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Știința

In întâmpinarea glorioasei aniversări a 40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Romînia

Calitatea — obiectiv principal 
al întrecerii socialiste!

Oamenii muncii răspund prin însufletitoare 
angajamente chemării partidului

Directivele Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste în cinstea ani

versării a 40 de ani de la înființarea Partidului Co
munist din Rominia au găsit un puternic ecou în 
rindurile muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din 
fabrici și uzine, schele petrolifere, de pe. șantierele 
de construcții. Ele constituie o chemare înflăcărată 
pe care partidul o adresează oamenilor muncii din 
întreprinderi de a desfășura larg întrecerea socia
listă pentru obținerea de produse de calitate su
perioară, la nivelul celor mai bune produse simi
lare de pe piața, mondială.

Analizind multilateral posibilitățile existente în

întreprinderi, în lumina indicațiilor cuprinse in Di
rectivele C.C. al P.M.R., muncitorii, tehnicienii și 
inginerii fac numeroase propuneri pentru îmbună
tățirea continuă a calității produselor, prin ridicarea 
la un nivel mai înalt al activității de proiectare, per
fecționarea proceselor tehnologice și însușirea celor 
mai modeme procedee de fabricație prin creșterea 
calificării cadrelor, extinderea experienței înaintate 
în producție, întărirea controlului de calitate.

Această întrecere constituie punctul de plecare a 
unei activități îndelungate, perseverente, duse în 
fiecare întreprindere pentru realizarea de produse 
la un nivel calitativ tot mai înalt

Punind în centrul preocupărilor lor îmbunătățirea

continua a calității produselor, colectivei* de mun 
că ale întreprinderilor s-au angajat să sențnâ ș> 
să dezvolte rezultatele obținut* in lupta pentru eco 
nomii, să continue acțiunea pentru îndeplinirea și 
depășirea planului de producție, creșterea produc
tivității muncii, reducerea prețului de cost și a 
cheltuielilor de circulație, pentru buna întreținere a 
mașinilor și utilajelor in vederea pres^ngirii durate 
lor de funcționare, scurtarea timpului d* executie 
a lucrărilor de investiții, respectarea strictă o disci
plinei contractuale, readucerea in circuital economic 
a stocurilor supranormative.

lată din angajamentele luate in întrecerea socia
listă de colectivele unor întreprinderi industriale in 
cinstea glorioasei aniversări a partidului.

La Uzinele textile Timișoara BRIGĂZI DE TINERET ÎN ÎNTRECERE

PROCEDAT?
Dragi
Vi povesti» mai >■ eriovi teampUri din 

viața nuni tiaâr. despre imprejurirHe de**» 
bite pcia care a treceț ei-

tori • întrebare firească : vei c*m ați fl pre
cedat in stutia lai? Vi răgim si ne ris-

pandețl la aeeasti întrebare, vorbind despre 
voi san despre tovarășii voștri, despre felul 
cam ați procedat sau ați proceda atunci cind 
viața v-ar pane in împrejurări deosebite, ase
mănătoare cu aceea pe care v-o povestim mai 
jos- Cele mai interesante scrisori le vom pu
blic* in ilarul nostru, la această rubrică-

pe care ei hotărise să și-o dă
ruiască oamenilor, satului său, 
lupte pentru ridicarea aces
tuia spre lumină, spre cultură.- 
spre bunăstare.

Primul lucru de care era ne
voie in sat a fost construirea 
•unei școli no:. in care să poa
tă învăța toți copiii satului 
câte șapte clase elementare. 
Școala cea veche era foarte 
mică, o parte din copii învă
țau în casele unor oameni, în 
odăi mici și fără lumină. Or
ganizația de partid și sfatul 
popular hotărâseră deja înce
perea acestei construcții. Ca 
secretar al organizației U.T.M. 
din sa: ei a chemat pe toți ti
nerii să muncească pentru ri

dicarea școlii 
intr-un timp cit 
mai scurt, a 
vorbit cu fieca
re om în parte, 
a fost alături

Uzinele textile Tințșcara 
sint o întreprindere 
modernă, cu hale mari, 

spațioase. Una dintre aceste 
hale s-a dovedit totuși a fi 
neîncăpătoare când, zilele 
trecute, întregul colectiv 
de muncă al uzinei s-a 
adunat aici. Muncitoarele 
din schimbul de dimineață 
tocmai lăsaseră lucrul, iar 
celelalte se pregăteau să intre 
în schimb. în grupuri se

ANGAJAMENTE:
• îmbunătățirea ca

lității firelor de bum- 
bacî depășirea pro
centului de fire cali
tatea A cu 3 la sută 
și mărirea procentului 
de țesături extra cu 
12 îa sută pește sar
cina planificată.

• Se vor creea 10 
articole noi în 35 po
ziții coloristice.

• Se vor da peste 
plan 43 tone fire de 
bumbac și 145.000 
mp de țesături de 
bumbac prin depăși
rea indicilor de utili
zare planificați cu 0,8 
la sută la km l.OOO 
fuse oră. și cu 0.5 la 
sută la bptăi pe război 
și oră.

• Realizarea a 
1.200.000 lei econo
mii la prețul de cost 
și 1.200.000 lei be
neficii peste cele pla
nificate.

real iza produse de cea mai 
înaltă calitate.

— Brigada in care lucrez, a 
arătat datoare* Irina Vlad, 
se angajează ca 98 la sută 
din produsele pe care le 
realizează să fie de calitatea 
întâia, cu cinci procente peste 
sarcina de plan.

— Și postul utemist de 
control, a spus tânăra munci
toare Florica Giucoane poate 
să-și aducă contribuția la îm
bunătățirea calității produ
selor uzinei. Obiectivul nostru 
principal va fi grija ca nici 
un produs să nu fie făcut de 
mîntuială, combaterea muncii 
superficiale, dezvoltarea la 
tineri a răspunderii pentru 
calitatea fiecărui produs pe 
care îl execută.

Numeroși particiipanți la 
discuții, maiștri, ajutori de 
maiștri, muncitoare au vorbit 
despre hotărârea lor de a 
contribui ca uzina să livreze 
comerțului, oamenilor muncii 
numai țesături frumoase, 
trainice, de un înalt nivel ca
litativ.

V. BOARIU

La Atelierele C.F.R. „Grivița Roșie"

purtau discuții aprinse. Con
ținutul Directivelor C.C. al 
P.M.R. cu privire la criteriile 
întrecerii socialiste în cinstea 
aniversării a 40 de ani de ia 
înființarea Partidului Comu
nist din Romînia le era bine 
cunoscut tuturor participan- 
ților la adunare. Astfel că 
președintelui comitetului sin
dical, tov. Valeriu Menilă, 
care a deschis adunarea nu 
i-a rămas decît să sublinieze 
unele pasaje din Directive, 
să arate pe scurt ce succese 
a obținut colectivul în pri
vința realizării unor produse 
de calitate și, mai ales, ceea 
ce trebuie făcut pentru ca în
treprinderea Să producă 
numai țesături de cea mai 
bună calitate.

Rînd Pe rînd, muncitoarele, 
ajutorii de maiștri și maiștrii 
și-au exprimat hotărîrea de 
a munci fără preget pentru a 
răspunde așa cum se cuvine 
chemării partidului de a

Colectivul Ateliere
lor „Grivița Roșie" 
a primit cu bucurie 
ți entuziasm Directi
vele C.C. al P.M.R. 
privitoare la criterii
le principale ale în
trecerii socialiste in 
cinstea glorioasei a- 
niversări a înființă
rii Partidului Comu
nist din Romînia.

Muncitorii, tehni
cienii și inginerii s-au 
adunat pentru a pune 
în dezbatere sarcini
le reieșite din Direc
tive și a stabili ce a- 
nume măsuri să se 
ia, la fiecare loc de 
muncă, pentru a tran
spune în viață în
demnul partidului.

Tovarășul Miron 
Dumitru, directorul 
general al Ateliere
lor a expus în fața
colectivului Atelierelor un plan 
de măsuri care să ducă la îm
bunătățirea calității produse
lor, la îndeplinirea angaja
mentelor luate în cinstea ani
versării partidului. Planul de 
măsuri s-a referit pe larg la

ANGAJAMENTE:
• Să îmbunătățească calitatea repara

țiilor, să reducă timpul de imobilizare în 
reparație a locomotivelor și vagoanelor cu 
2,5 la sută .

• Să reducă defectările în termen de 
garanție a locomotivelor cu 20 la sută 
față de 1960.

• Să depășească planul producției 
globale cu 1,5 la sută și să realizeze pla
nul pe 1961 cu 5 zile mai devreme.

• Să mărească productivitatea muncii 
peste sarcina planificată cu 1,5 la sută 
printr-o mai bună organizare a muncii și 
prin extinderea procedeelor tehnologice 
noi, ca: sudarea automată cu 100 la sută 
față de anul 1960, forjarea în matriță la 
încă 25 repere, călirea prin curenți de 
înaltă frecvență, uscarea miezurilor cu 
raze infraroșii etc.

• Să realizeze 2.300.000 lei economii 
prin reducerea prețului de cost planificat 
și 2.300.000 lei beneficii peste plan.

îmbunătățirea procesului de 
producție în diverse sectoare 
de muncă ale Atelierelor „Gri
vița Roșie“. Se va extinde ast
fel forjarea în matrițe, sudura 
automată, uscarea formelor cu 
raze infraroșii și întărirea

Tinăra sudoriță Eleno Tarantino 
de la Uzinele ,,Tudor Vladimires- 
cu" din Capitală se situează 
printre fruntașii brigăzii de su
dori. Lucrul executat de ea este 

de cea mai bună calitate.

miezurilor cu bioxid 
de carbon, se va in
troduce turnarea sub 
presiune, călirea pie
selor prin curenți de 
înaltă frecvență și al
tele.

In plan se prevăd 
de asemenea o serie 
de măsuri organiza
torice. Principalele 
măsuri în acest sens 
se referă la antre
narea unui număr 
mai mare de munci
tori, ingineri, tehni
cieni în forme adec
vate de ridicare a 
calificării. O mare 
atenție se va acorda 
întăririi răspunderii 
și exigenței controlo
rilor de calitate.

La tribună au ur
cat apoi numeroși 
muncitori, maiștri și 
ingineri.

— In 1961 vom fabrica noi 
produse — spunea tovarășul 
Șerban Gheorghe, șeful sec
ției cazangerie. Lupta pentru

I. BODEA

(Continuare în pag. 4-a)

Patru membri din brigada 
lui Constantin Manea s-au 
întîlnit cu alți patru tineri 
din brigada lui Șelani Aurel. 
In cinstea aniversării a 40 de 
ani de la înființarea Parti
dului Comunist din Romînia 
cele două brigăzi s-au che
mat la întrecere. Ca multe 
alte brigăzi de la Uzinele 
„Ernst Thăknann“-Brașov, a- 
ceste brigăzi din sectorul 
Șasiu pun accentul pe rea
lizarea unei calități superioa
re a produselor. Astfel ele 
s-au angajat să sporească 
indicele calitativ obținut pînă 
acum cu 2 la sută.

Pentru aceasta, în cele 
două brigăzi se va trece la o 
mai bună organizare a lo
cului de muncă și se va 
acorda o atenție deosebită 
întreținerii mașinilor pentru 
ca acestea să aibă precizia 
necesară prelucrării pieselor. 
Membrii brigăzilor s-au an
gajat de asemenea să 
frecventeze cursurile de ridi
care a calificării. Cele două 
brigăzi au mai stabilit ca an
gajament comun reducerea 
rebuturilor sub procentul 
admis cu 2 la sută.

După ce reprezentanții ce
lor două brigăzi au stabilit 
aceste puncte, precum și al
tele, s-au despărțit urîndu-și 
succese în muncă.

DIN A\ll U IMIM 111 ÎNTREPRINDERILOR: -
UZINELE „GHEORGHI 

DÎMITROV'-ĂRAD
• ridicarea nivelului tehnic și cali

tativ al produselor îmbunătățind para
metrii vagoanelor de marfă și de călă
tori astfel :

• reducerea coeficientului de tară al 
vagoanelor refrigerente de la 2,6 la 0,8 
iar la vagoanele descoperite Pe 4 osii 
de la 0,52 la 0,44 ;

• mărirea vitezelor de rulare la va
goanele refrigerente de la 80 la 120 
km/oră, iar Ia vagoanele descoperite pe 
4 osii de la 80 la 100 km'oră;

• îmbunătățirea coeficientului Ia 
vagoanele de călători clasa Il-a prin 
confecționarea de bănci capitonate din 
cauciuc spongios ;

• proiectarea unui vagon de cl. I, 
înzestrat cu iluminat fluorescent, în
călzire electrică, izolație acustică și 
cu posibilități de a obține viteze de 
rulare pînă la 180 km/oră;

• se va introduce o linie tehnologică 
pentru turnarea și prelucrarea cuzine
ților și o linie de transfer cu agregate 
pentru prelucrarea automată a cutiilor 
de unsoare de la vagon ;

• se va realiza un agregat mecani
zat de călire a arcurilor spirale și vo
lute și 2 mașini pentru curbat foile 
de la arcurile de suspensie ;

• se va extinde sudarea automată

și semiautomată cu 9 la sută, matri- 
țare, în loc de forjare liberă cu 20 la 
sută, se va introduce procedeul de 
găurire multiplă, a metodei de expan- 
dare a țaglei de oțel și aluminiu, me
toda de forjare prin extruziune precum 
și croirea combinată a tablelor;

• se va nealiza peste plan o produc
ție marfă în valoare de 6.200.000 lei.

• se va obține o economie peste 
plan, la prețul de cost, în valoare de 
1.500.000 lei prin reducerea consumu
rilor specifice de materii prime, mate
riale și scule, reducerea cheltuielilor 
de regie și a rebuturilor.
ÎNTREPRINDEREA DE FORA] 

BASCOV-ARGEȘ
• folosirea metodelor înaintate în 

forajul sondelor, cum sint: forajul 
rapid la 20 de sonde; mutarea prin 
tragerea în picioare a 25 de turle, 
montajul a 30 de sonde pe fundații 
ușoare, folosirea mijloacelor mecani
zate la lucrările cu volum mare de 
muncă.

• creșterea productivității muncii 
cu 4 la sută prin mărirea vitezelor de 
lucru peste cele planificate cu 6 la 
sută la forajul de referință, structu
ral și de exploatare și cu 15 Ia sută Ia 
forajul de exploatare și de injecție.

• reducerea, timpului neproductiv cu 
10 la sută față de anul 1960 prin scă

derea numărului avariilor și opririlor 
tehnico-organizatorice.

• economii peste plan în valoare de 
1.500.000 lei.

ÎNTREPRINDEREA 
FORESTIERĂ COMĂNEȘTI
• depășirea produselor de calitate 

superioară cu 3 la sută la toate sorti
mentele prin sortarea și prelucrarea 
superioară a lemnului.

• creșterea indicilor de utilizare a 
masei lemnoase cu 10 Ia sută față de 
cel planificat, prin obținerea de sorti
mente de calitate superioară realizîn- 
du-se în plus 5.250 mc lemn de lucru.

• reducerea pierderilor de exploa
tare prin recoltatul și manipularea 
materialului lemnos cu 10 la sută față 
de plan, economisind 3.200 mc.

• reducerea consumului specific la 
debitarea cherestelei de rășinoase și 
fag cu 0,5 Ia sută față de cel plani
ficat, obținîndu-se în plus 425 mc 
cherestea.

• asigurarea materialului săditor de 
calitate corespunzătoare pentru supra
fața ce urmează să fie împădurită în 
acest an și pentru suprafața de 50 ha 
peste plan.

• reducerea prețului de cost plani
ficat de tonă km la C.F. și funicular* 
cu 5 la sută. 1.000.000 lei economii la 
prețul de cost și 970.000 tel beneficii.

<±n scoală, rsera: de pro- 
iesar, năcr de colec- să_ care 
l-an nes in f acare *3 secre
tar ai organizației U.TJt- pe 
nisa.

La terrmnare* școin. dat fi
ind rexolrsteie kt: ezeefente la 
im-ățitură. a for: îndrumat de 
către coausta de repartizare să 
urmeze o fam taie Propc 
nerea era. des gu~. ariemer-- 
toate l-ar fi plăcut să meargă 
ia Cu; sa- la București să ur
meze o facultate. Dar ei a ce
rut cxvr.gte: să 1 repartizeze în
vățător isto-un sat.

— Vreau să merg învățător 
in satul meu. a spus ei după 
ce s-a gincht brâe- Așa am 
promis pârmțuor. oamenilor 
din sat de dnd am plecau Am 
discutat cu ei și end am fost 
ultima oară in vacanță. Le-am 
promis să mă întorc inapou 
Au nevoie de mine acolo

Comisia l-a înțeles și l-a re
partizat învățător in satul iui. 
în satul aceia de munte, de
parte de oraș, de alte așezări 
omenești-

în seara aceleiași zile a mers 
în parcul orașului împreună 
cu o fată. Era o colegă cu care 
se împrietenise din primul an 
de școală. Prietenia 1-cr deve
nise curind o dragoste puter
nică, pe care ei și-o doreau 
nestinsă toată viața- Desigur, 
ei discutaseră de multe ori 
înainte despre ceea ce aveau 
de gind să facă după termi
narea școlii. Fata știa că el 
vrea să se întoarcă în satul 
lui învățător, că-și făcuse din

---- •-----
In vederea bunei 

aprovizionări 
a populației cu legume 

și zarzavaturi
Sfaturile populare din regi

unea Crișana au luat din timp 
măsuri în vederea asigurării 
unei bune aprovizionări a 
populației cu legume și zarza
vaturi. Majoritatea gospodării
lor colective și întovărășirilor 
agricole au fost îndrumate 
pentru a amenaja terenurile 
destinate legumicultorii în a- 
propierea rîurilor, ușurînd ast
fel lucrările de irigare. Ca ur
mare, suprafața grădinilor ce 
vor fi irigate în acest an se 
dublează față de anul trecut. 
Colectiviștii și întovărășiții a- 
cordă o atenție sporită cultu
rilor timpurii, care ocupă în 
acest an aproape jumătate din 
suprafața destinată legumicul
torii.

în ultimii ani aceste unități 
au devenit mari producătoare 
de legume timpurii. Ele au 
contractat pînă acum cu sta
tul de peste 2 ori mai mulți 
castraveți timpurii, roșii, go- 
goșari și ardei grași decît anul 
trecut. în regiune vor mai fi 
cultivate peste 18.500 ha cu 
cartofi timpurii și de toamnă.

Din valorificarea legumelor 
timpurii și de sezon G.A.C. 
din Vaida, Roșiori, Borș, San- 
tăul Mare, Mădăraș, Sîntion, 
Salonta și altele au realizat 
anul trecut venituri între 
16.000—30.000 lei la hectar.

înțelegi. Tu~. oca nu vrei- 
dacă vrei să ne despărțim. .

Fata dorea din toată mima 
să meargă la Ouj. ia facultate, 
-.'.ața de-acolo o atrăgea 
zxilt. Dar dragostea a fost mai 
puternică. Dacă el n-a vrut să 
renunțe, a renunțat ea. A ho 
tarft să plece cu el m satul

Și in seara aceea și-au fău
ri: «fin nou alte visuri. S-au 
gândi: la căsătorie, la munca 
xr de învățători, s-au gindrt 
să învețe mai departe, să mun
cească s-au gândit la multe.

Și au pleca*, amândoi in sat- 
Pentru ei de-abia acum viața 
începea cu adevărat. O viață

de ei in fiecare clipă. Și treaba 
a început- Oamenii au cărat 
lemne din pădure, au făcut 
cărămizi ei înșiși au construit, 
devenind dulgheri și zidari. 
Curind, primele două săli de 
clasă au fost date elevilor.

De dimineață și pînă noap
tea el nu avea răgaz. Ținea 
lecții la școală cu copiii, ținea 
lecții cu vârstnicii pe care-i al
fabetiza. umplând sălile școlii 
cu femei bărbați și bătrîni. 
La cei care erau mai îndărăt-

ION BAlEȘU

(Continuare in pag. 4-a)

UN NOU SUCCES
AL ȘTIINȚEI SOVIETICE

Lansarea 
unei nave-satelit 

în greutate 
de 4.700 kg

• Pe bordul navei a tost instalată 
o eabină cu animale de experiență
• Nava-satelit a aterizat la comandă 

într-o regiune a U. R. S.S. dinainte stabilită
MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS transmite : In confor

mitate cu pianul de cercetare a spațiului cosmic, la 9 martie 
1961 în Uniunea Sovietică a fost plasată pe o orbită în 
jurul Pămîntulul a patra navă-satelit. GREUTATEA NA
VEI-SATELIT, FĂRĂ ULTIMA TREAPTA A RACHETEI 
PURTĂTOARE, ESTE DE 4.700 KG.

Nava-satelit s-a deplasat pe o orbită apropiată de cea 
calculată : înălțimea perigeului — 183,5 km; înălțimea apo- 
geului 248,8 km; înclinația orbitei față de planul ecuatorial 
64 grade 56 minute.

Scopul principal al lansării a constat în perfecționarea 
continuă a elementelor de construcție ale navei-satelit și a 
instalațiilor aflate pe ea, care asigură condițiile necesare 
zborului omului.

PE NAVA-SATELIT A FOST INSTALATA O CABINA 
CU ANIMALE DE EXPERIENȚA — cîinele Cernușka și 
alte organisme — precum și instalații telemetrice și de tele
viziune, o instalație radio pentru măsurarea traiectoriei și 
aparate de radiocomunicație.

ÎN TIMPUL ZBORULUI APARATELE DE BORD AU 
FUNCȚIONAT NORMAL.

DUPĂ ÎNDEPLINIREA PROGRAMULUI DE CERCE
TĂRI PREVĂZUT, NAVA-SATELIT A ATERIZAT LA 
COMANDA ÎN ACEEAȘI ZI, ÎNTR-O REGIUNE A UNIU
NII SOVIETICE DINAINTE STABILITA.

Cercetarea preliminară a navei aterizate a demonstrat că 
starea animalului de experiență este normală.

In urma lansării celei de-a patra nave-satelit și a cobo- 
rîrii cu succes a acesteia de pe orbită, au fost obținute date 
prețioase atît în ce privește funcționarea elementelor de 
construcție ale navei și a instalațiilor acesteia, cit și în ce 
privește caracterul influenței condițiilor de zbor asupra or
ganismelor vii.

în prezent sint studiate și prelucrate datele obținute. 
Organismele care au luat parte Ia zbor sint supuse obser
vațiilor.
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TELEGRAMĂ
Congresului al ill-lea 
al Partidului Comunist 

din Venezuela
Dragi tovarăși.
Comitetul Central al Parti

dului Muncitoresc Romîn tri
mite celui de al Ill-lea Con
gres al Partidului Comunist 
din Venezuela un călduros 
salut frățesc și urează succes 
deplin lucrărilor Congresului.

Lupta pentru înfăptuirea 
celor mai arzătoare năzuințe 
ale clasei muncitoare și ale 
maselor populare din Vene
zuela, dusă de partidul dv., 
se bucură de profunda simpa
tie și solidaritatea comuniș
tilor și oamenilor muncii din 
țara noastră.

Vă dorim, dragi tovarăși, 
noi succese în întărirea conti
nuă a partidului vostru și a 
legăturilor sale cu masele, în 
înfăptuirea unității de acțiu
nea clasei muncitoare și a tu
turor forțelor democratice și 
patriotice, în lupta pentru 
apărarea intereselor vitale 
ale celor ce muncesc, pentru 
democrație, pace și progres 
social.

Trăiască Partidul Comunist 
din Venezuela !

Trăiască unitatea de nez
druncinat a mișcării comu
niste internaționale, sub stea
gul marxism-leninismului!
COMITETUL CENTRAL AL 

PARTIDULUI 
MUNCITORESC ROMÎN



100 de ani de fa moartea fui T. G. Șevcenco

„Și spumegă Niprul, 
măreț și albastru^

Triafa lui 
j/ este ea

Taras Șevcenco 
însăși un poem 

al luptei pentru liberta
te. Un poem patetic, al cărui 
dramatism face să vibreze 
conștiințele. Tot ce a creat 
marele poet național al Ucrai
nei își trage rădăcinile din se
va luptei împotriva asupririi, 
din dragostea nețărmurită 
pentru popor, din nădejdea, 
niciodată stinsă, că va veni o 
zi a bucuriei pe malurile bă- 
trînului Nipru.

Iobagi erau părinții lui Ta
ras Grigorievici Șevcenco. 
Iobag a fost și poetul pînă la 
virsta de 24 de ani. Chiar cind

aude din gura țăranilor și 
cobzarilor ucraineni propriile 
sale balade și cintece. Poetul 
își citește versurile țăranilor 
și sărăcimii orașelor. La Șev
cenco trecutul de luptă al U- 
crainei este un argument, dez
voltat cu desăvirșită măiestrie 
artistică, pentru ridicarea ma
selor, cu arma in mină, împo
triva asupririi țariste: „Cu 
sînge de tirani mișei / Stropiți 
a voastră libertate/ Loviți cu 
ură adincă-n ei / Și rupeți lan
țurile toate !“ Iar poemul „Vi
sul", care a fost mai târziu 
principalul act de acuzare îm

nu mai era slujitorul însărci
nat cu serviciul pe lingă lu
leaua sau cafeaua moșierului 
Enghelhardt și învăța la Peter
sburg pictura, din punct de 
vedere social nu era cu nimic 
altceva decit un iobag pe care 
stăpînul se hotărîse să-l folo
sească la o treabă mai deose
bită. Și-atît l A trebuit ca u- 
riașul talent al tînărului să a- 
tragă atenția unor artiști de 
renume pentru ca moșierul să 
se hotărască a se despărți de 
iobagul său, nu însă mai 
înainte de a cere pentru elibe
rarea acestuia suma de 2.500 
de ruble.

Răscumpărat, Șevcenco a 
schimbat doar o închisoare cu 
alta: uriașul imperiu al țaru
lui putea să însemne orice, 
numai libertate nu. Pentru ni
meni ; și cu atît mai puțin 
pentru un poet ale cărui iz
voare de inspirație erau jalea 
poporului său, mînia împotri
va zbirilor. In evocările pline 
de patetism ale trecutului glo
rios de luptă pentru libertate 
din istoria căzăcimii, înalta 
societate vedea, și nu fără 
dreptate, scrieri cu caracter 
subversiv. Pentru toată lumea 
era limpede că, prin glorifi
carea revoltelor înscrise în 
istoria poporului său, Șevcen
co, iobagul eliberat, făcea o 
propagandă activă îndreptată 
împotriva asupritorilor con
temporani lui.

Talentul lui Șevcenco era 
prea mare pentru ca autorită
țile să nu încerce a-l îmblînzi 
și domestici. Dar laudele reci 
ale saloanelor nu-l atrag pe 
cîntărețul Niprului și al gor
ganelor strămoșești. El este 
fericit numai atunci cind foile 
oficiale îi critică caracterul 
prea popular, țărănesc, al 
versurilor sale, numai Cind

potriva lui Șevcenco, este un 
ascuțit pamflet demascator al 
autocrației țariste, este fierul 
roșu care stigmatizează pen
tru totdeauna silnicia, luxul și 
putreziciunea asupritorilor, a 
celor care priveau cu o crimi
nală nepăsare forțele creatoa
re ale poporului, îndobitoceau 
milioanele de țărani chemați 
sub arme, ruinau bogățiile ță
rii. Nici cuvintele de smere
nie din litaniile popilor — 
vezi „Caucaz" — nici fățărni
cia mieroasă a boierilor „liberi 
cugetători" (dar nu mai puțin 
trintori desfrinați și ticăloșiți 
— vezi „Lui P.S.") nu-l pot în
șela pe Taras Șevcenco. El 
înalță imnul de slavă lui Pro- 
meteu, și cuțitelor, dragi ve
chilor luptători ai Ucrainei. 
Fiecare vers devine un dangăt 
de clopot. „Și spumegă Ni
prul, măreț și albastru..."

E prea mult pentru Nicolae 
I, autocrat al tuturor Rusiilor, 
Mare, Mică și Albă... In 1847,

Șevcenco, poetul ale cărui o- 
pere circulau in masele largi 
ale poporului, pictorul ale că
rui pînze imortalizau minuna
ta natură a patriei este arestat 
și condamnat, trimis ca simplu 
soldat la Oremburg, departe 
de locurile natale. însuși țarul 
a scris pe sentința de condam
nare : „Sub cea mai strictă 
supraveghere, cu interzicerea 
de a scrie sau desena1". Au ur
mat zece ani de exil. Zece ani 
de muștruluială, așa cum nu
mai automatismul ucigaș de 
conștiințe din imperiul țarilor 
putea să-l născocească. Zece 
ani de umilințe in surghiun. 
Nu l-au îngenunchiat pe Ta
ras Șevcenco. Acolo, in de
părtata stepă ehirchiză, poetul 
meditează in versurile sale la 
unirea popoarelor, chezășia 
scuturării jugului; atunci 
scrie primele sale povestiri in 
limba rusă; ți tot atunci vi
sează la viitorul fericit al U- 
crainei, eliberată ți veselă.

Patru ani a mai trăit Șev
cenco după ce Nicolai l a dat 
ortul popii, iar Alexandru al 
II-lea catadixi, la urcarea pe 
tron, să acorde amnistierea 
poetului. A fost spionat ori 
unde se ducea; și a mai fost 
odată arestat, pentru scurt 
timp. Ura sa nu putea fi stin
să, revolta lui nu putea fi 
imblinzită, nimic nu-l putea 
sili să-și descopere creștetul în 
fața tronului.

Cenzura țaristă a putut in
tra cu foarfecele ei în paginile 
noii ediții a „Cobzarului"; 
critica oficială a putut să tacă 
vreme de 50 de ani după 
moartea poetului; dar nimeni 
și nimic nu l-a putut smulge 
pe Taras Șevcenco din inima 
poporului său. Și azi spumegă 
Niprul, măreț și albastru, așa 
cum l-a cîntat Taras, dar, pe 
malurile Niprului, și-n întrea
ga, uriașa, puternica sa patrie 
domnește libertatea și bucuria. 
Iar urmașii la care el a visat 
îi îndreptățesc profetica rugă
minte : Și cind veți fi mai fe
riciți / în libera și noua lume / 
Cu glasul bun să v-amintiți / 
De viața mea și de-al meu 
nume."

La hotărirea Consiliului 
Mondial al Păcii, împlinirea a 
100 de ani de la moartea poe
tului național al Ucrainei pri
lejuiește lumii întregi întâlni
rea cu COBZARUL.

ȘTEFAN IUREȘ

Intr-a zi obișnuită la grădinița cu orar normal de pa lingă întreprinderea „Electromotor1 din 
Capitală.

Și poșta...

Pregătind 
belșugul viitor

înainte vreme în comuna Go
lașei, raionul Brăila, ca de alt
fel în toate satele țării stă pinite 
de crunta cîrdășie burghezo- 
moșierească, primăvara venea 
mai ales cu sărăcie. Primăvara 
se termina mălaiul din covată, 
primăvara se termina porumbul 
din pătul, iar lemne ori paie 
de foc nu mai erau de mult în 
bătătură. Primăvara foamea și 
mizeria își scoteau colții mai 
mult ca oricând.

Astăzi în Golașei - observați 
că și numele satului spune mul
te despre starea de lucruri de 
altădată - primăvara i-a găsit 
pe oameni cu de toate în casă. 
Porumbul și griul luat astă 
toamnă de la gospodăria colec
tivă n-a fost consumat nici pe 
jumătate, iar zahărul, core odi
nioară la bunici era o raritate, 
acum, Ic nepoți, se numără cu 
zecile de kilograme. Cei din 
Golașei nu duc deci grija zilei 
de miine. Ei se gindesc insă din 
vreme la belșugul anului acesta.

Din poșta săptămînii
Cercul tinerilor 

naturaliști

Tinerii din comuna 
Bran, regiunea Brașov, 
participă cu interes 
la activitatea cercului 
tinerilor naturaliști 
care funcționează pe 
lîngă căminul cultural.

Prin lecțiile predate, 
tinerii de aici au po
sibilitatea să-și îmbo
gățească cunoștințele 
lor despre natură și 
societate. Printre lec
țiile care au fost ex
puse se numără „Zbo
rul în Cosmos" și „Ori
ginea vieții", „Ce este 
darwinismul" și altele. 
Totodată, la cercul na- 
turaliștilor tinerii au 
ascultat conferințe in
teresante ca „știința și 
religia", „Originea și 
evoluția omului pe pă
mînt'', care au fost as
cultate cu un deosebit 
interes.

Conferințele și lecții
le despre rolul îngră
șămintelor naturale și 
chimice, precum și o 
seamă de alte teme 
legate de munca pe o- 
goare a tinerilor, stâr
nesc discuții care u- 
neori se prelungesc 
pînă seara tîrziu. Ti
nerii sint dornici să 
cunoască cit mai mul
te lucruri despre creș
terea animalelor, des
pre calitățile nutritive 
ale furajelor și multe 
alte lucruri, la care

află întotdeauna răs
punsurile dorite.

COLȚ VICTOR 
instructor al Comite
tului orășenesc U.T.M. 

Brașov.

In vizită 
prin muzee

In cinstea aniversă
rii a 40 de ani de la 
înființarea partidului 
organizația U.T.M. de 
la șantierul de cons
trucții Galați a orga
nizat o serie de acțiuni 

pentru ca tineretul să 
cunoască și mai bine 
trecutul de luptă al 
gloriosului nostru 
partid.

Tinerii din această 
organizație au vizitat 
zilele trecute Muzeul 
de la Doftana și Mu
zeul de Istorie a Par
tidului. O puternică 
impresie a produs a- 
supra tinerilor dîrze- 
nia și spiritul de sacri
ficiu al comuniștilor 
în lupta lor împotriva 
odiosului regim bur- 
ghezo-moșieresc. Săli
le muzeelor, adevărate 
pagini de istorie din 
lupta grea și nobilă a 
iubitului nostru partid, 
au lăsat o amintire 
neștearsă în mintea ti
nerilor

FILOTE TRAIAN 
muncitor la Șantierul 
de Construcții Galați

Creatori 
ai frumosului

De la începutul a- 
cestui an școlar func
ționează în cadrul Ca
sei Pionierilor din Si
ghișoara un cerc nou: 
cercul de ceramică. 
Acest cerc cuprinde 
aproape 200 de pio
nieri, Incepînd cu 
modelajul în lut și 
caolină, pînă la pic
tarea obiectelor lu
crate, totul dovedește 
pasiunea copiilor de a 
confecționa obiecte 
reușite și frumoase. I- 
maginația și fantezia 
lor au dat naștere u- 
nor adevărate opere de 
artă.

La pictura aplicată 
pe ceramică există o 
mare varietate de mo
tive populare, iar ar
monioasa combinație a 
culorilor pe vaze, ul
cioare, farfurii, te fac 
să crezi că in acest a- 
telier lucrează specia
liști in ramura cerami
cii.

Din acest cerc vor 
teși viitorii maiștri de 
mîine în arta cerami
cei.

NATALIA 
IONESCU 

funcționară

Fier vechi 
pentru ofelării
Organizațiile de ba 

ză U.T.M. din orațu

Hunedoara au pornit 
cu și mai multă însu
flețire acțiunea de mo
bilizare a tinerilor la 
colectarea fierului ve
chi. Tinerii hunedo- 
reni, încadrați în bri
găzi utemiste de mun
că patriotică, au colec
tat de la începutul a- 
nului și pînă în pre
zent o cantitate de a- 
proape 4000 tone fier 
vechi pe care l-au pre
dat oțelăriilor.

In această acțiune 
de colectare a fierului 
vechi un aport deose
bit l-au adus brigăzile 
utemiste de muncă 
patriotică din organi
zațiile de bază U.T.M. 
de la O.S.M. II, lami
norul Bluming, furna
lele 1—4 și laminorul 
de 800 mm. Cele a- 
proape 4000 de tone 
constituie numai înce
putul acestei mari ac
țiuni, căreia i se va da 
în viitor o amploare 
și mai mare.

ANGHEL 
RADULESCU 

secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Hu
nedoara.

Schimbă cursul 
apei

In comuna Broscani, 
raionul Vinju Mare, 
apele rîului Blahița 
inundau anual supra
fețe mari de teren a-

rabil, grădinăriile și 
culturile de pe lunca 
rîului, aducînd pagube 
însemnate locuitorilor. 
La chemarea organiza
ției de partid, organi
zația U.T.M. din co
mună a hotărît să mo
bilizeze toți tinerii din 
brigăzile utemiste de 
muncă patriotică să 
contribuie la schim
barea cursului riu- 
lui Blahița. Tinerii 
s-au angajat să închi
ne eforturile lor în a- 
ceastă acțiune, aniver
sării a 40 de ani de la 
înființarea partidului 
și să muncească fără 
preget pentru a ter
mina canalul care are 
o lungime de 600 m.în 
primăvara aceasta. 
Muncind cu elan, bri
găzile utemiste de 
muncă patriotică au 
săpat pînă în prezent 
peste 3000 metri cubi 
de pămînt la acest ca
nal.

Lucrările continuă 
cu succes și în curînd 
vor fi redate complet 
agriculturii suprafețele 
pînă acum inundabile 
de teren arabil.

CIORASCU RAFAEL 
membru in comitetul 
U.TM. din comuna 
Broscani, raionul Vinju 
Mare.

Colectiviștii de aici au început 
încă de astă toamnă, după cu
les, să-și pregătească viitoarele 
recolte. Au însămânțat griul și 
orzul de toamnă, au făcut ară
turi adinei pentru însămînțăriie 
de primăvară. Acum ei au de 
însămînțat 972 hectare cu po
rumb, 324 hectare fioarea-soa- 
reiui, 60 hectare mazăre, 30 hec
tare sfeclă de zahăr, 48 hectare 
cu ricin și altele cu cartofi, faso
le, legume etc.

Răspunzînd Directivelor Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn cu privire la 
criteriile principale ale întrecerii 
socialiste în cinstea aniversării 
a 40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Romînia, 
colectiviștii și-au propus să ob
țină de pe toate aceste supra
fețe recolte mult mai mari decit 
cele realizate anul trecut, adică 
cel puțin 1900 kg griu la ha 
2500 kg porumb boabe, și 1700 
kg de floarea soarelui. Pentru a 
obține aceste recolte ei s-au 
pregătit cu multă seriozitate. 
Mai întâi, știind că de ceea ce 
semeni în pământ primăvara de
pinde foarte mult ceea ce ai să 
culegi toamna, colectiviștii au 
pregătit semințele, le-au selec
ționat și le-au făcut analiza pu
terii de germinație. Au cărat 
sute de tone de gunoi de grajd 
pe cimp, au reparat căruțele, 
plugurile, boroanele, tăvălugii 
și toate celelalte unelte de oare 
vor avea nevoie în campanie. 
Zilnic în gospodăria colectivă 
se desfășoară o activitate deo
sebit de vie, specifică începu
tului de primăvară.

Avind la bază planul de mun
că al gospodăriei colective și 
mobilizați în permanență de or
ganizația U.T.M., tinerii au des
fășurat și desfășoară în această 
perioadă o activitate bogată. 
Au luat parte la căratul și îm
prăștiatul gunoiului de grajd pe 
cimp, organizind săptămîni re
cord pentru această acțiune, au 
luat parte, impărțiți pe echipe, 
la selecționatul semințelor și la 
reparatul uneltelor. Cind s-a fă
cut în gospodărie reorganizarea 
brigăzilor și- echipelor, organi
zația U.T.M. i-a recomandat pe 
cei mai buni tineri să lucreze 
pe semănători in timpul semă
natului, pentru a asigura astfel 
efectuarea unor lucrări de cea 
mai bună calitate.

Totul a fost făcut cu migală, 
Cu mult simț de răspundere. Au 
sosit și brigăzile de tractoare de 
la Stațiunea de mașini și trac
toare Viziru, care deservește gos. 
podăria. Colectiviștii și mecani
zatorii au stabilit împreună pla
nul de muncă pentru prima cam
panie agricolă a anului și au 
pornit la treabă cu toate for
țele. Pînă în prezent ei ou inso-

Ginduri n-am de-nsurătoare, 
Să mă-nsor cu cine ?
De m-aș însura ar zice 
Oamenii de mine :
- Nu-i de-ajuns că flămînzește 
Și că-i rupt in coate, 
lată-ți pierde-acum și bruma 
Lui de libertate !
Oameni, oameni I Știu c-așa e, 
Dar vă fac o rugă.
Sfătuiți-mă : mai bine
E să intru slugă ?
Să pasc boii ? Pe străinul 
Cimp să merg la coasă ? 
S-aduc soacrei închinare 
La vrăjmașa casă ?
In jupan mai bine-mi șade 
Pe un cal ca smoala.
Eu, în luptă, căzăcește 
Dobindi-voi fala.
Și mireasa sprîncenată
In cîmpii natale 
O să-mi fie o movilă 
Răsârită-n vaie.
Și la nunta mea flăcăii 
Unul ca și unul 
Vor veni cu lucitoare 
Arme și cu tunul.
Și va fi ca-n lupte, arma 
Glas să prindă iarăși, 
Cind voi fi in noua casă 
Dus de-ai mei tovarăși, 
Cind în casa-ntunecoasă 
Pe-ataman I ar pune 
Tinguios precum o mamă 
Tunul o să tune.
Și mult timp după aceia 
Tunul răsuna-va 
Inălțindu-mi pretutindeni 
In Ukraina, slava.

(Kos Arai 1849).

Și poșta iar nu mi-a adus 
Un rînd măcar din Ucraina, 
Osindei crunte sint supus
Și nu-mi cunosc, o doamne, vina, 
Paharul de durere plinu-i
Și nu știu pentru ce mă chinui. 
Plîng totuși cind mi-aduc aminte 
De anii ce-i trâii nainte 
Sub cerul dulcei Ucraine... 
E drept, cu bucurii puține, 
Dar oamenii cum se jurară 
Să nu mă dea nici cind uitării...
Și iată cum se-mprăștiară 
Ca norii-n zarea depărtării.
Bătrina-mi inimă tot speră... 
Peirâ poate de holeră

Că mi trimiteau, îmi tic eu mie, 
Măcar un petec de hirtie...

Cum primesc ceilalți răvașe
Nu mai vrea să știe 
Inima-mi... și de durere 
Plinge în robie.
Și spre țara-mi depărtată 
Fața mi-e întoarsă
Și la ea gîndind, în cintec 
Jalea mea se varsă.
Spună oamenii, ce-ar spune... 
Dee-mi și povață...
Numai cîntecu-mi rămine 
Reazemul in viață.

(Kos Arai 1848).

nVnțot 30 ce hectc-e cu ovăz.

Nu rivni să ai avere, 
Fală și putere !
Omul cu îndestulare
Un prieten n-are,
Nici iubite, tot și toate
Sint pe bani luate.
Nici pe cel cu nimb pe frunte 
Lumea nu-l iubește.
El, ades, cu lacrimi grele, 
Faima-și dobindește.
Zici că-i rai cind vezi pe tineri

avere
Pașii că-și îmbină. 
Răul insă îi doboară 
De la rădăcină.
Nu câta o cărăruie 
Care-n rai se suie 
Nici in slavă, nici pe păminturi 
Nicăieri, el nu e.

4 octombrie 1848.
Mirgorod

In romînește de Victor Tulbure

A intrat In funcțiune 
Fabrica de prelucrare 

a laptelui de la
Militari - București

în magazinele alimentare din 
Capitală au apărut primele pro
duse ale Fabricii de prelucrare 
a laptelui de la Militari-Bucur 
rești. înzestrată cu utilaj per
fecționat, noua unitate a indus
triei noastre alimentare va pre
lucra zilnic 300.000 litri de lapte 
și va produce 20 de sortimente 
de brânzeturi, iaurt, chefir. lapte 
acidofil, lactofruct, smîntînă, 
unt, înghețată, lapte pasteurizat 
pentru consum.

întregul proces de producție 
este mecanizat și în parte auto, 
matizat. Din oisterrie și din bi
doane laptele este absorbit de 
pompe speciale și trimis prin tu
buri de nichel în diferite secții 
de prelucrare. In sălile de fabri
cație și în frigor-ifere tempera, 
tura constantă este menținută 
de compreso.are puternice reali
zate în întregime în țară. La 
construcția fabricii s-a ținut sea
ma de cele mai stricte reguli 
igienice.

Prin intrarea în funcțiune s 
acestei noi unități «industriale se 
realizează una din sarcinile puse 
în fața acestui sector de cel de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R.

Aspect din secția de preparare a brînzei a noii fabrici de produse lactate din Capitală. 
Foto : Agerpre»

40 hectare cu lucerna și 30 hec
tare cu boreeag. Pe alte 400 de 
hectare mecanizatorii din bri
gada Iui Constantin Nisipeapu 
de la S.M.T. Viziru au făcut bo- 
ră nitu.l și discuitul în vederea 
insămînțării altor culturi. Ilie 
Ciupercă, Gheorghe Nedelcu și 
Lică Gheorghe — iată cițiva ti
neri colectiviști de pe agregate 
care s-au evidențiat în mod 
deosebit la aceste lucrări.

PETRE GHELMEZ

-- •--  
12.700' tone 

cărbune 
peste plan

In primele două luni ale a- 
cestui an minerii din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului au 
extras peste plan mai mult de 
12.700 tone de cărbune cocsi- 
ficabil. Acest spor de produc
ție se datorește extinderii pro
cedeelor moderne de tăiere a 
cărbunelui în abatajele fron
tale. Cele mai mari cantități

Muzeul satului 
se pregătește 

să primească vizitatori
O dată cu sosirea timpului 

frumos la Muzeul satului a 
început o activitate intensă. 
Se curăță peluzele, se nive
lează și se greblează aleele, se 
plantează flori și plante speci
fice regiunilor prezentate în 
cadrul muzeului. Totodată în 
atelierele muzeului se restau
rează și se tratează obiectele 
achiziționate în ultima vreme.

Recent la cele 49 de unități 
ale muzeului s-au adăugat 3 
construcții noi aduse din re
giunea Suceava — gospodării 
ărănești, avînd o vechime fa
re 100 și 200 de ani, de o 
ormă arhitectonică cu totul 
iriginală și lucrate cu o deo- 
ebită măiestrie artistică.

Interesul față de această a- 
ezare culturală, unică în fe- 
ul ei crește cu fiecare an. In 
960, de exemplu, muzeul a 
ost vizitat de aproape 164.000 
le persoane, dintre care peste 
2.000 au fost turiști din 62 de 
ări.
Numeroși specialiști, etno- 

rafi și delegații speciale de 
este hotare au studiat orga- 
izarea muzeului pentru a 
ealiza instituții similare în 
ările respective.
Pe lîngă munca de cercetare 

tiințifică, specialiștii din ca
rul Muzeului satului lucrea- 
ă la întocmirea unor mono- 
rafii despre unitățile aflate 
i muzeu.

(ĂgerpresJ

La sfîrșitul acelei adunări 
generale a organizației 
U.T.M. din comuna Ră- 

căciuni, raionul Bacău, fieca
re tînăr știa precis ce are de 
făcut în vederea pregătirii 
pentru concursul ,,Iubiți car
tea". Doar bibliotecara Maria 
Iezus, realeasă responsabilă 
a comisiei concursului, părea 
că mai are ceva de spus, de 
lămurit. Stătea încă la masa 
prezidiului, și cerceta preocu
pată foile scrise mărunt 
și îngrijit ale unui carnețel. 
Deodată se sculă de la locul 
ei și se apropie cu pași gră
biți de Valeriu Ichim, secre
tarul organizației U.T.M. pe 
comună, care stătea de vorbă 
într-un colț al sălii cu câțiva 
tineri.

— Tovarășe secretar, i se 
adresă. M-am gîndit la pro
punerea tinerilor din Răstoaca 
și Seliște și mi-am făcut 
un mic calcul. Avem cărțile 
care ne trebuie pentru orga
nizarea celor două biblioteci 
de casă în marginile astea ale 
satului. Dacă-mi vor lipsi 
cîteva exemplare o să le cer 
de la raion.

— Bine, tovarășă Iezus. A- 
tunci ne putem apuca de lu
cru.

Din ziua aceea tânăra bibli
otecară n-a cunoscut răgaz. 
Muncile tâmpului se termina
seră. Tinerii colectiviști și în
tovărășiți din Răcăciuni aveau 
acum mai mult timp liber.

UN EXAMEN TRECUT CU SUCCES
pe care trebuia să-l întrebu
ințeze cu folos. Și lucrul a- 
cesta depindea în mare mă
sură și de ea, de bibliotecara 
satului.

împreună cu ceilalți mem
bri ai comisiei concursului 
„Iubiți cartea11, și cu ajutorul 
permanent al organizației 
U.T.M., ea a trecut de urgen
ță la organizarea și pregăti
rea tinerilor în vederea con
cursului, urmînd îndeaproa
pe hotărîrile luate în cadrul 
adunării generale. în primul 
rînd au fost întocmite și di
fuzate în tot satul, pe la toți 
tinerii, listele cu cărțile ce 
trebuiau citite. S-au stabilit 
cărțile la care trebuia să se 
facă recenzii, și, precis, serile 
în care ele urmau să fie puse 
în discuția tuturor, în sala de 
lectură a căminului cultural.

Și pentru că de organizarea 
celor două biblioteci de casă 
de la Răstoaca și Săliște de
pindeau în bună parte rezul
tatele viitorului concurs, tî- 
năra bibliotecară s-a ținut de 
cuvînt și, cu ajutorul cîtorva 
tineri, s-a apucat de lucru. 
La cîteva zile după adunarea 
generală cele două biblioteci 
erau deja organizate. Acum, 
tinerii din aceste două mar
gini ale satului nu mai erau 
nevoiți, cum făceau în anii 
din urmă, să bată drumul 
pînă la biblioteca căminului, 
cărțile venind la ei acasă.

Astfel organizată, munca 
de pregătire a concursului *

început cu entuziasm. în tot 
timpul lor liber, în sala mare 
de lectură a bibliotecii cămi
nului, la bibliotecile de casă, 
în cercurile special organiza
te ori pe la casele lor, tinerii 
citeau de zor. Seara se adu
nau, fie la căminul cultural, 
fie pe la cîte unul din ei, și 
discutau cele citite, fiecare 
străduindu-se să pătrundă cit 
mai adînc semnificația fapte
lor întilnite în paginile căr
ților. Despre Davîdov sau 
despre comunistul Filip, des

Iar cînd ele s-au ivit totuși, 
bibliotecara, ajutată de cei
lalți membri ai comisiei și de 
comitetul U.T.M. pe comună, 
s-a străduit să le înlăture.

Astfel, la un moment dat 
s-a văzut că tinerilor le vine 
greu să facă o recenzie la o 
carte în așa fel îneît ea să 
fie cit mai folositoare ascul
tătorilor. Și atunci s-a apelat 
la tinerii care erau cititori 
pasionați, vechi purtători ai 
insignei „Prieten al cărții". 
Astfel de recenzii au fost fă

Cura a reușit organizația U. T. M. 
din satul Răcăciuni să mobilizeze pe tinerii 
țărani muncitori la concursul „Iubiți cartea"

pre cartea lui Lenin „Sarci
nile Uniunii tineretului", des
pre opera lui Sadoveanu sau 
despre viața și frămîntările 
eroilor din romanul „Guscrii" 
tinerii discutau cu aprindere 
fiecare spunîndu-și părerile. 
Cind un lucru li se părea mai 
greu, cînd nu erau pe deplin 
lămuriți asupra vreunei pro
bleme, profesorii Victoria 
Hustin și Mihăilă Suciu, mem
bri ai comisiei concursului, 
erau totdeauna gata să le dea 
explicațiile necesare. Tînăra 
bibliotecară Maria Iezus se 
preocupa îndeaproape de pre
gătirea tinerilor, atentă ca a- 
ceasta pregătire să nu fatîm- 
pine dificultăți pe parcurs.

cute de tinerii Gheorghe 
Bența (La „Pămînt desțele
nit"), Alecu Marin (la „Strada 
mezinului"), Mihai Grigores- 
cu (la „Drum deschis") etc. 
Metoda aceasta a dat rezul
tate bune; pe de o parte s-a 
reușit să se lămurească mai 
temeinic o seamă de probleme 
ridicate de unele cărți iar pe 
de alta exemplul purtătorilor 
de insigne stimulîndu-i pe cei 
mai tineri participanți.

O altă problemă pe care a 
sesizat-o tînăra bibliotecară 
a fost și lipsa de interes ma
nifestată de unii tineri din 
sat ca Mircea Ciubotaru, A- 
lexandrina Grozavu, Maria 
ffoader și alții, care, deși ee

înscriseseră pentru a partici
pa la concurs, nu se pregă
teau deloc. Pe Maria Iezus o 
durea inima cînd se gîndea că 
tinerii aceștia n-or să reu
șească să devină purtători ai 
insignei „Prieten al cărții". Și, 
de aceea, n-a stat cu brațele 
încrucișate. A mers pe la ca-, 
sele lor, a stat de vorbă cu ei, 
s-a străduit să-i facă să înțe
leagă că în cărți sînt o mul
țime de lucruri minunate, 
care te învață să trăiești mai 
bine, mai frumos. Și ca vor
bele ei să aibă și mai mare 
greutate, i-a rugat să vină și 
să le citească ea, într-o sea
ră, în sala de lectură a cămi
nului. Tinerii au venit, că 
doar nu puteau s-o refuze 
așa, fără motiv. Bibliotecara 
a căutat atunci cărți care să-i 
atragă de la prima lectură. 
Alegînd romanul lui N. Os
trovski „Așa s-a călit oțelul1* 
n-a greșit de loc ; atenția ti
nerilor a fost captată încă 
de la primele fraze.

Munca aceasta organizată și 
desfășurată cu atîta pricepere 
și-a dat la timpul potrivit 
roadele așteptate. După vreo 
două luni de pregătire a ve
nit și mult așteptata zi a con
cursului. în ziua aceea, după 
cum mi-a mărturisit, tînăra 
bibliotecară se temea mult 
pentru fetele și băieții care 
trebuiau să fie examinați. 
Dar, la sfîrșit, a fost nespus 
de bucuroasă. Toți cei 41 de 
concurenți au devenit purtă-

tori ai insignei „Prieten al căr
ții". Succesul acesta a făcut 
să crească mult încrederea 
tinerilor, din Răcăciuni în 
forțele lor, în posibilitățile lor 
de a înțelege și a pătrunde în 
tainele cărților. Acum, o altă 
parte a lor, se pregătesc in
tens pentru a deveni și ei 
„Prieteni ai cărții". Tinerii 
Vasile Onică, Gheorghe Ba
ciu, Mitică Bucur, Zamfira 
Onea, Gheorghe Neacșu și 
mulți alții, care la primul 
concurs au obținut rezultate 
foarte bune și care acum se 
numără printre cititorii frun
tași, din comună, îi ajută pe 
tovarășii lor să se pregăteas
că cît mai bine în vederea 
următorului concurs. La sfîr
șitul lunii aprilie numărul 
purtătorilor insignei „Prieten 
al cărții" va spori în comuna 
Răcăciuni cu încă 60—70 ti
neri. Cifrele acestea dovedesc 
cu prisosință faptul că în 
această comună cartea a de
venit, într-adevăr, unul din 
prietenii nedespărțiți ai tine
rilor colectiviști și întovără
șiți. Și, alături de munca des
fășurată de comitetul U.T.M. 
pe comună și de comisia con
cursului pentru obținerea a- 
cestor rezultate, o mențiune 
deosebită merită străduința 
tinerei bibliotecare Maria Ie
zus, străduință care și-a dat 
roadele așteptate.

C. DIACONU

de cărbune cocsificabil peste 
plan au fost livrate centrelor 
siderurgice de minerii de la 
Vulcan și Uricani.

Minerii au obținut succese 
și în direcția îmbunătățirii ca
lității producției. La mina U- 
ricani, de exemplu, procentul 
de cenușă în cărbunele extras 
este cu 2,8 la sută mai mic 
decât norma admisă.

(Agerpres)

In teleferic
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Calitatea produselor
obiectivul cercetârilor în domeniul

metalurgiei și mineritului
Dezvoltarea continuă a indus

triei grele in patria noastră, sar
cină de bază în desăvîrșirea 
construcției socialiste, se reali
zează prin efortul susținut al 
muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor din cadrul uzinelor și 
exploatărilor miniere.

La realizarea unei, producții 
de un nivel cit mai ridicat, can
titativ și calitativ își aduc contri
buția și lucrările efectuate de 
oamenii de știință și cercetă
torii din cadrul institutelor de 
cercetări.

Colectivele Institutului de cer
cetări metalurgice și miniere, 
creație a regimului nostru de 
democrație populară, în strinsă 
colaborare cu uzinele siderurgi
ce și exploatările miniere au 
pus ia punct o serie de proce
dee tehnologice, care au fost a- 
plicate în producție.

Răspunzind chemării adresată 
tuturor oamenilor muncii de re
centele Directive ale C.C. al 
P.M.R. pentru a desfășura larg 
lupta în vederea unei producții 
de calitate superioară, colectivul 
institutului nostru s-a angajat 
să-și aducă și el o contribuție 
sporită la îmbunătățirea calității 
produselor.

Printre obiectivele propuse 
spre rezolvare în cinstea glorioa
sei aniversări a partidului cele 
mai importante sînt : cer
cetări pentru obținerea de con
centrate din minereurile de 
la Căpuș (Cluj) cu conținut cit 
mai ridicat de fier prin
tr-o tehnologie optimă de con
centrare ; creșterea procen
tului de cărbuni cocsificabiti ce 
se obțin la preparațiile de căr
buni : oțel inoxidabil, inch afiat 
pentru motoarele Diesel ; mbe 
nă tați rea calității

rite ; obținerea de aliaje de a- 
luminiu, de tip silumin pentru 
locomotiva Diesel electrică ; la
găre din pulberi sinterizate și 
altele. Să ne oprim asupra ci- 
torva dintre 
stau în fața

In cadrul 
importanță 
CREȘTEREA 
CĂRBUNE COCS1FICABIL, DIN 
CARE COCSERI1LE PRODUC 
COCSUL NECESAR FURNALE
LOR, 
gică 
sește 
tități 
cocs,

Pentru aceasta cărbunii bruți 
scoși din mină se supun unor o- 
perații de preparare. Mărirea 
randamentelor, recuperării, in 
acest proces este una din preo
cupările și sarcinile de seamă 
ale cercetătorilor de specialita
te din institutul nostru.

Acest lucru se poate realiza 
prin ,,spălarea- - prepararea - 
cărbunilor, adică împărțirea lor 
după densitate. In fracțiunile 
mai grele se concentrează ste
rilul, iar in fracțiunile ușoare — 
cărbunele.

Industria noastră siderur- 
în plină dezvoltare, folo- 
la producerea fontei can- 
din ce în ce mai mari de 
a cărui calitate determină

productivitatea furnalelor, prețul 
de cost și calitatea fontei obți
nute — iar calitatea cocsului de
pinde în cea mai mare parte 
de calitatea cărbunilor folosiți 
la. cocsificare.

In zăcămintele de cărbuni, 
straturile de cărbune sînt inter
calate intre strate de diferite 
alte roci care nu ard, dar oare 
măresc — la exploatare — con
ținutul de oenușe al cărbunilor.

Tot aceeași influență dăună
toare o au și intercalațlile ste
rile de argile, marne sau alte 
roci care sub formă de șuvițe, 
sau chiar de strate, sînt cuprin
se în zăcămintul de cărbune și 
se scot împreună cu cărbunele. 
Iar cenușa din cărbune, duce la 
creșterea cenușei din cocs, la 
scăderea productivității furnale
lor și a calității fontei produse.

Din aceste motive, este nece
sar ca la preparațiile de că- 
buni să se obțină o cc-tfcte 
maximă de cărbuni cocslcci 
ax un conținut rit mc rec.s oe 
cer. jșe. oec ce <r rv cî mc 
bună An

LA ÎNTREBAREA NOA
STRĂ: Cum poate contri
bui Institutul de cercetări 
metalurgice și miniere la 
îmbunătățirea calității pro
duselor din aceste dome
nii ?

rec *r- 
c eear-

0 nouă intervenție de porumb

ccrrcnew oe
Caiecteui oe mete, urge pul

berilor și-a fixat ca obiectiv ob
ținerea ocestcr lagăre ce vor fi 
folosite la motoare mici cu tu
rație ridicată — 13.000 turemi- 
nut — la cane pină în prezent 

încercat folosirea unor le
gare din bronz turnat ți Icrr - 
nat, ca'e însă nu cu dat rezul-

Noile lagăre ce vor fi obținu
te in institutul nostru se fabrică 
prin procedeul metalurgiei pui-
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Doi dintre studenții Școlii super oare de astronomie din Rodewich, regiunea Vogtland au re
cepționat semnalele Stațiunii interefanetare sovietice in direcția planetei Venus.

Foto: ZENTRALBILD - BERLIN

• La Uzina „Kirov" 
din Leningrad a fost 
proiectată prima insta
lație de turbine cu 
gaze din Uniunea So
vietică, destinată na
velor flotei comercia
le. Ea va fi folosită la 
navele petroliere de 
tip nou, cu un depla
sament de 17.000 tone.

Instalația va fi con
dusă de la distanță, 
din cabina de coman
dă a navei petroliere.

• Institutul de aPi- 
cultură al Academiei 
cehoslovace de științe

NOU
agricole a construit 

albine din 
și sticlă

prima dată 
Germană a

stupi de 
polystyren 
spumoasă.

• Pentru 
în R. D.
fost produs un mate
rial linos de acoperit, 
întărit cu fibre de sti
clă din poliester. Noul 
material are forma 
tablei ondulate, dar 
este transparent și con
siderabil mai ușor de
cît tabla. Noul mate

rial este folosit la aco
perirea bazinelor de 
înot, precum și la de
corarea interioarelor.

• Cele mai mari 
cuptoare electrice pen
tru topirea oțelului, e- 
xistente în U.R.S.S., au 
capacitatea de 80 tone. 
Pentru micșorarea pre
țului de cost al oțelu
rilor produse în cup
toarele electrice, în 
comparație cu cele

produse în cuptoarele 
Martin, este necesară 
construirea unor cup
toare electrice mai 
mari decît cele exis
tente. Biroul de con
strucții „Electro Pieci“ 
a elaborat proiectul 
tehnic al unui cuptor 
electric cu o capaci
tate de 180 tone. Aces
ta va fi cel mai mare 
cuptor electric din lu
me.

Cuptorul este trifa
zic, cu trei electrozi, și 
are o putere de 45.000 
kWA.

„Jurnalul de bord al lui 
Cristofor Columb “, apărut 
recent în s,Editura științifi
că" care cuprinde pe lingă 
însemnările proprii și des
crieri din „Istoria Indiilor1* 
a lui Las Casag (unul din 
biografii acestuia) înfăți
șează itinerariul și peripe
țiile celor trei călătorii ale 
lut Columb. Dincolo de 
exaltarea mistică cu care 
îșl învăluie însemnările 
Columb. dincolo de tonul 
apologetic al biografilor 
săi, care împreună încețo
șează adevărul științific, 
din „Jurnalul de bord" se 
desprind coordonatele con
tradictorii care au stat la 
baza vieții și activității ce
lebrului descoperitor de 
noi tărîmuri.

Dacă prin călătoriile sale 
el a zdruncinat puternic 
întregul sistem al concep
țiilor geografice medievale 
limitate, al ipotezelor cos- 
mografice mistice, vechi 
de o mie de ani, navigind 
pe întinderile necunoscute 
ale Mării întunecate Co
ceanul Atlantic) și descope
rind imense teritorii 
America (printre 
Cuba, Jamaica, Haiti, 
sula Trinidad, întreg țăr
mul Americii Centrale) Co
lumb a deschis însă și dru
mul expansiunii coloniale.

Pierind la drum ca teme-

rar navigator, alungind vi
cerege și amiral al Casti
liei, eșuînd ca guvernator 
colonial și sfîrșind sărac și

CE SĂ CITIM

anonim, Cristofar Columb 
a trasat totuși un itinerar 
inedit în milenara isterie * 
cunoașterii umane.

Studiul introductiv al lui 
Paul Alex. Georgescu *- 
duce un punct de vedere 
argumentat în controversa
ta discuție, dusă în 
vieții lui Columb. 
•tudiu, împreună cu 
mentatul material 
care însoțește cartea, 
pie ctitorului marile des
coperiri ale celebrului na
vigator.

jurul 
Acest 
docu- 
critic 
a~no-

Le efortxrSe pe tx-t le de
se mimu «xxri dr« cgr-.- 

c-xirr-d H ceesstă direcție. o

ee js lesâfsezl de cerșetori 
pesxrn exurx-z pomUNds — 

pe c rrgneazxi de de-mo- 
ie peps—z-i — « cd-xf scr- 

p—.Lr-țali este setea de 
c obțxse hibrizi dxhti de po
rumb, edeptop coruizțalor de 
efiasd șs soi dm d>- ________
ferite reguuu ele ță- 
țâ-ri cere prmtr-o 
ag-oCe?!-.ucJ soperi- 
oerd să crigs-e re
colte d.—. ce H ce 
■Mi frebelșagcte.

Se fhe că hibrizii 
dubii tini forme su
perioare de porumb, ce posedă 
o mare capacitate de producție 
ea urmare a proprietății lor de 
a folosi în cel mai înalt 
grad condițiile superioare 
de agrotehnică. Hibrizii du
bli au rădăcinile foarte bine 
dezvoltate, puțind să foloseas
că din plin rezervele de sub
stanțe nutritive ți de apă din 
sol aflate la adîncimi mari. 
De asemenea, au o mare re
zistență la cădere, boli și dău
nători, avînd ți o prindere a 
țtnUeților (inserție) foarte u- 
niformă pe tulpină, lucru de 
cea mai mare importanță în 
mecanizarea lucrărilor de re
coltare.

în cei 4 ani d« activitate,

'.-Jtzfzf-l de cercetări pentru 
aslxzrz porumbului a studiat 
peste 179 hăr-izi dubli din im
par:. ncomandind pentru pro- 
datep* 15 hibrizi din cei mai 
•zz'.:-:-. c-zz-:-.: eforturile
eemtUorUor soțtri sînt în
dreptate spre obținerea de hi- 
brtzi dobs din «narile de po- 
raasb extohto*. Pentru a- 
etKSS» dia cnsl 1957, colecti
vul secției de ameliorare de 
1b institutul nostru, a dus o 
auracs susținută de colectare 
Si studiere ■ celor mai va- 
Icr-xse soiuri ți populații de 
porumb. Au fost studiate in 
timpurile de experiență pină 
tn prezent peste 3000 popu
lații ți soiuri locale de po
rumb din

Din activitatea 
Institutului 

pentru cultura 
porumbului

r. SL.AVESCU

I
Instalație industrială de televiziune l« Combinatul siderurgic

I
Magnitogorsk.
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care cele mai va
loroase au fost folo
site în procesul de 
ameliorare.

Pe Ungă soiurile 
locale de porumb 
au fost folosite in 
lucrările de produ
cere a hibrizilor du
bli de porumb și 
cele mai valoroase 
se cultivă în alte 

ne-a permis
soiuri ce 
țâri. Acest fapt 
ca in anul 1960 să experimen
tăm un număr mare de hibrizi 
dubli creați în cadrul institu
tului nostru.

In momentul de față s-au 
recomandat producției hibrizii 
dubli 208 și 411, care s-au do
vedit productivi ți rezistenți 
la secetă ți țistăvire.

In atenția cercetătorilor in
stitutului nostru a fost luată 
ți problema creării hibrizilor 
dubli pe bază de sterilitate 
masculi, adică hibrizi care se 
vor produce fără a se mai e- 
xecuta lucrarea grea ți costi
sitoare de castrare. Rezultate
le obținute pină în prezent ne 
îndreptățesc să credem că in
tr-un timp destul de scurt a- 
ceastă problemă îți va găsi 
rezolvarea.

In anul acesta vom conti
nua activitatea de creare de 
noi hibrizi dubli din material 
autohton. Cercetările noastre 
sînt îndreptate spre obține
rea unor hibrizi cu bobul mai 
sticlos care să fie mai apre- 
ciați ți în alimentația oame
nilor. Urmărim în mod deo
sebit ca hibrizii dubli pe 
care-i vom crea să fie carac
terizați printr-o mare capaci
tate de producție, rezistență 
mare la secetă ți țistăvire, re
zistență mare la boli ți dău
nători, adaptați condițiilor de 
recoltare mecanizată ți rezis
tenți la temperaturile scăzute 
din primăvară pentru a putea 
fi însămînțați cit mai timpu
riu.

Cercetătorii institutului nos
tru desfățoară o activitate 
susținută pentru crearea unor 
hibrizi dubli autohtoni cu ca
lități superioare, pentru reco
mandarea unor măsuri agro
tehnice prin aplicarea cărora 
în unitățile agricole socialiste 
să se obțină recolte și mai bo
gate de porumb decît cele ob
ținute pînă în prezent.

Venus este cea mai „apro
piată" soră a planetei 
noastre — Terra. Cu 

toate acestea, despre această 
planetă știm mult mai puține 
lucruri în comparație cu ceea 
ce cunoaștem despre alte pla
nete mai îndepărtate, de e- 
xemplu planeta Marte. Venus 
este aproape de două ori mai 
mare decît Marte și se află, 
față de Pămînt, la o distanță 
cam cu 30 la sută mai mică 
decît distanța Pămînt—Marte. 
Cu toate acestea, în timp ce 
pentru planeta Marte astrono
mii au întocmit de mult o 
hartă (cu denumiri ale conti
nentelor, canalelor, mărilor, 
lacurilor etc.), pentru planeta 
Venus a fost imposibil să se 
contureze vreo hartă, cît de 
sumară.

Planeta Venus ascunde încă 
multe alte enigme. Stația au
tomată interplanetară sovieti
că lansată în direcția acestei 
planete va contribui la dezle
garea multora dintre ele.

Ce știm?
Venus ne apare ca o stea 

mai strălucitoare decît orice 
stea sau altă planetă. La 5 
martie a.c. strălucirea acestei 
planete a avut maximum de 
intensitate — de 16 ori mai 
luminoasă decît Sirius, cea 
mat strălucitoare stea vizibilă 
de pe emisfera nordică a Pă- 
mîntului. în limbaj popular, 
planetei Venus i se spune Lu

ceafărul de seară sau de di
mineață.

Pe Venus, viitorii astronauți 
vor sărbători „revelionul" 
după fiecare 225 zile terestre. 
Aceasta mai înseamnă că o 
viață medie terestră de 80 ani 
este echivalentă cam cu 130 
ani venusieni.

Diametrul planetei Venus 
este cam 12.400 km față de 
12.756 km cit măsoară cel al 
Pămîntului. Avînd o masă cu 
puțin mai mică decît a plane
tei noastre (82 la sută) înseam
nă că și forța de atracție de 
pe Venus este ceva mai re
dusă decît pe Pămînt. Un om 
avînd greutatea (pe Pămînt) 
de 72 kg ar cîntări pe Venus 
doar 58 kg!

Privită prin telescop, plane
ta Venus apare în culoare u- 
nică, uneori cu pete mai mult 
sau mai puțin întunecate. Pe
tele mai puțin întunecate sînt 
norii care înconjoară perma
nent planeta iar petele mai în
tunecate, de culoare gălbuie, 
ar putea fi norii de praf, ri
dicați de pe solul planetei, 
care de asemenea nu îngăduie 
să se vadă suprafața planetei, 
în ultima vreme au fost re
cepționate pe Pămînt și emi
siuni de radiounde venite din 
direcția planetei Venus, dove
dind că în atmosfera acelei 
planete au loc uriașe furtuni 
cu descărcări electrice de in

tensitate mult mai mare de
cît pe Pămînt.

Ce nu știm, 
dar... presupunem

în primul rînd nu cunoaș
tem durata zilei venusiene. 
După cum se știe durata zilei 
este egală cu durata de rota
ție a planetei în jurul axei 
sale proprii. în timp ce ziua 

CE ENIGME VA DEZLEGA 
STATIA INTERPLANETARĂ 

ce se Îndreaptă spre vents?
marțiană a putut fi stabilită 
cu precizie (24 de ore, 37 mi
nute și 22 secunde), pentru 
ziua venusiană s-au făcut nu
mai presupuneri. Astfel după 
unele păreri ziua venusiană 
este egală cu ziua de pe pla
neta noastră — adică 24 
de ore. După alte păreri, du
rata zilei pe Venus este 
de 34,5 ore. Astronomul ita
lian Schiaparelli, astrono
mul american Lowell și alții 
au fost âe părere că ziua pe 
Venus este egală eu 225 zile 

terestre, adică tocmai perioa
da de rotație a planetei în ju
rul Soarelui.

Să presupunem, totuși, că 
ziua venusiană este normală 
și are cîteva zeci de ore. E- 
xistă anotimpuri ? Cît durează 
vara pe Venus ? Dar iarna ? 
Nu putem răspunde la astfel 
de întrebări. Pentru ca să fi
xiste anotimpuri ar trebui ca 
axa planetei să fie înclinată

de conf. univ.
ing. Ion Pascaru

de la Institutul politehnic
— București

pe planul orbitei sale. Or, din 
cauza norilor veșnici, nu se 
poate determina o asemenea 
înclinare.

Ce temperatură există pe 
Venus ? Nu se cunoaște cu 
precizie. Noaptea temperstu- 

ra coboară, probabil la zero 
grade. Conform observațiilor 
radioastronomice, se presupu
ne că pe suprafața planetei, 
ziua, temperatura ar putea fi 
intre plus 60 la plus 170 gra
de. Cind Soarele se află la a- 
miază, temperatura s-ar putea 
ridica pină la 200—300 grade.

Există viață pe Venus ? Nu 
se știe. Dacă ne gîndim însă 
la faptul că, fiind mai aproa

pe de Soare, Ven-^s prtineșto 
ram de 2-3 ori nxa: muliă căl
dură și imzxmă decfț plazseta 
noastră, aceasta ar petiea fa
voriza existența vieții, ad-p- 
tată rond-p-Bor toca e speri^- 
ce : clima foarte ca'dă șz reze
că, ca în perioada de tinerețe 
a Păminntiti. Or. după c~~' 
se știe, în această perioacă au 
existat pe Pămînt vaste pă
duri de ferigi utiașe și atie 
plante .O asemenea vegetați* 
abundentă, dacă ee există in

tr-adevăr pe Venus, ar putea 
explica de ce în atmosfera 
foarte densă a acestei planete 
(cam de două ori mai densă 
decît pe Pămînt) predomină 
puternic bioxidul de carbon 
(un strat de 400—3000 metri 
grosime). Există de asemenea 
mult azot, vapori de apă și, 
după cît se pare, urme de o- 
xigen.

Suprafața planetei Venus 
reflectă maj bine de jumătate 
din lumina primită de la Soa
re. Astronomul sovietic Bara- 
bașev, pierind de la observația 
că o asemenea putere de re
flexie este caracteristică anu
mitor oglinzi, sugerează că 
planeta Venus este acoperită 
de un uriaș ocean Aiți oameni 
de știință presupun că această 
putere ce reflexie se datorea
ză cristalelor de gheață din 
norii planetei.

Ce vom afla 
in curînd?

Zbcxal spre Veens a

trage corcitirii asupra grade- 
îs oe precizie in -ieta—w-»—
pcarpa» planetei Vest» pe or
bita sa. După cues ae știe, a- 
ceastă determinare, prin ob
servare de pe Pămînt, este a

fectată de erori destul de 
mari. Cînd se va ști cu preci
zie la ce distanță trece pe lin
gă Venus stația interplanetară 
lansată de pe Pămînt, acest 
rezultat va constitui o indi
cație asupra justeței datelor 
de calcul de la care s-a plecat 

Cercetarea cîmpurilor mag
netice pe care le întîlnește 
stația interplanetară va lă
muri probleme importante le
gate de existența sau inexis
tența cîmpului magnetic ve- 
nusian și de răspîndirea cîm- 
purilor magnetice purtate de 
fluxurile de particule emise 
de Soare. în paralel cu acea
sta se cercetează radiația cos
mică (intensitate, distribuție, 
natură etc.).

Alte aparate destinate cer
cetării spațiului cosmic depar
te de planete sînt cele pentru 
înregistrarea meteoriților, ma
teriei interplanetare, fluxuri
lor corpusculare ale Soarelui.

Zborul spre Venus, declan
șat din U.RS.S. la 12 februa
rie ato, constituie începutul u- 
nxti program mai vast de cer
cetare a planetelor și spațiului 
sistamtiui solar, Ja fața locu- 
luf*.

Acum, la ordinea zilei, este 
Venus. Știința și tehnica so
vietici, mereu în frunte, des
chid eormnu-j do! drumuri în 
bătăii* pentru elucidare* e- 
nigmelor încă nedeslușite ale 
spațiului solar.

Ing. OCTAVIAN COSMIN 
Ing. NICOLAE BICA 

cercetători la Institutul 
pentru cultura porumbului 

---- •—

l
Aparatul special de cristalizare 
recii za t de cercetătorii Institutu
lui de cercetări pentru minerale 
din Tumov, cu ajutorul căruia 
se pot produce pietre prețioase 

sintetice.
Foto : C.T.K.-PRAGA



în sprijinul calificării tineretului
Directivele C.C. al P.M.R. cu 

privire la criteriile principale 
ale întrecerii socialiste în cin
stea aniversării partidului 
cheamă pe toți oamenii mun
cii să contribuie la îmbunătă
țirea calității produselor. Or, 
pentru a realiza produse de 
calitate superioară, la nivelul 
tehnicii mondiale, este necesar 
ca tinerii să-și ridice continuu 
nivelul tehnic și profesional, 
să citească, să-și însușească cu 
nesaț și să aplice în producție 
tot ceea ce este nou în tehnică. 
„Editura tehnică" care editea
ză literatura tehnică de spe
cialitate este chemată să spri
jine lărgirea acțiunii de ridi
care a calificării ce se desfă
șoară în toate întreprinderile.

Despre felul în care litera
tura tehnică sprijină ridicarea 
calificării tineretului și-au spus 
cuvîntul, cu două luni în urmă, 
cu prilejul unei anchete orga
nizate de ziarul nostru, mai 
mulți tineri muncitori, tehni
cieni, ingineri, proiectanți, lec
tori ai cursurilor de ridicare 
a calificării. Ei ne-au vorbit 
despre lucrurile interesante pe 
care le-au aflat studiind dife
rite cărți de literatură tehnică, 
scoțînd la iveală totodată și 
unele lipsuri ale literaturii 
tehnice care nu răspunde în
totdeauna cerințeZor Zor mereu 
crescînde. Răspunsurile primi
te de la acești tineri au fost 
publicate în articolul : „Litera
tura tehnică în sprijinul ridi
cării calificării tineretului".

De curînd la redacție ne-a 
sosit o scrisoare din partea 
„Editurii tehnice" în care se a- 
rată pe larg măsurile luate: 
„Materialul publicat în „Scîn- 
teia tineretului" nr. 3622 din 7, 
ianuarie — se arată în scri
soare — a fost analizat cu 
multă atenție de colectivele 
noastre redacționale și de con
ducerea „Editurii tehnice". A- 
preciem că observațiile, criti- 
cile și concluziile publicate în 
baza materialului pe care l-ați 
cules prin ancheta făcută sînt 
juste și ne vom strădui ca în 
activitatea noastră viitoare să

Spectacole
Teatre

Godunov, 19,30 : Tea-
Operă și Balet al

Năpasta, 19,30 : Tea-

Boris 
trul de 
R.P.R.; .
trul Național „I. L. Caragia
le" (Sala Comedia) ; Ascul- 
tă-ți inima, 19,30 : Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sa
la Studio) ; Cyrano de Ber
gerac, 19,30 : Teatrul „C. Not- 
tara“ (fost Teatrul Armatei) 
B-dul Gl. Magheru 20 ; Viori 
de primăvară, 20 : Teatrul „C. 
Nottara" (fost Teatrul Arma
tei) (Sala Studio) ; Mamouret, 
19.30 : Teatrul Municipal (Sala 
Matei Millo); Moartea unui 
comis voiajor. 19.30 : Teatrul 
Municipal (Sala Filimon Sîr- 
bu); Celebrul 702, 19,30 : Tea
trul de Comedie; Doi tineri 
din Verona, 19,30 : Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. Giulești 5 
Centrul înaintaș a murit în 
zori, 20 : Studioul Institutului 
de Teatru „I. L. Caragiale" ; 
Nila, 19,30 : Teatrul pentru 
Tineret și Copii (Sala din C. 
Miile) ; Nota zero la purtare, 
19 : (spectacol cedat), Teatrul 
pentru Tineret și Copii (Sala 
Libertatea) ; Herșale Dubrov- 
ner, 20 : Teatrul Evreiesc de 
Stat ; Dr. Aumădoare, 15,30 : 
Teatrul „Țăndărică" (Sala 
Orfeu) ; Punguța cu doi bani, 
16 : Teatrul .
(Sala din Academiei); 
certul Tinereții, 20: 1
„C. Tănase" (Sala 
Concert expres, 20 : 
„C. Tănase" (Sala Victoria); 
Cyrk Polski, 20,30 : Circul de 
Stat.

„Țăndărică1
Con-

Teatrul
Savoy) ; 
Teatrul

Cinematografe
Nu vreau să mă însor s 

Patria, București, înfrățirea 
între popoare, Libertății; 
Ursul alb : Republica, Elena 
Pavel, Moșilor, Volga; Pri
chindelul : Magheru, Lumina, 
V. Roaită, Miorița; Genera
ția salvată: Maxim Gorki, 
Olga Bancic ; Hatifa : V. A- 
lecsandri, 23 August, 1 Mai; 
Frumoasa aventură ; I. C. Fn-
mu, Arta, M. Eminescu, G. 
Bacovia ; Jucătorul: Central; 
Dama de Pică: Victoria, U- 
nirea, N. Bălcescu ’, Pentru 
copii : Program special ; Pen
tru adulți: Batalionul Negru: 
13 Septembrie ; Piruete pe 
gheață - Kukrînniksi — Unde 
nu zboară fluturii — Pestriții 
— Asigurați pacea copiilor > 
Fix la ora trei și un sfert 
(dimineața : Congo în luptă 
(după amiază, în continuare): 
Timpuri Noi; Alerg după o 
stea : Tineretului; Contempo
ranul secolului: Gh. Doja, A.

—•—
Un tren marșrut 
cu 41 vagoane 

încărcate cu fier 
vechi pentru 

Hunedoara
Zilele acestea a plecat din 

stația Timiș-triaj cu destinația 
Hunedoara un tren marșrut 
cu 41 de vagoane încărcate cu 
fier vechi. Cele 420 tone de 
fier vechi trimise oțelarilor 
hunedoreni au fost strînse 
prin munca patriotică a tine
rilor de la uzinele „Steagul 
Roșu", ,,Ernst Thălmann"; 
fabricile „Rulmentul"; ,,Bela 
Breiner" și de elevii, pionierii 
și studenții din Brașov,

Venind în sprijinul ridi- 
calificării tinerilor, edi- 

a luat inițiativa de a tri- 
in fabrici și uzine mate- ■

înlăturăm deficiențele arătate 
pentru a îmbunătăți munca în 
sectorul nostru editorial. Este 
adevărat că producția noastră 
de carte tehnică este, în pre
zent, în general insuficientă 
pentru toate cele 25 de ramuri 
de specialitate care intră în 
profilul „Editurii tehnice". 
Menționăm că în anul 1960 
mai mult de două treimi din 
titluri reprezintă lucrări de 
nivel mediu și elementar".

Referindu-se la cele relatate 
în ancheta noastră de tov. in
giner Liviu Lazăr de la Uzi
nele „Mao Țze-dun" din Capi
tală că lucrarea privind cons
trucțiile metalice elaborate de 
profesor Victor Popescu ar fi

Pe urmele 
materialelor 

publicate

depășită, „Editura tehnică” na 
comunică că va întreprinde 
imediat o anchetă în această 
uzină pentru a putea constata 
în mod amănunțit deficiențele 
relevate. Faptul că tinerii ur
măresc cu interes publicațiile 
tehnice de specialitate și sînt 
dornici de a-și însuși cunoștin
țe cît mai multe, îl dovedește 
și aceea că lucrarea aceasta 
s-a epuizat în mai puțin de 
două săptămîni de la apariție. 
Pentru a satisface dorința u- 
nui număr cît mai mare de 
cititori ai literaturii tehnice de 
a-și îmbogăți cunoștințele — 
se arată în scrisoare — editura 
intenționează să publice o lu
crare în care să fie descrise și 
construcțiile metalice speciale 
ce se fabrică la Uzinele „Mao 
Țze-dun".

Vorbind despre criticile a- 
duse pentru faptul că legătura 
între editură și producție este 
încă insuficientă, în scrisoare 
se arată că observația este 
justă. In viitor editura va or
ganiza mai multe 
cu cititorii pentru 
mai îndeaproape

consfătuiri 
a cunoaște 
problemele

Sahia ; Stan și Bran Studenți 
la Oxford 8 Martie ; Casa 
de pe două străzi (dimineața s 
Congo în luptă (după amiază, 
în continuare) ; Al Popov ; 
Aveau 19 ani: Grivița, Fla
căra, G. Coșbuc, 30 Decem
brie ; Portretul unui necunos
cut : Cultural, Hie Pintilie 
Casa de pe două străzi: Dru
mul Serii; Cintecul mării: 
C-tin David ; Darclee: Mun
ca ; Articolul 420 : T. Vladi- 
mirescu ; Mama India : Don- 
ca Simo; Dragoste pe note: 
16 Februarie ; Oameni și lupi : 
Popular ; Doamna cu cățelul: 
8 Mai ; Sfioasa : Floreasca ; 
Mexicul cintă : Aurel Vlaicu; 
Cocoșatul: B. Delavrancea.

Foto : N. STELORIAN
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nici mergea acasă, răbdător și 
calm. Duminica ținea confe
rințe. A organizat cinci cercuri 
de citit, o echipă de dansuri și 
o brigadă artistică de agitație, 
al cărei instructor era. Împreu
nă cu tinerii, alcătuia progra
mul brigăzii, stând nopți în
tregi aplecat asupra hîrtiei. A 
pornit de asemenea 6ă întoc
mească o monografie a satului. 
Cercetând hârțoage vechi, dar 
mai ales stînd de vorbă cu bă
trânii, a descoperit date, fapte 
zguduitoare despre trecutul sa
tului : consumul de zahăr era 
aproape inexistent,' se mânca 
foarte puțină pâine, din peste 
400 de suflete doar 10 învățau 
carte, adică ceva mai mult de 
doi la sută. Mai mult de ju
mătate din oamenii din sat 
(mai ales femei) nu văzuseră 
în viața lor un tren sau o ma
șină ți nu auziseră da cine
matograf.

Cercetând, scriind la mono
grafia satului, ambiția de a-i 
vedea pe oameni bucurîndu-se 
de tot ce le poate oferi orân
duirea noastră nouă, socialistă; 
i-a crescut și mai mult.

Dar iată că din nou viața îl 
punea în fața unei răscruci. 
Fata cu care venise în sat și 
cu care hotărîse să se căsăto
rească arăta cu fiecare zi tot 
mai tristă și mai îndepărtată 
de el. Cu o săptămână înainte 
de nunta pe care o pregătiseră, 
fata i-a spus hotărâtă» 

care se ridică in legătură cu 
cartea de literatură tehnică.

Pentru ca tineretul din fa
brici și uzine să contribuie în- 
tr-o măsură crescîndă la înde
plinirea sarcinilor mari pe 
care le pune în față partidul 
nostru de a îmbunătăți con
tinuu calitatea, de a realiza 
produse la nivelul tehnicii 
mondiale este necesar ca în 
fiecare întreprindere să se 
ducă o acțiune susținută de 
popularizare a noutăților teh- . 
nice, 
cării 
tura 
mite 
rialele de popularizare apăru
te, în afara materialelor ex
pediate de Direcția Difuzării 
Cărții. Astfel, cabinetele teh
nice și bibliotecile din între
prinderi și institufii vor afla 
imediat despre apariția lucră
rilor tehnice și vor putea să 
le popularizeze operativ în 
rindul muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor. în privința 
popularizării cărții tehnice 
este meritorie inițiativa Co
mitetului U.T.M. de la Uzinele 
„Electroputere" din Craiova 
de a organiza, începînd cu a- 
cest an, cursuri de ridicare a 
calificării muncitorilor, axate 
pe studierea cărților tehnice 
de specialitate. Organizațiile 
U.T.M. pot da în această di
recție un mare sprijin tineri
lor de a-și însuși noutățile 
tehnice, organizînd în fabrici 
și uzine, concursuri gen „Cine 
știe, cîștigă" pe teme privind 
tehnica nouă, avind la bază 
studiul noilor lucrări de lite
ratură tehnică.

Referindu-se la constatarea 
făcută de cititorii ziarului nos
tru că unele lucrări de litera
tură tehnică publicate nu au 
un nivel tehnic corespunzător, 
scrisoarea trimisă de editură 
subliniază faptul că aceasta 
va căuta în viitor să publice 
numai acele lucrări care con
țin elemente de tehnica nouă 
cea mai înaintată. Totodată va 
acorda o mai mare atenție se
lecționării unor autori dintre 
cei care lucrează efectiv în 

. producție și pe care specificul 
muncii îi obligă să fie mereu 
la curent cu cele mai noi me
tode și procedee tehnologice la 
nivelul tehnicii celei mai îna
intate din întreaga lume. In a- 
cest fel, cărțile elaborate vor, 
corespunde întrutotul produc
ției, rezultatele și experiența 
pozitivă în producție s-ar ex
tinde mult, lucrările puțind 
fi astfel actualizate mai repe
de cu metodele și procedeele 
cele mai moderne.

Pentru ca literatura tehnică 
să nu mai rămînă în urma 
dezvoltării industriei, „Editura 
tehnică" a organizat editarea 
unei colecții intitulată „Tehni
ca nouă". Aid vor apare lu
crări de un volum redus în 
care vor fi tratate metode și 
procedee tehnologice noi din 
tehnica mondială.

c. bancii a

CUM AȚI FI PROCEDAT?
— Trebuie să discutăm se

rios- Eu în fundătura asta de 
munte nu pot să mai trăiesc. 
In fiecare zi nu văd decît a- 
ceeași oameni, nu văd decît 
păduri și noroi. Nu pot să mai 
suport...

— Bine — i-a spus el îndu
rerat, jignit de tot ce auzea — 
dar nu vezi cite lucruri au în
ceput să se schimbe ? Am vor
bit la raion și-o să vină și la 
noi de-acum în fiecare săptă
mână film, acum pornim să 
electrificăm satul. Iți dai sea
ma ce o să însemne asta ? O 
să avem și radioficare. In fie
care duminică avem program 
artistic. Satul nu mai e o fun
dătură, cum zici tu, uitată de 
lume. Avem până și punct far
maceutic, doctor. De ce nu-ți 
place aici ? Mai târziu o să fie 
și mai frumos...

— Nu. nu pot să mai stau. 
Ne căsătorim și plecăm- Mer
gem la Cluj. Cum poți să 
compari orașul cu satu-ăsta 
prăpădit ? în definitiv, de cine 
te simți mai mult legat — de 
sat sau de mine ?

Da, s-a gîndit bine, a cum
pănit și a întors lucrurile pe 
toate fețele. Nu era vorba doar 
de faptul că la mijloc era sa
tul lui. Dar aici era rostul lui, 
aici simțea el că i se împlineș
te cu adevărat idealul vieții, 
aici avea sentimentul nespus 
de înălțător al împlinirii da
toriei lui- Pentru ce să meargă 
la ora* ? Desigur, și acolo a 
nevoie da învățători, dar atei

lată-l pe tânărul Inginer Mircea Gabor de la fabrica de scule 
Rîșnov, unul dintre cei mai activi tineri din fabrică în lupta pen

tru ridicarea calității produselor întreprinderii.
Foto i V. CONSTANTJNESCU

La cursurile 
a calificării

în scopul realizării unor 
produse de calitate cît mai 
bună ,în numeroase întreprin
deri din regiunea Oltenia se 
desfășoară o muncă susținută 
pentru îmbogățirea cunoștin
țelor profesionale și de cultură 
generală ale muncitorilor și 
tehnicienilor. Recent, la Uzina 
constructoare de mașini și u- 
nelte agricole „7 Noiembrie" 
din Craiova s-au deschis 
cursuri de ridicare a calificării

Fața orașului Craiova se 
schimbă zi cu zi. Mereu apar 
noi construcții pentru oame
nii muncii de aici. Nu de 
mult o fost dat in folosință 
un nou bloc, la parterul că
ruia au fost deschise maga

zine modeme.

era nevoie de el mai mult ca 
oriunde- Cum ar putea să de
zerteze ?

Dar se gândea și la ea. O cu
noscuse când era de 13 ani — 
o fetișcană cu codițele legata 
cu fundițe, veselă și îndrăz
neață. Au stat în aceeași ban
că, apoi, pe nesimțite, s-au în
drăgostit. Nu se puteau des-1 
părți nici o clipă unul de al
tul. Cite visuri nu-și făcuseră 
împreună, cite bucurii nu avu
seseră I O iubise nespus de 
mult, o iubea și acum, poate 
mai mult, cu o disperare cum
plită. Știind că o are pe ea a- 
lături, nu se gîndea niciodată 
la greutăți, totul i se părea 
frumos împrejur, simțea asu
pra lui ochii ei calzi, de în
drăgostită, și era în stare să 
nu doarmă și să nu mănânce 
zile și nopți la rînd. Și acum 
să se despartă de ea ? Era un 
lucru cumplit, de neînchipuit 
pentru el-

O clipă, prin minte, îi trecu 
gîndul s-o urmeze, să plece 
din sat. Iși imagină însă clipa 
plecării, clipa cînd oamenii 
aveau să vadă și să înțeleagă 
asta. înmărmuriți, dezamăgiți 
și jigniți. N-ar fi putut să-i 
privească în ochi, desigur, dar 
privirile lor l-ar fi străpuns și 
l-ar fi ars ca un fier roșu- Și 
ce le-ar putea spune părinți
lor ? Ce le-ar putea spune to
varășilor săi de muncă, comu
niștilor din sat care fuseseră 
totdeauna alături de el cu trup 
tâ suflet, entuziaști ți plini da 

de ridicare 
profesionale
profesionale pe care le urmea
ză majoritatea muncitorilor. 
Cursurile sînt astfel organizate 
încît fiecare muncitor acumu
lează noi cunoștințe în mese
ria pe care o practică. Lecțiile 
care s-au ținut cu turnătorii, 
de pildă, s-au referit la noțiu
nile de bază ale desenului teh
nic, la elaborarea fontei. în 
continuare se vor preda noi 
cunoștințe de desen tehnic și 
matematică generală, despre 
executarea operațiilor de for
mare și miezuire, metode a- 
vansate de turnare etc. Strun
garii au audiat lecția : proprie
tățile generale ale materiale
lor și influența lor în prelu
crare. Lecțiile sînt expuse de 
ingineri de specialitate sau 
tehnicieni cu o înaltă califica
re profesională ți cu o bogată 
experiență în producție.

Asemenea cursuri s-au des
chis și la Uzinele mecanice 
din Tr. Severin și „Electropu- 
tere" din Craiova. La acestea 
participă mai mult de 2000 de 
muncitori.

La Uzinele „Electroputere", 
în afară de cursurile de ridi
care a cunoștințelor profesio
nale ale muncitorilor, s-au 
deschis cursuri de perfecțio
nare a controlorilor tehnici de 
calitate.

La „ziua
V. T. M

secretarilor
a

Recent, biroul Comitetului ra
ional U.T.M. Hațeg a făcut o- 
bișnuita instruire a secretarilor 
organizațiilor de bază U.T.M. 
de la sate. Instruirea a fost a- 
xată pe organizarea și planifi
carea muncii în organizațiile de 
bază, ridicarea conținutului a- 
dunărilor generale U.T.M. de la 
sate, îmbunătățirea activității 
cercurilor politice U.T.M. etc. 
După aceasta s-a trecut la or
ganizarea unei „duminici a ti
neretului", după modelul căreia 
să se inspire secretarii organi
zațiilor U.T.M. în organizarea 
timpului liber al tineretului. 
Programul a început f'u organi
zarea unei acțiuni de muncă

grijă, ajutîndu-1 întotdeauna’ 
Cînd îl primiseră în rîndul 
candidaților de partid s-a an
gajat în fața lor să muncească 
neobosit pentru binele oame
nilor din sat. Plecînd, ar în
semna să-și calce cuvîntul dat 
în fața comuniștilor, să se do
vedească în fața lor un om de 
nimic.

„Nu, s-a hotărât el pentru 
totdeauna, nu pot să plec I Am 
să încerc s-o conving pe ea. și 
dacă n-o să reușesc..."

N-a reușit. Peste o săptă
mână ea a plecat din sat- El 
însă a rămas. A rămas acolo; 
în mijlocul oamenilor cărora 
își închinase toate puterile și 
cunoștințele lui. O vreme a 
fost nespus de trist și abătut. 
Oamenii l-au înțeles și l-au a- 
jutat să-și învingă tristețea.

De altfel, îl așteptau multe 
treburi. A fost numit director 
al școlii de 7 ani, avea 8 pro
fesori în subordinea sa. A în
ceput electrificarea și radiofi- 
carea satului. Ținea conferințe 
și în alte comune. Se ocupa de 
treburile organizației U.T.M., 
de echipa de dansuri și de bri
gada artistică de agitație. La 
cercurile de citit ținea recen
zii, povestea oamenilor ce se 
întâmplă peste hotare, discuta 
cu ei.

Viața bogată a satului îi o- 
ferea nespus de multe bucurii. 
Era un om fericit, mulțumit 
de ceea ce făcea. Treceau anii 
și satul lui arăta cu totul alt
fel decât altădată. La împli

Toți muncitorii 
combinatului

Indicațiile partidului
nostru cu privire la 
necesitatea ridicării 

necontenite a calității pro
duselor au stârnit un viu 
interes în rîndul muncito
rilor din cadrul Combina
tului chimic din Făgăraș. 
Este însă bine știut că pro
duse de calitate nu se pot 
obține decît numai cu mun
citori care-și cunosc la per
fecție meseria, care pot 
stăpîni tehnica modernă cu 
care este înzestrat combi
natul nostru. In acest scop 
au fost inițiate cursuri de 
ridicarea calificării la care 
participă toți muncitorii 
tineri și vîrstnici.

Cursurile au început de 
pe acum și se vor încheia 
la sfîrșitul lunii iunie. In 
fiecare săptămână, în fieca
re secție, sute de muncitori 
discută cu aprindere diver
se probleme legate de ca
litate.

La aceste cursuri sînt 
predate lecții despre meca
nizarea și automatizarea 
proceselor de producție, în 
special din ramura chimi
că. Lecțiile sînt predate de 
ingineri cu înaltă calificare 
profesională. Ele au drept 
scop să pună la curent pe 
toți muncitorii cu noile 
realizări în domeniul meca
nizării și automatizării. 
Pentru buna desfășurare a 
cursurilor s-au luat o sea
mă de măsuri la aplicarea 
cărora veghează toți tova
rășii din conducerea com
binatului și a secțiilor.

In cadrul combinatului 
nostru a luat un mare a- 
vînt învățământul seral. Tot 
mai mulți tineri merg la 
școală pentru a-și ridica ca
lificarea profesională. In 
anul școlar 1960—1961 pes
te 200 de tineri muncitori 
urmează cursurile sera
le în învățămîntul me
diu. Numărul mare de 
muncitori care frecventea
ză aceste cursuri se dato- 
rește condițiilor create de 
întreprindere: muncitorii
elevi lucrează numai în 
schimburi potrivite progra
mului școlii, au concedii de 
studii plătite etc. Tovarășii 
din comitetul U.T.M. con
trolează cu regularitate fe
lul cum se pregătesc tinerii 
muncitori care urmează 
școala serală, ajutîndu-i. 
In prezent, aproximativ 60 
de tineri din combinat s-au 
înscris la cursurile de pre
gătire pentru a intra în 
clasa a VIII-a la școala me
die serală. Un mare număr 
de tineri muncitori au fost 
trimiși de către combinat 
la diferite facultăți : chi
mie, mecanică, electroteh
nică etc. Numărul lor se ri
dică în acest an la 54.

Pavel Alexandru, Stoiciu 
A'-rau* Clanță u V asile 
sînt numai dțiva din vii
torii ingineri chimiști și 
ingineri mecanici care nu 
peste multă vreme vor ter
mina institutul.

Da, la noi toți muncitorii 
învață, străduindu-se să 
pătrundă mai adine în 
tainele meseriei, să realize
ze numai produse de cali
tate, apreciate și căutate.

ION DOMAN
corespondent voluntar

patriotică. Spre locul de muncă 
secretarii s-au deplasat încolo
nați. cîntînd cîntece revoluțio. 
nare. După aceea în program a 
fost prevăzut dans, jocuri dis- 
tractiv-educative. A fost expusă 
de asemenea conferința „Ce a 
dat regimul de democrație popu
lară tineretului din patria noas
tră”, s-au recitat poezii, s-au 
cîntat cîntece populare ți s-au 
spus ghicitori.

Astfel organizată „ziua secre
tarilor U.T.M." a folosit 
numai la instruirea acestora, 
ți la generalizarea unei 
atractive ți educative de 
zare a timpului libe».

nu 
ci 

metoda 
organi-

nirea acestei schimbări își dă
ruise întreaga lui putere, tot 
ce avusese mai bun în el. In
tr-o zi, făcînd un bilanț pentru 
întâlnirea pe care o avea cu 
cetățenii din comună care-1 
propuseseră candidat al F.D.P., 
constată că din satul lui — de 
unde altădată nu plecase nici 
un tînăr la învățătură — ieși
seră acum 4 învățători, erau 3 
studenți la Filologie. 3 la In
stitutul politehnic, alți 20 ur
mează la școli medii și profe
sionale. Peste 50 de foști elevi 
sînt azi muncitori calificați la 
Hunedoara și Simeria.

Da, toate astea erau fapte a- 
devărate, era o realitate care-1 
umplea de mândrie. Pentru în
făptuirea lor el dăduse tot ce 
avea în el mai bun, sacrificase 
ceva din bucuriile lui, dragos
tea tinereții lui, fericirea lui 
personală. Dar nu, fericirea 
lui personală nu o sacrificase. 
Fericirea iui personală era de 
fapt tot ceea ce se împlinise 
din idealul lui, din visurile lui 
de om adevărat al zilelor noas
tre, care, mai presus de el, de 
interesele lui pune ceea ce a- 
parține oamenilor, cauza feri
cirii lor.

N. A.
Toate faptele acestea sînt 

întrutotul autentice. Cu eroul 
acestor întâmplări am stat nu 
de mult de vorbă într-unul 
din satele regiunii Hunedoara. 
El m-a rugat însă să nu dau 
nici numele lui și nici al fetei 
care l-a părăsit.

Cezar Petrescu
în dimineața zilei de 9 mar

tie 1961 a încetat din viață 
scriitorul Cezar Petrescu, 
membru titular al Academiei 
R.P.R. și membru al Uniunii 
Scriitorilor din R.P.R.

S-a născut la Cotnari, regiu
nea Iași, la 1 decembrie 1892. 
începe să scrie încă din facul
tate, debutînd în 1912 la „Fac
la", condusă de N. D. Cocea.

Prin activitatea sa literară 
desfășurată între cele două 
războaie mondiale, Cezar Pe
trescu s-a situat printre scrii
torii reprezentativi ai realis
mului nostru critic. începînd 
cu volumul de nuvele Scriso
rile unui răzeș, apărut în 1922, 
și continuînd cu romanele sale 
ca întunecare, Aurul Negru, 
Apostol, Calea Victoriei, opera 
sa întinsă a urmărit să reali
zeze o „cronică romînească a 
veacului XX" în care sînt zu
grăvite în mod critic și demas
cator diverse aspecte sociale 
ale epocii.

După 23 August 1944, Cezar

PREZIDIUL ACADEMIEI RJ>.R. 
UNIUNEA SCRIITORILOR DIN R.P.R. 
COMITETUL NAȚIONAL PENTRU 

APĂRAREA PĂCII DIN R.P.R.
★

Corpul neînsuflețit al aca
demicianului Cezar Petrescu 
va fi depus, cu începere din 
dimineața zilei de 10 martie 
1961, la Casa Scriitorilor din 
Calea Victoriei nr. 115.

Au început lucrările de amenajare 
a terenurilor în vederea irigării

în regiunea București au în
ceput lucrările de amenajare a 
terenurilor in vederea irigării.

Cele mai mari suprafețe pen
tru culturi irigate se amena
jează în zonele Dichiseni-Ro- 
seți-Călărașii Vechi, Jegălia, 
Valea Roșie.

Anul acesta în regiunea 
București suprafața amenajată 
pentru asemenea culturi creș

La Atelierele C.F.R.
„Grivifa Roșie44
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calitatea acestora, alături de 
lupta pentru îndeplinirea pla
nului, o vom considera obiec
tivul principal al întrecerii 
socialiste în cinstea aniversă
rii partidului. Noi vom lua 
măsuri concrete pentru extin
derea sudurii automate și a 
altor procedee înaintate de 
lucru și paralel cu aceasta 
vom organiza mai temeinic

Repede și de bună calitate
Peneș Crișan, directorul 

gospodăriei agricole de 
stat Slobozia, regiunea 

București împreună cu Niță 
Marcu, organizatorul de partid, 
au sosit pe cîmp. Au pășit în 
urma semănătorilor și au fă
cut din loc în loc sondaje. De 
fiecare dată, în urma fiecărei 
semănători, ei au constatat că 
lucrările sînt de calitate foar
te bună. Mazărea e semănată 
la adîncimea corespunzătoare, 
fără ca vreun bob să rămînă 
la suprafață. Cei care execută 
această lucrare sînt tinerii 
mecanizatori Aurelian Decu, 
Mircea Munteanu, Gheorghe 
Matei și Tudor Mănăilă. De 
altfel, toți tinerii mecanizatori 
de aici, intr-o adunare gene
rală deschisă a organizației 

ESTE REZISTENTA ȘI UȘOARA — SALARIAȚU O POT 
CUMPĂRA IN RATE

Petrescu a dus o vie activitate 
literară întruchipată intr-un 
număr de volume de proză în 
care și-au aflat ecou înfăptui
rile poporului nostru pe dru
mul socialismului. De aseme
nea, a scris lucrări drama
tice, scenarii, ‘ însemnări de 
călătorie, un mare număr de 
articole în presă și a realizat 
traduceri valoroase din lite
ratura universală, îndeosebi 
din literatura rusă și sovietică, 

în acești ani scriitorul s-a 
manifestat cu aceeași însufle
țire și pe tărîm obștesc, în 
primul rînd în cadrul Co
mitetului Național pentru A- 
părarea Păcii din R.P.R., din 
al cărui birou făcea parte.

Pentru meritele sale în do
meniul literaturii a fost dis
tins cu Premiul de Stat și, în 
1954, i s-a decernat Ordinul 
Muncii clasa I.

Prin moartea lui Cezar Pe- 
tresțp literatura românească 
pierde pe unul din reprezen
tanții ei de seamă.

★

Adunarea de doliu va avea 
loc sîmbătă, 11 martie 1961, 
ora 14, la Casa Scriitorilor, 
după care se va face înhuma
rea la cimitirul Beliu.

te cu încă 7100 hectare, ajun- 
gînd la aproape 67.500 hecta
re. Această suprafață este de 
peste 4 ori mai mare decît cea 
existentă în întreaga țară în 
anul 1938.

Cea mai mare parte a lucră
rilor se execută cu fonduri 
puse la dispoziție de stat.

(Agerpres)

cursurile de ridicare a califi
cării profesionale care să cu
prindă pe toți muncitorii, in
ginerii și tehnicienii.

Vorbitorii au făcut nu
meroase propuneri pentru îm
bunătățirea calității produse
lor, îndeplinirea ritmică a 
planului, realizarea de econo
mii și au sprijinit cu căldură 
planul de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice care a fost expus 
în fața lor.

U.T.M. și-au luat angajamen
tul în fața organizației de 
partid și a conducerii gospo
dăriei că vor face numai lu
crări de bună calitate și în
cadrate în timpii optimi.

Aprecierile bune făcute de 
organizatorul de partid și di
rectorul gospodăriei asupra lu
crărilor sînt un indiciu clar 
că tinerii își respectă angaja
mentele luate. Faptul că insă- 
mînțatul celor 300 de hectare 
cu mazăre s-a terminat cu o 
zi și jumătate mai devreme, 
arată că tinerii mecanizatori 
din G.A.S. Slobozia sînt ho- 
tărîți să termine lucrările din 
întreaga campanie agricolă cu 
mult mai înainte de data sta
bilită.

B. NICUȚĂ



Rezultatele
concursului

In acțiunile 
de folos 
obștesc

nostru
Concursul organizat de ziorul nostru pe tema : „Ce schim

bări s-au petrecut in anii puterii populare in viața oamenilor 
muncii și a tineretului din întreprinderea, orașul sou satul 
dumneavoastră", care s-a desfășurat tn perioada 15 >c-.are 
- 1 martie 1961, a stârnit un viu Interes în rindu-Me tânertlor 
din întreaga țară. La redacție au sosit purtând re-runea 
„pentru concurs" mii de scrisori.

Cele mai bune din aceste scrisori ou opă-ut pag nil» 
ziarului nostru.

Publicăm mai jos lista câștigătorilor concursulu :
PREMIUL I - Postul de corespondenți vcl-f-ton oe io Onești, 

regiunea Bacău, format din Nichifor Nicc-oe, secrete-<si cor- - 
totului orășenesc U.T.M., Bute Consta "tn, rvecc-c. s Năstă- 
sescu Gheorghe, funcționar.

PREMIUL II - Vintilă Dan, te---Sar Stoca» rec .-ec B-c 
șov.

PREMIUL III - Crac losif, eectr-ocr 'y-ucerr c Raro- 
șenii, regiunea Hunedocrc.

MENȚIUNI - Lupu Gheorghe, soncor Sucscr - "'go- rve, 
regiunea Ploiești ; Pird ea Trtus, coiectonst G.A.C. Bcec - -c 
ionul Caracal, regiu-ea Oite-c : Fiorin Țe.ne, e»e, ra-yj 
Drăgășani, regiunea Argeș ; Iulian ispas, prim toc vor H_->e- 
doara ; luliu Ci a mo, instructor ci Comitetului rc ocol U.T.M. 
Oaș, regiunea Maramureș ; Gutocu Ion, te.-vidcn Să/-rest, 
raionul Piatra Necmț, reg -nea Bacău ; Ion Trifan, învățător 
comuna Dagița, raion j! Negrești, regiunea lași ; Mătăsarv 
Ion, elev, Luduș, reg -nea Mureș — Autonomă Maghiaro ; Ion 
Opreanu, tehnician veterinar, Agnita, reg u.nea Brașov ; Ion 
Protopopescu, activist cultural, Bolintinui din Vale, raionul 
Titu, regiunea București ; Ntcu Sbuchea, planificator, Hațeg, 
regiunea Hunedoara ; Gheorghe Bodoroncea, funcționar, Pi
tești, regiunea Argeș ; losif Schelmoizer, electrician, Sighet 
regiunea Maramureș ; Gorun Gheorghe, instructor ol Comite
tului raional U.T.M. Adjud, regiunea Bacău ; Giurescu Victor, 
dispecer, Copșa Mică, regiunea Brașov ; Dumitru Virtic, elev. 
Năsăud, regiunea Cluj ; Ruxandra Ursu, învățătoare, comuna 
Boroiești, raionul Negrești, regiunea lași ; Atanase Istrate, 
funcționar, Galați ; lordoche Mihoi, tehnician, Roznov, raionul 
Piatra Neamț, regiunea Bacău ; Mihoi Munteanu, operator 
chimist, Hunedoara ; Fieraru Ion, fierar beton-st. București; 
Antal Radu, inginer, Cluj ; Tache Vasi ache, colectivist. Buh uși 
regiunea Bacău î Ionel Trifu, proresc-- cor-.na Srr -a ocsc. 
raionul Zimnicea, regiunea București ; Doman losif, r-j-ncKor 
forestier, I. F. Nehoiu, raionul Cri. a. reg j-ec Ploiești.

Cu acest prilej redacția „Scinteii tineretu
lui" mulțumește tuturor participau;ilor la 
concurs și le urează noi succese in muncă și 
în activitatea de corespondenți voluntari, do- 
rindu-le ca numele lor să poată fi citite cît 
mai des în paginile ziarului nostru!

& F-

• c
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ur*ew ba carie infer-cluburi1' 'a fotbal

Sieigul Roșu Brașei—Partizan Tirana 1-0

In luna februarie timp 
mai bine de o săptămină, 
șeaua dintre Iecea Mare 
Sînicolau Mare a avut aspec
tul unui șantier. Colectiviștii 
din satele învecinate au trans
portat și au împrăștiat în a- 
cest timp mai mult de 14 va
goane de piatră. Cu citeva zile 
înainte de alegerile de la S 
martie, pe traseul dintre cele 
două localități a trecut prima 
cursă de călători.

Pe cuprinsul regiunii Banat 
au apărut fi alte asemenea 
șantiere obștești unde se înfăp
tuiesc diferite propuneri fă
cute de oamenii muncit cu pri
lejul adunărilor cetățenești.

La Pietroasa, de exemplu, 
s-a deschis șantieral pentru 
construcția «zei «oi școli. 
Locuitorii comazei participă 
in număr mare ia rtdscarea 
acestei eonstrmețd. 
transportat pini < 
treapa eazrixate de material 
lemzoe necesar. precum și zeci 
de metri enbi de piatră. In 
prezent aproape iz fiecare co
mună din rutonal Făget există 
uz șantier unde se ridică o 
cornrucpe de interes obștesc.

(Agerpres)

încă 1500 utilaje 
frigorifice vor 

înzestra magazinele 
alimentare

COLII

Invingînd echipa Norvegiei 
cu scorul de 16-14, echipa 

de handbal în 7 a R. P. H 
s-a calificat în finala 

campionatului mondial

Calendar sportiv internațional
(luna aprilie)

rm ar p. 
■— apr—.® ;

-———
— tre 31

3 «prize» ;
TENIS LE

lelalte condiții privesc disci* 
plina, frecvența și, bine în
țeles, talentul.

Așa se face că acum în cer
cul dramatic al Școlii „Gheor
ghe Lazar"*, nu sînt decît e- 
levj buni și foarte buni la în
vățătură. De fapt asta a con- 

ir mare parte și la 
presugi'ul de care se bucură 
pricrne elevi acest cerc. lată-i 
pe cițiva dintre ei: Melania 
Cîrjă din dasa a Xl-a C, Flo
rean Pitiș și Dan Florescu din 
dasa a XI-a, Mariana Miacan 
. ' -..r.a Stavarache din cla-
«a a X-a I și alții.

Cu cei care încearcă 
îndi ,-actori** și apoi 
membrii cercului sînt 
brt de exigeați. într-o 
la sSrșitul anului 
cercul dramatic s-a adunat 
ca deobicei în sala de festivi
tăți Nu ca să facă vreo re
petiție sau să stabilească o 
nouă piesă, ci ca să discute 
despre atitudinea pe care e- 
leva Tenie P. o avusese în 
ultima vreme față de învăță
tură. Arunci Petre GheorghiUj 
actor al Teatrului Municipal 
și instructorul cercului, cît și 
ceilalți membri ai cercului au 
ajutat-o să înțeleagă că da
toria sa este în primul rînd 
să învețe, că nu poți face față 
în nici un domeniu de activi
tate — respectiv nici ca actor 
— fără o temeinică pregătire.

Succesele dobîndite de echi
pa de teatru a Școlii ^Gheor
ghe Lazăr“ — meritate de alt
fel pe deplin — se datoresc în 
mare măsură modului judi- 
dos în care membrii săi și-au 
organizat timpul liber. învă- 
țăturii, studiului perseverent, 
temeinic, ei îi acordă timpul 
cuvenit. Activitatea în cerc 
se desfășoară numai lunea 
după-amiază <nnd nu au obi
ecte multe sau lecții grele de 
pregătit pentru ziua următoa
re. în celelalte după-amieze 
libere studiază, se odihnesc, 
se recreează, citesc, fac sport, 
merg la spectacole.

Repetițiile nu sînt altceva 
dedt pregătirea și învățarea 
rolurilor. Tocmai pentru acest 
motiv, ei le privesc cu multă 
seriozitate, nu lipsesc nido- 
dată pentru că să nu mai fie 
nevoie să rupă alte ceasuri 
din timpul destinat studiului 
sau odihnei. Căci oricît succes 
au ca „actori", oricât de pasio
nantă este activitatea aceasta 
artistică pe care o desfășoară, 
fiecare membru al cercului 
dramatic 
cipala sa 
vățătura, 
oarde în 
turii atenția cuvenită.

Activitatea în cercul drama
tic constituie însă una din 
cele mai pasionante, mai a- 
tractive preocupări. Membrii 
cercului nu mai fac parte din 
alte cercuri sau formații ar
tistice. în cerc ei își îmbogă
țesc cunoștințele de cultură 
generală, fac cunoștință cu 
problemele legate de arta tea
trală universală și contempo
rană, învață să interpreteze 
ideile unei piese, să înțeleagă 
mesajul său, să caracterizeze 
personagii, lucruri deosebit 
de folositoare la limba ro
mână.

N-a® vrea să închei fără să 
vorbesc de reipentoriul acestui 
cerc dramatic. A debutat cu 
piesa „învățătorul** de Maria 
Rovan. A urmat apoi „Po
vestea despre dreptate** de 
Margarita Aligher. Acum pre
zintă piesa „O zi de odihnă** 
de V. Kataev șj pregătesc 
„La telefon Taimirul** de C. 
Isaev și Alex. Galici.

Cu aceste piese au fost 
aplaudați în timpul vacanțe
lor și în afara școlii. La Tea
trul Municipal — sala „Fiii- 
mon Sîrbu“. la Palatul Pio
nierilor, la uzinele „Mao Țze- 
dun“ și „Grigore Preoteasa**.

Pentru viitor (ca orice ac
tori) au nenumărate planuri... 
Le păstrează însă ca... sur
prize...

să fie 
elevij 

deose- 
zi, pe 
trecu ti

(Varșovia. Jn
Camșzcca*.ele ecrcpe&e 
adine (B. P . F Iw* 
intre 29 apri-e — !•
CCA. — Sp«rtaă Setata*» 
Praga. ta cadrul Cupei Cam- 
pârw—~rr Europeru (R. P. Ba
tata. La 4 apr—ei ;

BOX: R_PR — R 3. 3 
Uoameană IC.R-S&, — torre 
1—4 apruâe);

GIMNASTICA : Canon to- 
teraațioral masculin »•; femi
nin. (UJt-S.S, între 6—11 
aprilie);

HALTERE: Cupa Dunării 
(R. F. Germană, între 28—30 
aprilie) ;

LUPTE: Concurs interna
țional (R. P. Romînă, între 
28—30 aprilie) ;

ȘAH r Turneu internațional 
feminin (Tbilisi, la 20 apri
lie) ;

SCRIMĂ : RP.R. - R. S. 8

Foto : N. STELORIAN

La bibroteca Școlii Tehnice San rtare din Arad, tovarășa bibliotecară Robu Stela, oferă elevilor 
cărțile ce<ute.

In acest semestru, magazi
nele alimentare și unitățile de 
alimentație publică urmează 
să primească 1500 de utilaje 
frigorifice. Multe dintre ele 
sînt acum în curs de montare. 
In prezent unitățile comerciale 
dispun de aproximativ 7000 de 
utilaje frigorifice, ceea ce ori- 
gură o bună păstrare a produ
selor alimentare.

Pină la 31 martie utilajele 
frigorifice existente vor fi re
vizuite in scopul funcționării 
lor neîntrerupte.

Peste St-M» de ițrrtilm ut 
irau.-s jre pe măi—1 
TniireW to Itnhnii t». 

triariea mrrtf uili de ta
bel dmtre eckipeie St«a<ul 
Rom 0 Partnaa Tirana con

acul balcanic inter-cluburi-. 
Fotbaliștii romini au terminat 
învingători cu scorul de 1—6 
(1—0) prin punctul marcat în 
minutul 1 Ia o învălmășeală de 
Hașoti. In prima repriză echi-

p* roaună * »vui inițiativa 
dar atacul na a concretizat •- 
cariile avute. După pauză e- 
ehipa Partizan a dominat mai 
Utah p unind la grea încercare 
pe portarul Ghiță, care a apă
rat foarte bine.

In decursul jocului s-au re
marcat Ghiță, Hașoti do 
la gazde și respectiv Kraja, 
Pano și Papadhoupouli.

PE SCURT
(Agerpreo)

consideră că prin- 
preocupare este în
că ei trebuie să a- 
primul rînd învăță-

Un elegant hotel 
dat în folosința 

ia Suceava

Campionatul 
mondial de hochei 

pe gheață

La Suceava s-a dat în folo
sință clădirea noului hotel 
o capacitate de 174 locuri.

La parterul clădirii s-a 
menajat un restaurant și 
bufet „Expres",

In campionatul mondial de 
hochei pe gheață s-au disputat 
joi după-amiază două întîlniri. 
La Geneva echipa Angliei a 
învins cu scorul de 3—2 (1—1 ; 
1—0 ; 1—1) echipa R. P. Polone 
iar la Lausanne echipa Fran
ței a întrecut cu 3—2 (2—1; 
0—1 ; 1—0) echipa Iugoslaviei. 
Astăzi la Geneva echipa R. P. 
Romine susține ultimul joc în
tâlnind echipa Franței.

Sîmbătă și duminică se var 
desfășura în Capitală două în
tâlniri internaționale feminine 
de volei și handbal contînd 
pentru „Cupa campionilor eu
ropeni". Sîmbătă în sala spor
turilor de la Floreasca echipa 
de handbal Știința București 
va disputa primul meci al fi
nalei cu echipa cehoslovacă 
Dynamo Praga. Jocul va în
cepe la ora 19.

★

Sala Dinamo va găzdui du
minică de la ora 11 returul în
tâlnirii de volei: Dinamo Bu
curești—Partizan Belgrad.
După cum se știe în primul 
meci disputat la Belgrad echi
pa iugoslavă a terminat învin
gătoare cu scorul de 3—1.

★

La 16 martie sala sporturi
lor de la Floreasca

prima reuniune de box cu ca
racter de selecție în vederea 
alcătuirii echipei reprezentati
ve a tării pentru întâlnirea cu 
R.S.S. Ucraineană de la Kiev. 
Cu interes deosebit sînt aștep
tate întâlnirile de la categoria 
„cocoș" : N. Mîndreanu (CCA), 
A. Olteanu (Metalul) și D. Ră- 
gălie (Manina), N. Puiu (Pro
gresul). La categoria mijlocie 
mică M. Balas (Progresul) va 
avea ca adversar pe N. Stoie- 
nescu (Marina), într-o partidă 
care se anunță foarte echili
brată-

va găzdui

★

într-un meci amical de fot
bal desfășurat joi la Ploiești, 
echipa Progresul București a 
dispus cu scorul de 1—0 (1—0) 
de Petrolul. Unicul punct a 
fost marcat de Ioniță care a 
transformat o lovitură d« la 
11 na- MONICA ROBEA

Ce muzică transmite radio-ul
Care iubitor de muzică din 

țara noastră nu poartă recu- 
noștință prietenului său — a- 
paratul de radio — care, la 
orice oră din zi, pină tirziu 
noaptea, îi oferă melodii plă
cute ? Amatorul de muzică 
ușoară are posibilitatea să se 
reîntâlnească mereu pe ca
lea undelor, cu șlagărele pe 
care le-a îndrăgit, cei ce 
iubesc muzica populară o 
regăsesc din abundență, as
cultătorul de muzică simfoni
că sau de operă își face cu 
grijă însemnări cu roșu în 
,.Programul de radio** săptă
mânal, pregătlndu.se să ascul
te emisiunile. Multora ra
di o-ul le-a deschis pentru 
prima dată inima în fața 
muzicii, altora le-a dezvoltat 
și mai mult cunoștințele mu
zicale... In orice caz, în anii 
noștri — ani de mare avînt 
al culturii, aparatul de radio 
a devenit drag și necesar 
oricui.

Cine a fost; fie și o singură 
dată în palatul Radiotelevi- 
ziunij s-a putut convinge 
că procurarea, programarea și 
selectarea muzicii nu este 
de loc o treabă ușoară. Acestei 
îndeletniciri și-au dedicat 
activitatea numeroși redactori 
— în majoritate muzicieni — 
care se străduiesc să aplice 
criterii științifice de echili
brare a emisiunilor, ținînd 
seama totodată de cerințele a 
sute de mii de scrisori de la 
oamenii muncii, în care se fac 
propuneri diferite — pentru 
că diferite sînt de bună seamă 
gusturile și necesitățile fie
cărei categorii de ascultători. 
Cum să le împaci pe toate ?... 
Din capul locului este clar că 
spațiul programei „ este totuși 
limitat, obligînd la unele 

restrângeri. A nu ține seama 
de acestea, a judeca emisiile 
muzicale de la radio fără 
a te gîndi la diversitatea ne
cesităților înseamnă indiscu 
tabil, a greși. Și este de ase
menea indiscutabil faptul că 
în ultimii ani — și încă și 
mai vizibil în ultimele săptă
mâni — muzica radiodifuzată 
s-a îmbogățit, a devenit mai 
variată și de calitate mai 
bună. Auzim mereu (frec
vența acestei emisiuni este 
cu totul justificată) mu
zică populară bine inter
pretată, muzică ușoară și 
muzică de estradă (cultivarea 
acestui gen la radio este bi
nevenită), nu lipsește în nici 
o zi măcar cite un program 
interesant de muzică simfo 
nică, emisiunile educativ-mu- 
zicale s-au îmbogățit și se 
desfășoară pe baza unui 
strîns contact cu ascultătorii.

Ce lipsește atunci muzicii 
de la radio care, totuși, a ne
mulțumit pe foarte mulți as
cultători ?

Să urmărim, de pildă, des
fășurarea unei zile oarecare 
de emisie. Orele de diminea
ță nu sînt lipsite de muzică 
in genuri din cele mai dife 
rite: muzică de fanfară, mu
zică populară, polci, mazurci, 
apoi (după orele 9) piese sim
fonice, muzică din opere... 
Dar, după părerea noastră, 
multe programe de acest fel 
se irosesc în van. Cui îi place 
să audă o muzică adeseori 
dură, compactă, cum e cea 
de fanfară la ora... 5 dimi
neața ? Unele cîntece cu 
caracter mai grav n-ar fi mai 
indicate la alte ore decât la 
cele matinale ? Nu este greu 
să-ți dai seama că această 
„muzică a dimineții * poate fi 

concepută în mod evident 
mai eficace, ca o muzică plă
cută, vioaie, care să nu solicite 
efort la ascultare și care, 
desfășurîndu-se Pe perioade 
mai lungi (radiodifuziunea 
noastră, dimpotrivă, o gîtuie 
în cite zece sau cincispre
zece minute) să ofere oa
menilor muncii acea dis
poziție senină, adecvată la 
începerea unei zile de lucru. 
Același lucru pentru muzica 
de după ora 9 dimineața, în 
care întâlnim uneori programe 
admirabile prin compoziția lor 
(piese simfonice scurte, acce. 
sibile, plăcute, arii de mare 
celebritate) dar care s-ar po
trivi, credem, mai bine ora- 
t-iilor de după masă, mult 
mai larg ascultate. Ce se în
tâmplă însă după amiezele, 
la orele cînd majoritatea oa
menilor muncii pot fi lingă 
aparatele de radio ? Aici in
tervine justificata dorință a 
radiodifuziunii de a-i „satis
face pe toți“ care, dusă 
însă la exces, transformă 
programul într-un zigzag obo
sitor și lipsit de concepție. 
De pildă : zece minute cîntă 
Mario del Monaco ; nici n-ai 
avut timp să remarci că a în
ceput programul că el s-a și 
terminat. Douăzeci de minute 
de muzică ușoară, apoi, după 
un program vorbit, iarăși 
cinci minute de muzică in
strumentală... Fărâmițarea, 
care în intenție ar trebui să 
asigure varietatea ajunge, prin 
abuz, derutantă, răpind ascul
tătorului posibilitatea de a 
se bucura de un program de 
largă desfășurare... Asemenea 
programe își mută sediul după 
ora 11 noaptea (fie sub forma 
concertelor simfonice sau de 
cameră, fie a „Concertelor de 

noapte** — un soi de estradă 
cu predominanța laturii li
rice — de altfel bine concepu
tă). Militarea mai fermă, mai 
curajoasă pentru programe 
dar definite, de o anumită 
întindere, care să le justifice 
existența (mai ales în dome
niul muzicii ușoare, unde 
pofta vine... ascultând), alter
narea judicioasă a genurilor 
muzicale în cele două progra. 
me paralele, ar îmbunătăți cu 
siguranță actuala programare 
a muzicii radiofonice.

Dar nu e vorba numai de 
programare. 'în însăși alcătui
rea multor emisiuni radiofo
nice se poate observa încă 
(în ciuda unor ameliorări e- 
vidente, de dată mai recentă) 
o supărătoare monotonie, o 
stereotipie care, în cazul mu
zicii ușoare, a dus nu odată 
ascultătorul la plictiseală. 
Chiar și în domeniul muzicii 
populare, în care se fac multe 
și valoroase înregistrări, este 
greu să faci deosebirea între 
un program și altul. Ai crede 
că folclorul nostru — unul din 
cele mai bogate și variate din 
lume — suferă de monotonie 
dar, în realitate, monotonia 
domnește, se pare, în înseși 
redacțiile respective. Arareori 
poți întâlni inițiativa exce
lentă, ca cea dela începutul 
acestui an de pildă, cînd un 
țăran povestea cu limbajul 
lui colorat și plin de savoare, 
ceremonialul nunții din Nă- 
săud exemplificîndu-1 cu frag
mente muzicale. Ni se va 
obiecta desigur, că baza pro
gramelor de acest gen 
constă, neapărat, în mu
zica populară de concert. 
Foarte bine, dăr într-un fel 
sau altul trebuie realizată o 
diferențiere a stilurilor or- 

chestrale sau a specificului 
geografic care poate reaminti 
ascultătorului cît de multiple 
sînt formele artistice ale crea, 
ției noastre folclorice.

S ar părea că radiotelevi- 
zlunea noastră s-a închistat 
pe planul muzicii în două for
me, prea bine delimitate, de 
emisiuni : pe de o parte pro
gramele propriu zise, pe de 
altă parte emisiunile educa
tive cu bine documentatul 
conferențiar, cu dicționare și 
cicluri solid constituite. Dar 
experiența dovedește că ade
seori este indicat să se aleagă 
forme mixte — programe mu. 
zicale însoțite de un scurt 
comperaj, vioi, spiritual, care 
să conducă ascultătorul pe 
linia unor anumite idei 
interesante, care să nu stân
jenească desfășurarea muzi
cală ; din aceste forme ar pro- 
Lia toate genurile muzicale, 
inclusiv, firește, cel simfonic 
și de cameră.

In ceea ce privește acest 
din urmă domeniu, străduința 
radiodifuziunii de a extinde 
și a adinei educația muzicală 
este vădită și impresionantă. 
Prin sistematizarea și urmă
rirea inițierii muzicale, a 
unor categorii diferite de s,e- 
levi“ s-a remediat o serioasă 
lipsă de altădată — ruperea 
unor emisiuni de masa ascul
tătorilor. Dar și aici, anchilo
zarea și-a spus cuvîntul: s-a 
uitat, se pare, că această bă
tălie este continuă, că în afa
ră de cei deja dornici de ini
țiere muzicală, care s-au an
trenat sau se antrenează în 
cicluri, radiodifuziunea are 
datoria principală de a atra. 
<e, de a deschide gustul pen
tru muzică unor noi contin
gente de ascultători prin emi

siuni mereu variate, plăcute, 
captivante.

Formele artistice de popu
larizare (montaje, scenarii* 
dialoguri muzicale, evocări, 
portrete) care, în ciuda unor 
slăbiciuni inerente, aduceau 
cu ani în urmă radiodifuziunii 
noastre un loc de cinste pe 
tărâmul apropierii muzicii de 
ascultători, s-au rărit din pă
cate în ultimul timp.

Un iubitor de muzică îmi 
spunea odată : „Radiotelevi- 
ziunea noastră și-a cam pier
dut zâmbetul". Umorul radio
fonic s-a grupat și el (aceeași 
delimitare scolastică, deci!) 
în emisiunile care-i sînt re
zervate. Dar „zîmbetul" acesta 
de care-mi vorbea tânărul 
meloman s-ar putea realiza 
tocmai prin comunicarea 
plină de dezinvoltură cu as
cultătorul, prin dispariția sen
zației de uscăciune, de frag
mentare derutantă, de acade
mism sterp, care străbate 
uneori elaboratele programe 
muzicale ale radiodifuziunii. 
Acestor slăbiciuni li s-ar pu
tea adăuga, ca un corolar fi
resc, lipsa de inedit. Unde 
sînt acele noi genuri de emi-. 
siuni muzicale care să sur
prindă, să intereseze, șă diver
sifice peisajul muzical al ra
dioului nostru și care cu ani 
în urmă își făceau apariția 
mai des împrospătând atenția 
ascultătorului ?

Este, repetăm, evident, că 
în ultima vreme radiodifuziu
nea face eforturi să se descă
tușeze din șabloanele care își 
puseseră amprenta asupra 
programelor muzicale. Are 
toate motivele — și toate po
sibilitățile s-o facă.

L HRISTEA
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Grandiosul succes
4

al științei sovietice
un puternic răsunet Lucrările LA VARȘOVIA

U.R.S.S.

V. CERNIGOVSKI : „IN CURÎND 
IȘI VA LUA ZBORUL PRIMA 
NAVA INTERPLANETARA AVIND 

LA BORD UN OM“.

ziariști ți locuitori din capi
tala Franței doresc să afle 
noi amănunte despre reali
zarea remarcabilă a științei și 
tehnicii sovietice.

ți. F. GERMANA
KAMINSKI : „NE AFLĂM IN A- 
JUNUL ZBORULUI UNUI OM 

IN COSMOS"

Adunării Generale a O.N.U. Semnarea protocolului dintre guvernul

LENINGRAD 9 (Agerpres). 
TASS transmite : In legătură 
cu lansarea celei de-a patra 
nave-satelit cosmică, acad. 
Vladimir Cernigovski a de
clarat unui corespondent al 
agenției TASS : ..ÎN CURÎND 
VA VENI TIMPUL CÎND 
SPRE SPAȚIILE COSMICE 
SE VA 
NAVĂ 
AVÎND

Acad.
rul Institutului de fiziologie 
al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., a relevat că expe
riența noului și complexului 
laborator științific zburător 
este excepțional de prețioasă 
din punctul de vedere 
ziologiei.

Datele obținute prin 
rea cu succes a celei 
patra nave cosmice vor per
mite oamenilor de știință să 
tragă concluzii în multe pro
bleme neclare încă, a subli
niat Cemigovski. Cunoștințele 
medicilor și biologilor despre 
Cosmos, datele obținute deja 
în urma zborurilor cîinilor 
Laika, Belka, Strelka și a 
celorlalte animale care s-au 
aflat pe bordul rachetelor pre
cedente s-au completat acum 
considerabil.

S.UJL
GEORGE LOW: „RUȘII SINT A- 
PROAPE GATA SĂ TRIMITĂ UN 

OM IN COSMOS .

ÎNDREPTA PRIMA 
INTERPLANETARA 

LA BORD UN OM". 
Cemigovski, directo-

WASHINGTON 9 (Agerpres). 
Agenția United Press Inter
national anunță că la aflarea*

al fi-

lansa- 
de-a

• Sporirea necontenită a 
greutății și proporțiilor sa
teliților artificiali și rache
telor cosmice sovietice, con
stituie principala orientare 
tehnico-științifică a lucră
rilor experimentale — de 
construcție, prin care se ur
mărește crearea unei nave 
cosmice pe bordul căreia să 
fie asigurate toate condiți
ile pentru zborul unui om 
in Cosmos și pentru înapo
ierea lui cu succes pe Pă- 
mmt.

BONN 9 (Agerpres). — TASS 
transmite: Știrea cu privire 
la lansarea in Uniunea Sovie
tică a celei de-a patra nave- 
satelit cosmice avînd pe bord 
un dine și alte organisme, și 
la înapoierea cu succes pe Pă- 
mint a cabinei în care se aflau 
animalele, a devenit imediat 
cea mai importantă știre

In legătură cu această nouă 
victorie remarcabilă a științei 
și tehnicii sovietice, un cores
pondent al agenției TASS a 
avut o convorbire telefonică 
cu Kaminski, conducătorul 
Observatorului din Bochum. 
La o întrebare referitoare la 
importanța noii experiențe so
vietice, conducătorul Observa
torului din Bochum a dat o 
înaltă apreciere lansării și îna
poierii pe Pămînt a satelitu
lui care a avut pe bord un 
cîine. Această realizare, a spus 
el, arată că ne aflăm în ajunul 
zborului unui om în Cosmos.

• Ce probleme va dezbate Comitetul nr. 4 • 
desemnarea unui nou membru al Consiliului

Alegerile pentru
Economic

R. P. Romine și guvernul R. P. Polone privind
schimbul reciproc de mărfuri pe anul 1961

FRANfA
ȘTIREA S-A RASHND1T 

FULGERĂTOR

PARIS 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: Știrea des
pre lansarea cu succes de către 
Uniunea Sovietică a celei 
de-a patra nave cosmice și cu 
privire la aterizarea în con
diții bune a cîinelui Cernuș- 
ka, care s-a aflat pe bordul 
navei, stârnește un interes 
uriaș în Franța. Vestea noii 
cuceriri remarcabile a știin
ței și tehnicii sovietice a în
conjurat întreaga țară cu vi
teza fulgerului.

Intrerupindu-și emisiunea, 
agenția France Presse a trans
mis cîteva știri „fulger“ pe 
această temă, precum șj textul 
comunicatului TASS cu pri
vire Ia lansarea de către 
Uniunea Sovietică a celei de-a 
patra nave cosmice.

La filiala din Paris a agen
ției TASS sună neîntrerupt 
telefonul : oameni de știință.

noului succes al oamenilor de 
știință sovietici, care au lan
sat cea de a patra navă sa
telit și au readus-o cu succes 
pe Pămînt, George Low, șeful 
programului american pentru 
lansarea unui om în spațiu, a 
declarat că după părerea lui 
„RUȘII SÎNT APROAPE GA
TA SA TRIMITĂ UN 
IN COSMOS". Low a 
niat de asemenea că 
NEA SOVIETICA SE AFLA 
ÎNAINTEA STATELOR UNI
TE ÎN CE PRIVEȘTE PO
SIBILITATEA ÎNFĂPTUIRII 
ACESTUI PROGRAM.

Corespondentul agenției 
U.P.I. amintește că Statele 
Unite n-au reușit niciodată 
să readucă pe Pămînt un sa
telit cu ființe vii.

R. D. GERMANĂ 
ACADEMIA R.D.G. FELICITA 

CĂLDUROS PE OAMENII 
DE ȘTIINTĂ SOVIETICI

OM 
subli- 

UNIU-

VIU INTERES IN ANGLIA

LONDRA 9 (Agerpres). 
TASS transmite : Comunicatul 
agenției TASS cu privire la 
lansarea în Uniunea Sovieti
că a celei de-a patra nave-sa
telit cosmice a suscitat un viu 
interes în Anglia. El a fost 
transmis imediat de către a- 
genția Reuter tuturor ziarelor 
din țară și a luat locul altor 
știri pe primele pagini ale zia
relor.

PE SCURT
NOVOSIBIRSK. - La 9 

martie, N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., l-a primit pe 
L. Thompson, ambasadorul 
S.U.A. în U.R.S.S., la cererea 
acestuia, și a avut o convor
bire cu el.

hotărire înzestrarea cu arme 
nucleare a bazelor militare ale 
puterilor imperialiste de pe te
ritoriul Asiei și Africii și efec
tuarea de experiențe cu arma 
nucleară pe teritoriul Africii.

MOSCOVA. La 9 martie Leo. 
nid Brejnev. președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a inmînat Ordinul 
Lenin lui Kliment Voroșilov, 
decorat cu prilejul împlinirii a 
80 de ani pentru merite deose
bite față de Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice și față de 
statul sovietic.

CAIRO- — Secretariatul per
manent al Consiliului de soli
daritate a popoarelor afro-a- 
siatice a dat publicității o de
clarație in care condamnă cu

WASHINGTON. La confe
rința sa de presă d« la 8 mar
tie, președintele Kennedy, a 
fost solicitat să comenteze re
centa hotărîre a Ministerului 
Comerțului S.U.A, de a 
interzice livrarea a 45 
mașini-unelte Uniunii 
vietice. El a spus că la 
zolvarea problemei oricărei 
tranzacții comerciale cu 
U.R.S.S. ia parte directă Mi
nisterul de Război al S.U.A. 
și că refuzul Ministerului Co
merțului de a elibera licența 
pentru aceste 45 mașini-unel
te a fost rezultatul stăruințe- | 
lor Pentagonului.

La Kremlin

Au început lucrările Consfătuirii
unionale a tinerilor constructori 

La 9 martie în Palatul Ma
re al Kremlinului și-a 
început lucrările Cons

fătuirea unională a tinerilor 
constructori. La Consfătuire 
participă aproximativ 2000 de 
persoane.

Consfătuirea la care iau 
parte conducători ai Partidu
lui Comunist al Uniunii So
vietice și ai guvernului so
vietic a fost deschisă de Ser- 
ghei Pavlov, prim-secretar al 
C.C. a! Uniunii Tineretului 
Comunist.

Reprezentanții celor 
3.000.000 de tineri și tinere 
care lucrează în prezent pe 
șantierele U.R.S.S., adunați 
la Consfătuirea de la Krem
lin, urmează să ia hotăriri 
în vederea construirii și mai 
rapide a întreprinderilor in
dustriale 
pentru a îndeplini astfel îna
inte de 
planului septenal (1959—1965).

In prezent tineretul repre
zintă aproape două treimi 
din numărul muncitorilor și 
specialiștilor din construcții 
și de aceea munca tineretu
lui determină intr-o măsură 
considerabilă ritmul creșterii 
capacității de producție a in
dustriei sovietice.

și de transport,

termen sarcinile

Salutul C. C. 
al P. C. U. S.
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TASS transmite: Luând cu
vântul la 9 martie cu prilejul 
deschiderii Consfătuirii unio
nale de la Kremlin a tinerilor 
constructori, Frol Kozlov, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S-, secretar al C.C. al

BERLIN 9 (Agerpres). — Ști
rea despre noul succes gran
dios al științei sovietice — lan
sarea cu succes pe orbită în 
jurul Pămîntului și înapoierea 
pe Pămînt a unei noi gigantice 
nave-satelit, după îndeplinirea 
programului de cercetări pre
văzut, a străbătut cu repeziciu
ne Republica Democrată Ger
mană.

Academia Germană de Știin
țe, a declarat prof. W. Hartke, 
felicită călduros pe oamenii 
de știință sovietici pentru că 
programul lor de cercetări cos
mice se realizează cu atîta fer
mitate și intr-un ritm atit de 

rapid.

NEW YORK 9 (Ager- 
pres) La 8 martie și-a reluat 
lucrările Comitetul nr. 4 al 
Adunării Generale a O.N.U. 
In prima sa ședință membrii 
Comitetului au discutat or
dinea dezbaterii problemelor 
de Pe ordinea de zi. Potrivit 
propunerii președintelui Co
mitetului (reprezentantul Ira
kului) la început va fi dez
bătut raportul preliminar al 
Comitetului pentru Africa de 
sud-vest cu privire la apli
carea rezoluțiilor celei de-a 
XV-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. Potrivit hotă- 
ririi celei de-a XV-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., 
Comitetul creat special trebuia 
să plece în Africa de sud-vest 
pentru a cerceta situația la 
fața locului. Guvernul Uniunii 
Sud-Africane sub administra
ția căruia se află acest terito
riu nu a permis însă membri
lor Comitetului să intre în 
Africa de sud-vest.

Apoi se va discuta proble
ma viitorului teritoriului Ru
anda Urundi. În baza hotă- 
ririi celei de-a XV-a sesiuni 
a Adunării Generale în Ru
anda Urundi a plecat o co
misie formată din reprezen
tanții a trei stat8 (Iran, Haiti 
și Togo) care a studiat pro
blema organizării de alegeri 
în acest teritoriu șj a pregă
tit un raport în această pro
blemă.

A treia problemă o va 
constitui informarea despre 
teritoriile care nu se autogu
vernează. După discutarea 
acestei informări Comitetul 
va rezolva problema stabili
rii de termene concrete pen
tru acordarea independenței 
teritoriilor care nu se auto-

guvernează. Apoi Comitetul va 
trece la discutarea raportului 
Consiliului de Tutelă, cu pri
vire la teritoriile sub tutelă- 

în încheierea lucrărilor sale 
Comitetul va discuta raportul 
cu privire la rezultatele plebis
citului efectuat în Camerunul 
britanic. Se știe că în urma

plebiscitului care a avut loc 
la 11—12 februarie a.c. in 
Camerunul britanic populația 
din partea de nord a acestui 
teritoriu s-a pronunțat pen
tru alipirea la Nigeria. Popu
lația din 
pronunțat 
Republica

partea de sud 
pentru alipire 
Camerun.

s-a 
la

★

NEW KORK
TASS transmite : 
după-amiaza zilei 
celei de-a XV-a sesiuni a Adu
nării Generale au continuat ale
gerile pentru desemnarea 
nou membru al Consiliului 
nomie și Social al O.N.U.

Pentru acest loc au fost pre
zentate candidaturile Indiei și 
Belgiei. Cele 15 tururi de scru
tin nu au dat nici uneia dintre 
aceste țări majoritatea necesară 
de 60 voturi. In turul al 14-lea 
India a întrunit 45 voturi, iar

9 
In 
de

(Agerpres) 
ședința din 
8 martie a

unui 
Eco-

★

Belgia — 44. In turul următor 
pentru Belgia au votat 45 dele
gații, iar pentru India 44.

Apoi președintele ședinței a 
propus să se treacă la votul neli
mitat, în baza căruia pot fi tre
cute în buletine orice candida
turi, în afara țărilor deja repre
zentate în Consiliu.

Nici următoarele patru tururi 
de scrutin nu au dat vreunei 
țărj majoritatea necesară. Preșe
dintele a declarat ședința în
chisă.

Congo: „Conferința" marionetelor 
colonialiste

Trădătorii poporului 
directă cu

CAIRO 9 (Agerpres). — A- 
nunțarea de către reprezen
tantul guvernului legal congo- 
lez la Cairo a refuzului lui A. 
Gizenga, șeful guvernului legal 
congolez, de a participa la 
conferința de la Tananarive, 
pune în lumină faptul că a- 
ceast'ă conferință, la fel ca și 

a

acționează în cîrdășie 
stăpîmi lor

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — 
Ca rezultat al tratativelor duse 
intr-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă, în ziua 
de 9 martie a-c., s-a semnat la 
Varșovia Protocolul între gu- 
vernul Republicii Populare 
Romîne și guvernul Republi
cii Populare Polone, privind 
schimbul reciproc de mărfuri 
pe anul 1961.

Acest Protocol a fost înche
iat pe baza prevederilor acor
dului privind schimbul de 
mărfuri pe anii 1961—1965. 
Schimbul de mărfuri dintre 
cele două țări în 1961 prevăzut 
in Protocolul semnat, va creș
te în comparație cu 1960 cu 
circa 42 la sută.

Conform Protocolului, R. P. 
Română va livra R. P- Polone 
instalații de foraj, motoare e 
lectrice și transformatori, va
goane de marfă și strunguri. 
De asemenea, va mai livra 
produse petrolifere, ciment, 
geamuri, diverse chimicale,

traverse de cale ferată și pro
duse de larg consum: conser
ve de carne, conserve de fruc
te și legume, nuci, fructe și 
altele.

R. P. Polonă va livra R. P. 
Romine: Mașini-unelte, agre
gate și motoare, mașini pentru 
industria hîrtiei și industria 
textilă, diverse mașini de con
strucții și miniere și altele. De 
asemenea. Polonia va livra 
laminate, cocs, celofibră, di
verse chimicale, conserve de 
pește, țesături, televizoare, a- 
parate de radio, pik-upuri și 
alte articole de larg consum.

Din partea română, Protoco
lul a fost semnat de Ana To
ma, adjunct al ministrului Co- 

. merțului iar din partea polo
nă de Tadeusz Kropczynski, 
adjunct al ministrului Comer
țului Exterior.

La semnare a fost de față 
ambasadorul Republicii Popu
lare Romîne la Varșovia. Di- 
mitrie Praporgescu-

Rebelii suferă

P.C.U.S., a dat citire mesa
jului de salut adresat partici- 
panților la Consfătuirea unio
nală de Comitetul Central al 
P.C.U.S.

In mesajul C.C. al P.C.U.S. 
este exprimată convingerea 
fermă că tinerii constructori 
vor depune toate eforturile în 
vederea îndeplinirii cu succes 
a planului pe anul 1961.

„Construim pentru pace, 
pentru prosperitatea și ferici
rea omului sovietic" — se spu
ne în mesaj. Partidul este con
vins că Comsomolul leninist, 
gloriosul tineret își vor con
sacra toate forțele și energia 
măreței și 
construirii 
te“.

minunatei cauze a 
societății comunis-

c

încercarea de convocare

Țările socialiste acordă în permanență ajutor multilateral țărilor slab dezvoltate. De cyrind un 
grup de medici din R, S. Cehoslovacă cu venit in Republica Guineea pentru a acorda ajutor me

dical populației. In fotografie tineri așteptîndu-și rindul la consult și tratament

Dificultățile studenților francezi
s proape zilnic răzbat în 

Zf presa franceză ecouri ale 
luptei revendicative a stu

denților din Franța. La Paris și 
în alte centre universitare din 
provincie, grevele și demonstra
țiile studenților se țin lanț. Cau
za tuturor acestor manifestări o 
constituie înrăutățirea continuă 
a nivelului de trai al multor mii 
și mii de tineri și tinere, care 
sînt obligați să studieze in con
diții din ce în ce mai dificile. 

Recent, revista franceză, Fran
ce Observateur" a publicat o 
convorbire cu Pierre Gaudez, 
președintele Uniunii Naționale a 
Studenților Francezi, în care se

relatează pe larg situația grea 
in care se zbat studenții 
Franța in ceea ce privește con
dițiile lor de viață.

Un tînăr francez care dorește 
să urmeze studiile universitare 
trebuie să rezolve în primul rînd 
trei probleme esențiale: locuința, 
taxa universitară, masa zilnică. 
Acestea creează marile dificultăți 
în care se zbat studenții. Cu re
surse modeste, studenții nu pot 
face față prețurilor, care în mod 
curent cresc considerabil. Re
cent au fost majorate chiriile, 
care ating sume imense. Astfel, 
tînărul venit la studii trebuie să 
plătească chirie pentru o cameră

din

în medie

„Mîngîieri
e loc ocupă „palma" în 
arsenalul metodelor „pe
dagogice" aplicate in șco

lile vest-germane ? In această 
privință lucrurile sînt de mult 
lămurite. „Să tragi o palmă unui 
elev este ca și cum l-ai... 
„mîngîia" — afirmă muiți dintre 
cei chemați să facă educația 
școlarilor în Germania federală. 
Tocmai de aceea palma a deve
nit în această țară un mijloc 
generalizat de aplicare a pe
depselor considerate în rindul 
celor „mai ușoare".

De la o palmă a început la 
sfîrșitul lunii trecute, în fața 
unui tribunal din Karlsruhe, un 
proces care a avut ecouri mult 
mai mari decît acelea la care 
se așteptau cei vinovați. Faptele 
s-au petrecut în timpul orei de 
religie la școala municipală din

care orbesc...
orașul Auerbach. După cum scrie 
ziarul vest-german „Die Welt”, 
preotul catolic a fost atit de 
supărat de faptul că un grup de 
elevi a întirziat la oră incit a 
hotărît să pună imediat în apli- 

pedagogice. 
fost obligați să 
“, alții cu fost 

dați afară din clasă. Dar preotul 
nu a fost pe deplin mulțumit 
Și atunci, pentru a-și descărca 
nervii el a tras 
elev de 13 ani.
care-i purta copilul s-au spart, 
sticlele i-cu pătruns în ochiul 
sting și peste cîteva zile el și-a 
pierdut vederea la acest ochi.

Cînd se întîmplă un asemenea 
„accident" legea prevede plata 
unor despăgubiri. Tocmai de 
aceea are loc și procesul de la 
Karlsruhe care, pînă acum, nu a

core ,metodele' 
Unii copii au 
stea în genunchi,

o palmă unui 
Ochelarii pe

nici un rezultat. Potrivit 
„Die Welt" autoritățile 
din landul Bavaria au

dus la 
ziarului 
școlare 
indicat părinților copilului să se 
adreseze reprezentanților bi
sericii, întrucît vinovatul este un 
preot. Autoritățile eclesiastice 
afirmă însă că această problemă 
nu prezintă nici un interes pentru 
ele, deoarece „accidentul" s-a 
petrecut în timpul unei ore de 
școală. Și astfel părinții copilu
lui sînt purtați pe drumuri.

Bineînțeles, nu are nici o 
importanță cine va plăti pînă la 
sfîrșit despăgubirile legale. Fapt 
este că un copil vest-german 
și-a pierdut vederea la un ochi 
pentru că un profesor, care este 
pe deasupra și preot catolic, a 
vrut să-l „mîngîie" cu o... palmă.

de dormit 10.000 franci lunar. 
La aceasta s-a adăugat și majora
rea, tot recentă, a costului me
selor zilnice. In plus, studentul 
trebuie să plătească o taxă uni
versitară în sumă de 5800 de 
franci.

După cum se vede, situația 
studenților francezi este departe 
de a fi roză. Dimpotrivă, este 
foarte dificilă. Chiar dacă ne re
ferim la puțini studenți care pri
mesc burse, situația acestora nu 
se schimbă de loc. Un student 
bursier primește
16.000 franci lunar. Din această 
sumă el plătește chiria, taxa u- 
niversitară și de cele mai multe 
ori, pentru hrană nu-i mai că
mine aproape nimic.

Este limpede de ce, în fața a- 
cestei triste situații, foarte muiți 
studenți francezi sînt nevoiți să 
se angajeze spre a efectua di
verse munci necalificate, 
malic, ceea ce are drept 
că nu se pot consacra 
plin studiilor.

Pierre Gaudez arată 
vorbirea 
sitățile din Franța nu „există 
decît 5 la sută fii de muncitori". 
Iar din aceștia „numai o cinci
me sînt bursieri". Acest lucru 
reflectă cit se poate de bine fap
tul că în Franța, ca de altfel în 
oricare țară capitalistă, porțile 
universităților rămîn închise 
pentru marea majoritate a fiilor 
oamenilor muncii.

Iată de ce studenții francezi 
fac greve, demonstrează pe stră
zi, luptă pentru îmbunătățirea 
condițiilor lor de viață și stu
diu.

de ha- 
urmare 
pe de-

în con- 
amintită că în univer-

I. RETEGAN b. ROLEA

„conferinței mesei rotunde", 
nu are nimic comun cu intere
sele independenței naționale a 
Republicii Congo, ci este o 
simplă manevră a clicilor care 
se mențin în diferite regiuni 
ale Congouluj exclusiv dato
rită sprijinului colonialiștilor.

Chiar în prima zi a confe
rinței de la Tananarive, 
Chombe a dat tonul lucrărilor 
susținînd necesitatea împărți
rii Congoului în mai multe 
state. Participanții la confe
rință au cerut ca O.N.U. să nu 
adopte noi măsuri în 
lăsînd să se înțeleagă 
cele mai vechi nu vor 
cate.

In actualele condiții 
netele colonialiștilor
să acționeze în cîrdășie di
rectă cu stăpînii lor, după ce 
și-au consolidat pozițiile dato
rită atitudinii de toleranță a 
aparatului și comandamentu
lui O.N.U.

mari infrîngeri
XIENG KUANG 9 (Ager- 

preș). — Postul de radio „Vo
cea Laosului" anunță că trupele 
guvernului legal laoțian și uni
tățile Patet Lao au reocupat im
portantul nod rutier Sala-Fukun. 
Lansînd contraofensiva împotriva 
trupelor rebele, forțele patrio
tice au încercuit Sala-Fukun și 
au zdrobit rezistența rebelilor 

strategic.
dau lupte îndîr-

au zdrobit i 
din acest punct

In prezent se

jite Ia nord și la aud de Sala- 
Fukun. Postul de radio arată că 
consilierii americani și tailandezi 
depun eforturi susținute pentru 
a determina trupele rebele să 
oprească retragerea și să contra
atace. Eforturile lor rămîn însă 
fără rezultat deoarece soldații 
trupelor rebele manifestă obo
seală și au un moral scăzut în 
urma celor peste două luni de 
lupte și eșecuri continue.

Congo, 
că nici 
fi apli-

mario- 
preferă

Declarațialui Antoine Gizenga
CAIRO 9 (Agerpres). — La 

martie misiunea diplomatică
8 
a 

Congoului la Cairo a dat publi
cității următoarea declarație a 
lui Antoine Gizenga, primul mi
nistru al guvernului legal al Re
publicii Congo :

„Conferința „liderilor” congo
lezi, care are loc în prezent Ia 
Tananarive, capitala Republicii 
Malgașe, și care este organizată 
de trădători și marionetele 
Chombe, Ileo și Kasavubu a fost 
convocată în scopuri bine deter
minate de adversarii libertății 
poporului congolez. Guvernul le
gal nu este împotriva unei hotă- 
rîri de natură să pună capăt la 
tot ceea ce afectează independen
ța noastră. Dar această hotărîre 
trebuie să fie bazată pe apărarea 
adevăratelor interese ale Repu
blicii Congo și pe întărirea su
veranității sale.

Conform constituției, Kasavubu 
rămîne șeful statului pînă la în
locuirea sa oficială de către Par
lament. în aceeași măsură, guver
nul format de Patrice Lumumba, 
asasinat mișelește în Katanga, 
guvernul pe care îl conduc a- 
cum, continuă să se bucure în 
mod legal de încrederea parla
mentului, organul suprem al ță
rii, față de care sînt răspunză
tori șeful statului și guvernul.

După părerea guvernului le
gal, restabilirea vieții normale a 
poporului congolez nu este cu 
putință decît în condițiile reluă
rii activității normale a guver
nului legal pe întregul teritoriu 
al republicii și ale creării unei 
atmosfere favorabile funcționării 
parlamentului congolez.

In legătură cu aceasta guver
nul consideră că toate încercă
rile de a rezolva această pro
blemă fără a ține seama de con
siderentele menționate vor fi za
darnice, deoarece a examina 
problema Congoului fără partici
parea reprezentanților aleși în 
mod liber de popor înseamnă a 
acționa împotriva voinței acestui 
popor.

Stanleyville, 8 martie 1961, 
Antoine Gizenga“.

Ei sînt oricînd gata
DECLARAȚIA PLINA DE CINISM A UNUI OFIȚER DE 
PE SUBMARINUL ATOMIC AMERICAN „PATRICK HEN

RY" ANCORAT IN GOLFUL HOLY LOCH
LONDRA 9 (Agerpres) TASS 

transmite ; Sîntem oricînd gata 
să apăsam pe buton și o tom 
face dacă vom primi ordin ui 
acest sens, a declarat cu cinism 
la o conferință de presă ofițerul 
Long, membru al echipajului 
submarinului atomic american 
„Patricii Henry", înarmat cu ra
chete „Polaris" care a aruncat

ancora la 8 martie în golful sco
țian Holy Loch.

Comandantul submarinuiu.. 
Sheer, s-a grăbit n comunice că 
in tot cursul drumului din Sta
tele Unite pînă la Holy Loch 
submarinul „Patrick Henry" și 
rachetele lui erau pe deplin pre
gătite de luptă.
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Z' ntîmplarea a 
avut loc în 
Austria și a 

ziar
Austria 

relatat-o un 
vienez. Intr-o dimi
neață mohorîtă, un 
individ pirpiriu s-a 
prezentat la un 
centru de recrutare, 
cerînd să fie primit 
în audiență.

— Cu ce vă 
tem servi ? fu 
trebat de șeful 
ciului.

— Apoi, eu, să 
vedeți... aș dori să 
fiu angajat în 
mată.

— Bine, bine, 
ești pregătit, ai 
fost militar ?

— Da.
— Unde ai slujit ?
— In cadrul tru

pelor SS, în armata 
fuhrerului.

— In ce calitate ?
— In calitate de 

ofițer. In 1942 mi 
s-a acordat gradul 
de Obersturmfuhrer 
SS.

— Bine. Ai fost 
cumva remarcat, e- 
vidențiat ?

Am fost. Mi 
s-a conferit Crucea 
de Fier clasa I-a, 
clasa a ll-a...

— Foarte bine. 
Acte care să dove
dească toate acestea 
ai ?

— Le am chiar în 
servietă. Poftiți I

— Excelent! Con

pu- 
în- 
ofi-

ar-

dar 
mai

A FI FOST 
OFIȚER SS!

siderați-vă din mo
mentul de față an
gajat ca locotenent 
major...

Individul pirpiriu 
a fost angajat. Unii 
îl cinsteau. Avea în 
față o carieră stră
lucită.

Iată însă că în- 
tr-o bună zi totul a 
fost dat peste cap. 
Cineva a făcut des
coperirea că ferici
tul ofițer era în

nealor au nevoie de 
ofițeri SS-iști au
tentici, nu de im
postori. Așa a luat 

o
se

ÎNSEMNARE

realitate un 
tor. Slujise 
drept, în 
trupelor SS, 
ca 
simplu 
despre 
nici 
Actele 
vedise 
fițer . 
decorat erau falsifi
cate.

S-au mîniat nes
pus cei ce-l angaja
seră. Cum îndrăz
nește un asemenea 
tip să se împopo- 
țoneze cu glorioase 
titluri, dacă nu 
învrednicit să 
dobîndească cu 
devărat ? Să 
concediat și deferit 
justiției1 Să se în
vețe minteI Dum-

impos- 
el, ce-i 
cadrul 

dar nu 
ci ca

Cit
ofițer, 

soldat.
decorații, 

pomeneală, 
cu care do- 
că a fost o- 
și că a fost

s-a 
le 
a- 
fie

sfîrșit 
care 
strălucită.

lntîmplarea de 
mai sus este punct 
cu punct autentică. 
Dar dacă cititorul își 
închipuie cumva că 
ea a avut loc cu 17 
sau 18 ani în urmă, 
apoi se înșeală a- 
marnic. Nu. Potri
vit relatărilor zia
rului vienez „Volks- 
stimme" toate aces
tea s-au petrecut în 
1960. Eroul princi
pal, pe nume Egon 
Wollmann, a fost 
dat în judecată nu 
pentru că a fost o- 
fițer SS, nu pentru 
că i s-au răsplătit 
crimele cu înalte 
distincții hitleriste, 
ci pentru că n-a 
fost ofițer SS, pen
tru că n-a avut cu 
adevărat „Crucea 
de Fier" etc.

După cum arată 
ziarul amintit, „ca
zul lui Egon Woll
mann demonstrează 
că serviciul efec
tuat în cadrul tru
pelor SS constituie 
cea mai bună reco
mandare pentru cei 
ce vor să fie anga
jați în armata aus
triacă".

ION D. GOIA

carieră 
anunța

La Luanda, capitala coloniei portugheze Angola, poliția și armata colonialistă deschid focul 
Împotriva negrilor. (Din ziarul „Time")
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