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Tinerii din orașul 
Onești, mobilizați 
le organizațiile 

ivim pentru reaii- 
-area xzzțajxznenîu- 
tui laat. ca ia cia- 
«tea celei dea 
M-a aniversări a 
partidului si tri- 
■rită tteUriiler pa
triei cantitatea de 
SNM kț fier 
vechi.

Ie aerasti peri
oadă. intre organi- 
zatriJe de bază 
U-TJt. are l*e • a- ■a _ ? - - r - - a.-------- “VitTXtt 1-3 ll

pentru colectarea 
de cit mai mult fier 
vechi. Ca un prim 
rezultat a] acestei 
acțiuni, zilele trecu
te a fost predată or

ganelor LC.M. can
titatea de 154.000 
kg fier vechi, pen
tru a fi expediat 
spre oțelăriile pa
triei S-au eviden
țiat in această ac
țiune : organizația 
de bază U.T.M. de 
la I.M.B., care a 
colectat și predat 
LC.M. cantitatea de 
47.000 kg fier vechi.

organizația de bază 
U.T.M. de la „Elec. 
tromontaj“ etc.

Tineri ca ton 
Duru și Jenică Po
pa, Ion Marin și 
Constantin Sima, 
Grigore Lepădatu 
și multi alții s-au 
situat in fruntea a- 
cestei acțiuni patri
otice.

N. NICHIFOR
B. CONSTANTIN 

(din postul de cores
pondenți voluntari ai 
„Scinteii tinerelului'' 

de la Onești)

* ★

In întrecerea în cinstea 
aniversarii a 40 de ani Numai produse

la începutul anului 
Și pină acum ei au 
expediat combina
telor siderurgice 
din țară aproape 

vagoane fier

vechi, 
mari 
fier vechi 
strinse in raioanele 
Tg. Mureș, Reghin 
și Toplița.

(Agerpres)

Cele mai 
cantități de 

au fost

de la înființarea 
partidului

Constructorii suceveni 
se întrec cu cei din Brașov

In urmă cu câteva zile colectivele de muncitori, inginer] și teh
nicieni de pe toate șantierele întreprinderii construcții-morvtaj 
— Suceava au răspuns cu însuflețire chemării adresate de Direc
tivele C.C. al P.M.R. In adunări entuziaste, în cadrul cărora au 
fost analizate posibilitățile de îmbunătățire a calității lucrărilor, 
constructorii și-au luat următoarele angajamente în întrecerea cu 
constructorii Trustului de construcții nr. 5 Brașov ;

--------------- ANGAJAMENTE ---------------
• Vom realiza toate obiectivele industriale Ia un inalt 

nivel tehnic, prin utilizarea de materiale noi in finisaj și 
instalații, prin respectarea normativelor tehnice ți a proiec
telor, prin corelarea justă a lucrărilor de construcții, instalații 
și montaj, in scopul evitării refacerii unor lucrări, cit și prin 
folosirea de echipe special pregătite care să execute lucrările 
de finisaj.
• Vom scurta durata de execuție a obiectivelor industriale 

după cum urmează : fabrica de hirtie și celuloză - cu 30 
zile ; fabrica de saci — cu 25 zile ; stația de regenerare — 
cu 20 zile ;

• Vom îmbunătăți aspectul arhitectonic al construcțiilor 
industriale prin realizarea fațadelor din cărămidă aparentă.

• Vom extinde folosirea elementelor din beton prefabricat 
la 25 la sută din totalul betonului armat, iar betonul precom- 
primat vo fi folosit in procent de 83 la sută din volumul 
betonului prefabricat

• Productivitatea muncii *a crește cu 3 la sută, față de 
sarcina planificată.

• Vom realiza economii la prețul de cost, peste sarcina 
planificată, in valoare de 1.000.000 lei, prin reducerea consu
mului specific de materiale după cum urmează : la material 
lemnos — cu 2,5 la sută, Ic oțel beton - cu 2 Ic sută, la 
cărămidă — cu 13 la sută și la ciment vrac - cu 3 la suta.

calitate superioară?
Sutimile și micronii 

în fața exigenței

Aurica Stan și Victoria lonescu, filatoare fruntașe conduc două 
brigăzi de producție ale tineretului din secția filatură c între
prinderii Textile Galați. Aceste brigăzi sînt antrenate în între
cerea socialistă închinată celei de a 40-a aniversări a creării 
P.C.R. avînd ca obiectiv principal calitatea. Adesea fetele din 
cele două brigăzi se consultă (așa după cum arată și foto

grafia noastră) asupra calității firelor de bumbac.
Foto : V. RANGA

G. A. S-urile din regiunea Banat

Gospodăriile de 
stat din regiunea 
Banat au terminat 
msămînțarea cultu
rilor din epoca I- 
Au fost însămânțate 
peste 1-800 ha cu d- 
văz, 8.000 ha cu 
zăre, 8.200 cu 
ceag, precum 
mari suprafețe 
trifoi și lucernă. 
Gospodăriile de stat 
din raioanele Sîni- 
colau Mare, Timi

ma- 
bor-

Și 
cu

Deta 
pînă 
2.000

șoara, Arad și 
au însămînțat 
acum și peste 
hectare cu floarea- 
soarelui. Ele au fo
losit numai sămînță 
din soiurile cele 
mai productive.

Majoritatea gos
podăriilor de stat 
din regiune conti
nuă acum întreți
nerea culturilor de 
toamnă. în numai 
cîteva zile au fost

A început însămînțarea 
florii-soarelui

La recomandările ingineri
lor Și tehnicienilor agronomi, 
numeroase gospodării agricole 
colective din regiunea Bucu
rești au început însămînțarea 
florii-soarelui. în cîteva zile 
colectiviștii au însămînțat a- 
proape 40.000 de hectare, ju
mătate din suprafața prevă
zută să fie cultivată în 1961 
cu această cultură.

Regiunea București este 
cea mai mare regiune culti
vatoare de floarea-soarelui 
din (ară. Numeroase gospo

culturilor

grăpate peste 27.000 
hectare cu semănă
turi de toamnă și au 
fost aplicate îngră
șăminte suplimen
tare la cultura griu
lui pe întreaga su
prafață prevăzută 
Se continuă de ase
menea intens pre
gătirea terenului 
pentru însămînțarea 
celorlalte culturi de 
primăvară.

(Agerpres)

dării agricole colective, prin
tre care cele din Sudiți, Valea 
Roșie, Dragoș Vodă, Făcăeni, 
Putineiu, Pelinu și altele, au 
realizat in anul trecut pro
ducții de peste 1.900 kg de 
floarea-soarelui la hectar, do
vedind posibilitățile mari 
existente în regiune pentru 
sporirea continuă a recoltelor. 
Experiența lor este tot mai 
mult folosită și de celelalte 
gospodarii colective din re
giune.

(Agerpres)

Anallzînd posibilitățile pe 
care le au la fiecare loc 
de muncă, muncitorii, in

ginerii și tehnicienii Fabricii de 
rulmenți din Bîrlad s-au anga
jat să participe cu însuflețire 
la întrecerea socialistă în cin
stea aniversării partidului, ridi
cind necontenit calitatea pro
ducției de rulmenți.

Gteva spicuiri din angaja
mentele luate în acest sens sînt 
grăitoare: Se va reduce pro
centul de rebut cu 38 la sută 
față de nivelul anului 1960 ; Se 
vor îmbunătăți caracteristicile 
tehnice și de durabilitate ale 
rulmenților, eztinzinduse in

----•----

Țesături ia nivelul 
cerințelor actuale

Angajamentele colectivului 
întreprinderii „Dacia" 
din Capitală dovedesc 

entuziasmul înflăcărat cu care 
muncitorii de aici întîmpină 
cea de-a 40-a aniversare a 
partidului, hctărîrea de a în
făptui Directivele C.C. al 
P.M.R., îmbunătățind necon
tenit calitatea țesăturilor.

Maistrul Gheorghe Vasile, 
inginerul Constantin Popescu, 
filatoarea Maria Tănăsescu. 
Șerb Gheorghe și mulți alți 

■ muncitori, care au luat cuvîn- 
tul în cadrul consfătuirii 
s-au angajat să depună e- 
forturi susținute pentru a 
contribui la realizarea anga
jamentelor luate de între
prindere în întrecerea cu 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii întreprinderii „Doro
banțul" — Ploiești și cu alte 
Întreprinderi textile.

ANGAJAMENTE :
© In scopul îmbunătă

țirii calității produselor 
se vor revizui toate nor
mele interne și caietele 
tehnologice la articolele 
care se lucrează în anal 
1961 pentru a se obține 
contexturi de calitate su
perioară.

© Valorificarea rezerve
lor existente în producție 
pentru a se da peste sarci
nile planificate 35.000 kg 
fire de bumbac, 50.000 mp 
țesături de bumbac și 
25.000 mp țesături elec- 
troplușate. Aceasta prin 
folosirea completă a capa
cității de producție a uti
lajelor, prin creșterea in
dicelui de utilizare inten
siv.

© Creșterea cu 1 la sută 
a productivității muncii 
față de sarcina planificată.

© Economisirea peste 
plan a sumei de 700.000 lei 
și realizarea unui beneficiu 
de 600.000 lei peste sarci
na de plan. 

Semănătoarea a băgat sub brazdă sămînța. In urma ei tovarăși din conducerea G.A.S. Slobozia, regiunea București 
verifică dacă tinerii mecanizatori au respectat adîncimea cerută de agrotehnică.

Foto : N. BARBU

același timp încercările pe 
bancurile de probe la toate 
grupele de rulmenți ; In 1961 
se va obține o producție de 
20.000 rulmenți peste plan ; Se 
vor realiza economii în valoare 
de 3.308.450 lei și un benefi-

Raidul posturilor utemiste de control 
de la Fabrica de rulmenți din Bîrlad

ciu de 3.000.000 lei peste sar
cina planificată.

Colectivul fabricii a pomit 
cu avînt în întrecere cu meta- 
lurgiștii de la uzinele „23 Au
gust" fiind hotărit să întimpine 
cu noi sucese în muncă ani
versarea partidului. Peste tot, 
în toate secțiile și atelierele, se 
fac propuneri în vederea îmbu
nătățirii calității produselor, se 
descoperă și se folosesc rezervele 
interne. Colectivele posturilor 
utemiste de control sînt angre
nate și ele in acest efort ge
neral al metalurg iști lor biriă- 
deni. Prin raidurile pe care le 
fac în toate secțiile ele popu
larizează pe acei tineri care 
realizează o producție de cali
tate, metodele lor de muncă, 
și Critică lipsurile care mai 
dăinuie, propun măsuri con
crete și eficiente pentru înlă
turarea lor.

...E pauză. La ora cînd zum
zetul de bondar al mașinilor 
a încetat ca prin farmec în 
jurul strungurilor la care lu
crează membrii brigăzii con
duse de Toderiță Constantin 
s-au oprit patru tineri. Sînt 

Soare de primăvară...

membri ai postului utemist de 
control intr-un raid obișnuit 
în problema calității. în sec
ția strungărie toleranțele sînt 
mici, limitele de prelucrare în 
această fază a producerii rul
menților sînt de ordinul citor- 

va sutimi: 3, 4, 5. Membrii 
postului sînt de aceea foarte 
exigenți. Controlează prima 
piesă, a doua, a treia. Dar nici 
una nu depășește, ca o sut-.me 
măcar toleranțele. Toate au 
un aspect plăcut, stat lucrate 
în limitele cotelor înscrise in 
planul de operație.

— E firesc să fie așa, îmi 
spune Drimbă Ion, secretarul 
comitetului U.TJd. din secție. 
Brigada lui Toderiță e in pre
zent cea mai bună din secție. 
Pe luna februarie n-a avut 
nici un rebut și sperăm că 
n-o să se facă de rușine nici 
în luna martie.

Membrii postului găsesc to
tuși că trebuie să-și noteze... 
o observație în carnețelele lor 
și anume: propunem organi
zației U.T.M. să ajute la răs- 

+ pîndirea experienței acestei 
brigăzi și în rîndul celorlalte. 
Va contribui aceasta la ridi
carea calității produselor ? 
Neîndoielnic că da.

Și cei patru tineri trec apoi 
rind pe rînd la alte strunguri. 
Controlează cu atenție piesă 
cu piesă. Multora „observați-

Zilnic — 
50 tone de 
combustibil 
economisit

50 de tone de combustibil 
convențional economisit în me
die zilnic — acesta este unul 
din rezultatele întrecerii pe 
primele două luni ale anului, 
dintre mecanicii și fochiștii De
poului de locomotive Craiova, 
împreună cu muncitorii din 
celelalte depouri ale regionalei 
C.F.R. Craiova, ei au realizat 
o economie de combustibil cu 
care se pot remorca peste 500 
de trenuri de marfă pe dis
tanța Craiova-București și îna
poi-

In perioada amintită, pe re
țeaua de căi ferate a acestei 
regionale au fost remorcate 
740 de trenuri cu tonaj sporit, 
în care au fost transportate în 
plus, mai mult de 46.000 tone 
de mărfuri. Semnificativ este 
și faptul că planul de trans
port a fost executat cu o eco
nomie medie zilnică de circa 
270 de vagoane, economie ob
ținută prin extinderea marșru- 
tizării transporturilor și redu
cerea timpului de staționare 
pentru încărcarea și descăr
carea vagoanelor. 

ile* le spxs-e lacxmze, e» 
M zisr.be-. red-.: de s&ztrftc- 
pe.

— S;x: baxe piesele, tșc w 
lucrează .'

Dzr MZă-t. J-ex oprtz Itapâ 
strxagul lut Ctofa Adus Teo
dor, apoi le Dulg/iert Dna- 
tnu Dnpi ce le etmtroleuâ 
membrii pcstnîm care partici
pă la rc:d nupcn piesele ta 
două categorii : axele bxse al
tele mai pațta baae. Priatal, 
nu respectă cotele taucrise ia 
pianul de operant }■ actajtz 
îl conduce de multe ori ia re
but. Al doilea, deși produce 
in general piese hue, «zi 
„scapă' din ci nd in ciad cuți
tul prea adine in piesă.

— Lipsă de verificare a fie
cărei piese, pune diagnosticul. 
în cunoștință de cauză, unul 
din. cei care participă la raid.

Într-adevăr așa este. Mem
brii postului află și din ce 
cauză nu verifică strungarul 
fiecare piesă in parte. Există 
un singur calibra pe eare-1 
folosesc și cei de Ia contro
lul de calitate șt strungarul 
in cauză. Se notează din nou 
in carnețele : să se propună 
conducerii secției și servi-

I. BODEA

(Continuare în pag. 4-a)

Fericirea personală o găsești 
în lupta pentru fericirea generală

Din răspunsurile tinerilor la discujia noastră „Cum afi ti procedat?'*
In ultimile zile ne-au sosit la redacție peste o sută de 

noi scrisori pe marginea discuției noastre „Cum ați fi 
procedat ?“ In scrisorile lor, toți tinerii cititori, fără ex
cepție, își exprimă admirația față de nobila faptă a tînăru
lui învățător, față de atitudinea lui înaintată, vorbind tot
odată, sincer și simplu, despre felul cum ar fi procedat ei 
într-o situație asemănătoare. Publicăm mai jos fragmente 
din cîteva din aceste scrisori.
Sînt alături de tînărul în

vățător hunedorean. Ii admir 
dîrzenia, lupta neabătută pen
tru realizarea țelurilor vieții 
sale. Admir la el mai ales ho- 
tărîrea fermă de a munci acolo 
unde i se pare mai greu de 
răzbătut, atitudinea lui față de 
problemele majore ale vieții. 
El n-a ales soluții „ușoare", s-a 
întors acolo de unde a ple
cat și știa că e greu. S-a în
tors pentru că era legat de 
oamenii aceia prin mii de fire, 
chiar dacă aceasta a cerut e- 
forturi mari, încercări sufle
tești serioase.

Aș vrea să prezint și eu o 
situație asemănătoare ca punct 
de plecare, însă radical deo
sebită ca rezolvare.

Un tînăr, un consătean, 
de-al meu, după absolvirea In
stitutului pedagogic de 2 ani 
din București a cerut îa vara 
anului 1956 să fie repartizat în 
regiunea sa și chiar în satul 
său. Natural, a fost repartizat 
acolo unde se simțea chemat. 
Cu el deodată a venit în sa

Copiii locuitorilor cartierului Floreasca duc o viață senină și 
lipsită de griji. Foto : un grup de fetițe de la grădinița de 

copii nr. 12 la spălător înaintea servirii mesei.

tul respectiv — undeva prin 
regiunea Argeș — și logodnica 
sa. Era o colegă de facultate, 
care nu peste mult timp i-a 
devenit soție. N-ar fi nimic 
ieșit din comun în povestea 
asta, dacă fata în cauză n-ar 
fi fost din București și repar
tizată după absolvirea facul
tății la Snagov, la un pas de 
Capitală. A renunțat însă la 
viața de oraș, la apropierea 
de părinți pentru a-l urma pe 
acela pe care-l iubea și-i înțe
legea idealurile, năzuințele. Și 
că ei au înțeles și au judecat 
cu maturitate se vede și din 
faptul că astăzi ei duc o viață 
fericită, că sînt apreciați și sti
mați de oameni pentru munca 
lor.

NICOLA MARIN
student — Brașov

Am trăit pînă mai ieri tot 
într-un sat. Lucram la o 
fabrică de cherestea, trăiam 
între muncitori, între comu
niști care m-au primit în rîn- 
durile lor. In toamna anului 
1958 am reușit la concursul de 
admitere la Institutul de me
dicină din Iași. Tovarășii mei 
de muncă, cei care mă trimi
seseră să învăț, m-au felicitat 
și mi-au spus cuvinte calde, 
de îmbărbătare. Am părăsit cu 
strîngere de inimă satul și fa
brica, oamenii între care cres
cusem și învățasem să iubesc 
munca, viața. înainte de a 
pleca, oamenii aceștia mi-au

Studenți
Cel care parcurge 

programul săptămî- 
nal al spectacolelor 
întîlnește, alături de 
cele 7 teatre drama
tice din Capitală și 
numele Studioului 
Institutului de artă 
teatrală și cinemato
grafică „I. L. Cara- 
giale". Pe mica scenă 
a Studioului din 
b-dul 30 Decembrie 
urcă seară de seară 
studenții de astăzi ai 
institutului, actorii 
de mîine, care își 
verifică astfel posi
bilitățile lor artistice 

în confruntarea cu 
publicul spectator.

Ca orice teatru 
studioul are stagiunea 
lui. în repertoriul 
actualei stagiuni stu- 
denții-aetori au în
scris pînă acum șase 
premiere.

Aceasta nu este 
însă prima stagiune 
a teatrului studen
țesc. Inaugurat în 
anul 1953 cu specta
colul „Micii bur
ghezi" de M. Gorki, 
Studioul a avut cîte
va realizări reușite, 
cum au fost specta
colele cu „Poemul

spus că vor fi bucuroși să mă 
primească din nou în mijlocul 
lor ca medic. De atunci aces- 
ta-i visul, idealul meu, cel mai 
scump. Azi corespondez cu 
mulți dintre tovarășii mei de 
muncă, în vacanță îi vizitez. 
Mi se pare uneori că am gre
șit părăsind fabrica. Voi re
veni însă, negreșit voi reveni, 
ca medic. Exemplul tînărului 
învățător hunedorean, mă în
curajează. Simbătă, 18 martie, 
la Casa de cultură a studenți
lor va avea loc o seară literară 
cu tema , „Despre tovărășie, 
prietenie și dragoste". Chiar 
eu voi prezenta această temă, 
în care mi-am pus multe din 
gîndurile și părerile mele. Voi 
vorbi și despre acest tînăr.

VALERIU RUSU 
student — Iași

E prima mea scrisoare pe 
care o adresez ziarului. Am 
scris-o pentru că n-am putut 
să nu scriu. Am simțit nevoia 
să-mi spun și eu părerea. II 
prețuiesc mult pe acel tînăr 
pentru curajul și pentru pu
terea lui de a-și învinge, de 
a birui greutățile. Acesta nu e 
lucru ușor. II invidiez pentru 
marile bucurii pe care ț le-a 
dăruit munca lui făcută mo
dest și cu curaj.

PRECUP SILVIU 
sudor — Reșița

Citind în coloanele ziarului 
articolul „Cum ați fi proce
dat ?“ mi-am dus aminte de 
cuvintele lui Belinski : „Dacă 
întregul scop al vieții noastre 
ar consta numai în fericirea 
noastră personală, iar fericirea 
noastră personală ar consta 
numai și numai în dragoste, 
atunci viața ar fi într-adevăr

(Continuare în pag. 4-a)

azi—artiști mîine
lui Octombrie" de 
V. Maiakovski, „Cei 
din urmă” de M. 
Gorki, „Vicleniile lui 
Scapin” de Moliere, 
„Hagi Tudose“ de B. 
Delavrancea, „Ziariș
tii" de Al. Mirodan, 
unele dintre ele în 
premieră pe țară.

Studenții Institutu
lui au dat spectacole 
și în întreprinderi, 
la case de cultură ale 
tineretului, în școli, 
la televiziune; au 
întreprins turnee prin 
țară.

(Agerpres)



Cercetarea știintified —
în sprijinul calitâtii

produselor
în 

de- 
pu- 
ale

Industria chimică romînea- 
■că, făurită și dezvoltată 
anii petecii populare, a 
venit una dintre cele mai 
temice ramuri industriale
patriei noastre, ramuri în 
care, datorită muncii depuse 
de muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din fabricile și u- 
zinele chimice, noutățile și 
realizările deosebite se țin 
lanț. Desigur la înfăptuirile 
din domeniul industriei chi
mice o contribuție însemnată 
a adus și cercetarea știin
țifică, activitatea depusă de 
sute și sute de cercetători 
printre care și cei de la In
stitutul de cercetări 
din București.

După cum se Știe, 
vele C.C. al P.M.R. 
privind criteriile 
principale ale între
cerii socialiste în 
tcinstea aniversării 
a 40 de ani de la 
.înființarea P.C.R. a- 
cordă, printre alte
le, o atenție deose
bită obținerii de in
dici calitativi ridi
cați la fibrele și fi
rele sintetice și la 
produsele fabricate 
din mase plastice. 
De asemenea se prevede însu
șirea de noi sortimente nece
sare economiei naționale care 
să fie din punct de vedere ca
litativ la nivelul realizărilor 
tehnicii mondiale. în rîndurile 
de față nu vom putea vorbi 
despre tot.ce și-au; propus cer-, 
cetătorii -noștri să- realizeze • în ■ 
cinstea glorioasei aniversări. 
De aceea voi căuta să mă re
fer la numai două din pro
blemele pe care le consider 
importante și 
nerea pe 
a rășinilor epoxidice și per
fecționarea metodelor de ob
ținere a superfosfatului gra
nulat. Să începem cu prima.

Se poate afirma, pe drept 
cuvînt, că rășinele epoxidice 
sînt substanțe cu însușiri deo
sebite, de-a dreptul fantastice 
care pot fi folosite în mai 
toate ramurile industriale. A- 
ceste rășini sînt niște poli
meri de culoare galben-brună, 
adică substanțe cu molecule 
uriașe și înlănțuite, obținute 
din prelucrarea gazelor pe
trolifere. în limbajul lor... 
cifrat, specialiștii vorbesc de 
o rășină de policondensare a- 
semănătoare, cu bachelita. 
După -părerea, noastră ■- obți
nerea țfe Stată' incftistriălă a ■’ 
unor asemenea rășini au im
portanță pentru îmbunătățirea 
calitativă a multor produse in
dustriale. Să începem așadar 
cu cîteva exemple edificatoare.

Din aceste rășini au fost 
obținute în primul rînd sub
stanțe adezive (de lipit) care 
sînt capabile de performanțe 
uimitoare. Așa de pildă, ace
ste rășini lipesc perfect sticla 
și porțelanul iar obiectele 
odată lipite rezistă chiar la 
o forță de 400 de kilograme 
pe un singur centimetru pa
trat ! De aici rezultă aplicații 
deosebit de interesante. Ast-

chimice

Directi-

fel, la construcțiile cele mai 
moderne, pereții de cărămidă 
pot fi înlocuiți prin ...gea
muri termoizolatoare. Ele con
stau din două geamuri uria
șe, așezate la o oarecare dis
tanță între ele. Pentru asigu
rarea izolației între cele două 
geamuri se creează un vid. 
Marea problemă constă în 
perfecta lipire a geamurilor 
de sticlă pe niște rame me
talice speciale astfel ca vidul 
să fie păstrat. Acum, această 
problemă a fost rezolvată și 
Ia Fabrica de geamuri din 
Scăieni a și început producția 
primilor... pereți de sticlă.

Lipind sticla și fiind per
fect transparente, rășinile 
epoxidice au și deosebite ...ta-

a 
luat o largă extindere în anii 
puterii populare.

Răspunzînd chemării Direc
tivelor C.C. al P.M.R. de a se 
îmbunătăți indicii de calitate 
ai produselor chimice prin 
perfecționarea și moderniza
rea procedeelor tehnologice de 
fabricație, un colectiv de cer
cetători de la ICECHIM lu
crează la perfecționarea me
todelor de obținere a super- 
fosfatului granulat.

Iată despre ce este vorba, 
îngrășămintele superfosfa- 

tice se fabrică în prezent mai 
ales sub formă de pulbere 
care este răspîndită pe ogoa
re cît mai 
manual,

țara noastră s-a născut și

La întrebarea noastră :
Cum poate contribui Institutul de 
cercetări chimice din București 
la îmbunătățirea calității pro

duselor din acest domeniu?
Răspunde: dr. ing. G. Mureșanu

directorul institutului

anume : obți- 
scară industrială

lente optice. Astfel la I.O.R. 
lipirea și asamblarea diver
selor lentile se face cu cle- 
iuri epoxidice. De asemenea, 
pornindu-se de la aceste ră
șini atît de multilaterale se 
pot obține lacuri cu mult su
perioare celor ce se produc în 
prezent în țară, prin durita
tea, aderența, rezistența chimi
că și prin luciul lor. Pe baza 
cercetărilor făcute în institut, 
obținerea acestor lacuri epo
xidice pe scară semiindustria- 
lă va fi experimentată într-o 
instalație pilot la fabrica „13 
Septembrie" București.

Foarte curînd, microbuzele 
fabricate la 
Vladimirescu" 
aspect și mai plăcut 
și acestor lacuri de 
superioară.

Cu deosebit succes 
locui aceste rășini, 
imense de 
folosite la 
delelor de 
experiențe 
succes au și fost 
uzinele
Capitală. In afară de economii 
de metal, realizarea modelelor 
din aceste rășini duc la o pro
ducție mult simplificată de
oarece obiectele turnate sînt 
deja perfect finisate, ne mai 
fiind nevoie de prelucrări ul
terioare.

Iată o rășină ale cărei în
sușiri o fac de 
în multe domenii ale 
nicii. Obținerea ei pe cale 
industrială va constitui una 
din realizările de seamă ale 
institutului nostru în cinstea 
aniversării partidului.

Și acum cîteva amănunte 
în legătură cu cea de a doua 
problemă anunțată. Industria 
de îngrășăminte chimice din

uzinele „Tudor 
vor căpăta un 

datorită 
calitate

pot în- 
cantități 

metale neferoase 
confecționarea mo- 

turnare. Primele 
încununate

făcute
„Semănătoarea"

de 
la 

din

neînlocuit
teh-

ce

uniform posibil, 
mecanic, sau din a- 

vioane. Dar s-a con
statat că acest pro
cedeu nu este cel 
mai avantajos. în- 
tr-adevăr, soluția 
optimă ar fi ca în- 
grășămîntul să fie 
așezat cît mai a- 
proape de rădăci
nă. Astfel ar fi e- 
vitate toate pierde
rile. In acest scop, 
după o practică 
modernă, superfos- 
fatul se granulează 

permite răspîndireaceea _ .
„pilulelor" de îngrășămînt o- 
dată cu semințele, chiar în 
timpul semănatului.

Urmările practice sînt deo
sebit de valoroase. Astfel, s-a 
stabilit că consumul de su- 
perfosfat pe hectar se reduce 
la mai puțin de jumătate, re
zultatele fiind aceleași. în 
plus manipularea materialu
lui granulat este mult mai 
ușoară, condițiile de muncă 
fiind cu mult îmbunătățite. 
Cercetările pentru îmbunătă
țirea procedeelor celor mai 
potrivite privind granularea 
superfosfatului sînt avansate. 
Terminîndu-le într-un timp 
cît mai scurt cercetătorii noș
tri își vor aduce un aport la 
obținerea unor sporuri însem
nate de recolte de pe ogoarele 
patriei noastre.

NOU
La Leningrad a fost pro

iectată o stație meteorolo
gici polari automată. Ea 
va schimba tn mod radical 
caracterul muncii observa
torilor de ia posturile me
teorologic».

în R. P. Polonă se apli
că în ultimii ani cu succes 
metoda înghețării solului 
pentru săparea puțuri
lor în stratele cu duri
tate redusă și cu o grosi
me de pînă la 300 metri. 
Prin această metodă se 
sapă anual aproximativ 
12.000 m de puțuri atît în 
minele de cărbuni, cît și 
în minele de metale nefe
roase, de săruri de potasiu 
etc.

Pentru înghețarea solului 
șl rocilor sânt folosite în 
mod curent agregate amo- 
niacale cu o productivitate 
de 70.000, 190.000 și 250.000 
kcalorii pe oră la o tempe
ratură de 20°C, precum și 
agregate amoniacale cu 
două trepte cu o capacitate 
de 220.000 kvalorii pe oră 
la o temperatură de 40sC.

★

Uzina constructoare de 
mașini pentru industria a- 
limentară din Brno a în
ceput producția în serie a 
unei mașini automate de 
sortat ouă „ATV-14". Ouăle 
sînt aranjate automat în 
mașină și repartizate în 
șase grupe după greutate. 
Ele sînt marcate automat.

Intr-unui din Io bora toc rele In
stitutului de Mecanică apli

cată din Capitală.
Foto: AGERPRESZborul omului în Cosmos

— problemă apropiată
Semnificațiile ultimei lansări cosmonautice

Navă din beton armat
Pe Volga, la șan

tierul naval clin 
Gorodeț, în apro
piere de Gorki, a 
început construirea 
din beton armat a 
unei instalații plu
titoare cu un de

plasament de 3.500 
tone pentru prelu
crarea peștelui din 
Marea Caspică.

Nava va avea o 
lungime de 85 m. 
și o lățime de 18 m. 
Exceptînd docurile

plutitoare, în Uniu
nea Sovietică nu 
au fost construita 
niciodată pînă în 
prezent nave atît 
de mari din beton 
armat.

Folosirea mașinilor automate de calcul 
pentru proiectarea motoarelor

Un grup de cercetători ai 
Academiei de Științe a R.S.S. 
Letone a propus folosirea ma
șinilor electronice de calcul 
pentru rezolvarea unor pro
bleme, care apar în proiecta
rea motoarelor.

Primele cercetări în acest 
domeniu au fost începute la 
uzina constructoare de mașini 
electrice din Riga. In prezent, 
pentru calcularea unor noi ti
puri de motoare de tracțiune 
este necesar un timp de pro-

■ —«---

iectare considerabil. O mașină 
electronică va- putea efectua 
aceste lucrări cu o mare vite
ză, pe baza unui program 
dinainte stabilit.

Cea de a patra astronavă 
sovietică in greutate de 4.700 
kg avind orbita cu perigeul la 
183,5 km iar apogeul la 248,8 
km care a fost lansată și rea
dusă nevătămată pe Pămînt in 
aceeași zi — 9 martie a.c., a 
trezit un larg ecou în rîndu- 
rile oamenilor de știință de pe 
glob, care văd în acest expe
riment o dovadă a faptului, că 
prin marile realizări ale sa- 
vanților sovietici, zborul omu-

de conf. univ. ing.
Ion Pascaru

de la Institutul politehnic 
Bucv -.ti

Folosirea acțiunii bacteriilor 
la procesul de recuperare 

secundară a țițeiului
Sondele de pe

trol din regiunea 
Lovâsz, din partea 
de sud vest a Un
gariei, au fost „ino
culate" de curînd 
cu bacterii, (s-au 
introdus în zăcă- 
mînt prin sonde,

culturi de bacterii 
anaerobe. Aceste 
bacterii, prin acti
vitatea lor biologi
că, produc mari 
cantități de gaze, 
în felul acesta, 
presiunea gazelor 
din stratul petroli

fer se mărește aju- 
tînd la împingerea 
țițeiului din strat 
și face cu putință 
extracția țițeiului 
care, prin metodele 
obișnuite, nu ar 
mai fi fost posi
bilă.

lui in Cosmos a devenit o pro
blemă apropiată.

In urma experiențelor efec
tuate cu cele 4 nave cosmice 
lansate de Uniunea Sovietică 
pînă acum se pot face unele 
constatări foarte interesante.

Prima constatare este aceea 
că la ora actuală există rache
te puternice, cu funcționare 
sigură, care pot asigura zbo
rul în spațiul cosmic a unor 
nave avind volum și greutate 
mare.

De asemenea se poate afir
ma cu toată certitudinea că 
problema revenirii pe Pămînt 
a sateliților este acum rezol
vată.

Toate acestea dovedesc că 
pătrunderea omului in spațiul 
cosmic este o problemă la or
dinea zilei a cărei rezolvare 
va fi pregătită în cele mai 
mici detalii.

Recenta lansare a celei de 
a patra nave cosmice sovieti
ce a servit tocmai pentru „re
glarea" unor astfel de detalii. 
Urmărind perfecționarea con
tinuă a elementelor construc
tive ți a agregatelor astrona
vei, prin oprrzpur.i de „regla
re* cu fost rtabude date ex

pr-.-s de «riw crecpcă 
chete; purtătoare la t 
stabilit. Sistemele de antene 
radio au fost corect orientate 
în vederea asigurării directi- 
vității necesare unor emisii și 
recepții radio optime.

Stabilizarea astronavei (li
mitarea mișcărilor acesteia în 
jurul centrului de greutate 
propriu) în timpul mișcării pe 
orbită a fost bine realizată, 
astfel incit a permis ulterior 
ca jetul motorului de frînare 
să aibă o direcție convenabilă. 
Aceasta a asigurat deplasarea 
astronavei pe o traiectorie de 
coborîre spre Pămînt stabilită 
cu anticipație (ca lungime, în
clinare. pătrundere prin stra
turile tot mai dense ale at
mosferei etc.).

S-a dovedit că instalația ra
dio pentru determinarea ele
mentelor orbitei (timp, loc, vi
teză, înclinare), instalație a- 
flată la bordul astronavei, a 
funcționat ireproșabil. In 
funcție de datele furnizate de 
o astfel de instalație, se de-

termină momentul și condițiile 
desprinderii cabinei ermetice 
în vederea revenirii Pe Pă
mint. De precizia unor astfel 
de determinări depinde in 
mare măsură ajungerea astro
navei într-o anumită regiune 
pe Pămint. De asemenea in
trarea în funcțiune, la timpul 
stabilit, a diferitelor sisteme 
de frânare a astronavei, in pe
rioada de coborîre, spre Pă
mînt, a fost admirabil reali
zată. Aceasta a permis cabinei 
ermetice, conținind organis
mele vii, să ajungă „la punct 
fix" pe sol, într-o regiune sta
bilită, ceea ce constituie o ex
cepțională performanță astro- 
nautică.

Observațiile medico-biologi- 
ce efectuate asupra ființelor, 
atît în timpul zborului cît și 
ulterior după recuperare, au 
dus la convingerea că nu sînt 
obstacole care să împiedice 
zborul omului în Cosmos.

Factorii psihologici (izolarea, 
liniștea absolută, obligația de 
a sta timp îndelungat într-un 
costum de „scafandru" ermetic, 
imposibilitatea de a privi alt
ceva pe fereastră decit cerul 
negru cu multe stele etc.) nu 
au fost nici ele ignorate. La 
bordul astronavei s-a creat 
pentru astronaut un spațiu 
larg, în care acesta să se miș
te, să ducă o activitate inten
să de cercetare experimentală, 
să poată comunica prin radio 
cu Pcmiamj etc.

Prelacrarea tx/araofalo* te- 
lemetrice pnmde <c pe •ur
da; celei de c patșa astronavă 
sovietică a arătat că i» timpul 
zborului (ridicarea pe orbită, 
zborul de-a lungul orbitei și 
pe traiectoria de coborîre pe 
Pămînt) agregatele destinate 
să asigure condiții normale de 
viață pe bordul astronavei au 
funcționat în condițiile stabi
lite. Astfel, presiunea aerului 
a fost de 760—770 mm, iar u- 
miditatea lui între 37—40 la 
sută. In ceea ce privește tem
peratura, aceasta a fost păs
trată in limitele de plus 16 și 
plus 20 grade.

Toate acestea confirmă fap
tul că în Uniunea Sovietică, 
pregătirile pentru realizarea 
zborului în Cosmos sînt foar
te avansate și putem afirma 
că sîntem în preajma unei ast
fel de zile istorice.

Prin noile sale realizări, U- 
niunea Sovietică își menține 
ferm prioritatea și își sporește 
încă și mai mult avansul pe 
care-l are față de S.U.A.

—•-----

Dr. Carol Davila
„Timpul nu stă niciodată 

pe loc; de aceea omul tre
buie să pășească mereu mai 
înainte" — aceasta era de
viza doctorului Carol Davi
la, deviză care l-a călăuzit 
în laborioasa sa activitate 
științifică și organizatorică. 
Cartea recent apărută în 
colecția „Oameni de sea
mă" a Editurii Tineretului, 
și-a asumat ca sarcină re
liefarea puternicei perso
nalități a doctorului Davila 
pe fundalul epocii frămân
tate din a doua jumătate a 
veacului trecut.

înfruntând cu cerbicie 
dezinteresul total al au
torităților față de viața 
mizeră a maselor, Davila a 
luptat cu neistovită ener
gie, cu avînt tineresc, și cu 
matură chibzuință pentru 
practicarea unei medicini 
științifice, pentru înființa-

să citim
rea învățământului medical 
românesc.

îndrăgostit de meseria 
sa, pe care o exercita cu 
pasiunea omului de ' știință 
și cu priceperea unui neîn
trecut practician, el își dă
dea seama de rolul impor
tant pe care este menit să-l 
joace învățământul medi
cal. Etapele parcurse pe 
drumul înființării acestui 
învățămînt și echivalării 
lui cu cel similar din strai-

lor Romine fi Is 
tru independența de stat ■ 
Rominiei, neobosita activi
tate de propagator al idei
lor materialiste.

Dr. I. Weinberg autorul 
cărții apărută în colecția 
„Oameni de seamă" închi
nă pagini de reală docu
mentare zugrăvirii caracte
rului integru, de o mare 
frumusețe sufletească a 
profesorului Carol Davila 
care și-a închinat toată in
teligența și puterea sa de 
muncă poporului român.

Biografia romanțată, re
cent apărută în Editura Ti
neretului subliniază preg
nant personalitatea lui Da
vila, lupta lui pentru vic
toria științei împotriva 
obscurantismului, pentru 
îmbunătățirea vieții mase
lor, pentru ridicarea și a- 
firmarea științei și culturii 
romînești.

P. SLĂVESCU

Cuptorul de uscat piese cu 
raze infra roșii de la uzinele 
de tractoare „Ernst Thăl- 

mann".

Cernușka fotografiată cu 
Tișka, unul din cei șase 
căței ci cosmonautei patru

pede Strelka.

In laboratorul! de raze cosmice 
din cadrul Centrului de cerce- 
cetări nucleare din Capitală.

Foto : AGERPRES

Prin biostimulatori se în
țeleg substanțe pe care le 
produc organismele vii și 
care au proprietatea de a 
grăbi (stimula) creșterea și 
dezvoltarea organismelor. A- 
semenea substanțe produse a- 
tît de plante cît și de ani
male sînt de natură organi
că și au o compoziție chi
mică foarte diferită.

Studiile care s-au făcut în
tre anii 1928-1935, au dus la 
izolarea din plante a 3 sub
stanțe cu acțiune stimula
toare asupra creșterii plante
lor : două dintre aceste sub
stanțe au fost denumite au- 
xina a și auxina b, înțele- 
gîndu-se prin această denu
mire substanțe de creștere, 
iar a treia a fost denumită 
heteroauxină.

Descoperirea substanțelor 
stimulatoare și a efectului 
lor nu putea să rămînă fără 
nici o întrebuințare în folo
sul omului. Biologii s-au gîn- 
dit că pot să fie de folos a- 
griculturii și chiar industriei 
alimentare folosirea acestor 
substanțe. Așa a început fo
losirea stimulatorilor în agri
cultură.

Dintre auxine se folosește 
în agricultură, pe scară lar
gă heteroauxina, biostimula- 
tor pe care chimiștii îl pro
duc în cantități mari în la- 

Iboratoare și uzine. Hetero
auxina este folosită la stimu- 

1 larea înrădăcinării butașilor

Biostimulatorn 
în practica agricolă

diferitelor plante de cultură, 
la stimularea germinației u- 
nor semințe care germinează 
greu, obținerea de rădăcini 
mai mari la sfeclă, obținerea 
de fructe mai numeroase și 
fără semințe la tomate, ob. 
ținerea unui număr mai mare 
de semințe la lucemă, trifoi 
?• a.

Dar, abia s-au văzut roa
dele acestor însemnate des
coperiri, că alte substanțe vin 
să fie folosite în agricultură; 
acestea sînt giberelinele.

Cercetările făcute pînă în 
prezent arată, că aceste sub
stanțe stimulează alungirea 
plantelor, mai ales la înce
putul creșterii, grăbirea în
floritului, accelerează germi
nația semințelor și micșorea
ză procentul de semințe care 
nu germinează, favorizează 
transplantarea.

Giberelinele au o acțiune 
puternică asupra plantelor 
pitice de fasole, mazăre, bob, 
porumb ș.â. Aceste plante 
stropite cu soluții foarte di
luate de gibereline cînd sînt 
tinere ajung să aibă talii 
mari. Fasolea pitică, de pildă, 
din plantă neagățătoare, de-

prof. univ. dr.
H. Chirilei

de la Institutul agronomic 
„N. Băleescu"

vine agățătoare. Florile stro
pite cu soluții apoase de gi
bereline se fecundează în- 
tr-un timp mai scurt.

în țara noastră cercetările 
cu aceste substanțe, au 
început în mod sistematic în 
anul 1960 la Institutul agro
nomic „N. Băleescu", Insti
tutul de Cercetări Horti-viti-

Din activitatea 
oamenilor de știință 

din țara noastră 
în domeniul aplicării 

biostimulatorilor

cole, I.C.A.R. și serele Cod- 
lea, și s-au obținut pînă în 
prezent rezultate interesante. 
Folosindu-se gibtrelină ro- 
mînească, produsă de Insti
tutul Chimico-Farmaceutic 
din București, s-a obținut la 
Institutul de Cercetări Horti-

viticole o grăbire a creșterii 
puieților de meri, peri, iar la 
flori o grăbire a înfloritului, 
flori mai mari și mai nume
roase la pelargonii, ortenzii, 
un înflorit mai uniform la 
garoafe ș.a.

La Institutul agronomic 
„N. Băleescu", s-au obținut, 
de asemenea, rezultate foarte 
bune. Prin tratarea semințe
lor de Soia cu soluții apoase 
de giberelină romînească a 
fost grăbită germinarea se
mințelor cu 3 zile față de 
martor. Plantele de Soia, pro
venite din semințele tratate, 
au depășit în creștere plan
tele martor, (plantele prove
nite din semințe netratate) 
cu aproape 400 la sută. Plan
tele tratate au format un 
mare număr de flori și au le
gat un mare număr de păs
tăi.

La fasolea pitică stropirea 
plantelor cu soluție de gibe
relină a dus la alungirea pu
ternică a tulpinelor, care au 
căpătat proprietatea de a se 
încolăci în jurul suportului.

La cartof, stropirea plan
telor sau tratarea tuberculilor 
a dus la creșterea mai in
tensă _ tulpinilor. Tuberculii

plantelor tratate, e drept au 
fost mai numeroși, dar au 
prezentat malformațiuni : pe 
tuberculii principali s-au 
format tuberculi secundari, 
iar în unele cazuri tubercu
lii au devenit cu aspect de 
pară și cu coaja aspră și pu
țin plăcută la înfățișare. A- 
ceste aspecte interesante din 
punct de vedere științific, dar 
nedorite din punct de vedere 
practic, vor putea fi înlătu
rate prin găsirea concentra
ției potrivite de giberelină.

Rezultate bune s-au obți
nut la sfecla de zahăr. Plan
tele care au provenit din se
mințe tratate au fost mai vi
guroase și ele au format ră
dăcini mai mari. Greutatea 
medie a rădăcinilor provenite 
de la plantele tratate a fost 
de 3,5 kg., pe cînd a plan
telor netratate (martor) a fost 
numai de 0,681 kg. Desigur 
că rădăcinile plantelor tra
tate au avut o suculență mai 
mare și o cantitate de zahăr 
la sută mai mică, exceptînd 
doar cîteva cazuri, însă ra
portat la masa de substanță 
proaspătă obținută, cantitatea 
de zahăr este mai mare.

Toate cele arătate mai sus 
scot în evidență faptul că 
descoperirea stimulatorilor de 
creștere, produși de plante, 
este una din numeroasele 
„taine" pe care oamenii de 
știință le-au smuls naturii 
prin munca lor neobosită.

Cel mai mare spectrograf
din L. R S.

La Uzina de aparate optice 
din Leningrad a fost realizat 
cel mai mare spectrograf so
vietic cu rețea de difracție.

Aparatul, care are o lungi
me de 12 m, are o înaltă pu
tere separatoare și o mare 
dispersie a etalonului spec
trului. întregul sistem optic al 
spectrografului se află în vid.

Aceasta va ridica nivelul cer
cetărilor fotografice și fotome- 
trice. Spectrograful este diri
jat de un singur om.

Noul c.xirat va fi instalat 
la telescopul solar de la Ob
servatorul astrofizic din Cri- 
meea, aparținând Academiei 
de Științe a U.R.S.S.
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Mai puțină alergătură,
c/i/a mai multă muncă concretă

Discuție despre 
învățătură

O statistică făcută cu cîtăva 
vreme în urmă dovedea că unii 
membri ai biroului Comitetului 
raional U.T.M. Brăila își pe
treceau cea mai mare parte a 
timpului lor în ședințe la sediul 
dp raion. Acum această practică 
a fost lichidată și aceasta este 
un lucru foarte bun. Membrii 
biroului, secretarii comitetului 
raional merg mai mult prin or
ganizațiile de bază. în lunile 
ianuarie și februarie ale acestui 
an de pildă fiecare secretar al 
comitetului raional s-a deplasat 
în organizațiile de bază cîte 
15—17 zile lunar. Este drept că, 
fiecare putea și trebuia să fie 
mai multe zile pe teren. Să con
siderăm însă aceasta ca un în
ceput bun. Se ridică însă o nouă 
problemă. Cum au ajutat ei în 
aceste deplasări organizațiile de 
bază ? Pentru că nu este totul 
să treci prin organizațiile de bază 
U.T.M., ci să le ajuți practic să 
muncească mai bine, să pui umă
rul alături de comitetul U.T.M. 
pentru rezolvarea concretă a 
problemelor ce se pun în orga
nizația de bază respectivă.

Tovarășul Ion Dumitrei, secre
tar al comitetului raional 
U.T.M., răspunde de problemele 
muncii de propagandă. în pri
mele două luni ale acestui an 
dînsul a fost în 13 comune (plus 
unele din satele aparținătoare a- 
cestor comune). Ce a făcut în a- 
ceste comune ? De ce probleme 
s-a ocupat ? Să luăm de pildă 
comuna Movila Miresei. Aici a 
stat... o zi. în acest timp a înmî- 
nat carnetele U.T.M. unui nu
măr de utemiști; a comunicat 
comitetului U.T.M. sarcinile cu
rente ; s-a interesat de numărul

Tovarășa Zcgorecmu Lucreția, secretara comitetului U.T.M. ae |a uzinele textile „30 Decem
brie" din Arad discută cu secretarii organizațiilor de secții problemele curente ale muncii 

de organizație.
........ Foto : N, STELORIAN

In întreprinderea textilă din 
Lugoj sînt aproape 100 de 
muncitori-elevi. Două clase 
ale școlii medii serale din oraș, 
a VlH-a B și a IX-a B sînt 
formate numai din tineri de la 
această întreprindere. Alți 50 
urmează acum cursurile de 
pregătire pentru ca la toamnă 
să poată învăfa pe băncile 
școlii alături de tovarășii lor 
de muncă...

Intr-una din zilele săptămt- 
nii trecute, fetele și băieții 
n-au mai plecat acasă după 
lucru. S-au adunat în sala 
mare de festivități într-o adu
nare generală U.T.M. deschisă 
pentru ca să discute o proble
mă deosebit de importantă 
pentru fiecare : cum muncesc 
și cum învață elevii școlii 
serale.

In adunare fiecare a arătat 
cum învață cum reușește să-și 
împartă timpul pentru învă
țătura pentru odihnă, pentru 
distracții.

Tinerii au vorbit de aseme
nea pe larg despre grija și a- 
tenția cu care organizația 
U.T.M. se ocupă de activita
tea tinerilor muncitori-elevi.

— întreprinderea, organiza
ția U.T.M. ne dau tot sprijinul 
pentru a putea munci și în
văța bine — a spus în adunare 
Adriana Condeescu, elevă în 
clasa a IX-a. Am fost mu
tați în schimburi care să 
ne permită frecventarea regu
lată la cursuri, la școală pro
fesorii se ocupă cu grijă de 
noi, organizează ore de medi
tații și consultații,

Intr-adevăr organizația de 
partid, organizația U.T.M., 
conducerea întreprinderii au 
căutat să creeze tinerilor 
muncitori-elevi condiții op
time de studiu. In afară de 
cele arătate de Adriana Con
deescu, din inițiativa organi
zației U.T.M. au fost create în 
întreprindere cercuri de învă
țătură unde inginerii cei mai 
bine pregătiți îi ajută pe ti
neri să înțeleagă problemele 
mai grele, îi îndrumă cum să 
învețe. In afară <țe aceasta, la 

Tovarășul Anton Constantin, responsabilul P.U.C. de la sec
ția finisaj a Uzinelor de va gpaine „Gheorghi Dimitrov" din 
Arad, împreună cu Felicia Crucean și Nicolae Covaci,
membri ai colectivului P.U.C., pregătesc un număr nou al 

gazetei „Vorbește postul utemist de control".
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căminul întreprinderii fetele 
care învață și care sînt colege 
de clasă au fost repartizate în 
aceleași camere pentru ca să 
se poate pregăti în colectiv. A- 
dunarea a apreciat deasemenea 
faptuț că membrii comitetului 
U.TM. au mers arit tu primul 
semestru cit și acum, în se
mestrul al doilea la școală, au 
discutat cu profesorii, eu diri- 
ginții despre felul cum se pre
gătesc elevii, despre greutățile 
pe care le mai au în pregătirea 
lecțiilor, au participat la ore 
pentru ca să poată cunoaște 
nemijlocit acest lucru, la con
siliile pedagogice, au controlat 
frecvența elevilor.

Observațiile făcute în urma 
acestor vizite au fast analizate 
în ședințele de comitet, luîn- 
du-se măsurile corespunză
toare.

— In munca cu muncitorii- 
elevi, organizația noastră a ob
ținut rezultate frumoase. Ele 
nu trebuie să ducă însă la 
automulțumire. In întreprin
derea noastră mai sînt încă 
tineri care, deși li s-au 
creat condiții optime, nu în
vață. absentează de la cursuri. 
Alături de mine lucrează 
la războiul de țesut Ana 
Boiangiu. Este elevă în clasa 
a Xl-ți. Nu-și face datoria 
nici în producție și nici la 
școală. Mă uit deseori la ea. 
Muncește fără tragere de ini
mă, de multe ori întîrzie de 
la lucru, dă rebuturi. La școa
lă, Ana a rămas corijentă la 
cîteva materii și lipsește de 
multe ori nemotivat. Cred 
însă că și colectivul nostru și 
în primul rind comitetul 
U.TM. este vinovat de atitu
dinea Anei Boiangiu față de 
muncă. Nimeni n-a tras-o pină 
acum la răspundere. Eu m-am 
mulțumit să-i arăt o singură 
dată că merge pe un drum 
greșit și pe urmă am lăsat-o 
în pace. Organizația de bază 
U.T.M. din secție, comitetul 
U.T.M. trebuia s-o tragă la 
răspundere să o discute într-o 
adunare generală U.T.M. încă 
de la începutul anului. In fe
lul acesta ea și-ar li dat sea- 

ma de atitudinea ei greșită a- 
tit față de muncă cit și față 
de învățătură In situația Anei 
Boiangiu mai sînt și alți tine
ri, ca Maria Turca, Marius 
M-.rea, Ioana Ve’.ean de care 
comitetul U.TAf., colectivul 
nu i-a preocupat in suficien
tă mătură.

Au mai fost ți alții care au 
criticat aspru atitudinea unor 
tineri față de muncă ți învă
țătură, faptul că organizația 
U.T.M. nu le-a dat ajutorul 
cuvenit. Ioana Ghițulescu ară
ta de pildă, că biroul organi
zației de bază U.T.M. de la 
setfia țesătorie schimbul A, 
nu a trecut niciodată pe la 
școală să se intereseze cum 
învață tinerii muncitori, n-a 
tras la răspundere cu seriozi
tate pe cei care au luat note 
slabe sau care chiuleau de' la 
cursuri.

In adunarea generală U.T.M. 
deschisă s-au luat o serie de 
măsuri importante, menite să 
vină in sprijinul tinerilor mun
citori-elevi. Comitetul U.T.M. 
va organiza o ședință de co
mitet în care va discuta cu 
fiecare elev corijent cit ți cu 
cei mai slabi la învățătură 
despre greutățile pe care le au 
in studiu. Pentru a-i sprijini 
va iniția în fiecare secție, 
grupe de învățătură ți ta sta
bili nominal care inginer va 
răspunde de fiecare grupă.

Lunar se vor organiza șe
dințe de comitet în care se va 
analiza situația la învățătură 
a tinerilor muncitori-elevi, iar 
semestrial adunări generale 
U.T.M. deschise în care se va 
discuta despre felul cum mun
cesc ți învață acești tineri. 
S-a luat de asemenea hotărîrea 
ca fiecare organizație de bază 
U.T.M. de secție să țină legă
tură strînsă cu școala, să con
troleze îndeaproape felul cum 
învață tinerii seraliști și să-i 
pună în discuția adunărilor 
generale U.T.M. pe secție 
pe cei care nu se pregătesc. In 
semestrul al doilea, îndrumat 
de comitetul de partid și spri
jinit de conducerea întreprin
derii, comitetul U.T.M. va a- 
corda mai mare atenție tine
rilor muncitori de la școala 
serală pentru ca aceștia să se 
poată pregăti în condiții din 
ce în ce mai bune.

M. VERDEȘ

„ziua secretarilor" dinLa 
raionul Deta, regiunea Banat, 
care a avut loc de curînd, 
au participat 86 din cei 109 
secretari ai comitetelor co
munale și ai comitetelor or- 
gariizațiiior de bază U.T.M. 
Programul „zilei secretarilor", 
bine orientat, în ce privește 
conținutul său, prevedea ți
nerea a patru referate, des
pre : contribuția organiza
țiilor U.T.M. la. dezvoltarea 
sectorului zootehnic în G.A.S.; 
munca de educare a tine
rilor care se pregătesc să 
devină membrii ai U.T.M. ; 
cum sînt pregătite și ce se 
discută în adunările genera
le ale organizațiilor de bază; 
cum își desfășoară activitatea 
cercurile de învățămînt poli
tic ale U.T.M., precum și 
prelucrarea Directivelor C.C. 
al P.M.R. cu privire la crite
riile principale ale întrecerii 
socialiste în cinstea aniversă
rii a 40 de ani de la înfiin
țarea Partidului Comunist din 
Romînia; prezentarea con
cluziilor ședinței biroului ra
ional cu privire la munca 
organizațiilor U.T.M. de la 
sate și instruirea secretarilor 
cu privire la sarcinile actua
le ale organizațiilor U.T.M.

Modul în care a fost orga
nizată „ziua secretarilor" și 
felul îi» care s-a desfășurat 
au făcut ca ea să nu dea

Lo secția aparataja Uzinelor 
„Electroputere” din Craiova 
sînt multi cititori pasionați. 
La standul de cărți, cmena- 
jct in secție, tinerii au de 
rezo'vct o singură „probler 
mă“ : ce cc-te să-și alea
gă cind toate sint atât de 

interesante ? 1

La înmînarea 
carnetului de utemist

Peste 280 de tineri munci
tori și elevi — de curînd pri
miți în U.T.M. — s-au adunat 
în după-amiaza aceea în sala 
de festivități a Casei de cul
tură a studenților din Timi
șoara. Comitetul orășenesc 
U.T.M. Timișoara a hotărit 
să le înmîneze în mod 
solemn, carnetele de mem
bru al U.T.M.

Noii utemiști, care urmau 
să primească carnetul, au 
ascultat mai întâi conferința 
„Carnetul roșu de U.T.M.", 
apoi toți cei prezenți au vi
zionat filmul „Comunistul".

Noilor utemiști li s-au în- 
mînat apoi carnetele de mem
bri ai U.T.M.

G. ȘTEFAN

însă roadele așteptate, să nu 
constituie un mijloc eficace 
de înarmare a tuturor secre
tarilor organizațiilor de bază 
U.T.M. cu experiența celor 
mai bune organizații din ra
ion în problemele puse în dis
cuție. S-a întâmplat așa pen
tru că numărul problemelor 
stabilite în program și greu
tatea lor era mult prea mare 
pentru o singură ședință, în
ghesuită și ea în timpul scurt 
cuprins între trenul de dimi
neață și cel-de după-amiază. 
Din această pricină referatele 
au fost expuse în grabă iar 
discuțiile pe marginea lor au 
fost excluse din lipsă de 
timp.

Să analizăm însă ce au cu
prins, ce probleme au tratat 
cele patru referate. Din pă
cate, toate, fără nici o excep
ție, au fost mai mult rapoarte 
statistice care oglindeau re
zultatele într-adevăr frumoa
se, obținute de utemiștii din 
organizațiile respective. Dar 
cum s-a ajuns la aceste re
zultate, care au fost meto
dele folosite ? La aceste în
trebări nu a răspuns nici u- 
nul din referate.

Să luăm, de pildă, proble
ma contribuției organizațiilor 
U.T.M. la dezvoltarea sec
torului zootehnic. Referatul 
pe această temă a fost pre
zentat de tovarășul Adalbert

singură zi cit i Mat

problemele principele care

GA.C. 
orzaniiații. de

tinerilor primiți în U T Al ; 
a controlat caietul de pieaeețâ 
la învățămîntul politie, plani 
de muncă ; a trecut pe la șeaaK 
și pe la conducerea gospodi-*: 
și... cam atât. Era oare poaibal 
ca într-o 
tovarășul Dumitrei aici, si acor
de ajutorul de care are aerase 
această organizație ? Bine înțe
les că nu.

Firesc ar fi fost să radă care 
sînt problemele cele mai impor
tante din această organizație șă 
să ajute practic la rezolvarea lor. 
După părerea noastră una dm 
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pun în această comună este îm
bunătățirea activității organiza
țiilor U.T.M. constituite in bri
găzile din G.A.C. în majo
ritatea acestor 
luni de zile, ordinea de zi 
a adunărilor generale este 
neschimbată: primiri de mem
bri, achitarea cotizației. Ce 
trebuia să facă în asemenea îm
prejurări secretarul ti"* *jiM 
raional ? In primul rind sa a- 
nalizeze împreună cu comitetul 
U.T.M. cauzele pentru care orga
nizațiile U.TAL pe brigăzi mun
cesc încă slab. Ar fi constatat 
atunci că birourile U.T.M. nu 
știu încă cum să-și organizeze 
munca, că nu sÎDt suficient aju
tate de comitetul U.T.M. pentru 
că la rândul său nici acesta nu 
are priceperea muncii eu or
ganizațiile U.T.M. 
în asemenea 
nevoie să pună 
turi de comitetul 
a rezolva practic 
me. Ar fi putu! 
pregătirea 
nerale în 
ții U.TM.

unei 
cadrul 

pe

luncii cu 
pe brigăzi, 

împrejurări era 
umărul ală-

U.T.M pentru 
aceste proble- 
să ajute la 
adunări ge

ticei organiza- 
brigzdâ de

Fiecare ședință a comitetu
lui U.TAI. de la I.M.B. — grupul 
4 Onești — este consacrată a- 
nalizării unei anumite proble
me din activitatea organizației 
care — în acel moment — re
ține atenția întregului colec
tiv de utemiști și tineri. Să ex
emplificăm. In luna ianuarie 
s-a analizat într-una din șe
dințele de comitet, pe baza 
unui amplu referat prezentat 
de responsabilul cu producția 
și calificarea — munca brigă
zilor de producție ale tinere
tului. Ședința s-a terminat 
prin adoptarea unor hotărîri 
menite să ducă la îmbunătă
țirea activității în producție a 
utemiștilor și tinerilor.

Comitetul U.T.M. acordă o 
deosebită atenție felului în 
care-și ridică nivelul politic și

dar nerealizată
Scherer, secretarul comitetu
lui organizației de bază 
U.T.M. de la G.A.S. Banloc. 
în sectorul zootehnic al 
G.A.S. Banloc, unde lucrează 
74 tineri, dintre care 49 ute- 
miști, s-au organizat cis^i 
brigăzi de tineret. Tovarășul 
Scherer a citat multe date 
interesante cu privire la de
pășirea planului la producția 
de lapte, carne etc., dar n-a

Cum a fost 
organizată 

„ziua secretarilor^ 
în raionul Deta

vorbit nimic despre experi
ența bună dobîndită de orga
nizația U.T.M. Și nu pentru 
că n-ar fi avut ce spune. 
Aici, întrecerea socialistă în
tre brigăzile zootehnice de 
tineret se desfășoară pe baza 
unor obiective concrete ca 
sporirea producției de lapte, 
depășirea sarcinii de plan la 
sporul de greutate iar rezul
tatele sînt bune. Organi
zațiile de secție U.T.M. din 
gospodărie, comitetul U.T.M. 
au analizat în cîteva rînduri 
munca tinerilor din sectorul

Cum folosesc timpul 
de deplasare 

pe teren membrii 
biroului Comitetului 

raional LLT.SL 
Brăila

In ședințele 
comitetului U. T. M.

ideologic membrii organizației. 
Așa se face că în două ședin
țe de comitet a fost luată în 
discuție activitatea unor pro
pagandiști, iar într-o altă șe
dință s-a analizat, în ansam
blu, felul în care funcționează 
cercurile politice, cum învață 
utemiștii și tinerii, ce măsuri 
mai trebuie luate pentru 
legarea mai strînsă a lecții
lor și seminariilor de sarcini
le concrete politice și profe
sionale ale utemiștilor și tine
rilor de pe șantier.

In organizația aceasta acti
vează 11 brigăzi utemiste de 
muncă patriotică. Numai de la 
1 ianuarie brigăzile au colec
tat 57 tone fier vechi, au adus 
o contribuție însemnată la a- 
menajarea șantierului etc. 
Pornind de la ideea că ele pot 
obține rezultate și mai bune

zootehnic. Astfel, la adunarea 
generală a organizației U.T.M. 
din secția Pescuș, s-a anali
zat de curînd activitatea bri
găzilor de tineret conduse de 
Bachici Bogoliub și Elisa- 
beta Tilschneider. Comitetul 
U.T.M., în colaborare cu co
mitetul sindicatului și 
ducerea gospodăriei a 
ganizat un rodnic schimb 
experiență cu crescătorii 
animale de la 
riam, în urma 
nerii aplicînd

G.A.S. 
căruia 
cele

a ani-

putea 
toate

con- 
or- 
de 
de 

Pe- 
ti- 
în- 

vățate, au stabilit un regim 
mai bun de furajare 
malelor.

Tovarășul Scherer 
vorbi pe larg despre 
acestea, dar el n-a fost a- 
jutat să pregătească un re
ferat care să transmită în
tr-adevăr experiență.

Firește, referatul nu putea 
să epuizeze toate problemele. 
Discuțiile în jurul referatu
lui, la care ar fi trebuit să 
participe și ceilalți secretari, 
puteau scoate în evidență tot 
ce este bun și demn de ur
mat în experiența organiza
țiilor U.T.M. din gospodăriile 
agricole colective, din gospo
dăriile de stat din raion, în 
ce privește contribuția pe 
care pot să și-o aducă orga
nizațiile U.T.M. la dezvolta- 

ic această comună, dar în nici 
una dm cele prin care a trecut 
ia primele două luni ale acestui 
aa. torn aga Broască nn a parti
cipat măcar la o singură adu
nare pionierească. Or, neluînd 
parte efectivă la viața organiza
țiilor de pionieri, este greu de 
presupus să poți îndruma com
petent activitatea acestora. Dar 
lucrul acesta nu poate fi făcut 
cind treci ia fugă prin jrgani- 
zațiile de bază t.TAL. Venirea 
unui secretar raional U.T.M în
tr-o comună trebuie să ducă la 
îmbunătățirea simțitoare a între
gii activități de organizație, co
mitetele ți birourile U.T.M să 
știe să muncească mai bine.

Intr-un mod oarecum asemă
nător celorlalți secretari raio
nali a procedat și tovarășul 
Tănase Căpățînă, primul secre
tar al Comitetului raional U.T.M. 
Brăila. Este drept că față de cei
lalți secretari raionali tovarășul 
Căpățînă este singurul care a 
participat Ia organizarea unei 
acțiuni concrete: o joie a tine
retului — din păcate însă nu a 
dus-o pînă la capăt neparticipînd 
la ea.

Dacă secretarii Comitetului ra
ional U.T.M. Brăila au făcut un 
salt in ceea ce privește volumul 
timpului petrecut pe teren, mai 
au încă multe rămâneri în urmă 
în ceea ce privește folosirea a- 
cestui timp. Pentru că este des
tul de grav ca în timp de 2 
luni de zile secretarii comitetului 
raional C.T M. să nu participe 
la nici o ședință de comitet 
U.TAÎ. de confirmare a noilor 
utemiști ; la nici o formă de 
învățămînt politic U.TAL

în viitor și pentru a generali
za experiența pozitivă a uno
ra dintre ele, comitetul 
U.T.M. a analizat într-o ședin
ță activitatea acestora și a a- 
doptat măsuri pentru îmbună
tățirea activității lor.

Firește că în ședințele de 
comitet s-au analizat și alte 
aspecte din activitatea utemiș
tilor, s-au rezolvat probleme 
concrete ale muncii. Dar chiar 
și această sumară trecere în 
revistă a problemelor care au 
stat pe ordinea de zi a ședin
țelor de comitet de la începu
tul acestui an și pînă în pre
zent, dovedește grija comite
tului U.T.M. pentru îmbună
tățirea multilaterală a activi
tății colectivului de utemiști.

M. VIDRAȘCU

rea sectorului zootehnic. Dar 
după prezentarea referatului 
nu s-au organizat discuții... 
din lipsă de timp. La fel 
s-au petrecut lucrurile și cu 
celelalte referate prezentate. 
Firesc ar fi fost ca un mem
bru al biroului raional U.T.M. 
să se fi deplasat în organi
zația respectivă, să fi studiat 
personal experiența bună e- 
xistentă și pe această bază 
să fi ajutat pe secretarul or
ganizației U.T.M. să se pre
gătească pentru cuvînt. De 
asemenea, ar fi fost mult mai 
bine dacă s-ar fi prezentat 
nu patru, ci unul sau două 
referate privind cele mai im
portante probleme, dar refe
rate bogate în conținut, ins
tructive, care să contribuie 
la generalizarea experienței 
pozitive.

în viitor, biroul Comitetu
lui raional U.T.M. Deta va 
trebui să acorde mai multă 
atenție conținutului „zilelor 
secretarilor", pentru ca ele să 
devină o formă eficace 
organizare a schimbului 
experiență dintre organiza
țiile U.T.M., de generalizare 
a celor mai bune metode în 
munca politică, astfel ca se
cretarii organizațiilor de bază 
U.T.M. să învețe de fiecare 
dată ceva' nou și folositor 
pentru activitatea lor.

de 
de

?TEFAN NECANIȚCrix

a fiecă- 
fiecărui 
a cerut 
fiecare 
raional

Care sînt cauzele care au dus 
la un asemenea stil de muncă 
defectuos ? Principala cauză 
constă în caracterul întâm
plător al organizării deplasări
lor pe teren al biroului raional 
și în specia] al secretarilor. De
plasarea pe teren în momentul 
de față nu se face pe baza unui 
plan dinainte stabilit, fundamen
tat pe o cunoaștere prealabilă a 
chestiunilor esențiale ce urmea
ză să fie rezolvate în organiza
țiile în care merg secretarii ra
ionali.

Biroul Comitetului raional 
U.T.M. Brăila nu este încă su
ficient de exigent față de efica
citatea muncii pe teren 
ruia din membrii săi, a 
activist în parte. El nu 
cu suficientă tărie ca
membru al biroului
U.T.M., în organizațiile de bază 
U.T.M. în care merge, să pună 
umărul alăttfri de membrii co
mitetului U.T.M. și să ajute 
practic la rezolvarea probleme
lor muncii de organizație. Nu 
îndrumări generale și acestea de 
multe ori date în fugă, ci un 
ajutor concret în organizarea 
muncii comitetului U.T.M., în 
pregătirea și desfășurarea adu
nărilor generale, în îmbunătăți
rea conținutului învățămîntului 
politic, în găsirea formelor și 
mijloacelor cele mai eficace de 
mobilizare a întregului tineret 
la munca de întărire economico- 
organizatorică a G.A.C. Iată ce 
se cere de la activistul utemist 
care a poposit într-o organizație 
U.T.M., iată deci chestiunea 
esențială care trebuie rezolvată 
de biroul raional U.T.M, Brăila.

P. ISPAS

Calitatea 
produselor 
în discufia 

adunării U.T.M.
Procentul ridicat de piese 

declasate date de unii tineri 
din sectorul A de la Uzinele 
„l. C. Frimu" din Sinaia a 
constituit subiectul unei adu
nări generale U.T.M. din a- 
cest sector. La această aduna
re, care a avut loc în luna fe
bruarie, au luat cuvîntul în 
urma referatului prezentat 
peste zece utemiști.

Analizînd cauzele care duc 
la rebuturi, ei au criticat fap
tul că unii tineri ca Ion Mușa 
sînt neglijenți în producție, își 

pierd timpul prin plimbări i- 
nutile, nu se ocupă în sufici
entă măsură de ridicarea cali
ficării lor profesionale, nu 
dau atenția cuvenită mașinii 
la care lucrează, din care cau
ză dau un procent ridicat de 
rebuturi.

Adunarea generală a trasat 
celor mai buni țineri, frun
tași în producție, sarcina de 
a-i ajuta pe cei, care obțin re
zultate mai slabe în producție 
să-și organizeze cit mai bine 
munca. Adunarea generală a 
mai luat hotărîrea ca pe 
parcurs biroul organizației de 
bază să analizeze felul cum 
se ocupă tinerii de ridicarea 
calificării profesionale, să or
ganizeze mai multe adunări 
tematice, citirea literaturii 
tehnice de specialitate etc.

D. PREPELIȚA

Pentru a cunoaște 
trecutul de luptă 

a partidului
Apropierea aniversării a 

40 de ani de la înființarea 
P.C.R. a dezvoltat și mai 
mult la tinerii din școala 
noastră profesională din Ur- 
ziceni, dragostea și interesul 
pentru cunoașterea mai pro
fundă a trecutului de luptă 
al partidului. Printre acțiu
nile întreprinse în acest scop 
a fost și adunarea generală 
închinată figurilor luminoase 
ale eroilor comuniști și ute- 
ciști.

înaintea acestei adunării 
organizația U.T.M., cu spri
jinul conducerii școlii, a or
ganizat o vizită la Muzeul 
Doftana. De asemenea, a fost 
organizată citirea cărților de 
literatură care vorbesc des
pre activitatea ilegală a parti
dului nostru.

în cadrul adunării tinerii 
care au luat cuvîntul, au vor
bit cu dragoste despre lupta 
partidului pentru crearea 
vieții noastre noi, și-au ma
nifestat hotărîrea de a lupta 
cu toate forțele lor pentn 
aplicarea in viață a politicii 
partidului nostru.

VIRGIL MITRESCU

O tematică / 

cu un conținut bo«af
Organizația de partid din 

școală ne-a ajutat să orien
tăm adunările generale sprt 
problemele principale ale 
vieții noastre școlare. Cu spri
jinul acordat, noi am reușit să 
organizăm o serie de adunări 
generale U.T.M. care au avut 
un larg ecou în conștiința ti
nerilor, contribuind la îm
bunătățirea activității tor 
școlare și obștești, printre 
ele se pot cita adunările cu 
temele: „Cinstea de a purta 
carnetul roșu de membru al 
U.T.M.“, „Cum mă pregătesc 
pentru absolvirea școlii", 
„Ești pregătit să contribui la 
desăvârșirea construirii socia
lismului ?" și altele.

VICTOR FAGHIURA 
secretar al comitetului 
U.T.M, Școala de meserii 

Mediaș
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înfrumusețează comuna
Odată cu ivirea zorilor, cele 

trei brigăzi de muncă patriotică 
de la gospodăria agricolă co
lectivă 9 Mai din comuna Sin- 
petru Mare, raionul Sînicolau 
Mare, înarmați cu lo-peți și sa-

Toji ufemișfii 
din întreprindere- 
cititori pasionafi
La întreprinderile comunale 

din Brăila lucrează 125 ute- 
miști. Trecînd zilele trecute 
pe la biblioteca întreprinderii 
am constatat că toți utemiștii 
sînt cititori activi ai biblio
tecii.

Ce anume acțiuni a între
prins comitetul U.T.M. pentru 
atragerea tinerilor la biblio
tecă ? Mai întîi comitetul 
U.T.M. a luat inițiativa, de 
a populariza în rîndul tineri
lor cărțile noi apărute, de a le 
stimula gustul pentru citit. In 
acest sens au fost organiza
te seri 
au fost 
roși tineri. La una din „Joile 
tineretului" s-a organizat o 
seară de poezie intitulată : 
„Viața nouă a patriei, oglin
dită în poezja contemporană" 
care s-a bucurat de un mare 
succes.

Acum, se organizează cu re
gularitate seri literare, expo
ziții de cărți, consfătuiri cu ci
titorii, pentru ca toți tinerii 
muncitori să găsească în carte 
un prieten apropiat, un sfătu
itor nedespărțit.

pe, s-au înșirat de-a lungul șo
selei și au început munca. Cu 
numai o seară înainte, ei se 
angajaseră în cadrul unei adu
nări generale, ca în cinstea ce
lei de a 40-a aniversări a par
tidului nostru să participe activ 
la înfrumusețarea comunei.

Cei 86 de tinert, muncind cu 
multă rivnă cu curățat in numai 
citeva ore aproape 1.100 metri 
de șanț.

Toți au muncit bine dar, în
trecerea au c'știgat-o Viris Do

ff. Bitenvinder, Nistora Do- 
și Boiuzs Sandor.

ba, 
rin

MILAN MUNTEANU 
activist al 

Comitetului raional 
U.T.M. Sînicolau Mare

literare la care 
mobilizați nume-

M. MITTLETIS 
activist al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Brăila

Modele noi de confecții 
și tricotaje

Creatorii de la F-C. „Gh. 
Gheorghiu-Dej" și întreprin
derea „Arta Modei" pregătesc 
în prezent noi modele de con
fecții și tricotaje. Acestea, îm
preună cu cele care s-au 
bucurat de succes la Congre
sul internațional 
la Berlin, vor fi 
București și în 
orașe ale țării, 
cunoaște mai 
preferințele și cererile consu
matorilor.

In București, la marile ma
gazine spei.ajîzâîe ’ in desfa
cerea confec iilor și tricotaje
lor urmează1 să se deschidă la 
sfîrșițul acestei luni expoziții 
cu vînzaie, unde cumpărătorii 
vor găsi produsele noi reali
zate de lucrătorii de la F.C. 
„Gh. Gheorghiu-Dej“. Noile 
modele yor fi prezentate și cu 

parăzi ale mo
dei. Prezentări ale modelelor 
noi de confecțN organizează și 
întreprinderea „Arta Modei". 
In vederea studierii cererii de 
consum, asemenea parăzi ale 
modei vor avea loc și în alte 
12 orașe din țară. Modele de 
confecții și tricotaje, care vor 
întruni cel mai mare număr 
de puncte din partea partici- 
panților la parăzile modei, 
vor fi puse în fabricație de 
serie.

al modei de 
prezentate în 

principalele 
pentru a se 
îndeaproape

(Agerpres)

TEATRE
Trubadurul : Teatrul de Operă 

și Balet al R.P.R. ; Recital de 
canto și balet: Teatrul de Oipe- 
ră și Balet al R.P.R. (Sala Pa
latului R.P.R.) ; Oameni care 
tac: Teatrul Național „I. L. Ca- 
nagiale" (Sala Comedia) ; Dezer
torul: Teatrul Național „I. L. 
Caragiale11 (Sala Studio) ; An. 
toniu și Cleopatra: Teatrul ,,C, 
Nottara" (Sala Magheru); Mu
safiri nepoftiți : Teatrul „C. Not
tara11 (Sala Studio); Passacaglia: 
Teatrul Municipal (Sala Matei 
'Millo) ; Menajeria de sticlă: 
Teatrul Municipal (Sala Fidimon 
Sîrbu); Celebrul 702 : Teatrul de 
Comedie; Vecini de apartament: 
Teatrul Muncitoresc C.F.R. Giu- 
lești ; Steaua fără nume: Stu
dioul de artă teatrală și cine
matografică ,,I. L. Caragiale" ; 
Nila: Teatrul pentru copii și tine
ret (Sala din G. Miile); Nota zero 
la purtare: Teatrul pentru copii 
și tineret (Sala Libertatea); Vă
duva veselă: Teatru! de Stat de 
Operetă ; Rosrista oglinzilor: Tea
trul sațjjrie-muzical „C. Tăniase" 
(Sala Savoy); Concert expres: 
T^Kil satiric-muzical ,,C. Tă- 
afee" (Sala Victoria); Artiștii 
pddurh: Teatrul „Țăndărică11
ISala Orfeu) ; Isprăvile viteazu. 
iști Herade: Teatrul „Țăndări
că-1 (Sa’a din Academiei); Cyrk 
PolsU; Circul de Stat.

CINEMATOGRAFE
Nu vreau să mă însor: Patria, 

JJuourești, Gh. Doja, Al. Sahia, 
^liorița. Regele Neapolului: Re- 
W:oăca, Elena Pavel, 23 August, 
.^Bertății; Prichindelul: Maghe- 
ru,R Lumina. Al. Popov, Flacăra; 
h y^o Caruso: V. Alecsandri ; 
povvste nordică: I. C. Frimu, 
țnirețirea între popoare, V. 
Roaită. Volga; Faptele eroice ale 
leningradului: Central; Frumoa
sa aventură: Victoria 
30 Decembrie ; 
junge diavolul; 
brie ; Congo in luptă 
țiunea împotriva demenței: Ma
xim Gorki; Un punct de sprijin 
în cer — Tigrii — Atomul în 
slujba omului — O aventură în 
Cosmos — Vreau să știu tot; 
Timpuri Noi; Departe de patrie; 
Tineretului; Ursul alb: 8 Mar
tie. T. Vladimirescu; Unul din. 
tre noi: Grivița; Normandie Nie- 
men: Cultural; Stan și Bran, stu 
denți la Oxford: Unirea; Soldajl 
fără uniformă: C. David; Mama 
India: 16 Februarie; Halifa: Ar
ta; Ciniecul mării: Munca; A- 
veau 19 ani; Donca Simo, B. 
Delavrancea; Batalionut negru: 
M, Eminescu, Aurel Vlaîcti; Con 
tempacanul secolului: Popular,

Unde
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Moșilor, 
nu a.

Septem-
- Ba

MINH
Inovațiile contribuie la îmbunătățirea 

calității produselor
De cum a sosit la Uzinele 

„Tudor Vladimirescu“-Bucu- 
rești și mai precis în brigada 
noastră de producție, utemis- 
tul Mara Nicolae a fost îndră
git și apreciat de toți tinerii.

De multe ori, după ce noi 
ceilalți tineri din brigadă lă
sam lucrul, el rămînea în a- 
telier și studia diferite pro
bleme legate de procesul de 
producție, de îmbunătățirea 
calității produselor. îl frămîn- 
ta mereu ideea înlocuirii unor 
operațiuni care se făceau ma
nual la montarea ușilor me
talice din care 
realizau lucrări

cauză nu i 
de precizie.

se

jiesei de teatru „Un milion 
un surîs“ în interpretarea 
studenților clujeni

lt a scurt timp
S j după ce cercul 

dramatic „1. L. 
Caragiale” al Uni
versității ,,Babeș-Bo- 
lyai“ din Cluj a săr
bătorit cel d 
50-lea spectacol 
piesa lui Mihai 
niuc „In Valea 
cului", un alt 
nimeni, a 
în viața artiștilor u- 
matori sludenți. Tea
trul de amatori din 
cadrul Casei de cul
tură a studenților din 
Cluj a prezentat tn 
premieră piesa lui 
A. Sofronov „Un

avut

de al 
cu 

Be- 
cu- 

eve- 
loc

milion pentru un 
suris“.

Piesa a fost pusă 
în scenă de actrița 
Oli-mpia Arghir de la 
Teatrul Naționul din 
Cluj. Dintre inter- 
preți s-a impus în 
mod special Cons
tantin Porumb, adu- 
cînd pe scenă un 
Babkin convingător, 
și -alături de el Ion 
Pantea, care ajutat 
de regie, a reușit să 
prezinte veridic tran
sformarea prin care 
trece Vitalii Karta- 
șov. Restul distribu
ției, din care au fă
cui parte Olimpia

Varadi, Ana Chicu- 
lescu, Horia Pușca
șii și Olga Susa, a 
realizat un spectacol 
unitar și dinamic.

Spectacolul, alături 
de celelalte prezen
tate de studenții clu
jeni, în ’ acest an 
școlar, a demonstrai 
că inițiativa creării 
la Cluj a unui 'eatru 
studențesc cu carac
ter permanent este 
foarte bună, forțele 
artistice necesare pen
tru a-l susține fiind 
deosebit de talentate.

RADU BADILA
student

De multă vreme observase 
că timpul pentru montarea 
ușilor metalice era prea mare, 
calitatea mai lăsa de dorit, 
iar asamblarea ușilor pe ga
barit mergea încet. împreună 
cu utemistul Nicolescu Marin, 
lăcătuș în aceeași brigadă, au 
făcut cîteva inovații prețioa
se care înlocuiesc operațiile 
manuale la asamblarea uși
lor metalice. Folosirea dispo
zitivului de reglat poziția 
broaștei la distanța cerută și 
a dispozitivului de strîngere 
la raza și cotele prevăzute în 
desene, realizat de ei, a dus 
la dublarea numărului de ș: 
făcute în opt ore iar calitatea 
acestora 
mult.

Tot în 
calității 
Mara Nicolae a realizat 
dispozitiv de strîngere la ga
baritul de asamblare a sche
letelor pentru ușile de camio
netă. Acest dispozitiv măreș
te simțitor precizia lucrărilor 
și înlocuiește munca a doi-oa
meni. Acum el efectuează 
singur această lucrare.

Pasiunea cu care muncește 
tînărul Mara Nicolae, spiritul 
său inventiv, dragostea cu 
care muncește pentru îmbu
nătățirea calității produselor 
îi însuflețesc pe toți tinerii 
din brigadă în întrecerea so
cialistă în cinstea aniversării 
a 40 de ani de la înființarea 
partidului.

scopul îmbunătățirii 
produselor, tînărul 

un

MARIN NICOLESCU 
lăcătuș

Fericire^ personală o găsești
în lupta pentru fericirea generală

(Urmare din pag. l-a)

un pustiu sinistru in care nu 
s-ar găsi decît morminte și 
inimi zdrobite...

Dar în afara lumii interi
oare a inimii, omul mai are 
marea lume a vieții, acea lume 
în care ideea devine faptă, iar 
sentimentul puternic o acțiune 
eroică".

Tînărul învățător și-a ales 
marea lume a vieții, iar senti
mentul lui de dragoste față de 
oamenii din mijlocul cărora a 
plecat s-a transformat în ac
țiune eroică de luptă pentru 
ridicarea bunăstării și vieții 
culturale a acestor oameni.

Faptele acestui tînăr sînt a- 
devărate fapte eroice. Cind s-a 
hotărît să pățțiînă la datorie, 
în satul său natal, tînărul în
vățător a procedat așa cum 
trebuie să procedeze orice tî
năr al zilelor noastre.

După ce voi termina agrono
mia voi pleca și eu la țară, a- 
colo unde oamenii au nevoie 
de mine. In muncă, în lupta 
pentru interesele tuturor, acolo 
se află acea piatră neste
mată care se numește fericire.

NICOLAE BACA 
student, Institutul 
agronomic — Cluj

multora, care prin idealurile 
lor doresc să devină cu orice 
preț oameni folositori societă
ții, fie că sînt muncitori sau 
intelectuali, fie că trăiesc la 
oraș sau la sat.

CONSTANTIN GHINEȚ 
laborant, Reșița

Sînt o femeie mai în vîrstă, 
dar m-am simțit și eu datoare 
să vă scriu 
o condamn 
părăsit pe 
speriindu-se 
pot numi decît lașă și egoi 
Eu n-aș fi putut să fac așa ceva, 
întotdeauna ii învăț pe copiii 
mei să nu fie lași, să nu se 
sperie de greutăți, să meargă 
cu curaj pe drumul pe

cîteva rinduri. Eu 
pe fata care l-a 

tînărul învățător, 
de greutăți N-o 

ttă.

și l-au ales, să fie mîndri că 
sînt de folos oamenilor din ju
rul lor. Eu vă spun sincer, 
n-am dus-o deloc ușor în tre
cut, am avut uneori motive se
rioase să-mi părăsesc soțul, 
dar n-am vrut să fac asta. 
M-am gindit că am să-i pri
cinuiesc un mare rău, ci e 
mai bine să-l ajut să înțelea
gă, să-l îndrept. Și am reușit. 
Orice om are nevoie de dra
goste, mai ales în clipe grele. 
Dragostea te stimulează, te a- 
jută. Iată de ce o condamn pe 
fată. Iar pe el, ce să spun, il 
admir și-l felicit. Ca 

ie și fiii mei.
rea

Povestea acestui tînăr mi se 
pare foarte interesantă. Ea 
face cinste tineretului nostru. 
Despre asemenea oameni ar 
merita să se scrie nu un 
articol, ci chiar un roman. 
Ne-ar place mult să citim așa 
ceva.

PINTILIE TICU 
muncitor — Brașov

Eu m-am născut și am trăit 
la oraș, dar atunci cind mun
ca m-a chemat într-un sat, am 
părăsit orașul și-am lucrat în 
cooperația sătească. Munca 
mea modestă este și ea de 
folos oamenilor și sînt mindră.

Sînt și eu una din zecile de 
mii de tineri din țara noastră 
care admiră din inimă fapte
le acestui om adevărat.

STELA IONIȚA 
funcționară, Buzău.

Da, este o problemă -foarte 
importantă. Intimplări de a- 
cest gen se pot ivi in viața

în rîndul tineretului din co
muna Suhaia, raionul Zimni- 
cea a crescut foarte mult in
teresul pentru activitatea cul
tural-artistică de amatori. Sînt 
cuprinși în formațiile artistice 
tineri de cele mai variate 
vîrste, începînd de la clasa a 
III-a elementară, pînă la ti
nerii care numără 30 de ani. 
La căminul cultural ei vin 
zilnic să petreacă ore plăcute, 
folositoare pentru propria lor 
educație. Numărul formațiilor 
artistice este mare. Funcțio
nează în prezent două echipe 
de teatru a cîte 14 persoane 
fiecare, trei brigăzi artistice 
de agitație, trei echipe de dan
suri populare, o orchestră de 
instrumentiști formată din 5 
persoane, o echipă de fluie
rași, una de soliști vocali etc. 
Toate aceste formații au în 
repertoriu programe bogate șl 
frumoase. Pregătirile se des
fășoară cu însuflețire în ve
derea unei clasificări cît mai 
bune la cel de-al Vl-lea con
curs al echipelor și brigăzilor 
artistice de amatori. Un prim 
succes a și iest obținut de 
către brigada artistică de agi-
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Noi blocuri pe Calea Victo
riei din Capitală.

pentru dezvoltarea

k unităților chimire
multe din unitățile cb.i- 
existente se execută 
pentru dezvoltarea ca-

Vizite în locurile 
pitorești și istorice
• Un grup de colectiviști 

fruntași din gospodăria milio
nară de la Codlea, regiunea 
Brașov, au făcut în zilele de 
15 și 16 martie o excursie cu 
autocarele O.N.T. în locurile 
pitorești și istorice de pe Va
lea Prahovei și din Capitală. 
Cei 32 de excursioniști au vi
zitat Castelul Peleș de la Si
naia, Muzeul Doftana, stațiuni 
climatice etc. In Capitală ei 
au făcut vizite la Muzeul de 
istorie a partidului, au văzut 
noile construcții din Piața Pa
latului R. P. Romîne, de pe 
Calea Griviței și 
locuri ale orașului.

din alte

• Circa 3.500 de 
și lucrători 
S.M.T. din 
ale regiunii Oltenia, dornici 
să cunoască locuri 
muzee și monumente 
tante, precum și regiuni pito
rești ale țării, au participat a- 
nul acesta la excursiile orga
nizate de Agenția Craiova a 
O.N.T. Carpați. Ei au vizitat 
Muzeul de istorie a partidului 
din Capitală, Institutul agro
nomic „N. Bălcescu* și con
strucțiile social-culturale ale 
Bucureștiului, Muzeul Dofta
na, Castelul Peleș etc. In 
excursiile organizate au mers 
muncitori, ingineri și teh
nicieni din 
dustriale, pi 
denți.
a ceas', 
mele 
ale a 
excur

din 
diferitele

colectiviști
G.A.S. și 

raioane

istorice, 
impor-

Sutimile și micronii 
în fata exigentei

(Urmare din pag. l-a)

mice 
crări 
pacității lor de producție.

La uzina de la Năvodari se 
desfășoară din plin lucrările 
în vederea triplării producției 
actuale. Aici se construiește o 
nouă linie de acid sulfuric și 
se mărește fabrica de super- 
fosfat. Pînă în prezent circa 
40 la sută din agregatele li
niei de acid sulfuric sînt 
montate. Se lucrează cu mult 
spor la montarea cuptoarelor 
de prăjire a piritei și la alte 
agregate și 
rea uzinei 
tr-un mod 
cît aceasta 
parte prin 
dicioasă a 
producție existente.

Prin construirea unei 
hale fabrica de anvelope 
„Victoria" de la Florești își 
sporește capacitatea anuală 
de producție cu 2.000.000 an
velope pentru motociclete, 
motorete și biciclete. Folosind 
pe scară largă prefabricatele, 
constructorii au reușit ca în 
numai patru luni de zile să 
termine această hală. Acum 
ei lucrează la turnarea fun
dațiilor pe care vor fi am
plasate utilajele.

La Combinatul chimic din 
orașul Victoria se montează 
în acest an o instalație pen
tru producerea melaminei — 
rășină sintetică utilizată în 
mod deosebit la înnobilarea 
materialelor plastice. Aici 
melamină va fi obținută după 
un nou procedeu pus la punct 
de un grup de chimiști 
țara noastră. Lucrările 
construcție a instalației 
aproape terminata și a început 
de curînd montajul utilajelor, 

în Capitală continuă lucră
rile de dezvoltare a fabricii 
de mase plastice „București", 
în vederea atingerii unei ca
pacități anuale de 
de 9.500 tone. De 
început montajul 
din nmji hală de

utilaje. Dezvolta
se realizează în- 
economicos, intru
se face în mare 
folosirea mai 

capacităților
ju
de

noi

vor apare cuvinte de laudă și 
îndemnuri ca și alți tineri să 
lucreze ca cei fruntași. Se vor 
face propuneri pentru întări
rea exigenței controlului teh
nic de calitate, pentru asigu
rarea unui transport corespun
zător al pieselor pentru îmbu
nătățirea muncii reglorilor 
etc .factori care, cu ocazia ra
idului întreprins de postul ute- 
mist de 
concură 
produse 
ră.

ciulul tehnic pe întreprin
dere să asigure toate locurile 
de muncă, inclusiv aparatul 
de control, cu calibrele nece
sare. Iată deci o altă proble
mă care, rezolvată, va duce 
negreșit la ridicarea calității 
rulmenților.

In aceeași zi postul utemist 
de control de la secția vecină 
cu strungăria, de ia rectifi
care, a inițiat un raid pe pro
blema calității rulmenților. 
Aici, exigența trebuie să fie și 
mai mare. Părțile componente 
ale rulmenților trec de aici 
direct la montat. Precizia cu 
care se lucrează nu e numai 
de ordinul sutimilor, ci al 
micronilor chiar. Prisăcaru 
Adam, responsabilul postu
lui utemist de control din 
secție s-a sfătuit cu Ion Bolat, 
secretarul organizației U.T.M. 
în alegerea celor care tre
buiau să participe la raid.

— Să-i propunem să parti
cipe la acest raid alături de 
noi, i-a zis Prisăcaru lui Bo
lat, inginerul Oprea Eugen, 
tehnologul principal al secției 
și inginerul Ion Seceleanu, 
adjunctul secției. Conducerea 
secției a sprijinit propunerea 
și iată-i așadar pe cej patru 
membri ai brigăzii de raid a 
postului utemist de control 
pornind pe urmele calității.

Se opresc la mașina lui Ion 
Jfano’.e, a lui Bolohan Gheor- 
gr.e și aleg prin sondaj cîteva 
piese.

— Prezinți umbre, Manole, 
i se

control, s-a văzut că 
la realizarea unor 
de calitate superioa-

★
Membrii celor două colec

tive ale posturilor utemiste 
de control care au urmărit pro
blema calității produselor s-au 
întrunit fiecare după raid. Au 
sintetizat cele sesizate pe te
ren, au discutat formele prin 
care cele constatate să fie 
aduse la cunoștința întregu
lui colectiv, a conducerilor 
secțiilor și au stabilit ca pe 
viitor în fiecare săptămină 
colectivele posturilor utemiste 
de control să urmărească, în 
cadrul raidurilor, nivelul ca
litativ la care se realizează 
rulmenții, să popularizeze 
pe cei fruntași și să pro
pună măsuri pentru înlă
turarea lipsurilor. Astfel înțe
leg ele să contribuie la tradu
cerea în viață a angajamente
lor luate de colectivul fabricii 
ca răspuns la chemarea Di
rectivelor C.C. al P.M.R.

din 
de 

sînt

prelucrare 
curînd a 

utilajelor 
matrițerie.

ingineri 
întreprinderi in- 

■ecum și elevi, stu- 
Numărul turiștilor din 

i regiune care ia pn- 
doui luni și jumitate 
nului m Im: pi—« W 

de peste î 
ari pe cei d:« -priazaf trmep 
tra ol a*x.’ui trecut.

(Agerpres)

STELA ȘANDOR 
funcționară — București

Aspect din hala de strungărie a fabricii „Rulmentul11 din Brașov.

adresează inginerul O- 
Cs^e-i ?
pini M 

----- - r^sml 
’ mpM *■-> 

zstor. Ursele d-.
; ficat e de
■ prezintă de 
' trepidații.
ț Inginerul
| participant la raid vor, fi-

■ rește, să afle cauzele și, por
nind de aici, să se treacă la 
înlăturarea defectelor. Se uită 
la mașină, mai cercetează o 
piesă. Au descoperit, dar cer 
totuși părerea reglorului Ni
colae Goga care-i lingă ma
șină.

— Să vedeți..., spune el.
Și o încurcă, ba că lucrato

rul e nou, ba că n-a fost atent 
ba...

— Aici, e vorba de reglaj, 
tovarășe reglor, i-o retează 
scurt adjunctul secției.

Intr-adevăr, cei de față sînt 
convinși, inclusiv Nicolae Go
ga că deficiențele sînt din pri
cina reglajului. Li se arată că 
pentru aceasta trebuie modi
ficată turația de la axul prin
cipal, lucru pe care reglorul 
l-a neglijat pînă acum. Res
ponsabilul postului utemist 
de control poartă cu el un ca- 
iețel. își notează o problemă 
importantă: la gazetă vom 
trata neapărat (mîine) scrie 
el în paranteză felul cum pot 
influența reglorii producerea 
unor rulmenți de calitate.

Membrii postului trec apoi 
la alte mașini. Piesele execu
tate de mulți tineri ca Prisă
caru Adam, Galan Sanda, 
Oancea Elena și alții sînt rea
lizate la un înalt nivel cali
tativ. Mîine, la gazeta pos
tului din secția rectificare

vta.
Si ttad- 

itjczprt că 
regiazi co-espun- 
~ piesele recti- 

Aurica Salahoru 
asemenea umbre,

Oprea și ceilalți

EGA TIRI INTENSE
tație a căminului cultural co
munal, care s-a clasat pe lo
cul I în faza intercomunală. 
Faza interraională va avea 
loc peste cîteva zile. în acest 
scop toate formațiile luptă să 
realizeze o pregătire cît mai 
bună. Echipa de teatru a că
minului cultural pregătește 
piesa : „O să fie nuntă mare“, 
in care se vorbește despre 
lupta neobosită a colectiviști
lor pentru consolidarea econo
mică a G.A.C.-ului. Echipa de 
teatru a colțului roșu din 
G.A.C. „Drum spre socialism" 
pregătește piesa: „Noi luptăm 
pentru pace". Brigada cămi
nului cultural formată din ti
nerii colectiviști Floarea Tra- 
tidian, Ana Mantea, Marin 
Streche, Stavei- Bodîrlău, Flo- 
rea Tona și alții, a pregătit 
sceneta „Musafirii satului". 
Tinerii colectiviști care sînt 
fruntași în munca cîmpului se 
dovedesc a fi tot atît de ta- 
lentați și pe tărîm artistic.

Firescul și siguranța 'inter
pretării lor dovedesc creșterea 
și maturizarea simțului artis
tic în rîndul tineretului din 
această comună- Sceneta „Mu-

sftfirii satului" este o creație 
proprie a artiștilor amatori de 
aci. Pe fondul melodiei „Par
tid iubit, mîndria mea", apar 
oaspeții satului. Ei întruchi
pează realizările înfăptuite de 
regimul democrat-popular în 
comuna Suhaia. O fată fru-

Tinerii din comuna 
Suhaia, raionul 

Zimnicea, 
se pregătesc pentru 

cel de al Yi-iea 
concurs al echipelor 

fi brigăzilor artistice 
de amatori

moașă, îmbrăcată în costum 
național, reprezintă Republica 
cu înfăptuirile ei. Alta, un 
colțișor iubit de țară — Suhaia 
— cu succesele din munca co
lectiviștilor și transformările 
petrecute In această comună. 
Sînt primite apoi cu multă 
căldură pe scenă cele două

surori din Suhaia care repre
zintă cele două gospodării co
lective : „Drum spre socia
lism" și „Victoria socialismu
lui". Ele vorbesc despre viața 
fericită a colectiviștilor și des
pre roadele obținute de ei în 
muncă. Mai apar, deputatul 
ales de popor, doctorul ca sol
dat de pază al sănătății și un 
tînăr reprezentând electrifica
rea din comună. Programul 
brigăzii este încheiat cu un 
frumos tablou scenic care 
simbolizează lupta poporului 
nostru pentru pace-

Celelalte două brigăzi au 
programe tot atît de frumoase, 
legate de specificul activității 
tineretului care le formează. 
Una este formată din elevi și 
pionieri, iar cealaltă din ca
drele didactice din comună.

Dansurile populare au o 
largă răspînc're în rîndul ce
tățenilor de aici. Cele trei e- 
chipe de dansuri, care acti
vează au cîte 15 perechi fie
care. Una este formată din ti
neri colectiviști. Printre ei se 
află fruntașii în muncă Mitrea 
Constantin, Arapu Fiorea, Tu- 
riac Elena, Drăghici Fiorea *i

alții. Celelalte două sînt for
mate din pionieri și școlari. 
Aceste echipe acordă mare a- 
tenție selecționării celor mai 
frumoase dansuri populare lo
cale. De mare succes se bucu
ră dansurile : Bugeacul, Cîrli- 
gul, Hora în două părți, Ițele, 
Marama etc.

Orchestra de instrumentiști, 
prin buna sa pregătire, stimu
lează și celelalte formații la 
ridicarea continuă a măiestriei 
lor artistice. Tînărul colecti
vist Lazăr Aurel, neîntrecut 
saxofonist și dirijorul orches
trei a învățat să cânte pe note 
în perioada satisfacerii stagiu
lui militar. Acum are chiar 
compoziții proprii foarte fru
moase. Pe note mai cîntă, la 
acordeon și tînărul colectivist 
Mirea Alexandru. La Suhaia, 
zilele de repetiție sînt aștep
tate cu aceeași nerăbdare ca 
și spectacolele. Locuitorii vin 
să asista cu îndreptățită în- 
cîntare la tao-'ul cura fiii și 
nepoții lor exprimă prin artă 
frumusețea vieții vei pe ca. 
o tră’-ve în colectivă.

M. BUMBAC

Descoperiri arheologice 
făcute ae tineri

ieK*r pe sama 
hn raiaa»' ăia 
via scnaori pri» 

din diferite sate
A
■erii 
oului înștiințează muzeul asupra 
unor descoperiri arheologice fă
cute de ei.

Așa de pildă tinerii din Groj- 
dibod au anunțat muzeul că au 
găsit vase și obiecte vechi inte
resante. Cercetătorii muzeului 
deplasindu-se la fața locului, au 
constatat că este vorba de vase 
și în general de ceramică datînd 
din epoca fierului.

a$H 13BX1-

C« aît kixj. h 
«eohii as iar
rierâ de piatra d 
oralului onde ah _ 
Tarul inferior al unui mamut.

Tinerii din Potelu, Celei «i 
Vădastra localități bogate in ma
terial arheologic, contribuie ast
fel la îmbogățirea muzeului cu 
noi piese prețioase, urme ma
teriale ale vieții pe aceste locuri 
care a existat cu mii de ani în 
urmă.

IRINA ARCAN 
funcționară

La cinematograful „MAXIM GORKI
rulează filmele documentare de lung metraj

rațiunea Împotriva dementei"
«I

C0N60 In lupta
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canadiene, 
ploaie, eă-

in culori

FABRICA DE CONFECȚII

T.VLADIMIRESCU
TG.UIU

foa/e HtaqaJinQfe 
dințară, găsiți:

confecții din bumbac și 
lenjerie pentru bărbați, 
femei și copii, diferite 
modele și 
variate.
balonzeide, 
m. -'tile d«
măși, pijanii,. etc
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Parcurilor și grădinilor un aspect cit mai atrăgător
în aceste zile frumoase din 

pragul primăverii, sute de 
meșteri grădinari se strădu
iesc să asigure parcurilor și 
grădinilor un aspect cit mai 
atrăgător.

în bătrînul și veșnic tînărul 
Cișmigiu, în parcurile de pe 
malul lacurilor Herăstrău, 
Floreasca și Tei, în Grădina 
Botanică, parcurile N. Bălces- 
cu, Tolbuhin, 23 August, și în 
zeci de alte grădini ale Capi
talei se plantează în aceste

zile arbori, arbuști și conifere, 
trandafiri și flori ornamen
tale, se reamenajează aleile și 
peluzele. în zona verde din 
noua piață a Palatului Repu
blicii și în tînărul parc creat 
pe locul fostei gropi Tonola 
se plantează brazi argintii. în 
Parcul de cultură și odihnă 
„I. V. Stalin'1, grădinarii ame
najează cu migală adevărate 
mozaicuri din flori, iar meca
nicii și electricienii verifică 
instalațiile din parcul de dis

tracții. In Cișmigiu se îmbo
gățește decorul floral, se ame
najează peluzele și aleile, iar 
în curînd în grădina tranda
firilor se vor monta pergole 
de piatră împodobite cu roze 
în culori variate.

în această primăvară în 
parcurile și grădinile Bucu- 
reștiului Se plantează sute de 
conifere, 15.000 de arbori și 
arbuști, 35.000 de trandafiri, 
80.000 de merișori și zeci de 
mii de flori. (Agerpres)

CĂRȚI NOI
„EXPERIENȚA NOASTRĂ 

ÎN ORGANIZAREA 
ÎNTRECERII SOCIALISTE"

de Ion Necșoiu

Tipărită de Editura Poli
tică, lucrarea sintetizează 
experiența acumulată de 
sindicatul complexului de 
șantiere din Onești în or
ganizarea și conducerea 
întrecerii socialiste. în lu
crare sînt descrise pe larg 
diferitele metode folosite de 
organele sindicale pentru 
popularizarea sarcinilor de 
plan, pentru stabilirea o- 
biectivelor în întrecere, ca 
și metodele de sprijinire a 
constructorilor în luarea 
angajamentelor și îndepli
nirea lor, precum și pentru 
desfășurarea unei publici
tăți cît mai vii în jurul în
trecerii socialiste.

Broșura prezintă interes 
și pentru faptul că oglin
dește în mod explicit cău
tările și rezolvările crea
toare obținute de organele 
sindicale din Onești în an
trenarea tuturor muncitori
lor, tehnicienilor și ingine
rilor pentru realizarea unor 
lucrări de cea mai bună 
calitate.

Lucrarea „Experiența 
noastră în organizarea în
trecerii socialiste" prezintă 
de asemenea, exemple in
teresante despre colabora
rea Comitetului sindical cu 
organizația U.T.M. de pe 
șantier în vederea atragerii 
tuturor brigăzilor de pro
ducție ale tineretului în în
trecerea socialistă pentru 
realizarea sarcinilor de 
plan, pentru ridicarea cali
ficării tinerilor muncitori.

„mArirea PRODUCTI
VITĂȚII LA LUCRĂRI 

DE STRUNGARII:"

de V. K. Seminski

Mulți tineri strungari, 
își pun în mod firesc între
barea : cum se poate obți
ne o productivitate a mun
cii sporită ?

Lucrarea lui V. K, Se
minski, traducere din lim
ba rusă, dă răspuns la a- 
ceastă întrebare. Ea stă la 
îndemâna tuturor tinerilor 
strungari, a maiștrilor din 
uzinele constructoare de 
mașini. în lucrare se arată 
în amănunțime care sânt 
căile prin care se poate ob
ține o productivitate spo
rită la lucrările de strun- 
gărie în condițiile de serie 
mică și de serie normală 
precum și dispozitivele 
construite de autor, meto
dele și procedeele sale de 
lucru. . ■

Deosebit de folositoare ■ 
sînt capitolele: prelucra
rea pieselor din clasa ar
borilor, filetarea, prelu
crarea suprafețelor profi
late și sferice.

Ultimul capitol al lucră
rii descrie pe larg dispozi
tivele de reglaj, cuțitele și 
regimurile de așchiere. Ti
nerii strungari, maiștri din ] 
întreprinderile industriei i 
constructoare de mașini, ' 
Moșind această lucrare își 
îmbogățesc metodele de 
lucru, pentru a spori ne
contenit productivitatea j 
muncii.

TELEGRAMA
Ou prilejul zilei de 15 mar

tie, ziua Laosului, Liga romî- 
nă de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa a trimis 
Consiliului de solidaritate a 
popoarelor afro-asiatice o te
legramă în care își exprimă 
solidaritatea cu lupta poporu
lui laoțian împotriva imix
tiunii țărilor blocului agresiv
S.E.A.T.O. în treburile inter
ne ale Laosului, pentru neu
tralitate Și unitatea națională 
a acestei țări.

(Agerpres)

Ziarele „Scânteia tineretului4*, 
„Ifjumunkâs44 și „Via(a studențească"

Organizează în cinstea glorioasei 
aniversari a 40 de ani de la 
înființarea Partidului Comunist 

din Romînia un

SĂRITURA ÎN ÎNĂLȚIME
lolanda Balaș fi Ion Soter despre valoarea și deficiențele existente 
în practicarea acestei spectaculoase probe atletice în țara noastră

Locătaș.: Gnecrghe laden cte 
la sectar. -sorrtci - 
ce ic Ur -e'-e _Vc:* Roc to* 
- din CotMtoifi este ewedter 
fruntaș obdnind prerf-.se de 
calitate supe-tacră. icto-l in 
fotografie iucr-rf Io r-e-ta-eo 
poripe’or cert—’ugee Sccz

-----•------

CONCURS
pentru cele mai bune reportaje, 
informații, articole, schițe, poezii, 

portrete literare etc.
Participanții la acest concurs sînt che

mați să scrie despre entuziasmul cu care po
porul nostru, tineretul patriei întîmpină glo
rioasa aniversare a partidului, despre lupta 
oamenilor muncii, a tinerilor din toate sec
toarele economiei naționale pentru îmbună
tățirea continuă a calității produselor. Marile 
schimbări petrecute în viața oamenilor, a 
patriei noastre în anii regimului democrat- 
popular, sub conducerea Partidului Munci
toresc Romîn, constituie o bogată sursă de 
inspirație pentru lucrările scrise în genuri 
publicistice și literare cît mai variate. Aceste 
lucrări trebuie să vorbească plastic, convin
gător, despre ceea ce înseamnă în viața și 
munca tinerilor din fabrici și uzine, șantiere, 
de la sate, din școli și facultăți, exemplul 
luminos al comuniștilor, despre dragostea cu 
care îi urmează și-i prețuiesc tinerii pe cei 
mai buni fii ai poporului nostru, comuniștii ; 
despre fapte interesante care să oglindească 
priceperea, abnegația, devotamentul și erois
mul cu care muncește tineretul patriei noas
tre in toate sectoarele de activitate, pentru 
îndeplinirea mărețelor planuri elaborate de 
partid.

La concursul nostru pot participa tineri 
din toate domeniile de activitate, corespon
denții voluntari, tineri muncitori și țărani 
muncitori, ingineri, tehnicieni, cadre didac
tice, membri ai cercurilor literare, elevi și 
studenți.

k

A devenit un fapt cert că dintre toate cele cîteva zeci de 
probe ale atletismului, săritura in înălțime se bucură la 
noi de cea mai mare prețuire din partea spectatorilor, de 
cea mai bogată participare in concursuri, de cea mai largă 
popularitate.

Săritura in înălțime se bucură dc această largă popu
laritate in țara noastră datorită rezultatelor remarcabile 
obținute de unii dintre săritorii fruntași și in special de 
maestra emerită a sportului lolanda Balaș, recordmană a 
lumii și campioană olimpică. Cercetind tabelele de rezul
tate ale săritorilor în înălțime se poate fac^ constatarea că 
în general — performanțele lor au crescut aproape an de 
an, atît la fete, cît și la băieți. Să nu uităm, de pildă, că 
media rezultatelor celor mai bune 10 junioare mici (categ. 
a Il-a, 15—16 ani) a fost în 1960 superioară recordului de 
senioare din 1944 (1,482. față d.e 1,445), că rezultate cu cafe, 
numai cu cîțiva ani în urmă, se cîștiga titlul de campioană 
republicană Ia senioare nu maj sînt astăzi suficiente pen
tru a putea ocupa cu ele un loc între primele șase ale cla
samentului campionatelor de junioare, că avem numeroși 
tineri de talent care au și obținut rezultate și victorii re
marcabile. Rezultatele atleților noștri, așa cum am spus,

au marcat în ultimii ani un progres care apare și din ta
belul următor, al celor mai bune performanțe:

seniori
1955 1956 1957 1958 1959 I960

1 2,01 2,055 2,00 2,00 2,03 2,05
10 1,80 1,80 1,84 1,83 1,84 1,85

senioare
1 1,70 1,75 1,76 1,83 1,84 1,86

10 1,42 1,43 1,45 1,47 1,49 1,50

Mediile rezultatelor celor mai bunii 10 :
15 1954 1955' 1956 1957 1958 1959 I960

juniori 1,744 1,732 1,757 1,758 1,801 1.830 1,860
junioare 1,458 1,479 1,444 1,442 1,488 1,507 1,511
seniori 1,885 1,886 1,899 1,904 1,912 1,938 1,934
senioare 1,489 1,493 1,486 1,511 1,549 1,565 1,571

Bm—M——III—■—M—l „Școlile ne pot asigura
continente noi de săritori44

Cele mai bune lucrări vor fi publi
cate. La sfirșitul concursului, se var 
acorda premii constînd în excussii 
în străinătate prin O.N.T. „Carpjți", 
premii în obiecte etc.

Toate materialele pentru acest concurs vor fi tri
mise pe adresa: Redacția ziarului ,,Scînteia tinere
tului", Piața Scînteii nr. 1 București, cu mențiunea 
„Pentru concurs".

Pentru a putea ridica noi și 
noi cadre de săritori, cu rezul
tate din ce in ce mai bune, 
este absolut necesar să se a- 
corde o atenție deosebită ac
tivității desfășurate in cadrul 
școlilor de toate gradele. Pro
fesorii de educație fizică ar 
trebui să se preocupe intr-o 
măsură și mai mare de elevii 
și elevele în vîrstă de 12—13 
ani. Cei mai talentați dintre 
aceștia trebuie îndrumați spre 
o pregătire fizică multilatera
lă, care poate fi realizată prin 
sărituri, alergări ușoare, exer
ciții de gimnastică, înot, dife
rite alte sporturi. Totul, dar 
absolut totul trebuie executat 
sub formă de JOACĂ fără să 
se bruscheze organismul copii
lor. Spun toate acestea din 
propria-mi experiență. Și eu 
am început să practic atle
tismul în școală, la Timișoara, 
și în primii ani de „activita
te atletică" am fost sfătuită să 
nu fac nimic altceva, decît să 
mă joc. Cred că așa e bine să 
se procedeze cu fiecare copil 
căci specializarea timpurie nu 
este o chestiune de actualitate 
în atletism.

La noi, în mod obișnuit, un 
tînăr este pus să sară la șta
chetă de zeci și zeci de ort și 
cu asta... basta! Este complet 
greșit că se mai procedează 
astfel. Va trebui să se facă 
o cotitură importantă și neîn
târziată în metodica antrena
mentului la săritura în înăl
țime.

A venit vremea să eliminăm 
și din atletismul nostru tot 
ceea ce este vechi și nefolosi
tor, tot ceea ce ține de rutină, 
de îngustime 1

Altfel, vom continua să a- 
vem zeci și zeci de talente 
precoce, dar care nu vor putea 
ajunge la rezultatele înalte la 
care le dă dreptul să aspire 
talentul lor și în special con
dițiile de activitate existente 
în țara noastră. Ca săritoare 
în înălțime, și pentru că — vă 
rog să credeți — îmi iubesc 
foarte mult proba, aș sugera 
organizarea unei discuții me
todice la care să participe an
trenori, profesori de educație 
fizică și atleți, și î„ care să fie 
abordate principalele proole- 
me ale acestei discipline atle
tice. '

De asemenea propun orga
nizarea unor centre speciale 
de antrenament pentru sări
turi în înălțime pe diferite 
stadioane la care să participe, 

în afara atleților fruntași și 
acei copii și juniori care do
vedesc calități pentru această 
probă. Aceste centre să fie do
tate cu 2—3 gropi pentru înăl
țime și să fie conduse de cei 
mai buni specialiști în mate
rie.

Și însfîrșit o chestiune de 
calendar. M-am gindit mult a- 
supra necesității de a se orga
niza pe plan local sau central 
(prin corespondență) o serie de 
concursuri pe probe. In Uni
unea Sovietică, la Leningrad, 
au devenit tradiționale con
cursurile denumite: „Ziua 
sprintului", „Ziua semifondu- 
lui“, „Ziua săriturii în lungi
me" etc. etc. La aceste com
petiții, organizate cu regulari
tate și mai ales cu periodici
tate, participă mii și mii de 
tineri, din rîndul cărora se ri
dică necontenit alte și alte ele
mente talentate pentru atle
tism. Inchipuiți-vă că dacă și 
la noi am organiza, să zicem 
la două săptămâni odată, pe 
toate stadioanele din țară, pe 
toate bazele simple „Zile ale 
săriturii în înălțime" succesul

Ton șoțerI ' „Sîntem încă deficitari la capitolul tehnică
Am cercetat recent tabelele 

statistice ale anului 1960. La 
inâlți'me am constatat un progres 
evident, dar mult prea mic față 
de așteptări. La juniori al 65- 
lea rezultat pe țară este doar 
de 1,65 m. Este oare mulțumi
toare această cifră ? Categoric 
NU 1 Putem cu mult mai mult... 
Dar se naște întrebarea : atunci 
de ce nu facem ceva ca lucru
rile să meargă într-adevăr 
bine ? Voi căuta Să explic în 
cîteva cuvinte această stare de 
fapt. Nu o voi face însă cu re
ferire la săritura în înălțime, 
căci ea este doar o singură 
disciplină atletică, ci voi vorbi 
despre atletismul nostru. Avem 
prea puține secții de atletism 
în cluburi și mai ales în aso
ciații. Să iau ca exemplu 
Capitala. In București, din 
406 asociații sportive nu
mai în patru există secții 
de atletism și nici măcar un 
singur antrenor salarizat I Nu 
vreau să fiu considerat răută
cios, nu cunosc exact situația, 
dar cred că nu greșesc dacă a- 
firm că cel puțin tren pătrimi 
din totalul acestor asociații au 
se-cții de fotbal I Cum este oare 

poate fi anticipat cu deplină 
siguranță.

O altă problemă importantă 
este aceea a ajutorului pe 
care-l pot da, și pe care tre
buie să-l dea sportivii fruntași, 
maeștri ai sportului. Noi, 
sportivii fruntași, trebuie să 
mergem cu regularitate în 
școli, să-i ajutăm, pe profesorii 
de educație fizică, să-i mobi
lizăm pentru o activitate mai 
susținută și mai eficientă.

In ceea ce mă privește, mă 
antrenez cu junioara Rodica 
Voroneanu, care are largi po
sibilități pentru a obține un 
rezultat foarte valoros, și cu 
cîteva tinere începătoare. Din
tre acestea, vă atrag atenția 
asupra numelui Corneliei Voi- 
nea. Această fată de 17 ani, 
înaltă de 1,78, are un talent 
remarcabil și o constituție fi
zică perfectă pentru săritura 
în înălțime. A început să prac
tice atletismul abia în luna 
noiembrie a anului trecut și 
după cum se prezintă la an
trenamente, am convingerea 
că chiar în acest sezon se va 
impune printre săritoarele 
noastre fruntașe.

posibil ca asociații mari și pu
ternice cum sint Grivița Roșie, 
23 August, Fabrica de confecții, 
Boleslaw Bierut și incă atîtea 
altele, să nu aibă o secție de 
atletism, să nu desfășoare o 
activitate susținută pentru popu
larizarea acestui sport, pentru 
atragerea de mase cît mai largi 
de tineri în practicarea lui. Nu 
îmi explic în nici un fel cum de 
se poate trece cu vederea fap
tul că atletismul, prin diversita
tea și complexitatea lui, stă la 
baza tuturor celorlalte discipli
ne sportive. Nu este cîtuși de 
puțin o glumă dar, o țară care 
are atleți buni, are și fotbaliști 
bun1 are și rugbiști buni, și 
ba- * 'taliști buni etc. etc. E- 
xer « Uniunii Sovietice este 
mai .- uit decît elocvent si in a- 
ceastă privință...

Cluburile se plîng că nu au 
atleți Dar ce au făcut pentru 
a-i descoperi, pentru a-i atrage 
în practicarea atletismului ? Din 
păcate, destul de puțin. „Voin
ța" a organizat anul trecut cî
teva concursuri pe stadionul 
său din București și rezultatele 
au depășit așteptările. Alte cî
teva cluburi au organizat și ele 

In fotcg.afie : Record

manul la juniori al R. ?■ 

Ramîne - Eugen Ducu.

cîteva concursuri, dar foarte 
rar, așa că nu se poate vorbi 
de un succes pe această linie.

Aș vrea să mă refer apoi la 
alte cîteva aspecte, de strictă 
specialitate.

Ca fost săritor în înălțime 
(Soter este încă recordmanul 
de seniori al țării noastre cu re
zultatul de 2,055 m. - N. R ) 
și astăzi ca antrenor care mă 
preocup, în primul rind, de a- 
ceastă probă, consider că prin
cipalul motiv care face ca re
zultatele sportivilor noștri la 
înălțime să nu fie încă la... 
înălțime este TEHNICA.

Printre atleți, dar în special 
printre antrenori, există încă 
concepții greșite despre proba 
de săritură în înălțime. Să mă 
explic : la noi se mizează prea 
mult, mult prea mult pe tehnica 
trecerii ștachetei și asta in de
trimentul bătăii... Practica atle
tismului a arătat cit se poate de 
clar fîn special in ultimii ani) 
că o bătaie executată energic 
și precis duce la o simplificare 
a mișcărilor ulterioare, din 
timpul trecerii peste șatachet

Am în minte un exempl 
foarte recent, dar cit H poate

Dar ca tot acest progres înregistrat, trebuie să arătăm 
că stăm încă destul de slab ea valoare medie r. tern agonală 
la femei și in special Ia bărbați. Excepund-o pe lolanda Ba
laș, și mai puțin pe Cornel Porumb (22 ani — Î.05 m) și 
Eugen Ducu (18 ani — ZJK. m), nu prea avem performeri cu 
care ne putem mindri pe plan european Și mondial. Pro
gresai rezultatelor tinerilor noștri săritori este evident, dar 
ei nu se află in concordanță ea progresul înregistrat de 
atlețîî din celelalte țări și in special cei din Uniunea So
vietică, S.U.A., R S- Cehoslovacă, Suedia etc. Iată rezulta
tele medii ale celcr mai buni 10 performeri din cîteva țări 
ale Europei pe 1960, care este destul de grăitor in această 
privință :

Bărbați : U.R.S.S. 2,098 m ; Suedia 2,030 m ; Franța 2,004 
m ; Finlanda 2,003 m ; R. P. Polonă 1,991 m ; Italia 1,956 m ; 
R. P. Ungară 1,952 m ; R. P. Romînă 1,934 m ; R. P. Bulga
ria 1,932 m ; Elveția 1,924 m ; Grecia 1,871 m.

Femei : U.R.S.S. 1,708 m ; Marea Britanie 1,660 m ; Sue
dia 1,602 m ; R. P. Polonă 1,580 m; R. S. Cehoslovacă 1,578 
m ; R. P. Romînă 1,571 m ; Franța 1,569 m ; Finlanda 1,561 
m ; R. P. Bulgaria 1,517 m etc.

Deci, se poate spune că săritura în înălțime se bucură 
de condiții de dezvoltare dintre cele mai bune și de apre
cierea unor mase largi de tineri și tinere, iată că rezultatele 
noastre nu se află încă acolo unde ar trebui să fie.

Ziarul nostru a ținut să cunoască părerea în această pro
blemă a doi dintre specialiștii cei mai autorizați : record
manii țării — IOLANDA BALAȘ și ION SOTER.

de clar In această privință. In 
Uniunea Sovietică, specialiștii 
Drusenev și VI. Deacikov au a- 
juns la concluzii foarte intere
sante, dar și foarte importante, 
pentru tehnica săriturii în înăl
țime, in sensul că ei au „redus" 
această probă la mișcări foarte 
simple dar dominante. Aceste 
concluzii au ajutat nemijlocit să
ritorilor sovietici să atingă va
lori deosebite pe plan mondial, 
si l-au „dus“ pe Brumei la 
2,25 m.

Pe baza acestor experiențe 
ale antrenorilor sovietici se poa
te face o singură recomandare, 
pe oare e bine s-o scrieți cu li
tere de-o șchioapă, să se afle 
in atenția fiecărui atlet și an
trenor :' ÎNVĂȚAREA CORECTĂ 
A BĂTĂII Șl A DESPRINDERII.

In majoritatea lor, antrenorii 
noștri și profesorii de educație 
fizică care se ocupă printre al
tele și de proba de săritură în 
înălțime (din păoate noi avem 
extrem de puțini antrenori spe
cializați pentru această probă), 
cunosc destul de bine principa
lele amănunte tehnice ale sări
turii. Practica mi-a arătat însă 
că aproape toți se „încurcă" ia 

a

aceste amănunte și scapă din 
vedere tocmai esențialul probei. 
Din cite am observat la atîtea 
și atîtea concursuri, tinerii noș
tri săritori sînt greșit îndrumați. 
N-are nici un rost să fac nomi
nalizări în această chestiune, 
dar am văzut că cei mai mulți 
dintre tineri se aruncă pur și 
simplu spre ștachetă, care-i a- 
trage ca un adevărat magnet, 
în loc să caute să se avînte 
spre... cer I

Și, însfîrșit, o ultimă chestiu
ne, care de fapt este o propu
nere pe care o fac forurilor de 
resort. Consider ca foarte im
portant, în momentul de față, 
ca Editura de Cultură Fizică să 
tipărească o lucrare de specia
litate care să se adreseze deo
potrivă antrenorilor și atleților. 
O asemenea lucrare pe lingă 
faptul că ar umple un gol in 
literatura noastră tehnică de 
specialitate, ar fi și de un real 
folos în activitatea practică de 
fiecare zi. Pe aceeași linie, se 
simte și nevoia unui film tehnic 
despre proba de săritură în 
înălțime. Despre foloasele unui 
asemenea ®m nici nu mai are 
rost să vorbesc.

Box
în sala sporturilor Floreasca 

s-a disputat joi seara prima 
reuniune de selecție a pugiliș- 
tilor lotului republican care 
se pregătesc în vederea du
blei întâlniri cu echipa R-S.S. 
Ucrainene de la Kiev. O bună 
impresie a lăsat tînărul brăi- 
lean Grigore Enaehe care a 
terminat la egalitate cu Va- 
sile Neagu. D. Done a reușit 
să-1 învingă la puncte Pe V. 
Czekeli. Alte rezultate mai 
importante: A. Olteanu egal 
cu N. Puiu ; D. Răgălie egal 
cu N. Mîndreanu ; C. Gheor
ghiu dispune prin abandon de
T. Fintilie ; E. Cismaș învinge 
la puncte pe FI. Pătrașcu ; 
M. Balas egal cu I. Astalos; 
D. Gheorghiu întrece Ia punc
te pe T. Crîngași. Viitoarea 
reuniune va avea loc sîmbătă 
de la ora 19 în sala Floreasca.

Tenis de masă
Joi dimineața a părăsit Ca

pitala plecînd cu avionul în
U.R.S.S. echipa selecționată de 
tenis de masă a R. P- Romine, 
care urmează să susțină cîte
va întîlniri amicale în ora
șele Moscova, Tbilisi și Ere
van. După aceste întîlniri e- 
chipa romînă va pleca direct 
la Pekin pentru a participa 
la campionatele mondiale. De
legația sportivă cuprinde pe 
Radu Negulescu, Gheorghe 
Cobîrzan, Adalbert Rethi, Ti- 
beriu Covaci, Maria Alexan
dra, Geta Pitică și Catrinel 
Folea. Antrenorii echipei sînt 
Fr. Paneth și Stan Ilie.

★
La apropiatele campionate 

mondiale de tenis de masă de la 
Pekin echipa selecționată a R.P. 
Ungare va cuprinde 6 jucători și 
3 jucătoare. Lotul masculin cu
prinde pe Berczik, Sido, Foeldi, 
Rozsas, Peterfi și Pusztai, iar 
cel feminin pe Eva Koczian- 
Foeldi. Matlie și Kerekeș. Jucă
torii maghiari vor pleca la Pe
kin la 28 martie.

Baschet
Cea de-a 20-a ediție a cam

pionatului european de bas
chet, rezervat echipelor mas
culine, se va desfășura între 
29 aprilie și 10 mai la Bel
grad. La competiție vor parti
cipa 24 de echipe : U.R.S.S.,
campioană europeană, Scoția, 
Turcia, R.F. Germană, Finlan
da, R. P. Ungară, R. P. Bul
garia, R. P. Romînă, Belgia, 
Olanda, Grecia, Israel, Italia, 
R.P. Polonă, Anglia, R.D. Ger
mană, R. S. Cehoslovacă, Iu
goslavia, Maroc, Franța, Lu
xemburg, Suedia, Spania și 
Portugalia.

★

Duminică tși începe turneul în 
țara noastră echipa selecționată 
feminină de baschet a R.P.F. 
Iugoslavia. Baschetbalistele oas
pete vor tntîlni de la ora 19 in 
tola sporturilor de la Floreasca

Cătălin Popa, elev in clasa a 
IX-a a Școlii medii nr. 4 din 
Galați, este nu numai un elev 
silitor dar și un sportiv talen
tat, deținător al categoriei 
l-a de clasificare fa gimnastică 
juniori. lată-J evoluând intr-un 

dificil exercițiu la paralele.
Foto : R. VASILE

Volei
în meciul retur pentru sfer

turile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni11 la vo
lei, echipa feminină Dinamo 
Moscova a învins pe Minier 
Dimitrovo cu scorul 3—1 
(15—3; 16-14; 13—15; 15—11). 
Voleibalistele sovietice care 
au cîștigaț primul joc cu 3—0 
s-au calificat pentru semifi
nale.

echipa R. P. Romîne. în deschi
dere la ora 17,30 este programat 
meciul masculin Dinamo Bucu
rești—Dinamo Tg. Mureș.

în continuarea turneului echi
pa iugoslavă va juca la 21 mar
tie la Brașov cu selecționata de 
tineret și la 21 martie la Tg. 
Mureș revanșa întilnirii cu prima 
reprezentativă a R.P.R. La 28 
martie echipa iugoslavă va evo
lua la Oradea în compi' : unei 
selecționate locale.

ir
în cadrul sferturilor de fi

nală ale „Cupei campionilor 
europeni" la baschet, echipa 
T.S.K.A. Moscova a L 'dns cu 
scorul de 9 .--72 (52—33) echi
pa W.K.S. Legia Varșovia. Re
turul acestei întîlniri se va 
desfășura ;a 27 martie la Mos
cova.



'J.

Luciile Consiliului de Securitate

Să se pună capăt dominației Adunării Generale a O.N.U.
colonialiste în Angola!

NEW YORK 16 (Agerpres). — La 15 martie Consiliul de 
Securitate al O.N.U. 
situației din colonia 
de zi la propunerea 
în.ședința din 15 

primul a luat cuvîntul delega
tul Ceylonului care a citat 
numeroase fapte de încălcare 
de către colonialiștii portu
ghezi a celor mai elementare 
drepturi ale populației băști
nașe a Angolei. Declarăm în 
mod categoric, a spus repre
zentantul Ceylonului, că An
gola nu este o provincie a 
Portugaliei și că portughezii 
țin această țară în stare de 
subordonare numai cu ajutorul 
armelor.

Delegatul Ceylonului a ce
rut Consiliului de Securitate 
să adopte proiectul de rezolu
ție al Liberiei, Ceylonului și 
R.A.U. în care se propune

a examinat în continuare problema 
portugheză Angola, inclusă pe ordinea 
Liberiei.
martie, Portugaliei să aplice față de 

Angola hotărîrile celei de-a 
15-a sesiuni a Adunării Gene
rale privind acordarea inde
pendenței popoarelor colonia
le

într-o scurtă declarație, de
legatul Angliei a susținut din 
nou că Consiliul de Securitate 
nu ar avea competența să e- 
xamineze problema situației 
din Angola.

S-a dat apoi cuvîntul repre
zentantului Ecuadorului, care 
a exprimat din nou „îndoiala** 
guvernului său în ce privește 
competența Consiliului de 
Securitate de a lua vreo măsu
ră față de această colonie por
tugheză.

Scrisoarea adresată de A. A. Gromîko 
lui F. Bolland

Adunarea Generală trebuie să reia 
imediat discutarea problemei 

congoleze
NEW YORK 16 (Agerpres).— stat. Rezoluțiile Consiliului

TASS transmite: La 15 martie de. Securitate, adoptate în legă-
A. A. .Qtoinîkș,. țninisțrul Aface-j tură cu situația din Congo sînt
riloț- EskefmjaL U.tUS'.S., Șeftff șrWIQJ îndeplinesc, l în
ddegalirii'eo+fttiee’IhlJȘMlIrte^jl'ițdtzțiul timp,ise întreprind în- 
XV-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., a adresat o scri
soare președintelui celei de-a 
XV-a sesiuni a Adunării Gene
rale, Boland.

„Pe ordinea de zi a celei de-a 
XV-a sesiuni a Adunării Gene- 
Tale, se arată în scrisoare, figu
rează problema cu privire la si
tuația din Republica Congo. 
Dar, în decursul unei perioade 
îndelungate această problemă nu 
a fost discutată de Adunarea Ge
nerală.

între timp situația din Repu
blica Congo se înrăutățește sis
tematic ca urmare a agresiunii 
dezlănțuite împotriva acestui

leJ

cercări de a dezmembra Repu
blica Congo ceea ce mărește și 
mai mult primejdia pentru in
dependența și integritatea terito
rială a acestei țări.

în legătură cu cele menționate 
delegația Uniunii Sovietice con
sideră necesar să se reia imediat 
discutarea problemei cu privire 
la situația din Republica Congo 
în ședințele plenare ale Adună
rii Generale.

Delegația sovietică speră că 
dv., d-le președinte, veți convo
ca în acesț scop pînă la sfîrșitul 
săptămînii în curs, o ședință 
plenară a Adunării Generale.

încercarea de scindare a Congoului
a suferit un eșec total

! — DECLARAȚIA LUI A. GIZENGA CU PRIVIRE LA
! CONFERINȚA DE "

STANLEYVILLE 16 (A-
gerpres). — Corespondentul 
Agenției TASS, G. Fedeașin, 
transmite : L-am rugat pe pri
mul ministru al Republicii 
Congo, Antoine Gizenga, să 
precizeze atitudinea guvernu
lui legal al Republicii Congo 
față de conferința de la Tana
narive.

Antoine Gizenga a declarat 
„Guvernul nostru legal, ales 
de popor și confirmat de 
parlamentul țării, s-a pronun
țat întotdeauna și continuă 
să se pronunțe pentru rezol
varea pașnică a crizei congo
leze, care ne-a fost impusă de 
Occident. Considerăm însă că 
la baza acestei rezolvări tre
buie să stea în primul rînd a- 
devărata apărare a interese
lor Republicii Congo .

Guvernul nostru țonsideră 
că restabilirea, .vieții’ normale 
a poporului congolez este po
sibilă numai în căzui cînd vor 
fi îndeplinite următoarele 
două condiții : guvernul legal 
trebuie să-și reia activitatea 
normală pe întregul teritoriu 
al republicii; trebuie create 
condiții favorabile pentru 
funcționarea parlamentului 
congolez care să hotărască de 
sine stătător soarta poporului 
Congoului.

Convocarea conferinței de 
la Tananarive a fost prezenta
tă de agențiile americane și 
alte agenții occidentale drept 
„un pas spre reglementarea" 
problemei congoleze. Această 
încercare de a scinda unitatea 
forțelor care se pronunță pen-

LA TANANARIVE -
9
'SU-tru libertatea poport 

ferit un eșec total”.
★

LEOPOLDVILLE 16 (Ager
pres). — Marionetele congoleze 
se străduiesc să dea un carac
ter „festiv" hotărîrilor luate 
de ei la Tananarive, privitoare 
la scindarea Congoului. Ban
dele lui Mobutu au organizat 
la 15 martie la Leopoldville o 
paradă militară consacrată re
zultatelor conferinței de la 
Tananarive. Deosebit de edifi
cator este faptul că la această 
paradă au asistat și personali
tăți de frunte din comanda
mentul trupelor O.N.U. Mai 
mult chiar, trupele O.N.U.

In ciuda așteptărilor mario
netelor colonialiste, conferința 
de la Tananarive nu a schim
bat situația din Congo. Trădă
torii poporului congolez se 
află după această conferință în 
aceeași situație critică ca și 
înainte de ba. Ei au sperat că 
poziția guvernului legal va 
slăbi. Dar dimpotrivă autorita
tea acestui guvern a sporit.

★
LEOPOLDVILLE 16 (Ager

pres). — Marionetele colonia
liștilor din Congo vor să dea 
impresia că „legalitatea” ho- 
tăririior adoptate de 
Tananarive, încâlcind 
tuția 
puse

La 
care
impostorul Ileo a declarat că 
„dacă va fi nevoie", guvernul 
legal „va fi înlăturat prin 
forță**.

Congoului nu 
la îndoială.
o conferință de 
a avut loc la 15

ele la 
consti- 
pot fi

presa, 
martie,

Campania care se desfășoară in Anglia împotriva bezei pen
tru submarinele americane in zestrate cu rachete Polaris'* 
de la Hoiy Loch ia pe zi ce trece o amploare tot mai mare. 

In foto : Un aspect din timpul unei demonstrații. I

aChile 
că Consi-

Delegatul statului 
pretins de asemenea 
liul nu ar avea dovezi că în 
Angola s-a creat o situație 
care periclitează pacea și 
securitatea.

Luînd din nou cuvîntul de
legatul Ceylonului s-a referit 
la afirmațiile unor membri ai 
Consiliului de Securitate și a- 
nume că situația din Angola 
nu ar reprezenta o primejdie 
pentru pace. în această țară, 
a arătat el, se pot repeta eve
nimentele
care au 
conflict 
este foarte probabil. 
Consiliul de Securitate 
obligat să ia măsuri 
preîntîmpinarea unui 
în Angola, a declarat 
tul Ceylonului. El a cerut ca 
Portugalia să recunoască prin
cipiul autodeterminării pentru 
Angola.

A luat apoi cuvîntul dele
gatul S.U.A., care a negat fap
tul că în Angola s-a creat o 
situație primejdioasă pentru 
pace și securitate. El a recu
noscut totuși că o asemenea 
primejdie „s-ar putea ivi aco
lo în viitor".

A vorbit apoi delegatul U- 
niunii Sovietice V. A. Zorin.

El a subliniat că tendința 
colonialiștilor portughezi de a 
înăbuși, prin forță armată bru
tală mișcarea de eliberare na
țională a popoarelor din An
gola creează o serioasă pri
mejdie pentru pacea și secu
ritatea din întreaga lume.

Declarațiile făcute aici, în 
Consiliu, de către reprezentan
tul colonialiștilor portughezi, 
a spus în continuare V. A. Zo
rin, nu merită de fapt nici un 
răspuns.

Declarăm — a spus V. A. Zo
rin — că sprijinim întrutotul 
lupta dreaptă a poporului din 
Angola împotriva colonialiști
lor portughezi și condamnăm 
cu hotărîre orice forme ale co
lonialismului .inclusiv varian
ta sa portugheză.

Este absolut clar, a declarat 
în continuare delegatul sovie
tic că zilele colonialismului 
portughez sînt numărate și nu 
este departe clipa cînd în Or
ganizația Națiunilor Unite vor 
lua cuvîntul reprezentanții 
statului independent Angola, 
iar din colonialismul portu
ghez vor mai rămâne doar a- 
mintiri grele și triste — pa- 
gina c^a, mai întunecară și cea 
mai sinistră ain’lflifea'ga isto
rie ă poporului din Angola.

După scurtele declarații ale 
reprezentanților Liberiei și 
Turciei, președintele ședinței 
pune la vot proiectul de rezo
luție al celor trei țări cu pri
vire la Angola. Pentru proiec
tul de rezoluție au votat dele
gațiile Ceylonului, Liberiei, 
R.A.U., Uniunii Sovietice, pre
cum și Statele Unite.

Deoarece reprezentanții An
gliei, Franței, Ecuadorului, 
statului Chile și ciankaișistul 
s-au abținut de la vot, proiec
tul de rezoluție a fost respins.

tragice ca acelea 
loc în Congo. Un 
armat în Angola 

Oare 
nu este 
pentru 
război 

delega-

U.R.S.S. a cerut anularea mandatului pentru 
administrarea Africii de sud-vest acordat 

Uniunii Sud-Africane
NEW YORK 16 (Agerpres). — După o întrerupere de nouă 

zile Adunarea Generală a O. N.U. s-a întrunit din nou în 
ședință plenară.
îndată după deschiderea șe

dinței de dimineață a devenit 
însă limpede că O-N.U. conti- 
mță să bată pasul pe loc și nu 
reușește de fel să treacă la 
examinarea problemelor prin
cipale de pe ■ ordinea de zi. 
După cum a declarat Bolland, 
președintele Adunării, ședin
ța plenară a fost convocată 
numai pentru a vota, fără nici 
o discuție, rezoluția asupra 
Africii de sud-vest adoptată 
de Comitetul de Tutelă.

Problema situației în Afri
ca de sud-vest se află de 15 
ani pe ordinea de zi a sesiuni
lor Adunării Generale a 
O.N.U., dar ea nu a fost re
zolvată nici pînă astăzi. Gu
vernul Uniunii Sud-Africane, 
sub a cărui administrație se 
află acest teritoriu, a creat 
populației băștinașe condiții 
de trai insuportabile.

La 16 martie Adunarea Ge
nerală a adoptat o nouă rezo
luție recomandată de Comi
tetul de Tutelă. Această rezo
luție cheamă în cuvinte gene
rale țările membre ale O.N.U. 
„care întrețin relații deosebit 
de strînse cu guvernul Uniu
nii Sud-Africane" să-și exer
cite influența asupra acestui 
guvern pentru ca el „să-și 
pună comportarea în acord cu 
Carta O.N.U. și să îndeplinea
scă rezoluțiile adoptate de A- 
dunarea Generală". Pentru a- 
ceastă rezoluție au votat 74 
delegații. Nouă delegații s-au 
abținut.

S. G. Lapiin, ministrul Afa
cerilor Externe al R.S.F.S.R., 
reprezentantul Uniunii Sovie
tice în Comitetul de Tutelă, 
care a luat cuvîntul pentru 
a-și motiva votul, a declarat 
că deși Uniunea Sovietică a 
votat în favoarea acestei re-

zoluții, ea o consideră întruto- 
tul insuficientă. Este de da
toria O-N.U., a subliniat re
prezentantul U.R.S.S., să ia 
măsuri urgente și eficiente 
pentru a asigura poporului A- 
fricii de sud-vest, ca și celor
lalte popoare dependente și 
coloniale, dreptul la libertate 
și la existență de stat.

Reprezentantul U.R.S.S. a 
cerut ca Adunarea Generală 
să anuleze fără alte amînări 
mandatul pentru administra
rea Africii de sud-vest. acor
dat Uniunii Sud-Africane, și 
să transmită toate funcțiile 
administrative unei comisii al
cătuite din reprezentanți ai 
statelor africane independen
te. Această comisie ar putea să 
organizeze alegeri pentru A- 
dunarea Națională și să în
făptuiască alte măsuri avînd 
ca scop acordarea independen
ței Africii de sud-vest cel mai 
târziu în primul semestru al 
anului 1962.

în cuvîntările prin care 
și-au motivat votul numeroși 
alți delegați, mai ales repre
zentanți ai țărilor Africii, au 
condamnat energic acțiunile 
guvernului Uniunii Sud-Afri
cane și au scos în evidență in
suficiența măsurilor prevăzute 
de rezoluția de la 16 martie. 
Numai reprezentanții țărilor 
..care întrețin relații deosebn 
de strînse cu guvernul Uniunii 
Sud-Africane“ nu au găsit cu
vinte pentru a-i condamna pe 
rasiștii sud-africani. Tocmai 
aceste țări (Anglia, Australia, 
Portugalia, Spania și alte cî- 
teva state) s-au abținut de la 
vot, nedorind să se alăture 
nici măcar unei condamnări 
cit se poate de blînde a po
liticii Uniunii Sud-Africane, 
cuprinsă in rezoluție.

—_: Înfrîngeri'e suferite de reteti provoacă 

neliniștea cercurilor conducătoare occidenfa’e
PNOM PENH 16 (Agerpres). 

— „Este necesară convocarea ur
gentă a unei conferințe a 14 sta
te pentru rezolvarea problemei 
laoțiene**, a declarat la 15 mar
tie ziariștilor primul ministru a] 
guvernului legal laoțian, prințul 
Suvanna Fumma, după cea de-a 
doua întîlnire cu reprezentantul 
rebelilor laoțieni. în declarația 
remisă presei de reprezentantul 
rebelilor, Ngon Sananikone, se 
recunoaște eșecul misiunii cu 
care a fost însărcinat. în decla
rație se spune că în cursul celor 
două întîlniri cu Suvanna Fum
ma „nu s-a realizat nici un a- 
cord".

După cum se știe, în cursul ul
timelor cîteva zile rebelii și-au 
trimis delegați la Pnom Pcnh 
pentru a se întîlni cu Suvanna 
Fumma. în fața primejdiei de a 
fi înfrînți în luptele care au loc 
în prezent în Laos, rebelii au re
curs Ia manevre diplomatice cu 
speranța de a provoca sciziune 
în rîndul forțelor patriotice. Re
ferindu-se la aceasta ziarul en
glez „The Guardian** scrie că re
belii l-au trimis pe Fumi 
Nosavan la Pnom Pcnh deoare
ce ei au suferit o înfrîngere 
rioasă în 
tier Sala

se- 
regiunea nodului ru- 
Fukun și „după cum

PNOM PENH 16 (Ager
pres). — TASS transmite: La 
15 martie, A. N. Abramov, 
ambasadorul U.R.S.S. in Cam- 
bodgia și Laos, l-a vizitat pe 
primul ministru al Luesului, 
prințul Suvanna Fumma, de
oarece acesta din urmă va 
pleca într-o lungă călătorie 
prin țările Asiei, Africii și 
Europei. Ambasadorul a pre
zentat primului ministru in
vitația oficială a guvernului 
sovietic de a sosi la Moscova 
intr-o vizită oficială în cali
tate de prim ministru al gu
vernului regal laoțian, unde, 
i se va face o primire căl
duroasă. Prințul Suvanna 
Fumma a acceptat această 
invitație a guvernului sovie
tic. „îmi face multă plăcere 
să vizitez Moscova" a decla
rat prințul Suvanna Fumma 
într-o convorbire cu un co
respondent al agenției TASS. 
„Această călătorie îmi va 
oferi posibilitatea să apreciez 
pe prietenii ruși".

Guvernul rasist al Rhodesiei de Nord a decretat de curind mobilizarea armatei teritoriale
formată din mercenari albi, pentru înăbușirea luptei de eliberare națională a populației

de culoare. In fotografie : un grup de mercenari în timpul unui exercițiu militar.

—•--

‘ unitățile Patet Lao și 
guvernamentale cîștigă 
civil. O părere asemă- 

a fost exprimată și de 
Smith, corespondentul 
United Press Interna

tru a aproviziona clica rebelă 
eu arme.

dZâsa șa Uzbjp&si,

TINEREIUUII LUMII
Majorarea taxelor universitare

Nici nu s-au încheiat încă 
cursurile institutelor ja
poneze de invățămint su

perior și guvernul Ikeda a și 
anunțat o „surpriză", ce-i drept 
destul de neplăcută, pentru 
studenții care vor învăța în 
viitorul an universitar : taxele 
urmează să fie mărite cu 30 la 
sută. Ca intotdeauna in 
menea împrejurări motivul 
vocat pentru justificarea
stei hotăriri este „lipsa fondu- 
durilor bugetare pentru subven
ționarea institutelor de 
mint superior". In 
universitățile Keio, 
Chuo din Tokio au 
noscut că in viitorul 
sitar studenții vor 
plătească taxe

ase- 
ih- 

ace-

invăță- 
consecință 
Meiji și 

făcut cu- 
an univer- 
trebui să 

plătească taxe majorate cu 
10.000 pină la 12.000 de yeni. 
Studenții universitățiior din pro
vincie așteaptă cu îngrijorare 
să afle la cite mii de yeni se 
ridică „surpriza" guvernamen
tală oferită lor. Aceasta deoa
rece consiliile acestor universi
tăți nu și-au definitivat încă 
socotelile—

Trebuie subliniat faptul că 
nici pină acum taxele universi
tare in Japonia nu erau mici. 
Ba dimpotrivă. In această țară, 
ca și în alte state capitaliste 
de aitfei, taxele mari percepute 
pentru frecventarea unui insti
tut de invățămint superior con
stituie o barieră in calea do
rinței tinerilor, fii de muncitori 
sau țărani, de a urma cursuri 
superioare. Așa se face că în 
Japonia peste 90*/« din numă
rul total al studenților îl con
stituie odraslele familiilor instă.

S. U. A.

Cum se „distrează** 
salariații Pentagonului

în Japonia
rite. Cit despre sacrificiile pe 
care tinerii muncitori japonezi 
trebuie să le facă în cazul cînd 
s-au înscris totuși într-o uni
versitate este destul de amintit 
că un ziarist vest-german, re
prezentant al ziarului „Frank
furter Allgemeine Zeitung", 
care a vizitat recent Japonia a 
descoperit că in marile hote
luri din Tokio posturile de lif
tieri și cameriste erau ocupate 
de studenți ai facultăților de 
arhitectură, litere, drept etc. 
Salariul lor era între 6.000 și 
8.000 de yeni. Acum acești 
bani din care, în lipsa burselor, 
studenții iși cumpărau hrană 
vor trebui să fie plătiți univer
sităților ca urmare a majorării 
taxelor.

Cum era și firesc hotărirea 
guvernului japonez a stirnit 
un val de indignare în rîndu
rile studenților. După cum a 
arătat ziarul „Asahi Sinbun" 
mii de stirdenți din Tokio pu 
început să boicoteze cursurile 
în semn de protest împotriva 
majorării taxelor universitare. 
Cinci studenți de la universi
tatea Doșișa din Tokio au de
clarat greva foamei. Sute de 
studenți participă la mitinguri 
de protest. Relevînd toate ace
ste fapte ziarul japonez subli
niază că hotărirea guvernului 
Ikeda de a mări taxele univer- 
tare „ridică o serioasă proble
mă socială**.

oliția americană a des-
1 coperit la 15 martie exi

stența unei organizații 
de jocuri de noroc care-și 
desfășura activitatea printre 
funcționarii ministerului de 
Război al S.U.A. Potrivit re
latărilor agenției France Pres- 
se, aceste jocuri erau practi
cate chiar în clădirea minis
terului, în timpul 
pentru dejun. După cum 
declarat procurorul 
Bambacus, organizatorii jocu
rilor cîștigau anual numai 
de la funcționarii Pentagonu
lui între 250.000 și 500.000
dolari.

Un număr de 32 persoane, 
din cadrul Ministerului de 
Război al S.U.A. au fost a- 
restate.

pauzei 
a 

Joseph

• •

APELUL

A

I. RETEGAN

de arme atomiee

SANTIAGO. — Ziarul 
Siglo" relatează că în urma 
unor noi alegeri parlamenta
re care au avut loc în pro
vincia Santiago victoria a re
venit candidatului Partidului 
comunist, cunoscutul fruntaș 
sindical chilian Bernardo Ara
ya. în felul acesta Partidul 
comunist din Chile și-a mărit 
numărul reprezentanților săi 
în Parlament la 20 (4 în Se
nat și 16 în Camera Deputați- 
lor).

CONGRESULUI UNIUNII TINERETULUI COMUNIST 
DIN NORVEGIA -

atomica 
trebuie

rma 
nu 
stocată pe te

ritoriul Norvegiei în 
nici un fel de îm
prejurări** — se spu
ne în apelul Congre
sului Uniunii Tinere
tului Comunist din 
Norvegia, Energia a- 
tomică, se sublinia
ză în apel, trebuie

folosită exclusiv in 
scopuiri pașnice.

Congresul Uniunii 
Tineretului Comunist 
din Norvegia chea
mă tineretul din Nor
vegia să ia parte 
activă la lupta îm
potriva armei ato
mice, pentru pace 
în întreaga lume*

pentru dezarma re și 
independență na
țională.

„Să spunem „Nu“ 
încercărilor de a a- 
duce arme atomice 
pe păimîntul norve
gian !“ — se spune 
în apelul tinerilor 
comuniști din Nor
vegia.

se pare 
trupele 
războiul 
nătoare 
Charles 
agenției 
tional.

într-un articol publicat în 
„New York Herald Tribune”, 
Joseph Alsop scrie că paralel cu 
desfășurarea unor manevre poli
tice se pregătește în secret extin
derea intervenției armate ameri
cane împotriva haosului. El 
scrie că „cel mai important eve
niment al ultimei săptămîni" a 
avut loc la 9 martie, cînd a fost 
convocată de către președintele 
Kennedy o adunare în spatele 
ușilor închise. La consfătuire, 
care a durat mai multe ore, au 
participat personalități de frun
te din Ministerul de Război și 
comandamentul armatei ameri
cane. Alsop subliniază că dacă 
convorbirile dintre reprezentan
ții 
nu 
de 
de 
va 
gentă' .

La 14 martie un purtător de 
cuvînt al Departamentului de 
Stat a confirmat că S.U.A. con
tinuă să acorde ajutor militar 
rebelilor. Agenția Associated 
Press relata în aceeași zi din 
Washington că oficialitățile ame
ricane au . arătat că „Statele U- 
nile fac tot ce este posibil" pen-

rebelilor și Suvanna Fumma 
vor da rezultatele așteptate 
S.U.A., „programul aprobat 
conferința de la Casa Albă 

căpăta o semnificație ur-

★
HANOI 16 (Agerpres). — A- 

genția Vietnameză de Infor
mații anunță că prințul Sufa
nuvong a luat cuvîntul la 15 
martie la marele miting din o- 
rașul Sam Neua, organizat cu 
prilejul Zilei de solidaritate a 
popoarelor Asiei și Africii cu 
poporul laoțian.

Lupta poporului laoțian, a 
declarat prințul Sufanuvong, 
președintele C.C. al partidului 
Neo Lao Haksat, se va inten
sifica fără îndoială și se va 
încheia cu victoria deplină,> 
toate că dușmanii poporu^ț^r 
laoțian pun la cale planuri 
perfide și ridică în calea aces
tei lupte noi greutăți și pie
dici.

Referindu-se la succesele 
forțelor, patriotice din Laos, 
prințul Sufanuvong a subli
niat :

„Am obținut succese pentru 
că ne bucurăm de sprijinul în
tregului popor, pentru că în
tregul popor al țării nostre își 
dă bine seama de orientarea și 
politica armatei regale și a 
forțelor armate Patet Lao, care 
luptă cu eroism împreună îm
potriva imperialiștilor ameri
cani și a complicilor lor. Am 
obținut succese și pentru că 
ne bucurăm de sprijinul de 
neprețuit al guvernelor și po
poarelor din toate țările iubi
toare de pace**.

PROTESTUL SECRETAR IATULUI ASOCIAȚIEI 
INTERNAȚIONALE A JURIȘTILOR DEMOCRAȚI 

împotriva înăbușirii 
libertăților democratice în Grecia

ATENA 16 (Agerpres). — 
După cum relatează ziarul 
„Avghi", secretariatul Asocia
ției internaționale a juriștilor- 
dernoUrați a adresat Comisiei 
O.N.U. pentru -drepturile omu
lui și Comitetului internațio
nal al Crucii Roșii de la Ge
neva telegrame de protest 
împotriva arestărilor în masă

o

i
în rîndurile activiștilor din 
mișcarea democrată, sindicală 
și cooperatistă din Grecia, îm
potriva înăbușirii libertăților 
democratice și sindicale, a în
călcării drepturilor democra
tice elementare, împotriva 
deportării activiștilor de stin
gă fără să fi fost judecați sau 
anchetați, pe motive pur po
litice.

Populația Maltei vrea
să fie liberă

comisie instituită 
vernul englez a 
propuneri cu privire 

noua „constituție" a Maltei, pro
puneri care au drept scop să 
consfințească statutul colonial al 
acestei insule. Potrivit noului 
proiect de „constituție", la pre
gătirea căruia nu au participat 
reprezentanți ai populației din 
Malta. Anjuta tfi păstrează, in 
toad, jr.imga-fdoaunatie. euițna 
insulei. Pjobletnebe eniîițare, rer 
lațsLe externe ți forțele polffifirf ; 
nești rămin în competența ocu- 
panților englezi. Mai mult încă, 
Anglia își păstrează „dreptul" 
de a avea baze militare în Malta. 
Guvernul englez își acordă și 
„dreptul" de a opune veto acor
durilor comerciale încheiate 
Malta. Guvernatorul englez 
deveni un fel de „monarh" 
depline puteri.

Interesul Angliei 
ce astă mică insulă 
316 km pătrați,

de gu- gură'. sojțrîa 
elaborai11 ,,l 

lăy

pentru 
( suprafața 
populația 

320.000 locuitori) așezată în ini
ma Mării Mediterane este deter
minat în special de poziția sa 
strategică. încă din 1814, cînd 
Malta a fost acaparată prin vio
lență, autoritățile engleze au 
transformat-o în una din cele 
mai importante baze militare, 
ignorînd opoziția mereu cres
cândă a populației locale. Domi
nația colonialistă a creat o si
tuație economică grea. Econo
mia este înapoiată. Șomajul este 
cronic.

Populația cere ca Malta să în
ceteze de a mai fi o tabără mi
litară. Colonialiștii însă nu iau 

■ în seamă aceste cerințe. După 
cum scria ziarul „Daily Express", 
insula Malta a fost transformată 
într-un depozit de

Baza engleză de aici
ca

• ••

. .. .. -Voul proiect de 
„Constituție"' a fost primit de 
păturile largi ale populației mal
teze eu o profundă indignare. 
„Vom lupta fără a ne cruța via
ța „Singura noastră speran
ță este independența !“ — sub 
aceste lozinci a început la 25 fe
bruarie pe insula Malta campa
nia de protest împotriva politi- 
rii Angliei cere reitai sâ

• de udependențe

te

armament
nuclear.
este folosită 
transbordare și de sprijin al co
lonialiștilor împotriva mișcării 
de eliberare națională din Afri
ca. Presa relatează că aerodro
mul din Duca a fost pus la dis
poziția aviației belgiene pentru 
a transporta armament în Ka
tanga.

în aceste condiții luipta mase
lor populare din Malta pentru 
scuturarea jugului colonial se 
desfășoară deosebit de intens. 
Populația vrea o independență 
reală, vrea să-și hotărască sin-

ls punct de

împotriva mișcării

După cum relatează agenția 
„Reuter", ziarul „II Helsien", 
organ al Partidului laburist din 
Malta « caracterizat proiectul 
„constituției" pregătit de An
glia drept o insultă pentru po
porul maltez. Ziarul subliniază 
că poporul din Malta are drep
tul la autodeterminare, La un 
miting convocat de „Mișcarea 
pentru, eliberare din Malta", 
Mintoff, lider al partidului labu
rist din Malta, a declarat că 
partidul său a aderat la „Orga
nizația permanentă a solidarită
ții popoarelor din Asia și Afri
ca" și speră că ceilalți membri 
ai acestei organizații vor convin
ge guvernele lor să sprijine la 
O.N.U. cauza independenței insu
lei Malta. „Vrem ca țara să fie 
în propriile noastre mîini" a 
spus el. Și conducerea partidului 
naționalist al Maltei a respins 
proiectul de „constituție" ară- 
tînd că el nu satisface in nici un 
fel aspirațiile politice ale po
porului maltez și este în contra
dicție cu spiritul Cartei O.N.U.

Mișcarea de eliberare 
nală a cuprins și această 
insulă care, pînă nu de 
era considerată la Londra drept 
o bază sigură pentru colonialis
mul britanic.

NEW YORK. — Ministerul 
Muncii al S.U.A. a comunicat 
că în luna februarie situația 
de pe piața brațelor de muncă 
s-a înrăutățit.

După cum transmite agenția 
United Press International, 
potrivit datelor ministerului, 
70 Ia sută din numărul șome
rilor înregistrați în luna fe
bruarie sînt din industria me
talurgică, de automobile și 
constructoare de mașini. Mi
nisterul Muncii al S.U.A.;

națio- 
mică 
mult,

GH. PURCĂREA

Arthur Goldberg, a comunicat 
recent că numărul total al șo
merilor a sporit în februarie 
cu 320.000 de oameni, ajun- 
gînd la 5.705.000 — un nou 
record postbelic.

TOKIO. — în rezoluția Li
gii japoneze a victimelor ocu
pației americane, dată publi
cității la Tokio, se arată că 
peste 10.000 de japonezi au 
murit, sau au fost mutilați în 
urma fărădelegilor militariști- 
lor americani în perioada o- 
cupației din august 1945 pînă 
în aprilie 1952 cînd Japonia a 
obținut în mod formal inde
pendența.

NEW YORK. — In raportul 
„Statele Unite și comerțul 
mondial’*, un grup special al 
Comisiei senatoriale pentru 
problemele comerțului exte
rior și ale comerțului între 
statele S.U.A. recomandă Con
gresului să acorde președinte
lui „împuternicirile necesare 
pentru încheierea unor acor-

duri comerciale bilaterale sau 
între mai multe părți cu Uni
unea Sovietică și cu alt® țări 
socialiste*1.

BONN. — La 15 martie în 
Bundestagul de la Bonn au a- 
vut loc dezbateri în problema 
bugetului militar al R. F. Ger
mane pe anul 1961. Proiectul 
de buget prezentat de Minis
terul de Război prevede în 
mod oficial cheltuieli militare 
directe în valoare totală de 
circa 12 miliarde mărci, adi
că cu aproximativ un miliard 
mărci mai 
trecut.

mult decît anul

TUNIS 16 
purtător de 
nului provizoriu al Republi
cii Algeria a comunicat că 
1000 de algerieni deținuți în 
lagărul de concentrare francez 
de la Sakiet (partea de est a 
Algeriei) au fost eliberați de 
către ostașii Armatei de eli
berare națională a Algeriei.

(Agerpres). — Un 
cuvînt al guver-
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