
„Nici un leu risipit, fiecare leu fructificat" Proletari 31n toate țările, unlțl-vă!

REZERVELE NOASTRE
Fiecare minut 

e prețios
)e ctțiva ani sînt fruntașă 
producție. Cu toate acestea, 
iodată n-aș putea să efirm 
am făcut total, că în munca 
a nu mai sînt rezerve pri- 
id creșterea proa'uctiei și 
jductivității muncii, 
i de economii mai » 
>e posibilități mai 
jnca mea ? 
In fabriea noastră 
ate fi măsurat în 
țesături. De altfel 

ervâ din munca

producției 
realiza- 

mari.
există în.

un minut 
centimetri 
principala 

mea o 
îslituie folosirea timpului de 
ru cu maximum de randa- 
nt. Mașinile trebuie să mear- 
din plin fără opriri și să lu- 

ze cu toată capacitatea, 
ntru aceasta a devenit de e- 
m un obicei in munca mea ci 
vin dimineața cu 10—15 mi
te mai devreme să controlez 
setele, să ung vergelele. O 
setă care nu este bine reglată 
ate aduce surprize neplăcute 
timpul lucrului — stricarea 

veicilor, a pikerelor și curele-, 
■, intrarea suveicilor în fire 
defectarea țesăturii etc. In- 

-un cuvînt poate aduce pagu- 
. Am constatat că pot să fo- 
sesc mai din plin mașinile 
in reducerea timpului necesar 
ntru lichidarea ruperilor. Or- 
inizîndu-mi mai bine munca, 
>t reduce «cest timp cu 20 de 
cunde. In acest caz voi rea
li zilnic peste plan 2 m. țesă- 
■i, ceea ce înseamnă anual 
10 m. în plus, lată dar numai 
ia din rezervele existente încă 

munca mea. Tot pentru a 
itigia timp, pentru că aceasta 
>eamnă mai multe produse, fl
ic procedeul de a schimba su- 
iica în mers.
Jn ultimul timp am reușit să 
crez în așa fel îneît să micșo- 
z foarte mult deșeurile. La 
■le 4 războaie la care lucrez 
1 doar 125 grame de deșeuri 
» bumbac. Totuși și această 
intitate se mai poate reduce, 
rebuie să lucrez însă cu și mai 
uită atenție. Reducînd deșeu- 
e cu 25 de grame pe zi (și 
sta prin folosirea țevilor pînă 
i ultimul metru de ață etc.) 
îseamnă că anuel din această 
mnornie voi realiza în plus 
5 m. de țesături.
Ațai am, fără îndoială, șl alte 
osibilități, și alte rezerve în 
lunca mea. Una dintre acestea 
ste și ridicarea continuă a pre- 
ătirii mele profesionale. Avînd 
iei multe cunoștințe tehnico- 
rofesionale, cunoscînd mai te- 
ieinic mașina, pot folosi cu

randament sporit războaiele. 
Consider însă că această ana
liză pe care am făcut-o muncii 
mele este doar un început Voi 
continua ca pe măsură ce obțin 
unele succese, să văd noi căi 
pentru sporirea lor. Aceasta este 
de altfel un lucru principal în 
inițiativa tinerilor ploeșteni, să 
vezi mai departe, să nu te mul
țumești cu primele succese, să 
le depășești. Iată de ce mă ală
tur acestei inițiative prețioase 
și voi lupta din toate puterile 
pentru a valorifica cele mei di
verse rezerve care există în 
munca mea, sprijinind și pe to
varășele cu care lucrez să facă 
icest lucru.

IOANA MOȚOC 
țesătoare, fabriea ,J)onca Simotl 

București

Leu cu leu 
milioane

valorifica noi rezerve interne 
existente în întreprinderile noas
tre pentru creșterea producției 
și productivității muncii, pentru 
reducerea prețului de cost și 
obținerea unor economii sporite. 
Dar descoperirea acestor rezer
ve ale întreprinderii depinde în 
primul rind de valorificarea re
zervelor și a posibilităților exis
tente in munca fiecăruia.

De meserie 
formar. Pînă 
reușeam să 
25 de forme 
Timpul, ziceam eu, nu-mi per
mite să fac mai mult. Dar ce 
făceam eu cu timpul ? Veneam 
ce-i drept la ora 7. dar abia 
de atunci mă apucam să-mi 
caut sculele, modelele, să-mi 
aduc pămînt pentru formare. 
Uneori, mă apucam de lucru, 
chiar fără să am la îndemină 
tot ce-mi trebuia și întrerupeam 
munca de nenumărate ori. Iată

eu sînt turnător- 
de curl nd nu 
realizez decît 

pe zi cel mult.

IOVIȚA DUMITRU 
turnător-formar la Uzinele 

„7 Noiembrie** Craiovasubliniat încă- 
intensificârii 

a descoperi și

Plenara C.G, al P.M.R. din 
decembrie 1959 a 
odată necesitatea 
activității pentru (Continuate în pag. 3-a)

IN CINSTEA ZILEI
8 MARTIE

lată în fotografie cîteva din 
fruntașele în muncă de la Uzi
nele textile „30 Decembrie" din 
Arad. (De la stînga la dreapta) : 
Chineișan lulia, Sălajan Hermina, 
Ce mă ian u Maria și Sponic

Elena.
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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Sosirea unei delegații de activiști 
ai P. C. U. S

Joi dimineața a sosit în Capi
tală o delegație de activiști ai 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice pentru a studia expe
riența organelor și organizații
lor Partidului Muncitoresc Ro
mîn.

Delegația «ste condusă de to
varășul M. T. Efremov, membru 
al C.C. al P.C.U.S., șeful secției

în București
Organelor de Partid al C.C. 
P.C.U.S., pentru R.S.F.S.R.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți membri ai 
C.C. al P.M.R.. ai birourilor co
mitetelor orășenesc și regional 
București al P.M.R. și alți acti
viști de partid.

Au fost de față A. A. Epișev, 
ambasadorul U.R.S.S. la Bucu
rești, și membri ai Ambasadei.

înapoierea grupului de activiști 
ai P. M. R. de la Moscova

Joi dimineața s-a înapoiat 
Capitală grupul de activiști 
Partidului Muncitoresc 
în frunte cu 
lescu-Mizil, membru al C.C. al 
P.M.R., șeful Secției de Propa
gandă și Agitație a C.C. al 
P.M.R., care timp de două săp- 
tămîni 
vietică 
riența

în 
ai 

Romîn 
tov. Paul Nicu-

a vizitat Uniunea So- 
pentru a studia expe- 

organizațiilor Partidului

Comunist al Uniunii Sovietice 
în domeniul propagandei.

La sosire, pe aeroportul Bl- 
neasa, erau prezenți membri ai 

birourilor 
regio- 
ți alți

C.C. al P.M.R , ai 
comitetelor orășenesc și 
nai București al P.M.R. 
activiști de partid.

Au fost de față A. A. 
ambasadorul U.R.S.S. Ia Bucu
rești, și membri al Ambasadei.

Eplșev,
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Școala serală
si Întreprinderea

A apărut un nou număr al 
gazetei postului utemist de 
control de la Combinatul 

Poligrafic „Casa Scînteii"

Foto : N. STELORIAN

Din viața

întrecerea 
pentru a cinsti prin 
muncă rodnică Ziua 
internațională a fe_ 
meii, de la a cărei 
proclamare se împli
nesc 50 de ani, s-au 
evidențiat numeroase 
brigăzi de femei, care 
lucrează In întreprin
derile 
Brigăzilor 
obținut cele 
succese in 
producției, 
vității muncii și 
ducerea prețului 
cost al produselor li 
s-a atribuit titlul lrA 
50-a aniversare a Zi
lei internaționale a 
femeii*'. La Fabrica 
de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dejtl din 
Capitală, acest titlu a 
reveniț brigăzii de 
calitate nr. 8, condu
să de Maria Teodo- 
sin, din sectorul II, 
care de la începutul 
anului și pînă acum 
și-a depășit sarcinile 
de producție cu 24,8 
la sută.

industriale, 
care au 
mai mari 
creșterea 
producti- 

re- 
de

Pentru muncă 
vîntată și conștiincio
zitate, în Capitală a 
nvai fost atribuit 
titlul lrA 50-a aniver
sare a Zilei interna
ționale a femeii** și 
brigăzilor conduse de 
filatoarele Ecaterina 
Stănciuc de la Uzine
le textile „7 Noiem
brie** și Ene Florica 
de la Filatura Romi- 
nească de Bumbac, 
de muncitoarea Ioa
na Popescu din sec
ția fermentare a Fa
bricii de țigarete 
„București**, de Puia 
Caliopi din secția l-a 
circulară a Întreprin
derii „Pavel Tcacen- 
co** și de țesătoarea 
Șlefania Novac din 
sectorul 11 al între
prinderii „Răscoala 
1907**

ședință festivă a fe
meilor din raionul 
Lenin din Capitală.

• In sola Ateneu
lui R. P. Romine, 
orchestra simfonica « 
Radioteleviziunii « 
dat joi seara un 
concert simfonic cu 
prilejul „Zilei inter
naționale a femeii".

In întîmpinarea 
de 8 Martie a 
Ioc joi după-

•
Zilei
avut
amiază în sala Pala
tului pionierilor o

• Joi dimineață a 
plecat din orașul 
Constanța ștafeta ,|Sd 
întâmpinăm 8 Martie 
I960**, organizată de 
comitetul regional al 
femeilor în colabora
re cu consiliul regio
nal U.C.F.S, pentru a 
duce Consiliului Na
țional al Femeilor 
din R.P.R. mesajul 
de salut al femeilor 
din regiunea Con
stanța cu prilejul sar. 
bătoririi celei de-a 
50-a aniversări a pro
clamării Zilei inter
naționale a femeii.

(A ger preș)

în cercul „Prietenii presei** de 
la Casa de cultură a studenților 
din Timișoara se desfășoară o 

bogată activitate.
Foto: P. PAVtt

Secția serală a Școlii medii 
„I.L. Caragiale" din București 
numără aproape 500 de elevi. Ea 
are o caracteristică : nu grupea
ză elevi dintr.o mare întreprin
dere sau din citeva întreprinderi 
mari, ci din foarte multe între
prinderi și unități care au cite 
2-3 pînă la maximum 8 elevi la 
această școală serală. Munca 
aici este mai anevoioasă deci; 
școala își are elevii risipiți și 
nu-i poate controla la fiecare pas 
Conlucrarea școlii cu întreprin
derile ,și a întreprinderilor cu 
școala trebuie să rămînă, și în 
aceste condiții, un criteriu de 
bază în reușita activității școla
re a muncitorilor.elevi. Există a- 
ceastă conlucrare ? Și cum a 
fost concepută ? Ne am adresat

cu această întrebare cftorva fac
tori răspunzători pentru activita. 
tea muncitorilor-elevi.

Tovarășa prof. Gligor Onița, 
directoarea secției serale a Șco
lii medii „I. L. Caragiale" :

— Anul acesta a fost un an de 
cotitură în munca secției serale.

au ceea ce se cere atît de mult 
elevului de la seral : 
voința, 
zullatele 
ticiparea 
nea lor, 
încheiat 
sută promovați,

dirzenia,
O reflectă aceasta re

ia învățătură, par- 
elevilor la ore, atitudi- 
Primul trimestru l-am 

cu un procent de 69 la 
mai mare, fi*

față în fafâ
Am primit o serie de elevi a ra
rei componență muncitorească — 
realizată în spiritul indicațiilor 
partidului — a creat 
zele unei activități 
rodnice. Majoritatea

premi- 
serioase, 
elevilor

rește, decît în anul trecut. Și 
frecvența este mai bună ; clasa 
a VIII-a A, de pildă, se men
ține la un procent de 85 la 
sută. Dar rezultatele nu re
flectă totuși potențialul elevi
lor. Avem note mici de 5-6-7 și 
mult prea puține medii mari de 
9 și 10,

— Cum vă explicați asta ?
— Nu se face tot ceea ce real

mente este posibil pentru ca ti
nerii muncitori să dea maximum 
din ceea ce pot da ei ca elevi. 
Ei nu știu să învețe uneori, nu 
sînt gospodari cu timpul, nu și-l 
împart științific, se lasă copleșiți 
de unele greutăți. Voința de a 
învăța nu e dublată de un stil 
de muncă care să corespunda 
situației lor de muncitori-elevi.

— Școala i-a ajutat «â-«i for- 
m«e arest stil de muncă ?

— Profesorii noștri i-au aju
tat pe elevi foarte mult. In pri
mul rind prin lecții. Elevii, daci 
mat atenți. învață esențialul în 
clasă. Totuși și ora.fi trebuie fi 
înrețe : in fiecare zi o ori mă
car. Li se dau și consultații și 
meditații. S-au ținut și consfă
tuiri cu cei râmași in urmă la 
învățături, diriginții îi vizitează 
pe elevi la locul de muncă.

— Dar întreprinderile vi aju
ta ?

— Foarte puțin. Ar trebui 
sâ-i vedem adesea pe tovarășii 
din conducerile întreprinderilor 
la școală, sfituindu-se cu noi, 
întrebindu-ne ce se întimplă cu 
elevii lor, cu ce să ne ajute. Nu 
■ am văzut înm

nici unul din comisia de selec
ționare (nici de la I.T.B., nici 
de la „Galenica**, „Fiola", Ter- 
motelinica. Cooperativa ,.Radio- 
popular*1 etc.). Nu ne dau nici 
măcar telefon. Și cită nevoie am 
avea de sprijinul lor !

— Dar dumneavoastră îi țineți 
la curent ou situația elevilor ?

— Acum, la sfîrșit de trimes
tru, le-am comunicat în scris si
tuația la învățătură a elevilor. 
Pe parcurs au mai fost infor
mați de diriginți care s-au de
plasat în întreprinderi să rezolve 
Ia fața locului o seamă de pro
bleme; unii elevi erau reținuți la 
ședințe, la activități obștești, erau 
puși în schimburi de muncă ne
corespunzătoare. Asemenea ca
zuri s-au rezolvat, intr-o măsură. 
Totuși, mai sînt cazuri nerezol
vate. Dovadă, absențele, abando. 
narea învățăturii de 
situațiile neincheiate 
primului trimestru,

— Ați inițiat o 
toți elevii și reprezentanții în
treprinderilor la sfîrșitul primu
lui trimestru, o analiză a mun
cii ?

— Nu, ar fi fost greu să ne 
întilnim cu toții... (E adevărat, 
ar fi poate greu, dar absolut ne. 
ccsar și pe deplin realizabil —

și munca 
tineretului

,,Să învățăm 
cîntece patriotice 
și revoluționare"

pe la școală pe

către unii, 
la sfîrșitul

discuție cu

în ultima vreme, difuzoarele 
stației de radioficare Bușteni a- 
nunțau in cadrul emisiunii lo
cale :

— Astăseară transmitem pen
tru tinerii participanți la con
cursul „Să învățăm cîntece pa
triotice și revoluționare" organi
zat de comitetul orășenesc 
U.T.M. Bușteni, un nou cîntec.

In afara celor 13 cîntece trans
mise prin stația de radioficare, 
comitetul orășenesc U.T.M. Buș
teni a organizat cu participants 
la concurs seri de audiții muzi
cale, repetiții cu formațiile co
rale și soliști, discuții despre 
mesajul cîntecelor revoluționare

întreprinderiiPrintre fruntașii

„Tehnometal* din Capitala se

număra și montorii Popa Mirel

și Teodorovici Ion

Foto: AGERPRES

Ogoarele colectivei vă așteaptă, 
tovarășe ing

♦
Tov, Gheorghe Pericle, direc

torul Fabricii de medicamente 
„Galenica" :

— Aveți șase elevi la secția 
serală a Școlii medii „I. L. Ca
ragiale". Cum se pregătesc ?

— învață, merg la cursuri, 
înainte erau antrenați în echipa 
artistici, aveau prea multe sar
cini obștești. Acum, însă, nu au 
decît două sarcini principale : 
producția și învățătura. Au toate 
condițiile necesare. Nu mai avem 
greutăți cu ei. Treaba merge.

— Ați primit situația la învă
țătură de la școală, la sfîrșitul 
trimestrului ?

— Nu, n-am primit-o.
Șefa serviciului cadre și perso-

LUCREȚIA LUSTIG
(Continuare în pag. 3-a)

și alte acțiuni care au ajutat pe 
tineri să învețe cîn-tecele prevă
zute în tematica concursului. 
Concursul a suscitat atenția unei 
mase largi de tineri. Ciștigăto- 
rii concursului, soliști și forma
ții corale, au primit numeroase 
premii în obiecte.

ELENA PARASCHIV
elevă

La cercul 
de aeromodelism

inerI

și mache- 
de aero-

Gh. Con-

Am auzit despre dumneavoa
stră, tovarășe inginer, acum 
cîteva zile cînd, avînd unele 
treburi la oraș, cîțiva dintre noi 
am trecut și pe la „întreprinde
rea de colectare și industriali
zare a laptelui4* din Cluj. Ne-au 
spus niște tineri muncitori 
de-acolo :
- Voi aveți agronom la co

lectivă ?
- N-avem, am zis.
— Uite, noi 

avem - au 
me înțeles.

Așa ne-a 
scriem prin 
soare.

Dumneavoastră 
patru ani în șir ca student la 
Institutul Agronomic din Cluj. 
După ce ați terminat școala 
medie și se punea problema să 
vă alegeți meseria pe care s-o 
practicați în viață, v-ați hotărit 
să vă faceți agronom. Intr-ade
văr, ați ales bine, pentru că e o

aici, în fabrică, 
spus ei cu un anu-

venit 
ziar

ideea să vă 
această seri-

v-ați pregătit

meserie foarte folositoare și fru
moasă. Și iată că ați reușit la 
examen, ați devenit student la 
Institutul Agronomic din Cluj.

Au urmat apoi patru ani de 
învățătură serioasă. Statul no
stru democrat-popular v-a creat 
cele mai bune condiții de învă
țătură; v-a dat o bursă, v-a pus 
la dispoziție biblioteci cu cărți 
de specialitate, profesorii s-au 
străduit să vă facă lecțiile cît 
mai interesante și pline de învă
țăminte. Și iată-vă în ultimul an 
de facultate I Ați dat ultimele 
examene de student împreună cu 
colegii, ați luat parte cu ei la 
festivitatea de despărțire, dar, 
cînd a fost să plecați și dum
neavoastră ca și ei în producție, 
parcă așa, din senin, ați uitat 
că sînteți colegi. Ați uitat tot
odată și de entuziasmul cu care 
intnaserăți în viața de student în 
agronomie și, în loc să vă du
ceți acolo unde ați fost repar
tizat de minister, în producție,

la una din unitățile agricole so
cialiste din regiune, ați preferat 
să rămîneți în Cluj în speranța 
„aranjării" într-un post. Și v-ați 
angajat la l.C.i.L. Șefii de sec
ție din întreprinderea în care 
lucrați sînt toți absolvenți ai

Scrisoare deschisă 
tovarășului 

inginer agronom 
Șinoii Arcadie, 

l.C.i.L. Cluj

școlii medii tehnice de industrie 
alimentară, au toți o vechime în 
producție de cel puțin 3-4 ani 
și se pricep bine în meseria lor. 
Dumneavoastră însă nu știți mai 
nimic despre meseria asta. Doar 
numai pentru ca să rămîneți în 
oraș ați preferat să faceți o

muncă la care nu vă pricepeți 
și care nu vă pasionează cîtuși 
de puțin.

Colectiviștii, toți lucrătorii din 
agricultura, urmînd îndemnul 
partidului, muncesc cu multă 
dragoste pentru sporirea pro
ducției agricole. Sînt mii de ti
neri ingineri care lucrează in a- 
gricultură, care luptă să răspin- 
dească știința agricolă, să zmul- 
gă pămîntului cu ajutorul ei tot 
mai multe roade. Oare pe dum
neavoastră, tovarășe inginer, nu 
vă mustră conștiința că stați de 
o parte, că nu veniți să puneți 
umărul alături de noi, 
sprijiniți în lupta pe i 
cern pentru a obține 
mai bogate ? Noi 
sînteți în stare să 
greșeala pe care 
și de aceea vă 
să veniți în comuna 
Dîrja. Avem aici o 
agricolă colectivă cu 
400 hectare teren arabii, vaci cu

livadă bogată, 
ne ajutați mult

să ne 
care o du- 
reco'te tot 
credem că 

înțelegeți 
ați făcut-o 
propunem 

noastră, în 
gospodărie 

aproape

lapte, finețe, o 
și ați putea să ___
în munca noastră pentru obți
nerea unor recolte din ce în ce 
mai mari, fiindcă noi nu avem 
încă la colectivă un inginer a- 
gronom. Sintem siguri că avînd 
sprijinul dumneavoastră vom lu
cra pămîntul mult mai bine, 
după .înhumările științei agri
cole. Dacă nu vreți să veniți 
chiar aici în Dîrja, duceți-vă 
oriunde în altă gospodărie a- 
gricolă de stat sau gospodărie 
agricolă colectivă și sînterh si
guri că veți fi Io fel de bine 
primit peste tot, fiindcă peste 
tot oamenii sînt dornici să-i a- 
jutați în muncă, să le împărtă
șiți din cunoștințele dumnea
voastră, tovarășe inginer agro
nom.

Sperăm că veți ține seoma de 
îndemnul nostru.

------•------

tovarășul
instructor voluntar 

și cu multă convin- 
„elevii* erau numai 

Intr-o pauză.

TINERII COLECTIVIȘTI 
DIN COMUNA DIRJA, 

RAIONUL CLUJ

In clasa pian a Școlii de artă 

populară din Craiova

Pe cej 15 cursanți ce frecven
tează cu regularitate cursurile 
cercului de aeromodelism din 
orașul Craiova i-am găsit aple
cați asupra planșelor 
taior diferitelor tipuri 
modele.

Lectorul, 
stantinescu, 
vorbea rar 
gere, îneît
ochi și urechi, 
utemistul Ion Bu-rcea mi-a vor
bit despre gîndurile lui de vii
tor.

— Dorința mea este de a 
ajunge un bun aviator. De aceea 
mă străduiesc acum să învăț 
cu multă sirguință. In prezent 
citesc cărți ce tratează despre 
calitățile ce trebuie să le înde
plinească un adevărat „șoim al 
înălțimilor" precum și despre 
problemele de zbor în condiții 
meteorologice grele.

Am aflat apoi de la tov. Bur- 
cea că ei, cursanții cercului, 
vor să construiască un aeromo- 
del tip cu care se vor prezenta 
la concursul regional de aero
modelism 
primăvara 
Craiova.

ce va avea loc în 
acestui an în orașul

ION COȚOI
activist cultural

Foto : P. POP



Climă mediteraneană 
pe țărmurile Mării Negre ?

Marea Neagră aste cunoscută 
oamenilor de multe mii de ani : 
dar acum doua mii de ani ma
lurile ei erau încă aproape pu
stii. Pe litoralul nostru, acolo 
unde s-au ridicat o mulțime de 
splendide oase de odihnă, în
conjurate de parcuri înflorite, 
existau doar cîteva rare așezări 
ale geților. Pe atunci, aci era 
marginea imperiului roman, lo
cul de exil al marelui Ovidiu. 
Peisajul era trist, poetul era trist, 
triste au fost și versurile scrise 
de el pe aceste meleaguri.

Și astăzi toamna, iarna, la în
ceputul primăverii, la noi ca și 'n 
oea mai mare parte a Mării Ne
gre, suflă vînturi reci, valuri pu
ternice izbesc țărmul, cerul e 
acoperit de nori, iar Marea e 
cu adevărat „neagră". Uneori, 
gerurile ating — 30° I Ce e 
drept, există regiuni unde e 
mult mai caH. La Batumi, chiar 
în ianuarie, rodiile cresc, alături 
de mandarini și tufe de ceai.

Nu s-ar putea face ceva, ca 
pe țărmurile Mării Negra să 
exisle o climă mai dulce ? îna
inte de a răspunde ta această 
întrebare să vedem ce se întim- 
plă cu apele Mării Negre ?

Se știe că apele Mării Negre 
pe scurg spre Marea Mediterană 
prin strîmtoarea Bosfor. In fie
care an, se scurg 350 de mi
liarde de metri cubi. S-a consta
tat că nivelul Mării la Odessa e 
eu 30 cm. mei sus deeit ta 
Istanbul. Pare curios dar a- 
ceasta e realitatea, lată acum 
și explicația. Marea Mediterană 
ce găsește într-o zonă mult mai 
caldă și de pe suprafața ei se

R. Cehoslovacă,

------•------

Ciment 
din deșeuri 

de combustibil
In Estonia a fost încercată o 

tiouă metodă de ardere a șistu
rilor bituminoase, potrivit că
reia, șisturile vor fi folosite con
comitent atît în scop energetic, 
cît și pentru producerea unui 
clincher. Această metodă, pro
pusă de oamenii de știință estoni 
Trt colaborare cu energeticieni din 
Moscova și Leningrad, prevede 
arderea în focare speciale a șis
turilor bituminoase cu adaos de 
var. In focare se realizează o 
temperatură la care se topesc 
toate substanțele minerale ce ră- 
tnîn de obicei în cenușă.

Noua metodă permite aă se 
consume la termocentrale șis
turi bituminoase de calitate in
ferioară și totodată să se ex
tragă din cenușa formată un 
clțncher de bună calitate pentru 
cijnent 

evaporă o marc oontitate de 
apă. Totuși Mediterană nu seaco 
și aceasta pentru că primește 
apă din două surse : din Ocea
nul Atlantic (prin Gibraltar) și 
din Marea Neagră (prin Bosfor). 
Măsurătorile au arătat că apele 
de suprafață ale Mării Negre 
sînt mult mai puțin sărate decit 
cele de fund ale Mării de Mar
mara și deci mai ușoare. Toc
mai aceste ape năvălesc în Bos
for și de aci mai departe. Se 
pune însă întrebarea : De unde 
provin aceste cantități uriașe de 
apă care trec in fiecare an din 
Marea Neagră în Mediterană ? 
Răspunsul este simplu : in parte 
din ploi, dar în cea mai mare 
parte din apele aduse de marile 
fluvii : Dunărea, Nistrul, Niprul, 
Donul. Cea mai mare porte a 
apelor o aduc aceste fluvii pri
măvara, ape care provin din to
pirea zăpezilor.

Așoda- Maree Neagră este 
alimentată cu coe rec\ dar ne
sărate, d« fluviile ccra se vană 
in ea. Aceste oPe cb« sâ 

se încălzească și se scurg in 
Mediterană. Primind apă rece și 
pierzind apa caldă, Mareo Nea
gră funcționează nu ca un „ca
lorifer", ci ca un „frigider".

In sfîrșit să ne punem acum 
întrebarea cum $e poate schim
ba această situație, tată ce pre
conizează proiectul inginerul' 
sovietic Șulga recent pub' ca*. 
în lucrarea „Omul corectează 
planeta".

Acest proiect are ta bază 
ideea înlăturării couzelor oara 
duc la o circulație defavora
bilă din punct de vedere termic, 
a curenților în Marea Neagră. 
In acest scop, proiectul propune 
pur și simplu despărțirea mari
lor fluvii din nord de more- Pen
tru aceasta se prevede un ba
raj în regiunea De tei Dunări și 
un dig maritim de 400 de kilo
metri de ta Vîlcov Io Perecop : 
in acest mod or fi „prinse" 
apele Dunării, Nistrului, N>pru- 
lui. Istmul îngust de ta Perecop 
ar urma să fie tăiat cu un ca noi 
care ar permite trecerea apelor 
în Mareo Azov, iar aceasta ar fi 
închisa cu un baraj ta strim- 
toarea îngustă și puțin adincă 
din Kerci.

Care ar fi efectele acestor lu
crări ? In primul rină, se va

Recorduri tehnice ale antichității
prea rapide în straturile 
dense ale atmosferei. Asigu 
confortului călătorilor mai 
pune și instălații speciale 
condiționare a aerului, sc 
orientabile, necesare deoarec

Moștenirea culturală a anti
chității conține un element im
portant de care istoriografia 
burgheză a vorbit foarte puțin: 
realizările tehnicii. După cum 
se va vedea în cele ce urmează, 
nivelul acestor realizări era 
neașteptat de ridicat arătînd că 
meseriașii și inginerii lumii an
tice posedau un înalt grad de 
pregătire. Explicația faptului că 
nu ni s-a transmis de cele mai 
multe ori nimic despre autorii 
minunilor tehnice ale antichită
ții stă în aceea că acești crea
tori duceau o activitate dispre
țuită în societatea sclavagistă : 
munceau. Din acest motiv ei se 
recrutau în mod aproape exclu
siv din rîndurile sclavilor și ale 
plebei. Ingeniozitatea, talentul, 
știința acestor iluștri oameni din 
rîndurile maselor truditoare, 
munca istovitoare a milioanelor 
de sclavi au creat opere care le 
fac cinste și care dovedesc în- 
căodată că rezervorul forțelor 
creatoare ale omenirii a fost 
reprezentat în toate timpurile 
de către cei ce muncesc.

In cele ce urmează, vom pre
zenta cîteva realizări — mai pu
țin cunoscute — ale tehnicieni
lor antichității romane.

crac un deficit de cpâ ta Mc 
rea Neagră și ccoasta, ta loc sâ 
dea apă in Mediterană va pri
mi de acolo în mod constant, 
apă calda. In consecință va a- 
vea toc o încălzire ct- c măriî 
cit și a tuturor regiunilor de pe 
litoral. Iernile vor fi mei mo; șj 
mc scurte, verile mai și
ma: calde. In «I de toc rind. cu 
a pete unor rtur cq Dunărea, 
Niprul, Donul, se poate as gura 
irigarea unor regi un core vor 
începe in Bărăgan, ș vpr con
tinua pînă in stepe de d nco»o 
de Dor». $ atunci, Intr-adevăr, 
vor rodi și in Dobrogec rod1 te, 
mandarinii, ceaiul și vom n_rac 
merge tot anul la more.

Para un proiect fantastic do' 
posibil de înfăptuit în con
dițiile tehnici actuale. Pro
iectul complet elaborat, mai ora 
insă multe părți discute b te.

S-c' e_:ec co un «netecratog 
sâ ooecte» că ou sa tro sec- 
—e de ; ■Ammb armțior ©trra- 
ste-c asupra c aaau» I s-o- or
tac râso.Ma eă. te râse-» ar. 
curamt; oCnctat-’c; sare rdfaors- 
fat oe grab. da heizra o 
suprafețe setatei ș. «ârx 
cc un hidratog *c c-g.—e-ta oc 
nisipul ș: mito! cerat d© fhrvu 
or putea impotmot gu^e ar de 
văTora și chiar tocul fondat 
prin închiderea Mărit de Azov. 
Acestuia î s-ar putea arăta, oe 
drept cuvint, eă fluvi«e pot F si
lite sâ ©ora -1 mei ouțfa nisip 
și mii. Prin lucrări veste de 
combate'e’C erorfarvi ș crac- 
rac de mari locuri de ecurw- 
lara, f« vc cjoago a -pez rac 
aoe ăw’ler. Rtrietog- var aera 
so se w.-’f tordt le tevora- 
b -e dezvohâ- pestlor. nerge- 
toni var prafc'nde să se ^e-frâ 
eăî de eemuRieaȘW -rara și 
huriile nerigab*fa.

Des gur că vor fl încă 
dezbateri.^

Proiectul ingtoerulu- sovietic 
nu reprezintă decit o dee ștri- 
ț.ftaă, unu! d»n tasurile oomen:- 
tor de știință oara de-a bea ur
mează sâ Te îuote in discuție 
de sovcnV din țările din jurul 
Măr Negra. Esențial romine 
insă faptul câ in epocc noastră, 
eooca rațetar cuoeriri aia 
științe7, dnd cete moi tatatogi- 
natrle proiecte prind viață, pro
iectul inginerului sotaeCc râmîne 
o idee intere sântă pentru tran
sformarea Morii Negre intr-a 
mare care să nu moi râmtaâ 
„neagră" decit ou numele.

tot. E. R.

O armă precisă
Cunoașterea practică, profundă, 

a legilor pîrghiilor, a elasticității 
materialelor, a dus la construi
rea unor mașini de luptă din 
elemente simple : pîrghii, șu
ruburi, resorturi din lemn,

Țeavă din plumb din canalizările 
antice.

și coarde din cînepă care au 
atins performanțe de-a dreptul 
de necrezut. Astfel, o mașină de 
aruncat săgeți numită Euthyto- 
non a atins o precizie egală a- 
proape eu precizia armelor de 
foc moderne. In ceea ce pri
vește cadența de tragere și pu
terea de pătrundere a proiecti
lului, armele de foc au ajuns 
la acest nivel abia în secolul 18. 
Euthytonon era format dintrun 

Pe șantierul cosmodromului.

(Desen din lucrarea „Vi 
scriu din gora ecfmicilt)

TELEVIZIUNEA
ÎN INDUSTRIE

Urmărim deseori cu nespusă 
plăcere programele de televi
ziune, transmisia unor concerte, 
spectacole interesante, sau a 
unor palpitante competiții spor
tive. V-ați gindit insă vreodată 
că aceasta minunată invenție a 
devenit in ultimul timp un instru
ment excepțional de folositor și 
în producție ? Intr-adevăr, tele
viziunea a pătruns de pe acum 
in numeroa* domenii ale teii- 
ateii ;i chiar in laboratoarele de 
cercetări științifice.

Succese deosebit de valoroase 
in acest domeniu au fost ați
nute de oamenii de știință și 
ginerii din R. D. Germană. Iată 
doar citeva din ultimele lor rea 
lizări.

Conducătorii marilor șantxre 
de construcție iți pierd o mare 
parte din timp și energie, cata- 
rindu-se mereu pe alte scrise 
pentru a controla și dirija mza 
pe tarea. Analizind situația, spe
cialiștii din R. D. Gferaia . aa 
ajuns Ia concluzia ca teteriso- 
nea industnală ar putea fi deo
sebit de utilă in această isapre- 
jurare. Prima eiperierHa at re
zultate esceplionale a fota to
cmi pe șanUerul iau sr aț 
Bloc de locuicje. Imaginile cap
tate de diverse camere mid se 
luat vederi, așezate ia priadpi- 
leie puncta ate țaatierumi, au 
fost rec ep ;iooa ta pe teieviznnd 
cu ecran foarte mare din bfrczl 
(■■Heruim. Mersul fjerirrțor a 
putut să fie unnănt ta tu»- 
ții periecta și s-au nepota 
chiar iaagim deosebit it care 
Jn prim plan*. Pri-rtr-o i-saa- 
laM de H les piker, dăpem- Sa- 
erărilor a pătat sta de vccbă ea 
lucrătorii de pe șantier care se 
îâau draaa.-i foare de«e-« da 
el, v*r -d» și aar nda-i ta -va- 
ii-o- ooc-ue

La coostftKția g>gan-_^ fa
ir ci de cazat Se R -orrsei-f 
de ’.’aga Bersta. a fota mmataa 
o iastalație de teiev-.z>c-r ~taa- 
btalâ pe p -zacaraAum S ncm 
este lesne ae tăita*. ia aad 
etașnirL tund rălarâ me rara >■ 
trebuia să tamest «totar rjr- 
sw: a șctea observa, ta ta 
maru •M'țsmc ia ore u aău 
ser sat za- le * jetanrta star 
care M'iissi ta «s tavta- a 
-ea De n*nr ar era jrust 
sl-S rts.rrs»-i gt.ui * mzp 

ire foarte puternic din le«m, a 
cărui coardă era întinsă cu o 
forță de 2.400 kg. printr-un me
canism format din pîrghii și șu
ruburi. Proiectilul era o săgeată 
cu lungimea de 1-20 m. ghidată 
cu ajutorul unui jgheab în care 
aluneca. Bătaia acestei arme 
era de 400 de metri ; la 300 de 
metri săgeata putea perfora o 
tăblie de lemn groasă de 2 cm.

Canalizări din plumb
Alimentarea eu apă de băut 

se făcea cu ajutorul unor con
ducte din plumb. Urmele aeestor 
canalizări au fost descoperite în 
foarte multe locuri. Conductele 
din plumb erau de diferite dia- 
metre eșalonîndu-se de la 12 mm 
pînă 1a 30 cm. Ele erau execu
tate din fîșii de tablă rulate și 
îmbinate prin sudură. Țevile 
erau îmbinate cap la cap prin 
manșoane de plumb sudate. 
Ceea ce arheologii n-au reușit 
să-și explice nici pînă astăzi este 
metoda prin care aceste suduri 
au putut fi făcute pe șantier, în 
fundul șanțurilor în care se în- 
gropau conductele, într-o epocă 
ce nu cunoștea lampa cu ben
zină a instalatorilor și în care to
pirea plumbului necesita vetre 
eu foc intens.

sensurile ca să nu facă vreo gre. 
șeală. țn prezent insă, conducă
torul macaralei stă liniștit în fața 
ecranului instalat in cabina sa 
unde vede întregul spațiu de 
descărcare... ca in palmă, cu ab
solut toate detaliile necesare. 
Scurt timp după instalarea apa- 
ratajului au și fost obținute în
semnate economii și o producti. 
vitate a muncii sensibil mărită.

In R. D. Germană, televiziu
nea industrială este tn prezent 
folosită șj în numeroase labora
toare și institute științifice, în 
special acolo unde intervin ex
plozii sau radiații nocive. Aceste 
lucrări pot fi urmărite acum pe 
ecranele televizoarelor, in depli
nă siguranță și de la distante 
apreciabile, observindu-se toate 
detaliile importante.

Tot in R. D. Germană, televi
ziunea industrială a țnceput 
să joace un rol important 
io tnvățănitnt. Experiențele de 
taborator, operațiile chirurgi
cale. schimburile de expe
riență intre fruntași etc. pot 
fi urmărite In cele mai perfecte 
co'ctiții pe ecranele acestor 
aparate de către o numeroasă 
asistența. Deseori profesorii sînt 
împiedicați de a prezenta in fața 
elevilor din sălile de curs anu
mite obiecte deoarece ele sînt 
prea voluminoase sau, dimpo
trivă, midt prea mici. Și In 
aceste cazuri Intervine cu succes 
televiziunea industrială care cap
tează imaginile de la locul de 
depozitare a exponatelor și le 
transmite in sălile de curs pe 
ecrane de proiectare de dimen
siuni cinematografice. Se pot 
pro-ecta chiar microorganisme 
sas diverse procese biologice, cu 
afotorui unui microscop optic 
•oa-fe puternic pus in legătură 
c. camera de luat vederi.

Ata trecut tn revistă doar 
e rva exemple din care rezultă 
—ar cit de numeroase sint do- 
•ea.e ta care televiziunea a- 
sxt ta pe acum foloase impor- 
s-ta. Specialiștii afirma pe 
sui om.x că intr-un viitor 
ax*ta •- «a exsta aici o ri 
■ui-e a tatatKh ia cart cea mai 
tawd ravură a etecăroaici — 
tasria.-ta* --itaTr-aii — m 

ataca as aăa> »taiiflu

b< G GbOCGbMX

Calcule lermoțehnica 
precise

L« Trier (Germania) »-a mai 
păstrot • sală uriașă. înălțimea 
uriașei oili e«te de 2^ metri, iar 
volumal său se ridică la 52.700 
metri eubi.

Pe timpul romanilor, încălzi
rea acestei săli se făcea prin ra
diație din podea și pereți, în 
care circula aer cald, încălzit 
în cuptoare speciale.

S-a calculat câ instalația a- 
ceasta de încălzire dădea 580.000 
kilocalorii pe oră.

Recent, s-a trecut 1a instalarea 
unui sistem de încălzire cu ra
diatoare electrice așezate tot în 
pardoseală și în pereți.

Făcîndu-se calculul cantității

Instalația de încălzire a unei 
terme romane.

Tehnica vibrațiilor 
în agricultură

Uneltele agricole pot avea 
un mare viitor prin folosirea 
vibrațiilor — scrie ziarul 
„Selîkoe Hozeaistvo".

In prezent tehnica vibrații
lor și impulsurilor este folo
sită larg în construcții și 
transporturi, în construcția de 
mașini și medicină. Avanta
jul ei constă în faptul că 
concentrind energia permite 
un consum mai rațional și 
mai eficient al acesteia. Nu
meroase experiențe arată că 
vibrațiile pot fi aplicate și la 
uneltele agricole. Aceasta va 
permite sa se reducă rezisten
ța lor la tracțiune fără a ne
cesita o modificare esențială 
a construcției. Specialiștii 
sovietici au găsit legile de 
bază necesare pentru alegerea 
regimului optim al vibrațiilor.

țncercările plugului de dre
naj și mașinii de săpat șan
țuri cu organe active vibra
toare au arătat că rezistența 
la tracțiune s-a redus la a- 
proximativ jumătate, iar 
consumul total de energie — 
cu 10-20 la sută. Cercetările 
Institutului unional pentru 
mecanizarea agriculturii per
mit să se spere că vor fi rea
lizate pluguri vibratoare, efi
ciente la orice viteze. Dacă 
aceasta va permite să se re
ducă consumul de energie la 
lucrarea solului chiar numai 
cu 10 la sută, economia va 
depăși puterea tuturor trac
toarelor fabricat? In U.R.S.Ș. 
tn decurs de un an.

O nouă masă 
plastică

Lucrătorii Institutului de 
cercetări in domeniul chimiei 
macromoleculare din Brno au 
realizat o nouă masă plastică 
din așa-numltul ledon. care 
plnă fn prezent era folosit ca 
agent refrigerent In instala
țiile de răcire. Noua masă 
plastică, denumită „Tefleks", 
poseda insușirt deosebite. re
zistă la o temperatură de ISO 
de grade plus și la acțiunea 
acizilor. Ea poate fi sudată și 
poate inlocui materiile bogat 
aliate. _Tefleks”-uI. care este 
de asemenea un foarte bun 
material motabț. va cunoașt» 
c 5»tp api ca-m industrie.

de căldură necesară, s-a găsit eă 
necesarul de căldură e de 
585.000 kilocalorii pe oră. în 
calculele lor făcute acum 2.000 
de ani, inginerii antici s-au de
părtat deei cu numai un pro
cent față de calculele actuale !

Terme cu aer condiționat
Dintre realizările tehnice ale 

romanilor, instalațiile lor de băi, 
așa numitele terme, trezesc poate 
cel mai mult admirația noastră.

Termele din Trier cuprindeau 
baia de aburi, o sală de 20 me
tri înălțime, cît o clădire cu 4 
etaje. încălzirea băii de aburi 
se făcea prin radiații, de la par
doseala fierbinte sub care cir
cula aerul cald. Pentru izolare, 
sala avea pereți dubli, între care 
se afla un strat de aer. Izolarea 
era atît de bună, îneît în sală 
se menținea în mod constant o 
umiditate maximă a aerului de 
98 % și o temperatură de încă 55 
de grade. Atmosfera din sală era 
perfect limpede.

De aici clientul trecea în sala 
cu aer fierbinte și uscat, cu tem
peratura de 55 de grade și nu
mai 12% umiditate.

La sfîrșit se trecea în ,,tepida- 
rium" (sala călduță), la tempo*

Proiect de oraș satelit (După Șternfeld)

vom zourt
în viitor

Cerințele dezvoltării tehnicii mo
derne impun murirea vitezei pen
tru transporturile și călătoriile 
între diferita puncte ale «lobu
lui pumîniesc. Este adevărat că 
rachetele balistice se pot lausa 
astăzi eu precizie spre orice 
punct al globului cu viteze de 
28.000 km. pe oră. Dar regimul 
lor Je «bor : accelerațiile toarie 
uiari la plecare șj mai ales la 
sosire, încălzirea puternica la 
sosire prin frecarea eu aerul fac 
ca ele să nu fie adecvate pen 
tru transporturile obișnuite Tre 
buic deci căutată o altă rale de 
rezolvare a problemei transpor 
tarilor rapide între diferite 
puncte de pe sdprafața • Pătnîn 
tulai. care »â cwre*pundă < wt*dr 
fular*: tdhn și rigu.!

Oamenii de «riicțâ sovietici 
■u gârit această «olvție Ei pro 
pun creare^ unui vehicul ibute» 
tor de coneepție taeuâ ț rache- 
toplanol sau avionul balistic.

Acest vehicul reprezintă o 
, jncnicișare' între avion și ra
cheta balistică, unind avantajele 
acestor două tipuri de vehicule 
și evitînd în același, timp de
zavantajele lor. Creșterea vitezei 
avioanelor moderne este împie
dicată tocmai de către rezistența 
aerului, care cpnșiituie suportul 
lor. Dezavantajul rachetelor ba
listice îl constituie însă căderea 
lor rapidă și frecarea cu aerul 
in ultima fază a căderii.

Rachetoplanul va fi format 
dintr-un planor de concepție 
specială propulsat de p racheță 
balistică. Primul stadiu al zbo
rului este identic cu al rachete
lor balistice. în aceasta fază ra
cheta balistică ridică îu mod 
rapid avionul deasupra atmosfe
rei terestre pînă la o înălțime 
de 150—200 km. impunîndu-i și 
viteza necesară pentru a putea 
atinge obiectivul fixat. Această 
fază poartă numele de i,fază ac
tivă", deoarece în această fază 
funcționează motorul rachetei. 
După terminarea combustibilului 
rachetei, planorul se desprinde, 
de racheta purtătoare și își ur
mează drumul în virtutea iner
ției. Planorul începe să pă
trundă în straturile superioare 
ale atmosferei. Aici aripile încep 

să-și joace rolul, creînd 
portantă In loc de a coi 
să cadă spre Pămînt pe 1 
lori» balistică planorul i 
prin straturile superioare a 
mosferei, pe q traiectorie 
mai întinsă la o înălțimt 
60—70 km în această faza 
norul poate fi pilotat Aici 
marpa economicitate a so|u 
lese. Prin zborul pfenaț : 
străbate distanțe toarte 
Ulilizînd în întregime ener, 
netlcă imprimata planorul; 
către rachetă. In loc ea a 
energie să se jrosească prii 
carea violentă cu atmosfen 
cînd la încălzirea și eventi 
distrugea rachetei, cum i 
timplă în fazu] traiect; 

-UiU.ee, ea este folosii ț 
a face planorul să străbat 
distantă cît mai niare.

Aecst zbor -placat de 
mii de kilometri nu este 
ci se face cu o viteză
mare, datorită, pe de o
vitezei înalte impriiufte d 
tre racheta balUțieă, șj p 
alfa, densității e^tfpxu de 
a păturilor superioare ale 
mosferei, care opun o rezj; 
redusă la înaintare. Odati 
epuizarea energiei cinetic 
planorului el coboară pățru 
în straturile mai dense al 
mosferei, care îl frînează tr 
Viteza scade astfel la cea a 
avion obișnuit, permițînd 
zarea normală pe orice acri 
Pentru manevrele de atej 
planorul va fi echipat c 
motor obișnuit turboreactoi 

Desigur că problemele ? 
ce legate de realizarea i 
toptanului sînt extrem de 
plexe. Viteza înaltă a zbo 
de ordinul a 20.000 km. pt 
va face necesară crearea 
dispozitive de navigație, 
bile și precise. Faptul că j 
rul va trebui să poată zbu 
la înălțimi de zeci de km. 
aterizeze va cere o const] 
mult deosebită de eele obiși 
Este posibil astfel ca pla 
să aibă aripi cu suprafață i 
bilă, pentru a se putea ai 
condițiilor la orice altiti 
de zbor. în afară de aci 
viteza uriașă de zbor cej 
planorul să fie protejat î 
triva unor încălziri ale suț 
tei care pot depăși 1.00 
grade. în cazul unei patru:

ratura de 25 de grade și 35% 
umiditate. Tepidarium era în
călzit prin radiații din podea 
sub care treceau aburi în
trebuințați 1a baia de aburi, rea- 
lizîndu-se astfel o economicitate 
maximă prin recuperarea aburi
lor. Pierderile de căldură erau 
reduse la minimum prin grupa
rea la un loc a tuturor sălilor 
calde.

Ing. F. VIȘINES8W

recția accelerațiilor variază 
în timpul zborului.

Folosirea rachetoplanelor 
face ca cel mai lung zbor 
bil pe Pămînt : zborul de 2 
km. pînă 1a antipozi să ț 
fi făcut într-o oră sau două, 
ființînd pur și simplu distar

Ing. A. BUT
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Să știi să răspunzi 
pentru munca 

întregului colectiv

1

Un tînăr strungar, a dereglat 
pe furiș, dispozitivul mașinii 
la care lucra cu scopul de a 
nu fi ajuns din urmă de tova
rășul său din schimbul urmă, 
tor cu care se afla în întrecere.

Acesta este pe 
relatat în articolul 
cruți care se exclud 
și întrecerea socialistă' 
recent în „Scînteia 
tineretului*4. Pe 
bună dreptate se 
spunea în articol 
că acest tînăr 
strungar a intro
dus prin fapta sa 
în relațiile noastre 
de muncă ceva 
din principiile concurenței din 
lumea burgheză unde se cultivă 
individualismul și egoismul.

Morala societății noastre 
elude cu desăvîrșire astfel 
trăsături. Oamenii muncii, 
berați de exploatare, colabo
rează între ei, se ajută reciproc, 
luptă împreună pentru îm
plinirea aceluiași țel. Muncito
rul nou, crescut și educat de 
partid, antrenat în întrecere, 
este răspunzător nu numai pen
tru rezultatele propriei sale 
munci ci și pentru cele ale to
varășilor cu care se află în în
trecere. El se simte răspunzător 
pentru întreaga secție, 
întreaga uzină — mai 
pentru întreaga țară.

Ce-ar fi cîștigat uzina 
lucrează Ion Alexandru 
în întrecerea-Organizată ar fi cîș
tigat numai *el, procedînd așa 
cum a procedat ? Evident, că el 
nu a urmărit nici pe departe 
îndeplinirea unui scop general

scurt cazul 
„Două lu- 

cgoismul 
publicat

ex
ile 

eli-

pentru 
mult,

în care 
dacă

Pentru îmbogățirea 
cunoștințelor 
tractoriștilor

fn stațiunile de mașini ți trac
toare din țară s-au încheiat 
cursurile speciale pentru reîm
prospătarea și îmbogățirea cu
noștințelor profesionale ale trac
toriștilor, șefilor de brigadă, 
pontatorilor alimentatori, meca
nicilor și agronomilor de sector.

Cursurile care au cuprins lec
ții teoretice și practice despre 
întreținerea și repararea tractoa
relor și a principalelor mașini 
agricole, remedierea defecțiuni
lor accidentale, mînuirea apara
telor de măsurat și conirolt a u- 
tilajelor și dispozitivelor de ate
lier, exploatarea și reglarea ma
șinilor agricole și altele, au fost 
urmate de toți mecanizatorii. 
Cursanții au primit de asemenea 
cunoștințe mai temeinice despre 
agrotehnică, căile de reducere « 
prețului de cost etc.

Organizarea acestor cursuri a 
contribuit la ridicarea nivelului 
de cunoștințe și tehnic al tracto
riștilor, astfel incit aceștia să 
poată folosi cu mai mare randa
ment parcul de tractoare și ma
șini moderne cu care este înzes
trată astăzi agricultura țării noa
stre.

Ministerul Agriculturii a orga
nizat, de asemenea, în cursul a- 
cestui an instructaje speciale de 
pregătire pentru tractoriști care 
urmează să manipuleze semăna- 
tarile de porumb și cultivatoare
le purtate în fața tractoarelor. 
Instructaje similare vor mai fi 
organizate și pentru cunoașterea 
exploatării combinei Ci și a 
mașinilor folosite la combaterea 
dăunătorilor din agricultură.

(Agerpre&J

ci numai interesele sale perso
nale.

Principiile întrecerii socialiste 
cer avînt în muncă, căutări crea, 
toare, într-ajutorare, consultare 
reciprocă. Atunci cînd lipsește 
unul din aceste lucruri întrece
rea nu-și poate atinge în între
gime scopul propus.

Iată, în ----- - — — — --uu an 
meu

urma cu 
sectorul 
organizat o 
întrecere 
între ____ _ __
împreună cu tova
rășii din schimbul 
meu ne-ațu propus 
să cîștigăm între
cerea. Eu, căruia 
mi se încredințase 

schimbului, in-ani

m
3-a 

amplă 
socialistă 

schimburi.

conducerea
străduit mult pentru ca proce
sul de producție să nu sufere 
nici un fel de neajunsuri. Mă 
preoeupau îndeosebi anumite 
îmbunătățiri ce ar putea fi a- 
duse tehnologiei de preparare a 
minereurilor și căutam noi re
surse pentru obținerea de eco
nomii. Cu toată această stră
duință însă, întrecerea a fost 
pierdută. Acest lucru m-a pus 
pe gînduri. Am încercat să gă. 
sesc cauzele. Mi-am dat atunci 
seama că ele au constat în în
săși atitudinea pe 
avut-o în relațiile 
muncitori.

Toate căutările și încercările 
mele de a ajuta întrecerea fu
seseră făcute
Neglijasem tocmai ceea ce 
esențial : părerea 
tovarășilor mei de muncă, 
următoarea întrecere am 
seama de această greșeală, 
mai repetat-o 
rezultate mult 
mai mult, am 
cerea.

Am înțeles 
decît oricînd că nu există

care am 
cu ceilalți

de unul singur, 
era 

și sfaturile
In 

ținut 
n-am

și am obținut 
mai bune. Ba 
cîștigat și între-

atunci mai bine 
O 

forță mai puternică decît aceea 
a colectivului organizat și unit! 

Ajutat de colectivul în care 
muncește, tinărul strungar Ion 
Alexandru va înțelege eurînd 
că la noi nu se mai poate pune 
nicidecum problema „răzbirii în 
viață de unul singur". Izbînda 
personală este în societatea noa
stră strîns legată de izbînda în
tregii colectivități și in deplină 
concordanță cu aceasta.

VASILE 
tehnician 
nieră ,,Bella

regiunea

LAPUȘAN 
exploatarea mi- 
Breiner** Bâiuț 
Baia Mare

înapoierea în Capitala 
a delegației 

guvernamentale 
a R P. Romîne 

care a participat 
la deschiderea 

TîrguSui Internațional 
de la Leipzig

Joi după-amiază s-a înapoiat 
în Capitală delegația guverna
mentală a R. P. Romîne condu- 
să de tovarășul Gherasim Popa, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care a participat la 
deschiderea festivă a Tîrgului 
internațional de primăvară de la 
Leipzig.

La sosire, la aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
întîmpinați de conducători ai u- 
nor ministere economice, Minis
terului Afacerilor Externe, pre- 
cum și de reprezentanți ai con
ducerii unor 
mice.

Au fost de 
ai Ambasadei 
București.

organizații econo-

față reprezentanți 
R. D. Germane la

(Agerpres)

------•------

Consfătuire privind 
folosirea mai intensă 

a utilajului 
în industria lînii

Joi a avut loc la departamen
tul industriei ușoare o consfă
tuire pe țară privind folosirea 
mai intensă a utilajului m indu
stria linii.

Realizările obținute, în folosi
rea mai intensă a utilajului în 
anul trecut, arată că în această 
ramură există încă rezerve im
portante de sporire a producției, 
prin mărirea indicelui de utili
zare și a randamentului mași
nilor.

Consfătuirea a dezbătut, în 
lumina sarcinilor plenarei din 
decembrie a partidului, măsurile 
care trebuie luate pentru folo
sirea mai intensă a utilajului. 
Subliniiadu-se faptul că mări
rea turației, reducerea orelor de 
staționare pentru reparații, a 
timpului de oprire a mașinilor 
necesar efectuării diferitelor ope
rații reprezintă căile principale 
pentru creșterea indicelui de uti
lizare și a randamentului, con
sfătuirea a stabilit măsuri con- 
crete care var fi aplicate in a- 
cest an. Printre acestea se nu
mără îmbunătățirea calității re
parațiilor, organfzarea unor 
cursuri de ridicare a calificării 
muncitorilor și tehnicienilor, îm
bunătățirea recepției materiei 
prime, precum și a procesului 
tehnologic ln secțiile de prepa
rați e.

(Agerpres)

Scenă din filmul „Ea te iubește*

După orele de producție numeroși tineri din orașul Galați vin la clubul sportiv muncitoresc 
al orașului.

Filmele săptămânii
„Ea te iubește

Trebuie aă vedeți figura lui 
Kanareikin, (G. Vilin), mereu 
cu mirarea și zăpăceala zugră
vite pc față, ca să înțelegeți dis
perarea lui că Olga (luna Kmit) 
nii-1 va iubi. Gine este Kana
reikin, cine este Olga ? Slnt cei 
doi eroi principali ai producției 
sovietice „Ea te iubește" care 
oferă țn aceste zile deliciul 
multor spectatori. Dar să facem 
totuși cunoștință mai îndea
proape. Distratul Kanareikin are 
o mare pasiune — munca lui de 
cercetător științific la o mare 
grădină zoologică —■ și în a- 
ceastă situație uită de multe lu
cruri de seamă printre care și 
dragostea. Pină intr-o zi cînd, 
văztnd fotografia Olgăj pe co
perta unei reviste, se îndrăgos
tește foc și tncepe o corespon
dență asiduă cu această fru
moasă studentă. Corespondență 
care dă rezultate pe linia apro. 
pierii lor sufletești dar care-1 
amenință cu o catastrofă — 
după părerea lui — atunci cînd 
trebuie să trimită fetei și o foto
grafie. Hazardul îj salvează fă-

cînd ca prietenul său fotograf să 
expedieze din greșeală Olgăi 
portretul unui frumos cintăreț, 
și in același timp ii ..nenorocește" 
cind studenta vine în persoană 
și vrea să vadă „originalul" 
fotografiei.

Așa încep o seamă de peri
peții în jurul rivalității dintre 
Kanareikin și adevăratul „ori
ginal" al fotografiei, cfntă- 
rețul Uhov (A- Sirvindt) Ka
nareikin, pentru a o cîștiga pe 
Olga, fiind în stare să devină 
automobilist de mare viteză, os
pătar, schior de apă etc. Se rțde 
mult, nespus în sală de întrai- 
plările pline cu haz ale filmu
lui dar, in aceeași vreme, spec
tatorii sint impresionați de să
nătatea concepțiilor morale ale 
Olgăi ce-l preferă pe Kanarei- 
kin carp, deși nu e prea arătos, 
s-a dovedit a fi — spre deose
bire de Uhov — animat de o 
dragoste sinceră și puternică. 
Este o trăsătură de seamă a 
oamenilor sovietici — spiritul de 
tovărășie și ajutor reciproc, a- 
ceea pe care o scoate in evi
dentă filmul, arăttnd cum tndră- 
gostitul găsește sprijin la toți 
cetățenii, de la îngrijitoarea gră-

dinei zoologice care, deși fndră- 
gostită de el, îl ajută s-o gă
sească pe Olga, pină la impie
gatul de cale ferată - care-i 
transmite tttiărului cercetător 
științific declarația de iubire în
credințată de fată aripilor vin- 
tiJui. f

★ Sala sporturilor de la Ho
rească va găzdui duminică di
mineața de la ora 10 o intere
santă reuniune de box organi
zată de cluburile O.C.A. și Voin
ța. Cd acest priftj vor evolua și 
doi componenți ai lotului olim
pic. Este vorba de constănțeanul 
Vasile Neagu, care va primi re
plica lui Șt. Bejan (C.C.A.) și 
de tînărul greu M. Ghiorghioni 
(Metalul), adversarul bucureș- 
teanului D. Trandafir. Cu mare 
interes este așteptata întâlnirea 
dintre maestrul sportului Victor 
Șchiopu (C.GA.) și Gh. Ladie 
(Voința).

Din program se mai desprind 
partidele: Al. Podaru-A. fana
se ; O. Baciu-N. Calița; Gh. An- 
ghel-D. Mi nea ; Horea Ilie-Gh. 
Predescu și altele.

☆ în sferturile de finală ale 
probei de simplu masculin din 
cadrul campionatelor internațio
nale de tenis de cîmp care au 
loc la Moscova pe teren acope
rit, Moser (U.R.S.S.) l-a învins 
cu 3-1 (5-7 ; 6-4 ; 6-3 ; 6-4) pe

Skonecki (R. P. Polonă), Bun* 
gert (R. F. Germană) a cîștigat 
cu 3-1 meciul cu Andreev 
(U.R.S.S.), iar Jaworski (R. Ce
hoslovacă) a dispus cu 3-0 de 
Lihaciev (U.R.S.S.). în semifi
nale Moser va întîlni pe france
zul Pilet care l-a eliminat pe po
lonezul Piatek, iar Jaworski va 
juca în compania lui Bungert. 
In semifinalele probei de dublu 
mixt vor juca următoarele pe
rechi : Puzejova, Jaworski (R. 
Cehoslovacă) — Riazanova, Le- 
vus (U.R.S.S.) ; Dimitrieva, Li- 
naciev (U.R.S.S.) — Coste 
(Franța), Piontek (R. P. Polo
nă).

★ La 2 martie a sosit la Pe
kin cunoscuta echipă sovietică 
de fotbal Spartak Atoscova, Fot
baliștii sovietici vor susține mai 
multe jocuri în R. P. Chineza 
în compania celor mai puternice 
echipe din orașele Șanhai, Pe
kin, Canton, Tiens in și altele. 
Din lotul echipei fac parte, prin
tre alții, renumiții internaționali 
Simonian, Isaiev și Ivakin.

INFORMAȚII

Scena din filmul „Ultima noapte pe Titanic",

Școala serală și întreprinderea...
(Urmare din pag. I-a)

nai confirmă acest lucru. Mai 
adaugă că diriginții au venit a- 
desea pe la fabrică, i-au vizitat 
pe elevi la locul de producție, 
6-au interesat de ei.

— Situația concretă a notelor 
n-o cunoaștem, n-am stat de 
vorbă cu elevii la sfîrșit de 
trimestru. Cîțiva au cerut să 
le dăm concediu și le-am apro
bat cererile. Ori de cîte ori vin 
la noi îi ajutăm...

★

Tov- Milan, directorul depoului 
I.T.B. — „Ilie Pintilie"

— Am pierdut pe parcursul 
trimestrului vreo 8 elevi. La în
ceput de an le-am făcut dosarul 
pentru școală, ei s-au angajat să 
urmeze cursurile. Li s-au creat 
condițiile necesare. S-au dus 
citeva zile la școală și au re
nunțat. Li s-a părut greu. A ve
nit diriginta de atîtea ori după 
ei, dar numai pe doi a reușit 
să-i convingă să vină la școală; 
Ciru Onisic și Costea Ion. Și ei 
au renunțat la început la școală 
dar acum învață. Eu persanul 
nu m-am dus la școală, nu m-am 
interesat de elevi.

Anul acesta au început din 
nou cursurile de pregătire pentru 
viitorii elevi din clasa a VUI-a. 
Au fost recrutați tinerii pentru 
aocste cursuri ?

— Încă nu ne-am ocupat de 
problema aceasta. Desigur, mai 
sînt tineri pe care putem să-i 
trimitem la învățătură (cursurile 
de pregătire au început în ia
nuarie ; după cîte am fost in
formați au fost recrutați 5 tineri 
pentru noul an școlar. — n.r.).

Tov. Constantin Florescu, se
cretarul comitetului U.T.M., in
vitat de tovarășul director a luat 
parte la discuția noastră. Cuvîn- 
tul său e concludent :

— Tinerii nu s-au ținut de

școală, mai avem vreo 4-5 elevi 
(în realitate mai sînt doar doi 
de la depou n.r.) ceilalți au 
spus ci le este greu să învețe. 
Ce puteam face, să merg cu ei 
la școală? La noi, la I.T.B., e 
greu, vedeți...

— Dar acești doi tineri pe care 
diriginta i-a lămurit să vină la 
.școală, sînt acum printre cei mai 
buni elevi din clasă. Situația lor 
la învățătură este cel mai puter
nic argument împotriva afirma
ției dumitale. Lor nu le este 
greu ?

Secretarul n-a mai răspuns a- 
cestei întrebări. După cum dinsul 
recunoaște, în planul de activita. 
te al organizației (J.T.M, proble
ma îmvățămîntului seral n-a cons
tituit un obiectiv. Și eît de mult 
ar fi putut face organizația 
U.T.M. pentru 03 toți cei 13 «- 
levi-muncitori să frecventezelevi-muncitori să 
cursurile serale !...

★

Tov. Mărgineanu 
rectorul Fabricii de 
te „Fiola“ (au participat la dis
cuție și responsabilul eu cadrele 
și învățămîntul, Elena Pleșu se
cretara comitetului U.T.M.. 
Maria Mălina, care răspunde în 
comitetul U.T.M. de problemele 
invățămîntului seral).

Nicj la această întreprindere 
nu am reușit să clarificăm situ 3 
(ia cu cei de la seral. In scripte 
figurează vreo 18 elevi la mediu 
Exact nu știe dacă toți mai sînl 
elevi sau nu, la ce școală în
vață.

— Cum învață elevii ? Care 
le sînt rezultatele ? Cine țin»' 
legătura cu școala ?

Aici răspunsul a fost echivoc 
Nu se cunoaște situația frecven 
ței, a notelor la sfîrșit de tri 
mestru. Școala n-a trimis situa 
ția, întreprinderea n-a cerut-o. 
Lucrurile aînt cunoscute vag. 
chiar după o ședință de comitet

Tudor, di- 
medicamen-

în care s-a discutat... despre în- 
vățăniintul seral. Comitetul 
U.T.M. nu deține nici o situație 
a elevilor, deși toți elevii rint 
utemiști. E drept, elevilor le-au 
fost create condiții, cele la care 
au dreptul prin hotărîrea C.C. 
al P.M.R. și « Consiliului de Mi. 
niștri privind îmbunătățire* în- 
vățămîntului aerai și fără frec
vență de cultură generală și su
perior. Ei au constituit „o pro
blemă" pentru întreprindere, în 
general. Dar nu și în modul cel 
mai eoneret, «Unic. Dovadă : am 
discutat cu croci tovarăși și am 
plecat din întreprindere... doar 
în posesiunea angajamentului eă 
și organizația U.T.M. și conduce
rea întreprinderii se vor ocupa 
mai mult de elevi, vor lua legă
tura cu școala la care învață ele
vii.

★

Există acea conlucrare de care 
aminteam la început ? Discuțiile 
purtate n-au dat un răspuns a- 
firmativ. Școala — fapt bun — 
a făcut un pas spre această co- 
laborare. Caietul diriginților este 
o mărturie; el relevă desele vi
zita ale diriginților la locul de 
producție al elevilor. La „Termo- 
tehnica" la „Fiola* la „Galeni- 
ca" la Î.O.R., la I.T.B. „Ilie Pin- 
tilie* și I.T.B. G.R.E.S. și încă 
citeva zeci de întreprinderi. Vi
zitele lor sînt însă mai întotdea
una legate de o deficiență ; cînd 
un elev absentează, nu învață, 
sau n-are cele mai bune condi
ții de învățătură. Și vizitele a- 
cestea au fost eficace, urmate de 
măsuri concrete. Nu există însă 
reciprocitate; întreprinderile sînt 
mulțumite cu ceea ce li se co
munică de către dirtginți- Poate, 
insă .dirigintele să se deplaseze 
in fiecare săptâmînă în numeroa
sele întreprinderi unde lucrează 
cei 40 de elevi din clasa sa? Nu, 
desigur. Si alunei cînd nu vi
ne dirigintele la locul de muncă

intreprinderea trebuie să ia le
gătura cu școala (conducerea in. 
tregrinderii, organizația L.T.M.. 
comitelui de întreprindere). Re
gulat, săptăminal sau măcar la 
sfirșitul unui trimestru.

Conlucrarea aceasta nu-i însă 
înțeleasă. S au rezolvat chestiu. 
nile așa zise importante, mari, 
repartizarea intr-un schimb co
respunzător, de pildă — dar se 
neglijează amănuntele. Or, toc
mai aceste amănunte valorează 
în munca cu acești tineri care 
fac Un efort — și un efort serios 
— de a tnvăța după 8 ore de 
muncă pentru a fi mai utili în
treprinderii, producției. Cira Oni- 
sie de la I.T.B..-llie Pintilie", 
vorbea de un asemenea amănunt 
El lucrează de la 8 la 18. La ora 
17 trebuie să meargă la școală. 
Mai există un schimb: de la 7 
la 15. E vorba de o oră, un fleac 
in aparență, dar ora aceea valo
rează pentru el mult, ca o zi. In 
acea oră ar putea repeta lecția 
pentru ziua respectivă. Tinerii 
aceștia prețuiesc minutele. Dar 
uneori nu sint întrebați cum le 
folosesc, nu sint ajutați să ie 
folosească mai bine, lată deci 
alt amănunt: economia timpu
lui. Să-i fi ajutat 
Iacă un plan individual de acti
vitate. un plan real, care să 
dovedească fiecărui elev că poa
te invăța, să-i deprindă cu mun
ca ordonată.

Acomodarea cu această situa
ție — munca și învățătura — nu 
era o chestiune simplă. Dar, o 
grijă de părinte ar fi putut 
preintimpina unele renunțări și 
eșecuri. Acești tineri trebuiau 
să simtă, din intreaga atmos
feră a Întreprinderii, din grija 
școlii, că slnt in centrul a- 
tenției tuturor. Era un stimulent 
moral, puternic, eficace. Dar at
mosfera aceasta n-a fost peste 
tot creată. în adunările ge
nerale U.T.M. din aceste în
treprinderi nu s-a discutat

cineva să-și

despre munca elevilor 
cițori. De ce nu există in nici 
una din aceste întreprinderi un 
colț ai învățământului seral, un 
grafic cu notele, cu frecvența
muncilorilor-elevi la cursuri ?
De ce nu s-a organizat nici un 
schimb de experiență între 
elevi, nici o grupă de învăță
tură la locul de producție ?

Conștiința că problema pregă
tirii lor nu e o chestiune perso. 
nală, ci o problemă a întregului 
colectiv în care muncesc ar fi de
venit mai puternică. Altfel înveți 
cînd trebuie să dai un răspuns 
în fața unui colectiv cura te-ai 
pregătit la școală. Dar elevii n-au 
fost chemați prea des să răs
pundă pentru îndeplinirea aces
tei sarcini.

Au încheiat o etapă de muncă, 
un trimestru, au primit notele — 
bune, rele — faptul a trecut insă 
neobservat. De vină e și școala, 
care — deși susține contrariul — 
n-a trimis întreprinderilor situa
ția la învățătură a elevilor. Aces
tea și multe altele sînt „amănun
tele" neglijate. ln fond a fost 
neglijat esențialul în munca cu 
elevii de la seral: grija față de 
fiecare elev, de problemele lui. 
Au promovat în primul trimestru 
69 la sută din elevi, dar puteau 
promova mal mulți, cu medii 
mai mari. Elevii vin la școală, 
dar puteau veni mai pregătiți 
și procentul frecvenței ar fi 
putut fi mai ridicat.

Pentru aceasta un singur lu
cru trebuia rezolvat: conlucrarea 
între școală și Întreprinderi. Și 
oricit de greu, se poate organiza 
— e absolut necesară — o con. 
sfătuire între profesori, reprezen
tanți ai întreprinderilor și elevi 
pentru un sfat rodnic în proble
mele învățămîntuluî seral la 
Școala medie serală „l.L. Gara- 
giale", pentru clarificarea anumi
tor probleme, astăzi nerezolvate, 
pentru realizarea colaborării în. 
tre școală și întreprinderi.

„Ultima noade 
pe Titanic"

Filmul ar trebui să se numeas
că mai eurînd „Ultima oră pe 
Titanic" deoarece povestește in 
special despre evenimentele pe
trecute de la ciocnirea trans
atlanticului cu icebcrgul și pînă 
la scufundare. Deși redă amă
nunțit momentele catastrofei, 
care a zguduit omenirea la 
timpul respectiv filmul, reali
zat de regizorul Roy Baker pe 
baza scenariului lui Eric Am
bler după romanul lui Walter 
Lord, nu recurge la efecte ief
tine, scene de groază etc., ci 
dezvoltă un filon umanist, sănă
tos. In momentele cele mai pline 
de dramatism și încleștare, a- 
paratul de filmat nu caută -cu 
orice preț „imagini tari" care $ă 
pună la încercare nervii specta
torului ci, dimpotrivă, găsește o 
modalitate de a demonstra plas
tic diferența dintre lumea călă
torilor de la cabinele de lux Ș> 
cea a emigranților de la clasa 
a II I-a. Căci în această diferen
ță rezidă de altfel și una din 
cauzele groaznicei catastrofe pe 
care filmul nu uită să o evi
dențieze. Fără îndoială că a 
fost o nenorocire ciocnirea 
cu icebergul, nerecepționarea 
S.Q.S.-ului de către alte vase 
apropiate ș.a.m.d. Filmul știe 
să vadă insă ceea ce este 
esențial tntre factorii responsa
bili de moartea a peste o mie 
cinci sute de oameni. Și acest 
esențial il constituie faptul că 
proprietarii vasului s-au dovedit 
a fi niște adevărați afaceriști, 
lipsiți de scrupule prevăzînd un 
număr mic de bărci de salvare 
și centuri de siguranță, iar con
structorul navei, nelipsit de a- 
celași dispreț pentru viața ome
nească, se gindea tot timpul la 
confortul încăperilor de elită ale 
„Titanicului* in loc să se preo
cupe de asigurarea vieții tuturor 
pasagerilor. Ga o Încoronare a 
acestei mentalități criminale a 
armatorilor, apare închiderea In 
calele vasului a pasagerilor să
raci pină în ultima cupă, egois
mul bogătașilor care fug in mod 
laș lăsindu-și tovarășii de călă
torie In primejdie. Glt de nobilă 
este în contrast cu aceasta, 
abnegația oamenilor simpli, a 
marinarilor care luptă eu eroism 
pentru a salva cit mai mulți nau. 
fragiați, a săracilor din cabinele 
clasei a lll-a care dovedesc atita 
solidaritate In primejdie. Jocul 
artiștilor Keneth More, Ronald 
Allen, Robert Ayres, Honor 
Blackman este întrutotul țn 
nota generală de sobrietate și 
luciditate a filmului.

B. DUMITRESeB

Joî a sosit în Capitală violo
nistul sovietic S. Snitkovski, lau
reat al primului Concurs inter
național „George Enescu“ de la 
București. Violonistul sovietic va 
susține concerte la Cluj, Sa tu 
Mare. Timișoara, Oradea și Iași. 
La București va concerta îm
preună cu orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii cînd va inter
preta simfonia spaniolă de Lalo.

★

La sediul Uniunii Arhiteoților 
din R. P. Romînă s-a deschis o 
expoziție de acuarele, desene și 
fotografii realizate de arhitecți, 
membri și candidați ai Uniunii 
arhitecților. Exponatele înfăți-

Patria : Telegrame ; Republica, 
București, Gh. Deja, Al. Sahia : 
Enrico Caruso; Magheru. Lumi
na, 1 Mai: Ea te iubește ; V. 
Alecsandri, înfrățirea între po
poare : La răscruce de drumuri; 
I. C. Frimu Flacăra, Olga Ban. 
cic : Unitima noapte pe ,, Tita
nic" : Elena Pavel : Tamango; 
Central. Miorița, Floreasca, N. 
Bălceșcu ; Voci în insulă; Vic
toria, Unirea: !05$ln AUbl; 13 
Septembrie, Donca Simt), Liber
tății : Mai tare ca moartea : Ma. 
xim Gorki: Abuz de încredere ; 
Timpuri Noi: Poemul vieții unui 
popor — Dans cuman — Intllnire 
pe arena de gheață — Vicleanul

șează realizările arhitecturale și 
urbanistice din țara noastră, în
făptuite în perioada anilor 1945—i 
1959.

nr, îfl96a - 7ur-
Tinerețul-ui : Fata

★
Comitetul regional de luptă 

pentru pace și colectivul Teatru^ . 
lui de Stat Constanța au orga* 
nizat zilele acestea în sala Tea
trului de stat din localitate ani
versarea a 150 de ani de la' 
nașterea lui Fr. Qhopin. Tov. 
Constantin Daminescu a vorbit 
despre viața și opera marelui 
compozitor polonez, după care a 
fost prezentat un program artis-

(Agerpw)

Pionier ia
nr. 9; __

cu chitara; 8 Martie, Moșilor, 30 
Decembrie: Despre prietenul 
meu; Al Popov : Balada volni
cului; Grivița : Lili; V. Roaită, 
23 August, Volgia : Secretul cL 
frului; C. Diavid ; Sabie și zar;, 
Munca : Ștrengarii; Arta, B. De« 
lavrancea : N-a fost î/t za
dar ; T. Vladimirescu: HaU 
ducii din Rio-Frlo ; 16 Februarie:! 
Casa părintească; Ili^ pintllie s 
Stelele; Popular : Poemul mării i 
M. Errinescu : Revolta peonilor;, 
G. Coșbuc : Lady Hampton; G, 
Bacovia : Un meci neobișnuit; 
Drumul Berii.: Singe alb; Aurel 
Vlalcu: In căutarea comorii.

Rezervele noastre
(Vrmare din pag. l-a) 

deci că risipeam timpul. De su
rind am început să vin la fa
brică mai devreme, timp în care 
îmi adun tot ce-mi trebuie in 
așa fel ca la ora 7 să incep 
lucrul din plin. Și acum in 
același timp — adică in cele 
8 ore — realizez 35 de forme 
in loc de 25. Se mai intimplă 
totuși citeodată să nu reușesc 
să-mi folosesc din plin cele 480 
de minute și aceasta mă nemul
țumește. Dacă mă voi strădui 
mai mult să-mi organizez mai 
bine munca, să ciștig timp la 
fiecare operație pe care o exe
cut, sint sigur că voi reuși să 
măresc și mai mult productivi
tatea muncii incit să realizez 
intr-o zi mai mult chiar de 35 
de forme

Există posibilități pentru a rea
liza mai multe economii de me
tal. Atelierul meu aruncă zilnic 
multe cantități de metal. Sint 
picăturile de fontă răcite din 
pămintul de turnare. Călcăm pe 
ele și odată cu pămintul de for
mare le aruncăm. Am răscolit 
Intr-o zi pămintul de formare 
oe trebuia aruncat și am 
scos de acolo o cantitate mare 
de fontă. Am făcut acest lucru 
In fiecare zi timp de o lună și 
am adunat singur 500 kg. res
turi de fontă. @ind am ințelea

ce Însemnată rezervă reprezintă 
aceste resturi de fontă m-am 
angajat să adun in fiecare lună 
cite 500 kg.

Si tot căutind oare slnt căile 
prin care in mod concret pot 
să economisesc fiecare leu. am 
mai găsit foarte multe. 0 im
portanță deosebită pentru mun
ca mea o are economisirea ni
sipului special pentru miezuri. 
Era sau nu nevoie de nisip 
pentru miezuri, eu îmi formam 
toate formele în el. Făceam 
acest lucru deoarece nisipul 
acesta este foarte bun și nu dă 
prea marc bătaie de cap forma
torului. Nisipul de miez este 
foarte scump și tehnologia nu 
prevedea folosirea lui decît 
pentru unele piese. Majoritatea 
formelor trebuiau șl puteau fi 
formate din pămint de malaxor. 
Dar pentru ca formele să iasă 
bune trebuia să lucrăm mai 
atent, cu mal multă grijă. Cu 
puțin efort voi putea deci să 
economisesc pînă la sflrșitul 
anului o cantitate de nisip pen
tru miezuri in valoare de 1.000 
lei

Acestea slnt doar citeva din 
posibilitățile, din rezervele exis
tente în munca mea și pe care 
sînt hotărît — alăturlndu-mă 
chemării tinerilor ploeșteni — 
să le valorific din plin. Și asta 
pentru că adunind leu cu leu, 
tinerii din uzina noastră pot 
economisi milioane.

Numeroși tineri mineri urmeaza cercul a-rtd plastică al clubului minerilor din Lupani.

Fote : AGERPRES



I
I De peste hotan^
Vizita lai N. S. Hrușciov 

in Afganistan
KABUL 3 (Agerpres). — 

TASS: Li 2 martie N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri at U.R.S.S., care 
se află într-o vizită de priete
nie In Afganistan, a depus 
coroană de flori la 
regelui Nadir Șah al Aîganista- 
nului, tatăl * ’ ' ’ 
Zahir Șah.

In cursul 
Hrușciov a 
cială regelui 
Aluhammed Zahir Șah.

N. S. Hrușciov a oferit rege
lui Afganistanului spre amin
tire un dar — o copie a fanio
nului trimis în Lună cu racheta 
cosmică sovietică. Apoi, intre 
N. S. Hrușciov și regele Afga
nistanului a avut loc o înde
lungată convorbire prietenea
scă.

In cursul zilei de 2 martie 
primul ministru al Afganista
nului, Muhammed Daud, a 
oferit un prinz în cinstea pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov.

M. Daud și N. S. Hrușciov 
au rostit cuvîntâri.

Muhammed Daud a declarat 
că vizita lui N. S. Hrușciov in 
Afganistan „este o confirmare 
a bunăvoinței de care, din fe
ricire, sînt pătrunse in perma
nența țării; noastre în rela
țiile dintre ele".

Dumneavoastră, Excelență, ați 
sosit pentru prima oară in țara 
noastră in urmi cu cinci ani. 
Rezultatele pozitive ale acestei 
călătorii au pus o bază temei
nică unei noi perioade in dez
voltarea și lărgirea relațiilor cie 
prietenie și colaborare econo
mică dintre țările noastre. Pot 
să vă asigur, Excelență, că roa
dele acestei colaborări priete
nești sint prețuite cu sinceri
tate de guvernul și poporul Af
ganistanului. Guvernul Afganis
tanului consideră că numai în 
condițiile păcii și prieteniei în
tre toate popoarele există posi
bilități efective pentru dezvol
tarea bunurilor materiale și 
pentru transformări sociale.

Asigurarea păcii generale este 
in prezent o cauză a fiecărui 
om.

Prin aceasta, a declarat pri
mul ministru, se explică spri
jinul sincer pe care-l acordă gu
vernul și poporul Afganistanu
lui acelora care și oonsacră 
eforturile asigurării și menți
nerii păcii. Propunerile prezen
tate de Excelența Voastră la 
Adunarea Generală a O.N.U. 
cu privire la dezarmarea gene-

o
mormintul

actualului rege,

zilei de 2 martie 
făcut o vizită ofi- 

Afganistanului,

rală și totală, a subliniat pri
mul ministru al Afganistanului, 
pot servi drept 
puternic pentru 
liingală și trainică. înfăptuirea 
efectivă a acestor propuneri va 
salva omenirea de la pieire și 
va asigura fericirea și liniștea, 
ceaa ce constituie scopul final.

Poporul nostru a fost întot
deauna recunoscător țărilor și 
organizațiilor internaționale care 
ne-au acordat ajutor. Ținînd 
seama de aceasta, a declarat 
în încheiere Muhammed Daud, 
îmi exprim recunoștința față 
de pr.eienul nostru — Uniunea 
Sovietică — pentru ajutorul im
portant pe 
rii noastre 
ță și fără 
diții.

A luat
Hrușciov, șeful guvernului 
vietic, care a declarat:

între Uniunea 
Afganistan nu au 
există divergențe 
întuneca relațiile noastre, 
țările noastre există 
de stat și sociale diferite. însă 
acest lucru nu ne împiedică să 
fim buni vecini și prieteni sin
ceri. Relațiile sovieto-afgane, a 
subliniat N. S. Hrușciov, pot 
servi drept un exemplu convin
gător de coexistență pașnică și 
colaborare a două state cu 
sisteme sociale și politice di
ferite. Ar fi foarte bine dacă 
și alte țări ar urma acest 
exemplu.

Sîntem bucuroși, a declarat 
N. S. Hrușciov, de succesele 
obținute de țara dumneavoastră 
în ultima perioadă. Prietenia 
noastră s-a călit de-a lungul 
vremii.

înțelegem neliniștea pe care 
o stîrnește în Afganistan com
portarea anumitor cercuri din 
unele state cărora, după cum 
se vede, le este străină noțiu
nea respectării drepturilor 
ționale * *" 
popoare, 
ciov. Cu 
damnăm 
un izvor de ascuțire primej
dioasă a relațiilor dintre state, 
inclusiv dintre statele vecine.

un fundament 
o pace inde-

care l-a acordat ță- 
cu o mare bunăvom- 
nici un fel de con-

apoi cuvintul N. S. 
so-

Sovietică 
existat și 
care să poată 

In 
orinduiri

Și 
nu

na- 
legitime ale altor 

a declarat N. S. Hruș- 
atit mai mult noi con- 
acea politică care este 

prime j-

KABUL 3 (Agerpres). — 
TASS: In dimineața zilei de 3 
martie N. S. Hrușciov. președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a făcut o vizita lui 
Muhammed Daud. primul mirus- 
tru al Afganistanului.

Intre N. S. Hrușciov și Ma-

Aidit despre rezultatele 
călătoriei lui N. S. Hrușciov 

în Indonezia
DJAKARTA 2 (Agerpres). — 

Ziarul „Harian Rakjat" a pub :• 
cat la 2 martie declarat a făcu
tă de președintele C C al Par
tidului Comunist din Indonezia, 
Aidit, ca răspuns la :ntrebările 
reprezentanților presei in legă
tură cu rezultatele vizite: lui 
N. S. Hrușciov, președ n- 
le Consiliului de M:r. al 
U.R.S.S., în Indonezia.

Cred, a declarat Aidit. că 
voi greși dacă voi afirma 
această vizită a constituit
mai important eveniment al a- 
nuJui I960 pentru poporul Indo
neziei, care duce în prezent o 
luptă încordată pentru consoli
darea independentei sale politi
ce și economice, pentru lichida
rea colonialismului, pentru În
tărirea prieteniei dintre popoa- 
re^ pentru consolidarea păcii in 
Asia și în întreaga lume.

Nimeni nu se îndoiește.

EU 
ci 
cel

. - .____  ________ a
sphs Aidit, că această vizita a 
întărit și mai mult prieten a 
dintre popoarele Indoneziei și 
U-R.S.S. și personal dintre N. S. 
Hrușciov și Sukarno.

Aidit a subliniat că primirea 
excepțional de caldă făcută de 
poporul Indoneziei înaltului oas
pete și declarațiile celor doi 
conducători dovedesc identitatea

de năzuințe a popoarelor In
doneziei și Uniunii Sovietice

Vorbind despre dificultățile 
economice prin care trece in 
prezent Indonezia. Aidit a su
bliniat că acordurile cu privire 
La colaborarea economicâ. teh
nică și culturală încheiate hâ
tre Uniunea Sovietică și Indo
nezia deschid largi positektăti 
pentru reconstrucția generală a 
țârii.

Generațiile viitoare, a declarat 
A’d:L vor colege roadele •wtre- 
pr nderlor industriale ce vor fi 
construite in baza acorduhi e- 
cooom•< și ietac d ntre UJtS S. 
și Indonezia Odată cu dezvol
tarea industrie, care va fi Mo
șită in mieresul general, va 
crește nivelul de trai al ■inelar 
largi ale poporului.

Prin semnarea declarației »- 
mune de către Sukarno și Hruș
ciov. prn semnarea acordurilor 
de colaborare In docnenut eco
nomiei. tehn eii și culturii, a de
clarat in încheiere Axfit priete
nia. care există deja iatre Indo
nezia și Uniunea Sovietică, s-a 
întărit și mai mult Aceasta are 
o importantă foerte mare pentru 
poporul Indoneziei, pentru poli
tica de prietene inue popoare, 
pentru pace in Asj și în În
treaga lume

Manifestații antiimperialiste 
la Montevideo

MONTEVIDEO 3 (Agerpres). 
tn reportajele privind vizita pre
ședintelui Eisenhower în Uru
guay, corespondenții agențiilor de 
presă americane relatează : „Pu
ternice unități polițienești erau 
masate în zona Universității din 
Montevideo" (N. R. pe unde 
urma să treacă mașina preziden
țială). In clădirile colegiilor și 
în fața universității erau masați 
studenți. De pe acoperișuri se 
lansau manifeste cu lozinci : 
„Nu imperialismului „Impe
rialiști yankei, cărați-vă acasă !", 
scrise în limba engleză și spa
niolă.

Trecînd pe bulevardul princi
pal, în drum spre sediul guver
nului, mașina președintelui Ei
senhower s-a apropiat de Univer, 
sitate. tn acel moment, unitățile 
de polițiști, pentru a-i împinge 
înapoi pe demonstranți, au folo
sit gaze lacrimogene. Studenții 
continuau să scandeze: „Nu yan
keilor !". După cum transmite 
Associated Press, președintele o 
primit el însuși o doză de gaz 
lacrimogen.

Pompierii qu încercat și ei să 
zădărnicească demonstrația. în. 
dreptînd asupra studenților pom-

pele cu apă. Drept răspuns, m«- 
nifestonții au aruncat cu pietre. 
Poliția a atacat apoi cu săbii. 
Numeroase persoane au fost ră
nite. S-au operat arestări. Luptele 
cele mai serioase s-au produs in 
fața școlii de arhitectură o uni
versității. Ulterior poliția a mai 
împrăștiat o mare demonstrație 
organizată în fața corpului cen
tral al universității.

Mașina președintelui Eisenho. 
wer a străbătut în goană orașul, 
oprind la reședința guvernului cu 
15 minute înainte de ora prevă
zută în program.

Agenția France Presse semna
lează că la universitate a avui loc 
la 2 martie un mare miting al 
studenților, tn ciuda eforturilor 
poliției de a împrăștia mitingul, 
studenții au refuzat să părăsească 
clădirea universității, strigînd 
fără întrerupere „Plecați yan
keilor r.

★
MONTEVIDEO 3 (Agerpres).— 

După cum anunță coresponden
tul agenției France Presse pre
ședintele Eisenhower a plecat 
din Montevideo spre Statele 
Unite cu un avion special. El va 
rămine două zile la Porto-Rico.

hammed Daud a avut loc un 
schimb de păreri călduros.

In cursul aceleiași zile, N. S. 
Hrușciov a vizitat șantierul ae
roportului din Kabul care se con
struiește cu ajutorul Uniunii So
vietice.

N. S. Hrușciov s-a interesat 
îndeaproape de desfășurarea lu
crărilor de construcție a aeropor
tului din Kabul. El a recoman
dat specialiștilor sovietici să fo
losească in mai mare măsură în 
construcția aeroportului tehnica 
modernă de construcție.

Potrivit planului, construirea 
aeroportului din Kabul urmează 
să se termine in 1962. Acesta 
va fi cel mai mare și cel mai 
modern aeroport din Afganistan 
pe care vor putea ateriza și de
cola și avioane cu reacție pentru 
călători.

KABUL 3 (Agerpres). — La 
3 martie N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a vizitat marea între
prindere de panificație din Kabul 
construită cu ajutorul economic 
șj tehnic al Uniunii Sovietice.

. După vizitarea întreprinderii, 
N. S. Hrușciov s-a fotografiat 
alături de specialiștii afgani și 
sovietici care lucrează Ia acea
stă mare întreprindere.

Regele Muhammed Zahir Șah 
al Afganistanului a oferit în sea
ra zilei de 3 martie un dineu in 
cinstea președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S^ N. S. 
Hrușciov.

Majestitea sa regele Muha
mmed Zahir Șah ai Afganistanu
lui și președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, au rostit toasturi.

Dineul a decurs într-o atmos
feră de prietenie și cordialitate.

Personalități 
din Franța despre 
apropiata vizită 

a lui H. S. Hrușciov
PARIS 3 (Agerpres). — La 

Paris a ieșit de sub tipar un 
număr special frumos ilustrat 
al revistei „Franța—U.R.S.S.", 
consacrat apropiatei vizite a lui 
N. S. Hrușciov in Franța. Ma
terialele publicate in această 
revistă dovedesc ca populația 
Franței așteaptă cu mare inte
res sosirea șefului guvernului 
sovietic și spera ca această 
vizita va duce la ietarirea le- 
ga iinkc de pnetexe d;--*e 
pjpjereie ceix doua țări, lată 
dtv-arava bn Jacques LAicios,

Francez: Aceasta vi
de o însemnătate ex- 
ri va reatirma sen-

:nUra vjcior 
nae a> care 
zr^a efcberar? 
a arttat La

i

xra

O
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„Chimia mare*4 = de V. Iakovlev (Moscova). Din fotografiile ex
poziției unionale de arta fotografica „Septenalul în acțiune**.

Delegația S. U. A. tergiversează 
lucrările conferinței de la Geneva

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS: Un grup de oameni de 
știință sovietici au adresat par- 
ticipanților la conferința de la 
Geneva în problema încetării ex
periențelor cu arma nucleară un 
apel în care iși exprimă neliniș
tea profundă în legătură cu ter
giversarea lucrărilor conferinței. 
Apelul adoptat la ședința din 2 
martie a Comisiei pentru legă tu- 
rile cu oamenii de știință sovie
tici și străini, constituită pe lingă 
Comitetul sovietic pentru apăra
rea păcii, a fost semnat de aca
demicienii Aleksandr Oparin, A- 
leksandr Topciev, Evghenii Var* 
ga, Ivan Artobolevski, Dmitri 
Șcerbakov, Aleksandr Kuzin, 
membru corespondent al Aci de-

miei de Științe a U.R.S.S., Bo
ris Kukarkin. doctor în științe 
fizico-:natematice, și de alți oa
meni de știință.

In apel se subliniază că tn 
prezent încheierea cu succes a 
tratativelor este împiedicată de 
propunerea delegației 
privire la excluderea 
nucleare subterane de 
putere din sfera de 
acordurilor din cauza 
lor tehnice pe care l-ar implica 
controlul.

Participanții la ședință au 
chemat de asemenea pe oamenii 
de știință din " *' 
Franța, India, 
alte țări să se 
activ în lupta pentru lichidarea 
primejdiei unui război nudear.

S.U.A. cu 
exploziilor 
o anumită 
acțiune a 
dificultăți-

S.U.Â., Anglia, 
Japonia și din 
încadreze în mod

R. F. G.-ul creează baze militare 
în țări membre ale N.A.T.O.

BONN 3 ( Agerpres). — Refe- 
rindu-se Ia țtiri provenind din 
cercuri bine infirmate oe Ia 
Paris, carul JJeutsche Zeitung 
and W-tsc.'jjts-ze ‘ mg* rela
tează că vesî-ge’-
=an creează aut aibtue la 
sMtaltete.

Zîzral amU că sint pe *er- 
—înalt tratatvtie i ~ 
riad crearea box —
muniții pentru B-sderve r ax o

Franța pr.

capacitate totali de 50.000 tone 
pe teritoriul Franței. Un depo
zit de muniții a șt fost creat. Pe 
aerodromul militar francez din 
Reims p’loții militari vest-ger- 

fac antrenamente sistema- 
tje pentni lansarea de bombe.

Se duc tratative pentru fok» • 
rea de eâtre B-nieswehr a ba
rrier aeriene miEtare aie 
N-A TjQ. d:n insulele Sardinia }i 
Ccrska.

„Konrad Foster Acheson din nou 
în șea“

(Un articol pub' cat de .New York Post")
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Libertate 
patrioților greci!

Acad. prof. G. VRANCEANU

adhuBt-ân reale a relațiilor din- 
tre Eat |i Vest, serie in eonii- 
■nnre ^Vear Feric PorC, consti
tui- de fapt un plan eare 
nează nața Aceasta este o 
nețar* a speranțelor pentru 
• ackiwbaie «i un refuz 
încăpățînat de a recunoaște 
ceea ce a devout un a- 
drrăr ineostestabtl pentru majo
ritatea as ■miler cu judecata 
Mnâtoasâ, — că e«te necesar sâ 
•e folosească toate resursele 
noastre de pndire fă imagina
ție. pentru a se pene capăt te
rorii nucleare **.

DELHI 3 (Agerpres). - In urma 
tratativelor care cu avut loc la 
New Delhi și care s-au desfășu
rat intr-un spirit prietenesc, s-au 
semnat la 1 martie ax. scrisorile 
privind listele mărfurilor ce ur
mează o fi schimbate între Re
publica Populară Romîno și In
dia in cursul anului 1960.

Potrivit acestor liste, Romînia 
va livra in India : utilaj petroli
fer, tractoare, mașini-unelte, 
produse chimjco-farmaceutice, 
hirtie etc. și va importa din In
dia : minereu de fier, piei, di
verse fibre vegetale, ceai, piper, 
cafea etc.

Din partea Republicii Popu
lare Romine a semnat ing. D. 
Niculescu, consilierul comercial 
al R. P. Romine la New Delhi, 
iar din partea Republicii India, 
dl. Kilnani, secretar general in 
Ministerul Comerțului,

Ajutorul 
tehnic sovietic pentru 

Guineea
CONAKRY 3 (Agerpres). — 

TASS : In lunile ianuarie-februa- 
rie 1960 la Conakry (Guineea) 
au avut loc tratative cu privire 
la stabilirea obiectelor în con
strucția căror a Uniu-nea Sovie
tică va da ajutor tehnic în ca
drul creditului pe termen lung.

La 1 martie la Conakry a avut 
loc semnarea protocolului potri
vit căruia în 1960-1963 guvernul 
U.R.S.S. va acorda Republicii 
Guineea ajutor tehnic în con
struirea unor întreprinderi in
dustriale, printre care o fabrică 
de ciment, o fabrică de cherestea, 
un combinat de pielărie și încâl- 
(aminte, o fabrica de conserve 
din fructe și legume, instalații 
frigorifere. Se prevede de ase
menea, să se acorde ajutor în 
efectuarea unor explorări geolo
gice, în înființarea unui institut 
politehnic pentru 1.500 de stu
denți, în construirea la Cona
kry a unui stadion cu 25.000 de 
locuri. Cu ajutorul Uniunii So
vietice se va reconstrui aeropor
tul din Conakry, sectorul de cale 
ferata Conakry-Mamu.

------•------

Scufundarea 
unei canoniere 

ciankaișiste
PEKIN 3 (Agerpres). — După 

cum a anunțat agenția China 
Nouă, nave ale flotei maritime 
militare a Armatei populare citi- 
neze de eliberare de pe frontul 
de la Fuțzian au scufundat la 
1 martie o canonieră ciankai- 
șistă. Pe la amiaza zilei de 1 
martie, |a sud-est de insula Bei- 
șuan (partea de nord-est a pro
vinciei Fuțzian) o cauoniera a 
escadre: I a flotei mar Urne mili
tare dankaițiste a 
regiunile rezervate „ 
încercind sâ împiedice 
In aceaMă 
rind nave 
militare a 
chineze de 
lupta care 
de oră canoniera 
scufundată.

răîruns in 
pescuitului, 

pescuitul, 
sosit cu- 
maritime 
populare 
După o 
jumătate

regiune au 
ale flotei

Armatei 
e’iberare. 

a durat o 
inamică a fost

Selwyn

t
Din Atena ne.au venit în aceste zile noi vești despre soarta 

eroului de pe Acropole — Manolis Glezos și a celorlalți patrioți 
greci.

Am simțit o profundă emoție citind recenta scrisoare a lui 
Manolis Glezos adresată oamenilor de bună credință din lumea 
întreagă. Din fiecare cuvînt al lui Glezos, scris din dosul gra
tiilor unei temnițe grecești, răzbat pină la noi bătăile puternica 
ale acestei inimi de nobil luptător pentru pace și democraț.e.

Glezos a-trage atenția nu numai asupra soartei lui, ci in pri
mul rind arată soarta Greciei, soarta celor 251)0 patrioți greci, 
care au luptat cu arma în mină împotriva hoardei fasciste și 
care zac de 15 am în închisori. Soarta altor sute de luptători din 
rezistență care sint ținuți în lagăre de concentrare fără vreo 
hotărîre judecătorească.

Din ziarele de ieri am aflat despre o nouă înscenare judiciară s 
la tribunalul penal din Atena a început procesul împotriva direc
torului ziarului „Avghi", L. Kirkos. El este acuzat de „ofensă* 
adusă autorităților și justiției grecești prin publicarea scrisorii lui 
Manolis Glezos. Și pentru ca înscenarea să fie completă, a fosl 
din nou chemat în fața tribunalului, bineînțeles în calitate de 
acuzat, și Manolis Glezos.

Ce se urmărește prin aceasta ? Se știe că la 12 martie, instanța 
superioară a justiției grecești — Areopagul — va judeca recursu- 
rile în procesul lui Manolis Glezos. Cercurile reacționare gre
cești fac eforturi disperate să înăbușe glasul puternic ce răsună 
în Grecia și în lumea întreagă în apărarea lui Manolis Glezos, 
exercită presiuni pentru ca Areopagul să aprobe nedreapta sen. 
tință împotriva unui glorios fiu al poporului grec.

Oamenii cinstiți de pretutindeni nu pot sta indiferenți. Con
știința ne îndeamnă să ne pronunțăm împotriva arbitrariului și 
nedreptății.

Sentința împotriva eroului național grec trebuie anulată.
Manolis Glezos să fie redat poporului său, patriei sale pentru 

a căror onoare și-a riscat viața.
Libertate patrioților greci !

Protestul Comitetului internațional
pentru apărarea

PARIS 3 (Agerpres). — Co
mitetul internațional pentru apă
rarea lui Manolis Glezos a dat 
publicității la 3 martie o decla
rație de protest împotriva per
secutării directorului ziarului 
„Avghi", Leonidos Kirkos, ares
tat pentru că a publicat în zia
rul „Avghi" apelul eroului na-

lui Manolis Glezos
țional al Greciei, Manolis Gle
zos, adresat opiniei publice in« 
ternaționale.

Comitetul internațional pentru 
apărarea lui Manolis Glezos pro
testează cu hotărîre împotriva 
acestui atentat la libertatea pre
sei și cere guvernului grec să-l 
pună imediat în libertate pe 
Leoni dos Kirkos.

Președintele Gronchi a terminat 
consultările pentru soluționarea 

crizei de guvern din Italia
ROMA 3 — Corespondentul 

Agerpres.transmite : In seara zi
lei de 2 martie președintele Ita
liei, Giovanni Gronclii, a încheiat 
consultările cu diferiți reprezen
tanți ai partidelor politice în ve
derea soluționării crizei de gu
vern. In cercurile politice din 
capitala Italiei se consideră că 
in cursul zilei de vineri sau cel 
tîrziu simbâtă șeful statului va 
indica numele celui însărcinat cu 
formarea guvernului.

In ultimele două zile, pe lingă 
cei cinci lideri ai Partidului de
mocrat creștin Segni, Piccioni, 
Moto. Fanfani, Tambroni. consi
derați a fi ca nd da ți la funcția 
de președinte al Consiliului de 
Miniștri, au mai apărut încă 
două nume : Scelba, fost prirn- 
rainistru și Gonella, fost minis
tru.

In timp ce partidele de dreapta 
sînt antrenate în combinații de 
culise menite să ducă la o for
mulă „nouă“ dar care în fond

să reprezinte vechea politici, tn 
Întreaga Italie ia amploare miș
carea populară de masă pentru 
formarea unui guvern democra
tic

In cadrul mitingurilor și adu
nărilor care au loc in toate 
provinciile, la orașe și sate par
ticipanții cer un gr -rn capabil 
să rezolve în mod uemocraric 
firoblemele fundamentale ale Ita- 
iei.

Lloyd despre conferința 
la nivel înalt

LONDRA 3 (.Agerpres). — A- 
ge-itia France Presse relatează 
ca in seara zilei de 2 martie, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Mani Britanii, Selwyn Lloyd, a 
declarat in cadrul unei întruniri 
electorale in comitatul Yorkshi
re, că discuțiile la conferința la 
nivel înalt care va avea loc la 
Paris vor trebui sâ privească 
problema relațiilor Est-Vest tn 
ansamblul lor.

„Trebuie să ne ocupăm de pro-

blemele care provoacă fricțiuni 
și încordare, a declarat Selwyn 
Lloyd. Trebuie să punem la punct 
un sistem de coexistență paș
nic ă“.

în continuarea discursului său 
Lloyd a spus că nu crede că în 
cadrul acestei conferințe vor fi 
rezolvate toate problemele dar, 
a adăugat el, „trebuie să găsim 
o soluție pentru a putea trăi îm
preună**.

DIN TOATE COLȚURILE LUMII
BALOANE ELECTRICE”

P-of. Gheorghi Pokrovski a 
formulat idem de a sg folosi 
cimpul electr* 1 Pămintuluz 
pentru lansarea unor aparate de 
zbor ușovg in pixurile superi
oare ale axmas'eres. Tn 
scop gj recomandă să se utili, 
.zeze un uriaș baioa d-r. inctli- 
toare pe bază de polimeri. ai că
rui pereți poartă o sarcina ne
gativă. Interacțzonind ca timpu 
electric pozăa? ai Pămlntulni și 
fiind resping de el. balonul oa 
deveni oarecum imponderabil și

motoraș se va 
direcție orizon, 
d* citeva sute

cu ajutorul unui 
putea deplasa în 
ta'ă la altitudini 
de kilometri

Acest principiu 
de zbor, a declarat savantul «o. 
v.e:.c unui corespondent al a- 
genției TASS. pare in prezent de 
domeniu! fanteziei Dar intram 
viitor mai depărtat, aplicarea lui 
este nu numai atrăgătoare, ci și 
foarte reală.

După părerea lui, „baloanele 
eect'xe" care se vor deplasa 
iacei la marg altitudine vor pu
tea fi folosite, pentru retransmi. 
terea emisiunilor de radio și te
leviziune.

cu totul nou

Astfel peste 250 de negri au in. 
trat in diferite localuri și far
macii, unde aveau acces numai 
albii, refuzînd să plece la cere- 
rea patronilor. în același oraș au 
fost arestați 50 de negri pentru 

ocă au refuzai să părăsească 
stafie de autobuse.

CONSTRUIREA
IN RS.S, TURKMENA 

A 120 SATE COLHOZNICE

i-

■Ș LUPTA NEGRILOR DIN 5.UA 
ÎMPOTRIVA segregapei 

RAțiAiF

7n orașul Naskoite (statul 
Tennessee) ctyixvwă lupta negri, 
lor Împotriva segregației rasiale.

Planurile generale elab orate de 
arhiiecti din R.SS. Turkmenă 
prevăd construirea in acest an 
in republică a 120 de sate col
hoznice.

Tn locul micilor așezări din 
trecut apar noi așezări bine a. 
menajate, cu străzi largi, de.a 
lungul cărora se vor înșira vile 
de cite trei și patru camere 
pentru o singură familie.

: ' tS,
ki

Un aspect de Ia Tirgul Internațional de primâvarâ de Ic Leipzig. în clișeu — produse ale fabricii 
de tractoare Schonebeck (R.D.G.)

1
PEKIX — Răspunzînd invita

ției lu: Ciu Erulai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze. B. P Koirala. primul 
irinistru el Nepalului, va sosi la 
12 martie Intr-o vizită de Pr'e’ 
tenie în R. P. Chineză.

LONDRA. — „Asociația parti
zanilor acordării libertății Guia- 
nei Britanice" a dat publicității 
o declarație în care cer€ să se 
acorde neîntfrziat independența 
acestei colonii engleze. Referin- 
du-se La tratativele care vor a- 
vea loc la 7 martie la Londra 
întie reprezentanții populației 
din Guiana și ministrul englez 
al coloniilor pe marginea pro
blemei viitorului Guianei brita-

nice, autorii declarației sublinia, 
ză : ..Considerăm că sarcina 
principală a acestor tratative 
trebuie să fie stabilirea datei 
cînd se va acorda independența 
Guianei".

PARIS. — De 13 zile continuă 
greva foamei declarată de 20 al
gerieni de la închis oarea din 
Châteauroux, în sprijinul cererii 
de a li se acorda regimul de de. 
ținuți politici Acești dețin-uți se 
află în închisoare de 14 luni.

La 29 februarie doi deținuți al
gerieni din Châteauroux au fost 
internați în spital datorită fap
tului că aii ajuns la o extremă 
istovire în urma grevei foamei.

Ku-Klux-Klanul 
în... Austria

Acum citeva zile politia aus
triacă a descoperit un grup 
nazist care-și avea sălașul la 
Viena. S-au operat arestări și 
s-au tăcut cercetări in urma 
cărora au ieșit la iveală urmă
toarele :

1) Membrii acestui grup po 
sedau și difuzau căruțe întregi 
de maculatură cu caracter pro
pagandistic nazisto-fascist șl 
antisemit.

2) Acest grup coordona un 
număr de șase organizații fas
ciste puse de multă vreme in 
a.ara legii.

3) Grupul de huligani fas
ciști duceau o intensa activi
tate de reînviere a hitlerismu- 
lui in special in rindurile tine- 
retu ui. El tipărea și d.fuza o 
publicate lunară intitulată 
„Scrisori ale Fiihrerului" In 
mod direct de această publica
ție se ocupa un grup numit 
„Tineretul Național Austriac" 
organizat după modelul orga
nizației „Hitleriugend".

4) Există o strinsă legătură 
intre activitatea acestui grup și 
crucile incirligate și lozincile 
fasciste și antisemite apărute nu 
de mult pe zidurile Vienei și ale 
altor orașe aus'rlece.

Citind cele de maj sus. ori
cine iși va pune imediat întreba
rea : cine sint inspiratorii acestei 
bande șl ai altora de același 
tip ? Cine sint susținătorii ma
teriali și morali ai acestor fas
ciști ? Au fost ei descoperiți 
sau nu ?

Da. cercetările întreprinse au 
făcut lumină și în această pro
blemă. Cea mai mare parte 
a maculaturii propagandistice 
folosită de acești degenerați 
(precum : broșuri, fotografii, 
inscripții, foi volante ș.a.m.d.) 
purta antetul... „Ku-Klux-Klan 
of America". Așadar, in S.U.A. 
se tipăresc broșurile, se multi
plică fotografiile etc. care a- 
jung apoi in miinile murdare 
ale fasciștilor austrieci pentru 
a fi folosite de aceștia în 
scopul otrăvirii conștiinței ti
neretului, in scopul ațițării la 
crimă.

Ar fi greșit să se creadă însă 
că faimosul „Ku-Klux-Klan of 
America" are legături doar cu 
grupurile fasciste din Austria. 
Nu. „Ku-Klux-Klanur are legă
tură cu întreaga rețea a neona
ziștilor din Europa, prin inter
mediul filialei sate europene 
„Frăția albă*.

Ce urmărește „Ku-Klux-KIa- 
nul" se știe demult iar rezulta
tele activității sale sint bine 
cunoscute. Pe fasciști ii cunoaș
tem, de asemenea, foarte bine. 
Ca atare ctrdășia dintre aceste 
gunoaie nu-i ceva surprinzător.
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