
CONDUCĂTORI DE PARTID
SI DE STAT

ÎN REGIUNEA CRIȘANA

in mijlocul muncitorilor de Io fabrica „Refractara" Aleșd

în zilele de 20 și 21 februa
rie a.c. tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Petre Borilă, 
Mihail Florescu, ministrul In
dustriei Petrolului și Chimiei, 
Gheorghe Rădoi și Eugen Ma- 
tyas, adjuncți ai ministrului 
Industriei Grele, Emanoil Flo
rescu, vicepreședinte al C.S.P., 
arh. Gustav Guști, vicepre
ședinte al CS.C.AS. au vizi
tat regiunea Crișana. In tim
pul vizitei, ei au fost însoțiți 
de tovarășii Victor Bolojan 
prim secretar al Comitetul., 
regional al P.M.R. Crișana. 
Traian Girba. președintele Co
mitetului executiv al Staturii 
popular regional Crișana, pre
cum și de alți activiști ce 
partid și de stat

in dimineața zilei de 20 fe
bruarie conducătorii de par
tid și de stat s-au deplasat în 
zona industrială viitoare a o- 
rașului, situată pe șoseaua Ora- 
dea-Borș. Aici au studiat îm
preună cu specialiștii ampla
sarea unor importante obiec
tive industriale ale planului 
de șase ani, printre care o uzi
nă de alumină și o centrală 
electrică de termoficare. Au 
fost examinate proiectele noi
lor construcții, precum și pla
nul asigurării acestora cu ma
terii prime și combustibili din 
regiune.

Uzina de alumină va avea o 
capacitate de producție anuală 
de 120.000 tone și va asigu
ra materia primă necesară uzi
nei de aluminiu de la Slatina, 
precum și pentru alte nevoi ale 
industriei chimice și de pro
duse refractare. Ea va valori
fica zăcămintele de bauxită 
din regiune în care scop se vor 
extinde exploatările existente.

Centrala electrică de termo
ficare, cu o putere instalată de 
100.000 kW. (pînă în 1965), va 
folosi cărbune inferior din re
giune și va produce mai mult

Discutînd proiectul planului de sistematizare a orașului Oradea

Au început lucrările agricole de primăvară
întrețin culturile

Numeroase stațiuni de mașini 
și tractoare din regiunile Bucu
rești, Dobrogea, Galați, Oltenia, 
Banat, Crișana fi altele au înce
put lucrările agricole de primă
vară, Mecanizatorii execută în 
aceste zile, cu mai mult de 3.000 
de tractoare, lucrări de între
ținere a ogoarelor și semănătu
rilor de toamnă, fac arături, a- 
jută la transportul îngrășămin
telor pe cîmp sau la stropitul 
pomilor.

în stațiuni se fac ultimele pre
gătiri pentru ca mecanizatorii 
să poată folosi intens vremea 
prielnică și să execute toate lu

de 600 milioane kWh. energie 
electrică anual. De asemenea 
ea va produce o importantă 
cantitate de energie termică, 
sub formă de abur și apă fier
binte — cu un debit echivalent 
a 400 tone abur/oră — și va 
alimenta Pe toți consumatorii 
industriali existenți și prevă- 
zuți în această zonă, precum 
și o rețea de termoficare locală 
urbană. Această termocentrală 
va valorifica, cu un randament 
termoenergetic superior, aproa 
pe 1 milion tone lignit anual 
din bazinul Nord Vest Ardeal 
a cărui producpe va crește de 
aproape două ori in cursul 
planul ui de șase ani.

De asemenea, s-a examinat 
problema construirii unui ate
lier central mecanic care să 
deservească viitoarele unități 
industriale și să răspundă și 
altor necesități ale regiunii.

Noile obiective vor contri
bui la dezvoltarea economică 
a regiunii, la punerea mai de
plină in valoare a bogățiilor 
naturale din această parte a 
țării. In regiunea Crișana se 
găsesc, în afară de bauxită și 
ligniți, importante cantități de 
materii prime pentru industria 
de refractare, pământuri colo
rante, bitumuri, argile de cali
tate superioară-

In anii puterii populare, re
giunea Crișana — ca și toate 
regiunile tării — a cunoscut o 
continuă dezvoltare. Aici s-au 
ridicat fabrici și uzine moder
ne ca : fabrica de mașini-unel- 
te „înfrățirea", fabrica de 
produse chimice „Sinteza", fa
brica de ulei și furfurol „In- 
ter industrial" și alte unități 
industriale. în perioada 1950— 
1960, producția globală indus
trială din regiune a crescut de 
circa 3,5 ori. Schimbări im
portante s-au petrecut și în a- 
gricultura regiunii, precum și 
în domeniul culturii. S.M.T.- 
urile din regiune dispun astăzi

crările agricole de primăvară 
în perioade optime. în primă
vara acestui an S.M.T. vor efec
tua un volum de lucrări de 
peste 4.400.000 hectare arătură 
normală, adică mai mult dedt 
au executat în întreg anul 1955.

Primele suprafețe 
însămînțate

ZUele acestea, gospodăriile 
colective din apropierea lito
ralului Mării Negre au însă- 
mințat primele suprafețe cu 
mazăre, orz, ovăz și alte cul
turi din epoca întîi. Cu spriji
nul mecanizatorilor, colecti
viștii din satul „2 Mai" au în- 
sămințat orz, griu de primă

de aproape 1.000 tractoare. Cea 
mai mare parte a oamenilor 
muncii de la sate s-au unit în 
gospodării agricole colective și 
în întovărășiri.

Noile unități industriale pre
văzute a se construi vor con
tribui la continua dezvoltare 
economică a regiunii, la ridi
carea nivelului de trai al 
populației-

Conducătorii de partid și de 
stat au vizitat hidrocentrala 
de la Aștileu, dată în folosință 
in anul 1956. care alimentea 
ză cu energie electrică minele 
de la Voevct și Suncuiuș. 
precum și o serie de localități 
învecinate. Ei au vizitat dife
ritele instalații șț agregate ale 
hidrocentralei și au stat de 
vorbă cu muncitori și cadre 
tehnice.

Nu departe de această hi
drocentrală se află fabrica 
„Refractara", construită pe lo
cul unde în trecut erau risi
pite între bălării, cîteva cup
toare rudimentare. Localnicii 
numeau acest loc „groapa cu 
spini" — și nu fără temei. Căci 
la fel de spinoasă le era și 
viața. Lucrînd din zori și pînă 
în noapte în fabrica patronu
lui, în condiții grele, muncito
rii primeau la salariu, în loc 
de bani, cărămizi și țigle cu 
care colindau apoi satele pen
tru a le vinde ca să-și asigu
re astfel traiul de azi pe mâi
ne. Astăzi, întreprinderea este 
de nerecunoscut. Dotată cu u- 
tilaje noi care au înlocuit 
munca fizică grea a oameni
lor, ea produce materiale re
fractare pentru industria si
derurgică și chimică.

Trecînd din hală în hală, 
stînd de vorbă cu numeroși 
muncitori — printre care loan 
Lupu, Maria Farago, Gheor
ghe Preda, Ioan Trăznău, Va- 
sile Gyomai — conducătorii de 
partid și de stat au dat indi
cații privind îmbunătățirea 

vară și borceag pe aproape 
200 ha. Totodată, ei au pregă
tit 100 de ha pentru a le în- 
sămînța cu alte culturi. Insă- 
mînțarea culturilor din epoca 
întîi a început și în gospodă
riile colective din comunele 
„23 August", Palazu Mare și 
altele.

Gospodăriile colective din 
regiunea Dobrogea au condi
ționat întreaga cantitate de 
sămînță, au reparat utilajul și 
au transportat la cîmp canti
tăți însemnate de îngrășămin
te naturale. Fruntașe în ac
țiunea de fertilizare a solului 
sint gospodăriile colective din 
Oltina, Șipote, Dăeni, Toprai- 
sar, Bărăganu șj altele.

(A ger preș} 

calității produselor și intro- : 
ducerea micii mecanizări la i 
unele faze de producție. în ve
derea creării unor condiții de 
muncă tot mai bune.

In sala de festivități a clu
bului fabricii, 'înde se aflau 
cadre tehnice și numeroși 
muncitori, a avut loc o 
adevărată ședință de lu
cru. Aici, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a vorbit des
pre necesitatea introducerii 
tehnicii noi, a ridicării califi
cării muncitorilor — condiții 
esențiale pentru îmbunătăți
rea calității produselor, pen
tru creșterea producției și 
productivității muncii și redu
cerea prețului de cost. El a 
recomandat conducerii fabricii 
să creeze continuu condiții 
pentru ca muncitorii să lucre
ze tot mai productiv, reali- 
zînd pe această bază câștiguri 
sporite.

La ieșirea din club, o mare 
mulțime de muncitori și de 
cetățeni din comuna Aștileu, 
care aflaseră de vizita condu
cătorilor de partid și de stat, 
i-au întâmpinat cu bucurie. 
„Să trăiască partidul nostru, 
al muncitorilor !“, „Să ne trăiți 
mulți ani cu sănătate, iubite 
tovarășe Gheorghiu-Dej a 
spus muncitorul Andrei Reiv, 
exprimînd sentimentele de 
dragoste față de partid ale tu
turor celor prezenți. Din mij
locul mulțimii s-a desprins o 
femeie, Paraschiva Popan, 
care s-a apropiat de oaspeți și 
cu emoție în glas a spus : „Vă 
mulțumim că ați venit la noi 
și vă dorim multă fericire și 
puteri de muncă să conduceți 
poporul înainte spre o viață 
tot mai bună".

In după-amiaza zilei de 20 
februarie, a fost vizitată fa
brica de mașini-unelte „înfră- 
țirea“-Oradea. Aici muncesc 
înfrățiți cot la cot sute de 
muncitori, tehnicieni romîni 
și maghiari. Ei au vorbit 
conducătorilor de partid și de 
stat despre realizările obținu
te în anii din urmă de aceas
tă importantă unitate a in
dustriei noastre constructoare 
de mașini. Mașinile-unelte 
care poartă marca fabricii 
„înfrățirea" devin tot mai cu
noscute nu numai în țară, ci 
și peste hotare. La tîrgurile 
internaționale de la Leipzig, 
Poznan, Izmir, Brno, Buda
pesta aceste mașini au întru
nit numeroase aprecieri pozi
tive. Nu întîmplător produse
le fabricii sint exportate as
tăzi în multe țări. Tovarășii

(Continuare în pag. 4-a)

LA' MARE ÎNĂLȚIME
Niciuna dintre meserii nu 

este mai spectaculoasă, 
mai plină de farmec, dar 

și de răspunderi, ca meseria 
mentorilor care lucrează la mori 
înălțimi. Avionul — crt urcă el 
de sus — și vaporul — cit se 
duce el de departe — nu-ți dau 
acea neliniște plină de poezie 
a plutirii libere deasupra abi
sului, nici acea mindrie și sa
tisfacție că, înfruntând primej
dia, ai înălțat pe harta țării un 
nou coș de fabrică, un nou fur
nal sau o nouă coloană de dis
tilare, dreaptă ca o săgeată în
fiptă :n cerul albastru.

Mă gindeom la toate aces
tea zilele trecute ci nd — viziti.nd 
șantierul Complexului de ta 
Brazi - om făcut cunoștință cu 
brigada de tineri montori co-- 
dusă de Don Nicotae, un băie- 
tan cu fața negrioocsă bătută 
ani în șir de curenții măkirr. 
lor.

— Da, meserie moi frumoasă 
ca o noastră nu existe. spunea 
el, în timp ce cu miinrie fixele 
pe resortul moccrate: eteesnee 
aflata jos, pe pămint, conducea 
operația de montare a troliu -i. 
ultima p’esă care trebuia să se 
fixeze deasupra coloanei.
- Priviți-i, spunea Don, cră- 

tind spre cei 14 membri ai bri
găzii de tineret pe ca» o con
duce.

Toban, Ene, Brescoru, T udose, 
Nicolescu și alții stetecj ogă- 
țați pe pintecele grațios al co* 
Ioanei metoiice ca intr-un ciu
dat șir indian, in timp ce sus.

Proleiaii din țoale țările, uniți vă!

SScinfeia 
finerelului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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iNTiLMRILE INTRE ALEGĂTORI SI CANDIDAT» F.D.P.-
EXPRESIE A PROFINDI LII DEMOCRATISM

AL 0R1NDLTRII NOASTRE
Activitate 

politico-cuituralâ 
bogată

Oamenii muncii din regie- 
nea Galați participă cu in- 
suflețire la activitatea poh- 
tico-culturali ce se desfășoa
ră in preajma alegerilor de 
deputați ia Marea Adunare 
Națională fi sfaturile popu
lare. La cutele alegătorului. 
in cămine culturale, rfaiuri 
fi colțuri roții te populari
zează Manuertul Comandai 
Central ai FJU*. In ultimele 
două zile, arest document a 
fost citit la casele alegăto
rului in fața a peste 4tMt 
de cetățeni. C sosii soi regio
nal Fa difirtut ia iste 
satele regiunii foleasoataje. 
grafice fi alte ssasmsie do
cumentare pricind înfăptui
rile din regiunea Galați ia 
ultimii 4 aru.

Formațiunile artisSjce au 
prezentat ia aîrimrEr damă 
zile un mare număr de «per 

mai malt de 55JM» de ce
tățeni. Zeri de xu« de alegi 
Iod au lisat parte la intîlni- 
rde eu csndidații FJJJ*. Zia
rul regional, ziarele raionale, 
posturile de redioficare din 
orașe fi sale răspindesc ia 
permanență noi cești despre 
succesele obținute de oamenii 
muncii din fabrici fi de pe 
ogoare in cinstea alegerilor 
de la 5 martie.

Gospodarii comunei Sălard 
- regiunea Crișana s-au adu
nat la sfat cu unul din can- 
didații F.D.P. - tovarășul 

Solay Francisc.

Foto : V. CONSTANTINESCU 

in virf, prinși de capul rotund ol 
coloanei, olți trei băieți aștep
tau sosirea troliului.

Dar. ce poți vedea de aici, 
de jos? Mai nimic! Nu
mai urcind de-a lungul 

peretelui vertical al coloanei, a- 
gățindu-te de niște bare mici de 
metal, numai fiind sus, la 55 de 
metri deasupra pămintului, plu
tind in aer, deasupra mașinilor 
și a oamenilor care se mișcă 
jos, numai văzind norii care a- 
leorgă amețitor deasupra ta, vei 
înțelege adevăratul eroism co
tidian ol muncii acestor tineri.

Capul troliului a și ajuns sus.

Din munca brigăzii de producție 
a tineretului condusă de montorul 

Dan Nicolae, de la Complexul Brazi

Cei trei se apleocă ș»-4 cuprind 
cu brațele. Așa ogățcți cum 
sint plutind in oer, trebuie să-l 
despr.ndâ, sâ4 mute pînă ta lc- 
aoșul hă și să-l f teze <r cee 
două orifidi spedd crea»

— Ce graute» ane pasc ?
— Două sute de « rag ra~a !
Incorac"a. efort C-*ge sudoa

rea pe oorcj-. Tronul a «Jt ia 
primul arificru. O âpc se CX5- 
b-c și pc-că • gata geta să 
codă. Băieții cu pus umerii, au 
împins. Traiiul a rirat p in cel 
de-al aoleo orificiu și ocum.

Tovarășii IMcolae Ceaușescu, 
Alexandru Drăghici și Dumitru Coliu 

s-au intilnit cu alegătorii
cu «grâr.. <Ln errumsenp- 
UUe îx cxr» au Jos; propuși 
caEGJCxZ. F-D-P- îa âlețc’ 
r-ie de penxru

vară».; Nnâae Cesușescu.

tru Cciâe.
Tovarășa! Vacaiae Ceau

sescu. saerntora ai Birouhz: 
Poiitx a! CC. ai P MR. se
cretar al CC ai ?_MR_ -^ro- 
pos cazxbca* al FDP. pentru 
alegertle de osțxjta- in Marea 
Aduziare Națsocaiâ ăi oreum- 
serîpțîa electorală ar 1 Pi
tești. a vizitat șantiere de 
construcțu și cartiere dia ora
șul Pitești. goepodârt: coiec- 
t.ve La întâlnirile de la De
poul CFR. ș* de la Casa de 
cultură din Găvana tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întil- 
ziit cu muncitori, ingineri și 
tehnicieni ceferiști, de la în
treprinderea -Textila-, de la 
fabrica de tananți „Argeșul", 
de la alte întreprinderi din 
oraș, precum și numeroși ce
tățeni din circumscripția elec
torală.

Tovarășul Alexandru Dră
ghici, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., minis
trul Afacerilor Interne, care 
candidează în circumscripția 
electorală nr. 1 Hunedoara- 
Vest pentru alegerile de de
putați în Marea Adunare Na
țională, s-a întâlnit cu side- 
rurgiști și constructori de la 
Combinatul siderurgic Hune

iată-l: se înalță asemenea catar
gului unui transatlantic,

Si iată-ne acum din nou pe 
pămint E pauza pentru 

■s masă și putem sta la sfat 
...Colectivul brigăzii s-a în

chegat >n mulți ani de muncă. 
De-a lungul anilor, pe morile 
șantiere, băieții s-au cunoscut 
unul dte unul. Membri c or
ganizației U.T.M., ei erau hotă- 
riți să-și consacre toate forțele 
însușirii cunoști.nțe-'or necesc-e 
pentru c dever; constructori 
pricepuți- Pe toc» scrtoerele 
unde au lucrat orga- rația 
U.T.M. i-a ajutat să se const

tuia ■•’-ob colecta bne înche
gat orgcaxK ra ajutai să-și 
u-gc *■ oeze mance, să-și otactu- 
■cscâ arognona ae lacra ccne 
să-i cucă c soi currene. Tot 
ongarucțc ULT-M- a fast caeec 
aone r« eoucoc oe tineri in spi- 
•fo dragosue pentru oneseria 
oe ncreo- ie sori iaâfomi. ci 
c. rajăm s. ebrageta- n euncă.

— De 8 or> oe c nc faerăa, 
o» coracne n-ant *ccct I spu
nea Sc u. Docâ tneceți vreodată 
pm Onești cc-rteti construcția 
cec aici inafoo. instafația de 
craca-e cotoi tică nr. 2. Este 
inofta de 70 de metri. Noi cm 

doara. de la uztnele _ Victo- 

am aza zde de simhâtă xxz 

îftfîlniț cu UZ mar» SUZBâr 
buraalișt. oț^art. lamina tort 
de la Coctb:natul siderurgic 
Hunedoara î- cu cetățeni din 
crcuznscripție-

Tovarășul Dumitru Coliu, 
mtmbru supleant al Biroului 
Politic al CjC. al P MR. pre- 
ședintele Comisiei Controlu
lui de Stat, care candidează 
in circumscripția electorală 
nr. 1 Baia Mare, a vizitat u- 
zizsde „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej-. întreprinderea „1 Mai-, 
întreprinderea minieră „Pe
tre Gheorghe-. uzina „Hutira 
Dezideriu-. șantiere de con
strucții, cartiere de locuin
țe. s-a întîlnit cu intelec
tuali din oraș. Vineri după- 
amiază, tovarășul Dumitru 
Coliu s-a întîlnit, în sala de 
festivități a uzinelor „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej", cu ale
gători din circumscripția sa 
electorală.

Alegătorii, care au luat cu- 
vîntul la întâlnirile ce au 
avut loc, au subliniat cu în
dreptățită mândrie succesele 
mari obținute de poporul 
nostru în dezvoltarea econo
miei țării, a științei Și cultu
rii, în ridicarea nivelului de 
trai al celor ce muncesc. Ei 
au arătat că victoriile obținu
te în înfăptuirea programului 
electoral prezentat de Fron

inălțat-o. Numai la Brazi am 
lucrat la înălțarea a 10 co
loane.

— Adevărul este că nu numai 
curajul stă fa baza acestor suc
cese, intervine Dan, dar și în
vățătura. Pe simplul av<nt nu te 
poți bizui niciodată dacă tinerii 
nu-și cunosc suficient meseria, 
docă nu cunosc toate particu- 
loritoțile instalației pe care o 
execută. Fiindcă in chimie, cu 
calitatea lucrului executat nu te 
poți juca. La noi fiecare certt- 
metru de sudură pe cc e o fa
cem se verifică cu coc rate spe
ctate de control și fotografiere 
chiar daco sudura se face ta 
50-70 de metri tooiti.me. Inchi- 
pu ți-vo că intr-un asemenea 
colos, cc'e ra fi supus ta o pre
siune de sute de ctmosfere or 
scăpa o cit de '" •ac f sură I Ar 
sori totul in oer, oducind pa- 
g-rae c-erse.

Bngodc de tineri montori 
condusă de Dan Nico'ce 
c învățat că la ba za 

emisarului zilelor noastre stă în 
P* —- rind înalta conștiință so- 
ctarista, precum și o bună cu
noaștere a meseriei in care ti
nerii lucrează, o tuturor particu
larităților și specificului muncii 
de montor la mare înălțime. 
Avind la bază această cunoaș
tere, munca, se desfășoară cu 
moi multa maturitate, expune-

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. 4-a) 

tul Democrației Populare la 
alegerile trecute, sint rezulta 
tul aplicării în viață a poli
ticii înțelepte a partidului 
nostru, al muncii eroice a 
clasei muncitoare, a țărăni
mii muncitoare, a întregului 
nostru popor.

Vorbind despre grija parti- 
dului și guvernului pentru ri
dicarea economică a tuturor 
regiunilor țării, inginerul Ni
colae Gheorgbe de la între
prinderea de poduri metalice 
din Pitești, a arătat că în anii 
puterii populare in această 
regiune a luat ființă și s-a 
dezvoltat o puternică industrie 
petrolieră care dă aproape un 
sfert din producția de țiței a 
țării. Industria chimică, necu
noscută în trecut în regiune, 
se dezvoltă necontenit. A in
trat în funcție o fabrică de 
tananți și o uzină de produ
se sodice. Față de cîteva ate
liere existente în trecut, în 
regiune sint astăzi mari și 
importante uzine metalurgice, 
în anii următori se vor ridica 
în regiune noi obiective in
dustriale printre care uzina de 
aluminiu de pe malul Oltului, 
o termocentrală și o hidro
centrală, un combinat de in
dustrializare a lemnului, o 
nouă filatură. S-au obținut 
rezultate importante în dez
voltarea agriculturii regiunii 
Argeș. La sfîrșitul anului tre
cut agricultura regiunii dis
punea de peste 1.300 de trac
toare, de mii de mașini agri
cole, precum și de numeroase 
cadre de specialiști. Muncind 
cu hărnicie țăranii sporesc 
puterea economică a gospodă
riilor colective și întovărășiri
lor. Sprijinite de ingineri și 
tehnicieni, aplicînd pe scară 
tot mai largă metode agro
tehnice înaintate, unitățile a- 
gricole socialiste au obținut 
an de an recolte tot mai mari, 
s-au dezvoltat multilateral, 
iar veniturile membrilor aces
tora au crescut.

Combinatul siderurgic de la 
Hunedoara, a arătat furnalis- 
tul Ion Selaru, a cunoscut o 
mare dezvoltare ca urmare a 
aplicării politicii partidului de 
industrializare socialistă a ță-

(Continuare în pag. 4-a)

Ansamblul artistic 
prezent în campania 

electorală
Zilele acestea cu prilejul îndl- 

nirilor care au avut loc între 
candidații F.D.P. și alegătorii 
din diferitele circumscripții 
electorale din Capitală, forma
țiile artistice ale Fabricii de 
confecții „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej- au prezentat mai multe 
programe artistice închinate ale
gerilor. Cetățenii care s-au în
tîlnit la Școala medie nr. 2 „Tu- 
dor Vladimirescu” din raionul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej cu tf- 
nărul Adrian Porumbescu, can
didat al Frontului Democrației 
Populare pentru alegerile de de
putați in Marea Adunare Națio
nală in circumscripția electorală 
nr. 34 au asistat la un bogat 
fi variat program artistic pre
zentat de âteva echipe artistice 
ele ansamblului. Brigada artis
tică ăe agitație, care a luat pre
miul 11 pe orașul București în 
1960, a prezentat sceneta „Ale
gerile de altădată și de azi“, co
rul « interpretat cintecul „Hai 
U vot- iar soliștii de muzică 
populari rominească ți instru
mentiștii au interpretat cu măies
trie dntece despre viața nouă a 
oamenilor muncii, lăsind o im
presie plăcută în rindul specta
torilor care i-au rechemat pe 
scenă de mai multe ori. Legate 
de alegerile din trecut ți de 
viața nouă ți fericită de azi au 
fost și poeziile „București 1934- 
1961“, recitată de tinăra Rodica 
Popovid și „Votez pentru prima 
oara' recitată de Maria Florea.

Vn succes deosebit răsplătit 
cu vii aplauze a cucerit echipa 
de dansuri care a pre'zentat „Că
lușul- și „Dansul fetelor". în în
cheiere brigada artistică de agi
tație, prin versuri mobilizatoare 
a relevat realizările obținute de 
poporul nostru muncitor pe dru-

GABRIEL GACIU

(Continuare în pag. 4-a)



PE TEME TEHNICE

Ascensor oblic 
pentru nave

în anii puterii populare, pro
ducția de oțel a țării noastre 
a cunoscut un ritm de creștere 
vertiginos. Față de 233.982 tone 
cit se producea în 1938, față de 
133.685 tone la cit scăzuse pro
ducția în 1945, producem anul 
acesta 2.100.000 tone, adică de 
8 ori mai mult decit in 1938 și 
respectiv de 15 ori mai mult de- 
cît în 1945.

In 1965, la capătul planului de 
6 ani, industria noastră siderur
gică va produce 3.300.000 tone 
oțel iar peste aproximativ alți 5 
ani producția va atinge 7.500.000 
tone.

Oțelarii Reșiței, ai Hunedoa
rei, cei de la Oțelul Roșu sau 
Cîmpia Turzii, depun eforturi 
sporite ca, devenind stăpîni pe 
tehnica cea mai nouă, să poată 
da patriei cit mai mult oțel și 
de calitate cit mai bună.

Un rol însemnat în creșterea 
producției de oțel și mai ales 
a oțelurilor de calitate supe
rioară, a căror producere pune 
probleme tehnice deosebite, îl 
are și Institutul de Cercetări Me
talurgice și Miniere.

In cadrul acestui institut, co
lectivul de cercetători care se 
ocupă cu studierea 
oțelurilor a obținut 
cese deosebite.

Astfel el a reușit 
punct procesul de fabricație a 
unor oțeluri care să înlocuiască 
oțelurile ce conțin metale rare 
și scumpe de aliere cum este 
de pildă nichelul.

In mod obișnuit, pentru anu-

mite piese supuse unor solici
tări deosebite, cum sînt sapele 
cu role utilizate în instalațiile 
de foraj petrolifer, sau coroa
nele și roțile dințate ale trac
toarelor, se folosesc oțeluri aliate 
care conțin pînă la 3,75 la sută 
nichel.

Acest metal prețios asigură 
obținerea unor oțeluri cu o re
zistență de 90-120 kilograme 
forță pe milimetru pătrat, ca-

tehnologiei 
unele suc-

sâ punâ la

pabile să facă față solicitărilor 
deosebit de mari la care sînt 
supuse piesele în timpul lucru
lui. Folosind cantități mici de 
crom și molibden, cercetătorii 
din acest colectiv au reușit să 
reducă la mai puțin de jumătate 
cantitatea de nichel in aliajul 
oțelurilor speciale. Ei au obținut 
De această cale un oțel „de în
locuire" superior, care cores
punde cerințelor actuale ale in
dustriei noastre.

Cercetătorii au studiat com
portarea acestor oteluri in 
timpul tratamentului termic, sen
sibilitatea lor la supraincălzire, 
caracteristicile lor mecanice la 
temperaturi înalte, ca si fragi
litatea lor Ia temperaturi scă
zute. Toate au arătat că oțelul 
de „înlocuire" are aceiași va
loare de întrebuințare ca și oțe
lul „titular" scump, cu conținut 
ridicat de nichel.

Colectivul de cercetători

conducerea inginerului Dante 
Cosma care a pus la punct pro
ducerea acestor oțeluri a mai 
studiat elaborarea oțelului cu 
ajutorul oxigenului, in cadrul 
secției de oțelărie a Institutului 
s-au studiat de asemenea pro
blemele elaborării oțelului in 
convertizoare, prin insuflare cu 
oxigen tehnic pur.

lată numai o parte din lucră
rile făcute în cadrul Institutu
lui de Cercetări Metalurgice și 
Miniere, pentru punerea la 
punct a noilor metode de fa
bricație a oțelului, de care in
dustria noastră constructoare de 
mașini are din ce in ce mai 
multă nevoie. Cu cit industria 
noastră va produce, va folosi 
mai mult oțel de calitate supe
rioară, cu atit nivelul tehnic al 
mașinilor și agregatelor fabri
cate va fi mai ridicat și cu atit 
se vor putea produce mașini mai 
multe dintr-o cantitate mai mică 
de oțel.

La Leningrad a fost ela
borat proiectul de construc
ție al unui uriaș ascensor 
oblic pentru nave care va 
putea să ridice navele flu
viale la o înălțime de 100 
metri și să le treacă din 
bieful aval în bieful amon
te în 45 de minute.

Acest ascensor se com
pune dintr-o uriașă ca
meră în lungime de 100 
metri având 20 boghiuri cu 
câte patru roți fiecare, care 
se deplasează pe șine. 
Greutatea camerei împreu
nă cu apa dinăuntru va fi 
de peste 4.000 tone. Pe a- 
cest ascensor pentru nave 
vor fi montate motoare 
electrice cu o putere tota
lă de peste 8,5 mii C.P.

Ascensorul pentru nave 
va asigura navigația nor
mală pe fluviul siberian 
Enisei după ce va fi con
struită hidrocentrala de la 
Krasnoiarsk (cu o putere 
proiectată de 5 milioane 
kW).

Ing. I. VASILESCU
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Tânărul om de știință Rome- 
lia Sahbazian de Ia Obser
vatorul de astrofizica 
loan, U.R.S.S. a reușit să foto
grafieze înaintea altor astro

nomi explozia unei stele.

Biura-
Metode pentru 

controlarea pieselor 
turnate

Foto t TASS— MOSCOVA

Efremov: „Nebuloasa
din Andromeda“
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Țara noastră exportă astăzi produse electronice In multe țări ale'luimi'i. V-ați gîndit vreodată 
cum reacționează aceste produse In condițiile climaterice ale unor țări îndepărtate ? Este in
tr-adevăr o problemă. De aceea Institutul de cercetări electrotehnice din București dispune de 
o saiiă a camerelor climaterice pentru studiul comportării produselor electrotehnice în condiții 

variate de umiditate, presiune, temperatură.
Foto : VASILE RANGA

Intr-unui din laboratoarele Institutului de Fizică al Academiei 
R.P.R.

Foto : N. STELORIAN

Cercetări ale biologilor cehoslovaci
Un grup de oameni de știin

ță de la Institutul de biologie 
ăl Academiei de Științe ceho
slovace, condus de dr. Milan 
Hasek, a reușit să rezolve o 
serie de probleme din dome
niul chirurgiei plastice, pro
tecției biologice împotriva e- 
fectelor radiației și tratamen
tului cancerului.

Dr. Hasek a descoperit, pe 
de altă parte, o metodă de

creare a imunității necesare 
pentru a asigura reușita trans
plantării țesuturilor. El a reu
șit să transplanteze țesuturi 
ale unor păsări la păsări din
tr-o specie diferită.

Un alt grup de oameni de 
știință cehoslovaci a reușit să 
izoleze anticorpi de tip „nu- 
cleo-proteic" cu ajutorul că
rora organismul se 
para de influența 
externi.

poate a- 
agenților

Acid lactic din stuf
Un grup de mi. 

crobiofogi din Ka- 
zahstan au obținut 
din stuf acid lactic 
— produs folosit pe 
scară largă în in
dustria pielăriei (la 
vopsire și mordan- 
sare), în industria 
conservelor și a 
produselor zaharoa-

se și în medicină. 
Pentru obținerea a- 
cestui produs stuiul 
este măr,unfit și tra
tat cu o soluție di. 
luată de acid clor- 
hidric. Monozaha- 
ridele (pentoze) ob
ținute sînt fermen
tate cu bacterii 
ti ce.

Kazahstanuf 
pune de uriașe

lac.

dis. 
re.

stuf săi-

descope-

Cu un termen deja con
sacrat, literatura științifico- 
fantastică mai este denumită 
și literatură de anticipație. 
Pentru că imaginația scriito
rului potențată de realitatea 
tumultoasă a zilelor noastre, 
apropie cititorului de azi, 
descoperirile viitorului. Dar 
efervescența creatoare a cu
noașterii umane, realizările 
epocale ale științei și tehnicii 
sovietice angajate pe drumul 
fără precedent al cuceririi 
Cosmosului se pot lua la în
trecere cu cel mai înaripat 
visător.

Și scriitorul sovietic I. E- 
fremov o afirmă în cuvîntul 
său introductiv : „înfăptuirea 
miraculos de rapidă a uneia 
dintre anticipațiile mele 
m-a pus înaintea următoarei 
probleme: cit de just am 
prezentai în „Nebuloasa din 
Andromeda66 perspectiva is
torică a viitorului Desă- 
vîrșindu-mi cartea, am redus 
termenul inițial, mai întîi cu 
un mileniu. Lansarea sateli
ților artificiali insă mă face 
să cred că evenimentele ima
ginate de mine ar putea a- 
vea loc chiar mai curind. De 
aceea toate datele pe care 
apucasem să le precizez 
le-am înlocuit eu altele de 
natură să lase cititorului gri
ja de a stabili o cronologie 
după propria lui intuiție și 
capacitate de previziune a vi
itorului". lată-ne deci ajunși 
în epoca în care pînă și lite
ratura de anticipație primește 
corective între două ediții ! 
Epoca cuceririi Cosmosului a 
aruncat o punte trainică în
tre descoperirile viitorului și 
prezentul cu toată actualita
tea lui științifică.

într-un articol din „Lite- 
raturnaia gazeta" consacrat 
literaturii științifico-fantasti
ce, se s<țria : „Știința bate la 
ușa prozatorului ca și la cea 
a poetului amintind că trăim 
în veacul cuceririi Cosmosu
lui, în veacul unei gigantice 
dezvoltări a f izicei, chimiei și 
biologiei...99. Eminent om de 
știință care n-a pregetat să 
aducă în cărțile sale ultimele 
teorii și descoperiri științifi
ce, prozator inteligent care a 
închegat o construcție epică 
solidă, poet subtil al eterne
lor sentimente omenești —

iată caracteristicile lui I. E- 
fremov, întruchipate în sub
stanța literară a „Nebuloasei 
din Andromeda*6.

Eroii lui Efremov sînt oa
meni de acțiune, hotărîți să 
învingă spațiul și timpul. 
Expediția lui Erg Noor trece 
prin imense greutăți în călă
toria sa siderală. Dar mem
brii ei nu pregetă să pără
sească definitiv pămintul 
pentru a duce la distanță de 
70 de ani lumină, torța for
ței umane. Iar Luniu Ant și 
Ren Boz recepționează un 
mesaj transmis de „Nebuloasa 
din Andromeda66 cu 15.000 de 
secole în urmă, adică înain
tea apariției omului pe pă
mînt. Este aci, simbolic fi
gurat, drumul ascendent al 
omenirii pe scara civilizației. 
Și eroii lui I. Efremov, tră
ind în viitorul comunist, sînt 
apropiați cititorilor de azi 
pentru că aceștia regăsesc la 
ei cele mai nobile sentimen
te, cele mai luminoase nă
zuințe umane ce caracteri
zează societatea noastră.

In zilele zborului Spre Ve
nus a stației interplanetare 
automate sovietice — prelu
diul călătoriei Omului pe căi 
siderale — „Nebuloasa din 
Andromeda" are nimbul ac
tualității.

In laboratorul pentru 
izotopi al combinatului si
derurgic din 
elaborată o 
permite să 
prin analiza 
turnate cum să se efectue
ze mai departe fără rebut 
turnarea tuturor celorlalte 
piese în forma respectivă. 
Pentru studierea procesului 
de solidificare a pieselor 
turnate, la combinat se a- 
plică de fapt două metode. 
Prima metodă în esență 
constă în aceea că in anu
mite etape de solidificare, 
în metal se introduce un 
aliaj radioactiv într-o capsu
lă fină (de exemplu, în o- 
țel se introduce izotopul 
C-51). Izotopul se dizolvă 
și după solidificare se de
termină în piesa secționată 
repartiția lui, ceea ce per
mite să se stabilească des
fășurarea solidificării. A 
doua metodă se bazează pe 
faptul că în cursul solidi
ficării, din metal se sepa
ră anumite elemente care 
apar în spațiile dintre cris
tale.

Csepel a fost 
metodă care 

se stabilească 
primei piese

<■

Uniunea Sovietică a 
construită o linie în 
de construcție nouă 
asigură un proces

P. SLAVESCU

In
fost 
flux 
care 
continuu și o înaltă efica
citate la fierberea, înălbi- 
rea șț uscarea țesăturilor.

Linia înlocuiește 25 ma
șini cu role și 13 cazane cu 
role de mică productivitate.

Durata ciclului de pro
ducție se reduce la o cin
cime, productivitatea mun
cii crește de 2,5 — 3.5 ori, 
producția pe metru pătrat 
sporește cu 50 la sută.

Linia în flux a fost în
cercată cu succes și va fi 
instalată în întreprinderile 
industriei bumbacului.
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PERSPECTIVE
COSMONA UTICE

în timp ce stația interpla
netară automată, își continuă 
zborul către Venus, noi, oa
menii, o urmărim cu gîndul, 
căutăm să ne dăm seama mai 
bine de poziția ei în spațiu, 
facem incursiuni de perspec
tivă în viitorul nu prea în
depărtat.

în perioada de timp care a 
trecut de la 12 februarie — 
ziua memorabilă a lansării 
stației interplanetare din U- 
niunea Sovietică — stația a 
parcurs o distanță de peste 28 
milioane de kilometri, iar de 
Pămînt s-a îndepărtat cu 
peste 4 milioane de kilometri, 
în „căderea" sa spre Soare, 
stația interplanetară își mă
rește continuu viteza de zbor. 
Stația se află „în urma" Pă
mântului, dai- atât Pământul 
cît și stația se mișcă în jurul 
Soarelui în același sens și 
anume : sensul invers al miș
cării acelor unui ceasornic 
(„priviți“ de observatorul si
tuat pe emisfera nordică a 
Pămîntului). Doarece viteza 
de mișcare a Pămîntului îm
prejurul Soarelui (în jurul a 
30 km/s) este mai mare de- 
cît viteza stației (în jurul a 
26 km s) stația rămâne în 
urmă față de Pămînt, din ce 
in ce mai mult deocamdată, 
ceea ce echivalează cu a spu
ne că „stația se depărtează 
de Pământ-.

în a doua jumătate a lunii 
mai. stația- trecând la o dis
tanță de col mult 180.000 km 
c? c?.... -il V ctțhs. va

Conf. univ.
Ing. Ion Pascaru

-----------•-

opt planete mari ale sistemu
lui solar.

2. Comunicațiile, prin radio, 
Pămînt — stația interplaneta
ră — (implicit Pămînt-Venus) 
pot fi asigurate la distanțe 
excepțional de mari (70 mi
lioane km).

3. S-a experimentat cu suc
ces o nouă metodă de plasare 
a unei astronave pe itinera- 
riile interplanetare.

In lumina acestor noi cuce
riri ale științei și tehnicii so
vietice, iar pe de altă parte 
avînd în vedere asemenea 
realizări epocale anterioare, 
ca revenirea nevătămată pe 
Pămînt a unei astronave care 
a permis călătoria în Cosmos, 
în august 1960, a unui ,,echi
paj “ constituit din câteva sute 
de ființe vii se pot prevedea 
care vor fi direcțiile princi
pale de dezvoltare, în viitorul 
apropiat, a programului sovie-

RĂSPUNDEM
LA ÎNTREBĂRILE

CITITORILOR

tic de cercetare și pătrundere 
sistematică a spațiului solar.

Una din liniile^ de cerceta-

nrwi * a acelei nlanete. 
reauzare a științei 

și tehnicii sovietice prezintă 
trei noutăți de o covârșitoare 
importanță de perspectivă 
cosmonautică și anume :

1. Pentru prima oară se 
pune problema întâlnirii unui 
obiect terestru, produs de 
oameni, cu una din celelalte

O C
B
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continuarea
spațiului solar. Aceasta se va 
face prin intermediul sateli
ților, a zborului de apropiere 
de suprafața altor aștri (pla
nete, sateliții lor) și prin tri
miterea de laboratoare auto
mate pe suprafața aștrilor 
naturali. Vor fi desvăluite 
multe din tainele planetelor, 
mai întîi a celor mai apropi
ate (Venus, Marte). Din stu
diul comparat al fizicii cîtorva 
aștri (Pămînt, Lună, Venus, 
Marte) se vor putea trage 
concluzii dintre cele mai ho- 
tărîtoare atât în legătură cu 
trecutul cit și cu viitorul sis
temului solar (Origină, evolu
ție, perspective). Vor apare 
științe noi cu valabilitate nu 
numai la scara Pământului ci 
și la scara sistemului solar. 
Baza experimentală a unor 
asemenea științe va împinge 
tehnica să creeze noi aparate 
de cercetare de laborator u- 
tile pe „șantierele"" cosmice. 
Rezultatele ce se vor obține 
vor avea o importanță consi
derabilă pentru viață. Pe a- 
ceastă cale, se vor obține pro
grese deocamdată nebănuit 
de mari, în organizarea co
municațiilor radio permanen
te între continente, în crearea 
televiziunii cosmice, în reali-

idler:: fi

zarea de sisteme de navigație 
utilizabile în orice timp și în 
orice loc (aer, sub apă etc) în 

a 
ur- 

în 
Și

îmbunătățirea radicală 
prognozelor de timp (cu 
mări covârșitor de mari 
agricultură, transporturi 
alte sectoare economice).

O a doua linie a programu
lui de zboruri cosmice, va fi 
legată de pătrunderea directă 
a omului în Cosmos. Aceasta 
va însemna începutul luării 
de către om, în stăpînirea sa, 
a spațiului solar, marcînd rea
lizarea celei de-a doua părți 
a previziunii genialului C. E. 
Țiolkovski făcută acum jumă
tate de secol : „Omenirea nu 
va rămîne veșnic pe Pămînt. 
ci va pătrunde, la început -cu 
sfială, dincolo de hotarele at
mosferei, iar apoi va cuceri 
întregul spațiu din apropierea 
Soarelui".

Pătrunderea directă a omu
lui în Cosmos,' nu va întârzia 
mult. Se fac pregătiri intense, 
se declanșează Ultimele ex
periențe pregătitoare de con
solidare a rezultatelor remar
cabile obținute pînă acum, 
înzestrat cu voință, capacita
te de dișcemamînt, inițiativă, 
aptitudinea de a lua. hotărîri 
potrivite în cele mai neprevă
zute situații, omul va avea de 
îndeplinit misiuni pe care 
nici o mașină din lume, oricît 
de perfecțicmată ar fi, nu le-ar 
putea asigura înfăptuirea. De 
aceea, intrarea omului în 
Cosmos nu este doar o soe-
K

Omul va intra în Cosmos 
pentru că este nevoie de pre
zența sa în Cosmos, în inte
resul întregii omeniri. Dezvă
luind taine a-tît de ipari, 
omul va deveni mult mai pu
ternic, trecînd în slujba șa 
uriașele „rezerve interne" djn 
Univers.

Cea de-a treia linie a 
programului de zboruri cos
mice, o constituie crearea în
tr-un viitor ceva mai îndepăr
tat, a stațiilor interplanetare 
permanente și a gărilor cos
mice, unde se vor crea „depo
zite" de combustibil, hrană, 
oxigen, și de unde echipajele 
astronautice își vor relua zbo
rul spre adâncurile spațiului 
solar, după cuvenita „haltă 
de ajustare" în vecinătatea 
astrului respectiv (Pământ, 
Lună etc.).

Nelimitate sînt perspective
le deschise de realizările so
vietice în domeniul astronau- 
ticii. Ele sînt, totodată, o de
monstrație a superiorității o- 
rînduirii socialiste, a țelurilor 
pașnice, grandioase, pe care 
un popor eliberat de exploa
tare le pune în fața științei și 
a tehnicii.

zerve de 
batic.

Această 
rire a microbiolo-
gilor kazahi permi. 
te sâ se economi, 
sească materii pri
me alimentare va
loroase cum sînt — 
amidon, glucoza și 
cereale, din care 
se prepară actual
mente acidul lactic.

Tablou! de comanda al cen
tralei electrice de la Zmiev- 

ska, regiunea Harkov.
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Se poate vorbi de o
Încă de multă vreme oame

nii de știință s-au străduit sa 
cunoască în amănunt fazele 
dezvoltării individului în pe
rioada embrionară. Embriolo- 
gia, știința care se ocupă cu 
aceste probleme, este totuși o 
disciplină relativ tînără. Abia 
spre sfîrșitul secolului al 
XVIII-lea, odată cu folosirea 
microscopului ca mijloc de 
cercetare s-au putut face pri
mele studii științifice a em
brionilor animali.

O metodă prețioasă de cer
cetare în embriologie o con
stituie de asemenea fecunda
rea artificială. Pentru anima
lele la care acest proces se 
produce în afara organismu
lui femelei (pești, broaște etc.) 
aceste experiențe sînt relativ 
ușoare și ele au fost realizate 
încă la începutul secolului 
nostru. Mai grea a fost însă 
studierea fecundării, „în afa.- 
ra animalului" la acele specii 
la care procesul are loc în in
teriorul corpului feminin. To
tuși și acest lucru a fost rea
lizat, fecundîndu-se celule re
producătoare de animale la 
care gestația se face înăun
trul organismului.

Pentru prima oară, în 1934, 
cercetătoarea sovietică Kras- 
novskaia, doctor în științe bio
logice a reușit să efectueze 
fecundarea artificială a ani
malelor mamifere. Ovulul de 
iepuroaică fecundat „in vitro" 
(în laborator) a fost transplan
tat în uterul unei alte iepu- 
roaice. Embrionul s-a dezvol
tat și s-a născut un pui de ie
pure normal. Krasnovskaia a 
studiat chiar dezvoltarea unor 
embrioni „in vitro“ timp de 
cîteva zile, într-un rînd chiar 
timp de 13 zile. Embrionul 
dezvoltat „artificial" nu avea 
însă mărimea pe care o are 
cel dezvoltat normal.

In ce privește fecundarea 
artificială cu celule reprodu
cătoare umane, aceasta a fost 
mai greu de realizat. Expe
riențele făcute cu embrioni u- 
mani n-au reușit să-i mențină 
„în viață" mai mult de cîteva 
zile. In condiții de laborator 
celulele piereau după maxi
mum 7-12 zile.

Majoritatea cunoștințelor 
dobîndite pînă acum de sa- 
vanți asupra dezvoltării em
brionului uman, se datoresc 
de aceea studierii embrionilor

extrași în cursul intervențiilor 
chirurgicale.

In Uniunea Sovietică au fost 
făcute pe această cale progre
se însemnate precizîndu-se 
procesul de creștere al embri
onului în primul stadiu al 
sarcinii. Savanții sovietici sînt 
preocupați în mod special de 
problemele practice ale em- 
briologiei: cunoașterea influ
enței exercitată de diverși fac
tori asupra celulelor, lupta 
împotriva bolilor care amenin
ță embrionul și care duc la 
malformații congenitale etc.

O chestiune interesantă stu
diată în laboratoarele sovietice 
este cea în legătură cu „com
patibilitatea" celulelor repro
ducătoare. Un exemplu în a- 
cest sens îl constituie necesi
tatea unei compatibilități din
tre sîngele tatălui și al mamei 
pentru o dezvoltare armoni
oasă a viitorului copil. Lipsa 
acestei potriviri de grupă san
guină duce uneori la moartea 
noului născut prin icter acut. 
Alteori însă există și o „re
zistență" la fecundarea între 
ovul și spermatozoid din cau
za unor incompatibilități pro
teice ale acestora. Cercetă-

■■■ ■

Bl
■>

Moior electric asincron 
cu mai multe viteze

te au turația reglabilă într-un 
număr limitat de trepte cu 
intervale neuniforme.

Acest dezavantaj s-a elimi
nat în noua construcție. Nu
mărul mare de trepte de tu
rație se realizează prin comu> 
tarea înfășurării statorului.

Oamenii de știință azerbaid- 
jeni au trecut la proiectarea 
cîtorva modele industriale de 
astfel de motoare asincrone 
cu puterea pînă la 20 kW.

Tn Azerbaidjan s-a proiec
tat și construit un motor a- 
sincron de curent alternativ 
cu turația reglabilă în 10— 
12 trepte egale cuprinse între 
125 și 1.500 rotații pe minut.

Motoarele asincrone existen-

embriologie experimentală ?
torul sovietic A. Tiler consi
deră că datorită unor substan
țe proteice speciale aflate la 
suprafața celulelor reproducă
toare (fertilizina și antifertili- 
zina) care acționează între ele 
se pot explica multe fenome
ne ale fecundării printre care 
și sterilitatea.

Înlăturarea acestor incom-

patibilități a putut fi efectua
tă experimental la animale 
prin imunizare (vaccinare). 
Experiențele echipei doctoru
lui Oleg Viazov pe embrioni 
de pui au arătat că pe această 
oale se poate modifica chiar 
creșterea uflui organism.

Cercetări deosebit de în
semnate în domeniul embrio- 
logiei sînt efectuate și în țara 
noastră. Sînt cunoscute, de 
pildă, studiile prof. B. Menkes 
(Timișoara) asupra mecanicii 
dezvoltării embrionare. El a

reușit să transplanteze inima 
unui embrion pe membrana 
învelitoare a oului de găină. 
Inima s-a „simțit" foarte bine 
pe noul mediu de cultură. Fil
mul realizat cu acest prilej 
a fost prezentat la diverse șe
dințe științifice din țară și la 
congrese internaționale, bucu- 
rîndu-se de o mare prețuire.

La șirul acestor cercetări 
care tind să descifreze „miste
rele sarcinii" vin să se adauge 
în ultimul timp experiențele 
savantului italian prof. D. Pe
trucci și ale colaboratorilor 
săi.

Petrucci a realizat la Bolog
na peste 40 de experiențe vre
me de 4 ani străduindu-se să 
mențină „în viață" un timp 
cit mai îndelungat embrionul 
obținut prin fecundare artifi
cială. Recordul a fost atins de 
curînd, cînd un embrion de 
acest fel a trăit 29 de zile.

Cele trei probleme impor
tante în cultivarea pe un me
diu nutritiv artificial al em
brionului, au fost rezolvate cu 
succes de savantul italian. 
Temperatura, schimbul gazos 
și schimbul nutritiv au fost a-

sigurate de așa manieră încît 
embrionul să se poată dezvol
ta în voie.

După părerea savanților ita
lieni experiențele efectuate au 
nu numai o mare valoare teo
retică, ajutînd la o mai bună 
înțelegere a dezvoltării em
brionului uman ci și o mare 
însemnătate practică. Prof. 
Petrucci și colaboratorii săi 
cred că lucrările lor vor per
mite progrese în domeniul di
rijării eredității.

Succesele cercetătorilor ita
lieni au stîrnit un viu interes 
în toată lumea. Prof. Vasili 
Paring directorul' Institutului 
de fiziologie normală și pato
logică din Moscova a calificat 
experiențele savanților bolog- 
nezi ca „o uriașă victorie a 
științei". Dr. Oleg Viazov, de 
la Institutul de embriogeneză 
din Moscova a arătat că dacă 
procedeul prof. Petrucci poate 
fi repetat după voință „rezul
tatele dobîndite la Bologna ar 
avea o mare importanță teo
retică și practică pentru me
dici".

Aprecieri la fel de favora
bile au fost făcute de savan

tul american Shettles specia
list în problema fecundării ar
tificiale și de alți cercetători 
din lumea întreagă.

Singurul glas care s-a ridi
cat împotriva experiențelor lui 
Petrucci a fost cel al biseri
cii. Organul oficial al Vatica
nului „Osservatore Romano" 
a cerut chiar condamnarea ex
perimentatorilor care folosesc 
metode „contra naturii".

Glasul reacționarilor repre
zentanți ai misticismului nu 
poate însă stăvili drumul ști
inței. Experiențele prof. Pe
trucci și ale colaboratorilor 
săi sînt consecința firească a 
studiilor similare făcute de 
peste o jumătate de secol asu
pra diverselor animale. Ele 
confirmă, odată în plus că o- 
mul nu se deosebește din 
punct de vedere biologic de 
structura animală. In ce pri
vește celelalte consecințe ale 
acestor cercetări, repetarea lor 
în alte laboratoare științifice 
va permite precizarea lor.

Dr. I. SIMION
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Ing. Lucia Petricescu de Ic i 
Uzinele Chimice „9 Mai" • 
controlînd etanșeitatea la 
condensatorul barometric la 
instalații de filtrare sub

vacum.
Foto : AGERPRES



Conducători de partid 
și de stat

in regiunea Crișana
(Urmare din pag. l-a)

întreprinderiidin conducerea 
au prezentat oaspeților cîteva 
din noile mașini cu care uzi
na se va prezenta la tîrgul in
ternațional de la 
De asemenea, ei 
pe șantierele din 
treprinderii unde se 
importante lucrări de investi
ții pentru dezvoltarea în con
tinuare a uzinei. Aici le-au a- 
rătat viitoarele hale unde vor 
fi instalate secțiile de prelu
crări mecanice, montaj, probe 
de vopsire a mașinilor-unelte, 
precum și o nouă curățătorie 
a pieselor turnate. Datorită 
noilor investiții, capacitatea 
de producție a fabricii va 
crește simțitor — ajungînd în 
1965 la 4.000 diferite mașini- 
unelte anual.

Apreciind frumoasele reali
zări ale colectivului, tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej a făcut 
recomandări cu privire la ri
dicarea continuă a nivelului 
tehnic, a calității mașinilor 
fabricate și a îndemnat pe 
lucrătorii uzinei să munceas
că în așa fel îneît prin carac
teristicile tehnice, prin randa
ment, prin aspect și finisaj, 
mașinile-unelte realizate aici 
să se ridice Ia nivelul celor 
mai reușite produse similare 
de pe piața mondială.

Conducătorii de partid 
de stat s-au interesat, 
convorbirile care le-au avut 
aici, despre cîștigurile rea
lizate de diferite categorii 
de muncitori și despre mo
dul în care se fac pre
mierile în întreprindere- A- 
rătînd că în unele fabrici, la

Casablanca, 
i-au condus 
incinta în- 

execută

Și 
în

Ansamblul artistic
prezent 

în campania electorală
(Urmare din pag. I-a)

pa-

au
for-

acordarea premiilor se pro
cedează uneori nejust, condu
cătorii de partid și de stat au 
subliniat că premiile trebuie 
să constituie o recompensă și 
un stimulent pentru rezultate 
deosebite în depășirea planu
lui și în obținerea de produse 
de cît mai bună calitate. Pro
punerile de premiere trebuie 
supuse discuției întregului co
lectiv din secția sau atelie
rul respectiv, astfel ca toți 
muncitorii să-și spună cuvîn
tul asupra lor. Acest control 
al colectivului permite să se 
îndrepte eventualele greșeli 
în propunerile de premiere și 
constituie o garanție că vor 
fi premiați acei 
cele mai 
producție, 
crește și 
oamenilor 
dicarea calificării lor, pentru 
sporirea productivității mun
cii, pentru o muncă cît mai 
rodnică, de bună calitate.

Muncitorii uzinei, făcînd 
conducătorilor de partid și de 
stat o entuziastă primire, i-au 
asigurat că vor munci cît mai 
bine pentru înfăptuirea sarci
nilor ce Ie revin, aducin- 
du-și întreaga contribuție la 
mărețul program de dezvol
tare economică a țării, tra
sat de cel de-al III-lea Con
gres al partidului. Lăcătușul 
montor Vasile Boto, sa'.utînd 
pe oaspeți în numele munci
torilor și tehnicienilor din 
sala de montaj, a spus prin
tre altele :

— întotdeauna indicațiile și 
îndrumările partidului ne-au 
stat șj ne vor sta la inimă. 
Sfaturile date sint un îndemn 
pentru noi de a munci cu și 
mai mult elan.

La plecare, colectivul uzi
nei a oferit tovarășului 
Gheorghiu-Dej o mașină sche- 
ping în miniatură.

La sediul comitetului re
gional de partid, oaspeții au 
purtat discuții cu specialiștii 
și cu conducătorii organelor 
locale de partid și de stat 
asupra proiectului planului de 
sistematizare a orașului Ora
dea. In proiectul planului de 
sistematizare sînt prevăzute, 
printre altele, construirea a 
numeroase apartamente pe

care obțin 
bune rezultate în 
în acest fel va 

mai mult interesul 
muncii pentru ri

terenurile libere din vestul 
orașului, în continuarea a- 
cestuia, în direcția accesului 
spre noua zonă industrială, 
creîndu-se astfel o nouă parte 
a orașului. Se prevede mo
dernizarea șj crearea de noi 
străzi, îmbunătățirea aprovi
zionării cu apă a orașului și 
a canalizării, construirea unei 
case de cultură unde ver fi 
organizate spectacole de tea
tru. conferințe, expoziții etc.

Conducătorii de partid și 
de stat au făcut recomandări 
pentru îmbunătățirea schiței 
planului de sistematizare, a- 
rătînd că este necesar ca la 
amplasarea construcțiilor noi 
să fie mai bine folosite spa
țiile libere, evitîndu-se demo
lări inutile, și să se găsească 
soluții cit mai economice la 
construcțiile de locuințe, fără 
să dăuneze confortului și as
pectului urbanistic.

*
De-a lungul traseului stră

bătut în timpul vizitei, con
ducătorii de partid și de stat 
au fost salutați cu bucurie și 
entuziasm de către oame
nii muncii din regiune. Din 
mulțimea care îi aclama 
vedeai desprinzîndu-se mun
citori tineri și vîrstnici, fe
mei, pionieri, care țineau să 
strîngă mina tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
celorlalți conducători de partid 
și de stat, să mulțumea
scă din inimă partidului pen
tru viața nouă pe care o tră
iesc astăzi.

Seara, oaspeții . au asistat 
la un reușit concert simfo
nic, prezentat în sala Teatru
lui de Stat de către Filarmo
nica din localitate.

La plecarea conducătorilor 
de partid și de 
șui Oradea, un 
de oameni ai 
adunat în piața 
rii și pe peron, 
oaspeților buchete de flori și 
au ovaționat îndelung pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn, 
pentru Comitetul său Central, 
pentru guvernul Republicii 
Populare Romîne, pentru cau
za măreață a desăvîrșirii 
construcției socialismului 
patria noastră.

stat din ora- 
mare număr 
muncii s-au 
din fața gă- 
Ei au oferit

mul construcției socialiste în 
tria noastră.

Programe asemănătoare 
mai susținut zilele acestea
mațiile artistice ale Fabricii de 
confecții „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" la Casa de Cultură a Tine
retului din raionul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, în comuna Cio- 
rogirla și în alte părți. Ansam
blul cultural al Fabricii de con
fecții „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej” pregătește în cinstea ale
gerilor de la 5 martie noi dan
suri populare. Orchestra și co
rul îți vor îmbogăți și ele re
pertoriul. Toate echipele artis
tice ale acestui ansamblu mun
citoresc desfășoară în aceste zile 
o activitate febrilă. Simbătă 25 
martie tinerii artiști amatori vor 
avea de susținut la Casa Centra
lă a Armatei din Capitală un 
program ou toate formațiile sale 
artistice, la 1 martie un pro
gram special la televiziune, iar 
la 5 martie mai multe spectacole 
la centrele de votare.

Fabrica „Adesgo" din Capi
tală a fost înzestrată cu uti
laje noi. In fotografie : ti- 
nărui Cornel Borleanu lucrînd 
la mașinile circulare de tri

cotat.

Foto : AGERPRES

Cit de tu : se deosebesc condițiile de muncă ale tinerei Vasi- 
Isca Filip, muncitoare la Filatura Romînecscă de Bumbac Bucu- 
reștij de condițiile mizere in care erau nevoiți să lucreze 

muncitorii în trecut !
Foto : AGERPRES

Tenis de masă
® In sala sporturilor de la 

Floreasca încep astăzi dimi
neață de la ora 9 întrecerile 
campionatelor internaționale 
de tenis de masă, competiție 
care reunește în fața meselor 
de joc sportivi din 7 țări: 
U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă. 
R. P. Ungară, R.P. Polonă, R.P. 
Bulgaria, Anglia și R. P. Ro- 
mînă (cu două formații). Ac
tuala ediție a campionatelor 
internaționale constituie o a- 
devăfată repetiție generală a 
celor mai puternici jucători 
europeni în vederea campiona
telor mondiale de la Pekin. Pe 
lista participanților figurează 
numele unor jucători de va-

loare mondială. în decursul 
celor 5 ziie de întreceri (24— 
28 februarie) amatorii sportu
lui din Capitală vor avea po
sibilitatea să urmărească pe 
campionii europeni : Zoltan 
Berczik și Eva Koczian-Foeldi 
(R. P. Ungară), Saunoris 
(U.R.S.S.), Stanek (R. S. Ceho
slovacă). Diana Rowe (Anglia), 
Radu Negulescu (R.P.R.) și al
ții. După cum s-a mai anunțat 
in primele trei zile se vor des
fășura meciuri contînd pentru 
turneul pe echipe care se vor 
desfășura după sistemul cupe
lor „Swaythling" (masculin) și 
„Corbillon” (feminin). Astăzi 
întrecerile se desfășoară intre 
orele 9-13 30 și 17-21A0. Din 
program se desprind întâlni
rile: U.R.S.S.—R.P. Ungară (m) 
ora 9; U.R.S.S.—Anglia (D ora 
12; R.P.R.-R. S. Cehoslovacă 
(f) ora 17 și R. P. Polonă — 
U.R.S.S. (f).

Hochei pa gheață
• Federația unională de ho

chei pe gheață a selecționat 
18 jucători in vederea campio
natelor mondiale care vor în
cepe la 2 martie în Elveția. 
Dintre aceștia numai 9 au 
participat la campionatele din 
anii trecuți. restul fiind ho- 
cheiști 
cat în 
postul 
ționați 
(Torpedo Gorki) și V. Cinov 
(Dinamo Moscova). Antrenorii 
echipei U.R.S.S. care participă 
pentru a 8-a oară la campio
natele mondiale și europene 
sînt foștii internaționali Arka- 
dii Cemîsev și Alexandr Vino
gradov.

tineri care s-au remar- 
actualul sezon. Pentru 
de portar au fost seiec- 

Viktor Konovalenko

Fotbal
• lntr-un meci retur contînd 

pentru competiția de fotbal 
dotată cu „Cupa orașelor tir- 
guri“, echipa scoțiană Hiber
nians a învins cu scorul de 3-2 
echipa F.C. Barcelona. în ur
ma acestei victorii, echipa Hi
bernians s-a calificat pentru 
semifinale. în primul meci, 
disputat la Barcelona, rezulta
tul fusese egal: 4—4.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu,
Alexandru Drăghiei și Dumitru Coliu

s-au intilnit cu alegătorii
(Urmare din pag. I-a)

rii. Anul trecut, de exemplu, 
combinatul a dat patriei de 
8,8 ori mai mult metal decît 
în anul 1950. în perioada care 
a trecut de la ultimele alegeri 
de deputați în Marea Aduna
re Națională aici s-au cons
truit și dat în funcțiune o o- 
țelărie Martin cu 4 cuptoare, 
marele laminor Bluming și 
laminorul de profile de 650, 
bateria a IlI-a de cocs și di
ferite alte secții noi. Se des
chid perspective mărețe de 
dezvoltare a combinatului în 
următorii ani. Aici se vor 
construi două furnale de mare 
capacitate, noi cuptoare Mar
tin de mare capacitate, o fa
brică nouă de aglomerare a 
minereurilor, o nouă secție de 
laminare cu o capacitate anu
ală de 1.000000 tone de lami
nate finite.

La întîlnirea de la uzinele 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 
din Baia Mare maistrul Ion 
Boniș a vorbit pe larg despre 
marile prefaceri ce au avut 
loc în regiune. După ce a 
descris înapoierea în care era 
ținută această regiune în vre
mea regimului burghezo-mo- 
șieresc și viața grea pe care 
o duceau oamenii muncii pe 
atunci, vorbitorul a arătat că 
în regiune au fost construite 
uzinele de mașini și utilaj mi
nier „Hutira Dezideriu", uzi
nele electrice „Vasile Roaită", 
o fabrică de oxigen, o fabrică

de industrializare a lemnului, 
unități ale industriei bunuri
lor de consum, au luat o pu
ternică dezvoltare uzina me
talurgică „Unio“, fabrica de 
confecții „Mondiala" din Satu 
Mare precum și altele. Unită
țile socialiste din agricultură 
obțin an de an recolte tot mai 
bogate, asigură venituri tot 
mai mari oamenilor muncii 
de la sate.

La aceste adunări a fost sub
liniată grija pe care regimul 
de democrație populară o ma
nifestă față de nevoile mate
riale și social-culturale ale oa
menilor muncii, măsurile luate 
de partid și guvern pentru 
creșterea bunăstării populației. 
Numeroși vorbitori au relevat 
ritmul rapid al construcțiilor 
de locuințe. între anii 1957— 
1960 în orașul Pitești au fost 
date în folosință peste 1500 de 
apartamente- în ultimii 4 ani 
orașul nou al siderurgiștilor 
din Hunedoara s-a îmbogățit 
cu 
de 
în 
în
tamente
Jiului au primit în ultimii 5 
ani aproape 3.000 de aparta
mente. în orașul Baia Mare 
numai în cursul anului trecut 
au fost date în folosința oame
nilor muncii 752 de aparta
mente, iar în acest an urmea
ză să fie construite alte 1-100.

noi blocuri totalizînd 1-755 
apartamente ; anul acesta 
oraș urmează să fie date 
folosință alte 1-200 de apar- 

Minerii din Valea

Cu prilejul celei de-a 43-a aniversări 
a Armatei Sovietice și Flotei maritime 

militare
Joi după-amiază 

la Teatrul C.C.S. din Capitală 
o adunare organizată de Mi
nisterul Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne și Consiliul Ge
neral A.R.L.U.S. cu prilejul 
celei de-a 43-a aniversări a 
Armatei Sovietice Și Flotei 
maritime militare.

La adunare au luat parte 
reprezentanți ai ministerelor 
Forțelor Armate. Afacerilor 
Interne. Afacerilor Externe, ai 
Consiliul 
Consiliul 
telor, 
institu 
nizații 
ofițeri superiori 
lor noastre Arms 
ral: in rezervă, foț 
danți ai unor ma 
care au luptat alăt 
matele sovietice în

a avut loc al 
Capita- 
și cui-

Din fier
într-o singură zi:

13.900 kg

General A.R.L.U.S., 
Central al Sindica- 

I-R.R-C-S-. ai altor
iții centrale și orga- 

obștesti. generali și 
Forțe- 

. ger.e- 
ccman- 
unități 

i de ar- 
războiul

antihitlerist, reprezentanți 
oamenilor muncii din 
lă, oameni de artă 
tură.

Au participat I. K. 
ambasadorul Uniunii 
ce la București, general maior 
I. V. Vinogradov, atașatul mi
litar, naval și al aerului, și 
membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă 
de general locotenent Mihail 
Burcă, adjunct al ministrului 
Forțelor Armate.

Despre cea de-a 43-a ani
versare a Armatei Sovietice și 
Flotei maritime militare a 
conferențiat general maior 
Ion Ionițâ.

După adunare a avut Joc un 
program artistic prezentat de 
ansamblul de rintece ți dan
suri al Forțelor noastre Ar
mate.

Jegalin, 
Sovieti-

(Agerpres)

★ ★

Atașatul militar, naval și al 
aerului al Uniunii Sovietice la 
București, general maior I. V. 
Vinogradov, a oferit joi seara 
o recepție cu prilejul celei 
de-a 43-a aniversări a Arma
tei Sovietice și Flotei mariti
me militare.

Au luat parte tovarășii : 
Emil Bodnăraș. general de ar
mată Leontin Sălăjan, Mihail 
Ralea, vicepreședinte al Pre
zidiului Marii Adunări Națio
nale, membri ai C.C. al P.M.R. 
și ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, generali 
și ofițeri superiori ai Forțelor 
noastre Armate, generali în

rezervă, foști comandanți ai 
unor unități care au luptat a- 
lături de armatele 
pe frontul 
meni 
riști.

Au 
nilor 
București, atașați 
alți membri ai corpului diplo
matic.

General maior I. V. Vino
gradov și general de armată 
Leontin Sălăjan au rostit 
toasturi.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

sovietice 
antihitlerist, oa- 

de artă și cultură, zia-

luat parte șefi ai misiu- 
diplomatice acreditați la 

militari și

(Agerpres)

vechi— o(e! nou, mașini noi

La sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, du
pă terminarea lu
crului, numeroși ti
neri din Rafinăria 
nr. 1 Ploiești n-au 
plecat ca de obicei 
spre casă. Grupați 
în brigăzi de mun
că patriotică, tine
rii muncitori s-au 
răspîndit pe tot cu
prinsul rafinăriei și 
au pornit la strîn- 
gerea fierului ve
chi. Erau aproape 
100 de tineri șj 
frumoasă, ca 
primăvară le 
rea parcă

ziua 
de 

spo
ol a-

care 
și-au 
mare 
strîn-

nul. S-au colectat 
atunci 13.900 kg 
fier vechi. Este greu 
să stabilești 
dintre tineri 
adus o mai 
contribuție ia
gerea acestei im
portante cantități. 
Dacă amintim nu
mele lui Mihai Ilie, 
Adam Ecaterina, 
Dumitrache Nico
lae, Rădulescu Ion, 
Dobrescu Alexan
dru, Păun Badea și 
ale multor altora 
tot nu vom reuși să 
epuizăm numărul 
celor fruntași. De

la 
Și . 
rii din rafinărie au 
strîns 21 ’one.

Judecind după re
zultatele de pînă a- 
cum în această ac 
țiune sîntem con
vinși că tinerii ra
finori se vor ține 
și pe viitor de cu- 
vînt realizindu-șj ș: 
depășindu-șj 
jamentul de 
lecta în tot 
anului 
fier

începutul anului 
pînă acum, tine-

240 
vechi.

an ga 
a ce 

cursul 
tone

AURICA 
IORDACHE

PE SCURT
„23
co-

• Tinerii din raionul 
August11 din Capitală au 
lectat și predat Ia I.C.M. de 
la începutul anului și pînă în 
prezent, 
tone fier

11 tone mai mult decît se an
gajaseră.

cantitatea de 2.755 
vechi.

mai bune rezultate 
fierului vechi

• Cele
In colectarea
din raionul „23 August11 le-au 
obținut tinerii. de la Uzinele 
„23 August11 și „Republica11 
care au colectat 1500 tone și 
respectiv 800 tone.

• 60 de tineri, printre care 
Grigore Creangă, Ion Ciobanu, 
Gheorghe Trușcă. Cornel Mun- 
teanu, de la Uzina „Rulmen
tul11 din Brașov, mobilizați de 
comitetul U.T.M. au organi
zat o zi a colectării fierului 
vechi trimîțînd către oțelării 
peste 40 tone de fier vechi.

S-a... risipit
Anul trecut în satul Porcu- 

rea, raionul Orăștie, o echi
pă de mineri a scos la supra
față circa 4000 kg fier ve
chi* 
acest fier vechi nu 
insă 
Instructorul 
ional U.T.M. 
huț Traion, 
bine această situație dar n-a 
făcut nimic pentru ca orga
nizația U.TAf. din sat să-și 
îndeplinească sarcinile.

Anul acesta, lucrurile nu 
stau mai bine în acest sat. 
Pe locul unde cindva a exis
tat o exploatare minieră, se 
găsesc și se irosesc circa 5000 
— 6000 kg fier vechi pro
venit din unelte și instalații 
degradate. Biroul organiza
ției U.T.M. din sat — secre
tar tovarășul Popa Aron — 
n-a luat pînă acum nici un 
fel de măsuri pentru colecta
rea și expedierea acestei 
cantități de fier vechi, și ast- 
fel acesta se irosește de ase
menea.

LAL ROMULUS

Sici un kilogram din 
a luat 

drumul oțelăriilor. 
comitetului ra- 

tovarășul Mi- 
cunoșteau prea

Fierul vechi

„CONSERVARE1*
Întreprinderea „Antrefrig" din București deți

ne peste 30 tone de țeavă veche, deteriorată, pe 
care tărăgănează s-o predea spre casare pentru 
a putea lua apoi drumul oțelăriilor.

- Aici ce țineți ? Cirnați ?
- Aș ! Aici conservăm.... fiare vechi.

Desen de ALEX. STOLARCEK

nu se colectează singur...

Doar rugina
poartă

Sute de tone de meta
le vechi stau risipite 
în unele întreprinderi 

fără nici un folos, ruginind 
de ani de zile. Fie că negli
jează colectarea și predarea 
lor la I.C.M. sau fie că refu
ză pur și simplu (în mod ne
justificat) să facă acest lu
cru, conducerile unor ast
fel de întreprinderi poartă 
o mare răspundere pentru 
faptul că fierul vechi atit 
de necesar oțelăriilor, se 
irosește.

Iată mai jos cîteva din
tre aceste întreprinderi:

■ La T.A.R.O.M. — Aero
portul Băneasa se găsesc 
stîlpi metalici vechi, neuti
lizabili în greutate de circa 
15 tone.

■ La Cooperativa „Teh
nica Modernă" (unitatea 
nr. 6 de pe Calea Griviței) 
se află depozitate impor
tante rezerve de metale 
vechi, în loc să fie predate 
la I.C.M.

vina 1

• Brigăzile de muncă pa
triotică conduse de tinerii Găi- 
tănaru Dumitru, Moraru Du
mitru și Negoiță Constantin 
de la Șantierul noii rafinării 
de la Brazi, au colectat pînă 
acum 26 tone metale vechi, cu

• De la 1 ianuarie și pînă 
în prezent, brigăzile utemiste 
de muncă patriotică de la U- 
zinele „Vasile Roaită" — 
București au colectat și pre
dat întreprinderii de Colectare 
a Metalelor cantitatea de 19 
tone metale vechi.

Tinerii din raionul 
Tudor Vladimirescu 
din Capitală s-au an
gajat ca, în cursul a- 
cestui an, să colecteze 
și să predea la I.C.M. 
cantitatea de 1.000.000 
kg fier vechi.

Pînă în prezent, de 
la începutul anului, ti
nerii au predat la 
I.C.M. 210.000 kg me
tale vechi. De remar
cat este faptul că la 
această acțiune o con
tribuție însemnată 
și-au adus-o tinerii de

„Timpuri 
‘, Centrul 

Dudești-Cio-

la Uzinele 
Noi“, „9 Mai 
mecanic 
plea și din alte între
prinderi, care s-au si
tuat în fruntea între
cerii, colectînd cele 
mai mari cantități. 
Pionierii Școlii ele
mentare nr. 80 au pre
dat și ei întreprin
derii de Colectare a 
Metalelor numai în 
cursul lunii februarie 
1.000 kg fier vechi.

Dacă în majoritatea 
întreprinderilor din

raion există o preocu
pare intensă în aceas
tă acțiune, nu același 
lucru se poate spune 
despre contribuția ti
nerilor de la între
prinderea „Răsăritul11. 
Deși în întreprindere 
există multe posibili
tăți de colectare a me
talelor vechi, totuși, 
pînă în momentul de 
față comitetul U.T.M. 
nu a organizat nici o 
acțiune în acest scop. 
Tovarășul Miu Marin, 
secretarul comitetului

U.T.M. motivează 
„n-a fost 
rabil11 și i 
nerii nu 
nici un 
fier vechi

Fierul vechi nu se 
colectează singur. Rea
litatea este că la în
treprinderea „Răsări
tul11 comitetul U.T.M. 
dovedește o lipsă to
tală de preocupare în 
această direcție.

că 
timp... favo- 
de aceea ti- 
au colectat 

kilogram de

I. IORDACHE

■ 50 tone metale vechi 
provenite din deteriorarea 
unei linii de cale ferată po
sedă Fabrica de zahăr Chi
tită. Conducerea întreprin
derii tărăgănează predarea 
acestei cantități delegaților 
I.C.M.

■ In întreprinderea „Vis- 
cofil" ruginesc de ani în
tregi 40 de tone tablă, ca
zane vechi și șine de cale 
ferată scoase din uz.

■ Foarte „interesantă" 
este disputa care se duce 
de mai bine de o jumătate 
de an între Halele Centra
la Obor și Secția gospodă
rie comunală a Sfatului 
popular al Capitalei.

Despre ce este vorba ?, 
în spațiul ce revine Ha

lelor Obor există de mult 
timp o linie de cale ferată 
neutilizabilă, distrusă. Con
ducerea Halelor a hotărît 
s-o scoată și s-o predea la 
I.C.M. Zis și făcut. Linia a 
fost scoasă. Auzind despre 
acest lucru, secția gospodă
rie comunală a Sfatului 
popular al Capitalei s-a 
opus categoric.

— De ce? au întrebat cei 
de la Halele Obor. Linia e 
complect casabilă...

— Adevărat. Dar de ce 
ați scos-o fără să ne între
bați pe noi ? Pentru asta 
vă pedepsim. Nu vă admi
tem s-o predați.

— Bine, noi am greșit că 
nu v-am întrebat. Fierul 
vechi să se irosească însă 
fără rost?

— Să se irosească ! au 
decretat tovarășii de la 
secția gospodărie comunală 
a Sfatului popular al Capi
talei.

Cel care trage ponoasele 
din această ceartă este în
să... fierul vechi supus iro
sirii și desigur oțelăriile 
care au nevoie de el. Nu 
este cunoscut acest lucru 
tovarășilor de la Secția 
gospodărie comunală a Sfa
tului popular al Capitalei ?

în orașele și satele acestor 
regiuni au fost ridicate sute 
de construcții școlare, cămine 
culturale, cinematografe, ma
gazine moderne. Se îmbunătă
țește continuu aprovizionarea 
cu apă, transportul în comun, 
deservirea medicală a popu
lației.

Cu prilejul adunărilor, mulți 
alegători au făcut propuneri 
temeinic chibzuite care se re
feră la continua dezvoltare e- 
conomică și culturală a țării, 
la descoperirea și mai buna 
valorificare a resurselor natu
rale locale, a rezervelor inter
ne ale producției, la dezvolta
rea economică multilaterală a 
regiunilor, raioanelor, orașelor 
și satelor. Au fost făcute nu
meroase propuneri referitoare 
la buna gospodărire a orașelor 
și satelor, la îmbunătățirea 
continuă a gospodăriei comu
nale și deservirii populației, la 
îngrijirea și păstrarea în bune 
condițiuni a fondului de locuin
țe. Candidații și alegătorii au a- 
nalizat împreună modul de re
zolvare a sarcinilor și obiecti
velor cuprinse în programul e- 
lectoral al Frontului Democra
ției Populare, a propunerilor 
și sugestiilor oamenilor mun
cii. Exprimînd hotărîrea cetă
țenilor, vorbitorii s-au anga
jat să sprijine activ sfaturile 
populare în rezolvarea trebu
rilor obștești, să participe cu 
însuflețire la toate acțiunile 
inițiate pe plan local.

Alegătorii au întîmpinat cu 
multă căldură pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Alexandru 
Drăghiei și Dumitru Coliu, 
care au luat cuvîntul la în
cheierea discuțiilor. Vorbitorii 
au subliniat succesele de im
portanță istorică pe care le-a 
obținut poporul nostru, sub 
conducerea încercată a parti
dului, perspectivele luminoa
se ce se deschid în fața po
porului și 
muncii în 
ducerea în 
desăvîrșire 
cialiste în 
borat de
Congres al P.M.R. Vorbitorii 
au subliniat importanța deo
sebită pe care o au alegerile 
de la 5 martie în mobilizarea 
și mai largă a întregului po
por la munca și lupta pentru 
înfăptuirea mărețului program 
de înflorire a patriei.

Cu acest prilej alegătorii 
și-au manifestat dragostea 
nețărmurită față de partid și 
guvern, față de regimul de
mocrat-popular, hotărîrea lor 
nestrămutată de a-și pune în
treaga capacitate de muncă 
în slujba progresului și pros
perității țării, a făuririi vii- 
torulu: nostru minunat.

sarcinile oamenilor 
lupta pentru tra- 
viață a planului de 
a construcției so- 

patria noastră ela- 
cel de-al III-lea

'ostru m

(Agerpresî

La mare 
înălțime

(Urmare din pag. l-a) 

la pericole este evitată.rea la pericole este evitotă, 
greutățile lucrului Ip mere înăl
țime mai ușor învinse.

Pentru aceasta, Dan a obiș
nuit brigada să se adune în 
fiecare dimineață, cu o jumă
tate de oră înainte de începe
rea lucrului, pentru a discuta 
asupra sarcinilor ce le revin in 
ziua respectivă. Paralel cu a- 
ceastă inițiativă, odată pe săp- 
tă-mînă brigada urmărește și 
discută în colectiv planurile și 
desenele tehnice ale construc
țiilor pe care le vor realiza în 
săptămînile următoare. Cu mult 
înainte de a începe o nouă lu
crare, responsabilul brigăzii se 
preocupă ca tinerii montori 
să-și 'nsușească temeinic aceste 
cunoștințe. Cunoscind instalația 
piesă cu piesă, siguranța lucru
lui la înălțime e mai mare, ca
litatea execuției mai bună.

— Incepînd de anul trecut 
brigada a trecut la o nouă eta
pă : aceea a specializării fie
cărui muncitor în toate mese
riile care ne sint necesare, spu
nea responsabilul brigăzii de 
tineret.

C'nd lucrezi la mare înălțime, 
pe un spațiu foarte mic e nece
sar să execuți nu numai operații 
de montaj, dar și de lăcătușe- 
rie, sudură etc. De aceea, tine
rii au luat inițiativa să se spe
cializeze pe rînd în toate me
seriile ce le sint necesare, 
cîteva săptămîni toți 
brigăzii, în frunte cu responsa
bilul, fac parte din cite un curs 
de ridicare a calificării. In bri
gadă sint tineri care cunosc 
deja mai multe meserii,

— Cunoașterea tuturor 
riilor necesare muncii de 
tor la mare înălțime ne 
mult să grăbim ritmul de con
strucție, să îmbunătățim calita
tea lucrului, spuneau tinerii bri
gadieri.

Curajul, priceperea, lucrul de 
bună calitate pe care-l dăm, 
spunea Dan, au așadar la bază 
nu numai avîntul nostru tineresc 
dar și o organizare serioasă a 
muncii, specializarea continuă.

De 
membrii

mese-
mon-
ajută

Spre sfîrșitul zilei de lucru 
i-am văzut din nou oe ti
nerii montori.

osatură metalică 
ridicată. Cocoțat 
subțire, purtînd cu 
electric de sudură, 
fan arunca deasupra șantierului 
evantaie de scintei albastre.

Brigada de montori înalță a- 
colo o nouă coloană, pe mare
le complex de la Brazi.

O nouă 
fusese deja 
pe o bară 

el a pa râtul 
Pândele Ște-



Tineretul satelor — ieri și azi
IEȘIREA ÎN LARG

Posibilități nelimitate de în
sușire a tehnicii înaintate 
stau azi la dispoziția tineri
lor de la sate, in agricultura 
noastră lucrează în prezent 
peste 43.000 de tractoare, 
zeci de mii de alte mașini 
și utilaje, minuite cu price
pere de fiii foștilor iobagi.

Știința, în trecut inexistentă 
lo sate, devine pe zi ce trece 
un bun și al tinerilor săteni. 
Munca pe întinsele ogoare 
ale gospodăriilor colective 
se desfășoară după cerințele 
științei agrozootehnice pe 
care colectiviștii și-o însușesc 
cu sirg. Reporterul a surprins 
o imagine de la una din lec
țiile ținute la casa-laborator 
a G.A.C. din comuna Mircea 

Vodă, raionul Călărași.

Cîteva echipe artistice se a- 
flau și în trecut în satele 
noastre. In anii noștri au 
luat ființă însă mii de echipe 
artistice la sate, care au la 
dispoziție condiții optime 
pentru afirmarea tuturor ca
lităților artistice care se gă
sesc in riadul poporului. In 
fotografie: corul căminului 
cultural din comuna Poiana 

Sibiu.

rvatul de altădată ?
Căutați-l și nu-l veți 

mai găsi în satele noas
tre de azi! Chiar dacă au mai 
rămas unele case vechi (din 
ce în ce mai puține) chiar 
dacă mai avem destule de fă
cut pentru a smulge pămîntu- 
lui marile recolte de care e 
capabil — zadarnic veți căuta 
satul de ieri în cel de azi ! In 
mod sigur, nu-l veți mai afla. 
S-au schimbat în primul rînd 
oamenii. Și o vorbă veche spu
ne că omul sfințește locul. Da, 
cu hărnicia lor proverbială, 
cei care au mînuit de p®a uri 
secera, sapa și coasa pe pă- 
mîntul boierilor, amestecîn- 
du-și de multe ori stropii de 
sudoare cu cei de sînge, oame
nii aceștia eliberați, cu frun
tea ridicată din pămînt peste 
orizontul întreg al țării, au 
dat o nouă înfățișare satelor 
noastre. O nouă înfățișare vie
ții lor. Gînduri noi, conștiință 
nouă. Ideile partidului, lupta 
umăr la umăr alături de clasa 
muncitoare, au făcut ca în 
fața veacurilor de mizerie, 
boli, întuneric și cruntă ex
ploatare, țărănimea noastră să 
se ridice în numai cîțiva ani 
la lumina unor zil& de belșug, 
de rodnicie, la lumina vieții 
în socialism. E o smulgere re
voluționară, conștientă, un 
fel de ieșire în larg a acestei 
flote neobișnuite a satelor care 
au stat împotmolite, jefuite de 
pirați, secole în șir. A fost li
chidată chiaburimea, cea mai 
numeroasă clasă exploatatoare 
și cu ea o dată ultimele forme 

Faptele
Oamenii muncii de la sate simt tot mai 

puternic grija cu care sînt înconjurați de 
partidul și guv emul R.P.R. Simpla comparare 
a unor cifre și date din trecut și prezent este 
edificatoare.

• Ceea ce te izbea, în primul rînd, in 
satele noastre în trecut era sărăcia cum
plită, lipsa totală de mijloace de produc
ție, hrana și îmbrăcămintea mizeră a ță
ranului. „Pauperizarea săteanului — se 
spunea în unul din volumele vechii Enci
clopedii a Romîniei — urmaire fatală a 
stării economice și sociale vitrege, a re
dus hrana la cea mai simplă expresie : 
mămăligă cu ceapă, iar pelagra, boala 
sărăciei, nu este vreo boală prin otrăvire 
cu porumb mucegăit sau vreo afecțiune 
parazitară specifică, ci o urmare a foa
mei cronice specifice".

® Economistul burghez V. Madgearu 
arată că. în 1932 peste 80 la sută (iar 
în unele regiuni ca Dobrogea, Oltenia, 
peste 90 la sută) din numărul gospo
dăriilor țărănești aveau datorii către că
mătarii satelor și băncile capitaliste.

® Buletinul Asociației generale a in
ginerilor din Romînia (nr. 11/1941) ara
tă că în 1929 din circa 3.080.000 locuin
țe din mediul rural 33,81 la sută erau 
case de lut și bordeie, 72,42 la sută 
aveau una sau două camere, 71,08 la 
sută nu aveau dușumele, 24,42 la sută 
erau acoperite cu paie și stuf.

@ Mai mult decît oriunde. în rîndul 
satelor bîntuiau bolile, iar mortalitatea 
infantilă era cea mai ridicată. In 1938 
în Romînia revenea cîte un medic la... 
1895 de persoane!

O In anul 1929 mai existau în Romî
nia peste 700.000 pluguri de lemn, și un 
număr de... 22 combine. Astăzi pe ogoa-

vorbesc
rele noastre lucrează 43-000 tractoare, 
peste 17.000 combine, 32.000 semănători.
• Numărul specialiștilor la sate era 

infim. In anul 1938 în regiunea Ploiești 
se găseau (la județeană) 22 ingineri. 
Azi în regiunea Ploiești lucrează peste 
1.000 ingineri.

In întreaga țară numărul specialiști
lor în agricultură trece de 30.000.

® Azi, 'în satele noastre un medic re
vine la 780 locuitori. Cheltuielile pentru 
sănătate au crescut în perioada 1955 — 
1959 cu peste 22 la sută. Nivelul morta
lității generale a scăzut la jumătate, iar 
al mortalității infantile la o treime. Nu
mai în regiunea Brașov există în pre
zent 1449 medici, care — împreună cu 
restul personalului medical cu pregătire 
medie — depășesc numărul întregului 
personal medical din vechea Romînie 
burghezo-moșierească.

@ Rod al înțeleptei politici a partidu
lui la sate — viața țărănimii muncitoare 
s-a transformat radical. Urmînd calea 
indicată de partid majoritatea familiilor 
de țărani muncitori și-au unit pămîntu- 
rile pentru a le lucra in comun, în gos
podării colective și întovărășiri agricole. 
Astfel au pășit pe calea belșugului, a 
buneistări. Au sporit veniturile ei. 
Numai din vînzarea produselor către 
stat, țărănimea a primit în 1960 aproape 
9 miliarde și jumătate lei.

@ Au căpătat amploare construcțiile 
de locuințe la sate. Numai între anii 
1955 — 1959 s-au construit în mediul 
rural peste 330.000 locuințe, precum și 
un mare număr de școli noi, cămine cul
turale, cinematografe, dispensare, case 
de naștere.

Munca a devenit în zilele noastre o chestiune de cinste și 
onoare pentru fiecare cetățean. Gtă demnitate și dragoste de 
muncă exprimă figura tinerei Glide Tulius. crescătoare de pă
sări la gospodăria agricolă de Stat din comuna Șandra, re

giunea Banat.

lată-i in casă nouă. Familia colectivistului s-a adunat in jurul 
aparatului de radio în camera luminoasă, frumos mobilată. E 
una din cele peste 330.000 de locuințe noi construite in satele 
patriei între anii 1955-1959. Munca în gospodăriile colective și 
întovărășiri agricole revarsă belșugul în casele țăranilor mun
citori. Ei mănîncă mai bine, se îmbracă frumos, își cumpără 
aparate de radio și televizoo re, își construiesc case noi.

de exploatare in agricultură.
Această mare biruință a în

tregului popor a fost anunța
tă de la înalta tribună a Con
gresului al III-lea al partidu
lui.

O ieșire în larg a peste 3 
milioane de familii țărănești, 
intrate în sectorul socialist al 
agriculturii, un drum sigur pe 
care a pornit marea majorita
te a țărănimii noastre. In a- 
ceastă tinerețe a elanului, a 
chibzuinței gospodărești, a 
muncii ajutate de cele mai 
moderne unelte, de tehnică și 
de știință, un loc deosebit îl 
ocupă tineretul.

Cum trăiește, cum munceș 
te azi acest tineret ?

S-o luăm pe ulița copilăriei 
în sus, că așa putem vedea 
mai bine și vorbi mai ușor. 
Dintre cei care acum douăzeci 
de ani se îndreptau spre școa
la de 4 clase a satului desculți 
pînă da zăpada, avînd uneori 
în traista cu cărți ferfenițite 
și un cocoloș de mămăligă 
rece, cei mai mulți au ajuns 
în anii noștri mecanizatori 
vestiți, zootehnicieni, agro
nomi, muncitori cu o înaltă 
calificare, ingineri, profesori, 
doctori.

Ce fel de muncitori și inte
lectuali se ridicau înainte din 
satul nostru ? Cîțiva, după ce 
îndurau ani de zile bătăile pa
tronului, reușeau să ajungă 
calfe de cizmar, cîțiva ajun
geau frînari la C.F.R. iar alți 
cîțiva, destul de puțini, se ca
lificau ca electricieni sau 
strungari. Cazuri rare. Tracto

rist ? Nu s-auzea de-o aseme
nea meserie. Odată la trei ani 
dacă apărea în sat un tractor 
„Ford“ hodorogit care punea 
în mișcare batoza cutărui mo
șier sau chiabur, nesățioasă ca 
stăpînul. De arat, se ara cu 
vacile, pînă cădeau în braz
dă. Cu vacile, dacă le aveai.

învățător ? Cu ce sacrificii 
materiale din partea părinți
lor și cu ce perspective întu
necate puteau ajunge tinerii 
la această nobilă meserie. 
Chiaburii nu-și dădeau copiii 
la școala normală, să ajungă 
niște pîrliți de dascăli, să 
moară de foame. îi făceau po
pă, notar, avocat — că, de, 
erau cinuri mai alese și plă
tite gras, dacă nu de bună 
voie — prin matrapazlîcuri. 
Fetele de chiabur mergeau la 
„școala de menaj“ unde nu se 
cerea prea multă minte, în 
schimb după absolvire te pu
teai mărita cu popa, notarul 
sau chiar avocatul de nivel 
județean.

Mi-aduc aminte ce contra
riată a fost, ce scandal a fă
cut o chiaburoaică de la noi 
din sat cînd în 1948, anul re
formei învățământului, mai 
mulți copii de oameni săraci 
au „îndrăznit" să se înscrie la 
Institutul agronomic, la medi
cină sau la diferite facultăți 
umanistice. Feciorul ei ajun
sese cu chiu cu vai... popă de 
țară. Auzi, obrăznicie, să se 
facă toți nespalații agronomi, 
medici, profesori!

Și iată-i că s-au făcut. Nu
mai acum, în anii noștri. Tot 

mai mulți sînt cei care, pie
rind din sat la școli înalte, se 
întorc apoi pentru a ajuta la 
transformarea vieții satului, 
ca ingineri ai colectivei, ca 
profesori la școala de 7 ani, 
sau în anumite locuri chiar la 
școala medie sătească (Pechea, 
regiunea Galați).

Viața nouă, colectivistă, își 
pune pecetea pe toate rîndu- 
ielile satului. Belșugul mate
rial este însoțit de orizontu
rile mereu mai largi ale cul
turii. O morală nouă își cro
iește drum statornic, dă la o 
parte îngustimea și individua
lismul micului proprietar, lă- 
sînd un cîmp bogat de mani
festare spiritului colectivist.

In case noi — și oameni 
noi.

Lingă tinerii tractoriști, bri
gadieri și alți muncitori din 
gospodăriile de stat, țăranii 
colectiviști, întovărășiți, care 
contribuie la mărirea belșugu
lui de cereale, de lapte, de 
carne, atît de necesar țării, se 
vor ridica mîine-poimîine mii 
și mii de alți tineri și mai pri- 
cepuți și mai bine pregătiți. 
Unii dintre ei se mai îndreap
tă acum spre școală cu ghioz
danul plin de cărți primite 
gratuit de la stat, alții au tre
cut pragul școlilor tehnice de 
agricultură, de zootehnie, al 
școlilor de tractoriști necesari 
celor peste 100.000 tractoare 
cîte vor brăzda ogoarele înfră
țite în anul 1965.

Ei sînt aceia care vor tre
bui să mînuiască în anii vii
tori cele peste 70.000 semănă- 

tori, peste 43.000 combine și 
alte mașini agricole, să știe 
folosi cele peste 2 milioane de 
tone îngrășăminte chimice — 
toate mijloacele care vor con
tribui la ridicarea nivelului de 
mecanizare și chimizare a a- 
griculturii.

Încă de acum, viața nouă a 
satului colectivist a deschis 
posibilități nelimitate de afir
mare a forțelor tineretului — 
în producție, în folosirea me
todelor înaintate de a cultiva 
pămîntul, în procesul de învă
țătură, în munca culturală. 
Alături de mașini, de unelte 
moderne, partidul și statul 
nostru au pus și la dispoziția 
tineretului sătesc mijloace im
portante de cultivare, biblio
teci, cămine culturale, colțuri 
roșii. Numai de tineri depin
de folosirea lor așa cum se cu
vine, să învețe la școala poli
ticii partidului nostru, la școa
la culturii noi, socialiste.

Ziua de mîine e a tineretu
lui. Pentru desăvîrșirea socia
lismului la noi în țară, alături 
de toți oamenii muncii, de ti
nerii din uzine și școli, tinere
tul satului are de îndeplinit 
sarcini mari, minunate, dar nu 
ușoare. Pentru a fi la înălți
mea lor, la înălțimea zilei de 
mîine, trebuie să se pregătea
scă bine încă de azi.

Navigați, prietenii mei, în 
larg, cu toată îndrăzneala, cu 
tot elanul! Un far strălucitor 
veghează peste mările de aur 
ale pămîntului țării.

ION BRAD

Grciuma, aflotă la răscrucea de drumuri, taverna unde cămătarii furau pînă și ultimul ban al 
țăranului, acesta era singurul lăcaș de „cultură11 al satelor noastre, in anii noștri Cultura 
adevărată a pătruns la sate intr-o măsură incomparabilă cu trecutul. Azi, se găsesc la sate 
aproape 12.000 de cămine culturale, asemenea celui din comuna Breaza, regiunea Ploiești, pre

zentat în imaginea de mai sus.

Chipul hîd al trecutului — întregul lanț de mizerii și sărăcie, 
lipsa celor mai elementare condiții de viață în regimul burghe- 
zo-moșieresc s-cu concretizat în această imagine a unei familii 
de țărani aflați, după cum spunea explicația revistei burgheze 

din care a fost reprodusă „In drum spre oraș".

Patru milioane de analfabeți se aflau în 1944 în țara noastră. Azi, la dispoziția tuturor copiilor
țării partidul a pus noi școli, spațioase și luminoase șl manuale gratuite.Școala de ieri - școala de azi- lată-le în fotografiile de mai.sus, față în față. 

Fotografiile n-au fost luate din două locuri diferite, luate la întâmplare, ci din 
aceeași comună : Peștișana, raionul Tg. Jiu.



tovarășiiDespre
Am conceput această scri

soare nu în camera mea sau 
altundeva, ci acolo unde clo
cotește oțelul, lingă cuptoarele 
Hunedoarei- Tovarășii mei de 
muncă sînt tineri oțelari care 
au crescut odată cu Hunedoa
ra, odată cu noua oțelărie, o- 
dată cu miile de tone de oțel 
date peste plan.

în anii puterii populare, la 
Hunedoara s-au construit cup
toare Martin moderne, de ma
re capacitate. Munca devine 
din ce în ce mai ușoară, teh
nica modernă ușurează mun
ca omului.

Ai să întîlnești aici tineri 
veniți din toate colțurile țării, 
care și-au strîns frățește mâi
nile și s-au legat să muncească 
neobosiți pentru a da patriei 
mai mult oțel, pîinea 
triei noastre socialiste, 
rii sînt oameni prețuiți 
tregul popor.

Lingă cel mai mare 
din țara noastră îl întîlnești 
pe prim-topitorui comunist 
Marin Axente, de fel de prin 
Țara Moților. Fiu de țăran să
rac, a venit aici să învețe tai
nele cuptoarelor, să devină o- 
țelar.

El a devenit vestit în Hu
nedoara nu numai pentru 
rezultatele muncii sale, dar și 
pentru grija cu care se ocupă 
de ridicarea calificării tineri
lor.

Dumitru Stîngu e unul din
tre cei mai tineri responsabili 
de brigadă. El conduce briga
da de tineret de la cuptorul 
nr. 2. Printr-o mai bună orga
nizare a muncii, brigada con
dusă de el își depășește cu re
gularitate sarcinile de plan. 
Aurel Pascaru a venit la noi 
de prin părțile Banatului. A- 
jutat de comuniști, el a deve
nit un oțelar vestit. S-a înde
plinit astăzi una din marile 
sale năzuințe, aceea de a fi o- 
țelar, de a transforma fierul 
vechi și fonta în oțel nou și 
puternic. Șirul acestor biogra
fii ar putea continua, Se cu-
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produse pentru prosperitatea 
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vine să amintesc și despre cei 
care după o zi de muncă, își 
apleacă frunțile peste cărțile 
tehnice sau desenează pînă 
noaptea tîrziu zeci de schițe 
pentru a găsi în procesul de 
producție un procedeu nou, 
mai bun și mai economicos. Și 
aceștia nu sînt puțini.

Numai în prima lună a anu
lui s-au înregistrat la cabine
tul tehnic 24 de inovații. Din
tre acestea unele sînt propu
se de tineri. Șase dintre ele au 
fost discutate și acceptate. Nu
mai prin aplicarea acestora 
se realizează anual o economie 
de aproximativ 2.000.000 lei. 
Vtemistul Sergiu Antonovici 
a propus un nou sistem de 
descărcare a acidului sulfuric

din cisterne, iar Mircea Dela- 
peta, modificarea sistemului 
de ridicare a ușilor de la cup
toarele cu propulsie. Mircea 
Bugariu, Pavel Fodor, Con
stantin Chițiuc au făcut și ei 
propuneri valoroase care sînt 
deja în studiu.

In anul 1961, numai oțelăria 
nouă a combinatului va pro
duce de trei ori mai mult oțel 
decît s-a produs în întregul 
an 1938, iar în 1965 de 7 ori 
mai mult.

Și așa va fi, căci oțelarii, to
varășii mei de muncă, știu să 
prețuiască grija ce le-o poartă 
partidul și statul nostru de
mocrat-popular.

IULIAN ISPAS 
prim-topitor

O ro

miswsocuusrr 
j hPffflOABA Mii de tineri sosiți în ultimii 

ani la Hunedoara, au îndrăgit 
meseria de constructor sau side- 
rorgist. Ei își însușesc meseria 
preferată atît la locul de mun
că cit și la cursurile organizate 
în acest scop. în anul trecut 
3809 de tineri au primit carnete 
de calificare în meseria de con
structor san de siderurzist, iar 
anul acesta numărul celor care 
se Tor califica la locul de mun- 
eă întrece eu mult pe al celor 
din 1960. Numai în prima lună 
a azmlui s-au deschis în secțiile

combinatului și pe șantierele de 
construcții ale Hunedoarei 8 
cursuri de calificare, cuprinzînd 
450 de tineri muncitori.

Numeroși tineri siderurgiști și 
constructori de la Hunedoara 
urmează cele două școli tehnice 
de maiștri. Din rîndul maiștri
lor și tehnicienilor 163 de ti
neri urmează cursurile diferite
lor facultăți, iar 730 de munci
tori siderurgiști și constructori 
sînt elevi la învățămîntul me
diu seral.

(Agerpres)

Orașul cu școli numeroase

Să scrii despre transformările 
petrecute în viața uzinei, o ora
șului, a oamenilor, înseamnă să 
nu epuizezi această temă nici 
în cîteva sute de scrisori. Tema 
scrisorii mele de astăzi însă, 
mi-a inspirat-o brigada de pro
ducție a tineretului de la secția 
de croit a întreprinderii „8 
Mai" din Mediaș. Atenția mi-a 
fost atrasă în primul rînd de 
numele acestei brigăzi : „Briga
da înfrățită". De ce poartă a- 
cest nume ? Am aflat numaide- 
cît. Brigada condusă de tînărul 
Ion Rusu este formată din ro- 
mîni, maghiari și germani. Da ! 
Iată într-adevăr o schimbare 
radicală petrecută în viața a- 
cestor oameni. în regimul bur- 
ghezo-moșieresc, muncitorii de 
diferite naționalități erau ațîțați 
unii contra altora, se dușmăneau, 
și din ură și dușmănia lor cîști- 
gau patronii și moșierii. Statul 
nostru democrat-popular asigură 
tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră, indiferent de na
ționalitate. drepturi egale. Da
torită acestui lucru fiecare om 
al muncii este însuflețit azi de 
aceeași dorință : de a munci 
mai bine, de a realiza mai multe

învățătură. Iată de pildă cămi
nul de ucenici al grupului șco
lar petrol-chimie nr. 1. Aici to
tul este astfel organizat încît să 
asigure condiții optime de în
vățătură: ateliere de practică, 
înzestrate cu tot ce este necesar, 
biblioteca, sală de meditație, dor
mitoare și sală de cantină. De a- 
semenea condiții bune de învă
țătură și de trai se bucură 
toîi elevii școlilor din Cîmpina.

In Cec are an sute de munci- 
tori și tehnicieni cu o înaltă ca
lificare iau drumul schelelor pe
trolifere și întreprinderilor pe- 
tro-chimice unde-i așteaptă o 
muncă frumoasă și interesantă 
pusă în slujba înfloririi patriei 
noastre dragt

SERALISTII
In fiecare seară aproape 800 

de tineri muncitori de la în
treprinderile orașului Pitești 
iau loc în bănci înlocuind pen
tru cîteva ore strungul, cio
canul sau fierăstrăul, cu lu
mea calculelor aritmetice sau 
cu legile fizicii și chimiei. Sint 
seraliștii, viitori intelectuali 
ai patriei noastre. In fiecare 
seară 4 școli, 30 de clase se 
umplu cu acești tineri dornici 
de a cuceri cetatea științei. 
Toți sînt tineri muncitori, de 
la Fabrica de Tananți, de la 
Textila „11 Iunie", Uzina „Tu- 
dor Vladimirescu" etc. Multi 
poate nici nu visau ca ei, fii 
de oameni ai muncii să calce 
pragurile școlilor medii sau 
ale institutelor de invățămint 
superior.

Alexandru Chiru, responsa
bilul unei brigăzi de producție 
de la Uzinele „Vasile Tudose" 
din Colibași a atras pe toți

membrii brigăzii sale la cursu
rile serale. Responsabilul de 
brigadă nu se mulțumește nu
mai cu atît. El controlează cu 
regularitate dacă tinerii frec
ventează cursurile și dacă se 
pregătesc temeinic.

Pentru ca elevii muncitori 
să aibă condiții din ce în ce 
mai bune de învățătură, și în 
acest an secțiunea de învăță
mânt și cultură a Sfatului 
popular al orașului Pitești a 
alocat fonduri însemnate pen
tru înzestrarea școlilor cu 
toate cele necesare pentru ca 
elevii seraliști să aibă condi
ții cit mai bune de învățătură.

Și în anul acesta o parte 
dintre acești tineri muncitori, 
care vor termina școala medie 
serală, vor merge să studieze 
in institutele de invățămint 
superior.

GH. BODORONCEA 
funcționar

și doi germani, și-au 
muncească neobosiți 
brigadă. Despre felul 
cesc acești tineri s-a 
nu numai în fabrică, 
întregul oraș. Munca 
zi. condițiile minunate de viață 
care le-au fost create, au făcut 
ca între cei 11 tineri să se în
chege o trainică prietenie. Ade
seori îi întîlnești pe toți 11 dis
cutînd despre munca lor, despre 
un nou procedeu cu ajutorul 
căruia să realizeze mai multe 
economii de piele, pînză sau 
meșină. Din lupta lor pentru 
reducerea continuă a consumu
rilor specifice a rezultat anul 
trecut o economie de 98.000 lei. 
în prima lună a noului an au 
realizat deja 3.039 lei economii.

Ridicarea calificării profesio
nale este o preocupare princi
pală a întregii brigăzi. Anul 
trecut doi dintre membrii bri
găzii : Vagner Ingeborg «i Maria 
Rău au luat examenul de matu
ritate en note foarte bune, 
cest lucru a fost un prilej 
bucurie pentru toți membru 
gării.

Toți sînt și nelipsiți de 
stadion. Printre ei sînt și 
fruntași în acest domeniu, 
geborg Vagner care joacă 
prima categorie a campionatului 
de handbal și Toma Victor 
fotbalist în echipa fabricii. La 
Spartachiada de iarnă a tinere
tului membrii brigăzii au luat 
parte la întrecerile de tenis de 
masă și șah.

Duminica sau serile, după ter
minarea programului, ai să i în
tîlnești pe cei 11 tineri minu- 
ind cu aceeași dibăcie lopata și 
târnăcopul pe diverse 
de construcție' ale 
dintre ei poartă cu 
signa de brigadier 
patriotice.

Fiecare succes al 
din brigadă este un 
acestui mic colectiv înfrățit. Și 
fiecare dintre acești tineri, fie el 
romrn. maghiar sau genuau
simte la tot pasul grija părin
tească a partidului care-i
călăuzește spre un viitor lumi-

Fotomontajul nostru redă co
pertele unor pliante și broșuri 
- editate cu prilejul alegerilor 
de la 5 martie - care prezintă 
în numeroase fotografii, texte, 
grafice, perspectivele dezvoltării 
industriei noastre în perioada 
planului de șase ani, avintul 
agriculturii noastre socialiste, 
creșterea nivelului de trai al oa
menilor muncii în anii puterii 
populare, dezvoltarea învăță- 
mîntului în R.P.R., viața fericită 
a tinerei noastre generații.

Acestea sint doar cîteva din 
materialele editate recent și 
care vorbesc despre marile rea
lizări dobîndite de 
muncii sub conducerea 
lui, despre minunatele 
tive ce 
poporului

Printre 
pliantele 
cialistâ mindria poporului no
stru", „Republica Populară Ro- 
mină un vast șantier de con
strucții", broșurile „înflorește

cultura ți arta in patria noastră 
socialistă", „Odihna oameoilor 
muncii", foile volante „Alianța 
muncitorească țărănească, teme
lia puterii noastre populare", 
, .Cetățeancă liberă a patriei 
noastre", „Cresc forțele pării-, 
„Politica externă a R.P.IL, poli
tică de pace ți înțelegere intre 
popoare'.

Toate aceste mcterc'e se gă
sesc la ccsele o^egâto-j -i. « 
casele de cufto-ă c e t ne*et-lui. 
la ccsele rc:anc'e Oe a
căminele cuib,'ale etc.

TINERI AGITATORI ! FOLO
SIȚI DIN PUN IN ACTTYTTATEA 
VOASTRĂ ACESTE TIPĂRITURI 
CARE OFERĂ UN BOGAT SI 
SUGESUV MATERIAL PENTRU 
POPULARIZAREA LARGA A REA
LIZĂRILOR REGIMULUI NOSTRU 
DEMOCRAT-POPULAR, a PERS
PECTIVELOR MĂREȚE DESO- SE 
DE HOTĂRIRILE CELUI DE AL 
III LEA CONGRES AL PARTIDU
LUI MUNCITORESC ROMiN.

LUCIA GHERGHICEANU
funcționară

Se îmbunătățește continuu

situația edilitară

șantiere 
orașului. 9 

mîndrie in- 
al muncii

unui tînăr 
succes al

și gospodărească a Capitalei
în anii regimului de demo

crație (populară o importanță 
deosebită s-a acordat îmbună
tățirii situației edilitare și 
gospodărești a Capitalei.

în ultimii 5 ani au fost pa
vate străzi pe o suprafață mai 
mare de 2.000 000 m.p.; în 10 
ani au fost pavate mai multe 
străzi decât în șase decenii de 
stăpinire burghezo-moșiereas-

Spectacole
Teatre

Romeo și Julieta 19-30 : Tea 
trul de Operă și Bale: ai 
R.P.R.; Oameni care uc 19-30: 
Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (Sala Comedia); Dezer
torul 19.30: Teatrul Național 
„I, L. Caragiale" (Sala Studio); 
Celebrul 702 19.30: Teatrul de 
Comedie; Menajeria de sticlă 
19-30: Teatrul Municipal (Sala 
Filimon Sîrbu); Cyrano de Ber
gerac 19.30: Teatrul Armatei 
(Sala Magheru) ; In căutarea 
extraordinarului 20: Teatrul 
Armatei (Sala Studio); Nila 
19.30: Teatrul pentru copii și 
tineret (Sala din C- Millo); 
Cine a ucis? 18: Teatrul pen
tru copii și tineret (Sala Li
bertatea); Vecini de aparta
ment 19.30: Teatrul Muncito
resc C.F.R. Giulești; O scrisoa
re pierdută 20: Studioul Insti
tutului de artă teatrală și cine
matografică „I- L. Caragiale"; 
Herșale Dubrovner 20: Teatrul 
Evreese de Stat; Don Pasquale 
19.30: Teatrul de Stat de Ope
retă; Revista oglinzilor 20: 
Teatrul satiric-muzical „C- Tă- 
nașe" (Sala Savoy); Concert 
expres 20: Teatrul satiric-mu- 
zical „C- Tănase" (Sala Victo
ria); Punguța cu doi bani 16: 
Teatrul „Țăndărică" (Sala din 
Academiei); Cyrk Polsky 20.30: 
Circul de Stat.

Cinematografe
Aveau 19 ani: Patria ; Da

ma de Pică : Republica, Gh. 
Doja ; Frumoasa aventură: 
Magheru, I. C- Frimu, V. Roai- 
tă, Flacăra, Miorița ; Unde nu 
ajunge diavolul: V. Alecsan- 
dri. București, Anta, 1 Mai; 
Van Gogh : Elena Pavel, Al. 
Sahia, 23 August ; Iubiți viito
rul : Lumina; Mici drame: T. 
Vladimirescu ; Soldați fără u- 
niformă : Central ; Sfioasa : 
Victoria, înfrățirea între po
poare, G. Coșbuc ; Pentru co
pii : Program special; Pentru 
adulți : Război și pace ; 13
Septembrie, Casa de pe două 
străzi: Maxim Gorki, Unirea 
Donca Simo ; Industrie de 
combustibil în U.R.S.S. — O 
călătorie în lumea electronicii 
— Purcelușul mănîncă pepene 
verde — Balada celor 7 caste
le : Timpuri Noi: Confidentul 
doamnelor : Tineretului; Ma
ma India : 8 Martie ; Pisica își 
scoate ghearele : Al. Popov ; 
Marea mă cheamă : Grivița ; 
Bătrâna pianină: Cultural; 
Scrisoare neexpediată : C. Da
vid ; Pe țărmuri îndepărtate : 
Munca.

de la copertă

DAN VINTILA 
tehnician

Scenă din filmul „Aveau 19 ani“,

că. în numeroase cartiere ac
țiunea de pavare s-a încheiat.

Față de anul 1938, rețeaua 
de canalizare a orașului a 
crescut cu 217 km. Realizări 
însemnate s-au obținut și în 
ceea ce privește alimentarea 
cu apă a orașului. Astăzi, în 
Capitală se distribuie de trei 
ori mai multă apă decît în 
1938, iar lungimea rețelei a 
crescut numai în ultimii cinci 
ani cu 74 km. Au fost construi
te apeductul 3 Arcuda—Bucu
rești, apeductul Argeș—Arcuda, 
stația de filtre rapide de la 
Arcuda și este în curs de ter
minare stația de pompare sud, 
care va îmbunătăți și 
mult alimentarea cu apă 
șuiul. <

Bucureștiul începuse
electrificat încă de la sfîrșitul 
secolului XIX. Totuși, în 1944 
cartierele periferice erau a- 
proape în întregime în întune
ric. între anii 1950—1960 ilumi
natul electric s-a extins pe 
circa 3.500 de străzi. Capitala 
are astăzi de trei ori mai 
multe becuri decît în 1950. Ilu
minatul fluorescent și aP«i cel 
cu vapori de mercur a fost 
introdus nu numai pe marile 
artere, dar și într-o serie de 
cartiere. Consumul de energie 
electrică este azi de 6 ori mai 
mare decît în 1938.

mai 
a ora-

a fi

(Agerpres)

CARNET CINEMATOGRAFIC

■suc. Eugen Fruazx 
ori ^Legendele Oi 
O țÎJXUiQ cs gqJc 
arsrd artistic*
tehnice cie editurii. Cu 
mai greu e de înțeles de ce 
producția ei apare uneori sub 
propriul ruval.

Să prr.ra de-aproepe una 
dintre cete «ai recente reah- 
zăr: in acest doutearu : „Obee- 
sra" de locn Grigorescu. coper
ta de 1. Mcinar. Scriitorul rela
tează fapte din lagărele hitte- 
riste, adoptind un ton sec, de 
povestire nudă, iără comentat, 
dar care tocmai de aceea con
turează crima cu linii groase. 
Graficianul a reținut conflictul 
tragic dintre umanitate și cri
ma fascistă: un fir de sîrmă 
ghimpată barează un orizont 
albastru, senin și această aso
ciație de imagini sugerează 
drama vieții care se zbate după 
bariera sinistră de oțel. în co
pertă conținutul e concentrat 
la maximum și efectul ideolo
gic e imediat datorită expresi
vității artistice. Altă pildă: 
Tiberiu Nicorescu a sugerat în 
supracoperta cărții lui I. Ruse 
„In portul de pescari" sensul 
desfășurării epice de la mize
ria de odinioară, indicată în 
șirul de colibe intr-o rină, la 
bunăstarea de azi, exprimată 
în șirul de căsuțe netede și 
drepte, fără să neglijeze clima
tul poetic al cărții evocat în 
fășia de apă străbătută de bărci.

Uneori însă simbolul e un 
simplu act de formalism : la 
romanul lui Tudor Teodores- 
cu-Braniște „Primăvara apele 
vin mari" coperta transcrie în 
ondulațiile fluide din desen, 
figura de stil din titlu, ocolind 
orice aluzie la conținutul critic 
social al cărții. La „Iubește 
ziua de mîine" de P. Sălcudea- 
nu, fondul de spice galbene 
nu anunță cu nimic caracterul 
realist-socialist al scrierii de
spre viața satului actual. In a- 
semenea cazuri, autorii imagi
nii socotesc coperta ca pe un 
accesoriu tipografic „asortat" 
la conținut (spicul „merge" cu 
realitatea 
cravata 
gris). E 
care se , 
iluzionat
este însuși redactorul artistic, 
care la un desen executat cu 
finețe nu mai găsește nimic de 
obiectat, uitînd să întrebe în 
ce măsură’ coperta respectivă 
recomandă sensul contemporan 
al operei literare.

Dacă asemenea coperte ig
noră pur și simplu conținutul

la care sint aplicate, altă 
trie de imagini vulgari- 
cartea prin faptul că aleg 

text un element nesemniii- 
v. „Oameni ți păminturi" 
Dumitru Mircea e o carte 

spre personalitatea prin de- 
temporană a unor 
li pentru socialism, 
re vreun conținut 
a amorfă de pe co- 

tdor Vladimi- 
intin evo- 
roluționar 
reprezintă 

r-o gra- 
t în di- 
o com- 
n-ar fi 

energic

pe Tc 
vurd i 
mensk 
poziție ii 
putut cc

CU 
a 
în

In legătură 
prezentarea grafică 
unor cărți apărute 
Editura Tineretului

e cristalizat cri- 
copertei. Redac- 
în mod exclusiv 
artistului. Dacă

dinamismul și prestanța erou
lui 1 In toate aceste cazuri e 
vorba de o concepție îngustă, 
prin care conținutul cărții e 
definit formal, întîmplător.

De aici se poate deduce că 
în redacția artistică a Editurii 
Tineretului nu 
teriul calității 
torii se bizuie 
pe gusturile
volumul are norocul să încapă 
în mîinile unui grafician bun 
și dacă acesta are șansa unei 
inspirații bune, editura înregi
strează un succes. Altminteri, 
volumul e sortit eșecului din 
punct de vedere grafic. Hazar
dul e însă un prost colabora
tor, deoarece persecută și fa
vorizează cărțile fără nici un 
fel de criteriu. In timp ce vo
lumele din colecția „Mari că
lători — mari descoperitori" se 
bucură de o inspirată prezen
tare grafică datorată 
Brînză, o colecție 
cum este „Clasicii 
copiilor" suferă de 
nesemnificativă și adesea prost 
executată. Vezi de pildă „Ca
ragiale" : galeria de chipuri 
din ilustrație e falsă în raport 
cu conținutul schițelor cara-

lui Troiirt 
însemnată 
povestind 
o copertă

ca! ești. Copiii aceștia cîrni și 
vioi cu aer de eroi pozitivi nu 
au din Ionel, d-1 Goe ori Mi
tică Dăscălescu, decît șapca 
„mariner', ori galoanele de 
„mcioraș'. Cu puțină exigență, 
redactorul de carte ar fi putut 
obține de la Gion, care e un 
bun desenator, o copertă adec
vată. .

Același orb hazard dictează 
diierența de calitate între cele 
două colecții de știință popu
larizată ale editurii — „Să 
știm" și „Știința învinge'. Am
bele își propun să trateze cu
noașterea ca pe o pasionantă 
aventură in lumea materiei, 
procedeu care ni se pare bun. 
Ca și stilul de redactare, sti
lul copertelor urmărește a ii 
antrenant după o anume tacti
că pedagogică. Dacă la colec
ția pentru școlari „Să știm" 
ilustratorul i Dumitru Ionescu) 
a găsit tonul adecvat, de basm 
adevărat, concretizat în dese
nul vioi, decorativ și stimula
tor, al imaginației, in schimb 
la colecția mai vîrstnică „Ști
ința învinge' coperta nu și-a 
aflat profilul. Oscilează între 
desenul bombastic, tehnicist 
(„Știința privește spre vii
tor", „De la sateliții artifi
ciali la zborurile interplane
tare' etc.) și verva artificială 
a imaginii, cu personificări 
puerile și umor căznit („De la 
silex la diamantele sintetice").

Ar fi bine ca în redacție să 
se stabilească o concepție cla
ră despre rostul ideologic și 
estetic al prezentării grafice. 
Înarmați cu un criteriu obiec
tiv de apreciere a calității ima
ginii de pe copertă, responsa
bilii artistici ai volumelor pot 
colabora eficace cu desenato
rul, își pot formula limpede 
exigența.

Există astăzi la noi condi
țiile unor exigențe editoriale 
sporite : un număr mare de 
graficieni talentați, metode 
poligrafice avansate, un plan 
editorial din care reies sarci
nile educative ale prezentării 
artistice. Toți acești factori 
trebuie să fie mereu prezenți 
în activitatea zilnică a redac
ției artistice din Editura Ti
neretului.

ANCA ARGHIR

„Aveau 19 ani" 
(studiourile cinemato
grafice din Odesa)
„Omul trebuie să se ferească 
trăi o viață străină lui" ~ lea

va spune cu înflăcărată pasiune 
tovarășilor săi cursantul de 
școală militară Anatoli Beskov, 
într-un grav moment de tensiune.

Ce s-a întîmplat ? Anatoli, 
fiul unui îndrăzneț pilot de în
cercare care a pierit în timp ce 
experimenta un nou tip de a- 
vion, trăiește pentru realizarea 
unei unice și pătimașe dorinți : 
să zboare, să ia locul tatălui 
căzut la datorie. Dorința sa este 
pe deplin justificată, căci Ana
toli știe că în statul sovietic 
a visa înseamnă a irealiza. lată 
pentru ce chiar și atunci cind 
comisia medicală își va da ver
dictul, avizînd că nu e apt pen
tru aviație și îl va trimite la o 
școală de artilerie, Beskov nu-și 
va considera visul spulberat ci, 
cu sporită îndirjire, va începe 
un lung șir de ciudate antrena
mente. Pasiunea pentru profesia 
iubită, răspunderea pe care o 
simte pe umerii săi față de me
moria tatălui căruia i-a promis 
că va deveni pilot, este însă gre-

de Anatoli, care in 
concrete 

consideră, 
dreptate, că

șit înțeleasă 
sarcinile lui 
daș. El 
bună 
se cuvine, dar uită că tocmai 
de aceea răspunderea sa in în
deplinirea datoriilor de cetățean 
este cu atit mai mare. Genero
zitatea, elanul tineresc al lui A- 
nctoli sint unilaterale, acesta 
trăind mai mult în visurile sale 
și mai puțin în cadrul subunității 
în care își îndeplinește înalta 
datorie a serviciului militar.

Dar Beskov va fi ajutat de to
varășii săi, de fata pe care o 
iubește — și care îl iubește — 
dar mai ales de locțiitorul po
litic, comunist încercat, bun cu
noscător al oamenilor. De acum, 
pasiunea și generozitatea impe
tuoasă a lui Anatoli și-au găsit 
adevărata cale, cu ajutorul cald 
și prietenesc al colectivului. Fil
mul se încheie cu plecarea tînă- 
rului ostaș la școala de piloți, 
Beskov văzîndu-și astfel visul în 
pragul împlinirii. Alături de A- 
natoli, Olga, frumoasa și înflă
cărată soră a comandantului 
subunității aduce o prospețime 
plină de farmec și generozitate, 
trăsături atît de specifice tine
retului sovietic. Galeria persona
jelor din film este deosebit de 
bogată și e greu s-o reduci la

este co
și pe 

totul i

o simplă enumerare, ținem insă 
să-l amintim pe simpaticul, haz
liul dar și exigentul plutonier 
Baba, într-o interpretare care nu 
poate fi uitată.

„Casa de pe două 
străzi"

Tin tragic episod inspirat 
din viața socială a Bulgariei 
anilor dinainte și din timpul 
celui de al doilea război mon
dial, transpus cu dramatism 
pe ecran de cineaștii din țara 
vecină și prietenă.

Filmul dezvăluie cu price
pere prin destinele a doi frați, 
Vladimir și Kiril, configurația 
complexă a unei epoci zbuciu
mate și tragice din istoria 
Bulgariei, căzută sub apăsarea 
de moarte a fascismului. Cei 
doi frați, fii ai unui comunist 
silit să plece din patrie din 
pricina prigoanei polițienești, 
sînt firi deosebite. Kiril apar
ține cu întreaga sa ființă cau
zei partidului, fiind în fruntea 
luptei puternicului grup de 
comuniști ilegaliști din oraș. 
Vladimir însă, proaspăt absol
vent al liceului, vădește o ati
tudine echivocă. O iubire pură

preocupa- 
fac să in
și poziția

șt romantică, ca și 
rile sale literare îl 
țeleagă greșit rolul 
sa în societate. Cînd Kiril va, 
lua drumul luptei de parti
zani, Vladimir nu va găsi des-, 
tulă putere pentru a-l urma. 
Neputînd deocamdată să vadă 
mai departe de propriile sale 
interese, el va fi pînă la urmă 
victimă a șovăielilor sale, 
căci o bandă compusă din 
membri ai unei organizații te
roriste fasciste îl vor bate 
crunt, lăsîndu-l în nesimțire. 
Din această pricină se va îm
bolnăvi grav și își va pierde 
viața, jertfă absurdă și inu
tilă.

Filmul demonstrează astfel 
că singura cale în viață este 
lupta revoluționară, dusă pînă 
la capăt, fericirea personală 
nu este ceva izolat ci o părti
cică a marii fericiri generale, 
obținute de cele mai multe ori 
prin grele lupte și dureroase 
jertfe umane.

Acest mare adevăr l-a înțe
les de mult Kiril și filmul se 
încheie cu imaginea dîrză a 
acestui neînfricat luptător care 
pornește mai departe să-și în
deplinească datoria sfîntă față 
de patrie și partid.

ATANASIE TOMA

i satului — precum 
albastră la hainele 
regretabil că primul 
lasă în aceste cazuri 

de grațiile grafice

sala Ateneului R. P.

Informații
Pianista bulgară Emy Bo- 

har, laureată a mai multor 
concursuri și festivaluri muzi
cale internaționale de la Bu
dapesta, Paris, Praga și Var
șovia, a susținut joi seara, un 
recital în 
Române.

★

Matei Millo a Tea-în sala 
trului Municipal a avut loc joi 
seara în prezența autorului, 
premiera piesei „Regele și câi
nele" de scriitorul grec Spiros 
Melas.

La spectacol au asistat to
varășii acad. Ilie Murgulescu 
ministrul învățămîntului și 
Culturii, acad. A. Joja, preșe
dintele Academiei R. P. Ro- 
mîne, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, ai 
Sfatului Popular al Capitalei, 
oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au fost de față ambasado
rul Greciei la București, Ale
xandre Cimon Argyropoulo, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Tînărul Constantin Găzdaru, muncitor la Uzinele „23 August" 
din Capitală este un talentat pictor amator. El frecventează 
-ursurile Școlii populare de artă, lată-l, în fotografie discutînd 

cu colegii despre noua sa lucrare : „Vagon-cisternă".
Foto : GR. PREPELIȚA

Pentru sănătatea oamenilor muncii
Pentru îmbunătățirea con

tinuă a asistenței medlco-sa- 
nitare a celor ce muncesc în 
fabrici, uzine, mine și pe șan
tiere, în ultimii 4 ani s-au 
construit și amenajat 33 poli
clinici de întreprindere și 
peste 100 de dispensare medi
cale.

Centre muncitorești ca Re
șița, Moinești, Copșa Mică, 
Comănești, Moreni, Victoria, 
Făgăraș, Lupeni ca și nume
roase alte localități care altă-

dată erau complet lipsite de 
asistență medicală, dispun as
tăzi de o puternică rețea de 
unități sanitare, dotate cu a- 
paratură medicală modernă* 
stații de salvare, stații Avia- 
san etc.

Ca urmare a grijii statului 
democrat-popular pentru a- 
părarea sănătății celor ce 
muncesc, în prezent funcțio
nează 100 de policlinici și am
bulatorii de întreprinderi, 477 
dispensare și 1.177 de puncte 
sanitare.



Asasinii lui Lumumba
sâ răspundă

pentru crimele lor!
DE

Mitingul și demonstrația de protest
Capitalăale tineretului și studenților din

Vișfa pafriofilor 
congolezi 

este în primejdie

La Kremlin s-au încheiat

Le descifrezi cu ușurință 
gîndurile. Fețele lor ti
nerești, gesturile lor, în

treaga atmosferă ce a pus stă- 
pînire pe spațiosul amfiteatru 
îți dezvăluie sentimentele de 
profundă indignare ale aces
tor tineri muncitori și stu
denți din București față de 
mișeleasca asasinare a lui Pa
trice Lumumba și a altor pa
trioți congolezi.

Congoul se află la mii și mii 
de kilometri depărtare de me
leagurile noastre. Dar eveni
mentele tragice din acest în
cercat colț al Africii zguduie, 
nu-i lasă indiferenți pe tine
rii noștri. în Congo — un po
por luptă curajos pentru a 
rupe definitiv lanțurile robiei 
coloniale. Un popor care vre
me de opt decenii a cunoscut 
înfiorătorul jug colonialist. Un

treaga sa comportare s-a de
mascat ca un docil lacheu al 
colonialismului. Hammarsk- 
joeld trebuie să fie înlăturat 
imediat din funcția de dem
nitar al O.N.U. ! — sublinia
ză vorbitorul iar asistența a- 
probă această justă cerință.

La tribună urcă un tînăr din 
însîngerata Algerie. Este stu
dentul Kazi Magid. Cuvintele 
lui sînt pline de revoltă îm
potriva monstruozităților co
lonialiste. Tînărul acesta cu
noaște bine înfățișarea hîdă 
a colonialismului. Poporul lu: 
este doar de ani de zile victi
ma unui murdar război colo
nial. Iată de ce Kaz: Magic 
subliniază în primul rind că 
evenimentele tragice din Con
go nu reprezintă un fapt izo
lat, ci se integrează în an
samblul fărădelegilor colo-

spunem : ați greșit! Lumum
ba a murit, dar cauza lui 
trăiește, ea nu poate fi ucisă". 
Studentul sudanez a amintit 
că reprezentantul american 
la O.N.U. a declarat cu fățăr
nicie că regretă asasinarea 
lui Lumumba. Dar 
..regrete" — a spus

• UN NOU RAPORT AL 
PREZENTANTULUI SPECIAL 
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Lucrările Consfătuirii 
fruntașilor din agricultură Ji:

'•'v.

li timpul mitingului...

popor căruia astăzi colonialiș
tii încearcă să-i impună din 
nou odioasa lor dominație, de 
astă dată sub o firmă nouă.

Privim sala. Pe băncile am
fiteatrului remarcăm tineri 
deosebiți ca preocupări, unii 
veniți din halele uzinelor iar 
alții din laboratoarele și lec
toratele - universitare. Sînt 
printre ei și tineri străini ce 
învață în țara noastră, sosiți 
din îndepărtate colțuri ale lu
mii. Sentimentele lor au un 
numitor comun : solidaritatea 
deplină cu lupta dreaptă a 
poporului congolez, mînia față 
de fărădelegile colonialiștilor 
și ale marionetelor lor.

Ce gîndesc acești tineri ? 
Mohamud Ahmud Omar este 
un tînăr student din Somalia 
aflat doar de cîteva săptă- 
mîni în țara noastră. Cunoaș
te puține cuvinte romînești 
dar lozincile ce răsună cu vi
goare în amfiteatrul arhiplin 
îl emoționează adine. Ele ex
primă și gîndurile și năzuin
țele sale. Discutăm cu Mo
hamud Ahmud Omar. Este 
profund îndurerat de asasi
narea lui Patrice Lumumba. 
„Crima aceasta au comis-o 
colonialiștii și slugile lor. Ii 
cunoaștem pe criminali — 
sînt marionetele Chombe, Mo
butu și Kasavubu, patronii 
lor belgieni și americani și 
secretarul general al O.N.U. 
— Hammarskjoeld, complice 
al ucigașilor. Popoarele Afri
cii nu-i vor ierta niciodată 
pe acești criminali odioși. In 
inimile noastre, ale africani
lor, Lumumba trăiește și va 
trăi... Vă rog să scrieți în 
ziar că noi, tinerii africani, 
sîntem ferm hotărîți să lup
tăm pînă Ia ultima suflare a 
vieții noastre pentru ca de 
pe pămintul Africii să fie iz
gonit și ultimul colonialist".

....JOS COLONIALISMUL!". 
Lozinca a pornit de undeva 
din fundul sălii și minute în 
șir tinerii o scandează. Un 
tînăr muncitor strigă : „AFA
RĂ CU COLONIALIȘTII 
BELGIENI DIN CONGO !". 
Imediat din sute de piepturi 
tinerești răsună : „Afară ! A- 
fară cu colonialiștii din Con
go și din Africa !"

Mitingul tinerilor muncitori 
și studenți din București este 
deschis de Ghiță Florea, pre
ședintele Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților din 
București. Vorbitorul înfăți
șează un tablou al evenimen
telor din Congo și exprimă 
mînia tineretului nostru în 
legătură cu monstruoasele 
crime pe care colonialiștii 
le-au comis în Congo, crime 
care au culminat cu asasina
rea lui Patrice Lumumba. 
Cuvintele vorbitorului sînt 
subliniate de lozinci ce răsu
nă cu putere: „Rușine asa
sinilor lui Lumumba !", „Să 
fie trași la răspundere asa
sinii patrioților congolezi și 
complicii acestora !".

Vorbitorul arată că răs
punderea pentru situația gra
vă ce s-a creat în Congo re
vine colonialismului belgian 
și celorlalte țări din N.A.T.O. 
în frunte cu S.U.A. Colonia
lismul muribund și-a pătat 
încă o dată mîinile cu sîngele 
unui popor dornic de liberta
te. Asasinarea lui Lumumba 
este un act premeditat. El nu 
ar fi fost cu putință fără 
complicitatea criminală a se
cretarului general al OjN.y., 
Hammarskjoeld, care prin în-

nialiste. „A sunat ceasul din 
urmă al colonialismului și ni
mic nu va putea salva de la 
pieire groaznicul sistem colo
nialist" — spune el. Studen
tul algerian atrage atenția în 
cuvintul său asupra răspun
derii ce revine S.U.A. pentru 
sprijinirea acțiunilor mîrșave 
ale colonialismului belgian în 
Congo ca și ale colonialismu
lui francez în Algeria. Toto
dată, vorbitorul amintește de 
rolul nefast al lui Hammarsk
joeld ce nu mai poate fi to
lerat ca demnitar al O.N.U. 
Cuvîntarea tînărului algerian 
produce o puternică impresie 
asupra sutelor de tineri pre- 
zenți la miting ce-1 aplaudă 
călduros pe vorbitor.

Un tînăr negru se apropie 
de microfon. Vorbește în ro- 
mînește, cu vizibilă dificul
tate. E venit nu de mult la 
București. Din cuvintele sale 
răzbate mînia împotriva asa
sinilor colonialiști. Cei pre- 
zenți ascultă cu atenție pe tî
nărul student kamerunez 
Tchadje Christophe. El arată 
că popoarele africane așteap
tă să fie luate măsuri efi
ciente pentru arestarea și ju
decarea clicii Chombe-Kasa- 
vubu-Mobutu, asasinii lui Lu
mumba și ai altor patrioți 
congolezi, pentru curmarea 
fărădelegilor colonialiste din 
Congo care se petrec cu 
îngăduința și complicitatea 
O.N.U., pentru retragerea 
imediată a personalului mili
tar belgian din această țară.

Tînărul muncitor Antip 
Traian de la uzinele „23 Au
gust" din București a expri
mat solidaritatea tineretului 
nostru cu eroicul popor con
golez care luptă împotriva co
lonialismului. Vorbitorul a a- 
rătat că el și tovarășii lui de 
muncă, ca și toți tinerii din 
patria noastră, înfierează pe 
autorii odiosului asasinat că
ruia i-a căzut victimă primul 
ministru al guvernului legal 
al Congoului — Patrice Lu
mumba. Asasinii luptătorilor 
pentru libertatea poporului 
congolez. marionetele colonia
liste de teapa lui Kasavubu. 
Chombe. Mobutu, să fie ime
diat arestați și judecați pen
tru fărădelegile comise. Ti
neretul romin se află ală
turi de încercatul popoi 
congolez și iși manifestă 
convingerea sinceră că nici o 
fărădelege colonialistă nu va 
reuși să înăbușe mișcarea de 
eliberare națională din Congo 
ca și din toată Africa.

Studentui Salim Maaruf din 
Republica Arabă Unită a a- 
rătat că tineretul arab se 
alătură cu toate forțele luptei 
eroice a poporului congolez și 
condamnă imperialismul pe 
care-1 face răspunzător pen
tru tot ceea ce se petrece în 
Congo. Imperialiștii nu vor 
putea opri prin asasinate lup
ta dreaptă a popoarelor afri
cane. O furtună de aplauze 
însoțește cuvintele vorbitoru
lui. Un tînăr negru se ridică 
in picioare și strigă : „JOS 
COLONIALISMUL !“ Ca un 
ecou, sala răspunde : „JOS. 
JOS, JOS, COLONIALIS
MUL !“.

Un nou 
studentul 
Suliman. 
comise, 
trăiesc acum ultimele zile au 
crezut că pot înăbuși mișca
rea de eliberare națională a 
poporului congolez. Noi 1«

aceste
_ _ Abder

man SuLman — sint însoțite 
de avioanele și armamentul 
trimis bandejor de asasini ale 
lui Chombe și Mobutu.

Anghel Ion aduce salutul 
studenților Universității „C. I. 
Par hon" din București. El 
spune : „Mînia noastră se în
dreaptă împotriva colonialiș
tilor cart poartă răspunderea 
pentru asasinarea eroilor na
ționali ai Congoului Ucide
rea lui Lumumba și a tova
rășilor săi de luptă a dovedit 
că colonialiștii pun neconte
nit la cale crime împotriva 
năzuințelor de libertate ale 
popoarelor".

Sutele de tineri muncitor: 
și studenți aprobă o moțiune 
adresată legației Belgie: din 
București in care se spune 
printre altele : JioL tinerii 
muncitori si sradenți din ora
șul București, luind cunoș
tință eu profundă indignare 
șț minie de asasinarea mise- 
leaseă a celor mai buni fii 
ai poporului congolez. nein- 
fricați luptători pentru cauza 
scumpă a libertății — Pa
trice Lumumba și tovarășii 
săi de luptă apropiați J. 
to și M. Mpolo, precum 
altor patrioți de frunte, 
tizani ai guvernului legal 
golez. urmărind cu profundă 
indignare desfășurarea tragică 
a evenimentelor din Congo, 
ne ridicăm glasul nostru de 
protest alături de milioanele 
de oameni cinstiți din lumea 
întreagă și înfierăm energic 
acțiunile criminale ale colo
nialiștilor șd marionetelor 
lor—"

Din nou minute în șir ră
sună aplauze și ovații. Tinerii 
salută eroicul popor congo
lez, guvernul său legal condus 
acum de Antoine Gizenga, 
cep să se pună capăt ameste
cului colonialiștilor belgieni 
și americani în Congo, să fie 
înlăturat Hammarskjoeld. Un 
tînăr propune ca participan
ții la miting să meargă la le
gația Belgiei spre a înmîna 
moțiunea de protest. Aplau
ze puternice aprobă propu
nerea.

Se înserează. Pe bulevardul 
Magheru se scurge coloana 
sutelor de tineri. Ei poartă 
portrete ale lui Patrice Lu
mumba și pancarte cu lozinci 
in limbile romînă, franceză, 
engleză și arabă care condam
nă crimele colonialiștilor în 
Congo și pe complicii acestora 
în frunte cu Hammarskjoeld. 
In fața legației Belgiei s-a 
desfășurat o puternică demon
strație de protest. Tinerii au 
încercat zadarnic să prezinte 
reprezentanților legației mo
țiunea adresată, deoarece a- 
ceștia au preferat să rămînă 
în spatele ușilor încuiate.

Zeci de tineri, printre care 
se aflau numeroși studenți din 
țările Asiei și Africii, trecînd 
peste cordonul milițienilor 
care protejau legația, au pă
truns în curte. Ei au așezat 
pe ziduri, la ferestre, pe gar
durile de fier ca și în copacii 
din fața clădirii portrete ale 
neuitatului Patrice Lumumba 
precum și numeroase lozinci 
de protest. Citim pe una din 
aceste lozinci : „Asasinii pa
trioților congolezi să-și pri
mească pedeapsa !“. Primind 

miliția a degajat 
Manifestația

Oki- 
«i a 
par- 
con-

întăriri, 
curtea legației.
a continuat însă timp înde
lungat, în stradă, în fața clă
dirii legației belgiene. Sutele 
de tineri aflați în apro
pierea clădirii legației ma
nifestau plini de indignare 
împotriva asasinilor colonia
liști : „Jos colonialismul",
,5ă fie înlăturat Hammars- 

„Libertate pentru 
„Afară cu colonîa- 

„Pedeapsă

kjoeld" !, 
Congo
liștii din Congo!", 
asasinilor!“.

EUGENIU 
CAROL

OBREA 
ROMAN

YORK 23 (Agerpres).— 
raportul reprezentantului

NEW
Din
special al O.N.U. în Congo. 
Dayal, dat publicității la 22 fe
bruarie, reiese că viața altor 
patrioți congolezi este in pri
mejdie. In raport, care conține 
o copie a unei note adresate de 
Dayal pretinsului „președinte* al 
.statului minier" din Kasai. 
Kalonji. reprezentantul special 
arată că a aflat despre deporta
rea ahor persoane de Ia Leo
poldville la Bakwanga. unde au 
fost uciși zilele trecute mai 
multi patrioți congolezi. Dayal 
nu menționează cite persoane au 
fost deportate, subliniind doar 
că soarta lor provoacă serioase 
îngrijorări. Dayal a cerut lui 
Kalonji să-i comunice care este 
numărul 
deportați de la începutul lunii 
februarie *
lor.

Agenția
Kamitatu. _ 

vineiei Leopoldville, a declarat 
că la Bakwanga au fost uciși 16 
patrioți. Kamitatu și-a expri
mat indignarea față de asasi
narea patrioților.

MOSCOVA 23 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 23 februa
rie s-au încheiat la Kremlin lu
crările Consfătuirii fruntașilor 
din agricultura zonei centrale a 
R.S.F.S.R. Cei aproximativ 2.000 
de delegați la Consfătuire au 
discutat cele mai importante 
probleme ale avîntului continuu 
al agriculturii și zootehniei în 
colhozurile și sovhozurile zonei 
centrale a Rusiei.

la ședința de inchidere a ros
tit o amplă cuvîntare primul se
cretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov.

Participanții la Consfătuire au 
adoptat un Apel către toți lu
crătorii din agricultura zonei 
fără cernoziom. A fost adoptat 
de asemenea textul unei scri
sori de salut adresate Comite
tului Central al P.C.U.S.

x
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prizonierilor politici

=1 care a fost soarla

P11 relatează eâ 
guvernatorul pro

Comunicatul 
participanților 
la conferința 
de la Accra

ACCRA 23 (Agerpres). — 
în comunicatul dat publi
cității de participanții la 
conferința miniștrilor de Ex
terne ai țărilor care au luat 
parte la Conferința de la Ca
sablanca (Ghana, Guineea, 
R.A.U., Maroc, Mali și guver
nul provizoriu al Republicii 
Algeria) este condamnată asa
sinarea bestială a iui Lumum
ba și a celorlalți patrioți con
golezi. Miniștrii reafirmă că 
recunosc drept unic guvern 
legal al Republicii Congo gu
vernul condus de Antoine Gi- 
zenga, subliniind că țările lor 
acordă întreaga încredere aces
tui guvern. Miniștrii cheamă 
toate țările să recunoască a- 
cest guvern și să facă schimb 
de misiuni diplomatice cu el-

In declarație se spune că 
participanții la conferință au 
aflat cu oroare despre pune
rea în aplicare a unui program 
sălbatic de asasinate în Con
go- Acest plan barbar întocmit 
de imperialiști și agenții lor 
urmărește asasinarea tuturor 
membrilor parlamentului fa
vorabili lui Lumumba, pentru 
ca apoi să fie convocat ceea 
ce a mai rămas din parlament, 
asigurîndu-se astfel o majori
tate automată favorabilă slu
gilor imperialiștilor.

Particiipanții la conferință 
recomandă un ansamblu de 
măsuri pentru prevenirea răz
boiului civil în Congo.

Miniștrii de Externe ai ce
lor șase țări africane sublinia
ză că ajutorul acordat de 
O.N.U., Congoului trebuie să 
se bazeze pe o cerere în acest 
sens adresată de guvernul cen
tral congolez condus de Gizen- 
ga-

Măsurile propuse de miniș
trii de Externe întruniți la 
Accra prevăd, de asemenea, 
oprirea completă și imediată a 
oricărei mobilizări în toate re
giunile Congoului, expulzarea 
imediată a tuturor belgienilor 
și a tuturor străinilor din for
mațiunile militare și paramili
tare care nu aparțin O.N.U., 
neutralizarea și dezarmarea 
tuturor militarilor și parami
litarilor din forțele care nu a- 
parțin O.N.U., eliminarea in
tervenției străine sub toate 
formele ei (aprovizionare, ar
mament, personal sau fonduri) 
cu excepția celei a O.N.U., 
controlul șj inspecția societă
ților străine și a băncilor co
merciale.

JAPONIA :

milioane de demonstranți 
în apârarea drepturilor 

oamenilor muncii
23 (Agerpres).TOKIO

TASS transmite: La 23 fe
bruarie. in întreaga Japonie 
au avut loc mitinguri, demon 
sirații și greve de protest ale 
muncitorilor și funcționarilor 
împotriva ofensivei capitalului 
monopolist asupra intereselor 
vitaL» Si a drepturilor de bază 
ale oamenilor muncii din Ja
ponia- Potrivit datelor Consi
liului General a] Sindicatelor.
LA DEMONSTRAȚIILE DIN 
23 FEBRUARIE ALE OAME
NILOR MUNCn AU LUAT 
PARTE APROXIMATIV 
DOUA MILIOANE DE OA
MENI. Mitinguri și demonstra
ții au avut loc in 500 de orașe.

Metalurgiștii, feroviarii, con
structorii. profesorii, persona
lul medical âu ieșit pe străzile 
și piețele orașelor din Japonia 
cerînd majorarea salariilor, 
stabilirea unui minimum de 
salarii, dizolvarea organizații
lor fasciste de dreapta.

în parcul Hibia din Tokio 
s-au adunat 30.000 de repre
zentanți ai muncitorilor și 
funcționarilor de la întreprin-

denie și instituțiile din capi
tala Japoniei. La acest miting 
au luat cuvintul reprezentanți 
ai Consiliului General al Sin
dicatelor din Japonia și ai al- 
’or organizații democratice din 
țară.

Participanții la miting au a- 
doptat o rezoluție in care cer 
guvernului și parlamentului 
să majoreze salariile-
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vorbitor la tribună: 
sudanez Abderman 
„Prin asasinatele 

colonialiștii care-și

Muncitorii greci trăiesc și muncesc 
foarte grele 
ziarul „Avghi" —

în condiții
Un articol din

După marșul celor 10.000 de 
demonstranți împotriva baze
lor americane de submarine 
înzestrate cu racheta „Pola- 
ris“, mulțimea a continuat să 
rămînă în semn de protest 
încă mult timp pe străzile 

Londrei
ATENA 23 (Agerpres). — 

Ziarul ,.Avghi‘ publică noi 
fapte care dovedesc condițiile 
grele în care trăiesc și mun
cesc mii de muncitori greci. 
Unui număr de peste 3.000 de 
muncitori ai societății pentru 
fabricarea îngrășămintelor chi
mice care lucrează în condiții 
dăunătoare sănătății nu li se 
garantează nici un fel de pro
tecție a muncii. Acești mun
citori nu au fost incluși în ca-

PE SCURT
PARIS. — Televiziunea fran

ceză a transmis miercuri la 
ora 21,30 în cadrul Emisiunii 
„Ballades etranges", un inter
viu luat cineastului romin Ion 
Popescu Gopo de către Jacques 
Villa, după care a fost pre
zentat filmul „7 arte".

CALUL 11 A. — In seara de 
23 februarie a sosit la Cal
cutta. capitala statului Ben
galul de vest, A. N. Kosighin, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
Locuitorii Caleuttei au ieșit 
in stradă și au făcut o caldă 
primire oaspetelui sovietic, 
care a trecut intr-o mașină 
deschisă împodobită cu flori.

HAVANA. La Havana a a- 
vut loc procesul unui grup de 
27 contrarevoluționari cubani 
care au organizat diferite ac
țiuni de sabotaj pe teritoriul 
Cubei. Potrivit relatărilor a- 
genției UPI, acuzații au recu
noscut în cursul procesului că 
au primit ordine din partea 
colonelului american „Kelly" 
care a fost identificat drept 
colonelul Sam Kail, atașatul 
militar al Statelor Unite la 
Havana.

Tribunalul a condamnat gru
pul contrarevoluționarilor cu
banezi la închisoare pe diferi
te termene.

TOKIO. — La Tokio s-a a- 
nunțat că șeful Direcției de 
poliție din Tokio, Ogura, și-a 
înaintat demisia. Forțele de
mocratice din Japonia consi
deră această manevră. Ia fel 
ca și demisia de odinioară a 
președintelui Comisiei guver
namentale pentru problemele 
securității publice, Yamadzaki, 
după asasinarea lui Asanuma, 
drept o încercare a guvernului 
și a partidului guvernamental

tegoria 
creazâ

Itt-

de a scăpa de răspundere pen
tru politica de încurajare a 
elementelor fasciste, jertfind 
pe unii din executantii voinței 
lor.

ATENA. — După cum anun
ță ziarul „Avghi" la î3 februa
rie in Pireu. Asfalia (siguran
ța greacă) a arestat și trimis 
intr-un lagăr de concentrare 
pe P- Katirinis, membru al 
Comitetului Administrativ al 
EDA, membru al Comitetului 
orășenesc din Pireu al parti
dului, fost deputat în parla
ment. In ultimele zile în dife
rite regiuni ale țării au fost 
arestați încă cițiva fruntași și 
partizani ai EDA.

LONDRA. — In cursul urmă
toarelor două luni, zece profe
sori englezi vor ține conferin
țe în universitățile din Uniu
nea Sovietică- In același timp 
un grup de profesori sovietici 
vor ține conferințe în univer
sitățile engleze.

lucrătorilor care
în condiții fizice grele 

și dăunătoare pentru sănătate, 
ceea ce face ca ei să poată ieși 
la pensie abia la vîrsta de 65 
de ani.

în condiții și mai grele se 
află muncitorii de la șantiere
le navale ale miliardarului 
Niarhos din Skaramanga, 
unde, după cum subliniază 
ziarul, a fost stabilit un regim 
asemănător cu regimul lagăre
lor de concentrare: disciplină 
militară, muncă peste puteri 
și amendă pentru cea mai 
mică greșeală. Fiecare munci
tor poartă pe îmbrăcăminte un 
număr care îi înlocuiește nu
mele. Oricine face cea mai 
mică încercare de a crea o or
ganizație sindicală și de a-și 
apăra drepturile este aruncat 
imediat în stradă.

Foarte grea este situația 
muncitorilor din industria me
talurgică și dtn alte ramuri 
ale industriei. Ca urmare a 
condițiilor insuportabile de 
muncă și a șomajului în masă 
mulți muncitori greci sînt ne- 
voiți „să-și caute fericirea" în 
emigrație. Dar și peste hotare 
situația lor nu este mai bună. 
Un corespondent al ziarului 
„Ethnos“ relatează despre si
tuația a 25.000 de muncitori 
greci aflați în Germania occi
dentală. în majoritate ei nu 
au nici un fel de profesie, în
deplinesc cea mai grea mun
că și nu au posibilitatea să se 
califice. Muncitorii greci tră
iesc în barăci sau construcții 
vechi și sînt siliți să plătească 
pentru aceste „locuințe" o 
sumă extrem de ridicată. Ei 
nu au dreptul să se înscrie în 
sindicatele muncitorilor 
mani.

Cambodgia sprijină 
propunerea privind 

convocarea 
unei conferințe 
internaționale 
pentru Laos

PNOM PENH 23 (Agerpres). 
— După cum transmite cores
pondentul din Pnom Penh al 
agenției France Presse, guver
nul Cambodgiei a anunțat la 
23 februarie că refuză să par
ticipe la Comisia celor trei 
țări pentru Laos, propusă de 
regele laoțian Savang Wat- 
hana.

In comunicatul dat publici
tății la 23 februarie la Pnom 
Penh, guvernul Cambodgiei 
declară că sprijină în conti
nuare propunerea sa anterioa
ră cu privire la convocarea 
unei conferințe internaționale 
pentru Laos în scopul curmă
rii amestecului străin în tre
burile acestei țări.

—•----

Arestări în masă 
în Bolivia

LA PAZ 23 (Agerpres). — 
Agenția Associated Press anunță 
că, potrivit relatărilor unui pur
tător de cuvînt al guvernului bo
livian, după decretarea stării 
excepționale în întreaga țară au 
fost arestate cel puțin 85 de 
persoane, printre care se află 
principalii conducători ai parti
delor și organizațiilor de opo
ziție.

Pe străzile capitalei continuă 
să patruleze poliția care are or
dinul de a împiedica orice fel 
de miting sau demonstrație.

t>IN-VIATA
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Poliția împotriva studenților de culoare

Pe zidurile clădirii legației Belgiei tinerii așează lozinci de protest
Foto : N. STELORIAN
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Agențiile de presă anunță 
că în mai multe state din 
sudul Statelor Unite au 

avut loc mari demonstrații de 
protest ale studenților negri îm
potriva arestării pe nedrept a 11 
colegi de-ai lor care au luat 
parte la o demonstrație anti- 
rasistă in orașul Rock-Hill (sta
tul Carolina de Sud).

Demonstrații deosebit de pu
ternice au avut loc la Chatta
nooga (statul Tennessee), At
lanta (statul Georgia) și Sum
ter (statul Carolina de Sud).

Peste 300 de studenți de la 
colegiul Morris din orașul Sum
ter au organizat o demonstra
ție de protest pentru a-și expri
ma solidaritatea cu colegii lor 
din închisoarea din Rock-Hill, 
care au fost puși la regim de 
carceră.

Poliția a intervenit imediat

pentru a sparge demonstrația și 
a opera arestări în rindurile par. 
ticiipanților. Agenția U.P.I., sub
liniază că „au fost arestați și 
întemnițați peste 80 de studenți 
de culoare. O studentă de cu
loare a fost transportată de ur
gență la un spital, fiind grav 
rănită de polițiști11.

După demonstrații, lo cole
giul din Sumter au fost postați 
polițiști care aveau ordin să îm
piedice prin orice mijloc reedi
tarea demonstrațiilor. Și univer
sitatea din Mississippi a fost 
înconjurată de polițiști însă de 
această dată nu din cauza de
monstrațiilor, ci pentru că s-a 
răspindit zvonul că un student 
de culoare ar fi fost admis în

această universitate unde înva
ță numai studenți albi.

Polițiștii - arată agenția 
Associated Press - au declarat 
că au înconjurat universitatea, 
Ia ordinul oficialităților pentru 
a nu permite accesul tînărului 
negru în universitate și pentru 
„a păzi universitatea și pe cei 
4.000 de studenți albi de peri
colul integrării rasiale".

lată de ce nu este de mirare 
că 25 de polițiști au tăbărît pe 
un student de culoare cînd a- 
ces-ta a apărut în fața sediului 
O.N.U. cu o pancartă pe care 
scria : „Dacă S.U.A. ii oprimă 
pe negri aci, atunci ce să mai 
spunem de acțiunile lor in A- 
frica ?“.

Geografie revanșardă

Vina“ celor 3 studenți 
camerunezi...

După cum transmite agen
ția Reuter, trei studenți 
camerunezi, cărora auto

ritățile franceze le-au ordonat 
să părăsească Franța, au cerut 
azil politic la ambasada Gha- 
nei din Paris. La 20 februarie 
ambasada le-a acordat azil.

Agenția Reuter informează 
că acești studenți sînt parti
zani ai „Uniunii populațiilor 
din Camerun", partid care 
luptă pentru independența na
țională. Ei au luat parte la de
monstrația din fața ambasa
dei belgiene, organizată în 
semn de protest împotriva a- 
sasinării lui P. Lumumba.

-rn instituțiile de invățămint 
/ din Olanda ideile revanșar- 
x zilor vest-germani sînt pro

pagate cu știrea autorităților o- 
landeze. După cum relata recent 
ziarul ,,De Waarheid", la Amster
dam, într-un liceu aflat sub ad
ministrația consiliului municipal 
al acestui oraș, elevii studiază 
geografia Europei după o hartă 
pe care o parte din teritoriul U- 
niunii Sovietice și Republicii 
Populare Polone este prezentat 
ca fiind teritoriu al Germaniei. 
Bineînțeles, asemenea hărți re
vanșarde, ce falsifică realitatea, 
sînt editate in Germania occiden
tală și importate cu docilitate în 
Olanda.

Oficialitățile olandeze pretind 
că grație unor asemenea hărți 
elevii studiază geografia. De 
fapt, nu este decît un procedeu 
lipsit de abilitate de a inocula 
elevilor idei războinice, antiso-

vietice după calapod vest-ger- 
man.

Căutînd, sub presiunea opiniei 
publice olandeze, să justifice u- 
tilizarea acestor hărți, directorul 
secției pentru invățămint a con
siliului municipal din Amster
dam a declarat cu o prefăcută 
inocență că „asemenea hărți re
prezintă un material bun pentru 
studierea cu elevii a problemei 
formării frontierelor intre sta
te"...

După cum se vede revanșarzi: 
de la Bonn nu se mulțumesc cu 
încercările de otrăvire a tinere
tului vest-german, ci încearcă 
să-și extindă sfera de activitate 
și peste hotare spre a răspindi 
criminalele lor idei războinice tn 
rindurile generației tinere Este 
grav că aceste tentative găsesc 
sprijinul cercurilor oficiale din o 
serie de țări participante la blo
cul agresiv N.A.T.O,

GH. PURCAREA
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