
tul i-a întîmpinat cu 
rafale puternice dar 
centurile de siguran
ță îi țineau strîns le
gați de cablu.

Ore de încordare... 
Cîte ? Nimeni nu le 
mai știa socoteala. 
Munca începuse la 
lumina puternică 
produsă de aparatul 
de sudură pus în 
vîrful unui pilon. 
Valea Dîljii era lu
minată ca de un ful
ger perpetuu. Era 
greu, neînchipuit de 
greu, dar cupele, 
una cîte una, erau 
desprinse și arunca
te de pe cablul de 
tracțiune. Să ne o- 
prim iată, la un sin
gur moment. La un 
moment dat — după 
vreo 5 ore de mun
că, suspendat pe 
cablu, unul dintre 
lăcătuși se simțea 
obosit, era necesar 
să se odihnească cî
teva minute. Mai e- 
rau însă 5 cupe în
țepenite sus... Mais
trul Butcă a întrebat 
cine 
nue. 
mîini, 
50—60 de metri înăl
țime, ca și operați
unea de doborîre a 
restului de cupe, ce
reau eforturi deose
bite. Utemistul Teo
dor Bota s-a oferit 
să continue el mun-

vrea să conti-
Cățărarea în 

pe cablu, la

ca pe cablu. Și a 
urcat acolo în vis
col...

Cînd zorii apuse
seră deasupra Dîljii, 
munca celor 25 de 
lăcătuși, începută Ia 
miezul 
nua. 
Jiului, 
ța un 
A sosit amiaza, apoi 
din nou înserarea. 
Sirenele își risipeau 
ecoul iarăși peste 
întreaga vale, dar 
nici de data aceasta 
acolo, deasupra Dîl
jii, nimeni nu le as
culta. Se apropia cea 
de a 24-a oră de 
muncă. Era din nou 
miezul nopții. Din 
nou fulgerul acela 
lumina perpetuu va
lea... Au trecut ast
fel 32 de ore.

...A doua zi, la ora 
5 dimineața, s-a în
ceput operația de 
înlocuire, întindere 
și fixare pe piloni a 
noului cablu. Linia 
fusese descărcată de 
vagoneți. La orele 
13,30 cei 25 de lăcă
tuși, strînși lingă 
stația de întindere, 
priveau alunecarea 
ușoară a cupelor 
deasupra Văii Dîl
jii. Se părea că nici* 
odată navele acestea 
aeriene, încărcate 
cu cărbune nu se o- 
priseră din zborul 
lor, peste văile și 
dealurile dintre Ani
noasa și Petrila...

nopții, conti- 
Peste Valea 
sirena anun- 

nou schimb.
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rec pe stradă doi 
tineri. Nici nu te 
văd, nici nu te 
observă! Sînt în
drăgostiți ; iată-i 
cum se țin de 
mina, cum își vor- 
să afli niciodată

LAL ROMULUS

besc. N-o 
tainele, cunoscute, ale bucu
riei lor și poate doar să bănui 
ce melodie au cuvintele cînd 
și le spun ei. Urează-le, în fe
ricirea lor, noroc și... lucidi
tate.

Da, luciditate.
Fiindcă și dragostea, imagi

nată ca o corabie a fericirii, 
are nevoie și ea de o pricepere 
a conducerii pe drumurile cele 
mai bune. Fiindcă, altfel, și-n 
dragoste se mai întîmplă să 
auzi despre naufragii și să-ți 
ajungă la urechi vești — radio
grame, care cer ajutor.

Iată, de pildă, ce ne scrie o 
tânără.

„Nu știu cum să încep, cum 
să vă scriu, simplu, așa cum 
este.

Am 19 ani. Prin luna mar
tie a acestui an (1963) am cu
noscut un tînăr simpatic și 
care părea să fie și bun.

De atunci ne-am întîlnit 
fiecare zi. Școala am termi- 
n&t-o dar n-am luat maturita
tea. Mama s-a supărat tare. 
A spus că ne-am întîlnit 
prea des. Au început cer
turile în casă. Eu nu pu
team rezista și îi spuneam și 
lui. In septembrie el a luat 
concediu și a plecat acasă la 
părinții lui. S-a întors trans
format. Mi-a 
vrea să audă 
s-a terminat, 
este împotrivă 
rească".

Aceasta este povestea. Măr
turisirea durerii vine însă abia 
mai spre sfârșitul scrisorii, 
cînd necazul nu mai putea fi 
reținut:

în

spus că nu mai 
nimic, că totul 
că mama lui 

ca să se căsăto-

„Dar mama lui, mama mea 
și nimeni, în afară de noi, nu 
știe ce s-a întîmplat între noi 
doi !" exclamă tînăra, de par
că ar lansa o chemare în aju
tor. „Eu... eu l-am crezut tot“, 
exclamă ea printre sughițuri.

Vasăzică, s-a îndrăgostit. 
Nu-i nimic rău în asta. Rău 
este că, întâlnind dragostea, ea 
a uitat toate preocupările 
de pînă atunci, a uitat de 
vățătură, de îndatoriri, 
și-a zis că, gata, dacă

ei 
în- 
Ea 
un 

băiat (pe care nici nu-l cu
noștea bine !) i-a vorbit despre 
dragoste, ea se socotește ca și 
căsătorită. Noi toți știm că 
de la primele sentimente 
pînă la relațiile de soți mai 
e un drum — de verificări, de 
constatări reciproce a acestor 
sentimente, de maturizare, 
dacă vrei să nu dai greș. Nu
mai că ea, fata, nu gîndea tot 
așa. Ea și-a zis că din mo
ment ce-i place, cît de cît, bă
iatul, gata, asta-i tot, că pen
tru ea totul e limpede. Numai 
că gîndurile ei pripite nu prea 
s-au dovedit a fi și bine fon
date și curînd și-a dat seama 
că nu cunoscuse bine omul.

Să cităm, de pildă, din scri
soarea ei două date ca să ve
dem cu ce ușurință a apreciat 
ea totul:

„în martie, scrie, l-am cu
noscut. în septembrie el a zis 
că s-o terminăm../'.

Vasăzică nici jumătate de

an n-a durat povestea lor de 
dragoste și e firesc dacă ne 
gîndim la ușurința cu care a 
înțeles ea să-și dea seama 
dacă cel ce-i declara dragoste 
o iubește sau nu.

Putea să fie ajutată la 
timp ? Putea !

Asta depindea, în primul 
rînd, de seriozitatea ei, de mo
dul în care ea însăși privea 
dragostea. Firește, nimeni nu 
putea să-i confirme cu preci
zie dacă tînărul acela pe care 
îl îndrăgise era un om cu in
tenții serioase, dacă o iubea. 
Cel mai bine tot ea putea 
să-și dea seama de asta. Tot 
atît de adevărat este însă că 
în această perioadă ea nici nu 
s-a sfătuit cu nimeni, deși pro
babil o discuție cu cineva 
foarte apropiat i-ar fi folosit. 
De mirare este, de pildă, că 
într-o chestiune atît de deli
cată nici cu mama ei nu a 
stat de vorbă, deși orice fată 
știe că, dintotdeauna, mamele 
au fost pentru fete, sfătuitoa
rele cele mai înțelepte, confi
dentele lor cele mai intime. 
Fără îndoială, mama, ca și alți 
prieteni apropiați, ar fi sfă
tuit-o să-și păstreze demnita
tea și să nu ia drept vultur 
orice pasăre zburătoare!

★

Și iată o altă scrisoare. De 
data asta lucrurile se prezintă 
altfel. Ei doi se iubesc, s-au 
căsătorit, au și un copil și to-

cu-

doi
OC“

tuși... se despart, au intentat 
acțiune de divorț. Să-i dăm 
vîntul lui.

„M-am căsătorit acum 
ani, adică la data de 30
tombrie 1961. La scurt timp 
după căsătorie, cînd veneam 
acasă, soția îmi spunea că 
are nemulțumiri din partea 
mamei și a surorii mele. 
Am stat de vorbă cu 
și mi-au spus că nu 
vinovate cu nimic. Dar 
ția se plîngea de ele, mai 
de sora mea, zicea că eu 
influențat de părinții mei și că 
nu pot să-mi dau seama cit de 
rău trăiește ea, soția, cu mama 
și cu sora mea. Nu am 
vorbit cu ei și 
tat la părinții 
născut și primul 
pil. Ne-am înțeles 
și 4—5 luni după 
mea s-a schimbat foarte mult. 
Asta s-a datorat surorii ei, 
care era mereu nemulțumită 
de cîte ceva. Venea mereu să 
ne dea sfaturi și soția mea i-a 
dat dreptate spunînd pînă la 
urmă că eu sînt om rău, 
că nu mai poate sta cu mine și 
a zis să ne despărțim..."

Vasăzică, a intervenit sora 
lui...

...a intervenit și sora ei!
Și drept urmare... au ajuns 

la despărțire!
Poate că n-am fi scris des

pre acest caz dacă n-am mai 
fi primit și alte scrisori' în care 
ni se povestește că familii ti
nere, bine închegate, ajung în

ele 
sînt 
so- 

ales 
sînt

mai
ne-am mu- 
soției. S-a 

nostru co- 
bine un an 
care soția

pragul destrămării fie din cau
za părinților soților, fie din 
cauza unor rude, pe care nu-i 
rabdă inima pînă nu se vîră 
ei cu 
altora. Trăiesc oamenii 
își văd de treburile lor și vine 
mătușa ei, sau mătușa lui 
și strimbă din nas sau dă 
din gură și ei, naivii, încep să 
se bănuiască și să se suspecte
ze unul pe altul și ajung la 
ceartă. Uită de copii, uită și 
dragostea lor de soți și ajung 
la divorț!

Ne vine în minte un exem
plu. A. P. Cehov — scriitorul 
— avea un frate care s-a căsă
torit cu o femeie foarte bună, 
dar pe care tatăl său n-a ac
ceptat-o ca noră. Deși își dă
dea seama că tatăl său greșeș
te, fratele lui Cehov se purta 
tot cam așa ca și tinerii despre 
care se vorbea mai sus. Asta 
pînă cînd Cehov, scriitorul, 
care era om dintr-o bucată, 
s-a mâniat și i-a trimis o scri
soare fratelui său mai mare. 
Tu nu știi, îi spunea el — că 
tata are concepții învechite? 
Iartă-mă, frățioare dar și tu 
greșești! Ce e conviețuirea ta 
din punctul tău de vedere? E 
cidbul tău, e căminul tău cald; 
e durerea și bucuria ta, e poe
zia ta... Iar tu umbli cu a- 
ceastă poezie cum ai umbla cu 
un pepene de furat, te uiți cu 
bănuială la orice trecător (adi
că, ce-o fi gîndind el despre 
asta ?). Dacă aș fi în locul tău 
și aș avea o familie n-aș per
mite nimănui să se vîre în

vira
„sfaturile** lor în casa 

bine,

casa mea. Acesta e „eula meu,l 
departamentul meu și nici un 
fel de surioare (oricît de fi
resc ar părea) n-au dreptul 
să-și vîre nasul în el din do
rința de a afla și a se înduio
șa ! Așa-i scria Cehov fratelui 
său, el știind că în viața fa
milială amestecul rfepoftiților, 
al mătușilor așa-zis „binevoi
toare*4 constituie Un frecvent 
motiv de ceartă în casă, de su
părări pornite de la simple 
vorbe, purtate de la un soț la 
altul.

Firește, scriitorul nu respin
gea un sfat bun, o idee bună, 
el însuși a fost omul care de 
nenumărate ori a apelat la 
sprijinul prietenilor pentru 
rezolvarea unor probleme fa
miliale dar îi repugna mahala- 
geala în treburi de familie, îi 
produceau repulsie acei soți 
care, în loc să-și vadă de fa
miliile lor, în loc să lupte pen
tru ele, plecau urechea pe la 
mătuși și surioare ascultând 
niște sfaturi date aiurea, așa 
cum s-a întîmplat în cazul fa
miliei amintite.

...Și în cazul acesta era vorba 
despre o corabie — tot albă 
și pură — plecată și ea la 
drum pentru toată viața și se 
părea că mergea bine fiindcă 
între cei doi apăruse un al 
treilea, care-i unea și mai 
mult — copilul lor. Dar, iată, 
aflăm că s-a oprit în loc co
rabia aceasta, s-a întors luînd 
alt drum, drumul tribunalului 
și cei doi nu văd că pe drumul 
acesta i-au împins niște mătuși 
și niște „surioare**. Altfel, ar 
lua vîslele și le-ar da peste 
mîini nepoftiților care se vîră 
în calea lor. Și și-ar continua 
drumul acela frumos pe care-l 
începuseră 1
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„Cartea — prieten apropiat", 
. „Interesante acțiuni organi
zate la biblioteca comunală", 
„Mii de cărți citite" etc, așa 

.își intitulează mulți corespon
denți voluntari, scrisorile tri- __
mise redacției. Bibliotecile au .de întrebări și răspunsuri pe 
devenit în aceste zile de iarnă 
locul de întîlnire al colectiviș
tilor iar cartea un prieten și 
sfătuitor apropiat.

„Mai în fiecare seară, prie
tenii cărții pot fi întâlniți la 
bibliotecă unde peste 5 000 de 
volume diferite le stau la în- 
demînă — ne scrie colectivi
stul GAROAFĂ MARIN din 

• comuna Atîrnați, regiunea 
București. Cartea a pătruns 
în tot mai multe sate, și-a cîș- 
tigat noi prieteni. Există în 
satul nostru 80 de biblioteci 
de casă și 13 cercuri de citit. 
Activitatea este variată și bo
gată, iar numărul cititorilor 
crește tot mai mult.

Munca cu cartea cere pasi
une, cunoaștere atentă a pre
ferințelor fiecăruia. De a- 
ceea și formele folosite de 
bibliotecile 
ganizațiile 
viate, cu 
ca gustul 
teresul pentru ceea ce este nou 
Urmărind să evidențieze expe
riența bună, mulți corespon
denți voluntari subliniază în 
scrisorile lor tocmai aceste 
forme, arătând că eficacitatea 
lor constă în creșterea numă
rului cititorilor, în sporirea 
succeselor obținute de aceștia 
în muncă.

„Tînărul bibliotecar Simion 
Ceacu — ne scrie învățătoa
rea MARIA BĂRA din comu
na Bretea Streiului, raionul

comunale și or-
U.T.M. sînt va- 

scopul de a edu- 
pentru citit, in-

S-au pierdut
niște chei • ••

Era pe la sfîrșitul toamnei 
anului trecut, în comuna Ul- 
meni, raionul Mizil. Consiliul 
de. conducere al căminului cul
tural și membri ai comitetului 
U.T.M. pe comună se întîlnise- 
ră într-o ședință de lucru o- 
perativă.

— Gata, a zis cineva. Se a- 
propie iarna și trebuie să fa
cem un plan de activități cul- 
tural-artistice, s-o întîmpinăm 
de pe scenă cu căldură.

— Eiii, a remarcat altcineva, 
accentuînd liric pe cîte-o sila
bă. O să vină iarna, o să vină 
că a mai venit și în anul tre
cut, și în anul dinaintea lui... 
Eiii, ei I

Ultimele silabe au căzut ca 
un sunet de gong, în geamuri. 
Și de pe dealuri, promptă, iar
na a venit. La cămin se lucra 
de zor la planul de muncă. Se 
trasau obiective concrete.

— Să cînte brigada de agi
tație, se spunea.

— Să cînte ! sonorizau în 
cor pereții, geamurile, arborii 
de-afară, dealurile, cîmpurile.

— Să dea spectacole forma
ția de teatru.

— Să dea!
— Să reorganizăm taraful.
— Sfi-1!
— Și să reactivăm formația 

de dansuri.
— Să întocmim un reperto

riu frumos soliștilor vocali și 
recitatorilor.

— Și conferințele, conferin
țele I — s-a ridicat careva de 
pe scaun, mustrător parcă și 
parcă emoționat. Eram gata 
să uităm conferințele, a mai 
adăugat el.

— Da, da : conferințele ! Și 
serile de întrebări și răspun
suri, și serile literare și cele 
de calcul toate ! Altceva ?

S-au gîndit cei prezenți: 
altceva, ce ? Altceva, nimic !

Și cei prezenți au așezat pla
nul de muncă într-un sertar, 
au închis ușa căminului și, 
punînd un lacăt — desigur — 
greu, au plecat către case. Era 
seară tîrziu și cădeau chiar și 
fulgi de zăpadă. Cineva însă, 
nu se știe cine, a pierdut pe 
drum cheile lacătului. (Printre 
cei aproape cincizeci de tineri 
artiști amatori, circulă zvonul 
cum că cheile au fost pierdute 
de către toți cei prezenți la e- 
laborarea planului de muncă. 
Ceea ce consiliul de conducere 
al căminului cultural și comi
tetul U.T.M. pe comună com
bat cu dezinvoltura celui mai 
tare argument: lacătul nu a- 
vea atît de multe chei și, deci 
zvonul, ca atare, e lipsit de 
temei).

Și astfel, iarna a ajuns la 
jumătate de cale, iar la Ul- 
meni am văzut-o cam trist 
troienită în jurul căminului. 
Pe ușă, lacătul atîrnă greu și 
a prins rugină. Ca atare de la 
începutul iernii și pînă acum, 
la Ulmeni, formațiile artistice 
n-au evoluat nici măcar în
tr-un singur spectacol.

Desigur, nu-i vorba doar de 
simpla pierdere a unor chei. 
Și totuși, o cheie, cei în drept 
pot s-o caute : cheia ieșirii din 
această situație „ieșită" din 
obișnuit.

A. I. ZĂINESCU

Oaspeți îndrăgiți
de colectiviști

Hațeg acordă o atenție deosebi
tă popularizării cărții. In cola
borare cu organizația U.T.M., a 
organizat în anul care a trecut 
numeroase acțiuni: consfă
tuiri, prezentări de cărți, seri 

tema gospodăriei colective, in- 
dicîndu-se de fiecare dată 
cărțile care ar putea fi consul
tate. Așa s-a ajuns ca aproape 
800 de săteni să citească peste 
6 700 de cărți. Semnificativ 
este faptul că din acestea, 
peste 1 000 cărți se referă la 
probleme agrozootehnice.

Despre forme interesante în 
popularizarea cărții ne scrie și 
PETRU ABRUDEAN din co
muna Răpsig, raionul Gura- 

este casă în comuna 
noastră unde să nu existe 2—3 
fișe de cititori". Și lucrul a- 
cesta nu este întîmplător. Sea
ra tîrziu. bibliotecara Maria 
Cociu este oaspetele îndrăgit 
al multor colectiviști. Unora 
le aduce cărțile noi intrate în 
bibliotecă, cu alții discută asu
pra celor citite.

In comuna Smeeni, raionul 
Buzău, interesul pentru carte 
s-a dezvoltat așa de mult, in
cit mulți tineri au simțit ne
voia sa aibă biblioteca lor

I

Zilele acestea și în ra
ionul Focșani, ca și în alte 
raioane ale regiunii Galați, s-a 
deschis cea de a Il-a etapă a 
Festivalului filmului la sate. 
Cu acest prilej în majoritatea 
comunelor din raion, colecti
vul de lectori de pe lîngă co
mitetul de cultură și artă a 
prezentat în fața a sute de co
lectiviști, printre care și în 
fața celor din comunele Co- 
tești, Vulturu, Suvorov, con
ferința „Rolul filmului în an
samblul activității culturale". 
Prezentarea filmelor a fost ur
mată de programe artistice.

T. OANCEA
★

Ia cele 24 de cinematografe 
sătești din raionul Brad se 
desfășoară în aceste zile cea

I

Întîlniri între autori și cititori

Cabinetul tehnic al F.R.B. 
din Capitală atrage sute de 
muncitori care vin să-și îm
bogățească cunoștințele pro
fesionale, să se consulte în 
vederea realizării de inova
ții, pentru îmbunătățirea 
procesului de producție. In 
fotografie : Vedere generală 

a cabinetului tehnic.

Foto : AGERPRES

Sesiunea de examene —
temeinic pregătită

(Urmare din pag. I)

despre necesitatea unei bo
gate culturi de specialitate, 
fără de care nu vor putea a- 
simila în viitor noile descope
riri și progrese.

Și în sfîrșit o comisie de- 
canală a asistat mai multă 
vreme la cursuri și seminarii; 
observațiile făcute ne-au aju
tat să luăm măsuri de elimi
nare a golurilor din pregăti
rea unor studenți, de preîn- 
tîmpinare a unor tendințe de 
delăsare, de activizare a fie
cărui student.

Rezultatele acestei munci 
le-am cules pentru început 
cu prilejul probelor de control 
care au fost în general mul
țumitoare. (Un singur exem
plu este edificator din acest 
punct de vedere, la Analiza 
matematică peste 80 la sută 
din numărul studenților au 
obținut rezultate bune).

Acum în preajma examene
lor, munca noastră cu studen
ții anului I s-a intensificat. 
Asistenții, depistînd din timp 
studenții cu goluri în pregă
tire — i-au chemat la con
sultații, au verificat felul în 
care s-au rezolvat temele 

personală. Așa au început să 
se adune în casele tinerilor 
Dumitru Păcureț, Mircea Teo- 
dorescu, Constanța Neacșu, 
Tudor Manda cele mai diverse 
și interesante cărți. Față de a- 
nul 1962 în anul trecut numă
rul bibliotecilor personale a 
crescut cu 33 — ne informează 
corespondenții voluntari C. 
BERESCU și BADEA NEAGU. 
Ei ne relatează și despre mo
dul în care cititorii sînt in
formați despre cărțile noi apă
rute în librării.

„Periodic se organizează ex
poziții. Cele cu tema : „Ce să 
citească lucrătorul din secto
rul zootehnic", „Colțul colecti
vistului", „Colțul prietenilor 
cărții" au fost de un real folos 
în alegerea cărților preferate. 
In acest sens un singur exem
plu este edificator : în anul 
trecut Constanța Vlaicu care 
lucrează în sectorul păsări a 
citit 42 de cărți. Nu este deci 
deloc de mirare că și în munca 
ei a obținut rezultate fru
moase".

O bogată activitate de popu
larizare a cărții desfășoară bi
blioteca raională din Tg. Lă- 
puș, regiunea Maramureș. Prin 
intermediul scrisorii învățăto
rului ROMAN PRECUP am 

de a Il-a etapă a festivalului 
filmului la sate. Numai la pri
mele reprezentații cu filmele 
„Omul de lîngă tine", „Frați 
în Cosmos", „Printre oameni 
buni" etc. au participat peste 
3 100 de spectatori din satele 
moțești. In sprijinul festivalu
lui filmuluj la sate formațiile 
artistice de amatori de la că
minele culturale susțin în con
tinuarea prezentării filmelor 
artistice și documentare, pro
grame artistice inspirate din 
viața satelor și comunelor. In 
satul Rișculița prezentarea fil
melor a fost urmată de pro
grame ale brigăzii artistice de 
agitație (de pildă, programul 
intitulat „La noi în gospodă
rie"). La Luncoiu de Jos a ru-

Continuînd o veche tradiție, 
Centrul regional București de 
librării și difuzare a cărții a 
organizat în cursul anului tre
cut numeroase întîlniri între 
autori și cititori. Aproape 40 
de asemenea întîlniri au avut 
loc în întreprinderile din Ca
pitală, unde autori de cărți 
tehnice și-au prezentat noile 
lor lucrări.

In unele librării centrale ci
titorii s-au întîlnit cu Mihai 
Beniuc, George Călinescu, Ion 
Pas, Aurel Mihale, Radu Tu- 
doran, Ion Lăncrănjan, Nina 

date acasă, au organizat con
sultații suplimentare la ca
pitolele deficitare.

Conf. ing.
GHEORGHE HORTOPAN 

decanul Facultății 
de electrotehnică

Studiu individual, 
seminarii 

recapitulative, 
consultații

Calificativul bun obținut de 
un student la examen este 
în primul rînd rezultatul 
seriozității cu care a mun
cit el pentru însușirea mate
riei respective. Dar în acest 
calificativ este cuprinsă și 
munca cadrelor didactice a 
căror obligație este nu numai 
de a preda un anumit volum 
de cunoștințe ci și de a ur
mări măsura în care ele sînt 
însușite, de a contribui la 
formarea 'deprinderilor de a- 
plicare practică a cunoștințe
lor respective. Deci reușita

putut afla despre activitatea . 
colectivului bibliotecii, format • 
din tinerii Martin Petru, Fati ' 
Elena și Hruban Elena. Peste 
90 de manifestări de masă cu 
cartea au fost organizate în a- J 
nul 1963: lecturi în grup, seri j 
literare, recenzii, concursuri, j 
In bilanțul succeselor se în- j 
scrie și acesta : peste 2 000 de j 
oameni au împrumutat și citit ) 
cărți de la bibliotecă. Cei j 
mai activi cititori ? Roman j 
Greta, Ionaș Margareta, Sas J 
Victoria care au citit în j 
medie cite 25—35 de cărți și J 
alțiu ’

Colectivul acestei biblioteci a j 
stabilit din vreme o seamă de j 
măsuri pentru activitatea în j 
acest an: să folosească mai j 
mult punctele de agitație și J 
activul obștesc în organizarea 
acțiunilor de masă.

Mulți corespondenți volun
tari, printre care Ion Coțoi ac
tivist cultural, regiunea Cri- 
șana, Herlău Alexandru, co
muna Zimbru, raionul Gura- 
honț, ne-au scris despre pasi
unea cu care colectiviștii pă
trund tot mai mult tainele 
cărților.

]
1
!1

J

LIANA CRÎNGUȚ {

lat filmul documentar „între
ținerea pășunilor" urmat 
de filmul romînesc „Pa
gini de vitejie", recenzat 
în prealabil de directorul 
casei raionale de cultură 
Brad. Cu prilejul festivalului 
filmului la sate, la multe uni
tăți cinematografice din raio
nul Brad alături de filmele ar
tistice, sînt vizionate numeroa
se filme documentare pe teme 
agrozootehnice și de știință 
popularizată a căror prezen
tare se face de către ingineri 
de specialitate din gospodăriile 
agricole colective sau de la 
întreprinderile industriale din 
jur, de profesorii și învățătorii 
satelor.

Cassian, Alex. Mitru și alți 21 
de scriitori.

C.L.D.C. București și-a pro
pus să organizeze în continua
re asemenea întîlniri. Mihai 
Beniuc va prezenta în curînd 
cititorilor romanul său „Dis
pariția unui om de rînd", Ion 
Popescu-Gopo, cartea „Filme, 
filme, filme", Nicolae Tăutu, 
romanul „Așa cum a fost", iar 
Sergiu Fărcășan, volumul 
„Atacul cesiumiștilor".

(Agerpres)

examenului poate fi asigurată 
numai din timp, pe parcursul 
unui întreg semestru.

Am să mă refer la felul în 
care a folosit catedra noastră 
consultațiile — această me
todă eficace de îndrumare și 
control a studiului individual 
al studenților atît în timpul 
semestrului cît și acum în 
preajma examenelor. La orele 
de consultații au participat 
nu numai studenții care au 
avut de cerut lămuriri privi
toare la materia studiată, ci 
și un număr mare de studenți 
invitați de profesori pentru a 
le controla și îndruma activi
tatea. Ședințele de consulta
ții au fost mereu suprasolici
tate. De pildă, consultațiile 
pentru „Analiza matematică1* 
fixate pentru studenții anului 
I al Facultății de mecanică 
s-au bucurat de o largă par
ticipare depășind în unele ca
zuri timpul de 2—3 ore. în 
multe cazuri, studenții se pre
zentau la consultații cu capi
tole studiate potrivit unui 
plan alcătuit cu profesori.

în preajma sesiunii am or
ganizat numeroase seminarii 
recapitulative, în care fixam 
uneori o problemă și acordam 
un interval de timp pentru 
recapitularea materiei legate

La cercul de țesătorle al Casei pionierilor din Oradea

Foto i a PLECAN„Viața culturală

In fiecare săptămînă, comisia 
culturală a Asociației studenți
lor din Facultatea de geologie- 
geografie București editează un 
buletin intitulat „Viața cultu
rală a facultății". La rubricile 
„Capodopere ale artei univer
sale", „Recenzii și cronici", 
„Activitatea culturală în gru
pe", „Cărți noi’ colaborează 
studenții facultății.

De exemplu, săptămînă acea
sta la rubrica „Capodopere ale 
artei universale" prezentarea 
pictorului Delacroix a fost fă
cută de către studentul Emil 
Constantinescu, iar recenzia 
cărții „Fructul mîniei" de 
J. Steinbach a fost făcută de 
către studentul Olteanu Radu.

Buletinul săptămînal editat se 
bucură de un deosebit succes 
în rîndul studenților.

OLIMPIU VLADIMIROV 
student

Cartea -
prietena noastră
Biblioteca uzinei mecanice 

din Cîmpina este înzestrată cu 
10 695 volume de literatură be
letristică și 4 620 cărți de spe
cialitate. Pînă acum peste 500 
de tineri s-au înscris la con
cursul „Iubiți cartea" iar jumă
tate din aceștia au obținut in
signa de „Prieten al cărții". In
teresul tinerilor pentru litera
tură este stimulat și printr-o se
rie de acțiuni cultural-educa
tive inițiate de comitetul 
U.T.M. In acest scop au fost 
organizate concursuri pe tema 
„Cine a citit mai multe cărți", 
„Cine cunoaște mai multe opere 
ale clasicilor romîni", „Ce scri
itori contemporani preferați”, 
recenzii, discuții etc.

In inițierea acestor acțiuni 
s-au evidențiat organizațiile 
U.T.M. de la secțiile mecanică 
I, forje, mecanică II, finisaj.

MIHAI GEORGESCU 
desenator tehnia

de problema respectivă, alte
ori ceream studenților să re
zolve lucrarea individual, 
chiar în seminar, sub îndru
marea cadrelor didactice. 
Ambele metode i-au ajutat 
pe studenți în aprofundarea 
materiei. Și tot pentru a veni 
în sprijinul studenților am a- 
sigurat în aceste zile, prezența 
la catedră a cadrelor didac
tice care oferă zi de zi, con
sultații, îndrumări. Studen
ților nu le mai rămîne decît 
să facă — cu prilejul sesiunii 
— dovada temeinicei lor pre
gătiri.

Prof. univ.
C. IONESCU BUJOR

Autoexigență, 
responsabilitate 

in studiu
Pe tot parcursul semestru

lui, în centrul muncii politice 
desfășurate de organizația 
U.T.M. a stat pregătirea pro
fesională a studenților acor-

© „HALIMA" și alte 
cărți populare

O inițiativă valoroasă a dus la 
reunirea într-un masiv volum — 
pus recent la îndemîna cititorilor 
de Editura pentru literatură —• a 
unora dintre cele mai frumoase 
„cărți populare", care s-au bucu
rat și în țara noastră, de-a lungul 
multor zeci și sute de ani, de o 
coldă prețuire.

Este vorba de vestita „Halima* 
— din care volumul amintit a se
lectat cîteva din cele mai frumoasa 
povestiri, de nu mai puțin popu
larele „Alexandria*, „Viața și pil
dele lui Esop", „Viața lui Bertol- 
do", „Toată viața, istețiile și lap
tele minunatului Till Buhoglindă* 
șl altele.

Așadar, o antologie din tezaurul 
de valori literare ale geniului 
popular universal, alcătuită pe ba
za manuscriselor sau tipăriturilor 
rămase de la traducătorii vremii, 
unele vechi de clteva sute de ani, 
cum este acela al „Povestirilor 
arabe din Halima* atît de frumos 
transcrise în romînește, la 1783, de 
către Rafail din Hurez.

Evident, antologia are darul să 
faciliteze, într-o transcriere mo
dernă. lectura unor capodopere ale 
literaturii populare, înscriindu-se 
împreună cu ediția mal amplă 
„Cărțile populare în literatura ro- 
mlnească", din care a și fost se
lectată ca un act de cultură deo
sebit, venind în întînnpinarea inte
resului nemijlocit al unul foarte 
larg publia de cititori.

dîndu-se un ajutor diferen
țiat organizațiilor U.T.M. din 
facultăți și ani, în funcție de 
situația concretă.

în grupe — acolo unde a 
fost cazul — s-a discutat si
tuația profesională a studen
ților, stabilindu-se măsurile 
concrete pentru ridicarea ni
velului la învățătură. La 
grupa 942 anul IV T.C.M., 
de pildă, s-a constatat că 
unii studenți nu lucrează rit
mic la întocmirea proiectului: 
Mașini de ridicat. Discuțiile 
din grupă, criticarea studen
ților mal delăsători au dus la 
accelerarea ritmului de exe
cutare a proiectului pentru 
predarea lui în termenul sta
bilit.

Analiza muncii profesionale 
a făcut și obiectul multor a- 
dunărl generale. Aplicarea 
hotărîrilor adoptate a dus la 
îmbunătățirea activității unor 
studenți, la crearea unei at
mosfere favorabile studiului.

La Facultatea de mecanică 
agricolă, comitetul U.T.M. a 
organizat o serie de adunări 
în care cadre didactice le-au 
vorbit studenților despre fru
musețea profesiunii lor. A- 
ceste adunări, precum și alte 
măsuri au dus la ridicarea 
simțului de răspundere al 
studenților față de pregătirea 
lor profesională-

S-a îmbunătățit în această 
perioadă activitatea emisiu

@ TATIANA NICOLESCU:
„Tolstoi și literatura 
romină“
Opera titanului literaturii uni

versale Lev Tolstoi, a exercitat și 
în cultura noastră o influență apre
ciabilă, ca pretutindeni de altfel. 
Cartea Tatianei Nicolescu, recent 
apărută în Editura pentru literatură, 
„Tolstoi și literatura romînă". rod 
al unei susținute șl întinse cerce
tări bibliografice, de Istorie lite
rară șl de literatură comparată, se 
bucurd de o solidă argumentație 
și de o Judicioasa organizare a 
materialului folosit.

Autoarea urmărește atent ecoul 
operei șl personalității tolstoiene 
în opinia publică romîneasaă și în 
activitatea unor scriitori romîni, 
în timpul vieții marelui prozator și 
apoi în perioada dintre cele două 
războaie.

Obiectul unor capitole ale lucră
rii îl constituie raportul dintre ex
periența creatoare a lui Tolstoi șl 
dezvoltarea romanului romînesc 
între cele doufl războaie.

Cercetarea întreprinsă relevfl fi
liații sau influențe tolstoiene în 
activitatea unor scriitori romîni, ca 
Duiliu Zamfirescu, Sadoveanu, Sla
vici, Agîrbiceanu, Gala Galaction, 
Cezar Petrescu.

In șfîrșit, alături de un masiv 
capitol dedicat difuzării operei lui 
Tolstoi în Romînia, din 1944 pînă 
azi, Tatiana Nicolescu se ocupă șl 
de aspectul privind opera genia

nilor locale radiofonice, a ga
zetelor de perete, a posturilor 
utemiste de control, a gaze
telor satirice.

Acum, în preajma sesiunii, 
comitetul U.T.M. a luat unele 
măsuri concrete menite să 
ducă la obținerea unor rezul
tate bune la examene. Dintre 
acestea cităm: cunoașterea 
amănunțită a stadiului de 
pregătire al fiecărui student; 
predarea de către studenții 
din anii mari în prima săptă- 
mînă a lunii ianuarie a pro
iectelor, lucrărilor de labora
tor și temelor de casă (lucru 
care s-a și realizat) ; reparti
zarea unor studenți din anii 
mari, fruntași la învățătură, 
să-i ajute pe studenții din 
anul I la organizarea timpu
lui de studiu, programarea 
judicioasă a examenelor etc.

VASILE MORARU 
secretarul comitetului U.T.M.

★

Dacă în prima parte a se
mestrului s-a urmărit frec
vența la cursuri și seminarii, 
modul cum își gospodăresc 
studenții timpul liber, în ul
tima vreme, după probele de 
control, s-au putut lua măsuri 
mai concrete de sprijinire a 
unor studenți cu goluri în 
pregătire, de mobilizare a a- 
celora care manifestau delă
sări. Analiza rezultatelor ob
ținute la probei» de control

Intre 31 august și 9 septem
brie va avea loc la București 
cel de-al VII-lea Congres 
internațional de știința solului, 
încă de pe acum și-au anunțat 
participarea 1 290 de specia
liști din 72 de țări.

Comitetul de organizare a 
primit pînă la începutul anu
lui pentru a fi prezentate la 
congres, 979 de titluri de co
municări științifice.

Pregătirile pentru lucrările 
congresului sînt în plină des
fășurare. Comitetul de organi
zare definitivează în aceste 
zile măsurile organizatorice și 
efectuează traducerea în lim
bile oficiale a rezumatelor co
municărilor, în vederea tipări
rii lor,

★

Joi dimineața a părăsit Ca
pitala îndreiptîndu-se spre Re
publica Arabă Unită, un grup 
folcloric alcătuit din 52 de ar
tiști amatori muncitori, țărani 
colectiviști, elevi, studenți — 
care va participa la primul 
Festival internațional de fol** 
clor de la Cairo.

Grupul condus de Vasile 
Florea, director al Direcției 
relații externe din Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
cuprinde echipa de dansuri a 
Casei de cultură din Brașov, 
formația de călușari din co
muna Frumoasa, taraful do 
muzică populară din comuna 
Slobozia, regiunea București, 
precum șl soliști din mai multe 
regiuni ale țării.

NO! —,
lului prozator șl critica noastră 
nouă.

Așa cum conchidă și autoarea 
„Circulația intensă a scrierilor tols
toiene în Romînia, prezența lor in 
mișcarea literară, interesul puter
nic stîrnit de personalitatea mare
lui clasic al literaturii ruse, ca și 
de creația lui. constituie fapte și 
date revelatoare care vin să în
tregească capitolul importanței 
mondiale a operei lui L, N. 
Tolstoi*,

© ION POPESCU-GOPO: 
„Filme, filme, filme64

Un album Gopo, nu poate, fireș
te, să nu stîrnească interesul. Nu
mele cineastului romîn e azi cu
noscut și recunoscut pretutindeni 
și, cum scrie și maestrul Arghezi 
în entuziasta prefață, „In activita
tea artistică internațională, Gopo 
e o prezență romînească. fericită 
pentru faima țării și a poporului 
nostru, al cărui geniu autentic în
cepe să circule prin toată lumea 
veche și nouă".

Așadar. Editura Meridiane ne-a 
oferit recent bucuria întîlnirii pe 
aripile peniței, — a scriitorului și 
a artistului desenator — cu Gopo. 
Pentru că în acest album, editat în 
excelente condiții grafice, Gopo ni 
se dezvăluie totodată la fel de fer
mecător și ca autor al unor „me
morii" • istoria amuzant povestită 
a debutului său cinematografic, a 
procesului laborios care a prece
dat bogata și ingenioasa sa activi
tate cineastă.

însoțite de reproduceri numeroa
se din schițele care au premers 
filmelor îndrăgite de noi toți, is
torisirile ne introduc în laborato
rul acestui poet al desenului ani
mat, familiarizîndu-ne cu „lumea 
lui Gopo" și uneori oferind răs
punsul întrebării noastre intime : 
cum a apărut „omulețul" și peri
pețiile lui.

la anul I mecanică agricolă,
II transporturi, III telecomu
nicații și altele, au permis 
depistarea studenților cu o 
pregătire profesională nesa
tisfăcătoare și stimularea lor 
pentru a-și îmbunătăți activi
tatea.

Pentru urmărirea stadiului 
de execuție a proiectelor la 
anii mari, comisiile profesio
nale au întocmit grafice în 
care, săptămînal, era prezen
tată situația. Urmărirea a- 
tentă a îndeplinirii acestei 
obligații profesionale a făcut 
ca majoritatea studenților 
(anii III mecanică, II T.C.M.,
III și IV transporturi etc.) 
să-și predea proiectele cu 
2—3 săptămîni înainte de ter
men. Consiliul asociației 
noastre a luat și alte măsuri, 
acum, în sesiune, în sprijinul 
bunei pregătiri profesionale 
a studenților. Astfel, împre
ună cu rectoratul au fost eli
berate unele 6ăli de curs 
pentru studiu ; cadre didac
tice vizitează studenții cămi- 
niști acordîndu-le pe loc con
sultații, ajutor în organizarea 
studiului, indicații asupra 
modului în care să folosească 
materialul bibliografic ; în 
cămine au fost create toate 
condițiile pentru o muncă a- 
tentă, de conținut.

C. ATANASIU
președintele consiliului 

asociației studenților



Șl ÎN PERIOADA IERNII
In regiunea Galați, iarna 

are de obicei, o durată lungă, 
temperaturi scăzute, ceea ce 
face ca și perioada de stabu- 
lație la grajduri a animalelor 
să se prelungească.

De aceea colectiviștii din 
raionul Tecuci dau o aten
ție deosebită gospodăririi 
furajelor, modului de admi
nistrare a acestora în hra
na animalelor în așa fel 
încît producția de lapte și 
carne să ^e mențină constan
tă și în perioada de iarnă. 
Gospodăria colectivă „6 Mar
tie" din comuna Drăgănești, 
de exemplu, are un sector zo
otehnic bine dezvoltat. Colec- 
tiviș ii de aici au trecut la 
lotizarea animalelor pe baza 
unui potențial de producție a- 
propiat în vederea unei fura
jări raționale, diferențiate. 
Organizația U.T.M. din a- 
ceastă gospodărie (secretar 
Dumitru Isac) a considerat 
că cei 22 de tineri care lu
crează în zootehnie pot să 
aducă o contribuție însem
nată în ce privește obținerea 
în perioada de stabulație la 
grajduri a unor producții de' 
lapte și carne constante. în- 
tr-o adunare generală U.T.M. 
președintele colectivei, le-a 
vorbit tinerilor despre ali
mentația specifică în lunile de 
iarnă, cît și despre atenția cu 
care trebuie administrate, gos
podărite nutrețurile. în func
ție de lotizarea animalelor

s-a trecut la stabilirea rați
ilor zilnice și la o hrănire di
ferențiată adică cu rații pen
tru întreținere și pentru pro
ducție plus rații suplimentare 
pentru stimularea creșterii 
producției de lapte. Cînd s-a 
trecut la îngrijirea la grajd 
s-a avut în vedere și trecerea 
treptată în ce privește hrăni- 
rea cu noi furaje prin admi
nistrarea zilnică de cantități 
mărite pînă s-a ajuns la can
titatea prevăzută. Toate aces-

n-a scăzut deloc. Ba, mai mult 
chiar, aceasta a făcut posibil 
realizarea planului anual de 
2100 litri lapte prevăzut în 
medie pe cap de vacă fura
jată cu cîteva zile înainte de 
termen.

La numai cîțiva kilometri 
de această gospodărie se află 
G.A.C. „9 Mai“ din comuna 
Barcea. Colectiviștii de aici 
dispun și ei de un sector zo
otehnic dezvoltat. Adăpostu
rile sînt la fel de bune ca și

lapte pe care trebuie să o ob
țină de la loturile lor de 
vaci, nu fac o furajare dife
rențiată și nu dau atenția cu
venită preparării și gospodă
ririi furajelor. Cocenii sînt 
puși în iesle netocați și în 
cantități mai mari decît e ne
cesar. Risipa de furaje se 
vede îndată ce ajungi la con
strucțiile sectorului zootehnic; 
în jurul grajdurilor sînt răs- 
pîndite tone întregi de coceni 
și chiar porumb știuleți cu

EBRAJEIE - 
MAI BINE GOSPOBĂRIIE

tea fiind stabilite, organizația 
U.T.M. s-a preocupat ca tinerii 
să le respecte, urmărind în a- 
celași timp generalizarea și a- 
plicarea experienței bune.

Adăposturile corespunzătoa
re — în grajduri există lumi
nă electrică, sursă permanentă 
de apă — ca și furajarea ra
țională, științifică au făcut ca 
animalele să dea producții de 
lapte ridicate și pe perioada 
iernii. Astfel după mai bine 
de două luni de la intrarea 
animalelor în perioada de 
stabulație producția de lapte

la vecinii din Drăgănești cu 
excepția geamurilor sparte și 
neînlocuite. Au de asemenea 
lumină electrică și instalație 
de apă în grajduri. Și aci lu
crează ca îngrijitori de ani
male un număr de aproape 
20 de tineri. Producția de 
lapte este însă mică, și conti
nuă, în special de la intra
rea animalelor în perioada de 
stabulație, să scadă. Cauzele 
sînt multe. Iată cîteva din 
neajunsuri. Animalele sînt 
nelotizate. îngrijitorii nu 
cunosc care este producția de

boabe de la pătulele situ
ate în imediata apropiere a 
grajdurilor.

Cu toate că această situație 
se datcrește în mare măsură 
și tinerilor care lucrează în 
sectorul zootehnic, organizația 
U.T.M. n-a intervenit, așa cum 
avea datoria, n-a discutat acti
vitatea lor în nici o adunare 
generală. Și ar fi fost cazul 
pentru că, făcînd un drum cu 
echipa nr. 2 de deservire cu 
furaje, te convingi că deși 
hrana se dă de către gestionar 
pe bază de cîntar, se risi

pește pe drum. Aceste nea
junsuri se reflectă și în rea
lizările slabe obținute. Pînă 
la sfîrșitul lunii decembrie se 
realizaseră doar circa 1200 
litri lapte față de 1 600 litri 
cît a fost prevăzut în planul 
de producție al gospodăriei.

Rezultă din cele arătate 
mai sus, că atît conducerea 
gospodăriei cît și organizația 
U.T.M. care răspunde de ac
tivitatea tinerilor, trebuie să 
ia măsuri practice, eficiente, 
pentru îndreptarea situației. 
Schimbul de experiență făcut 
recent la vecinii lor din Dră
gănești (schimb organizat la 
nivelul raionului), și la care 
au participat și ei, le-a dovedit 
ce mare importanță are felul 
în care trebuie hrănite și în
grijite animalele, modul în care 
trebuie să fie administrate și 
gospodărite furajele. In îmbu
nătățirea muncii în acest sec
tor tinerii de la G.A.C. „9 Mai* 
din comuna Barcea pot să 
aducă o contribuție însem
nată încît și în perioada de 
stabulație să se obțină (aceas
ta fiind pe deplin posibil și 
demonstrat în practică de 
multe gospodării colective) 
producții constante de lapte și 
carne.

T. OANCEA 
corespondentul „ScînteH 
tineretului" pentru re

giunea Galați

PRODUCȚII CONSTANTE DE CARNE Șl LAPTE

Noi filme 

pe ecrane 

în anul 1964
Anul acesta va aduce pc 

ecranele noastre cîteva noi pro
ducții cinematografice ale stu
diourilor romînești și străine.

Printre realizările cineaștilor 
romîni se numără filmele artis
tice : „Pași spre Lună", un oma
giu adus zburătorilor cosmici, 
de Ion Popescu-Gopo, „Anotim
puri*, în regia lui Savel 
Stiopul, „Casa neterminată", un 
film consacrat vieții citadine, 
al regizorului A. Blaier, „Dra
goste de o seară", după sce
nariul lui Al. I. Ghilia, regizor 
Horea Popescu, „Comoara", 
după nuvela „La Răzești", de 
V. Em. Galan, în regia lui Vic
tor Iliu.

Pe ecrane vor rula și reali
zări ale cineaștilor din alte țări, 
multe premiate la diverse fes
tivaluri internaționale. Vor fi 
prezentate, printre altele, fil
mul pe ecran panoramic „Legea 
Antarctidei" și „Noi doi bărbați* 
producții ale studiourilor 
sovietice, „La Ciociara" în regia 
lui Vittorio de Sica, după cu
noscutul roman al lui Alberto 
Moravia și „Ghepardul" al lui 
Luchino Visconti după roma
nul lui Tomasso de Lampedusa; 
coproducția italo-franceză „Era 
noapte la Roma", în regia Iui 
Roberto Rosellini, In care va 
juca și actorul sovietia Serghei 
Bondarciuk, „Aminitirile unui 
tînăr", (S.U.A.), un film după 
Hemingway și despre Heming-

Primii pași... cu schiurile
Foto: Prol V. ORZA

Cupa orașului București" la hochei

în comuna Caragiale, locul de 
naștere al marelui scriitor, a avut 
loc joi un interesant simpozion. 
Peste 250 de localnici aflați in sala 
clubului din comună au urmărit 
cu deosebit interes conferințele ți
nute de profesorii de limba romînă 
Nicolae Oprescu și Lazăr Dinescu 
din Tîrgoviște despre viața și ope
ra lui Ion Luca Caragiale.

Formația de teatru a Casei de 
cultură din Tîrgoviște a prezentat 
apoi piesa ,,O noapte furtunoasă".

Tot aici vineri și sîmbătă vor 
fi organizate seri literare consacra
te lui I. L. Caragiale.

(Agerpres)

Spartachiada
de iarnă

a tineretului
unIn regiunea Hunedoara, 

număr tot mai mare de tineri 
mineri, siderurgișli, țărani co
lectiviști, elevi și studenți par
ticipă la competițiile sportive 
de masă. La întrecerile desfășu
rate în prima etapă a Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului 
au evoluat peste 50 000 de 
participanți. Consiliile asociați
ilor sportive din centrele side
rurgice Hunedoara și Călan au 
angrenat la concursurile spor
tive ale sezonului de iarnă a- 
proape 10 000 de tineri siderur- 
giști, constructori și elevi din 
școlile profesionale și medii.

Aproape în toate cele peste 
330 asociații sportive din regi
une se desfășoară, concomitent, 
și întrecerile pentru cucerirea 
insignei de polisportiv. Din cei 
12 100 de participanți, mai mult 
de 2 200 au trecut toate nor
mele și sînt deținători ai in
signei. Dintre aceștia aproape 
500 sînt tineri mineri din bazi
nul Văii Jiului șl de la Teliuc 
și Ghelar.

Patinoarele 
Lupeni, Brad 
de schi de la
Paring, Retezat, Sebeșului și 
Cugirului cunosc în aceste zile 
multă animație. Ele găzduiesc 
interesante 
patinaj și 
parte din 
chiadei de

Aseară, pe patinoarul artifi
cial în ultima zi a „Cupei o- 
rașului București" la hochei 
pe gheață echipa selecționată 
olimpică a țării noastre a ob
ținut un valoros rezultat de 
egalitate 3—3 (2—3 ; 1—0 ; 
0—0) în fața puternicei echi
pe Aripile Sovietelor. Meciul 
a prilejuit o întrecere de bună 
valoare tehnică în care ho- 
cheiștii romîni jucînd la ade
vărata lor valoare au consti
tuit un adversar redutabil. 
Scorul a fost deschis în minu
tul 2 de Maslenikov dar e- 
chipa romînă a luat apoi a- 
vantaj prin cele două puncte 
realizate de Szabo I și Szabo 
II. Echipa sovietică a atacat 
organizat, a egalat și a reușit 
să termir •

repriză. La reluare, hocheiștil 
noștri au combinat rapid și 
Varga a adus egalarea. Ulti
ma repriză a fost marcată de 
atacuri spectaculoase la am
bele porți, niciuna din forma
ții nereușind însă să modifice 
scorul.

în deschidere, Spartak 
Plsen a învins cu 3—2 sel. 0- 
rașului Berlin (R.D.G.). Cea 
de a 7-a ediție a „Cupei ora
șului București" a revenit 
formației Aripile Sovietelor — 
7 puncte urmată de Spartak 
Plsen — 6 puncte, sel. olimpi
că a R.P.R.
Berlin — 2

a

în avantaj prima

tineret 
puncte.

— 5 puncte, sel. 
puncte și sel. de 
R.P.R. — zero

(Agerpres)
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Kecskemet 'va
cel de-al treilea tur
neu zonal european de 
șah la care participă 
18 mari maeștri ți 

‘ maeștri, internaționali.
Primii 5 clasați se vor 
califica pentru turneul 
nter-zonal. Printre par-

orașul 
Începe

gheață a S.U.A, alcă
tuită din jucători ai 
ligii răsăritene a cam
pionatului american. 
Echipa S.U.A. va în
tâlni la 17 ianuarie la 
Kiev, echipa Dinamo, 
după care va evolua 
la 19 și 21 ianuarie la 
Moscova în compania 
echipei secunde a 
U.R.S.S. în continua
rea turneului echipa 
S.V.A. va juca la Ria- 
zan cu Aripile Sovie
telor (23 ianuarie), la 
Leningrad cu selecțio* 
nata orașului (25 ia
nuarie) și la Riga cu 
Daugava (26 ianuarie).

tineană Lorenzo. în 
continuarea turneului 
pe care-l Întreprinde 
în Costa Rica, Slovan 
Bratislava a întîlnit la 
San Jose, echipa 
,,Cartagina“ de care a 
dispus cu scorul da
3— 2 (1—0). Jucînd la 
Buenos Aires cu P. C. 
Viena, echipa Inde- 
pendiente, campioana 
Argentinei, a obținut 
victoria cu scorul de
4— 3.

MAI MULT DECÎT
PRIETENIE

Moment din spectacolul 
Teatrului de stat din Brăila 
cu comedia lui Nicuță Tă- 
nase „Băiat bun dar... cu 

lipsuri*
Foto t AGERPRES

way, „Omul cu ricșa" (Japonia) 
In regia lui Hiroshi Inagaki ț 
„Placido", realizat de studiouri
le spaniole.

(Agerpres)

din Hunedoara, 
și Sebeș, pîrtiile 
poalele munților

concursuri de schi, 
săniuțe, care fac 
programul Sparta- 
iarnă a tineretului.

tlcipanți figurează ma
rii maeștri internațio
nali Pachmann 
Cehoslovacă), 
(R. P. Ungară), 
(R. P. Ungară), 
novici (Iugoslavia) și 
Tringov (R. P. Bulga
ria). La acest turneu, 
R. P. Romînă, va fi 
reprezentată de cam
pionul mondial de ju
niori Florin Gheorghiu.

(R. S. 
Bilek 

Szabo 
Mata-

® Miercuri s-au dis
putat mai multe Intîl-

• La 15 ianuarie ur 
mează să sosească la 
Moscova o reprezen
tativă de hochei

niri Internaționale de 
fotbal. La Atena, echi
pa Panathinaikos a în
vins cu scorul de 4—1 
(2—0) formația ar gen-

• Echipa olimpică 
de hochei pe gheață a 
S.U.A. a susținut la 
Jilina o nouă întîlnire 
cu selecționata secun
dă a R. S. Cehoslova
ce. Din nou victoria a 
revenit hocheiștilor 
cehoslovaci cu scorul 
ie 4—3 (1—1; 2—1;
I—I). în cadrul aces
tui turneu echipa a- 
mericană a jucat de 
trei ori cu echipa se- 
sundă a R. S. Ceho- 
ilovace, pierzînd toate 
locurile. Gazdele au 
riști gat cu 9—3; 3—2 
91 4—3.

'Am să vă poves
tesc o întîmplare 
petrecută în satul 
nostru — Bîrsești, 
raionul Curtea de 
Argeș.

In urmă cu trei 
ani, din cauza unei 
boli contagioase, 
Maria Gh. Gealapu 
a rămas cu o infir
mitate la. un picior. 
Fetița împlinise pe 
atunci 7 ani. Copiii 
de vîrsta ei mergeau 
la școală, dar Maria 
nu putea umbla. Pă
rinții au fost nevoiți 
pînă la urmă să se 
împace cu această 
situație pînă într-o 
zi, cînd...

Intr-o seară, acasă 
la Maria a venit un 
oaspete, învățătorul 
Gheorghe Velea.

— Ar fi bine să 
dațl copilul la școa-

lă — a apus el pă
rinților.

— Bine, dar... nu 
poate umbla, i-au 
răspuns ei. Tlnărul 
învățător n-a stat 
prea mult pe gîn- 
duri.

— Nu-i nimic. O 
Înscrieți la școală și

Din însemnările 
corespondentu
lui voluntar

în fiecare zi îi voi 
preda lecțiile, aici, 
acasă.

Și așa, zi de zi, tl- 
nărul învățător a 
ajutat-o pe Maria să 
învețe. Acum, fetița 
este elevă în clasa a 
treia și se numără 
printre cei mai buni 
la învățătură.

Intre timp, datori
tă intervențiilor me-

dlcllor Maria a înce
put să meargă din 
nou. ‘ 
dar putea veni și 
singură la școală. 
In ultimele zile însă 
în raion a nins și 
zăpada mare a îm
piedicat-o pe Maria 
să mai meargă. Co
legii au aflat deîn- 
dată și...

Unii au propus să 
treacă pe la Maria 
în fiecare zi și să o 
ajute. Ideea era bu
nă, dar e altceva a- 
tunci cînd asculți 
lecția direct de la 
profesor. In cele din 
urmă au hotărît să o 
ducă în fiecare dimi
neață la școală cu 
săniuța, așa că, Ma
ria răspunde în fie-, 
care zi „prezent".

Mal greu —

FL. VELESCU
proiesor

CRONICA FILMULUI

am rar cultivat în 
cinematografia na
țională, dar cu cîteva 
succese („Alarmă în 
munți", „Secretul d- 
frului") filmul de 
aventuri își croiește

repede drum spre inima spectato
rului. A celui tînăr cu precădere, 
dornic de acțiuni curajoase, 
prevăzute, ieșite din comun.

Ceea ce aduce proaspăt „Pisica 
de mare" este o simplitate a fa
bulației, care dă filmului o anume 
grație și eleganță ; pe pelicula fil
mului respectiv nu se ucid șase 
oameni pe minut — nici măcar 
unul singur în șaizeci de minute; 
— în singurul caz cînd se trage

ne-

(Agerpres) (Agerpres)

cu pistolul e vorba de un glonte 
orb; nu există urmăriri spectacu
loase pe acoperișuri și nici lovituri 
de teatru cu efect copleșitor. Ceea 
ce-i preocupă mai mult pe realiza
tori este de a descifra resortul in
tim al acțiunilor, psihologia per
sonajelor, tăria sufletească, inteli
gența și curajul unor tineri capa
bili să contracareze intențiile unor 
spioni. Ceea ce este mai impor
tant decît însuși mobilul intrigii 
(în filmul nostru cam naiv și ilo
gic: interesul spionilor e îndrep
tat spre planul unui banal sistem 
de aerisire a galeriilor minereului 
albastru în loc de a încerca să afle 
centrul zăcămîntului prețios).

Așadar nu vom judeca filmul 
„Pisica de mare" după punctul lui 
de pornire. Ci după firescul — 
pe alocuri iscusința (dovedită în 
scenele probelor la care e supus 
„Pescărușul") cu care e condus 
firul povestirii așa încît să te țină 
încordat pînă la ultimul cadru. Și 
— mai ales — după doza de ome
nesc, de adevăr cotidian sau de 
caractere pe care-l conține. Ceea 
ce valorează mult la un gen care 
înclină uneori spre o demonstrație

rece, ecuație cu cît mai multe — 
și cît se poate de necunoscute.

O ședință obișnuită de produc
ție în cabinetul unui institut teh
nic modern; un inginer șef cu au
toritate, o tînără ingineră, un as
pirant la mîna fetei, drăguț și stă
ruitor. Și — în acțiune paralelă — 
un mesaj interceptat de organele 
securității. Poate că expuse așa 
faptele nasc prea fățiș asociații. 
Filmul nu se vrea subtil și îmbi
bat de mistere, scenariștii — Petre 
Luscalov și Vladimir Popescu — 
și regizorul — Gh. Tur cu — nu 
fac eforturi să creeze derute și 
piste false, fente abile ce năucesc 
spectatorul. Se cîștigă în profun
zime ceea ce 6e pierde de obicei la 
filmele de aventuri în artificii de 
calcul, combinații algebrice. Mo
mentul cel mai încordat al filmu
lui nu e descoperirea „Pisicii" 
(deși sistemul cu fotografiatul din 
goana mașinii trezește interes) ci 
„recunoașterea" presupușilor spioni 
din holul barului. Încordarea se 
bazează pe un temei psihologic t 
tinerii care s-au plăcut cu cîteva 
ore în urmă, fără să se cunoască, 
se regăsesc acum într-o postură 
ce-i face să se deteste. Ca în 
„Noaptea spionilor" a lui Clouzot, 
îndrăgostiții se cred dușmani cînd 
în realitate acționează în aceeași 
direcție. Situația e dramatică și ea 
reușește să concentreze atenția 
spectatorului care altfel, lăsată pe 
seama unor peripeții exterioare, 
facile, s-ar fi destrămat repede. 
E ceea ce numim un film mo
dern de aventuri care tinde să ex
ploreze zone de interes mai ele
vate. Intenția mi se pare merito
rie, chiar dacă e doar parțial rea
lizată scenaristic și regizoral. 
Amintim secvențele reușite t in
structajul — paralel realizat prin- 
tr-un montaj ingenios — al fetei 
și al ofițerului care îl substituie 
pe spion; reîntîlnirea căpitanului 
Cernea (Victor Rebengiuc) cu Livia 
Gregorian (Leopoldina Bălănuță) 
de la hotel, scurta și dureroasa re
velație a falsei identități; apoi a 
doua revelație — cea adevărată — 
care o umple de fericire pe în
drăgostită: presupusul „Pescăruș" 
e un om de-al nostru, cinstit. 
Foarte bine realizată regizoral și 
interpretativ disimularea ofițerului 
care nu și-a terminat însă pericu
loasa misiune de contraspionaj.

Admirabil interpretată de actorul 
sobru, interiorizat care e Victor 
Rebengiuc, plecarea lui Cernea — 
aparent nepăsător de soarta fetei 
— la întîlnirea cu „Pisica de 
mare". Și în fine, „happy-endul“ 
în care stîngăcia ultimei întîlniri 
dintre tineri aduce o notă de umor 
proaspăt. L-am fi dorit mai expli
cit „umor".

Secvențele amintite sînt reușite 
incursiuni psihologice străbătute 
de cald lirism. Cu concursul celor 
doi talentați actori (Leopoldina 
afirmată pînă acum doar în tea
tru și la televiziune. Rebengiuc 
verificat cu succes și pe peliculă) 
personajele au consistență, farmec, 
prezență cinematografică.

Plenara Consiliului Central
al Sindicatelor

în zilele de 8 și 9 ianuarie 
1964 a avut loc Plenara Con
siliului Central al Sindicatelor 
din R. P. Romînă.

La Plenară au participat 
membrii și membrii supleanți 
ai Consiliului Central al Sin
dicatelor, președinții consilii
lor regionale și ai unor consilii 
locale ale sindicatelor, șefii 
secțiilor și comisiilor C.C.S., 
reprezentanți ai Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor, Consiliului Național 
al Femeilor, ai unor ministere 
și instituții centrale, repre
zentanți ai presei.

Plenara a analizat contribu
ția sindicatelor la îndeplinirea 
planului de stat pe anul 1963 
și a dezbătut sarcinile ce le 
revin în mobilizarea oameni
lor muncii la realizarea planu
lui de stat pe anul 1964.

De asemenea, Plenara a 
examinat execuția preliminată 
a bugetului asigurărilor so- . 
ciale Pe anul 1963 șl proiectul

bugetului asigurărilor sociale 
și al planului de odihnă și 
tratament pe anul 1964, 
precum și execuția prelimina
tă a bugetului sindicatelor pe 
anul 1963 și proiectul bugetu
lui sindicatelor pe anul 1964.

După discuții, la care au 
participat numeroȘi vorbitori, 
plenara a adoptat hotărîri co
respunzătoare în legătură cu 
problemele de mai sus și a sta
bilit unele măsuri organizato
rice ' menite să contribuie la 
continua îmbunătățire a acti
vității sindicatelor.

Plenara a eliberat pe tov. 
Aurel Ardeleanu din funcția 
de secretar al C.C.S. în legătu
ră cu trecerea sa în altă mun
că și a ales în funcția de secre
tari ai Consiliului Central al 
Sindicatelor pe tovarășii: La
risa Munteanu, Dumitru Be- 
jean și Ion Preoteasa.

(Agerpres)

Lucrările celei de*a Xll-a sesiuni
a Sfatului popular al regiunii București
In Capitală s-au desfășurat 

joi lucrările celei de-a XH-a 
sesiuni a Sfatului popular 
al regiunii București.

Raportul privind executarea 
planului de stat local și a 
bugetului pe anul trecut, pre
cum și planul și bugetul pe 
anul 1964, au fost prezentate 
de Vasile Mateescu, președin
tele comitetului executiv al 
sfatului popular regional. De
putatul Eugen Roni a expus 
coraportul comisiilor perma
nente asupra contribuției a- 
duse de deputați la realizarea 
sarcinilor din plan.

Numeroși participanți au 
luat cuvîntul analizînd pe larg 
rezultatele 
popular în 
activitate, 
precedent 
dustriei locale 
au realizat peste plan produse 
de larg consum în valoare de 
peste 31 milioane lei, iar cele 

sectorul gospodăresc au

obținute de sfatul 
toate domeniile de 
In cursul anului 
întreprinderile in

din regiune

depășit planul de prestări ser
vicii către populație cu peste 
18 la sută. Printre celelalte în
făptuiri se numără darea în 
folosință a unei fabrici de 
gheață la Slobozia, a 350 de 
săli de clasă, a 15 noi cămine 
culturale, electrificarea a 160 
de sate față de 100 cîte erau 
planificate, amenajări pisci
cole în valoare de 3 milioane 
etc. In agricultură s-a înre
gistrat față de anul trecut o 
creștere a producției vegetale 
și a șeptelului. Organizațiile 
comerțului de stat și coopera
tist au desfăcut populației de 
peste două ori mai multe măr
furi în comparație cu anul 
1959.

Vorbitorii au făcut nume
roase propuneri pentru îm
bunătățirea continuă a activi
tății sfatului popular regional, 
precum și a întreprinderilor și 
organizațiilor economice lo
cale.

i

CINEMATOG

(Agerpres)

presiv redată de regretatul actor 
N. Sireteanu e starea de ambigui
tate, perfidia spionului care a luat 
locul inginerului-șef Alexandru. 
Hotărît, lucid, personajul inter
pretat de Colea Răutu. Iurie Da
rie, inspirat ales, cu înfățișarea 
lui plăcută și simpatică induce în 
eroare exact atît cît e necesar pen
tru „suspensul" filmului. Restul îl 
ghicește singur spectatorul, fără 
să dea însă prea mare importanță 
unor date biografice precare ale 
personajului. „Pisica de mare" 
nu-și propune să ofere spectato
rului posibilitatea de a deslega șa
rade cinematografice.

Morala — poate cam didactici, 
expusă în finalul filmului — con
ține însă un adevăr de viață ma
tur, o idee prețioasă inedită : duș
manul poate greși și se poate au- 
todemasca, nu atît prin lipsă de 
abilitate (cum crede „Pisica") ci 
prin neînțelegerea structurii cu to
tul deosebite a cetățeanului socie
tății socialiste : cinstea lui fun- ' 
dară, înalta lui conștiință.

ALICE MANOItJ

Jurnalul Annei Frank: ru
lează la Patria (9,15; 12; 14,45; 
17,30; 20,30) ; Excelsior (9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30) ; Pisica 
de mare : rulează la Republica 
(9,15; 11,15; 15; 17; 19; 21) ;
Flamura (10; 12; 14; 16; 18; 20); 
București (9; 11; 13; 15; 17;
19; 21) ; Parașutiștii: rulează 
la Carpați (10; 12; 14; 16) ; Gri- 
vița (10; 12; 16; 18,15; 20,30) ; 
Festival (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21) ; Miorița (10; 12,45; 
15,30; 18,15; 21) ; Melodia (9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30) ; Medi
camentul care ucide : rulează 
la Capitol (9,30; 11,45; 14;
16,15; 19,30; 20,45) ; împărăția 
oglinzilor strîmbe : rulează la 
Tineretului (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30) ; înfrățirea între 
popoare (10; 16; 18; 20); Pro
gresul (15,30; 18; 20,15) ; Cava
lerul Pardaillan: rulează la 
Victoria (9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) ; Moartea se numește
Engelchen : rulează la Giulești 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.30) ; Feroviar (9,45; 12,15;
14,45; 17,30; 20,15) ; Arta (15 ; 
17,45; 20,15) ; Agatha, lasă-te 
de crime /: rulează la Central 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45); Buzești (16; 18,15; 
20,30) ; Aurora (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30); Anicka merge la 
școală : rulează la Lumina (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30) ; Feren
tari (16; 18; 20) ; A dispărut o

navă : rulează la Union (11; 
15,45; 18; 20,15) ; Volga (10; 
12,15; ", “
gram pentru copii: rulează 
la Doina (10; 11,15; 12,30) ; E 
permis să calci pe iarbă : ru
lează la Doina (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30) ; Pașii vieții — 
Copilul teribil — Așa a cuge
tat Diogene : rulează la Tim
puri Noi (10—21); Ucigașul și 
fata : rulează la Cultural (15; 
17; 19; 20,45) ; Flacăra (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30) ; Lira (15,30; 
18; 20,30) ; Valsul nemuritor : 
rulează la Dacia (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21) ; Povestirile lui
Drda : rulează la Crîngași (16; 
18; 20) ; Vitan (15,30; 17,15; 
18,45; 20,30) ; Gol printre lupi: 
rulează la Bucegi (10; 12; 16; 
18,15; 20,30) ; Modern (9,30; 
11,45; 14; 16,30; 19; 21,15) ;
Vară și fum : rulează la Uni
rea (15,30; 18; 20,30) .

16; 18,15; 20,30) ; Pro-

TELEVIZIUNE
Vineri 10 ianuarie 1964

18,30 : Universitatea tehnică la 
televiziune; 19,00: Jurnalul televi
ziunii; 19,10: Acasă la Moș Șagă; 
19,30 : Căsuța din pădure — film; 
20,00 : Săptămîna ; 21,00 : Emi
siune de artă plastică : „Grafica 
lui Rembrand" ; 21,15 • Muzică 
populară romînească ; în încheie
re : Buletin de știri, buletin mete
orologic.



lui N. Herlea

/a Scala din Milano

1 <iercurî a avut loc la Ope- 
ra Scala din Milano al 
doilea spectacol cu opera 

„Don Carlos" de Verdi, în care 
rolul lui Rodrigo a fost inter
pretat de baritonul Nicolae 
Herlea, solist al Teatrului de 
Operă și Balet din București.

Publicul a primit cu deosebita 
căldură pe cîntărețul romîn, a- 
plaudîndu-1 la scenă deschisă 
minute în șir și chemîndu-1 la 
rampă de mai multe ori. După 

dirijorul Gabriele 
Sicilian!,

spectacol, 
Santini și maestrul 
director artistic al Operei Scala 
l-au felicitat pe! interpret.

Rugat să-și spună părerea 
în legătură cu spectacolul, 
criticul muzical Angelo de 
Paolis a vorbit cu entuziasm și 
căldură de interpretarea rolu
lui lui Rodrigo de către Nico- 
lae Herlea. Opera „Don Car
los", a spus de Paolis, oferă in- 
terpreților prilejul de a-și ex
prima posibilitățile lor muzica
le. Acest lucru l-a făcut și Her
lea. Cu vocea sa splendidă, 
puternică și caldă în același 
timp, cu un fin simț al „bel 
canto"-ului, în fața unei săli 
pline pînă la refuz, Herlea a 
îneîntat publicul cu calitățile 
sale de mare artist. A fost mi
nunat. Succesul solistului ro- 
mîn se datorește nu numai ta
lentului său deosebit, ci și unei 
pregătiri îndelungate și minu
țioase .

La spectacol a participat 
Mihai Marin, ministrul R. P. 
Romîne la Roma.

La începutul lunii februarie 
pe aceeași scenă Nicolae Her
lea va apare în rolul lui Fi
garo din opera „Bărbierul din 
Sevilla". După aceea va cinta 
la Opera San Carlo din Nea- 
pole și la Poli teama din Pa
lermo.

GIORGIO PASTORE 
corespondentul Agerpres 

la Roma

a Saigon a-a pro
cedat la o remanie
re guvernamentală. 
Protagoniștii s-au 
împuținat. Una din. 
vedete a căpătat 
un rol de inîna 

In rest, schimbările au 
afectat doar parțial formația pe 
care au încropit-o succesorii lui 
DJem. Totuși întâmplările din 
palatul Gia Long își dezvăluie 
sensul: moștenitorii diemismu- 
lui sînt departe de armonie. 
Consumată în culise, surdă, 
lupta pentru putere de la Sai
gon n-a putut rămîne în dome
niul faptelor ce sînt tăinuite, 
își găsește astfel confirmare 
proorocirea pe care o făcea 
„U.S. News and World Report" 
în zilele de furtună care au ur
mat prăbușirii lui Diem. Scria 
atunci revista americană: „Nu 
există nici o garanție că cei 14 
conducători militari care guver
nează acum țara vor fi în stare 
să-și subordoneze ambițiile lor 
personale pentru a acționa ca o 
echipă". Dacă fiecare se, visa 
un viitor Diem, dacă era vorba 
doar de „ambițiile personale’, 
rămîne de văzut. Cert este că 
formația ministerială de la Sai
gon a devenit, din prima clipă 
a existenței ei, terenul unei a- 
prige înfruntări, firește, mascate.

Elementul — cheie al rema
nierii de la Saigon, precedată 
de o reorganizare a comanda
mentului militar, îl reprezintă 
excluderea generalului Ton 
That Dinh din conducerea re- 
strînsă a juntei.

Discursul

lui Harold Wilson
LONDRA 9 (Agerpres). — 

într-uri discurs rostit în cir
cumscripția electorală Beper 
din comitatul Derbyshire, li
derul Partidului laburist, Ha
rold Wilson, a declarat, potri
vit relatării agenției France 
Presse, că este necesar să se 
încerce din nou să se convin
gă Franța să participe la lu
crările Comitetului celor 18 de 
la Geneva. R. P. Chineză, a 
spus el, ar trebui să fie invi-

tată la lucrările acestui comi
tet. Liderul Partidului labu
rist s-a declarat — după cum 
relatează agenția Reuter — 
pentru o examinare serioasă a 
propunerilor privitoare la în
cheierea unui pact de neagre
siune între țările membre ale 
N.A.T.O. și statele participan
te la Tratatul de la Varșovia, 
și interzicerea tuturor experi
ențelor nucleare,

âim&M „Perinda* 
primit de președintele 

Ho Și Min
Joi dimineața, membrii an

samblului „Perinița" al Sfatului 
popular al Capitalei, care în
treprinde un turneu în R. D. 
Vietnam, au fost primiți de pre
ședintele Ho Și Min. Au fost 
de față Hoang Minh Giam, mi
nistrul culturii, Pham Ngoc 
Tuan, președintele Comitetului 
R. D. Vietnam pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, nu
meroși oameni de artă, precum 
și V. Pogăceanu, ambasadorul 
R. P. Romîne în R. D. Vietnam. 
Președintele Ho Și Min s-a în
treținut prietenește cu artiștii 
romîni.

Evoluția] situației din Cipru
NICOSIA 9 (Agerpres). — 

Din relatările corespondenți
lor din Nicosia ai agențiilor de 
presă reiese că barajele de 
sîrmă ghimpată din capitala 
Ciprului, precum și de pe șo
selele principale care leagă 
Nicosia de celelalte orașe au 
fost ridicate. Cu toate acestea, 
în capitala Ciprului viața nu 
și-a reluat cursul normal. Mi
litarii britanici, însărcinați cu 
supravegherea zonei neutre 
care separă comunitățile turcă 
și greacă la Nicosia, continuă 
să patruleze în vederea preîn- 
tîmpinării unor eventuale cioc
niri între ciprioții greci și 
turci.

Agenția France Presse ara-

• Barajele de firmă 
ghimpată au fost ridicate, 
dar viafa nu și-a reluat 
cursul normal • 
vederile de
• Reuniunea guvernului

britanic

la
Intre- 
Atena

germanmuncitor

avut loc

RE PESTE HOTARE
permanent al

Foto

Interviul lui Robert

Kennedy

ședința Comitetului

tineretului

a Berlin a
/ y neri o ședință a Comite

tului permanent al tine
retului muncitor german care 
reunește tineri din ambele sta
te germane. La sfîrșitul ședin
ței a fost dată publicității o 
declarație wi sprijinul dezar
mării generale și controlate și 
al altor măsuri îndreptate spre 
destinderea încordării interna
ționale.

Tineretul muncitor german, 
se arată în declarație, va de
pune și în viitor toate efortu
rile în vederea realizării înțe
legerii reciproce și colaborării 
între organizațiile de tineret 
din R.F. Germană și R.D. Ger
mană.

Conducerea în patru, Instala
tă după lovitura de stat, s-a re
dus deci, la... trei. Eliminat din 
forul suprem al Saigonului, 
Dlnh își conservă fotoliul mi
nisterial. Omul de mină forte 
a devenit însă lipsit de putere. 
„Generalul Dinh își păstrează 
un loc în sînul guvernului — 
scria „Le Monde* — dar el 
pierde ceea ce reprezenta forța 
sa în cadrul juntei și anume co
manda armatei a treia ale că
rei trupe înconjoară Saigonul*. 
Este util să reamintim rolul de
cisiv al acestei armate în pră
bușirea regimului diemist. 
Schimbarea de poziție a coman
dantului acestor trupe — 'mat 
exact: renunțarea lui la profe
sarea diemismului — a fost un 
element de prim ordin în reu
șita loviturii dc stat. Numai că, 
după „Neue Zurcher Zeitung", 
generalul Ton That Dinh, „se 
dovedește a fi un om cu puter
nice înclinații spre Franța’, 
ceea ce ar putea constitui un 
indiciu al direcției remanierii 
de la Saigon. „Le Monde" este 
de părere că ambițiile lui Dinh 
au neliniștit pe ceilalți protago
niști ai juntei, care l-au consi
derat „periculos".

Reorganizările de la Saigon 
au concentrat puterea în mîi- 
nile unui triumvirat. Ex-al pa
trulea se va resemna cu noua 
postură ? Nu-i exclus, totuși, ca 
lupta pentru putere să nu fi a- 
juns încă la punctul final...

într-o suburbie a orașului Nico
sia : femei părăsind casele lor 
cu lucrurile cele mai necesare. 
In preajmă — o sentinelă bri

tanică.

WASHINGTON 9 (Ager
pres). — Intr-un interviu a- 
cordat agenției Associated 
Press, ministrul de justiție al 
S.U.A., Robert Kennedy, a de
clarat că intenționează să ră- 
mînă în această funcție cel 
puțin pînă la alegerile prezi
dențiale din toamna acestui 
an. „După aceea, a spus el, nu 
știu ce voi face". Robert Ken
nedy a arătat că va duce la 
îndeplinire orice sarcină care 
îi va fi încredințată de pre
ședintele Johnson și de parti
dul democrat în cadrul cam
paniei electorale.

Potrivit agenției Associated 
Press, o anchetă întreprinsă 
recent de această agenție a a- 
rătat că Robert Kennedy este, 
alături de senatorul Hubert 
Humphrey, una din persoane
le considerate drept favorite 
în cursul viitoarelor alegeri 
pentru postul de vicepreședin
te al S.U.A. Printre numele 
menționate că ar putea fi de
semnat de a candida la acest 
post, din partea partidului de
mocrat, se află și acela al lui 
Sargent Shriver, directorul 
„Corpului păcii" american.
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tă că miercuri după-amiază 
ministrul afacerilor externe al 
Greciei, Palamas, a avut o 
nouă întrevedere cu ministrul 
de externe al Ciprului, Ky- 
prianou, pe care l-a informat 
despre ultimele hotărîri luate 
de Consiliul de coroană.

într-o declarație de presă 
făcută joi la Atena, ministrul 
de externe cipriot a declarat 
că întîlnirea de la Londra 
trebuie să procedeze la revi
zuirea actualei constituții a 
Ciprului. Noua constituție a 
Ciprului, a spus ministrul, tre
buie să anuleze tratatele care 
dau posibilitate Angliei, Tur
ciei și Greciei să se amestece 
în treburile interne ale Cipru
lui. Kyprianou a respins pro
punerile turcești referitoare 
la împărțirea insulei și a de-

clarat că delegația guvernu
lui său va refuza chiar să par
ticipe la o eventuală examina
re a acestei probleme.

Guvernul englez, întrunit 
sub președinția lui Home, a 
ascultat două rapoarte expuse 
de ministrul de externe But
ler și de Duncan Sandys, se
cretarul de stat pentru rela
țiile cu Commonwealthul și 
pentru colonii.

Pe de altă parte, aceeași a- 
genție anunță că reprezentan
tul permanent al Marii Brita
nii la O.N.U. a remis joi pre
ședintelui Consiliului de Secu
ritate un raport al autorități
lor britanice asupra situației 
din Cipru. După cum relatea
ză agenția Reuter, se așteaptă 
ca la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, să sosească la 
miniștrii de externe grec și 
turc, pentru a participa la con
ferința în legătură cu consti
tuția Ciprului. La această con
ferință, care se crede că va în
cepe miercuri, vor mai parti
cipa reprezentanți britanici și 
reprezentanți ai comunităților 
greacă și turcă din Cipru.

Hondurasul britanic
pe drumul autoguvernării

Londra

a 11 ianuarie au Ioc, 
la Belize, festivități
le prilejuite de intra
rea în vigoare a 
noului statut de 
autoguvernare a 
Hondurasului bri-

tanic.
Tratativele din 1963, de

O dezvăluire interesantă
privind pe Oswald

DALLAS 9 (Agerpres). — In 
timp ce ancheta în legătură cu 
asasinarea fostului președinte 
al S.U.A., Kennedy, continuă, 
declarațiile făcute miercuri de 
d-na Ruth Paine aduc o nouă 
lumină în ce privește acuzați
ile formulate împotriva lui 
Lee Harvey Oswald, asasi
nul prezumtiv al președin
telui Kennedy. După cum 
transmite agenția U.P.I., d-na 
Paine, care a fost proprie
tara locuinței ocupate de 
familia Oswald în octombrie 
și noiembrie anul trecut, a de
clarat că harta orașului Dal
las găsită în apartamentul lui 
Oswald îi fusese dăruită de ea 
pentru a-și însemna locurile

unde să-și caute un serviciu. 
Pe această hartă, potrivit di
verselor informații, erau în
semnate depozite de cărți, ruta 
cortegiului prezidențial și tra
iectoria gloanțelor care au pus 
capăt vieții fostului președinte 
Kennedy. D-na Paine a spus 
că în cursul anchetei, agenții 
F.B.I.-ului l-au arătat harta 
de mai multe ori dar nu a vă
zut pe ea nici un semn care să 
indice ruta cortegiului prezi
dențial sau traiectoria gloanțe
lor.

Potrivit agenției, există do
vezi care indică faptul că Os
wald a găsit din întîmplare un 
serviciu la depozitul de cărți 
din Dallas, și nu premeditat.

.... .. ........ Ia 
Londra, între reprezentanții popu
lației din Hondurasul britanic și 
ai Ministerului britanic al colo
niilor, s-au încheiat prin acordarea 
dreptului de autoguvernare de la 
1 ianuarie 1964 a ultimei colonii 
pe care Marea Britanic o mai 
deținea în America Centrală.

Suprafața Hondurasului britanic 
este de numai 22 965 km pătrați. 
Resursele sale au atras însă aten
ția colonialiștilor chiar cu sute de 
ani în urmă. In secolul 16 teri
toriul acesta devine posesiune a 
coroanei spaniole. Atrași în pri
mul rînd de bogăția forestieră a 
coloniei, cuceritorii englezi cîștigă 
disputa cu cei spanioli și astfel în 
1862, Hondurasul devine... brita
nic. In prezent, Hondurasul bri
tanic formează obiectul revendică
rilor Guatemalei și Mexicului.

Peste 90 la sută din suprafață 
este acoperită cu păduri din esen
țe foarte valoroase cum sînt ce
drul, acaju și sapodilla din al 
cărui lapte 6e fabrică guma de 
mestecat. Pe cele 117000 ha te
ren arabil se cultivă orez, porumb, 
trestie de zahăr etc. In urmă cu 
cîțiva ani s-au descoperit și re
zerve de petrol, concesionate so
cietății britanice „Bahamas Explo
ration Co".

Populația formată din indieni, 
negri, metiși și albi, totalizînd 
circa 100 000 locuitori, ee ocupă 
în majoritate cu agricultura și 
exploatarea pădurilor. Din totalul 
populației o treime trăiește în 
orașul Belize.

Partidul popular unit, în jurul 
căruia s-a strîns majoritatea 
populației, a reușit să obțină în 
alegerile trecute 18 locuri din cele 
25 ale Adunării legislative. 
Liderul acestui partid, George 
Price, care a devenit prim-minis- 
tru la 1 ianuarie 1964, odată cu 
intrarea în vigoare a noii consti
tuții, a elaborat un plan economic 
pe mai mulți ani. Se va pune 
accent deosebit pe dezvoltarea 
agriculturii și pe încurajarea in
vestițiilor în industrie. Planul 
prevede, de asemenea, construirea 
unei noi capitale pentru a înlocui 
orașul Belize devastat în 1961 de 
uraganul ,,Hattie".

Populația din acest teritoriu 
continuă cu aceeași energie lupta 
pentru realizarea năzuințelor sale.

IOAN TIMOFTE

LISABONA. — In urma u- 
nel largi campanii a opiniei 
publice mondiale pentru am
nistierea deținuților politici 
portughezi, a acțiunilor și pro
testelor energice ale oamenilor 
muncii din Portugalia, autori
tățile salazariste l-au eliberat 
din închisoare pe cauțiune pe 
Rodriguez Manuel da Silva, 
membru al C.C. al P.C. din 
Portugalia. Timp de 23 de ani 
el a zăcut în diferite închisori 
salazariste. Cu doi ani în urmă 
el a paralizat. După punerea 
sa în libertate a fost internat 
într-un spital pentru trata
ment.

ALGER. — La Alger a avut loc 
un mare miting de sprijinire a 
politicii guvernului la care au luat 
parte peste 200000 de persoane. 
Pe adresa președintelui Ben Bella 
și a guvernului sosesc numeroase 
telegrame în care se cere condam
narea celor care au pus la cale 
demonstrația antiguvernamentală 
din 7 ianuarie de la Oran.

La 8 și 9 ianuarie a continuat 
procesul celor 300 de persoane 
arestate în timpul demonstrației 
contrarevoluționare de la Oran. O 
parte dintre acuzați au fost con
damnați la închisoare pe termene 
între o lună și doi ani. Judecarea 
celorlalți acuzați continuă.

GEORGETOWN. — După 
cum transmite agenția Reuter^ 
la Georgetown a sosit repre
zentantul permanent al Gha- 
nei la Națiunile Unite, Alex 
Quaison-Sackey, care a fost 
trimis de președintele Ghanei, 
Kwame Nkruiriah, în vederea 
obținerii unei colaborări în
tre liderii indieni și negri din 
Guyana Britanică, în scopul de

a se ajunge la o reglementare 
a conflictului dintre partidele 
politice din țară. Reprezen
tantul ghanez a avut o între
vedere cu liderul partidului de 
opoziție Congresul național al 
poporului, Forbes Burnham, 
urmînd să se întâlnească și cu 
primul ministru al Guyanei 
Britanice, Cheddi Jagan, lider 
al Partidului progresist 
poporului.

al

TUNIS. — La 9 ianuarie au 
sosit la Tunis într-o vizită oficia
lă întreprinsă la invitația pre
ședintelui Bourghiba, Ciu Eti-lai, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze și Cen I, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat, mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Chineze.

HAGA'. — La 9 ianuarie parla
mentul olandez a sărbătorit cea 
de-a 500-a sa aniversare.

La 9 ianuarie 1464 la Bruges, 
Belgia, a avut loc o reuniune a 
comercianților olandezi și flaman
zi care au pus bazele parlamen
tului olandez.

14 500 războaie

Producția mondială 
de petrol

secțiile de poliție întrebînd dacă 
nu cumva au explodat încărcătu
rile nucleare.

Este vorba de un tablou al 
pictorului Van Gogh, cunoscut , 
sub numele: „Doi țărani dormind".

Luînd cuvîntul în Parlament 
cu prilejul dezbaterilor pe 
marginea proiectului buge

tului Ministerului Apărării al 
Austriei, deputatul R. Burger a 
arătat că în ultimele șase milenii 
au avut loc în întreagar lume 
14 500 de războaie.. Potrivit cal
culelor lui Burger,' în timpul ace
stor războaie au pierit peste trei 
miliarde de oameni. Ele au costat 
omenirea '20000 de miliarde de 
franci elvețieni.

In această perioadă, a arătat el, 
au fost încheiate 4 711 tratate, 
pacte și acorduri, dintre care au 
fost respectate doar 14.

Prima centrală telefonică 
automată 

intercontinentală

Cei trei alpiniști elvețieni Etter, Gantenbein și Henkel, care au 
reușit pentru prima’oară să coboare de-a lungul peretelui 
nordic al muntelui Eiger, cunoscut ca fiind deosebit de primej

dios.
Coincidență producătoare 

de panică

Observatorul seismologie din
Ottawa a anunțat că la 8 
ianuarie în partea nordică 

a provinciei Ontario a avut loc 
cel mai puternic cutremur din ul
timii 12 ani. Epicentrul cutremu
rului s-a aflat la aproximativ 560 
km nord-vest de Ottawa.

Agenția Reuter arată că cutre
murul a avut loc la aproape două 
ore după sosirea în provincie a 
unui transport de încărcături nu
cleare americane destinate rachete
lor Bomarc. Cînd la ora 5 și patru 
minute, ora locală, s-a făcut sim
țită prima zguduitură subterană, 
iar după trei minute a doua, mult 
mai puternică, mulți locuitori, cu
prinși de panică, au telefonat la

Prima centrală telefonică 
automată intercontinen
tală a intrat în mod ex

perimental în funcțiune în o- 
rașul Frankfurt pe Main din 
R.F.G. Centrala telefonică 
leagă Europa occidentală de 
New York, printr-un cablu 
transatlantic.

12 zile într-o mică 
ambarcațiune

12 zile a rătăcit pe mare, 
într-o mică ambarcațiune, un 
grup de 10 indonezieni, din-
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BONN. •— Citind surse oficiale 
din Bonn, corespondentul agenției 
France Presse anunță că în zilele 
de 15 și 16 februarie va avea loc 
la Paris prima întrevedere din 
cursul anului 1964 dintre cancela
rul R. F. Germane. Erhard, și pre
ședintele Franței, de Gaulle.

Aceeași sursă menționează că în 
luna iulie de Gaulle se va Intîlni 
cu Erhard în capitala R.F.G.

NEW YORK. — După cum trans
mite agenția U.P.I., un mare juriu 
din orașul Tuscaloosa (statul Ala
bama) a pus sub acuzare cinci 
membri ai gărzii naționale din a- 
cest stat pentru că au instalat în-

tre care două femei și patru 
copii. Ei au fost salvați de un 
vas australian la 640 km de
părtare de satul lor aflat în 
una din insulele arhipelagu
lui Tannimbar. Ambarcațiu
nea a fost atrasă în larg de o 
furtună.

O prețioasă donație

Muzeul Luvru a fost îmbogă
țit printr-o nouă donație.

O întreprindere de bijuterii din 
Tokio a pus în vînzare o brichetă 
cu gaz lucrată în platină încrusta
tă cu 320 de diamante. Bricheta 
costă zece milioane de yeni japo
nezi, adică 28 000 de dolari. Ea își 
așteaptă cam de mult cumpără

torul...

Inspirîndu-se după o litografie de 
Lavielle care reprezintă o scenă 
cîmpenească de Millet, Van Gogh 
a pictat tabloul într-o armonie de 
culori în albastru și auriu. Ta
bloul datează din 1889. Din a- 
ceastă perioadă a activității lui 
Van Gogh, la Luvru se mai află 
un singur tablou intitulat „Ca
mera lui Van Gogh de la Arles".

După cum transmite agenția 
vest-germană de, știri 
D.P.A., potrivit aprecierilor 

estimative ale unor specialiști din 
Hamburg, producția mondială de 
petrol a fost anul trecut de 
1300 000000 tone, cu 7 la sută 
mai mare decît în anul 1962. Cea 
mai mare creștere a fost înregistra
tă în Africa unde producția de pe
trol a sporit cu aproape 50 la sută. 
Aceasta se datorește faptului că 
rezervele importante de petrol din 
Africa au început să fie exploa
tate mai intens abia în ultimii 
ani.

Noul spectacol 
al lui Marcel Marceau

Cunoscutul mim francez,
Marcel Marceau, a pre
gătit un nou spectacol 

pe care îl va prezenta la 
Theâtre de la Renaissance din 
Paris. Tema spectacolului o 
constituie aventurile lui Don 
Juan.

cărcăturf explozive In apropierea 
Universității din Tuscaloosa unde 
fuseseră admiși mai mul ți studenți 
de culoare. Aceste încărcături au 
făcut explozie, provoclnd pagube 
materiale.

Agenția precizează că cel cinci 
'membri ai gărzii naționale aveau 
sarcina de a păzi clădirile univer
sității și de a Împiedica să se 
producă incidente ca turnare a de- 
segregăril acesteia.

RABAT. — Agenția: France 
Presse relatează că Aii Yata, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Co
munist din Maroc, Abdeslam Bur- 
qia și Abdallah Layachi, membri 
ai Biroului politic al C.C. al P.C. 
din Maroc, du fost eliberați la 8 
ianuarie în mod provizoriu din în
chisoare. Ei au fost arestați la 25 
octombrie, anul trecut, și au fost 
deținuți pînă în prezent în închi
soare fiind acuzați da „atentat la 
securitatea externă a statului'*»

Eliberarea lor provizoria fi fost 
hotărîtă do Tribunalul da punere 
sub acuzația.

LEOPOLDVILLE — La Leopold
ville au luat sfîrșit lucrările pri
mei sesiuni a comisiei pentru cul
tură și educație a Organizației 
unității africane, creată la confe
rința șefilor de state și guverne 
africane de la Addis Abeba.

Participanții Ia sesiune au cerut 
înlăturarea barierelor create de 
diferențele de limbă și de sisteme 
de educație, precum și crearea 
unor institute pentru formarea de 
profesori necesari extinderii învă- 
țămîntului secundar și a învăță- 
mîntului universitar în Africa. S-a 
hotărît crearea unui comitet cul
tural și de educație care va acorda 
sprijin mișcărilor de eliberare na
țională din Africa.

Propunerea
Norodom

PNOM PENH 9 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută unul 

reprezentant al agenției 
France Presse, prințul Noro
dom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, a propus înche
ierea unui pact de neagresiune 
între Cambodgia și Tailanda. 
El a subliniat că guvernul 
cambodgian este gata să în
cheie un asemenea pact „ime
diat și fără condiții prealabi
le" la Pnom Perih sau la 
Bangkok în prezența unui re
prezentant al secretarului ge
neral al O.N.U. Norodom Sia
nuk a precizat că acest pact 
ar trebui să stipuleze recu
noașterea actualelor frontiere 
dintre cele două țări. După 
semnarea lui ar urma să se 
restabilească relațiile diplo-

------ •-------

Dizolvarea
parlamentului grec

ATENA. — Parlamentul 
grec a fost dizolvat miercuri 
seara printr-un decret regal. 
Alegerile au fost fixate pentru 
16 februarie, iar viitorul parla
ment se va întruni în prima sa 
ședință la 19 martie. La 8 ia
nuarie a avut loc o ședință a 
Consiliului de Miniștri al Gre
ciei care, potrivit relatărilor 
presei grecești, a discutat di
ferite probleme legate de vii
toarele alegeri. O dată cu di
zolvarea Parlamentului, în în
treaga țară încep pregătirile 
în vederea campaniei electo
rale. Practic, partidele politi
ce își încep campania electo
rală săptămîna viitoare.
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După atentatul 
împotriva 

președintelui 
Nkrumah

matice dintre cele două țări, 
înlăturîndu-se astfel o situație 
care provoacă disensiuni în A- 
sia de sud-est.

ACCRA. — Guvernul ghanez 
a destituit la 8 ianuarie 11 
ofițeri superiori ai poliției, 
printre care se află și șeful 
poliției ghaneze. S-a anunțat, 
de asemenea, că printre persoa
nele arestate ca urmare a atenta
tului nereușit la viața președinte
lui Nkrumah, se află liderul parti
dului de opoziție „Partidul unit 
din Ghana", J. B. Danquah. Zia
rele ghaneze scriu că anumite ele
mente din conducerea poliției au 
încercat să facă jocul cercurilor 
reacționare, favorizînd un complot 
antiguvernamental.

La 8 ianuarie a fost dat publi
cității proiectul de amendament 
la constituție prin care urmează a 
fi instituit în Ghana un regim în 
care să fie permisă existența unui 
singur partid.

i n o tti n t» 1
•............................... .................... ............................................................. .....................

Sfaturile lui

e acum înainte spa
niolii pot fi mulțu
miți. Una din pro
blemele lor spinoase 
va fi rezolvată : nu 
vor mai trebui să se 
ruineze 
pentru

cheltuind 
tratamentul 

medical. Așa afirmă în orice caz, 
ziarul „EL PUEBLO“ care a pu
blicat un articol intitulat „Trei 
metode pentru a vă reduce cheltu
ielile pentru asistența medicală1*.

Redacția a însoțit articolul de 
citeva rînduri introductive în care 
se susține că aplicarea „sfaturilor 
oportune" va permite spaniolilor 
să iasă mai bine la socoteală cu 
cheltuielile cotidiene.

In această introducere se arată 
că în ultimii zece ani prețul unei 
consultații medicale a crescut de 
la zoo la 250 pesetas iar plata 
pentru o zi de spitalizare de la 
120 la 300 de pesetas. Dacă un 
membru al familiei se îmbolnă
vește grav, atunci cheltuielile se 
ridică la multe mii de pesetas (ne 
vom permite să adăugăm că — 
potrivit datelor oficiale, salariul

mediu lunar al unui muncitor 
calificat este de 1 500 de pesetas).

Toate astea le știe, desigur, 
prea bine fiecare spaniol și „EL 
PUEBLOU nu le-a spus nimic nou. 
De aceea cititorii au manifestat, 
fără îndoială, un interes mai mare 
pentru partea în care se dau sfa
turile practice. In ce constau ele ? 
Poate că „El Pueblo" propune 
reducerea alocațiilor militare foar
te umflate și utilizarea, măcar a 
unei părți din sumele astfel elibe
rate pentru reducerea costului 
asistenței medicale I Ori poate 
recomandă să se aloce pentru ne
voile ocrotirii sănătății publice 
sutele de milioane de pesetas care 
se cheltuiesc la întreținerea uria
șului aparat polițienesc ? Nici 
vorbă ! Cele trei metode de redu
cere a cheltuielilor medicale sînt 
de fapt trei metode de renunțare 
la o asistență medicală.

Iată, în esență, „sfaturile11 zia
rului spaniol:

— Nu chemați doctorul acasă. 
Aceasta — explică ziarul — costă 
cu circa 50 de pesetas mai scump 
decît o vizită la cabinetul docto
rului.

— Nu vă internați Ia spital. 
Aplicarea tratamentului acasă 
costă mult mai convenabil.

— Cumpărați numai medica
mente ieftine.

EM. RUCAK
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