
Experimentarea în industria minieră Proletari din toate țările, uniți-vă!

a sistemului de salarizare îmbunătățit
începind de la 1 aprilie a.c., la 

întreprinderea carboniferă Comă
nești, la fel ca șl in Valea Jiului 
și alte centre miniere, s a trecut 
la experimentarea sistemului de 
salarizare îmbunătățit înainte de 
aceasta, premizele și principiile 
introducerii noii salarizări au 
fost dezbătute de către munci
torii, inginerii, tehnicienii și func
ționarii minei în cadrul sectoare
lor.

Discutarea sistemului de salari- 
Eare îmbunătățit s-a bucurat de 
un deosebit interes. Cu prilejul 
dezbaterilor au fost scoase în evi
dență deficiențele de pină acum și 
au fost prezentate o serie de mă
suri menite să asigure succesul 
aplicării sistemului de salarizare 
îmbunătățit.

A reieșit că salariul tarifar tre. 
buie să constituie baza ciștigului 
muncitorilor. In cadrul acestei 
întreprinderi, el reprezenta de 
cele mai multe ori 50 la sută din 
totalul ciștiguțui. Tinărul miner 
Nicolae Vrinceanu de la mina 
Leorda, de pildă, avea salariul 
tarifar de 725 lei. Lunar insă el 
cîștiga sume cuprinse Intre 1.200- 
1 500 lei Potrivit noilor norme de 
salarizare salariu! său tarifar va 
fî de cel puțin 1.240 lei.

Dealtfel, au fost întocmite și 
grafice care ilustrează îmbunătă
țirea sistemului de salarizare. A- 
ceste grafice au fost puse la locuri 
vizibile și in fața lor nu rareori 
se încing discuții aprinse. Pentfu 
categoria de încadrare tarifară h 
care era stabilit un salariu de 
13,20 lei pe zi $-a prevăzut acum 
24 lei, pentru cea la care era sta
bilit un salariu de 15,30 lei acum 
s-a fixat 27 lei. Iar pentru cea la 
care se prevăzuse un salariu de 
27.90 lei pe zl, acum s-a pre
văzut 48 lei pe zl.

Sistemul de normare e necesar 
să fie simplificat. în întreaga în
treprindere carboniferă existau 
nici mai mult nici mai puțin decît 
250 feluri de norme. Acestea, de 
cele maî adeseori îl dezorientau 
pe muncitor și in plus creau nu-

meroase dificultăți în urmărirea 
realizărilor obținute. Nu se poate 
spune că înainte planul nu se de
falca pe sectoare, echipe etc. De- 
falcarea făcută era însă formală, 
deoarece unitatea de bază în a- 
precierea muncii era norma. Iar 
între normă și plan nu erau sta
bilite corelații corespunzătoare.

Propunerile tinerilor 
capital prețios

în prezent aprecierea muncii e- 
fectuate se face (inind seatna de 
sarcina de plan rezultată in ur
ma defalcârii planului global.

Deficiente serioase a prezentat 
și sistemul vechi de premiere, re
prezentat mal ales prin acordul 
progresiv. Acesta necesita un așa 
mare număr de calcule șl de fac
tori de care trebuia să se țină 
seamă, incit stabilirea lin era 
greoaie, și de multe ori unele 
sume plătite nu erau justificate 
printr.o creștere corespunzătoare 
a productivității muncii Noul sis
tem de premiere trebuie să fie 
simplu și stimulativ. Potrivit lui. 
echipa sau brigada care obține 
o depășire a planului cuprinsă 
tntre 1-5 la sută va fi retribuită 
cu o sumă ce va reprezenta pină 
la 20 la sută din salariu. Depă
șirile de peste 5 ia sută vor fi re
tribuite cu stime ce vor ajunge 
pină la 30 la sută din salariu.

Cu prilejul dezbaterii noului 
sistem de salarizare au fost fă
cute o serie de propuneri tehnico- 
organizatorlce prețioase, a căror 
aplicare va avea ca rezultat creș
terea simțitoare a productivității 
muncii. Un grup de muncitori mi
neri, in frunte cu maistrul comu
nist Diaconifă Spiridon de la mi
na Rafira, a propus săparea unei 
galerii pentru scurtarea traseului 
tie transport. Aceasta va permite 
sporirea la dublu a vitezei de ro. 
tație a vagonefilnr necesari căr
bunelui și materialului lemnos. Mi. 
nerul Gri gore Hanu de la Leorda,

a propus ca materialul lemnos ne. 
cesar armărilor să fie transportat 
in mine de către echipe speciale, 
și nu de către mineri cum se fă
cea pină acum Aceasta va mic
șora considerabil timpul nepro
ductiv din abataj. Au fost făcute 
de asemenea propuneri prejioase 
care să asigure functionarea nor
mală a utilajului, punerea In 
funcțiune a unui compresor la 
mina Leorda, experimentarea ar
mării cu prefabricate din beton 
la mina Vermești etc.

Tovarășul Mocanu Constantin, 
șeful unei echipe in care lucrează 
mulți tineri, pornind de la nece
sitatea îndrumării atente a tine
rilor pentru ridicarea calificării, 
a propus să se renunțe la practica 
schimbării oamenilor dintr-o echi. 
pă in alta și să se asigure stabi
litatea cadrelor. In acest fel. 
șeful de echipă va putea să supra
vegheze îndeaproape munca oa
menilor. să vadă progrese'e fă
cute in ridicarea calificării, să 
facă aprecieri corespunzătoare a- 
supra muncii lor.

Se așteaptă noi propuneri, reie
șite pe baza experimentării noii 
salarizări Tinerii mineri, brigă
zile de tineret, posturile utemiste 
de control sint chemați să-și spu
nă cuvintul.

Au trecut citeva zile de cind 
minerii de la Comănești sint re. 
munerati — cu titlu experimental 
— după sistemul de salarizare 
îmbunătățit. Interesul stirnit de a- 
cest fapt cu prilejul dezbaterilor 
n-a scăzut nicidecum. Dimpotrivă, 
el a crescut. Aceasta se vede prin 
cantitățile sporite de cărbune pri
mite „la ziuă" din abataje.

I ȘINCA 
corespondentul ..Scintell tine

retului" pentru regiunea 
Bacău

■
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CALARAȘI (Ae la corespon
dentul nostru). —

O știre lapidară ?
Dacă secretarul de redacție Iți 

cere „noul" din teren — ca unul 
care bați drumurile țării — tre
buie să te conformezi Zis și fă
cut. Scoți frumos carnețelul din 
buzunar, ii frunzărești filele și... 
te oprești unde ai notat: ....apri
lie... gospodăria colectivă .9 
Mai"-Dragalina, raionul Călă
rași".

Pui mina pe condei și așterni 
in rinduri... noutăți Scrii, de pil
dă. cum te-ai Intllnit cu preșe
dintele colectivei .9 Mai". Iulian 
Voicu. chiar sub merii rotați din 
curtea gospodăriei

— ...Cum stați, tovarășe pre. 
ședințe ?

— tacă. stăm. Ne odihnim, că 
azi e sărbătoare.

— Mă refeream la tnsămtn- 
țări...

— Aaa / Păi vorbiți așa... Iaca, 
am insămlnțat tn prima epocă
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După muncă...

Do vorbâ cu tov. Zenovie Mo'dovan
prim secretar al Comitetului regional U.T.M. Galati

Ne pregătim
pentru Festival

* Acțiunile tineretului din regiunea Galati * Economii' 
muncă voluntară, cadouri * 29-30 iunia-festlval 
regional * Cava despre un carnaval surpriză

Pregătirile tinerilor dtn regiunea 
Galați in intîmpinarea Festivalului 
au început să ia amploare — ne 
spune primul secretar al Comitetu
lui regional U.T.M. too Zenovie 
Moldovan. Atît în orașul Galați 
cit și in regiune ‘însuflețirea tine
rilor se concretizează prin nume
roase fapte.

In orașul Galați, de pildă, micul 
parc al pionierilor se transformă in 
parc de cultură și odihnă. Pentru 
aceasta, 12.000 de pomi și puieți, 
o bibliotecă, o estradă și un tea- 
tiit in aer liber vor oferi cetățe- r . , 
nifor condiții pentru întrebuințarea ore muncă voluntară, 
vit mai plăcută a timpului lor li
ber. Munca voluntară care se des
fășoară pe scară întinsă cu acest 
prilej aduce pe șantierul parcului, 
iau pe șoseaua națională, unde de 
asemenea, se fac lucrări de planta
re, sute de tineri studenți sau elevi, 
de la școlile profesionale 2 con
strucții, Șantierul Naval Galati, 
școala sanitară etc. în decursul 
unei săptămîni, prin plantarea de 
pomi deja dezvoltați dispuși in rîn- 
duri neomogene, pentru a se da 
aspectul unei păduri naturale, par
cul pionierilor va fi de nerecunos- 
■;ut. Pină în prezent circa 3000 de 
'meri și-au adus aportul în cinstea 
^estivalului — la amenajarea aces
tui parc.

Exemplul entuziasmului care în- 
mflețește tineretul orașului Galați 
poate fi reliefat prin angajamentele 
celor de la Șantierul naval, care in 
cinstea Festitxilului s-au angajat să 
economisească materiale în valoa
re de 350000 lei, cu care vor con
strui un hac special destinat ex
cursiilor De asemenea, tinerii de la 
Șantierul Naval Galați vor co
lecta 50.000 kg. fier vechi —- banii 
abținuți din vinzarea lui fiind des
enați festivalului regional — vor 
presta peste 15.000 ore muncă vo- 
untară pentru înfrumusețarea ora
lului etc.

O campanie entuziastă pentru 
economii a început în toată regiu
nea. Se va strînge fier vechi, sti
cle (100.000 bucăți), hîrtie etc., 
care vor fi valorificate prin coope
rație, ciștigul urmind a fi folosit 
pentru organizarea festivalului re
gional. Cinematografele din Galați 
vor da 8 spectacole, fondurile rea
lizate vărsîndu-se în contul festiva
lului regional. In numeroase comu
ne, ca de exemplu Pocineagă, raio
nul Măcin, Piscu, raionul Galați 
etc. tinerii amenajează prin muncă 
voluntară parcuri.

Și tinerii de lâ fabrica de piese 
de schimb C.F.R au ținut să-și 
aducă aportul la pregătirile pen
tru Festival, realizînd economii in 
valoare aproximativă de aproape 
90.000 lei. De asemenea, ei cor co
lecta in timpul liber 5 vagoane de 
fier vechi. Galațiul va mai primi 
un dar din partea tineretului in 
cinstea Festivalului. Este vorba de 
baza nautică cu plaje și combinat 
sportiv pe care tineretul gălâțean 
speră să o dea in folosință la 1 
iunie. Pentru amenajarea ei, se vor 
presta, pe malul Dunării, 15.000

In ceea ce privește aspectul cul
tural ul pregătirilor pentru Festi
val, e bine de amintit că după în
ființarea ansamblului studențesc 
care a avut loc recent, un alt an
samblu nou — ansamblul U.T.M 
— își va da spectacolul de premie
ră la 15 aprilie.

Și în regiune pregătirile pentru 
Festival cunosc o amploare deose
bită. Numeroase cadouri oferite de 
tinerii regiunii Galați pentru Fes
tival vor fi expuse în cadrul unei 
expoziții regionale.

Sint organizate concursuri ale 
artiștilor amatori din școlile ele
mentare, intitulate „Ștafeta cultu
rală a micilor artiști amatori". De 
remarcat că toate aceste concur
suri se desfășoară în jurul focuri
lor de tabără.

Sint multe de spus despre pre
gătirile pentru Festival din cadrul 
regiunii Galați. Ele vor culmina 
între 29 și 30 iunie, cînd se va or
ganiza lestivalul regional al tine
retului, o manifestare tinerească de 
mare amploare. In afară de tinerii 
din orașul Galați, la acest festival 
vor lua parte 1.400 de tineri din 
regiune. In ceea ce privește carna
valul care va fi organizat in seara 
zilei de 29 iunie, el va aduna pes
te 5.000 de tineri și se va desfă
șura în portul Galați pe 8 șlepuri 
transformate intr-un platou uriaș. 
Nu vor lipsi tradiționalele întreceri 
sportive, întreceri ale echipelor ar
tistice care vor da cu această o- 
cazie examenul final al măiestriei 
artistice, după celelalte faze (co
munale, raionale), la care au par
ticipat.

Cele de mai sus reprezintă ci
teva din numeroasele aspecte ale 
pregătirilor tineretului gălâțean 
pentru marea sărbătoare a tinere
tului lumii.

E. P1TULESCU

[ Secția de ambarcațiuni de la I F.I.L. Reghin s.a îmbogățit 
[ cu noi sortimente cum sint : canoe, skiffuri din lemn de cedru 
| de la I persoană pină la 8 + I. De asemenea, aici se fabrică 
I 9 tipuri de bărci cu motor exterior pentru concursuri, un nou 
j tip yolle internațional tip Finn, snipe de 10 m2 cu vele de tip 
| internațional
i în secția aero s-a executat în ultimul timp noul tip de avion- 
( școală și turism R.G.C. Se construiesc de asemenea mai multe 
( tipuri de planoare cum sint R.G.-5 Pescăruș" și R.G.C.-2 
î „Partizanul** pentru școlile de pilotaj.
f în foto: La secția montaj a constri 
f la montajul avionului de tip R.G.C.>8.

a campaniei de primăvară 413 
hectare cu culturile respective. A- 
dică. griu, orz. ovăz și altele 
Am pregătit și pâm>ntul pentru 
epoca a doua E vorba de po
rumb și bumbac. Da. țineți cont, 
semănăm In pătrat 176 hectare cu 
porumb hibrid.

— Altceva ?... Despre tineri ce 
ne puteți spune?

— Apoi, despre ei vă poate 
vorbi mai bine el E secreta'ul 
organizației U.T.M. d:n colecti
vă.

„El", un tinăr scund — care 
s-a apropiat de nci, intre timp 
— se prezintă:

— Marin Badea. Ce să vă 
spun ? Am ținut adunare gene
rală de alegeri U.T.M de curind 
Cei 32 de utemiști ai noștri au 
dezbătut probleme interesante 
Dar nu despre asta vreau să vă 
vestesc. Dacă vreți să scrieți la 
ziar despre un tinăr destoinic, a- 
tunci notați-l pe utemistul Victor 
Nica. El a făcut pină la 6 aprilie 
80 de zile-muncă. E un băiat de 
ispravă 1 Mat sint și alții care au 
fapte frumoase.

...Da, mai sint multe de spus 
despre colectiva .3 Mai" șt tine
rii ei. Dar cum să le spui ne toa
te intr.o știre Ja zi". pe care 
ți-a cerut-o „urgent" secretarul 
de redacție ?

Te va ajuta tot el să le spui 
pe toate, cînd îți va cere un re
portaj cu campania de primă
vară I

Studenți bulgari
Intre studenții $1 cadrele didac

tice ale Institutului agronomic 
„N. Bălcescu" din București și 
studenții și cadrele de la Institu
tul agronomic „Gheorghi Dimi
trov" din Sofia — R-P- Bulgaria 
6-au stabilit tncă de anul trecut 
relații de prietenie și colaborare.

In cadrul acestor relații priete
nești. duminică au sosii In Capi
tală ca oaspeți ai studenților a- 
gronomi bucureșteni. un grup de 
50 de studenți și cadre didactice 
de la Institutul agronomic din 
Sofia.

In afara schimburilor de expe
riență, care constituie principalul

oaspeți ai Capitalei noastre
obiectiv al vizitei, vor avea loc și 
ctteva tntîlnirl prietenești între 
sportivii celor două institute.

Iert pe Stadionul Tineretului 
s-au întrecut echipele de fotbal, 
iar în amfiteatrul ,,C. Sandu Ai
des" din incinta Institutului a- 
gronomic ,.N. Bălcescu" s-au 
desfășurat întreceri la tenis de 
masă. Miercuri 10 aprilie, de la 
ora 15, pe Stadionul Tineretului 
se vor înttlni echipele masculine 
și femenine de volei.

Pe toată perioada ctt vor ti 
oaspeții Institutului agronomic, 
studenții bulgari vor face o serie 
de vizite și în afara orașului.

I Miercuri 10 aprilie 1957

intitulată „O lecție 

practică la izvoare

le belșugului".

Fotografia noastră ii Înfă

țișează pe acad prof. GH. 10* 

NESCU.SISEȘTI în mijlocul 

tinerilor colectiviști din Vasi- 

lațî, regiunea București. Cu 

ce ocazie a fost făcută această 

fotografie ?

Citiți pag. a ll-a 

a ziarului nostru

Oțelarii de la Combinatul si
derurgic Hunedoara și-au înde
plinit la 7 aprilie angajamentul 
luat in cinstea zilei de I Mai, de 
a da peste 
oțel.

tntrecind 
de oțelari. 
a dat peste 
rie — 7 aprilie 
o)el de bună calitate. 
340 șarje rapide elaborate in a- 
ceastă perioadă, 142 aparțin 
schimbului tineretului.

Realizarea angajamentului oțe- 
larilor hunedoreni cu 23 de zile 
inainte de termen, este urmarea 
avintului pe care apropierea zilei 
de

plan 2.000 tone de

celelalte schimburi 
schimbul tineretului 
plan intre 1 ianua- 

1.480 tone de 
Din cele

1 Mai a imprimat-o întrecerii.

...și răsplată
Combinatul siderurgic „Gh. 

~ " Hunedoara
La

Gheorghiu-Dej" din 
se construiește un club muncito
resc modern, care va avea o sală 
mare de reuniuni, o sală de gim
nastică și sport etc.

Recent Consiliul de Miniștri a 
autorizat Combinatul să foloseas
că suma de două milioane lei — 
din beneficiul secției de valorifi 
care a deșeurilor — pentru termi
narea clubului.

Un colectiv harnic

locuri, cu felurite obi-

J 
I

Zerku’.i. (era de 
stat două zile. Nu

Tn foto: La secția monta] a construcțiilor aero se lucrează

Foto: AGERPRES
Ceea ce m a impresionat la 

șantierul regional al tineretului 
din Tg. Mureș nu este gran. 
doarea construcției. (La Bicaz, 
unde oamenii „mișcă munții din 
loc", te impresionează amploarea, 
măreția înfruntării omului cu na. 
tura).

Abia în iulie 1956 au început 
lucrările de fundație la noul că
min studențesc. Acesta a fost pri
mul „contact cu focul" al tineri
lor brigadieri constructori. A- 
tunci 6-a născut, s a plămădit, s-a 
închegat colectivul șantierului.

Veneau fel de fel de oameni ne 
șantier. Flăcăi de 16—17 ani. din 
diferite 
ceiuri.

Unul
Ciuc), a ___ _______ . _
plăcut. Altul — Gherman, a st3t 
o lună, apoi a șters-o cu echipa
ment cu tot. la-1 de unde nu-i. 
Asemenea treburi nu i dădeau ră
gaz să doarmă lui Nicolae Ru
gină, responsabilul comandamen
tului. Și apoi, maiștrii, care erau 
veșnic nemulțumiți de acești fi- 

I neri care se acomodau greu con- 
I dițiiior de muncă din construcții.

Scrisori 
de pe șan-tierele 

tineretului

însoțeam o expediție pionie
rească de la Casa pionierilor din 
Piatra Neamț, în comuna Războ- 
ieni. Cei de la istorie își luaseră cu 
ei carnete pentru culegerea de date, 
iar „geografii44 își pregătiseră tot ce 
le trebuia Dentru întocmirea unei 
hărți cu delimitarea cîmpului de 
bătălie al lui Ștefan cel Mare. Nici 
pionierii și nici vreunul dintre în
soțitorii lor nu mai vizitaseră pînă 
acum acest loc istoric. De aceea, 
poate, ajunși lîngă monumentul ri
dicat în memoria acelei lupte, a 
urmat o vreme în care domnea o 
liniște neobișnuită.

în fața noastră se întindea Valea 
Albă și în clipa aceea fiecare își 
imagina în felul său grozava în
cleștare de acum 481 de ani.

Conducătoarea expediției, tovară
șa Natalia losifescu, a adus din 
sat un bătrîn. îl chema Constan
tin Popescu și povestea despre lup
tă în așa fel, încît uitînd depăr
tarea vremii, îl credeai un auten
tic participant. Avea părul alb, mîi- 
nile slăbite și fiind scund de sta
tură, ca să fie mai bine văzut s-a 
urcat sus pe soclul monumentului, 
aruncîndu-și mîinile peste zare și 
istorisind ca și cum ar vrea să 
cuprindă în palme întreaga vale.

Poporul nu uită faptele mari din 
istoria sa. Constantin Popescu știe 
tot ce povestește tocmai din a- 
ceastă memorie a poporului. Un 
alt bătrîn i-a povestit și lui dnd- 
va la fel...

„Uitați-vă : acolo stătea Ștefan. 
Avea puțină oaste și trebuia să lu
cre cu mare iscusință**. In privi
rile sale, așa cum își schimbau 
strălucirea, desprindeai mai dina
inte deznodămîntul fiecărei situații 
de luptă. „Colo, sus la movile, Ște
fan i-a dat înapoi, dar n-a putut 
ține multă vreme piept. Era atacat 
din trei părți, de trei pilcuri tur
cești. Unul, iaca dintr-acolo, din
spre Tupilați, altul din aistă parte, 
dinspre Bîrgăoani și celălalt, cel 
mai cu putere, venea de sub deal 
de la Cîrligi. Acum satului îi spu
ne Ștefan cel Mare...44

într-un tîrziu bătrinul coborî și 
pornirăm peste cîmp, în jos, pînă 
în albia pîrîului. „Era pe atunci 
multă apă aici — spune el — că

Ștefan a folosit-o la apărare, ză- și atît de copt încît flăcările inva- 
găzuind-o lingă Poieni cu trun- ziilor puteau să-1 transforme 
chiuri de copaci, ca să nu mai 
poată înainta turcii. Și-apoi cîți 
dușmani au mai pierit și în valea 
asta, că era toată albă de oase—-

Pămîntul peste care călcăm e o 
poiană cu iarbă măruntă pierdută 
în marginea nisipului alb, cu mo
vile înțelenite și țuguiate ca niș
te ciuperci răspîndite aproape la 
fiecare metru. II privesc și mi se 
pare un pămînt frămîntat cu su
doare și singe. Cu o zi mai îna
inte, văzusem în muzeul arheolo
gic din Piatra Neamț o suliță din 
epoca lui Ștefan cel Mare, rupta 
în două. Vîrful îi era'îndoit în for
mă de seceră. Privesc acum pă
mîntul din această vale și mi se 
pare un pămînt pe care griul creș
tea ca și acum, mai întîi fraged și 
verde, iar apoi, în vară, galben și 
copt de soare; dar atît de galben

în 
scrum numai intr-o singură zi de 
vară. Răzeșul își făcuse din suliță 
seceră, pornind să-și secere griul. 
Cit de puțin răgaz avea el pentru 
această muncă 1 Bucuriile — pică
turi între necazuri ; pacea — pică
turi între războaie.

— Turcii nu se ostoiau de fel — 
amintește bătrinul Popescu — și 
moldoveanul trebuia sâ fie mereu 
la pîndă ca nu cumva să vină pe 
neștiute.

— De ce nu i-a bătut Ștefan 
odată pentru totdeauna ? Așa, ca 
să le piară pofta ? — se revoltă un 
pionier care nu se depărta nici o 
clipă de lingă ghidul nostru.

Toți începură să ridă. Rîse și bă
trânul dar mai apoi îi răspunse :

— De ce ? Crezi că n-ar fi pu
tut Ștefan să facă o treabă ca 
asta ? Cum ar mai fi făcut-o, dacă

cei

După ce au străbătut Valea Pîrîului Alb, membrii expediției 
au ajuns în fața unui monument ridicat în mijlocul cîmpului, în 
memoria „nemuritorului erou, Ștefan cel Mare, care in 26 iulie 1476 
în acest loc, vitejește... apără neatîrnarea Moldovei**,

ar fi găsit sprijin și la boierii 
mari. Și de la cei de peste hotare 
și de la cei de aici, din casă Că 
să știri, copii : Ștefan a luptat tot
deauna cu ajutorul răzeșilor și al 
șerbilor și numai cu ei i-a bătut pe 
turci de cîte ori i-a bătut

în mijlocul cîmpului de la Răz- 
boieni se află un monument ridi
cat la aniversarea a 460 de ani de 
la această bătălie. Dincolo de vale 
însă, pe un platou, Ștefan cel 
Mare și-a ridicat el singur, în me
moria luptelor, un monument: o 
mînăstire după luptă, așa cum îi 
era obiceiul domnesc. Curînd ne a- 
flăm în fața ei. Pionierii din cer
cul de istorie își notează traduce
rea inscripției de pe zid : lo Ște
fan Voevoda, domnitorul țârei 
Moldovei, fiul lui Bogdan Voeoo- 
da. în anul 6984 (1476 n.n.) iară 
al domniei la al 20-lea an curgător, 
sculatu-s-a puternicul Mahomet 
împăratul turcesc cu toate ale sale 
răsăritene puteri. Încă și Basarab 
Voevoda cel numit Laiotă venit-a 
cu dinsul... Au venit ca să jefu
iască și să piardă țara moldove
nească și au ajuns pină aice la 
locul numit Pîrîul Alb Și noi Ște
fan Voevoda cu fiul nostru Alexan
dru ieșit-am. înaintea lor și am fă
cut cu dînșii mare război în luna 
iulie în 26 de zile.

...Zidi acest templu întru amin
tire, în anul 7004 (1496 n.n.) iar al 
domniei în al 40-lea.

Intrăm în biserica puțin 
coasă și privim cu uimire 
le vechi și îmbrăcămintea 
lor. De afară, pe geam, pătrund 
parcă cu sfială, cîteva raze de 
soare. Mă apropii și pe geamul a- 
cesta jos, spre apus, se vede între
gul cîmp de bătălie de la Răz- 
boieni.

Cîțiva pionieri din cercul „teh- 
nicienilor** fotografiază biserica și 
valea Pîrîului Alb. Sîntem sus, am 
urcat dealul, dar ajunși aici, la a- 
ceastâ veche zidire și cuprinzînd 
cîmpu! cu privirea, simțim că am 
coborît mult în adîncul vremii 
treptele istoriei poporului nostru.

V. BARAN

Comitetul U.T.M. al șantierului 
avea de luptat și pentru îmbună
tățirea condițiilor de trai pe șan
tier, și pentru întărirea disciplinei 
și calificarea tinerilor constructori,

La propunerea brigadierilor, la 
una din adunările de U T.M s-a 
adoptat următoarea hotărîre : 
„cine lipsește de la lucru 3 zile, 
fără motiv, nu mai are ce 
pe șantier l“.

Desigur, lucrurile n-au 
așa de simplu...

Au venit pe șantier doî 
Ștefan și Mihaî Ugri Lucrau la 
început împreună în brigada 3-a. 
Deși gemeni, se deosebeau la fire. 
Mihai — băiat liniștit și munci
tor — er3 iubit de maiștri și de 
ceilalți tineri. Ștefan se simțea 
mai puțin legat de brigadă Ii 
plăceau muncile mai ușoare — de 
pildă cea de ajutor de șofer — 
și deseori își părăsea munca, ofe- 
rindu și........ voluntar*4 serviciile
cîte unui șofer Desigur, brigada 
resimțea lipsa lui. Și pe Mihai îl 
revoltase purtarea fratelui său. 
Hotărî să se sfătuiască cu tova
rășul Rugină.

— Fratele meu. Ștefan, clkti să 
spun», nu mi place cum se poar
tă Doarme sub cîte un camion, 
cînd ceilalți lucrează, l-am vor
bit și eu, dar—

Ștefan a fost chemat în fața co
mandamentului. Curînd după a- 
ceea a fost mutat în brigada a

căută

mers

frați.

IV-a. Aici, el s-a încadrat serios în 
muncă. S-a calificat în meseria de 
dulgher. Acum, chiar răspunde de 
o brigadă.

Mulți dintre tinerii veniți pe 
șantier s-au calificat aici ca zi
dari. fierari, betoniști. dulgheri. 
Și-au cumpărat haine noi, pe lin
gă cele primite pe șantier Li 
s-au pus la dispoziție dormitoare 
spațioase, curate, hrană din ce tn 
ce mai bună.

Tn același timp, comitetul 
U.T.M. al șantierului s-a străduit 
să creeze condiții pentru o viată 
plăcută in timpul liber. Brigadierii 
iau parte activă. Mica bibliotecă 
are peste 60 cititori. La clubul 
șantierului se organizează deseori 
conferințe, reuniuni tovărășești, 
competiții de șah. tenis de masă.

S au înjghebat și citeva for. 
matiuni artistice De pildă s-au 
format două echipe teatrale. 
Echipa de teatru în limba romfnă, 
condusă de Vasile Vlad, respon
sabilul brigăzii a lil a. învață 
acum piesa : ..Un rob pentru un 
galben" de B. P. Hașdeu. Echipa 
maghiară repetă piesa : „Melodie 
de vară" sub îndrumarea iul Fa- 
zekaș Gyula. secretarul comitetu
lui U T.M. S-a format un cor o 
brigadă artistică de agitație, o 
mică orchestră.

Concursurile de șah, schi, tenis 
de masă s-au bucurat de largă 
participare.

Micul șantier din Tg. Mureș, cu 
cei o sută de brigadieri ai săi, 
va primi tn curind o sarcină 
nouă: construirea a trei mari 
blocuri muncitorești.

Spor la muncă, băieți I
ȘT. NEKANIȚKI

lorgu Streche peste tot...

întune- 
picturi- 
icoane-

Ascultlnd păsurile lui lorgu 
Streche de la / R T A. Foc
șani, în legătură cu slaba ac
tivitate a organizației U.T M, 
de aici și medLtlnd la cele 4 
munci de răsoundere ce i-au 
fost încredințate — care l-au 
pus în dilema de a nu ști ce 
să facă mai întîi — am în
ceput să mă glndesc la tot 
felul de soluții care ar putea 
îndrepta această stare de lu
cruri anormală.

Mă glndeam, de pildă, că 
dacă Intr-o adunare U.T.M. 
s-ar lua în discuție activita
tea postului utemist de con
trol (mai bine zis inactivitatea 
acestui post) al cărui respon
sabil este tovarășul lorgu 
Streche, de bună seamă ^ă 
utemiștil l-ar scutura serios 
pentru inactivitatea sa.

...Dacă în aceeași adunare 
sau într-alta s-ar analiza și 
alte probleme ale muncii 
U.T.M. — de pildă asemenea 
probleme care ar trebui să fie 
legate de activitatea tovară
șului lorgu Streche, de data 
asta membru al comitetului 
organizației de bază U.T M., 
iarăși ar fi criticat pentru 
delăsare în muncă,

...Dacă Intr-o adunare sin
dicală s-ar lua tn discuție ac
tivitatea culturală a aceluiaș 
tovarăș Streche, ar fi criticat 
pentru faptul că răspun,zînd 
de munca culturală tn cadrul

comitetului de întreprindere, 
a neglijat această muncă.

Același lucru s ar tntlmpla 
poate și în cazul cînd s-ar 
analiza activitatea cursului 
seral U.T.M., al cărui propa
gandist este tot tovarășul 
lorgu Streche,

Dacă s-ar face aceste „tre
ceri în revistă1* ale activității 
tovarășului Streche, mă gin- 
dese că, in sfirșit, pînă la 
urmă, poate s-ar convinge, 
atît tovarășii din comitetul 
organizației U.T.M de la 
1 R.T.A., cit și tovarășii de la 
comitetul orășenesc U.T M. 
Focșani, că un utemist cind 
are atîtea sarcini nu poate 
avea rezultate strălucite în 
muncă.

Dar atît cei din comitetul 
de întreprindere cit și acti
viștii comitetului orășenesc 
U.T.M, Focșani. în frunte cu 
primul secretar, tov. C Moș
neag. nu-și pun asemenea 
probleme mărunte" . Ei sint 
mulțumiți că postul utemist 
de control are responsabil pe 
tov. lorgu Streche — băiat 
bun, că și cursul seral U.T M. 
are ca propagandist un ute
mist cu nivel politic ridicat 
— lorgu Streche, că etc., etc. 
Deci, acolo, peste tot în 
munci de răspundere sint ute
miști buni!

C. ZARZALIN 
ziarist — Focșani



-------------------------Acad.

de vorbă cu tinerii
prof. GH. 1ONESCU-SISEȘTI

colectiviști din Vasilați și cu părinții lor
Să îmbrățișăm noul

Redacția ziarului nostru l-a in
vitat pe tov. acad. prof. Gh. Io- 
nescu Sisești să intllnească pe 
tinerii colectiviști din Vasilați- 
raionul Brănești și pe părinții 
lor. Dtnsul a acceptat cu multă 
plăcere.

Totul a fost firesc și simplu, 
în clasa de 
pînă 
ttia 
cita 
trat 
Mai 
cuviincioși, tinerii.

Clasa era curată și luminoasă, 
pe pervazurile ferestrelor înflori
seră mușcatele: In perete, sever 
și incoruptibil, orarul frumos li
niat. precum și harta fizică a 
țării, pe care satul lor este în
semnat cu un punctișor aproape 
microscopic. Oamenii stau In 
bănci, cu palmele la frunte și 
ascultă concentrați. Am urmărit 
de la început în privirile lor li
căririle unei uimiri care ni se 
părea justificată. Credeam că a- 
tunci clnd un savant de mare 
prestigiu In mintea căruia s-au 
adunat ideile și formulele mul 
tor tomuri academice vine Intre 
ei, simpli țărani, pentru o discu
ție, aceștia por fi încurcați și ui
miți. se vor simți stinjeniți. Nu 
s-a întîmplat însă asta. în clasa 
aceea cu bănci joase de lemn 
s-a desfășurat nu un colocviu se
ver Intre un academician și niște 
țărani, ci o discuție simplă, la 
nivel înalt, intre oameni de spe
cialitate.

Profesorul Gh. Ionescu-Sisești 
—■ un om de o modestie și o 
simplitate care te pun tn încurcă
tură — s-a așezat pe un scaun 
in fața băncilor, refuzlnd să stea 
la catedră, și a început spunind 
că dinsul n-a venit să invețe pe 
oamenii de aici cum se cultivă 
porumbul — ei care cresc acea
stă plantă de 250 de ani — pen
tru că de la dlnșii nu are decît 
de învățat. A venit doar ca să 
le spună cîteva lucruri noi.

Și totul a fost ca un colocviu, 
ca un seminar.

La început profesorul le-a vor
bit despre cîteva reguli generale 
în legătură cu porumbul hibrid- 

„...Acum 250 de ani a fost in
trodus porumbul în Romînia. Și 
sătenii — strămoșii noștri de a- 
tunci — l-au primit ca pe o nou
tate: au părăsit cultura meiului 
din care făceau atunci mămăligă 
și au primit cultura porumbului. 
Tot așa și acum sînt noutăți pe 
care trebuie să le primim ca să 
mergem mereu înainte, spre re
zultate din ce în c« mai bune. 
Una din aceste noutăți este să
mința de porumb hibrid pe care 
dvs. ați produs-o și ați cultiva
t-o cu bune rezultate anul trecut 
Am să vă dau cîteva explicații 
despre această sămînță hibridă, 
am să vă arăț și cîteva probe de 
știuleți de sămînță hibridă și vă 
rog pe dvs. să mă întrebați asu
pra acestui punct și să-mi cereți 
lămuriri.

Ce e aceia sămînța hibri
dă ? Sper că tovarășul inginer 
agronom v-a explicat lucrul a- 
cesta. Am să vă explic și eu în 
scurte cuvinte. Porumbul este o 
plantă care are două feluri de 
flori: femeiești și barbă .ești. 
Florile bărbătești sînt în spic, 
iar florile femeiești sînt în știu
lete. Bobul se zămislește cu aju
torul prafului care cade din floa
rea bărbătească Praful acesta 
cum se numește?

— Polen — răspund voci din 
sală

— Așa dar trebuie să cadă 
polenul pe mătase și în felul a- 
cesta se zămislește bobul de po
rumb. De obicei porumbul se ză
mislește cu polen de la o plantă

școală in care 
atunci copiii de clasa in- 

Invățaseră cea de-a nu știu 
literă a alfabetului, au in* 
domol țăranii din Vasilați. 
Intii bătrlnii și la urmă,

vecină. S-a descoperit că dacă se 
iau două soiuri diferite de po
rumb și se împreună floarea băr
bătească de la unul cu floarea fe- 
meiască de la altul, atunci re
zultă o sămînță care se numește 
hibridă. Sămînța asta hibridă 
produce mai mult decît sămînța 
din părinții din care s-a zămis
lit Și anume, cu aproximativ 10- 
15 la sută mai mult Hibrizii a- 
ceștia se numesc hibrizi simpli, 
adică au avut un părinte bărbă
tesc și un părinte femeiesc din 
două soiuri diferite, așa cum ați 
făcut dvs în lanurile dvs.

Ce s-a descoperit însă ? S-a 
descoperit că hibrizii dubli sau 
sămînța hibridă dublă, produce 
un spor de recoltă și mai mare. 
Și atunci întrebarea este: cum 
se face această sămînță hibridă 
dublă ? Iată cum. Dvs. ați pro
dus un hibrid în gospodăria dvs. 
colectivă. Altă gospodărie a pro
dus și ea un hibrid Să împreu
năm acești doi hibrizi. Din Im.

pot să silesc această plantă de 
porumb să se polenizeze cu pole
nul ei. adică grăunții de polen 
de pe spicul acestei plante să 
cadă pe mătasea ei proprie și să 
zămislească bobul ; să nu se po
lenizeze deci cu polen străin. A- 
ceasta însemnează că zămislirea 
se face înlăuntrul aceleiași plan
te. Polenizarea cu polen propriu 
se repetă 3—4 ani. Ce se întîm- 
plă în timpul acesta ? Planta se 
curăță de tot singele — să zicem 
așa dacă ar fi animal — care ar 
fi venit de la altă plantă străină 
și se înmulțește numai cu pole
nul ei propriu. Această operație 
se numește consanguinizare. Se 
face acest lucru timp de mai 
mulți ani la două soiuri diferite 
și dacă pe urmă se împreună a- 
ceste două soiuri, adică dacă se 
hibridează, atunci sămînța pro
duce și mai mult la hectar.

Deci, ceea ce faceți d-voastră 
este foarte bine. Faceți un hibrid 
simplu între două soiuri. Dar

cultură din ce în ce mai bună, 
cum am aflat că faceți dvs. și mă 
bucură vestea aceasta. Și în ce 
constă această cultură bună ? Vă 
voi spune în cîteva cuvinte, ca să 
dăm posibilitatea desfășurării dis
cuțiilor mai pe urmă. Arături de 
primăvară, sau arături făcute în 
anul precedent, în toamna sau în 
vara precedentă ? Ogor, sau ară
tură de primăvară, făcută la iu
țeală ? Cum e mai bine ?

—Arătură de toamnă — răspund 
mai mulți colectiviști.

— Da, de toamnă și nu numai 
de toamnă, chiar de vară. Cu cît 
pămîntul e lucrat mai din vreme, 
cu atît el are timp să se dospeas
că, să-și refacă rodnicia. Deci, a- 
ceasta este o primă regulă. A doua 
regulă: cu îngrășăminte, sau fără 
îngrășăminte ?

— Cu îngrășăminte! — strigă, 
într-un glas, toată sala.

— Da, cu îngrășăminte. Dacă 
nu avem îngrășăminte chimice su
ficiente (vom avea în curînd și în
grășăminte chimice în cantitate 
mare și mult mai ieftine decît a- 
celea pe care le avem azi) vom 
tngrășa pămîntul cu gunoiul de

rit, dar timpul de semănat porumb 
n-a venit. De aceea facem altceva 
— și probabil tovarășul inginer a- 
gronom v-a spus lucrul acesta: 
luăm temperatura pămîntului. Dacă 
temperatura pămîntului este de 
9—10 grade timp de cîteva zile, a- 
tunci înseamnă că am ajuns la mo-

mîntul se încălzește de la supra
față și pentru că mai devreme pă
mîntul are destulă umezeală la su
prafață. Dacă am întîrziat cu se
mănatul, atunci trebuie să semă
năm mai adine.

Cu ce-l semănăm și cum îl se
mănăm ? Cu mașina

in cel mai popular limbaj explică cu

o

o

Savantul,
răbdare despre nou, despre porumbul hibrid du
blu, stîrnindu-le colectiviștilor în același timp cu 

curiozitatea, interesul de a cultiva și ei această 
valoroasă plantă.

—Sala de clasă e plină pînă la refuz. E liniște. Colectiviștii 
ascultă cu deosebită atenție. Un singur lucru ii preocupă: să 

invețe totul, să nu piardă nici un cuvînt, să înțe
leagă fiecare noutate pe care o află acum de la 
oaspetele lor.

meniul in care trebuie să semănăm 
porwm&uL

Cum trebuie sd-t"semănăm . mai 
adine, sau mai în față ?

— Mai adine — tși dau părerea 
cițica,

— Poate. Unii or să spună că 
mai in fața. Intr-adevăr, se poate 
semăna și mei in față, și mai a- 
dine. De la 5—6 cm. pină la 12 
cm. se poate pune porumbul. Cum 
insă ? Dacă se seamănă mai de
vreme, atunci trebuie să-l punem 
ceva mai in față, pentru că pă-

...Chiar

răspuns

Frumos.

o at&n-

Academicianul avea cu dinsul 
un geamantan destul de mărișor, 
pe care noi îl priveam cu nedu
merire. Ce poate fi întrinsul ? Pro
fesorul, pentru a ține o lecție în 
toată regula, avea la dinsul ceva 
material... didactic. Niște știuleți 
de porumb, l-a scos din geaman
tan și din pungulițele etichetatei 
Știuleții aceștia au fost de fapt 
miezul conferinței. Profesorul a ri
dicat un știulete și a întrebat:

— Ce-i ăsta ?
— Dinte de cal — au 

oamenii din bănci.
— Ș i ăsta ?
— Porumb roșu.
— Așa, roșu de Tîrgu 

Ei, dacă încrucișăm...
Oamenii au ascultat cu

ție și concentrare desăvîrșită. Nu 
ir-a deranjat nici sclipirea repeta
tă produsă de lampa fotoreporte
rului, care se strecura printre ei, 
nici magnetofonul care înregistra 
pe o fișie subțire vorbele și tușitul 
fiecăruia.^

— Am adus cu mine cîteva 
plante de acestea, ca. să vedeți cum 
arată diferiți hibrizi. Să vă arăt 
hibridul pe care l-ați produs și 
dvs. lată porumbul „I.C.A.R. 54M 

• pe care îl cunoașteți toți, și „Ro- 
mînesc de Studina". Le-am încru
cișat, adică am silit polenul de 
?)C unul să cadă pe mătasea ce- 
uilalt, așa cum ați făcut și dvs. 

Ș .ti oare cum s-a făcut asta în 
c;mp ?

— S-cu tăiat vtrfurile, adică 
fieri' iterLitnri de le wn .;nd de

r

re

că 
hi- 
că

preunarea lor rezultă un hibrid 
dublu. Hibridul dublu produce cu 
20—25 la sută mai multă 
coltă.

Este necesar să mai știm 
trebuie să producem sămînta 
bridă în fiecare an, pentru
sămînța hibridă din anul acesta, 
cultivată un an, și încă un an, și 
încă un an, nu mai dă aceeași 
producție de la început. Poate să 
dea producție oarecum mărișoară 
și în anul 
treilea an 
scadă.

Se obțin 
bune cînd, 
se mai face o altă operație pe 
care vreau să v-o explic. Este 
vorba de operația care, în știință, 
poartă numele de consanguini- 
zare.

Ce înseamnă consănguinizarea 
plantelor de porumb ?

O plantă de porumb se poleni- 
zează în mod obișnuit cu polen 
de la o plantă vecină. Dar eu

al doilea, dar din al 
producția începe să

însă rezultate și mai 
înainte de hibridare,

și material
plante, și atunci plantele acestea 
s-au polenizat cu polen de pe rin- 
dul vecin, ale cărui plante erau 
din alt neam de porumb. In felul 
acesta s-a făcut hibridarea — răs
punde un colectivist din sală la 
întrebarea pusă.

— Așa este: hibridul este, ca 
formă, mijlociu între cele două 
soiuri, dar acest hibrid este mai 
productiv decît fiecare din cei doi 
părinți din care a vrovenit. Acești 
hibrizi sînt făcuți din linii consan- 
guinizate, nu din linii din soiuri de 
cultură mare, așa cum aveți dvs.

Mai avem și alte posibilități. Iată 
un porumb american care a fost 
introdus la noi Seamănă cu 
rumbul „Dinte de car arătat mai 
înainte, dar se coace mai tîrziu și 
dă producție mai mare. Acesta nu 
poate fi cultivat în Cîmpia Dună
rii, deoarece acolo nu este destulă 
căldură pentru el și toamna nu-i 
destul de lungă. Acest soi se cul
tivă și este raionat în partea de a- 
pus a țării, adică în regiunea Ti
mișoara. Acest porumb american 
s-a încrucișat cu porumbul care se 
cultivă în Moldova. Pentru ce s-a 
făcut această încrucișare ? Ca să 
facem pentru Moldova sau pentru 
Transilvania o sămînță hibridă de 
porumb care să dea o cantitate 
mai mare la hectar.

Guvernul nostru a hotărît anul 
trecut să cumpere din America să
mința de hibrizi dubli. Am cum
părat .și rezultatele au fost în ge
neral foarte bune Deși hibrizii a- 
ceștia au fost sernănați destul de

po-

ceea ce face Institutul de cerce
tări pentru cultura porumbului, 
sau Institutul de Cercetări Agro
nomice, adică producerea de hi
brizi din sămînța consanguiniza. 
tă, duce la o producție și mai 
mare.

Producția de săm-înță hibridă 
s.a răspîndit in toate țările. Și cu 
ajutorul acestei semințe hibride 
recoltele au crescut foarte mult. 
De pildă, în Uniunea Sovietică 
se lucrează pe scară largă în 
direcția aceasta. Apoi în Ameri
ca, Franța, Italia, R.P.Ungară, 
R.P. Bulgaria se lucrează tot în 
felul acesta. Așa trebuie să lu
crăm și noi. Bineînțeles 
pentru fiecare regiune, 
fiecare ținut trebuie o 
sămînță hibridă. Prin 
trebuie să împreunăm anume so
iuri, sau anume plante consan- 
guinizate, pentru că ceea ce se 
potrivește de pildă pentru Mol
dova nu se potrivește 
Muntenia ș.a.m.d.“.

didactic

însă că 
pentru 
anume 
urmare

pentru

tîrziu la noi în țară, totuși acolo 
unde au avut condiții bune au reu
șit foarte bine.

Ce s-a constatat însă la hibrizii 
dubli ? Se coc mai tîrziu, ceea ce 
nu este bine pentru noi. Dacă po
rumbul se coace prea tîrziu, atunci 
nu putem să punem grîu după po
rumb. Noi avem însă interes să 
cultivăm grîu după porumb — și 
atunci ne trebuie hibrizi dubli 
care să se coacă mai devreme, care 
să se potrivească mai bine cu con
dițiile climaterice și de sol de la 
noi. Putem să facem singuri 
acești hibrizi dubli și de aceea s-a 
hotărît să se întemeieze o institu
ție specială, care se va ocupa nu
mai de porumb, și anume Insti
tutul de cercetări pentru cultura 
porumbului, care are reședința la 
Fundulea, aproape de dvs.

Trebuie să vă mai spun un lu
cru : nu înseamnă că, dacă avem 
hibrizi dubli, treaba va merge foar
te bine, fără alte străduințe, fără 
alfa osteneală. O vacă bună de 
lapte dă lapte mult, dar pentru 
asta trebuie s-o și hrănești; poate 
să fie ea de rasă bună, dar dacă 
nu o hrănești nu-ți dă lapte sau îți 
dă lapte puțin. Așa-i și cu porum
bul hibrid : cu cit este mai produc
tiv, cu atît este mai pretențios în 
ceea ce privește cultura, lucrarea 
pămîntului și îngrijirea.

Prin urmare, dacă vom introdu
ce tn gospodăriile colective, în 
gospodăriile de stat, în general în 
toată țara sămînța hibridă, trebuie 
în același timp să introducem și o

— Da, îl grăpăm ca să rămîna 
pămîntul afinat. După ce a răsă
rit și au început să mijească și bu
ruienile, îl grăpăm din nou, fără 
să ne temem că stricăm porumbul, 
insă trebuie să ținem seama ca 
plantele să aibă trei-patru frunze, 
frunza să fie moale, să n-o strice 
grapa. Prășitul îl executăm cu pră- 
ptoarea. Dar cu rarița nu-i bine ?

— Nu, nu — protestează oame
nii.

— De ce nu-i bine ? Mi se pare 
:ă dvs. o folosiți...

— Am părăsit-o de multă vreme
— sună răspunsul.

— Ați părăsit-o pentru că vi s-a 
cerut să faceți aceasta, sau v-ați 
convins singuri P

— V-am ascultat 
ne-am convins că sînt 
căzut că prășitoarele sînt mai
— se amestecă vocile celor 
zenți.

— Da, prășitoarele sînt 
bune. Să vă spun de ce nu-i 
să folosiți rarița. Rarița lasă 
țuri printre rindurile de pot 
locul rămîne ondulat. In felul

sfaturile și 
bune. Am 

bune 
pre-

mai 
bine 

. . . . ?an“ 
țuri printre rindurile de porumb, 
locul rămîne ondulat. In felul aces
ta se pierde mai multă apă din pă- 
mînt decît atunci cînd pămîntul 
este neted, pentru Gă pierderea de 
apă din pămînt este cu atît mai 
mare, cu cît suprafața este mai 
mare. Ați văzut că femeile, cînd 
spală griul și-l întind la uscat, fac 
cu mina niște șanțuri prin boabe
le spălate. De ce ? Pentru că în 
felul acesta griul se usucă mai re
pede, suprafața sa fiind mai mare. 
Așa-i și cu pămîntul lucrat cu ra
rița. Noi avem interes să păstrăm 
apa tn pămînt.

Tot in legătură cu semănatul po
rumbului trebuie să mai ținem 
seama de un lucru — de desimea 
plantelor.

— Cum e mai bine să însămîn- 
țăm. : la distanța de 70 pe 70 cm. 
cu două fire la cuib, sau la 70 pe 
35 cm. cu un fir la cuib P — în
treabă un colectivist.

— Distanța de 70 pe 70 cm. este 
cea mai potrivită și pot fi lăsate 
două fire la cuib, dacă locul e bine 
îngrășat, dacă e roditor. Dacă în
tre plante vom lăsa însă numai 35 
cm., atunci trebuie să mărim dis
tanța dintre rinduri și să lăsăm 
doar o plantă la cuib. Cunoașteți 
bine vorba că „rarul umple carul 
și desul umple fesul".

Acestea-s regulile principale pe 
care noi trebuie să le împlinimpătrat, dacă art S.M.T.-ul, dacă

nu, cu mc șina de semănat în rin- pentru ca hibrizii de care am vor- 
duri. Semănatul tn pătrat ușurează bu să dea recolte mari. Și trebuie
munca la prășit. Puteți să prășiți 
și în lung și în curmeziș, econo
misind în felul acesta munca cu 
brațele, care este anevoioasă și 
poate fi necesară în timpul acesta 
pentru alte lucrări. Astfel este și 
pămîntul lucrat mai bine și într-un 
timp mai scurt. Și după ce l-am 
semănat, ce facem ?

— 11 grăpăm — se grăbesc co
lectiviștii să-și arate știința.

să vă mai spun că atunci cînd au 
fost bine cultivați, acești hibrizi, 
mai ales hibrizii dubli, au dat pro
ducții de 6.000, 7.000 și chiar 8.000 
kg. la hectar. Dvs. ați obținut 
2.500 kg.; aveți posibilitatea să ob
țineți 3.500-4.000, chiar 4.500 kg. 
la hectar.

Eu acestea am avut să vi le spun. 
Acum aștept să prind și 
din experiența d-voastră.

eu ceva

grajd pe care-l avem la îndemină 
și pe care nu trebuie să-l scoatem 
afară din sat și să-l aruncăm, ci 
să-l facem frumos grămadă, să-l 
lăsăm să se dospească și apoi să-l 
ducem pe cimp.

A treia regulă: Ce să facem pri
măvara ? Ce faceți dvs. ?

— Grăpăm — răsunară 
multe toci din sală.

— Bine, grăpăm. De ce o._ 
păm ? Ca pămîntul să țină ume
zeală. Dar de la grăpat și pînă la 
semănatul porumbului mai trece o 
lună. In timp de o lună apar bu
ruieni pe loc, sau se bătătorește lo
cul. Ce trebuie să facem atunci ? 
Trebuie să executăm lucrări cu 
cultivatorul, adică să mărunțim și 
să afinăm pămîntul cu ajutorul cul- 
tivatorului odată sau de două ori, 
după caz. Apoi, trebuie să semă
năm la timp. Ce înseamnă să se
mănăm la timp ? Trebuie să facem 
această lucrare nici prea devreme, 
ca nu cumva sămința să clocească 
în pămînt, nici prea tîrziu, pentru 
ca rodul să nu se coacă prea tîr
ziu. In privința aceasta se obișnuia 
să se ia drept semn de orientare 
înfloritul porumbarului și caisului. 
Anul acesta porumbarul și caisul 
ne-au cam păcălit. Caisul a înflo-

mai

grd-

Colocviu despre porumb

fi

e

,,Elevii" s-au înviorat subit a- 
tunci cînd academicianul i.a invi
tat să pună întrebări. Se ridicau 
unul cite unul.

— Cînd e ploaie multă n-ar 
bună răriți ?

— Tovarășe profesor, cind 
mai bine să facem rârîtul ?

Șl așa mai departe. Din pri
mele rinduri, intra mereu în vor
bă, competentă și isteață, o fe
meie mărunțică, cu fruntea aco
perită de basma, pe care n-am 
descoperit-o pină atunci dintre 
celelalte femei care ascultau cu 
un respect evlavios mai In fun
dul sălii.

— Cine e femeia aceasta ? — 
l-am întrebat pe un unchiaș de 
alături, care frămînta in mîini o 
țigară, neîndrăznind s-o aprin
dă („Nu i-o fi făcind bine fumul 
de țigară, te pomenești, tovară
șului profesor")..

— E Stanca Tache, brigadieră 
— mi-a răspuns unchiașul.

Aha, 
Tache! 
înainte

văduvă. Bărbatul i-a pierit unde
va, pe una din cîmpiile aprinse 
ale războiului Stanca Tache, fe
meie vrednică și deșteaptă, e de 
cinci ani brigadieră de cimp. Po- 
rumburile și grîurile toate cite se 
văd împrejur, sint sub comanda 
și răspunderea ei Are o fată. 
Ștefana, care s-a măritat și și-a 

gospodăria 
și ea, șefă 
casă nouă, 
Date laco-

de

nu mal poate lua atîta apă și a- 
tita hrană din pămînt, cită are 
nevoie, din cauză că i-au fost tă
iate multe rădăcini și atunci se 
ofilește puțin Ca sa nu se ofi
lească prea mult, 1 se rup o par
te din frunze.

— După cîte zile de la răsărire 
se rărește porumbul ?

— Răritul se face la prima pră- 
șilă. Cu cît mai devreme, cu atît 
mai bine; mai tîrziu, atunci cînd 
smulgi o plantă crescută, stînje- 
nești și pe aceea care rămîne, a- 
dică rupi și o parte din rădăci
nile ei.

— Cîți ani putem să cultivăm 
porumb pe același foc ?

— Cu cît se cultivă mai mulți 
an{ în același loc, cu atît pro
ducția scade, incet-incet. Pe de 
altă parte, porumbul are șl el vă
tămătorii lui și, cu cit se cultivă 
mai mult timp porumbul pe ace
lași loc, cu atît se înmulțesc bo
lile și vătămătorii care-l atacă. 
Știți că porumbul are un vierme 
care crește in tulpină și in știu
leți Viermele rămîne în cocean 
după recoltare. Apoi mai e o gin- 
ganie măruntă care mănîncă po
rumbul primăvara, după ce ră
sare. E rățișoara sau rățușca, pe 
care cred că o cunoașteți. Acești 
vătămători se înmulțesc dacă se 

cultivă mai mulți ani porumb după 
porumb.

— Noi însămînțăm un porumb 
hibrid din producția noastră ; cit 
timp îl mai putem însămința cu 
succes ? Nu cumva producția sca
de din an în an ?

— Hibridul din producția 
d-voastră il puteți însămința un 
an-doi, însă producția scade trep
tat. Trebuie să produceți sămîn|a 
hibridă în fiecare an. Iar dacă 
veți primi sămînță de hibrizi du
bli de la Institutul de cercetări 
pentru cultura porumbului, veți 
primi de asemenea în fiecare an, 
sau la fiecare doi ani. Hibrizii 
dubli iși păstrează productivita
tea. dar nu timp de mai mulți 
ani.

— Și dacă vom însămința și 
noi, la gospodărie, porumbul a- 
cesta hibrid dublu și-l vom în
griji după toate regulile agroteh
nice, ce producție putem să ob
ținem ?

— La Fundulea s-au obținut 
5.000 kg la hectar, gospodăria de 
stat Grabaț din Timișoara, care 
a cultivat 706 hectare cu porumb 
hibrid dublu, a obținut, o produc
ție medie de 3.400 kg. la hectar, 
gospodăria colectivă Dorobanțul 
din Timișoara pe 80 ha. a culti
vat hibridul acesta și a obținut 
5.000 kg. știuleți la hectar, ceea 
ce face vreo 3.800 kg. boabe etc.. 
Atunci cînd vom face noi hibrizii 
noștri, vom putea obține produc
ții și mai mari, pentru că soiurile 
noastre vor fi mai potrivite con
dițiilor de la noi In U.R.S.S. 
s-au obținut recolte foarte mari. 
Cele cîteva exemple cred că vă 
demonstrează că și d-voastră pu
teți obține producții mari la po
rumbul hibrid dublu. Apoi puteți 
să faceți șl culturi irigate pen
tru că văd că aveți condiții priel
nice pentru irigat porumbul.

După cîte am aflat și din cele 
ce mi-ați spus și dumneavoastră, 
mi-am dat seama că acordați o a- 
tenție deosebită porumbului. Foar
te bine faceți. Porumbul are o 
mare însemnătate pentru țară. 
De aceea partidul șl guvernul se 
străduiesc acum să răspîndească 
sămînța hibridă de porumb care 
dă producții foarte mari.

Pe tarlalele 
colectivei

Oamenii s-au ridicat, au aplau
dat și au plecat cu toții afară. Șl 
totuși colocviul, tnttlnirea, nu s-a 
sflrșft. Ea continuă pe cimp. Co
lectiviștii l-au invitat pe profesor 
să le vadă griul. Stanca Tache 
merge alături de dinsul și-i 
vorbește, ll ascultă.

— Aici la marginea ogorului, 
este el bun, dar cum mergi mai 
departe e și mai bun.

S.a trecut printr-o vllcea în
verzită, cu pămint bun și fertil.

— Locul ăsta e bun de pus o 
cultură pe el — a spus acade
micianul.

— ll păstrăm pentru pășune, 
tovarășe profesor.

S-au urcat pe un drum care 
șerpuia printr-o pădurice de sal- 
cimi și au ajuns pe un platou în
tins, pe care griul, de un verde 
inclus, începuse deja să-și undu- 
lască frunzele crude. Profesorul ■ 
s-a uitat la el, l-a căutat la ră
dăcină, i-a lăudat pentru că 
l-au grăpat la vreme și le-a spus:

— E frumos. îmi place.
Apoi, pe drum, înapoi, și-a 

continuat conferința, tn fa(a 
gospodăriei s-a făcut tradiționa
la fotografie pentru amintire.

Și, la urmă. s.au despărțit 
emotionafi. Oamenii din sat. neu
tru că avuseseră In mijlocul lor 
pe un mare savant al agricultu
rii, iar academicianul, pen ru 
Clipele frumoase petrecute In 
mijlocul acestor țărani vrednici 
care sint dornici astăzi să cu
noască știința, primind-o cu bra. 
fele deschise.

smuls spicele a venit polenul 
la rindurile vecine si cu ajuto
rul lui s-a zămislit bobul.

— Și de pe care rinduri afi re
coltat sămința hibridă ?

— De pe cele cu moțul plante
lor rupt Sămința hibridă pe care 
am produs-o noi, am insămîn- 
tat-o anul trecut și am scos o re
coltă destul de bună. După cele 
ce ne-ați spus d-voastră, am înțe
les tnsă acum că putem să cule
gem și mai mult. Noi am săpat 
porumbul de 4-5 ori, dar nu i-am 
dat îngrășăminte.

— Deci, aveți un exemplu pro
priu : n-ați îngrășat terenul, n-ați 
obținut recoltele pe care Ie aș
teptați. Apoi, poate că l-ați săpat 
prea adine și atunci iar nu-i bine, 
pentru că 
D-voastră 
tunci ci nd 
începe să 
mîntul e 
Unii săteni, după ce sapă porum
bul și-1 mușuroiesc, ii rup frun
zele. Știți de ce ? Ca să nu piardă 
așa de multă apă, pentru că

adus și bărbatul în 
colectivă. E fruntașă 
de echipă. Și-a făcut 
are lumină electrică, 
nice, gazetărești.

Stanca Tache nu pierde nimic 
din cele ce se spun. Notează pe 
un carnet, pune mereu întrebări, 
Iși spune părerile.

— ...Cine s-a ocupat cu sămința 
hibridă la d-voastră, cine a smuls 
spicele la plantele de porumb ? 
La cite rinduri ați rupt spicele ? 
— întreabă profesorul.

— La două am rupt, la două am 
lăsat.

— Foarte bine : și atunci ce s-a 
întîmplat, după cele ce am vorbit 
mai înainte ?

Pe rindurile la care

i.ați tăiat rădăcinile, 
trebuie să știți că a- 
porumbul e mare, cînd 
scoată moțul, tot pă- 
împinzit cu rădăcini.

La cimp, pe covorul de gnu

vasăzică ea era Stanca 
îmi vorbise despre ea mai 
inginerul agronom.
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De aici începe
INGINERIA

De curtnd și-a încheiat lucră
rile,. cea de a 4-a. sesiune a cercu
rilor științifice studențești la In
stitutul Politehnic din Orașul 
Stalin. încercăm tn rfndurile ce 
urmează să facem un bilanț al a- 
cestei activități.

Am asistat la expunerea refe
ratelor și am vizitat expoziția 
care tnmănunchia realizări ale 
cercurilor științifice. Nu era vor
ba de încercări cu caracter șco
lar. Studenții discutau cu răspun
dere probleme în care vădeau o 
deosebită compor entă. Se în
trezărea clar, că de aici, din 
acește referate, proiecte și studii 
începea ingineria, meseria acea
sta care cere geniu creator și te
nace putere de muncă,

Ce poate fi mai semnificativ de- 
cît faptul că uzina „I. C. Frimu" 
din Sinaia l-a trimis pe inginerul 
Mihai Cantoreanu să se intereseze 
în mod special de două din lucră
rile prezentate: „Experiențe cu 
ultra sunete", și „Folosirea sili- 
catului de sodiu la executarea for
melor coaje”?

La fel de concludentă apare și 
lucrarea studentului Lustig Ga- 
vril din anul V de la Facultatea 
de mecanică, intitulată ; „Stabi
lirea regimului de tratament ter
mic pentru obținerea unei durități 
de 65—70 H Rc la scule din oțel 
rapid", dezvoltată tn cadrul 
cercului de Tehnologia metalelor. 
Problema care a constituit tema 
lucrării a fost dată de uzinele 
„losif Rangheț“-Arad și face 
parte din planul tematic de in
venții, inovații și raționalizări al 
cabinetului tehnic al uzinei. Suc
cesul cercetărilor s-tudentului Lus
tig Gavril apare 
astfel cu o dublă 
semnificație: pri
ma, aceia a valorii 
Științifice tntrln- 
sece și a doua, 
aplicabilității 
recte.

Valoarea activi
tății științifice stu
dențești, ca formă 
a educației comu
niste — în cazul 
de față la Institu
tul politehnic din 
Orașul Stalin — 
este evidentă.

In tematica pe 
care au propus-o 
îndrumătorii știin- 
țilici ai cercurilor, 
din partea cadrelor 
didactice s-au con
turat două direc
ții : proiectări de 
utilaje și aparate 
■pentru laboratoare, 
le institutului, care 
să complecteze dotarea, și lucrări 
a căror dezvoltare urmărea rezol
varea unor probleme legate de 
cerințele industriei. Atît intr-un 
sens cit și în celălalt, activitatea 
depusă e meritorie: Iată cîteva e- 
xemple:

La mansarda institutului, acolo 
unde se află laboratorul de elec
tronică, citeva geamuri rămineau 
luminate tirziu in noapte. Aici au 
lucrat membrii cercului de elec
trotehnică. In anul trecut, studen. 
tul Girip loan djn anul IV a pri
mit Diploma de Onoare a Comi
tetului Central al U.T.M. la sesiu
nea pe țară a cercurilor științifice 
studențești. Despre lucrarea sa de 
atunci s-a vorbit în „Știință Și 
Tehnică", iar unul din jurnalele 
de actualități ale studioului „Al. 
Sahia" l-a prezentat experimen- 
tindu-și aparatul. In acest an, stu. 
dentul Ion Girip, împreună cu co
lectivul format din colegii săi de

Theo do
pe Bob

sfaturile

Patria: DON JUAN. Completare fil
mul stereofonic TINEREȚE FERICITA; 
București, Republica, Gh. Doja. RÎPA 
DRACULUI ; Magheru. Maxim Gorki : 
CU FAȚA SPRE PUBLIC și YVES 
MONTAND ; V. Alecsandri. Elena Pa
vel. N. Bălcescu : COASTA LUI ADAM: 
I. C. Frimu, înfrățirea între popoare. 
Libertății: FRUMOASELE NOPȚII; Lu
mina. Coșbuc : TAINELE NOPȚII
ETERNE ; Alex. Popov, Moșilor, Volga. 
CÎNDVA LA PARIS : Unirea, M. Eml- 
nescu : TU Șl CAMARAZII TAI ; Victo

ria. 1 Mai : VAGABONDUL (ambele se
rii) ; 23 August. Alianța : RISETE IN 
PARADIS ; Cultural, Munca : URMELE 
RAMIN: 8 Mai. Aurel Vlaicu . THE- 
RESE RAQUIN : Popular : PREA TÎR- 
ZIU : Arta : CIO-CIO-SAN ; Donca 
Simo : URAGANUL ; Vasile Roaită : 
TRANDAFIRII LUI ALLAH ; Grivița : 
IARTA-MA : Doina : UN PAHAR CU 
BERE : Olga Bancic ; HOȚUL CENU
ȘIU ; C-tin David : ARTISTA CU ORI
CE PREȚ ; T. Vladimirescu; AL 41- 
LEA.

MIERCURI 10 APRILIE 1957
Programul I

5.05 Melodii populare romtneștț 5.30 
Buletin de știri. 5.35 Melodii populare 
romîneștî (continuare). 5.45 Lecția de 
gimnastică. 6.00 Muzică ușoară. 6.15 
Emisiune agrară: Cum se poate folpsi 
întreaga capacitate de lucru a tractoa
relor și mașinilor agricole ? 6.25 Mu
zică populară romlnească. 6.45 ..Clubul 
curioșilor'*. 7.10 Muzică ușoară romî- 
nească. 7.30 Anunțuri și muzică. 7.35 
Jocuri populare moldovenești din re
giunea Suceava. 7.55 Cîntece. 8.15 Ma
teriale din presă. 8.30 Muzică. 9.00 Mu
zică din operete. 9.30 „Roza vînturi- 
lor” 10.00 Muzică de cameră. 11.00 
Buletin de știri. 11.03 Teatru la micro
fon: „LICEENII”, Adaptare radiofoni
că după piesa lui Constantin Tren- 
iov. 13.00 Buletin de știri. 13.05 Mic 
concert de prînz. 13.35 Muzică simfonică 
romlnească. 14.00 Muzică ușoară. 14.30 
Cotele apelor Dunării. 15.00 Buletin de 
știri. 15.05 Muzică din operete. 15.35 
Muzică ușoară de Gaston Ursu. 16.15 
„Inșir-te mărgărite". Creangă poves
tind copiilor: „Dănllă Prepeleac”. 
16.45 Noi înregistrări ale Ansamblului 
M.A.l. 17.00 Buletin de știri și bule
tin meteorologic. 17.19 Cîntă Luigi Io- 
nescu. 17.35 Un sfat bun nu strică. 
17.40 Cîntă orchestra de muzică popu
lară „Flacăra Prahovei” din Ploești. 

Pentru regiunea București : Vremea 
Continuă să se răcească ușor. Cerul va 
fi schimbător; tendință de ploaie, slabă. 
Vîntul din sectorul nord-est și est va 
sufla moderat, cu intensificări tempo
rare. Temperatura. în scădere ușoară, 
noaptea va fi cuprinsă între 1 și 3 
grade, iar ziua între 13 și 15 grade.

Pentru următoarele trei zile în țară : 
Vreme rece și instabilă cu cerul schim
bător. mai mult noros în sudul țării.

Ploi intermitente și sub formă de a- 
verse vor cădea în ce.a mai mare parte 
a țării.’ în munți și local în nbrduj 
țării, averse de zăpadă. Vînt potrivit, 
predominînd în sectorul nord-est, cu- in
tensificări locale, pînă la tare. Tem
peratura în scădere la început, apoi 
staționară. Minimele vor oscila între 
minus 4 grade și plus 4 grade,-iar ma
ximele, între 7 și 15 grade. Pe alocuri, 
în Jumătatea de nord a țării, îngheț 
slab și local.

an Otto Bruller, Ion Blebea și 
Dan Draghinii au prezentat o 
nouă realizare, impresionantă 
prin concepția îndrăzneață și prin 
volumul mare de muncă pe care 
l-a necesitat. Membrii acestui co
lectiv au proiectat, calculat și con
struit un „Feroscop cu tub ca
todic". Este vorba de un aparat 
de mare complexitate care, prin 
intermediul tubului catodic-elec- 
tronic, face posibilă ridicarea 
curbelor de magnetizare ale cor
purilor feromagnetice și poate 
măsura în același timp densitatea 
acestora. Lucrarea are caracter de 
invenție.

Nenumărate sînț exemplele de 
muncă spornică pe care au vă
dit-o referatele expuse în cele 
cinci sec(ii ale sesiunii.

Ați auzit j/ “ . __
„Cultivarea arborilor fără crăci?" 
Bineînțeles nu-i vorba de absen
ta complectă a crăcilor, ci doar a 
acelora de pe trunchiul arborilor, 
care fac ca in materialul lemnos 
să rezulte noduri.

In cadrul referatului asupra 
„Cultivării arborilor fără crăci" 
studentul Vasile Iliesei din anul 
IV al Faoultății de silvicultură 
a expus rezultatele primilor doi 
ani de cercetare în obținerea ma
terialului lemnos de calitate su
perioară (fără noduri). Lucrările 
acestei teme sint în continuare.

In cadrul lucrărilor sesiunii s-a 
evidențiat in mod deosebit cercul 
de Mecanică și rezistenta mate
rialelor, care a prezentat în ca
drul secției „Discipline generale" 
un număr de 13 lucrări. Faptul 
că acest cerc a prezentat un nu
măr mare de lucrări la conferință 

de auto-tractoare, au prezentat în 
conferință studiul „Contribuția 
utemiștilor de la uziinele „Stea
gul Roșu” și „Ernst Thâlmann* 
din Orașul Stalin la introducerea 
tehinieji noi î<n procesul de pro
ducție*.

Desigur, această enumerare 
putea fi continuată cu nume 
studenți și lucrări realizate 
cadrul celor peste patruzeci 
colective care 9-a.u prezentat
sesiune, pentru că fiecare lucrare 
în parte constituie ceasuri de în
cercări, de migală, răbdare și 
dîrzenie. Spațiul ne impune, însă, 
să ne oprim aici.

Sarcina împlinită de cei care 
au activat în munca științifica 
studențească e mare și frumoasă, 

_ ______ ea trebuie să fie însă mereu com-
pînă .acum despre. plectată. Trebuie dusă o muncă 

susținută pentru atragerea în a- 
ceastă activitate a unui număr 
mai mare de studenți buni. TnJ 
cheierea de contracte de colabo
rare cu uzinele și întreprinderile 
industriale pentru rezolvarea anu
mitor probleme care frămîntă 
producția va stimula maj mult 
activitatea științifică a studenți
lor.

Ing. AL. FORJA 
Ing. A. MÎNDRA

se datoreze catedrei respective, 
care a știut să stimuleze interesul 
studenților pentru activitatea cer
cului.

Printre cei prezent) la conte. 
rim(ă mult interes a sttrtiit iu- 
crarea acestui cerc intitulată „Pro. 
iectarea unui aparat pentru stu
diul vibrațiilor fortate“. realizat 
de colectivul format din utemistele 
Valentina Verazxjvski, Elena 
Cretu. Rozalia Schmidt și Felicia
Mătase, studente in anul Ill al 
Facultății de mecanică.

După proiectul prezentat, ur
mează să se construiască un apa
rat care va intra în dotarea labo
ratorului de Mecanică și rezis
tența materialelor.

Și lucrările cercului de „Științe 
sociale" s-au remarcat, în mod 
deosebit. In cadrul acestui cerc, 
utemiștii Ion Mihăilescu, Petre 
Tănăsescu și Cornel Dascălu, stu- 
denti în anul IV la Facultatea

18.00 Vorbește Moscova. 18.30 Muzică 
din opereta „Lăsați-mă să cînt" de 
Gherase Dendrino. 19.00 Buletin de 
știri și comentariu. 19.10 Muzică ușoa
ră franceză. 19.45 Răspundem ascultă
torilor. 20.00 Din viața muzicală a ora
șelor și regiunilor patriei. 29.30 „Pă
rinți și copii”. 21.45 Prelucrări corale 
ale compozitorilor noștri. 22.00 Buletin 
de știri, buletin meteorologic și sport. 
22.30 Muzică ușoară. 22.50 Program de 
doine. 23.10 Concert simfonic. 23.52— 
23.55 Buletin de știri.

Programul II

14.00 Buletin de știri. 14.03 Formații 
muzicale de amatori. 14.20 Emisiune li
terară. 14.40 Anunțuri și muzică. 15.00 
Cu cîntecul și jocul din regiune în re
giune. 16.00 Buletin de știri și buletin 
meteorologic. 16.15 Recomandări din 
program. 16.20 „Simfonismul romî- 
nesc” : Alfred • Mendelsohn. 17.15 Tri
buna Radio. 17.30 Cîntă orchestra Joe 
Reininger. 18.00 Buletin de știri. 19.15 
Pentru fiecare melodia preferată. 20.00 
Buletin de știri. 20.03 Concert de sea
ră. 20.55 Buletin de știri. 21.00 Selec- 
țiuni din opera „Cenușăreasa” de Ros
sini. 23.00 Buletin de știri, buletin me
teorologic și sport. 23.15—24.00 Con
cert de noapte. 

ar 
de 
în 
de 
la

Studenții utemiști Valerian 
Gheorghiu și 
au construit 

O
luliu Furo care 
generatorul de 
ultra-sunet îm. 
preună cu tov. 
ing. Alexandru 
Popescu, îndru
mătorul lor ști
ințific.

PARCUL
atelierelor

cu

din

Sincer să fiu n-am văzut încă 
atlția tineri din atelierul no
stru la muncă voluntară 
ca In seara aceea. Un grup 
de tineri, care numai cu ci- 
teva minute înainte mlnui- 
seră strungul, ciocanul sau 
condeiul s-au „Înarmat" 
lopeți si tirnăcoape și au 
pornit spre locul viran 
curtea atelierelor principale 
C.F.R -Simeria. Brigăzile s-au 
format la iuțeală și munca a 
început. Inginerul Gh. Bucur 
s-a dovedit a fi un bun gos 
podar. împreună cu Dănuț 
Petre, elev la Școala profe
sională. a strlns gunoiul pe 
care li Incărcă tn roabă. Un 
altul ll transportă. Fruntașii 
In producție loan Uieț. Mir
cea Lucaci și alții nu vor in 
ruptul capului să fie intrecuți 
nici aici, la muncă voluntară.

Despre munca tinerilor din 
acea stmbătă 
care de fapt a

s-ar 
I lucruri 
interesant 
ceea ce au 
pe acest 
al atelierelor.

Dacă tinerii din Bacău și-au 
propus să facă orașul lor mai 
frumos, și noi vrem ca tn cin
stea celui de-al Vl-lea Festi
val Mondial al Tineretului și 
Studenților atelierele noastre 
să aibă un frumos parc.

GEORGE MUREȘAN 
Instructor Ia Școala pro
fesională C.F.R.-Simeria

după-a miază, 
continuat si 
putea spune 

interesante. 
Insă mi se 

hot ir! t ei să 
maidan; un

duminici, 
multe 
Mai i 
pare < 
facă 
parc i

*
*

î
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Două remorci — la fiecare vagon de tramvai

îmbunătățirea transportului tn 
comun constituie o permanentă 
preocupare pentru Sfatul popu 
iar al Capitalei. De curind s-au 
discutat mai multe măsuri pen
tru o mai bună deservire a că
lătorilor Capitalei. Printre altele 
se prevede, cuplarea celei de a 
doua remorci Ia toate vagoanele 
motor din parcul I.T.B., fabricarea 
in anul acesta în continuare, la 
„Electroputere" a noi vagoane 
motor și remorci de mare caoaci- 
late, sporirea vitezei de exploa
tare, precum și introducerea pe 
trasee a încă 50 troleibuse și 100 
de autobuse de mare capacitate. 
Totodată, prin reorganizarea pro
cesului de muncă și dotare cu noi 
mașini unelte, Atelierele Centrale

I.T.B. iși vor spori considerabil 
capacitatea de reparație a vagoa
nelor motor și remorcilor de tram
vai

La garajele de autobuse I.T.B.- 
Floreasca va fi amenajat un mare 
atelier care să asigure repararea 
în mai bune condiții a autobuse
lor și întreținerea lor. De aseme
nea, prin suspendarea tuturor li
niilor suburbane de autobus și 
predarea tor către I.R.T.A., par
cul de autobuse care deservesc 
traseele din oraș va spori, fndru- 
marea personalului care deserveș
te tramvaiele și autobusele va 
constitui de asemenea o preocu
pare principală a conducerii 
I.T.B

(Agerpreș)

t

... îîsiffia

Aniversarea 
răscoalei 
de la Bobîlna

Anul acesta se împlinesc 520 
de ani de la răscoala de la Bo- 
bîlna. Cu acest prilej Consiliul 
de Miniștri a emis o Hotărîre pri
vind aniversarea evenimentului 
și cinstirea memoriei țăranilor io
bagi romîni și unguri căzu(i în 
timpul răscoalei.

Potrivit Hotărtrii, pe dealul 
Bobîlna, din raionul Dej — pe 
locul unde a fost lagărul țăra
nilor răscuiați — se va ridica un 
monument comemorativ. Cu pri
lejul dezvelirii monumentului de 
la Bobîlna va fi organizată o 
mare serbare populară.

Cu același prilej Ministerul In- 
vățămintului și Culturii va asi
gura retipărirea cărților „Răs
coala de la Bobîlna" și „Poemul 
1437", iar Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor va 
emite un timbru „Aniversarea 
răscoalei iobagilor de la 
hîkaa".

Bo-

—O—

Vizitele în țara 
ale delegației 

Tineretului 
Popular Iugoslav
Delegația Tineretului Popular 

Iugoslav și-a continuat zilele a- 
cestea vizitele în țară. Simbătă 
membrii delegației au vizitat 
muzeul Doftana, duminică Orașul 
Stalin, monumentele sale istorice 
și uzinele „Ernst Tâlmann" 
unde au avut o discuție priete
nească cu Comitetul U.T.M, al 
uzinei, iar seara au asistat la un 
spectacol dat de Teatrul de Stat 
din localitate; luni după-amiază 
au fost oaspeții Centrului școlar 
profesional al uzinelor „Steagul 
Roșu" și au făcut o plimbare prin 
cartierul muncitoresc.

ELEVI }i STUDENȚI
Pentru vacanta de vară!
Asigura(i-vă primirea zia

relor și revistelor ce vă inte
resează la focurile unde vă 
petrece(i vacanța de vară, 
REINO1NDU-VA ABONA
MENTELE PENTRU LUNI
LE IULIE, AUGUST Șl SEP
TEMBRIE. Abonamentele se 
primesc de către difuzorii vo
luntari din școli, factorii și 
oficiile poștale precum și de 
către secțiile raionale de difu
zare a presei.

Un instructor do pionieri fruntaș
Unul dintre instructorii cei 

mai buni de pionieri din raio. 
nul nostru este tovarășul 
Constantin Ghel de la Școala 
de 7 ani din Țăndărei. Din 
anul 1952, de cind este in
structor .el muncește cu mul
tă pasiune Și de aceea pio
nierii îl iubesc foarte mult. 
In aientia lui se află deopo. 
trivă școlarii, pionierii, cît și 
cei din clasa a Vll-a, care se 
pregătesc să devină utemiști 
Acțiunile la care au participat 
pionierii, stnț dintre cele mai 
interesante și nu le vor uita 
niciodată. El a inițiat vizite 
la S.M.T. și gospodăria colec
tivă, ca și o excursie la Pa- 

Epigrame
DIN TR. SEVERIN

La spitalele el farmaciile 
din Tr. Severin nu se giseste 
glucozi, bolnavii fiind nevoi# 
si sl-o procure pe diferite cil.

„Vorba dulce, mult aduce*! 
Dar, printr-o metamorfoză. 
N-ar putea s-aducă oare 
Și la noi ceva... glucoză?

La cooperativa de cismărle 
din oraș se obișnuiește si 

șiș pentru a se exe- “ •-*- maise ia bacșiș pentru _ z 
cuta încălțăminte ceva 
bună :

La cooperativa asta. 
Mai slnt unii lucrători. 
Care, după cum se vede, 
„Pingelesc"... de două ori !

ARISTICA BAGHINA 
funcționar

1

SÂPTÂM1NA
filmului rominesc de păpuși

tn locul obișnuitelor fotografii 
și afișe care anunțau de obicei 
programul cinematografului „Tim
puri noi", vitrina cinematografu
lui a fost In aceste zile populată 
cu o serie de păpuși nostime care 
atrag atenția deopotrivă tinerilor 
și malurilor.

Și intr-adevăr, noile filme de 
păpuși realizate de Studioul Bucu
rești merită si fie văzute. Ele Co
munică micilor spectatori in pri
mul rind, minunate învățăminte 
redate Intr-o formă artistică inte
resantă, atractivă. Rind pe rind, 
păpușile — expresive dar neînsu
flețite — din vitrină, prind viață 
pe ecran in suita prezentată 
cadrul „Săptăminii filmului 
minesc de păpuși".

Iată-l pe micuțul șoricel de 
tifea, eroul filmului „Chiț in 
ricol" strecurindu-se tiptil din 
cunzătoare. Cămara, cu bunătăți
le care se ascund tn ea, îl atrage 
și il sperie deopotrivă. Din gre
șeală a răsturnat un sac cu nuci. 
Și cum mai tremură acum săra
cul I Liniștea s-a așternut din nou 
și șoricelul nostru iși continuă 
promenada, cind li apare tnainte 
mult visata bucată de cașcaval. 
Numai că, pentru a ajunge la ea, 
tiebuie să treci prin niște gratii. 
Chiț, lacom, fără a judeca prea 
mult, uitlnd de sfaturile mamei 
sale, pătrunde prin ușița larg des
chisă a cursei. Lacrimile care-i 
șiroiesc acum sini zadarnice, a 
căzut In capcană, și cine știe 
dacă va mai putea scăpa... Fără 
ostentație, cu mult bun gust, re
gizorul Bob Călinescu l.a făcut pe 
micul spectator să înțeleagă unde 
duce lăcomia, care slut urmările 
faptelor nechibzuite, ce se inttm- 
ală atunci cind uiți de 
celor mai in vlrstă.

Versurile lui Cicerone 
rescu l-au mai inspirat 
Călinescu și tn realizarea filmu
lui „Năzdrăvanii". Nostima Intîm- 
plare a celor doi rătoi. care se bat 
fără rost pe castronul cu urzici, a 
căpătat in limbajul filmului mult 
farmec și pitoresc. Floarea soare
lui care se deschide odată cu ivi
rea zorilor, puișorii care iși fac 
apariția In viață, veseli și zgomo
toși, cățelul care motăie încă cu 
caoui pe butuc, slnt elemente care 
făuresc acea ambianță plăcută, 
intimă, a dimineții in ograda ță
rănească.

Un optimism sănătos, o ironie 
caldă, un sfat adresat prietenește 
copiilor, iată ceea ce face farme
cul acestor două filme ale . lui 
Bob Călinescu, care după păre
rea noastră, slnt și cele mai va
loroase. Fantezia tumultuoasă ce 
caracterizează creația talentatului 
regizor se face simțită și in fil- 

latul Pionierilor din Bucu
rești a unui număr de 60 de 
pionieri, interesante adunări 
tematice, jocuri sportive, 
jocuri distractive, carnavaluri 
pionierești etc. In centrul ac
tivității sale se află preocu
parea permanentă de a forma 
la copii înaltele calități mo
rale ale cetățeanului de mii- 
ne al patriei noastre.

Pentru rezultatele obținute 
in munca cu pionierii, cit și 
pentru sprijinirea organizației 
de U.TJ4. din Țăndărei, in
structorul Constantin Ghel a 
fost delegat la consfătuirea 
pe tară a instructorilor de 
fiionieri fruntași, care a avut 
oc de "curind. Cu acest pri

lej i s-a inmînat Diploma de 
Onoare a Comitetului Central 
U.T.M. și brevetul de instruc
tor de pionieri fruntaș.

MAREȘ TOMA
Șeful Secției școli și pio
nieri a Comitetului raional 

ll.T.M. Fetești
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Un nou cuptor de ars var
La întreprinderea „Vittoria Socialistă" din Turda — între

prindere care produce ciment, ipsos și var — a intrat de 
curtnd în, funcțiune un nou cuptor de ars var. Noul cuptor
are o capacitate de producție zilnică de aproape 60 de tone 
de var ars și este încărcat automat cu ajutorul unor vago- 
nete basculante acționate electric. Harnicii muncitori care au 
lucrat aici, au reușit, datorită elanului lor, să termine con
strucția cuptorului cu aproape două săptămini mai de vreme.

var.Tn fotografie : vedere generală a fabricii de 
Ultimul din dreapta, este noul cuptor.

O scenă din filmul de păpuși 

mul „Cutia cu muzicuță**. Serba
rea la care asistăm cu ineîntare; 
dansul mlădios al micuței ne
grese, (excelent realizată mișca
rea păpușii) vădesc acea fante
zie și bun gust de care vorbeam.

Din păcate insă, cu toate stră
daniile care vădesc virtuozitatea 
regizorală, filmul acesta nu are 
nici rotunzi mea, nici farmecul pri
melor două, intrucit ideea pe care 
iși propune s-o exprime: necesita
tea de a avea prieteni cu care să 
împărți bucuros jucăriile, este sus
ținută la un ton didacticist, mora
lizator.

Se cuvine să spunem cit ev a 
cuvinte și despre ecranizarea cele
brei schițe p lui Caragiale „D-l 
Goeu. Fidel spiritului autorului. 
Bob Călinescu a creat cite va ti. 
puri de păpuși expresive, intere
sante, care puse in ambianța ur
bei X Iți sugerează de minune iz
vorul literar. Preocupat prea mult 
Insă de a sugera atmosfera spe
cifică vremii. Bob Călinescu a 
pierdut din vedere ritmul necesar 
desfășurării acțiunii • atent de a 
reliefa cit mai multe tipuri carac
teristice epocii (domnul cu mo. 
noclu, controlorul, lumea pestriță 
care popula gara) a neglijat — 
și cred că aceasta este slăbiciunea

CONFERINȚĂ DE PRESĂ CU SERGHEI OBRAZȚOV
Marți seara a avut loc la Casa 

Ziariștilor din Capitală o confe
rință de presă cu Serghei Obraz
tov, artist al poporului din 
U.R.S.S., conducătorul Teatrului 
Central de Păpuși din Moscova 
și un grup de artiști ai teatrului: 
Ekaterina Uspenskaia și Simion 
Samodur, artiști 
R.S.F.S.R., Grigorj 
rectorul muzical al 
novi Gherdt, Pavel 
Olga Obrazțova.

La conferință au participat 
numeroși ziariști romîni și cores
pondenți ai presei străine.

A fost de fa(â A. N. Goncea- 
ruk. secretar al Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Cunoscutul artist sovietic a fost 
prezentat celor prezenti de tov. 
Ion Mihăileanu, din partea Uniu
nii Ziariștilor din R P R.

A luat apoi cuvintul artistul 
poporului Serghei Obrazțov care 
a făcut un scurt istoric al teatru
lui de păpuși pe care ti conduce.

„Pînă la Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie — a spus 
intre altele Serghei Obrazțov — 
n-au existat in Rusia teatre pro
fesionale de păpuși, după cum 
n.a existat nici o tradiție a 
spectacolelor de păpuși atît de 
populară cum este de pildă in 
Cehoslovacia In Uniunea Sovie
tică. acest gen de teatru s-a 
născut in primii ani după Marea 
Revoluție Socialistă, 
apariția teatrelor 
La aceste teatre 
actori amatori.

După părerea 
teatrului de păpuși 
buie considerat pictorul Efimov. 
El a fondat teatrul de păpuși in 
1917 și, foarte scurt timp după 
aceea. In numeroase orașe ale 

emeriti ai 
Teplitki, di- 
teatrului, Zi- 
Melisarato și

odată cu 
pentru copii, 
lucrau numai

mea părintele 
sovietic tre-

„Insula Negritei” 

principală a filmului — portreti
zarea pregnantă a însuși eroului 
principal, D-l Goe. Cu toate slă
biciunile semnalate, socotim ca o 
experiență folositoare realizarea 
acestui film, așteptînd noi ecrani
zări — mai izbutite de bună sea
mă — din lucrările marilor noștri 
scriitori.

Ultimele producții ale lui Bob 
Călinescu, sint de natură să-l facă 
pe spectator să' aștepte cu încre
dere viitoare realizări, pline de 
inspirație și îndrăzneală. Am 
socotit necesar sd ne oprim mai 
mult asupra creației lui Bob Căli
nescu, deoarece atlt numărul cit 
și calitatea filmelor sale prezen
tate cu prilejul săptăminii filmu
lui rominesc de păpuși, îndreptă
țesc analizarea lor cu precădere.

„Insula Negritei" realzat de 
George Șaidel, ni se pare un 
film atrăgător care vădește sensi. 
bilitate și fantezie. Am dori poate 
mai multă personalitate în viziu
nea artistică a tlnărului creator.

..Saptămina filmului rominesc 
de păpuși" este o dovadă clară a 
succeselor acestui gen de film, 
gen care reprezintă pe de.a în
tregul la noi o creație a regimu
lui de democrație populară.

ANA MIHĂILESCU

nostru este cel 
de păpuși so-

Uniunii Sovietice au apărut mu'- 
te teatre de păpuși. Teatrul Cen
tral de păpuși din Moscova nu 
este nici primul, nici unicul tea
tru de păpuși din U.R S.S., pen
tru că el s-a născut tn 1931, a- 
tunci cind in Uniunea Sovietică 
existau deja numeroase teatre a- 
semănătoare. Este adevărat. Insă 
că astăzi teatrul 
mai mare teatru 
vietic

In 1931 mi s-a propus organi
zarea acestui teatru. La început 
aveam o cămăruță și pufine mij
loace materiale la indemină. In 
teatru lucram 10 persoane Dar 
de atunci au trecut 26 de ani 
Datorită ajutorului primit din 
partea puterii sovietice, azi nu 
mai sintem 10: teatrul nostru 
numără 950 de persoane. Jucăm 
uneori chiar și 3—4 spectacole 
pe zi pentru copii și pentru ma
turi. Intr-un an prezentăm 800 
de spectacole; in decursul exis
tenței teatrului nostru am dat a- 
proximativ 20.000 de spectacole. 
Vizităm numeroase orașe ale 
Uniunii Sovietice; pînă acum am 
întreprins turnee in 300 de orașe

Repertoriul oe care il jucăm 
pentru copii este cu totul diferit 
de cel pentru maturi. Nu numai 
că repertoriul nostru este împăr
țit In spectacole pentru maturi 
și spectacole pentru copii, dar 
chiar spectacolele pentru 
sint împărțite In spectacole 
tru copii micuți și pentru 
mai marT‘.

In continuare, artistul 
porului Serghei Obraztov a sub: 1-

copii 
pen- 
copii

po-

Muzee și case memoriale
Poporul romln păstrează vie 

memoria înaintașilor culturii națio
nale. In luna mai se va redeschide 
Muzeul memorial „Vasile Alecsan
dri" de la Mircești. Tn fosta casă 
a lui George E nescu din Dorohoi 
a fost reconstituită camera sa de 
lucru. Este de asemenea in curs 
de reconstrucție casa de la Liveni 
în care s-a născut marele nostru 
compozitor.

La Ipotești se va redeschide spre 
sfirșitul acestui an Muzeul memo
rial „Mihail Eminescu", restaurat 
și îmbogățit.

La Muzeul regional din Suceava 
se va inaugura luna aceasta ca
mera muzicală „Ciprian Forum- 
bescu".

Interiorul casei de la Humuleșii 
in care s-a născut marele nostru 
povestitor Ion Creangă va fi res
taurai pe baza unei noi tematici 
De asemenea se va reconstrui boj
deuca de la Iași, iar muzeul de la 
Golia va fi complectat cu noi 
piese.

Mulțumire partidului 
și guvernului

■
La Consiliul de Miniștri a sfl* 

sit o telegramă din partea Ba
zei de cercetări științifice din Ti- , 
mișoara a Academiei R.P.R. în 
telegramă oamenii de știință ti
mișoreni, întruniți in ședința fes. •• 
tivă de sărbătorire a academicia
nului prof. dr. ing. Corneliu Mik- .*• 
lossi, cu prilejul celei de a 70-a 
aniversări, își exprimă adfnca lor 
mulțumire pentru grija și spriji
nul pe care partidul și guvernul 
îl acordă oamenilor de știință și 
activității lor.

Sărbătorirea de astăzi — se 
spune tn telegramă — s-a dove
dit a fi o strălucită manifestare 
a dragostei cu care poporul în
conjoară oamenii de știință, răs- « 
plătind munca tor consacrată ri- ■ 
dicării continue a nivelului de _ 
trai material și cultural al celor . 
ce muncesc, o nouă dovadă a le- ; 
găturii indestructibile dintre po
por și intelectualitatea progresis- j 
tă. Asigurăm guvernul — încheie 
telegrama — că ne vom înzeci 
eforturile pentru a păși în prime- « 
le rinduri alături de cei c^re lup
tă și muncesc în tara noastră 
pentru propășirea poporului, pen- *■ 
tru socialism și pace.

■O-----

interna.

Cultura 
romînească 
peste hotare.
Intre 2 și 11 mai a.c. va avea 

loc la Roma cea de-a treia re
vistă internațională a filmului i 
specializat

La această festivitate 
(tonală consacrată filmului docu- , 
mentar, cinematografia noastră 
va trimite filmele ,.Theodor A- ■ 
man", „Cu fața spre public", 
„Preludiu olimpic", „Pămînturi 
recucerite", ,,Pe muntele Rete
zat" „.Cetatea Histria", „Pleca
rea păsărilor", „Viermii de mă
tase", „Protecția muncii fn indu
stria petroliferă".

* »
Luni s-a înapoiat în Capitală, 

venind din Anglia, cîntăreful la 
nai Ion Oprea, care a înregistrat 
la Londra muzică la nai pentru 
filmul „St. Joan".

(Agerpres)

niat că creatorii care lucrează 
în domeniul teatrelor de păpuși 
din U.R.SS. se străduiesc să 
realizeze spectacole care să emo
ționeze pe copii, să le insufle 
cele mai nobile sentimente.

Tn acest fel micii spectatori 
participă direct la acțiunea care 
se desfășoară pe scenă; ei vor 
urma exemplul pe care ll văd In ■ 
spectacol, vor căuta să devină 
harnici, curajoși. întreprinzători, 
respectuoși cu părinții și cu oa
menii tn vlrstă. Tocmai de aceea, 
atunci cind la teatru se pune în 
scenă un nou spectacol primele 
întrebări pe care ni le punem 
slnt: Cui li este adresat specta
colul ? Ce scop urmărim prin a. 
cest spectacol 2 De felul in care 
răspundem acestor întrebări de
pinde succesul creației noastre.

Dacă păpușile pot pătrunde tn 
inimile oamenilor, atunci teatrul 
nostru poate aduce un folos tot " 
atît de mare ca și oricare alt gen 
de teatru.

Tn încheiere, artistul poporului 
Serghei Obraztov a redat temele 
spectacolelor pe care Teatrul Cen
tral de Păpuși din Moscova le va 
prezenta publicului in cursul tur- , 
neului său în țara noastră.

Serghei Obraztov a răspuns a- 
poi unor întrebări în legătură cu 
posibilitățile de adaptare a păpu
șilor la cinematografie, cu evo
luția stilizării in fizionomia pă
pușii etc.

Artistul sovietic a prezentat a- ' 
poi fragmente din recitalul ne 
care II va susține personal pe 
scenele teatrelor noastre.

Vor mai fi amenajata tn acest 
an, casele memoriale „Alexandru 
Vlahuță" de la Dragosloveni, cu 
ocazia centenarului nașterii scrii* ■ 
torului, „losif Vulcan* 1 la Oradea 
și „Miron Pompiliu“ la Stei. y.

Foto-text:
1. MICLEA

•>

Importante lucrări de reconstruc* ' 
fie se execută la castelul Ioan Hu- 
niade din Timișoara. Aici este a- 
menajat Muzeul Banatului. în cele 
100 de săli ale muzeului se fac lu* * 
crări de iluminare și de încălzire ■■ 
centrală. In cadrul secției de iste
rie va funcționa o suhsecție const*- 
erată istoriei orașului Timișoara. 
Secția etnografică va fi complecta* 
tă cu un mic muzeu în aer liber 
unde se vor reconstitui case, mori 
și biserici din lemn executate cu 
sute de ani în urmă de vestiți meș
teșugari bănățeni. Secția de arte 
plastice va cuprinde creații ale pic
torilor și sculptorilor bănățeni înce- 
pînd din secolul al XVlll-lea pînă 
în zilele noastre.



Poporul albanez va întări necontenit prietenia 
cu Uniunea Sovietică

Cuvîntarea lui Mehmet Shehu la Odesa
ODESA 9 (Agerpres). — TASS 

transmite cuvîntarea rostită de 
Mehmet Shehu, conducătorul de
legației guvernamentale și de 
partid a R. P. Albania cu prile
jul sosirii la Odesa a delegației 
care se află în drum spre Mos
cova într-o vizită de prietenie. In 
cuvîntarea sa Mehmet Shehu a 
spus printre altele :

Ingăduiți-mi ca în numele de
legației noastre să vă transmit un 
fierbinte salut frățesc al guvernu
lui Republicii Populare Albania. 
Partidului Muncii din Albania și 
al întregului popor albanez, dv. 
cetățenilor eroicului oraș Odesa și 
prin dv. marelui popor sovietic

Poporul albanez este legal 
printr-o prietenie indestructibilă 
de marele popor sovietic frățesc. 
Ideile atotbiruitoare ale Revoluției 
Socialiste din Octombrie care au 
biruit pentru prima oară în lume 
în glorioasa voastră țară, au de
venit o lumină vie și o armă de 
nădejde in mîifiile oamenilor mun
cii albanezi, în lupta lor pentru 
eliberarea națională și socială. In 
lupta comună împotriva fascismu
lui a fost făurită temelia veșni
că a prieteniei noastre. Uniunea 
Sovietică, este eliberatorul și sal
vatorul nostru glorios, prietenul

șî aliatul nostru cel mai puternic 
și credincios.

Datorită prieteniei șî ajutorului 
multilateral al Uniunii Sovietice. 
Albania este astăzi un stat liber, 
•suveran și independent, care con
struiește cu succes socialismul- 
Poporul albanez consideră priete 
nia sa cu Uniunea Sovietică drept 
cel mai important factor în opera 
asigurării independenței și prospe
rității patriei sale. De aceea vom 
păzi prietenia cu Uniunea Sovie
tică ca lumina ochilor și o vom 
întări necontenit.

Acum cînd imperialiștii și aco 
liții lor se străduiesc prin toate 
mijloacele să submineze unitatea 
lagărului socialist, apărarea aces
tei unități reprezintă principala 
obligație a tuturor țărilor din la
gărul socia ismului.

Poporul nostru, partidul și gu
vernul nostru au fost, sint și var 
fi credincioși pînă la capăt unită
ții indestructibile a lagărului so
cialist, condus de glorioasa Uniu
ne Sovietică. Imperialiștilor și re

’ nu.li se vor împlini 
Albania.

* ” • i exprimă 
că actuala noastră 

va

vizioniștilor 
planurile în

Delegația noastră își 
convingerea că cctuclc 
viz.tă in Uniunea Sovietică 
contribui la întărirea prieteniei 
dintre cele două țări ale noastre, 
la întărirea unității lagărului 
cialismuiui și al păcii.

In spiritul înțelegerii reciproce 
și sincerei prietenii

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: La invitația 
Consiliului Central al Sindicate
lor din Uniunea Sovietică între 
28 martie și 8 aprilie 1957 o de
legație sindicală ungară, in 
frunte eu Miklos Somogy, preșe-

Oamenii sovietici participă activ la discutarea 
tezelor raportului tovarășului Hrușciov

In toate republicile, ținuturile 
și regiunile, în întreprinderile din 
U.R.S.S. și în presă con- 

Îtinuă discutarea de către în
tregul popor a problemei per
fecționări continue a organi- 

■ zării conducerii industriei și 
construcțiilor.- Discutînd tezele ra. 
portului lui Hrușciov la apropia
ta sesiune a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., oamenii muncii pre
zintă propuneri concrete. „Prav- 
da“ și „Izvestia“ consacră pagini 
întregi declarațiilor pe marginea 
acestei probleme. „Pravda“ publi
că printre altele articole de G. 
Rudi, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Moldovenești, 
intitulat „Lărgirea drepturilor re
publicilor unionale și inițiativa 
locală44, de V. Rudakov, inginer- 
șef la combinatul metalurgic din

Magnitogorsk, intitulat „Să regle
mentăm structura conducerii in 
întreprinderi". „Izvestia" publică 
o corespondență privind declara
țiile minerilor din regiunea Ros
tov, un articol de Z. Graciov, 
președintele serviciului regional 
de planificare Gorki, Intitulat „Cu 
privire la structura economiei na
ționale sovietice". „Trud" publi
că o serie de articole de activiști 
sindicali privind discutarea teze
lor raportului Iui Hrușciov. „Iz
vestia" și „Trud" publică articole 
de fond în care se subliniază par
ticiparea activă a oamenilor so
vietici la discutarea tezelor rapor
tului lui Hrușciov. interesul lor 
profund și cu adevărat gospodă
resc în perfecționarea continuă a 
organizării conducerii industriei 
și construcțiilor.

Componenta noului guvern 
al Indoneziei

municațlilor Maritime, Moham
med Noor — ministrul Lucrărilor 
Publice, Samjono — ministrul 
Muncii, Azis Saleh —■ ministrul 
Ocrotirii Sănătății, llias — mi
nistrul Culte'or, prof. Prijono — 
ministrul Instrucției, Invățămin- 
tului și Culturii. Sunario — mi
nistrul Problemelor Agrare, Su- 
kardan — ministrul Comunica
țiilor, Hanafi — ministru de stat 
pentru mobilizarea brațelor de 
muncă și dezvoltare, Hairul Sa
leh — ministru de stat pentru 

ministrul Finanțelor. Ingklrivang problemele veteranilor, Tobing — 
- ministrul Industriei. Sunardjo mjnistru de stat pentru frob|e. 
jarvo '-S m'niskuT Agriculturii, mell= relațiilor dintre diferite re- 

coloneful Nazir — ministrul Co- giuni ale Indoneziei.

Programul noului cabinet

DJAKARTA 9 (Agerpres). — 
Guvernul Indoneziei a fost for
mat în următoarea componență : 
Djuanda — prim-ministru, Hardi 
— prim locțiitor al primului mi
nistru, Idam Halid — al dcilea 
locțiitor al primului mini: tu, 
Subandrio — ministrul Afacerilor 
Externe. Djuanda — ministru ad 
interim al Apărării, Sanusi Hard- 
jadinata — ministrul Afacerilor 
Interne, Maenkom — ministrul 
Justiției, Sudibio — ministrul In
formațiilor, Sutikno Slamet —

DJAKARTA 9 (Agerpres). — 
I.a 9 aprilie președintele Sukar
no a primit jurămintul din partea 
membrilor Cabinetului Extraordi
nar extraparlamentar în frunte 
cu primul ministru și ministrul 
Apărării, doctor Djaunda. Preșe; 
dintele a dat citire programului 
noului cabinet, care cuprinde ur
mătoarele cinci puncte: forma
rea unui consiliu național; nor
malizarea situației tn (ară ; con
tinuarea lichidării acordului con
ferinței mesei rotunde; lupta pen
tru alipirea Irianului de vest la 
Republica Indonezia și accelera
rea ritmului construcției în re
publică.

Saluttnd crearea noului cabi
net presa democrată subliniază

SO

dintele Consiliului Sindicatelor 
Libere din Ungaria, a făcut o 
vizită in U.R.S.S. In timpul șe
derii sale in Uniunea Sovietică, 
delegația a vizitat Întreprinderi 
industriale și instituții culturale 
din Moscova și Leningrad, a avut 
întrevederi cu muncitori, funcțio
nari și activiști sindicali din aces
te orașe.

In timpul vizitei delegației sin
dicale ungare in U.R.S.S., intre 
reprezentanții Consiliului Sindi
catelor Libere din Ungaria și 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din Uniunea Sovietică au avut |

Evenimentele din Orientul Mijlociu
„Nu putem discuta cererile 
care încalcă sau urmăresc 

îngrădirea suveranității Egiptului" 
Interviul lui l,'a;ser acordat unui ziarist american

CAIRO 9 (Agerpres). — Zia- 
rele au publicat interviul acordat 
de președintele Nasser ziaristu
lui american von Vigand în pro
blema Canalului de Suez, care a 
fost transmis de agenția Inter
national News Service.

Egiptul, scrie von Vigand, 
a respins cu hotărîre noile pro
puneri cu privire la internațio
nalizarea Canalului de Suez. 
Statele Unite au cerut de ase
menea recunoașterea drepturilor 
asociației beneficiarilor Canalu
lui de Suez, ceea ce după părerea 
guvernului egiptean, ar însemna 
trecerea către această asociație 
a controlului deplin asupra navi
gației. Președintele Nasser a de
clarat că ,.Egiptul nu și-a schim
bat poziția în problemele de im- 
portanță vitală privind suverani
tatea deplină a Egiptului asupra 
Canalului de Suez. Canalul de 
Suez reprezintă o parte a teri
toriului egiptean și aparține E- 
giptulul tot așa ca și căile noa
stre ferate sau orice altă parte 
a teritoriului egiptean. Am făcut 
tot ce ne-a stat in putință pen
tru a ajunge la un acord cu 
Washingtonul în cadrul suvera
nității noastre incontestabile și 
a drepturilor noastre4*. Președinte
le a subliniat că Canalul de Suez, 
prin care în prezent trec zilnic

vase „va fi administrat de Egipt 
în conformitate cu Convenția de 
la Constantinopole din 1888. Toa
te navele care achită taxele cu
venite Egiptului vor trece liber 
prin canal*4.

Von Vigand scrie că la între
barea privind trecerea prin ca
nal a vaselor israeliene, preșe
dintele Nasser a răspuns: „După 
încheierea păcii care va prevedea 
o reglementare justă a proble
melor privind refugiații arabi din 
Palestina, vasele israeliene vor 
putea trece prin Canalul de Suez 
in aceleași condiții ca și celelalte 
vase . In prezent sîniern în stare 
de război cu Israe’ul O mărturie 
convingătoare a faptului că Is
raelul este în stare de război, o 
constituie amenințările cu ag»e- 
siunea pe care le proferă aproa
pe zilnic primul ministru al Is
raelului. Ben-Gurion**.

Președintele Nasser și-a expri
mat hotărîrea de a continua tra
tativele în problema Canalului 
de Suez. „Sintem întotdeauna 
gata. 3 spus el, să ducem trata
tive. dacă există măcar cea mai 
mică posibilitate de a găsi o bază 
pentru un acord în problemele li
tigioase. Nu putem insă discuta 
cererile care încalcă sau urmă
resc să îngrădească suveranitatea 
Egiptului asupra vreunei părți a 
teritoriului siu“.

Uneltirile 
S.U.A.

CAIRO 9 (Agerpres). — Pre
sa egipteană atrage atenția asu
pra știrii transmise de agențiile 
americane din Tel Aviv cu privi
re la faptul că în portul israelian 
Eilat, prin golful Akaba, a sosit 
un petrolier american cu produ
se petrolifere pentru Israel. Pu- 
blicînd această știre, ziarele sub 
liniază că intrarea în golful A- 
kaba este în prezent controlată 
de forțele extraordinare O.N U.. 
In cercurile egiptene se sublinia
ză că în golful Akaba, prin care 
a trecut petrolierul american, nu 
staționează în prezent forțe ar
mate egiptene, că Egiptul nu 
poate controla apele sale terito
riale în această regiune.

Ziarul „La bourse egiptienne" 
relatează că trimiterea petrol eru 
lui american prin golful Akaba 
constituie o încercare a Statelor 
Unite de a dovedi caracterul in 
temațional al acestui golf a cărui 
intrare, după cum se știe, se a- 
flâ in apele teritoriale egiptene. 
Ziarul subliniază că în Israel 
sosirea petrolierului american a 
fost considerată ca un sprijin a- 
cordat de Statele Unite preten
țiilor Israelului aslipra golfului 
Akaba.

In cercurile egiptene se sub
liniază că trimiterea „de probă" 
de către Statele Unite a petrolie
rului lor prin apele teritoriale e- 
giptene ale golfului Akaba con
stituie un atentat împotriva drep
turilor Egiptului.

f Solidari cu lupta 
pentru libertatea 

poporului algerian
Apelul Federației Sindicale 

Mondiale care cheamă pe toți cei 
ce muncesc din lumea întreagă 
să sprijine prin acțiune unită 
lupta dreaptă a poporului alge
rian a avut un răsunet puternic' l°r caldă față de poporul 
in rindurile oamenilor muncii din 
patria noastră.

In această săptămină interna-

Cuvîntul comlructoriior hidrocentta'ei 
Bicaz

țională de solidaritate cu came* 
nii muncii și poporul din Alge
ria. in întreaga țară continuă să 
aibă loc mitinguri la care oame
nii muncii iși exprimă simpatia

rian și cauza dreaptă a luptei 
sale, cerlnd totodată libertate și 
drepturi democratice pentru do-, 
porul algerian.

de la
Constructorii hidrocentralei „V. 

I. Lenin" de la Bicaz iși mani
festă solidaritatea du poporul al
gerian care luptă pentru liber
tate.

La mitingul care a avut Ioc 
marți după amiază, constructorii 
au condamnat teroarea îndrep
tată de colonialiștii francezi îm
potriva poporului algerian. Luind 
cuvîntul, inginerul Dumitru Mo- 
sora a arătat că exploatarea colo
nialistă a adus poporul algerian 
la limita mizeriei. Dorinței sale de 
libertate i se răspunde cu gloan
țe. Colonialiștii prigonesc, ares
tează și asasinează pe patrioții 
algerieni, pe activiștii sindicali, 
cu scopul de a îngenunchia miș
carea de eliberare națională. In 
lupta sa dreaptă, poporul algerian 
se bucură de simpatia tuturor oa. 
menilor dornici de pace, progres

și libertate. Clasa muncitoare din 
Franța, în frunte cu Partidul Co
munist Francez, luptă pentru în
cetarea vărsării de singe din Al
geria

Poporul nostru, a spus in în
cheiere vorbitorul, își alătură gla. 
sul celorlalte popoare dornice de 
pace cerînd încetarea imediată 
a focului în Algeria și rezolva
rea pașnică a problemei algeriene 
in interesul comun al popoarelor 
algerian și francez.

Cei care s-au ridicat apoi din 
rîndurile participanților la miting 
au cerut încetarea imediată a 
vărsării de sînge în Algeria, și e- 
liberarea patrioților arestat!, ma- 
nifestindu.și solidaritatea cu po
porul algerian și convingerea că 
lupta sa dreaptă va fi încununată 
de succes.

Acte agresive împotriva Egiptului
CAIRO 9 (Agerpres). — 

TASS transmite; După cum 
trasmite agenfia MEN., la 
7 aprilie o patrulă israe'.iană 
înarmată a trecut linia de demar
cație și a pătruns pe teritoriul 
egiptean la nord.est de Gaza.

Se anun(ă că soidatii israelieni 
au prins pe un beduin arab și 
l-au luat pe teritoriul israetian.

La 8 aprilie trupele israeliene 
loc tratative in problemele dezvol- ’u pa,rua’ d’n nou !n 
tarii continue a legaturilor și co- 
laborării dintre sindicate, precum 
și în problema întăririi prieteniei 
dintre oamenii muncii din Unga
ria și Uniunea Sovietică. Tratat!, 
vele s-au desfășurat intr-un spirit 
de deplină înțelegere reciprocă și 
sinceră prietenie.

Reprezentanții Consiliului Sin
dicatelor Libere din Ungaria și 
ai Consiliului Central al Sindi
catelor din Uniunea Sovietică sint 
convinși că colaborarea frățească 
și rodnicul schimb de experiență 
in muncă intre sindicatele ungare 
și cele sovietice vor contribui la 
întărirea continuă a prieteniei 
dintre Uagarie și

la întărirea co
eziunii lagărului socralisaiu'.uu la 
consolidarea păcii is întreaga 
lume.

Gaza și au dus cu ei un țaraa 
I arab care lucra pe cimp.

Atrage atenția faptul că sol da -

ții israelieni pătrund pe teritoriu’ 
egiptean în regiunile care sfnt 
controlate de trupele forțelor ar
mate extraordinare ale O.N.U.

CAIRO 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum 
transmite agenția M E-N.. ge- 
neralul Burns, comandantul j 
țelor armate extraGr(tina-e ale 
VJt-LL, a trimis la B apriiie o 
scrisoare autorităților israeliene. 
ir. eire le atrage atenția asuora 
iica.Tisb iUa(:i zborurilor pe care 
ezuMue is'ueliene le-au efectuat 
eeasupra sectorului Gaza.

O delegajie a tineretului 
f'nlandez a sosit 
în U. R. S. S.

| Uniunii

Id ritmul 
„Rocbaud-roir'nlui...

NEW YORK 9 (Agerpres). — tn 
marele ora, Pittsburgh din statul 
Pennsyiaania o serată dansantă 
s-a transiormat intr~un scandal 
neob fnuit, de mari proporții, :lxd 
cca. 250—300 de Oner, au părăsit 
salonul de dar.s fi au nitdl t pe 
un teren de parcat mafinc £n a- 
propiere. unde au început să dan
seze „Rock-and-rotl-. Potrivit re- 

I laturilor poliției acești amatori 
I exaltați ai jlock-cnd-ro lului- as 
' deven t ca sălbatic, ăln timpul 
: dansului". Polițiștii au declarai 
\ ci dansatorii apucați de frene- 
: zie, cheliliiaiL, țipau, se biteau
intre ei, au spart geamurile de la i 
automobile F la urmi au răstur
nat doua mașini parcate pe tere- 
r.ul respect a.

La fața locului au sosit imedias 
cîțiBa zeci de polițiști și pom. 
pieri. „Dansatorii- erau at.t de 
exaltați, incit poliția pentru a-i 
calma a trebuit sd tragă mai mul
te salbe de pistol in aer și să-i 
someze avertizindu-i că ca trage 
in ei dacă nu încetează scanda
lul. Cca 30 de tineri au lost re. 
tinuiL

Tratative iugoslavo-romine
BELGRAD 9 (Agerpres). — 

La 9 aprilie au început la Beî- 
grad tratativele higosiavo-ronune 
cu privire la reglementarea uoor 
creanțe reciproce intre R.P.F. Iu
goslavia și R. P. Roaafnâ datini 
dinainte și din timpul celui de ai 
doilea război mondial.

De'egatia romîni este condus? 
de Hor a Tatu vicepreședinte al 
Bâccî de Stat a R P.R. iar drie- 
gaț a iugoslavă de Nicola Bu’a- 
ici. directorul Oficiului pentru 
koaurfe iugoslave în străină
tate.

_ .MOSCOVA 9 (Agerpres). 
TASS transmite: în legătură 
săptămina prieteniei tineretului 
sovietic și finlandez, care are loc 
intre 6 și 13 aprilie, in Uniunea 
Sovietică a sosit o delegație a 
ConsHiuIui reprezentativ al orga
nizațiilor finlandeze de tineret in 
frunte cu doamna K- Vario, se
cretar general al acestui consiliu, 
precum și o delegație a tineretu
lui din orașele Helsinki, Turku. 
Tampere.

Oaspeții finlandezi vor lua cu. 
r.oștință de viața și act vitatea ti
neretului sovietic. Ei vor vizita 
întreprinderi și instituții de invă- 
țămint, vor as;sta La intîlnirile 
prieteniei finlandezo-sovietice, la 
reuniunile cu tineretul sovietic, vor 
lua cunoștință de monumentele 
orașelor sovietice.

CK

Mitingul textilistelor de la F.R.B.
„Muncitoarele textiliste de ia 

Filatura Romînească de Bumbac 
sînt cu tot sufletul alături de 
poporul algerian care luptă pen
tru libertatea sa, sint alături de 
proletariatul francez și forțele 
progresiste din întreaga lume 
care militează pentru încetarea 
războiului în Algeria și pentru 
rezolvarea justă a problemei al
geriene" — a spus la mitingul 
textilistelor de la F.R.B., marți 
după-amiază 
tetului de i 
Balaban.

Așa-zisa politică de pacificare 
în Algeria dusă de colonialiștii 
francezi nu mai poate înșela as
tăzi pe nimeni — a subliniat în 
continuare vorbitoarea. Faptele 
de zi cu zi arată că în Algeria 
se duce un adevărat război îm
potriva poporului. Fiecare zi a- 
duce noi victime, aduce noi do
vezi ale represiunii sălbatice îm-

i — președinta comi- 
întreprindere Antonia

potriva populației pașnice. îm
potriva oamenilor muncii și or
ganizațiilor sindicale și democra
tice. Solidaritatea oamenilor 
muncii din lumea întreagă, 
sprijinul clasei muncitoare și 
a poporului francez, unita
tea manifestată de popoarele ță
rilor arabe pentru frații lor al
gerieni. vor contribui la asigu
rarea păcii și a dreptului poporu
lui algerian de a dispune de 
soarta sa. Cauza poporului alge
rian este și cauza noastră".

In cuvinte calde, și-au expri
mat solidaritatea lor deplină cu 
lupta oamenilor muncii și a în
tregului popor algerian și fila
toarele Maria Partenie, Valeria 
Matei și maistorița Ana Gafencu.

La sfîrșitul mitingului, texti- j 
listele de la Filatura Romînească 
de Bumbac din Capitală au adre
sat un mesaj de solidaritate fră
țească textiliștilor algerieni.

INFORMAȚII

FĂRĂ NOI“

că el este alcătuit din persona
lități progresiste. Ziarul „Șuluh 
Indonezia" arată că cabinetul 
este format din specialiști com- 
petenți în domeniile respective- 
Partidul musulman Mașumi se 
opune creării cabinetului extraor
dinar. Organul acestui partid, 
ziarul „Abadi**, scria la 9 aprilie 
că după publicarea componenței 
cabinetului conducerea partidului 
Mașumi a convocat o conferință 
extraordinară la care s-a hotărit 
să se interzică membrilor parti- 
dului să participe la noul cabi
net. Conducerea a cerut lui Noe- 
ru, membru al acestui partid care 
face parte din cabinet, să pară 
sească cabinetul, amenințîndu-l 
cu excluderea din partid.

militari știi
Domberg 

poarte. De 
(prima fo-

tografie) cu satisfacția dorinței 
împlinite.

„Ohne uns" („Fără noi“) est: 
lozinca care a devenit răsp ndită 
in Germania occidentală și care 
exprimă in puține cuvinte, pro
testul tinerilor patrioți vest-ger- 
mani împotriva militarismului 
revanșard din R.F.G.

Wtk r Ink » beri

Lupta patriotică a tineretului
francez pentru pace

Marți după-amiază, a avut loc 
la Timișoara deschiderea expo
ziției tehnico-științifice din Uniu
nea Sovietică „Folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice4* or
ganizată de S.R.S.C. în colabora
re cu A.R.L.U.S.

Asociația foștilor deținuți 
deportați politici antifasciști 
ganizează joi 11 aprilie la ora 17, 
la Casa Prieteniei Romino.Sovie
tice din str. Batiștei nr. 14, o a- 
dunare publică consacrată zilei de 
11 aprilie, Ziua Internațională a 
foștilor deținuți și deportați poli
tici antifasciști.

★
Zilele acestea a apărut nr. 2-3, 

februarie-martle 1957. al publi-

Și 
or-

catiei Presa noastră", revistă lu
nară a Uniunii Ziariștilor din 
R.P.R Refinem din sumar urmă
toarele titluri : Răscoalele țără
nești din 1907 și presa timpului, 
de Matei Ionesco, — Sganareile 
emite în arabă... de I. Sărățeanu; 
A scrie simplu, — de acad. AL 
Graur ; O tradiție reînnoită — 
de V. Bîrlădeanu. Discuții î Ro
lul presei în descoperirea și pro
movarea noului; Cum s-au rafuif 
colonialiștii francezi cu presa li
beră din Algeria, — de Ahmed 
Sallah ; Conducătorii de minis, 
tere discută cu ziariștii probleme 
ridicai de Planara C.C. al P.M.R.; 
precum și alte articole intere- I 
sânte.

Uzina „Ernst Thalmann14
este o uzină modernă

— Declarajitle făcute de inginerul Wlodzimierz 
Skrzynski corespondentului Agerpres la Varșovia —

VARȘOVIA 9 — Corespondentul 
Agerpres transmite: întorși recent 
dintr-o vizită de 10 zile făcută in 
R. P. Romină, la invitația mun
citorilor de la uzinele de tractoa
re „Ernst Thălmann" dn Orașul 
Stalin, membrii delegației munci
torilor de la uzinele de tractoare 
„Ursus" de Ungă Varșovia care 
au vizitat R.P.R. au împărtășit to
varășilor lor de muncă impresiile 
lor despre Rominia.

Cu acest prilej inginerul Wlodzi-

MOSCOVA. Tn seara zilei de 
9 aprilie a sosit la Moscova, în- 
dreptîndu-se spre patrie, delega
ția guvernamentală a Republicii 
Cehoslovace, care a făcut o că
lătorie în Republica Populară 
Chineză, Republica . Populară 
Mongolă, Republica Populară De
mocrată Coreeană și Republica 
Democrată Vietnam. Delegația 
guvernamentală cehoslovacă este 
condusă de Viliam Siroky, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Cehoslovace

VIENA. După cum relatează 
ziarul „Volksstimme" la 6 apri
lie a avut loc o ședință a C.C 
al Partidului Comunist din Aus
tria ales de Congresul al XVII- 
lea al partidului, tn cadrul ace
stei ședințe președinte al parti
dului a fost ales Johann Kop’.e- 
nig.

VARȘOVIA. Ultimul număr 
al revistei poloneze „Ncute Kul- 
tura" publică un articol semnat 
de scriitorul romin Petru Dumi
tri-a. intitulat „Cugetări asupra 
modernismului".

SAAREBRUECKEN. - La 9 a. u-o na 
prilie, printr-o decizie a Curții 
constituționale federale, T 
dul Comunist din Saar a fost in- | triotic 
terzis iar organizațiile sale de pe 
teritoriul Saar-ului au fost în
chise de poliție. Această decizi* 
este motivată prin hotărîrea ante
rioară, din august 1956, a Curții 
constituționale federale, prin car* 
Partidul Comunist este interzis pe 
teritoriul Germaniei occidentale 
din care de la 1 ianuarie 1957 
face parte In mod oficial și 
Saarul.

PARIS 10 (Agerpres). — La 
Observatorul astronomic din St. 
Michel de Provence va fi instalat 
tn cursul lunii aprilie un telescop 
uriaș care va datări 80 de tone. 
Numai oglinda acestui telescop 
etntărește 1500 de kg Cu ajuto
rul noului telescop se vor putea 
vedea stele și nebuloase care se 
află la o distantă de 10 ori mai 
mare declt cele care pot fi vă
zute In prezent. De asemenea 
bolta cerească va putea fi foto
grafiată tn condifii excepfionale.

Curții , temeiază pe nimic. In consecință, 
Parti- i războiul dus in Algeria ar fi— pa

triotic ; el ar avea ca scop salva
rea intereselor naționale ale Fran
ței și protecția unui milion de al
gerieni de origină europeană. Con- 

, clozia logică a acestei propagande 
este că noi, comuniștii și, în spe
cial, tinerii comuniști, am fi „de- 
fetiști" etc.

Această propagandă infamă are 
ca principal țel să împiedice trans
formarea voinței unanime a tinere
tului francez intr-o luptă irezis
tibilă.

Lupta noastră pentru pace in 
Algeria impune in mod imperios 
o imensă luptă ideologică, in sco
pul de a îndepărta masca pacifi
că și patriotică îndărătul căreia se 
ascunde atît Guy Mollet cit și re- 
acțiunea și ultrareacțiunea.

♦
Acestor „super-patrioți" merită 

să li se dedice citeva cuvinte.
Nu e cituși de puțin necesar de 

a pune unora dintre acești oameni 
întrebări asupra celor ce făceau 
în timp ce Franța era ocupată de 
armatele naziste. Totodată nu e 
nevoie să evocăm bunele intenții

■Iu acelora care timp de 7 ani 
m trimis la moarte zecile de mii 
de tineri francezi in Indochina. în 
■urnele unui crez deosebit de im
part an t și de~. național ca acela 
de a face din Vietnamul de sud 
o colonie a Statelor Unite.

Nu, nu ar fi util nici m compa
răm actele lor trecute cu acelea 
ale zecilor de mii de tineri comu
niști căzuți pentru eliberarea Fran
ței. nici de a-i compara cu Henri 
Martin, datorită căruia numele 
Franței a devenit drag poporului 
vietnamez.

E suficient dacă remarcăm că 
toți acești oameni aplaudă nu
mirea unui general nazist, fost 
spion, fost călău al Franței, în 
fruntea unui comandament de care 
aparține o mare parte a armatei 
franceze.

Tineretul, în ceea ce-1 privește, 
și-a spus cuvîntul în scrisoarea a- 
dresatâ de fiii eroilor impușcați, 
devotați părinților lor și Franței, 
președintelui Coty: „Noi ne iubim 
patria, sintem gata s-o servim și 
să ne îndeplinim toate îndatoririle 
de soldați francezi. Tocmai de a- 
ceea conștiința noastră ne ordonă 
să refuzăm a face serviciu într-o 
armată care numără printre șefii 
săi pe unul din asasinii părinților 
noștri. Avem onoarea a vă aduce 
la cunoștință această hotărîre so
lemnă, pentru că mai avem citeva 
luni și va trebui să ne prezentăm 
la serviciul militar '.

Biroul Național al Uniunii Tine-

de Fronțoia Hi sum
Membru al Biroului Național 

al Uniunii Tineretului Comunist 
din Franța

* ★
retului Comunist a lansat imediat 
apelul bine cunoscut. Simțămintele 
tineretului, acțiunile întreprinse, 
au avut efectul unei palme pe 
obrazul prietenilor Iui Speidel.

S-a dovedit odată mai mult fe
lul cum înțelege tineretul adevă
ratul limbaj al onoarei și demni
tății naționale.

Aceiași politicieni burghezi do
resc pe plan economic să pună 
Franța la mezat în cadrul „pieței 
comune". Aceasta n-ar fi decît un 
nou izvor de mizerie, de salarii și 
mai reduse, de avantaje sociale si 
mai puține, de deportări pentru 
muncă, de asfixiere și jaf a eco
nomiei franceze.

Tineretul Franței nu poate pri
mi de la acești oameni lecții de 
patriotism.

Trebuie să punem capăt odată 
legendei Iui Guy Mollet — „om al 
bunăvoinței — partizan al încetării 
focului". Un lucru declară șeful 
guvernului în discursurile sale, alt
ceva conțin actele sale. Acest lu
cru este de netăgăduit

♦
Nu este în interesul Franței de 

a trimite 600.000 de tineri la răz
boi. Patriotismul constă în aceea 
de a lupta pentru a opri vărsarea 
de sînge care a și făcut 3000 de

victime. 6000 pînă la 9000 de 
neri sini răniți, mutilați pînă

u- 

sfîrșitul vieții lor. Sănătatea a mii 
de tineri este subminată de climă și 
de hrana mizerabilă. Sănătatea lor 
este amenințată de paludism și tu
berculoză. Pe lingă toate acestea, 
amenințarea sănătății morale a ti
neretului de către aceste războaie 
nedrepte este tot atît de însem
nată.

Nimic nu poate justifica sacrifi
ciul forțelor vii ale națiunii.

Nu este în interesul Franței de 
a arunca 1.380.000.000 de 
pe zi in gitlejul războiului, 
ceasta 
construi 
sau 55 
sau 545 
camere.

Negocierile ar aduce în cele din 
urmă țării noastre pacea.

Războiul neomenos nu realizea
ză altceva decît o compromitere 
totală, războiul favorizează insta
larea unei „prezențe americane" 
în Algeria.

încheind pacea în Algeria, țara 
noastră ar deveni din nou în fața 
popoarelor lumii devotată tradiții
lor de libertate și egalitate, tradi
țiilor de luptă împotriva sclava
gismului și a tradițiilor gînditori- 
lor umaniști și generoși care secole 
de-a rîndul au fost gloria culturii 
noastre.

Astăzi inima noastră de tineri 
francezi este rănită, onoarea noa
stră națională este știrbită; vedem

franci 
Cu a- 
putea 
școală 
tineri,

sumă zilnică s-ar
160 de clase de 

de cămine pentru 
de apartamente cu patru

cum țara noastră este criticată de 
alte națiuni la O.N.U„ cum minis
trul nostru de externe cerșește cî- 
teva voturi de la guvernele țărilor 
Americii Latine, aceasta pentru a 
camufla izolarea Franței în pro
blema algeriană. Ca tineri sintem 
deosebit de zeloși cînd e vorba de 
prestigiul internațional al Franței.

Dar trimiterea tinerilor soldați 
Ia moarte nu este încă totul. La a- 
ceasta se mai adaugă : o disciplină 
brutală, bătăile și tot felul de pe
depse insuportabile. Pachetele ce 
le sint trimise 
cheziționate și

Pentru ei.
cere :

1. Pacea în „
Uzarea imediată a tuturor disponi
bililor și celor concentrați.

Deschiderea imediată de nego
cieri cu reprezentanții de drept ai 
populației algeriene, inclusiv cu 
acei împotriva cărora se duc lup
tele.

2. încetarea prelungirii duratei 
serviciului militar.

Pentru recruți, să înceteze anu
larea salariilor pentru zilele pier
dute în fața comisiilor de revizie 
și a diferitelor examinări.

Pentru soldați, majorarea soldei, 
și transport gratuit în întreaga 
țară. Stabilirea unei discipline u- 
mane și extinderea libertăților no- 
litice, îndeosebi pentru citirea 
presei.

Acțiunile de masă ale tineretu
lui francez in favoarea păcii iau 
amploare.

Tinerii comuniști sint mîndri că 
stau in fruntea acestei lupte.

(După revista „Notre Jeu- 
nesse" editată de Uniunea 

Tineretului Comunist 
din Franța)

sint desfăcute, per- 
adeseori jefuite, 
tinerelul comunist

Algeria și demobi-

mierz Skrzynski director-adjunct 
al uzinei „Ursus" a declarat ur
mătoarele corespondentului Ager
pres la Varșovia:

„In răstimpul celor 10 zile cit 
am fost oaspeții Rominiei, dele
gația noastră a fast intimpinală 
pretutindeni cu deosebită căldură 
și prietenie. Vizitind țara dv., 
am recunoscut din primele zile că 
ceea ce știm despre ea din presa 
și literatura noastră, este infinit 
depășit de realitaie. Aveți o 4 
țară nespus de frumoasă și de bo- ’ 
gată. Noile cunoștințe doblndite 
despre ea în acest contact direct 
ne.au dovedit că înainte știam 
prea puțin despre țara dv. La 
uzina de tractoare „Ernst Thâl- 
mann" din Orașul Stalin, ne-au 
fost create toate condițiile nece
sare pentru a lua cunoștință în
deaproape de problemele legate de 
producția uzinei, de problemele so- 
cial.culturale și de problemele le
gate de activitatea organizației 
de partid și a comitetului sindi
cal din uzină. Uzina „Ernst Thăl- 
munn" este o uzină modernă, cu 
un inalt nivel tehnic. Multe din 
realizările tovarășilor romlni, ob
ținute în construirea tractoarelor 
romlnești ne-au atras atenția și 
ne-au trezit un interes deosebit. 
Să cităm ca exemplu executarea 
miezurilor la formele de turnăto
rie Pe baza amestecului de nisip 
și bachelită, ceea ce face să se 
obțină o mare precizie a opera
țiilor și suprafețele netede ale pie
selor.

Putem spune că în timpul vi
zitei noastre în Rominia ne-am 
convins de interesul manifestat de 
romini față de țara noastră, față 
de problemele ei, față de viața 
muncitorilor polonezi. Am avut 
multe discuții interesante și, de 
fiecare dată, a trebuit să poves
tim despre activitatea uzinei noas., 
tre. Vom continua și pe viitor a- 
ceste discuții și vom face schim
buri de experiență, care stnt ex
trem de prețioase.

Așteptăm In mijlocul nostru de
legația muncitorilor de la uzina 
„Ernst Thălmann", a declarat tn 
încheiere ing. Wlodzimierz Skrzy
nski,
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