
ÎN ÎNTRECEREA
Proletar' din toate țările, uniți vă!

PENTRU CALITATE
Fabrica „Flacăra Roșie" — Fabrica „Kirov"

Bonă dintre marile întreprinderi de încălțăminte din 
București — Fabricile „Flacăra Roșie" și „Kirov"—se află 
in Întrecere pentru produse de cea mai bună calitate 
realizate la un preț de cost cit mai scăzut.

In legătură cu contribuția pe care și-e aduc tinerii din

luate de cele două colective de moacă, redactori al «ta
rului nostru aa vizitat zilele trecute fabriede JUruV și 
„Flacăra Roșie". Iată citeva din intfinirile fieuli eu 
acest prilej.

Un început bun Posibilități și mai mari

IScinleia 
tineretului
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£a fabrica de încălță
minte „Flacăra Roșie" 
din București totul îți 

vorbește de întrecerea cu co
lectivul fabricii „Kirov": 
munca avîntată a oamenilor 
pentru îndeplinirea angaja
mentelor, exigența sporită a 
controlorilor, măsurile pe 
care le iau brigăzile de pro
ducție ale tineretului sub con
ducerea organizației U.T.M. și 
firește, rezultatele obținute.

...In secția
croit una din 
secțiile cu cei 
mai muiți mun
citori tineri, lu
crează și 
Irimescu 
care anul 
a obținut 
de „cel mai bun 
croitor în piele" 
din țară și „ele
va" sa, Maria 
Bușoiu, care îl 
deține în pre
zent. Croitorii în 
general sînt zgîr- 
ciți la vorbă. Ei 
și-au luat un an
gajament sporit 
și depun toate 
eforturile să-l în
deplinească. A- 
plecați peste 
mesele de croit, 
studiază atent bucățile de 
piele, ocolesc cu grijă defec
tele și au imaginea exactă a 
felului cum vor veni îmbi
nate tiparele. Ca în celelalte 
secții și aici problema nr. 1 
este calitatea.

— Știți, spune zimbind Ma
ria Bușoiu, în confecția pan
tofului cind este vorba de ca
litate noi dăm tonul. Și tonul 
face muzica. Dacă piesele pe 
care le croim sînt de bună 
calitate, ele se vor îmbina 
perfect și pantoful va fi as- 
pectos, elegant și desigur du
rabil. Dacă nu...

In secția croit există un pa
nou. El delimitează locul pe 
care-l ocupă fiecare brigadă 
de producție a tineretului în 
întrecerea dintre brigăzi. Iată 
citeva rezultate : Brigada luv 
Ion Anica — economii 2.500 
dm p piele, brigada lui Pe
tre Ursache 2.000 dm p, bri
gada lui Constantin Bratu 
2.000 dm p...

— N-o să rămînem în urmă 
nici în ruptul capului — ține 
să precizeze Petre Ursache. 
La inceput a fost mai greu. 
Modelul era nou. Am pus la 
punct lucrurile in brigadă, 
ne-a ajutat organizația U.T.M. 
și acum...

Maria 
tânăra 
trecut 
titlul
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• 25 noi modele de în
călțăminte.

• 10.000 dm. p. 
economii.

. ..Alături, o cameră cu mul
tă lumină, flori și vitrine. Pe 
ușă e scris „Expoziție". Aici 
se găsesc cele mai noi modele 
realizate în fabrică. Modelie- 
rii sînt tineri. Andrei Balogh, 
Marian Obretin și Ion Vătafu, 
sînt absorbiți de munca 
interesantă și plină de 
pundere. Creioanele schițează 
conturul viitorilor pantofi. 
Vor fi mai frumoși, mai ele
ganți, mai ieftini. In întrece

rea în cinstea 
aniversării parti
dului ei. au ob
ținut un nou 
succes : au creat 
25 modele unele 
mai frumoase 
decît altele. Pan
toful denumit 
„hunting" de 
pildă, cântărește 
doar 262 grame.

— E un pro
dus nou pentru 
fabrica noastră 
și se bucură de 
aprecierea cum
părătorilor spun 
modelierii. Pan
toful e într. 
adevăr suplu, e- 
legant ți ex
trem de comod. 

...Ztle arinta- 
te de întrecere. 

Peste tot se simte acest lucrw: 
in secția unde se lucrează i«- 
călțăminte drr. piele hnrtxg. 
ia 7 zile aa f-« dat aici «a 
rebut, la șianfă s-aa eeoao- 
•nisiț însemnate caatități de 
taipă, la tibăcărie... Fiecare 
luptă pentru ca angajamen-

piele

nouâ• S-a montat o 
bandă pentru confecțio
narea noului sortiment - 
încălțăminte cu talpă li
pită din piele hunting.

• In 10 zile nici un 
rebut

împăduririle 
de primăvară

împăduririle de primăvară 
continuă în toate regiunile ță
rii. Pină acum au fost împă
durite mai mult de 5.500 hec
tare și au fost făcute lucrări 
de îngrijire a arboretului pe 
2.500 de hectare. Cele mai mari 
suprafețe au fost împădurite 
în regiunile București, Oltenia, 
Argeș, Ploiești, Banat și Galați.

Silvicultorii sînt larg spri
jiniți in aceste importante ac
țiuni de tineri. Ei au împădu
rit pină acum peste 900 hec
tare, economisindu-se astfel 
1.200.000 lei.

(Agerpres)

Concurs pentru tinerii 
inovatori

Comitetul U.T.M. al Combina, 
tului siderurgic Hunedoara a or
ganizat un concurs de inovații 
pentru tinerii inovatori din 
combinat. De la începutul anu
lui, de cind a început concursul, 
au fost prezentate peste 30 de 
propuneri de inovații, din care 
20 au și fost aplicate in pro
ducție.

—e—

In laboratorul Facultății de me
dicină din Timișoara.

Foto: S. NICULESCU

lor 
răs-

t. POPESCU
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Alături de ceilalv. munci
tori, tinerii de la fa
brica -Krtft’ :și adz-c 

și ei contribuția la îndepiini- 
rea angajamentului luat de 
întregul colectiv al fabricii.

— Printre angajamentele 
luate este și aceia de a îmbu
nătăți calitatea pieilor de fețe 
pentru încălțăminte, ne spu
nea secretarul comitetului 
U.T.M., tov. Dudescu Petre. 
Organizația U.T.M. s-a gîndit 
că, pe lingă alt© 
măsuri, este ne
cesar să înfiin
țăm la sectorul 
preparație trei 
noi brigăzi de 
producție ale ti
neretului. Și în 
alte secții s-au 
înființat noi bri
găzi de produc
ție ale tineretu
lui.

— La noi in 
sector există 
mulțj tineri, ne 
spunea Dindă- 
reanu Paul res
ponsabilul bri
găzii de la ștan- 
țe. Fimd răspân
diți prin diferite 
©chipe. organiza
ția U T M. nu 
putea «rupă 

—wTtj serios 
3or cadru 
cXjsie- Xu 

da-

gospodărie 
a sosit

«2 Zpg . T 
si realizeze ec inginerul
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pantoful ez- 
pentru femei.

se poc 
De a-

nu le-a 
turnată

se 
t— 
de

bine legal, 
și mi-am 
ce a cobo- 

s aiului, din

• S-au
kg. de
Paul Dindcreanu a eco
nomisit 43 kg ior Petru 
Ciculiță 39 kg.

Era un tinăr înalt, 
cu fața negricioasă, 
dat seama, de îndată 
rit, la marginea 
autobusul I.R.T.A., că trebuie să 
fie el, inginerul gospodăriei, fi
indcă tot satul îl aștepta să so
sească. Nu atunci, nu în ziua 
aceea de 20 februarie ci, ceva 
mai târziu, peste vreo 15 zile, 
așa după cum se comunicase de 
la sfatul raional. Tinărul inginer 
abia îți dăduse examenul de stat. 
Și cum era și firesc, urma să-ți 
petreacă după examene ultima 
sa „vacanță studențească". Dar 
a plecat în sat. Și-a pus cărțile 
in geamantan și a plecat, cum 
s-ar spune, din fața com'siei de 
examinare, de-a dreptul la noul 
său loc de muncă.

11 cheamă Constantin 
rescu și a studiat la 
In salul in care avea să plece, 
Teslui, raionul Slatina, regiunea 
Argeș, nu mai fusese niciodată. 
Atâta doar știa despre el că se 
află undeva pe malul Oltului, 
iar gospodăria colectivă se în
ființase cu doi ani în urmă. Mai 
știa insă ceva care era esenția
lul: anume că, pretutindeni, in 
satele noastre se plămădește, sub 
conducerea comuniștilor, o viață 
nouă; că toate satele patriei so
cialiste sînt sau vor fi din ce în 
ce mai frumoase. Iar el, ca tînăr 
inginer, era chemat să ajute și el 
la făurirea acestei noi frumuseți, 
lată de ce, de la inceput, tinărul 
inginer a venit in sat cu gloduri 
hotărîte; și nu doar să cerceteze, 
și nu doar să vadă dacă-i „con
vine sau nu să rămină acolo”.

Era cu el și o tânără: soția lui.

fost re- 
rucî o 

piesă de la ram
pa de coetroL 
iar cu economi
ile stat: de ase 
menea bine.

Intr-adevăr t- 
peru din fabrică 
sînt bocărfți să 
fjpc© pentru în
cepi r. rea anga- 
;amsntexx’ luate 
pentru realiza

rea unor produse numai de bu
nă cabrate. Nu-i ma-. ptrțm a- 
devârat. Insă. că organizația 
U.T.M. a întreprins, deocam
dată, puține măsuri concrete 
pentru, stimularea întrecerii 
în rîndul tinerilor. Planul de 
măsuri alcătuit de organiza, 
ția U.T.M. privind contribuția 
tinerilor la îndeplinirea anga
jamentelor întregului colectiv 
al fabricii prevede’în majori
tate obiective generale, dar 
nici acestea nu sînt populari
zate în fabrică. In secții și a- 
teliere există numeroase pos
turi utemiste de control care 
— nefiind îndrumate suficient 
de organizația U.T.M. — n-au 
început încă să-și axeze în 
mod serios activitatea pe pro
blemele îmbunătățirii calității. 
Și în ceea ce privește ajutorul 
acordat la revizuirea conținu
tului cursurilor de ridicare a 
calificării și axarea tematicii 
lor spre îmbunătățirea calită
ții produselor organizația 
U.T.M. nu și-a adus încă con
tribuția.

Cauzele constau în aceea că 
la alcătuirea planului de mă
suri, membrii comitetului 
U.T.M. au procedat cum nu 
trebuia. în loc să discute mai 
întîi cu organizația de partid

economisit 845 
talpă. Tinărul

la noul

area

erau zmer: 
Q rrunta> 
țineau la un 

nzvei mediu. iar deseori mai 
dădeau și rebuturi. Organiza
ția U.T.M. s-a gîndit că și 
aici s-ar putea crea o brigadă 
de producție a tineretului. Ci- 
culița Petru, Fluture 
ghe. Mincu Gheorghe, 
Constantin și alții au

se mec

Gheor-
Radu 

devenit

E. FLORESCU

(Continuare in pag. 4-a)

Piesele lucrate de bri
gada noastră trebuie să fie 
numai de bună calitate, 

i spune Ionescu Gheorghe, 
responsabilul brigăzii de 
lăcătuși de Ia Uzinele ..Tu
dor Vladimirescu“ din Ca
pitală, tînărului Tache 
Gheorghe din aceeași bri
gadă.

Foto: N. STELORIAN

P^măvcră ic g.râcmrța de cop i a GA.C. din comuna Cetate, regiunea Oltenia.
Foto : AGERPRES

Duminică intr-un sat
oldovenesc

Mă cău in Zăpoden: (occc 
satul ae4or 3e după dea
luri). in raionul Vaslui. 

Sat moldovenesc more, cu pe
ste 900 de familii, cățărat, casă 
cu cosă, pe coastele dealuri
lor scormonite de pluguri pină 
in virf. Peisajul aduce cu Cîm- 
pia , Transilvaniei : valuri uriașe 
de pămirrt, mincate de văi a- 
dinci, de pîraie abrupte. Sub 
țarina neagră, darnică răsar 
mereu înșelătoarele poene de 
dediței ale argilei, păimînt as
pru și zgîrcit.

Satul are, pe lingă mindria 
luminoasă de azi — o gospo
dărie colectivă mare și o în
tovărășire agricolă — și min- 
dria cam tristă că a fost vizi
tat ctodva de nefericitul revi
zor școlar Mihail Eminescu. Dar 
despre semnele 
farului poeziei 
aici, o să scriu 
tr-un alt articol.

E duminică dimineață.
Trage un vtot călduț, uscat, 

de primăvară. Oamenii trebă- 
luiesc pe Ungă casă, prin gră
dini. String grămadă frunzele 
vechi, buruieniștrf, le dau foc. 
Fumul acru se prelinge pe văi 
in sus. Hărmălaia copiilor se 
amestecă în văzduh cu zumze
tul mai îndepărtat al tractoa
relor care nu se opresc nici 
duminica. Țăranii colectiviști și 
mai ales întovărășiți! au încă 
de făcut multe arături de pri
măvară. Ieri le-am văzut pla
nurile de bătaie, pe zile și 
chiar pe ore. întârzierea trebuie 
biruită.

Mufți, focne muiți copii, ti. 
aed și oameni mai in virsto se 
string în curtea more a școlii 
și a căminului cultura! terminat 
onul trecut Aici e centrul de 
atracție al satului, și nu numat 
duminica.

In timp ce, intr-o sală de 
clasă, agitatorii discută despre 
desfășurarea întrecerii în cin
stea celei a 40-o aniversări a 
înființării' Partidului Comunist 
Romin, capii din clasa a ll.a

Din carnetul 
scriitorului

trandafiri

Teodo. 
Craiova.

trecerii Lucea- 
rominești pe
rnei multe in-

Contribuția tinerilor
la îndeplinirea angajamentelor luate

de colectivele întreprinderilor
Șantierul Pieptănari
;n zilele care au urmat 

după publicarea Direc
tivelor C.C. al P.M.R. 

cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste 
in cinstea aniversării a 40 de 
ani de la înființarea partidu
lui, tinerii de pe șantierul 
Pieptănari din București au 
discutat cu aprindere posibi
litățile și măsurile pe care tre
buie șă le ia pentru a contri
bui, alături de toți muncitorii 
șantierului, la îndeplinirea o- 
biectivului principal pe care 
partidul îl pune în fața lor : 
creșterea nivelului calitativ al 
construcțiilor, îmbunătățirea 
substanțială a calității finisa
jelor și a lucrărilor de insta
lații, pentru a construi apar
tamente durabile, frumoase și 
confortabile.

Pentru a. discuta măsurile 
concrete care trebuie luate 
in scopul sporirii contribuției 
tineretului la îndeplinirea an
gajamentelor luate de între
gul colectiv de muncă al șan
tierului, comitetul U.T.M. a 
organizat o consfătuire. Au 
participat responsabili și ti
neri din brigăzile de produc
ție, membri ai postului ute- 
mist de control, maiștri și in
gineri tineri. De asemenea, la 
consfătuire au participat to
varăși din comitetul de partid,

din conducerea șantierului, 
muncitori, maiștri și ingineri 
virstnici. In cadrul consfătui
rii, secretarul organizației de 
partid, tovarășul Nicolae lere- 
mia, a vorbit pe larg în cu
vinte pline de căldură despre 
marea sărbătoare a întregului 
nostru popor, aniversarea a 40 
de ani de la înființarea Parti
dului Comunist din Rominia, 
despre însuflețirea cu care 
oamenii muncii întâmpină a- 
ceastă sărbătoare.

In urma discuțiilor la care 
au participat numeroși tineri, 
consfătuirea a stabilit meto
dele și mijloacele prin care 
organizația U.T.M. va mobiliza 
tineretul la îndeplinirea an
gajamentelor luate de între
gul colectiv al șantierului.

lată pe scurt citeva din 
aceste măsuri.

• In scopul îmbunătățirii ca- 
ității lucrărilor de construcții, a 
inisajelor și a instalațiilor, co
mitetul U.T.M. va urmări felul 
cum brigăzile de producție ale 
tineretului de sudori, de electri
cieni, de instalatori sanitariști 
și de încălzire, vor respecta cu 
rigurozitate prevederile planului

(Continuare în pag. 4-a)

S.M.T. Slobozia

a școlii nr. 2 și cei din dasa 
a IV-a a școlii de 7 ani închi
nă acestui eveniment 
din primele tor spectacole 
tistice.

Le citesc emoția pe 
Mamele, alături de învățătoare, 
mai potrivesc cravatele roșii, 
băsmăluțeie, fotele. S-au strîns 
foarte rnulți copii, frați mai 
mici sau mai mari ai „artiști- 
lor“, mame, bunici, mult tine
ret. Sala încăpătoare a cămi
nului cultural e arhiplină. Tînă- 
ra Virlan Elena, directoarea că
minului cultural, împreună cu în
vățătoarele Tritan Veronica și 
Vizitiu Eugenia și cu celelalte 
cadre didactice care au ajutat 
la pregătirea programului, s-au 
molipsit parcă de Ia emoția 
copiilor. Pun precipitate totul 
în ordine pe scenă, ii îndeam
nă pe cei buluciți la ușă să 
intre în sală.

Cortina se dă în lături și pe 
fondul împodobit cu covoare și 
ștergare, fețele îmbujorate, cra-

■ tratele roșii, părul bălai, blu
zele șl clămâșuțele albe par in

unul
ar-

fețe.

tr-adevăr un strat cu 
moldovenești.

Emoția se dezleagă 
în cadențe și alinieri 
copilărești, înalță în dntece și 
recitări laudă partidului, con
struirii social ism ului in țara
noastră, gospodăriei colective, 
cravatelor roșii, hărniciei, șco
lii, primăverii și ghioceilor.

Succesul e frumos, bucuria 
generală, deși aici spectatorii 
n-au deprins încă dărnicia a- 
plauzelor.

Numai instructoarea supe
rioară de pionieri, tovarășa 
Popa Miliana, pare puțin cam 
abătută. Cred că și are de ce. 
Primind cu oarecare surprin
dere sugestia de a vorbi mai 
des în fața pionierilor și șco
larilor, intr-un stil accesibil 
lor, despre politica partidului 
nostru, despre semnificația ca
lității de pionier, din sa a fă
cut-o în mod pripit. A strîns 
din curtea școlii, înainte 
spectacol, 
dus într-o 
frumos ar 
menite să 
nierească 
deauna pentru cauza 
lui Muncitoresc Romin 
a două, trei sute de pionieri și 
școlari aflați la căminul cultu
ral ! Cred că și mamele, și 
bunicele, și frații mai mici sau 
mai mari ar fi ascultat cu mult 
interes asemenea explicații fă
cute în cuvinte calde, simple, 
pe înțelesul tuturor. Și ©le ar 
fi fost cu atit mai ascultate, 
cu cit instructoarea superioară 

de
tra

se

și vocile, 
specifice

de 
i-a 
Ce
ei,

25 de copii și 
sală de clasă.

fi sunat cuvintele 
explice deviza pio- 
„Sînt gata întot- 

Partidu- 
i“ în fața

de pionieri le-ar fi legat 
realitățile satului în care 
iese pionierii, de felul cum __ 
oglindește politica partidului in

ION BRAD

(Continuare în pag. 5-a)

Directivele C.C. aj P.M.R. 
cu privire Ia criteriile princi
pale ăle întrecerii socialiste, 
organizată în cinstea aniver
sării partidului nostru, au 
găsit un larg ecou și în rîndul 
tinerilor mecanizatori de la 
S.M.T. Slobozia, reg. Bucu
rești. Comitetul organizației 
de bază U.T.M. din acest 
S.M.T. a organizat o consfă
tuire la care au participat șefii 
de brigadă, organizatorii de 
grupă U.T.M. precum și to
varăși din comitetul de par
tid și din conducerea S.M.T.- 
ului pentru a discuta măsurile 
ce trebuie luate în scopul spo
ririi contribuției tineretului la 
realizarea angajamentelor lua
te de întregul colectiv de 
muncă al stațiunii.

Pe baza discuțiilor purtate 
la consfătuire, pe baza pro
punerilor făcute, comitetul 
organizației de bază U.T.M. a 
stabilit un plan concret de 
măsuri în vederea mobilizării 
tuturor tinerilor mecanizatori 
la îndeplinirea angajamente
lor luate de întregul colectiv 
de muncă al stațiunii. Acest 
plan prevede :

• Desfășurarea unei intense 
munci politice educative pentru 
asigurarea unei înalte calități a 
lucrărilor efectuate de mecani
zatori prin aplicarea celor mai

înaintate metode agrotehnica 
și prin combaterea goanei după 
hantri.

• In vederea folosirii întregii 
capacități de lucru a tractoare
lor se va studia și generaliza 
cea mai bună metodă prin care 
să fie scurtat timpul de întoar
cere a mașinilor la capetele 
brazdelor și de aprovizionare a 
semănăturilor cu semințe ; in a-"■ 
calași scop, la toate lucrările ia r 
core va fi posibil se vor folosi. 
agregate de mai multe mașini 
trase de un tractor.

o împreună cu șefii de bri
gadă, organizatorii de grupă 
U.T.M, vor urmări zilnic respec- i 
tarea de către fiecare mecani
zator a normativului tehnic de 
îngrijire a tractoarelor și mași
nilor, in vederea prelungirii du
ratei de funcționare a acestora 
intre două reparații.

e Grupele U.T.M, din brigăzi 
vor stimula interesul fiecărui 
mecanizator față de ridicarea 
calificării profesionale prin însu
șirea experienței înaintate și 
prin studierea căiților și broșu-

(Continuare *n  pag. 4-aț

Deocamdată inginerul și sofia 
lui au fost cazați la camera de 
oaspeți a gospodăriei. Era o ca
meră spațioasă, proaspăt zugră
vită cu ferestrele dind spre li
vada de pomi. Cum intrară, so
ția se duse la fereastră. O des
chise larg și în cameră năvăli 
aerul înviorător cu miros de pri
măvară timpurie.

...După-amiază inginerul luă 
parte la o ședință de lucru a 
consiliului de conducere. Proble
ma nr. 1 a zilei era procurarea 
de semințe pentru grădina de 
zarzavaturi. Dar brigadierul de 
la această grădină nu luase încă 
legătura cu „A gr asemui" și se
mințele, firește, fuseseră reparti
zate la celelalte gospodării (cine 
n-a cerut din vreme, însemna că 
n-avea nevoie). Acum, în șe
dință, brigadierul nu găsea nici 
o soluție.

— întocmiți actele și vi le a- 
duc eu — se oferi inginerul. Mă 
duc la I.șalnița. Am acolo cițiva 
colegi. Am să-i rog să ne ajute...

Ascultam și reflectam: „să 
ne ajute". Nu pe „mine", nu pe 
„dumneavoastră” ci pe noi. Ti
nărul inginer se integrase, așa 
dar, încă din primele ore petre
cute în sat, cu tot sufletul, in 
viața gospodăriei.

A doua zi, spre seară, a sosit 
au semințele pe care le dădu 
brigadierului.

In ziua următoare l-am întâl
nit pe tânărul inginer colindind 
ogoarele gospodăriei împreună 
cu brigadierii de cîmp. Cercetau 
împreună starea culturilor de 
toamnă și stabileau care anume 
trebuie tăvălugite și care gri
pate. Apoi au coborît la grădina 
de zarzavat, unde se începuse 
pregătirea paturilor calde pentru 
cultivarea semințelor aduse de 
el de la Ișalnița. Spre seară, 
împreună cu președintele, tână
rul inginer a studiat planul de 
producție pe întreg anul, cumpă
nind în ce măsură îndeplinirea 
lui va duce la dezvoltarea și mai 
puternică a gospodăriei și cum 
trebuie organizată munca.

Și peste tot unde l-am întâl
nit i-am văzut pe față același 
zîmbet plin de tinerețe și i-am 
simțit aceeași respirație adincă 
a omului care se apucă de o 
treabă serioasă. L.am rugat 
să-mi povestească despre viața 
lui, despre glodurile lui de vi
itor. Mi-a povestit. E un tânăr 
crescut la școala noastră nouă și 
dorește din toată inima să fie 
un bun inginer.

...Odată cu el a plecat la sale, 
in această primăvară, încă o 
mulțime de colegi. Și ca și el, 
după cum singur mărturisea, ei 
toți au plecat cu gindid hotărît 
de a fi prin munca și cunoștințele 
lor cit mai de folos oamenilor 
in mijlocul cărora vor trăi de 
aci înainte.

V. BĂRAN

Pionieri din Constanța, cu- 
rățind pomii de uscături.



Cercetarea științifică
în sprijinul ridicării calității
Energetică Zootehnie

Prof. dr. ing. Remus Radulei
membru corespondent al Academiei R.P.R. 

director al Institutului de Energetică al Academiei RP.R.

Directivele C.C. al P.M.R, 
cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii 

socialiste in cinstea aniversării 
a 40 de ani de Ia înființarea 
Partidului Comunist din Ro- 
minia prevăd că în fața tutu
ror muncitorilor, maiștrilor, in
ginerilor și oamenilor de 
știință stă sarcina de mare 
importanță de a desfășura o 
activitate susținută și siste
matică pentru obținerea de 
produse de calitate superioa
ră, la nivelul celor mai bune 
realizări similare de pe piața 
mondială. Ele arată că lupta 
pentru o calitate superioară a 
mașinilor și utilajelor contri
buie la reducerea cheltuieli
lor de producție și obținerea 
de mari economii, la ridica
rea productivității muncii și 
sporirea producției — și că, 
deci, trebuie privită ca o sar
cină centrală, cu caracter 
permanent în îndeplinirea 
planului de stat, a cărei rea
lizare are repercusiuni favo
rabile in toate domeniile ac
tivității economice.

îmbunătățirea calității pro
duselor siderurgice, reducerea 
consumurilor specifice de 
cocs, energie electrică, com
bustibil, feroaliaje, materiale 
auxiliare etc., reducerea pier
derilor de energie electrică în 
transportul și distribuția ei 
— între altele, prin stabili
rea celor mai avantajoase 
scheme de funcționare — 
cum și modernizarea echipa
mentelor energetice pentru li
nii și stații și adaptarea lor 
la nevoile impuse de auto
matizarea sistemelor electro- 
energetice — iată cîteva din 
problemele ridicate în prezent 
de dezvoltarea economiei na
ționale și care formează 
principalul obiectiv al activi
tății Institutului de Energetică 
al Academiei. Să examinăm 
cîteva din sarcinile imediate, 
principale pe care Directivele 
le pun în fața cercetătorilor 
din aceste sectoare ale institu
tului nostru.

Dintre problemele care 
sprijină mărirea producției și 
ridicarea calității produselor 
în sectorul siderurgiei, rele
văm fabricarea cocsului din 
cărbunii noștri slab agluti- 
nanți sau neaglutinanți din 
Valea Jiului, cum și reduce
rea conținutului de sulf în 
cocsul fabricat. Aceste pro
bleme au fost luate în cer
cetare de vreo cîțiva ani, în 
cadrul sectorului de cărbuni 
al secției de termoenergeti- 
că și combustibili a institu
tului — și urmează ca după 
ce au fost încheiate în fa
zele realizabile în institut, să 
fie urmărite pînă la aduce
rea lor in faza industrială. 
Procedeul propus de noi pen
tru cocsul din cărbuni ne- 
aglutinanți își așteaptă încer
carea în fază semiindustrială. 
Cercetările noastre privind 
desulfurarea cocsului fabricat 
prin procedeul clasic s-au în
cheiat în faza pilot, cu o re
ducere a conținutului de sulf 
total de la 2,4 la sută la 1,4 
la sută, iar cercetările pri
vind desulfurarea oxidativă a 
cărbunilor s-au încheiat în 
faza de laborator, cu o în
depărtare a sulfului în pro
porție de aproximativ 30 la 
sută. Și în acest sector stă 
acum în fața cercetătorilor 
noștri problema apropierii de 
faza industrială.

în domeniul utilizării ener
getice a combustibililor so
lizi, eforturile de cercetare ale 
secției noastre de termoener- 
getică și combustibili sînt în
dreptate spre problemele de 
ardere a ligniților, cate re
prezintă o fracțiune conside
rabilă din rezervele de ener
gie ale țării noastre, cu o 
concentrare masivă in Olte
nia.

In domeniul 
ENERGETICII, 
principale, abordate de cer
cetătorii din institut, privesc 
evoluția sistemelor electro- 
energetice, problemele deter
minării rezervei de putere a 
stabilității și reglării lor, 
cum și Aplicarea auxiliarelor 
de calcul moderne in studiul 
lor. După ce s-au făcut cer
cetări experimentale, pe mo
delă, și s-au stabilit indici ca-

ELECTRO- 
problemele

Chimiștii stăpinîi atomului
In anul 1911, a fost dezvă

luită taina atomului. Și in ju
mătatea de sicol tare a tre
cut de atunci, chimiștii au pă
truns cu îndrăzneală creatoare 
In tainele structurii materiei

Ei au creai pe cale sinte
tică substanțe care există pu
țin sau nu există In natură. 
Competiția Intre uriașul la
borator al naturii și genialul 
efort creator al celor care plă
mădesc structuri atomice ine
dite, este în plină desfășu
rare.

Traducerea cărții lai A. Bu
lanov, apărută în colecția 
„Știința învinge" a Editurii 
tineretului, este dedicată chi
miei materialelor sintetice Șl 
chimiei fizice, strins legată 

racteristici ai lor, raportați la 
noduri, cercetătorii au atenția 
indreptată spre ridicările ex
perimentale care le vor per
mite aplicarea practică, cit 
mai grabnică a rezultatelor 
obținute.

In domeniul ENERGETICII 
GENERALE, problemele pre
determinării necesarului de e- 
nergie și a bilanțurilor ener
getice, pe întreprinderi și pe 
țară, vor sta cu acuitate mă
rită, in fața sectoarelor aces
tui domeniu. Problemele teh- 
nico-economice ale valorifi
cării complexe a resurselor 
termoenergetice, cu studii 
axate pină acum pe sectoa
rele Valea Jiului și Oltenia, 
vor fi generalizate în vede
rea aplicării rezultatelor șl

I In laboratorul de însămînțâri artificiale doi cercetători ai Insti- 
■ tufului de Cercetări Zootehnice lucrează la elaborarea unei noi 
î metode.

Foto : VASILE RANGA 

pentru alte regiuni ale țării, 
care prezintă importanță în 
privința resurselor energetice.

Sarcinile trasate prin Direc
tive, ne îndeamnă să strîn- 
gem și mai mult legătura cu 
producția, atît pentru a grăbi 
aplicarea în producție a re
zultatelor cercetărilor de pînă 
acum, cît și pentru generali
zarea aplicărilor fructuoase 
și pentru acordarea de asis
tență tehnică.

Legătura directă cu între
prinderile de producție a fost 
totdeauna eficientă și stimu
latoare pentru cercetarea noas
tră. Experiența pozitivă pe care 
o avem cu inginerii din ex
ploatările instalațiilor electrice 
ale regiunii petroliere Cîm- 
pina, Ploiești și cu Direcția 
mecano-energetică din Minis
terul Petrolului și Chimiei in 
probleme de tehnica tensiuni
lor înalte, cu uzinele „Stea
gul roșu", „Vasile Tudose“, 
„23 August”, „L C. Frimu“, 
„Timpuri noi“, sau Atelierele 
Centrale Mediaș, in probleme 
de ardere în motoare și pom
pe de injecție, cu 
„Mao Țze-dun“ în 
grătarelor și al 
Vuia, dovedește cu prisosință 
foloasele care rezultă din a- 
cest contact atit pentru ridi
carea nivelului producției, cit 
și pentru justa orientare a 
cercetărilor actuale și viitoa
re. Pentru a sprijini genera
lizarea aplicărilor fructuoase 
ale cercetărilor de pînă a- 
cum și pentru a accentua a- 
asistența tehnică, cercetăto
rii institutului au hotărit să-și 
îndrepte eforturile în spri
jinul multilateral în deosebi 
al unor întreprinderi mai 
mari, specifice, iar conținutul 
Directivelor îi întărește în a- 
ceastă hotărîre.

Uzinele 
domeniul 
cazanelor

de ea, adică problemelor a 
căror rezolvare contribuie din 
plin ta dezvoltarea economiei 
naționale a U.R.SS., la sa
tisfacerea tot mai deplină a 
cerințelor constructorilor co. 
munismului.

Cartea lui Buianov poves-

Ce sâ citim
tește tinerilor cititori despre 
stăplnii atomilor. Termenul 
„povestește" nu este in acest 
caz impropriu pentru Că deși 
autorul se referă la variate 
șl complexe probleme tehnico- 
științifice, păstrlnd terminolo.

director adjunct științific

fa
s' 

avutPe baza propunerilor 
cute în 
discuțiile 

loc și pe baza 
bil’rtăților existente 
re sector de activitate, 
roasele colective de lucru din 
cadrul Institutului nostru, și-au 
luat o serie de angajamente 
concrete, axate pe Directivele 
GC. oJ P.M.R., strins legate de 
sarcinile ce stau in fața cerce
tătorilor noștri.

Obiectivul principal al anga
jamentelor luate il constituie 
calitatea înaltă a producției și 
a produselor specifice, atit în 
condițiile muncii de cercetare, 
cît și in acțiunea de îndrumare 
și sprijinire a sectorului socia
list al agriculturii pe linia spo
ririi producției zootehnice, pre- 

întrunirile 
care au 
studierii posi- 

în fieca- 
nume-

eum șl în activitatea de pro. 
ducție din unitățile proprii.

Deosebit de Importante sint 
angajamentele secțiilor de spe
cialitate cu privire la elabora
rea metodelor pentru intensifi
carea și accelerarea ritmului lu
crărilor pentru formarea unor 
rase noi cu productivitate ridi
cată, cu privire Ia elaborarea 
metodei de determinare a sexu
lui la pui încă din momentul 
ecloziunii, îmbunătățirea însem
nată a calității laptelui la rasele 
noastre de vaci prin infuzie cu 
Jersey - ceea ce duce la ridi
carea cu 20-25 la sută a conți
nutului procentual de grăsime 
din lapte — ca și cercetările 
privitoare la controlul producției 
la porcine și la elaborarea me
todelor pentru verificarea însu
șirilor ereditare ale reproducă
torilor folosiți pentru însămin- 
țări artificiale. Trebuie sâ subli
niem de asemenea faptul că pa
ralel cu această activitate de 
cercetare, toți cercetătorii Insti
tutului nostru s.au angajat să-și 
intensifice activitatea de intro
ducere a tehnicii noi în produc
ția zootehnică din gospodăriile 
colective și de stat, atit pentru 
mai buna organizare o secto
rului zootehnic, cit și pentru rea. 
li za rea și depășiiea sarciniio’ 
de producție și de livrare ale a- 
cestor gospodării, sub aspect 
calitativ și cantitativ.

Pe lingă aceste obiective, 
colectivele de muncitori, tehni
cieni și cercetători științifici 
din stațiuni, îndrumați și ajutați 
de organele centrale, și-cu 
luat o serie de angajamente 
privitor la ridicarea calității și 
sporirea cu pînă la 10*/«  a nu
mărului reproducătorilor de 
mare valoare, produși și livrați 
pentru nevoile producției ; ri
dicarea calității și depășirea 
sarcinilor de livrare a produ
selor zootehnice (corne, lapte, 

gia adevărată el reușește să 
prezinte acest material intr-o 
formă literară atractivă și 
accesibilă, in care imaginația 
scriitorului însuflețește unele 
cunoștințe ce Par a f1 aride. 
La aceasta contribuie din plin 
și spirituala ilustrație a vo
lumului (reprodusa de ase. 
meni după originalul tn limba 
rusă) ca și traducerea clară a 
inginerului V. Buta

Cartea lui A. Buianov faci, 
lltează tinerilor cititori, tnțe- 
legerea unor aspecte de bază 
ale unuia din cele mai im. 
portante 
cercetării 
porane.

compartimente ale 
științifice contem.

P. SLĂVESCU

Dr. Ion Fișteaq
al Institutului de cercetări zootehnice

1961 să 
unități- 

Institutu- 
pentru 

de 
oi și 3.800

ouă, etc), cu 6-20% față de 
sarcinile de plan ca și redu
cerea cu 20 la sută și a morbi
dității și mortalității la animale.

De o deosebită importanță 
pentru practica creșterii și spo
ririi producției animale este 
angajamentul luat de sectoa
rele de producție și de cerce
tare privitor la îmbunătățirea 
calitativă a silozului de po
rumb prin sporirea conținutului 
în substanțe proteice, ceea ce 
determină o însemnată ridicare 
a valorii hrănitoare a acestuia. 
Pentru aceasta, stațiunile zoo
tehnice experimentale ale I.C.Z.- 
ului s-au angajat să extindă 
culturile de porumb pentru si
loz în amestec cu leguminoase, 
pe suprafețe sporite cu 10—15% 
față de sarcinile de plan.

Unul din mijloacele impor
tante prin care se realizează 
sarcinile actuale ale' zootehniei 
noastre, îl constituie însăimință- 
rile artificiale. Insămînțările ar
tificiale cu material excepțional 
vor asigura obținerea într-un 
timp scurt a unei descendențe 
numeroase, cu productivitate 
superioară, exprimată, în cazul 
bovinelor, prin sporirea pînă la 
50-100°/o și uneori chiar mai 
mult decît dublu a producției 
de lapte, la vaci, iar în cazul 
ovinelor prin îmbunătățirea ca
lității linii, concomitent cu o 
însemnată sporire a cantității 
acesteia.

Pe această linie colectivele 
de lucru respective s-au anga
jat ca în cursul anului 
asigure cu mijloacele 
lor experimentale ale 
lui, materialul necesar 
însămînțarea unui număr 
cel puțin 220.000 
vaci din gospodăriile agricole 
colective și de stat, ceea ce 
reprezintă o depășire de peste 
15% a sarcinilor stabilite prin 
planul anual. Astfel, in cazul 
ovinelor -se vor folosi în această 
acțiune numai berbeci cu o 
producție de 12-25 kg lină, iar 
in cazul bovinelor numai tauri 
coro provm de Io voai ce cu 
dat peste 6.000-9.000 I. lapte. 
Descendența obținută, in con
diții normale de creștere și în
treținere, va moșteni valoroasele 
însușiri productive ale acestor 
reproducători, iar Ia rindul ei 
va transmite aceste însușiri 
nerațiilor următoare.

O importanță deosebită 
și cercetările întreprinse 
colectivele noastre pe 
creării unor rase cu productivi
tate ridicată șl bine adaptate 
Condițiilor naturale și de 
tere specifice diferitelor 
giunî din țara noastră.

Prin crearea pe baza 
țuroane cu lină puțină și 
tativ inferioară, improprie pentru 
fabricarea stofelor, a unor rase 
noi, cu lină multă și de calitate 
superioară, ca și prin crearea pe 
baza rasei locale primitive 
sură de stepă, a unor efective 
cu producție dublă de lapte și 
mult sporită de carne, sau 
prin crearea unei rase econo
mice de porci de carne, adap
tați condițiilor aspre de climat 
din Bărăgan și dm Dobrogea, 
se răspunde unor cerințe deo
sebite ale economiei noastre 
socialiste.

ge-

au 
de 

linia

creș- 
re-

oilor 
caii-

O importantă realizare

în chirurgia toracică
La 

ziologie
clinica de fti- 
i a Institutu

lui de ftiziologie al 
Academiei de Știin
țe Medicale a 
U.R.S.S., in tratarea 
stenozei brdnchiilor

doars-a efectuat 
rezecția branch iilor, 
păstrîndu-se țesutul 
pulmonar neafectat.

Stenoza 
lor este 
grea, însoțită de în

bronchii- 
o boală

Intr-unul din laboratoarele Institutului de Mecanică Aplicată.
Foto; AGERPRES

lciumetal
1.270.000 km

sîrmă

■le

Imaginați-vă o sîrmă ou dia
metrul de un micron. Spun să 
vă imaginați deoarece o aseme
nea sîrmă nu poate fi văzută 
decît cu un microscop. De aceea 
ea poartă denumirea de micro
conductor, iar tehnica producerii 
ej — după reușita expresie a 
marelui metalurg sovietic, I. P. 
Bardin — a primit numele de 
micrometalurgie, ramură nouă a 
tehnicii sovietice.

La prima vedere, producția 
unei sîrme cu un diametru de 
un micron, sau chiar cu diame- 
tre submicronice, poate să pară 
doar o simplă curiozitate, fără 
aplicații practice.

Totuși, micrometalurgia s-a 
născut din cerințele progresului 
tehnic și în special ale domenii
lor lui celor mai avansate — 
radioelectronica și automatica, 
iar contribuția micrometalurgiei, 
alături de cea a semiconductoa
relor, a dus la un însemnat 
progres în electronică.

Mulți ani oamenii de știință și 
tehnicienii au căutat căile reali
zării unui aparataj radioelectro- 
nic din piese microminiaturale, 
denumite micromoduli. Aplica
rea micromodulilor a permis 
reducerea greutății și dimensiu
nilor aparatelor pînă la 1000 ori 
(în unele cazuri) în comparație 
cu instalațiile electronice comu
ne. Fără existența tehnicii mi
cromodulilor nu ar fi putut exis
ta nici sputnicii, nici rachetele 
interplanetare întrucît piesele 
obișnuite de radio nu puteau fi 
folosite pe asemenea corpuri cos
mice.

Micrometalurgia a rezolvat una 
din problemele imoortanie 
tehnicii micromodulilor prin pu
nerea la dispoziția electroniști- 
lor a firelor metalice ultrasub- 
țiri, care permit, de pildă, înfă
șurarea pe un cadru cu dimen
siunile de 1 mm x 1 mm a unui 
strat de 5000 de spire din sîrtnă 
izolată cu sticlă, și al cărui dia
metru nu depășește 0,2 microni. 
Pe același cadru nu ar fi încăput 
mai mult de 30 de spire din cea 
mai subțire sîrmă de cupru, 
fabricată prin metodele obișnuite 
de laminare sau trefilare. Numă
rul spirelor bobinei a crescut 
astfel de 170 de ori, iar ea și-a 
redus într-atît volumul îneît 
practic a devenit „bidimensio
nală" .

Aplicarea largă a conductori
lor ultrasubțiri a permis realiza
rea rezistențelor miniaturale din 
sîrmă de mangan de 100.000.000 
de Ohmi, a microtransformatoa- 
relor, microreleelor, termoredre- 
soarelor, a releelor vacumatice, 
a diferitelor aparate de măsură 
și a altor dispozitive folosite ia 
rachete și sputnici.

Noile piese, produse din mi- 
eroconduetori eu iaolații de sti
clă. se dirtiag priatr-o stabili
tate tensicâ o* 7 ari s<i 
mare decât cea comuni Ele re
zistă la o aBpraîncărcare de trei 
ori mai mare la tensiune și de 
zece ori mai mare la intensi
tate. Funcționînd în vid ele îl 
conservă, făcind astfel să crea
scă durata de funcționare a sis
temelor.

Bazele micrometalurgiei au 
fost puse în Uniunea Sovietică 
prin lucrările prof. A. V. Uli- 
tovschi, V. G. Krasinkov și ale 
ing. N. M. Averin, care au rea
lizat o instalație de producere a 
firelor metalice ultrasubțiri di
rect din metal topit și acoperite 
totodată cu un strat izolator de 
sticlă.

Noua metodă de fabricare a 
microconductorilor permite o 
automatizare completa a proce
sului de producție. Dintr-un 
centimetru cub de metal se pot 
obține 1.270.000 km de sîrmă cu 
un diametru de 0,1 microni.

Sîrmă astfel obținută este de 
aproximativ 300 de ori mai sub
țire decît cea fabricată prin la
minarea sau trefilarea celor mai 
plastice metale. In plus ea poa
te fi produsă din orice metal 
friabil, neadecvat prelucrării me
canice în condiții obișnuite.

TEOFIL ROLL

•uficiență respirato
rie și tuse spastică. 
Pînă in prezent in 
intervențiile chirurgi
cale se efectua re
zecția întregului 
pulmon.

Uzina de utilaj electronic 
„Elwro“ din Wroclav, produ
ce utilaj electronic complex. 
Intre altele se fabrică aici 
aparatul „Odra 1001“ pe 
bază de tranzistori, ser
vind !a controlul de la dis
tanță al proceselor tehnolo. 
gice. In foto : Constructorii 
instalației electronice „Odra

 1001".

Foto : TASS - MOSCOVA

„CAPUL IZOLAT44
DEZVĂLUIE TAINELE

CREIERULUI
Asistînd la o experiență a acad. prof. Gr. Benetato

La prima vedere, ne aflăm 
într-o sală de operație 
ca oricare alta. Tot fe

lul de aparate, cutii cu instru
mentele pregătite, recipiente 
cu singe pentru transfuzii, ba
loane cu oxigen, o forfotă tă
cută de chirurgi, asistenți, su
rori în halate imaculate. Doar 
masa de operație e oarecum 
deosebită: diferă de cele o- 
bișnuite prin dimensiunile re
duse. Dar și „pacientul" nu e 
dintre cei obișnuiți: e un cîine. 

începe intervenția chirurgi
cală care va pregăti „capul 
izolat" pentru una din obișnui
tele experiențe ce se fac aici, 
la „Institutul de fiziologie nor
mală și patologică".

După cum se știe, metoda 
„capul izolat" a fost ela
borată de cunoscutul sa

vant fiziolog acad. prof. Gri- 
gore Benetato, care conduce a- 
cum Institutul amintit mai sus 
și de colaboratorii săi dr. I. O- 
prișan și dr. I. Baciu. Metoda 
aceasta, călduros apreciată nu 
numai de oamenii de știință 
din țară ci și de cei din Mos
cova și Buenos Aires, din Pa
ris și din Stockolm, ca și din 
multe alte centre științifice 
unde a fost invitat acad. Be
netato, reprezintă un nou cu- 
vînt în fiziologie, mai ales în 
fiziologia creierului. Ea per
mite să se studieze și mai pro-

Cursuri penfru specialiști 
în utilizarea izotopilor

în Capitală a început cea 
de-a 12-a serie de cursuri care 
pregătesc specialiști în ve
derea extinderii utilizării izo
topilor radioactivi în diverse 

fund metabolismul și chimis
mul cerebral și aceasta — pe 
viu. Cercetătorul poate pă
trunde mai adine în tainele 
creierului, precum, și în cele 
mai fine aspecte biochimice, 
care întrețin funcționarea or
ganismului, în general, și a 
sistemului nervos, în special.

Prin studiile sale, acad. Be
netato se plasează pe linia cea 
mai avansată a fiziologiei mon
diale, căci el a reușit să mear
gă în profunzimea fenomene
lor. Profesorul Benetato este 
printre puținii fiziologi din 
lume care îmbină efectele 
electrofiziologice cu cele bio
chimice. Căci, de obicei, fie
care din aceste aspecte se stu
diază separat, electrofiziologul 
neintrînd în domeniul biochi- 
mistului și invers.

După acest scurt intermezo 
teoretic, să revenim în sala de 
operații.

Iată, pe masă se află clinele 
(3 ani, 16 kg — după cum e no
tat pe o fișe alăturată). E com
plet anesteziat. Doarme liniș
tit și nici nu visează că în ju
rul gîtului i s-a făcut o inci
zie, și stufoasa-i blană a fost 
dată înlături.

Metoda „capului izolat", în
tre altele, cere o mare precizie 
din partea chirurgilor. In 
fond, ei trebuie să izoleze 
complect capul de trunchi din 
punct de vedere vascular. 
Singura legătură rămasă este 
cea nervoasă. Pentru aceasta, 
se merge, cu o anumită teh
nică — pusă la punct de acad. 
Benetato și colaboratorii săi — 
strat cu strat, pînă la coloana 
vertebrală...

'Au trecut trei ore și jumă
tate. Căpuș este izolat. Unica 
legătură rămasă între cap și 
corp este măduva spinării. 
'Astfel se poate urmări activi
tatea creierului nu numai la 
nivelul sistemului nervos cen
tral, ci și la nivelul trunchiu
lui.

/n clipa aceasta începe ex
periența. Cîinele — ca- 
re-și continuă somnul 

său — este pus într-un aparat 
care permite introducerea in 
cap a unor electrozi pe 
baza unor repere gradate, 
care țin seama de „topografia" 
creierului. Așa se poate ști 
precis ce loc anume din creier 
e cercetat. De la acești elec
trozi pornesc fire ce duc în
tr-o uriașă cutie metalică unde 
biocurenții creierului sînt am
plificați și apoi înregistrați pe 
o diagramă.

Conform unui anumit plan, 
se cercetează de fiecare dată 
diverse fenomene. De pildă, se 
urmărese fenomenele nervoase

siderurgică, 
construcții

de la cate-
la

domenii ale economiei și ști
inței.

Cursurile, organizate de Co
mitetul pentru energie nuclea
ră al Consiliului de Miniștri și 
Institutul de fizică atomică; 
sint frecventate de peste 60 
de ingineri din industriile chi
mică, petrolieră, 
transporturi, din 
etc.

Cadre didactice 
dra de fizică atomică de 
Universitatea „C. I. Par hon” 
și specialiști de la Institutul 
de fizică atomică predau no
țiuni de fizică nucleară, de 
detectare și măsurare a radia
țiilor, de utilizare și manipu
lare a izotopilor etc. Cursanții 
participă la seminarii și la lu
crări de laborator.

La Institutul electrotehnic de 
comunicații „M. A. Bonei 
Bruevici" din Leningrad, s-a 
construit o mașină electronică 
universală destinată să efec
tueze lucrări tehnico-știin- 

țifice și inginerești.

apoi se extrage

și biochimice ce au loc atunci 
cînd se efectuează o anumită 
funcție organică (respirație, 
circulație, digestie etc), precum 
și rolul centrilor nervoși în 
reglarea diferitelor funcții ale 
organismului. Acad. Gr. Bene
tato a dovedit prin această 
metodă că fagocitoza (proprie
tatea globulelor albe de a „în
ghiți" microbii și celulele 
moarte), ca și fenomenele de 
imunitate nu sînt dirijate de 
glandele cu secreție internă și 
în special de hipofiză — așa 
cum se credea pînă nu de mult 
— ci de centri nervoși superi
ori.

Se inoculează apoi în 
trunchi sau în cap diverse me
dicamente, 
singe și se analizează pentru 
a se vedea cum influențează 
ele asupra 
respectiv — a corpului.

Prin metoda „capului izolat" 
s-a ajuns pînă acum la o serie 
de rezultate interesante. De 
pildă, s-a dovedit că somnote- 
rapia nu dă întotdeauna rezul
tatele dorite și este recoman
dabilă numai în unele cazuri. 
S-a stabilit, de asemenea, ro
lul serotoninei (o substanță 
care se găsește mai ales în 
singe, în creier și în tubul di
gestiv și care transmite influ
xul nervos la nivelul centri
lor simpatici) și contribuția ei 
la menținerea tonusului sim
patic central, precum și alte 
fapte de o deosebită valoare 
științifică și practică pentru 
medicină.

creierului sau —

Cu toate că se folosește de 
mai mulți ani, metoda 
„capului izolat", nu s-au 

epuizat încă toate posibilitățile 
ei. Metoda aceasta are vaste 
aplicații în biochimia, electro- 
fiziologia, fiziologia și farma
cologia creierului.

In același timp, însăși me
toda este în plină evoluție. 
Acad. Benetato nu o consideră 
pe deplin pusă la punct. Sa
vant cu un vast orizont. își 
perfecționează continuu meto
da. La început, capul izolat 
era alimentat cu sîngele pro
venit din trunchiul unui alt 
cîine; între cele două corpuri 
se făcea legătura cu ajutorul 
unor vase de polietilen. Pasul 
următor a fost perfuzia arti
ficială așa cum am văzut mai 
înainte. S-a trecut și la o a 
treia fază: s-au făcut cercetări 
pe „creier izolat", adică prin- 
tr-un sistem în care sîngele 
din aparat circulă numai prin 
creier și nu prin întreg capul 
izolat-

Acum se pregătesc alte ex
periențe de la cart se așteaptă 
noi rezultate, dezvăluirea unor 
noi secrete din tainele încă a- 
tit de numeroase ale creieru
lui.

D. LAZARESCU



via ti-

tre, la birou-
V.T.M. ale

DOI INSTRUCTORI
in- 

Co- 
raio- 
Te-

edința cu 
structorii 
mitetului 
nai U.T.M. 
cuci se termina
se. Unii dintre 
instructori au 
mai întîrziat dis- 

cutind cu membrii biroului raio. 
nai U.T.M. unele lucruri asupra 
cărora mai aveau nevoie de lă
muriri suplimentare, punîndu-și 
ordine în notițe, întocmindu-și 
planul de deplasare. Din cate
goria acestora, face parte și to
varășa Emilia Florea. Ion Epu
re însă a fost mai grăbit. Și-a 
strins în pripă hîrtiile, le-a a- 
runcat în geantă, și-a pornit mo
tocicleta și a plecat.

Amîndoi instructorii amintiți 
aveau aceleași sarcini: să îndru
me organizațiile U.T.M. pentru 
a mobiliza întregul tineret în 
campania agricolă de primăvară; 
să le ajute să îmbunătățească 
conținutul adunărilor generale 
U.T.M. Nu erau sarcini noi și 
nu acum auziseră despre ele 
pentru prima dată. Să vedem 
insă cum s-a ocupat de rezolva
rea lor fiecare dintre ei.

Ion Epure, răspunde de în
drumarea organizațiilor U.T.M. 
din trei comune apropiate: Cio- 
răști, Priponești, Sohor. La 
Ciorăști l-a căutat pe secreta
rul comitetului comunal U.T.M., 
i-a cerut să-și scoată caietul de 
notițe și i-a dictat:

— Trebuie să pregătim cam
pania de primăvară : cărat gu
noi, pregătit atelaje... Știi tu ce 
mai trebuie... înțeles, nu ?

— Da, înțeles...
— Trebuie să îmbunătățim 

conținutul adunărilor generale. 
Faceți și voi niște adunări te
matice acolo, mai interesante, 
mai bogate în conținut, ce naiba, 
nu sînleți capabili ?

— Sintem tovarășe Epure, 
dar cum să tă spun eu. nu prea 
știm cum să le organizăm.

Epure rimase contrariat.
— Cum nu știi măi tovarășe ? 

Nu v-am spus eu de atitea ori 
cum și in ce fel ? Instrucțiuni ați 
primit, îndrumări destule. Gata. 
Practic acum. Muncă concretă, 
practici, măi frate. Nu mai mer
ge așa. Limpede, nu ? Foarte 
bine. Eu plec la Priponești și 
Sohor. Cind mă întorc să găsesc 
situația cercurilor naturaliștilor, 
tabelul colectivului de conducere 
al cercului, situația cititorilor de 
la bibliotecă, și însfîrșit, vezi și 
tu ce situații mai poți face.

Și lucrurile s-au petrecut in
tr-un chip asemănător și în ce
lelalte comune. A procedat bine 
tovarășul Epure ? Evident ci nu. 
Dar si dovedim. Și pentru acea-'- 
ta si luăm citeva exemple, in 
gospodăria colectivi din centrul 
de comună, s-a propus înființa
rea a două echipe de tineret. Se
cretarul comitetului comunal 
U.T.M., secretarul organizației 
de bază U.T.M. din G-4.C. nu 
știau însă cum se formează a- 
ceste echipe. Un tabel cu tineri 
e ușor de făcut. Dar asta nu 
înseamnă însă și crearea unei 
echipe. în loc insă să ajute prac
tic organizația U.T.M. în mobili, 
zarea tineretului la o treabă atit 
de necesară și utilă gospodăriei, 
instructorul raional s-a mulțumit 
doar să dea citeva indicații ge
nerale.

La fel stau lucrurile și cu adu
nările generale. O simplă indica, 
ție nu rezolvă o problemă atit 
de importantă pentru munca or
ganizației. Instructorul comite
tului raional U.T.M. știe că în 
anul care a trecut au fost destui 
tineri, printre ei și utemiști, care 
in toiul campaniilor agricole au 
lipsit de la lucru. Este știut doar 
că pentru un utemist, mebru al 
G.A.C., principala lui datorie

este să lupte cu toate forțele 
pentru întărirea economico-or- 
ganizatorică a G.A.C. 
putea constitui subiectul 
dunări generole U.T.M. 
torul comitetului raional 
avea datoria să stea 
ceasta comună mai multe zile, 
să ajute practic comitetul U.T.M. 
in pregătirea adunării, la orga
nizarea unor discuții individuale 
cu tinerii care au lipsit de la 
munci în amil trecut.

Aceasta 
unei a- 
Instruc- 
U.TM. 
în «-

Cum ar fi trebuit să acțio
neze tovarășul Epure, o- 
dată întors de la raion în 

comună ?
Vom încerca să răspundem la

Față în față
această întrebare, analizînd felul 
în care a muncit practic pe teren 
tovarășa Emilia Florea.

Să luăm de pildă comuna Bu- 
ciumeni. Ajunsă aici s.a sfătuit 
cu instructorul comitetului raio
nal de partid asupra felului în 
care pot fi aplicate în viață cel 
mai bine sarcinile primite de la 
raion. Apoi a urmat o discuție 
cu comitetul U.T.M. și cu activul 
acestuia. împreună s-au sfătuit 
pentru găsirea celor mai bune căi 
de mobilizare a tinerilor la 
campania de primăvară, asupra 
problemelor care urmează să fie 
puse în disuție în adunările ge
nerale. Cu toții au ajuns la con
cluzia că în toate organizațiile 
de bază este bine să se țină acum 
o adunare generală UITAI, pe 
tema: „Lupta pentru continua 
întărirea a G-A.C. — saranu 
principală a fiecărui Bi/Wltf*.  
S-a hotărî: de zseaenea organi
zarea tsaui srhimi de experien
țe iaisa echipele de tineret; gră
birea acțiunii de cărare « gu
noiului de grajd pe cimp ele.

La prima vedere s-ar părea că 
instructoarea, stabilind toate a- 
cestea, ar fi trebuit să plece in- 
tr-altă comuni. Dar treaba înce
pută nu era nici pe jumătate ter
minată. Jnlr-un anumit fel — 
spunea tovarășa Emilia — de ti
bia de acum încolo trebuie si 
ajut comitetul U.T.M., practic, 
concret, punind umărul alături 
de el".

Și așa a și făcut. împreună cu 
membrii comitetului comunal 
U.T.M. a ajutat organizația 
U.T.M. de la centrul de comuna 
în pregătirea adunării gene
rale U.T.M. A sfătuit comitetul 
U.T.M. să formeze un colectiv 
de tineri care să se ocupe de în
tocmirea dării de seamă, pe care 
l-a ajutat apoi si faci o tematică 
amănunțită a materialului. La 
îndrumai cum trebuie să se do
cumenteze pentru întocmirea re
feratului. Alți membri ai comi
tetului, utemiști, s-au ocupat de 
pregătirea silii, de mobilizare, 
de popularizarea temei adunării 
generale.

Dar, adunarea urma să se țină 
abia peste o săptămînă. Pregăti, 
rea ei începuse. Comitetul 
U.T.M. știa acum cu precizie ce 
are de făcut în această privință. 
Imediat după adunare urma să 
aibă loc schimbul de experiență 
între echipele de tineret. Și a- 
cesta trebuia pregătit. în primul 
rînd trebuia asigurată mobiliza
rea, ajutat responsabilul echipei 
de tineret din GM.C„ de la cen
tru de comună pentru a se pre
găti temeinic în vederea împăr
tășirii și celorlalți tineri a felii, 
lui cum este organizată munca 
în echipa pe care o conduce. In
structoarea a sfătuit comitetul 
U.T.M. ca o parte din membrii 
săi, cu tovarăși din activ, să se 
ocupe de mobilizare, iar secreta-

rul de pregătirea resporucbUu- 
lui de echipă.

Nu vom insista mai mult a- 
supra acestor acțiuni, pentru ci 
pregătite în felul acesta este fi
resc ca ele si dea fi rezultatele 
așteptate, iar comitetul U.TAt. 
să știe la riadul său mult mai 
bine să.și organizeze munca, să 
îndrume activitatea organizațiilor 
de bază U.T.M.

J-ar fi fost oare greu și lo
ji va roșului Epure m mun

cească in felul acesta, să 
depășească stadiul îndrumărilor 
date în general ți să ajute con
cret munca organizațiilor de 
bază U.T.M., așa cum de altfel 
i-a cerut în nenumărate rinduri 
biroul comitetului raional U.TM? 
Fără îndoială ci nu. Se cerea în. 
tr-adevăr un efort mai mare, un 
volum mai mare de muncă. Dar 
fără aceasta nu-ți poți îndeplini 
sarcina de mare răspundere pe 
care o ai — de a îndruma acti
vitatea organizațiilor U.TM., 
de a le ajuta să-și organizeze 
munca mai bine. Or, se pare, țâ 
lucrul acesta tovarășul Epure na 
l-a înțeles îndeajuns de bine.

har-
a »-

ne ocupăm 
de viitorii utemiști

iipsrtiirir intr-an» din cele 
cau bune brigăzi. A 
partiu, in brigada 
de utemista Tudora 
care majoritatea sînt 
care formează un 
disciplinat și plin de 
dere. Și, insfrișit 1 
drums: să-și continue școala 
(la școala noastră s-au în
ființat pentru clasele 5—7 
cursuri serale) pe care o pă
răsise la absolvirea clasei a 
IV-a. Comitetul U.T.M. s-a o- 
cupat îndeaproape de acest 
tînăr și a reușit să-I educe. 
Cind s-a prezentat în fața a- 
dunării generale era de acum 
un alt om. In primul rînd nu 
mai confunda organizația cu 
un club de distracții. Știa ce 
sarcini îi revin unui utemist. 
Dovada : în perioada în care 
se pregătise să devină mem
bru al organizației lucrase în 
gospodărie 130 zile-muncă, 
absolvise clasa a 5-a, se în
scrisese în cercul politic pe 
care-1 frecventa cu regulari
tate. Adunarea în care a fost 
primit in U.T.M. Ion Lascu 
a fost educativă pentru toți 
utemiștii. Ea a demonstrat în 
mod convingător puterea pe 
care o reprezintă colectivul, 
faptul că intr-un colectiv ca 
al nostru oamenii se trans
formă devenind folositori, 
dobîndind un țel în viață.

Am insistat asupra felului 
in care a fost ajutat Ion Las
cu pentru că uneori se înțe-

Tribuna 
secretarului 
organizației

U. T. M.
tivitățile de la căminul cultu
ral. In acest fel l-am ajutat 
să vadă cu alți ochi activi
tatea tineretului, să-și dea 
seama că la noi în gospodă
rie tinerii — indiferent de lo
cul de muncă pe care-1 au — 
lucrează cu sîrg alături de 
ceilalți colectiviști, făcind lu
cru de bună calitate, sporind 
astfel avuția colectivei, iar 
timpul liber și-1 folosesc pen
tru dobândirea a noi cunoș
tințe politice, culturale. Pa
ralel cu aceasta am cerut și

P. ISPAS
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vizită instructivă

L a 12 martie, în
că dis-de-di- 
mineață, în Pia. 

ța Unirii din 
șoara qu început 
sosească 
după camioane 
sute de tineri 
tiviști din 
Sînandrei, 
Mare, Cărpiniș, 
caș și din multe a-Ite 
sate. Din 30 de co
mune au venit peste 
780 de tineri

In primele ore ale

Timi- 
să 

ca mi ocne 
cu 

colec- 
Giarmata. 

Remetea 
Re-

dimineții tinerii au 
vizitat Muzeul Bana
tului, apoi au asistat 
cu toții la un specta
col cu piesa „Poveste 
din lrkuțk“ de Arbu
zov, dat de Teatrul de 
Stat din Timișoara.

Utemiștii au 
casa 
sko 
ascultat 
adunați 
vintele 
ne de

vizitat 
memoriale Oc- 

Terezia 
cu 

în careu, 
simple, 
căldură

și au 
emoție, 

cu- 
pli. 
ale

mamei Tereziei des
pre fiica ei, despre 
viața grea de odini
oară a copiilor de 
muncitori, despre lup
ta comuniștilor in 
anii grei oi ilegalității. 
Și după momentul de 
reculegere, semn de 
recunoștință față de 
eroii clasei munci
toare, din sute de 
piepturi au răsunat 
din nou cintece.'e re
voluționare atit de 
îndrăgite de tineret

Inițiativo Comitetu. 
lui raional U.T.M. Ti
mișoara, care a or
ganizat această fru
moasă acțiune în cin
stea aniversării a 40 
de ani de la înfiin
țarea Partidului Co
munist din Romînia, 
este bună și ea poa. 
te fi urmată și de 
aîte organe și orga
nizații U.T.M.

la înființarea P.C.R. 
bucureșteni vizitea- 
și mai mult interes

în aceste zile premergă. 
toare aniversării a 40 de 
ani de 
tinerii 
ză cu
Muzeul de istorie a parti
dului.

Fotografia noastră vă 
prezintă un grup de tineri 
de la Filatura „Dacia" în 
timp ce privesc o vitrină 
din acest muzeu în care se 
află macheta Doftanei.

Foto: V. RANGA
N. ȘTEFAN

fcst re- 
condusă 
Nae, în 
tineri și 
colectiv 

> răspun- 
1-am în-

lege simplist pregătirea tine
rilor pentru a intra în rîn- 
durile U.T.M. Pe noi nu ne 
mulțumește că tînărul știe să 
reproducă mai mult sau mai 
puțin exact prevederile din 
statut Noi urmărim ca el să 
înțeleagă profund ce cere or
ganizația de la membrii săi 
și mai ales faptul că încă din 
perioada de pregătire trebuie 
să se comporte ca un tînăr 
înaintat. Noi folosim perioada 
de pregătire pentru a-1 face 
să înțeleagă ce sarcini îi vor 
reveni ca utemist în gospodă
ria noastră colectivă, în bri
gada în care muncește, cum 
va trebui el să lupte aici, pen
tru aplicarea politicii parti
dului nostru. 11 ajutăm să 
înțeleagă că a face o muncă 
conștiincioasă și de bună cali
tate în G.A.C., a lupta pentru 
dezvoltarea proprietății ob
ștești, sînt sarcini principale 
care stau în fața lui ca ute
mist.

In acest fel ne ocupăm de 
tinerii care doresc să devi
nă membri ai organizației 
noastre. Firește însă că mun
ca de educare a lor continuă. 
La primirea în UZT.M, tînă
rul respectiv trebuie să știe 
cu precizie ce cere organiza
ția de Ia el, care sînt sarci
nile lui ca utemist. Datoria 
noastră după ce I'-am primit 
în U.T.M. este să-l ajutăm zi 
de zi să-și îndeplinească con
știincios aceste sarcini, urmă
rind să facem din fiecare ute
mist un adevărat constructor 
al socialismului.

N.

RADU C, ȘTEFAN 
secretar al comitetului 

U.T.M. din G.A.C.
„N. Bălcescu", comuna 
Bălcescu, raionul Călărași

Duminica tineretului

A intrat în obi
ceiul utemiș-
tilor 

bîrca, sat 
colectivizat 
ionul Sebeș, ca în 
cadrul adunărilor 
generale U.T.M. să 
discute și progra
mul „Duminicilor 
tineretului". Cu a- 
cest prilej se sta
bilesc acțiunile de 
muncă patriotică ce 
se vor organiza, 
temele conferințe
lor ce se vor ține 
în fața tinerilor, 
cintecele revoluțio
nare și populare 
care se vor învăța, 
poeziile ce var fi 
recitate și alte 
puncte din program. 
Pregătite în felul 
acesta, la „Dumini
cile tineretului" din

din Do- 
complet 
din ra-

Dobîrca participă 
astăzi un număr 
tot mai mare de 
tineri. Așa s-a în- 
tîmplat într-una 
din duminicile tre
cute. Inginerul zoo
tehnist Oniga Cons
tantin le-a vorbit 
tinerilor colectiviști 

-----și germani 
recenta Ho- 
a C.C. al 
și a Consi- 
de Miniștri

romîni 
despre 
tărîre 
P.M.R. 
liului 
privind măsurile ce 
trebuie luate pen
tru mărirea numă
rului de animale 
proprietate obșteas
că în G.A.C. După 
conferință tinerii au 
pus întrebări, au 
discutat despre gos
podăria lor, despre 
dezvoltarea secto
rului zootehnic. A-

poi, tinerii au 
pornit încolonați, 
purtînd drapelul 
brigăzii lor de mun
că patriotică, spre 
livezile gospodăriei 
agricole colective 
unde au curățat 
pomii fructiferi, 
i-au văruit, i-au 
săpat la rădăcină.

După muncă, ti
nerii romîni și ger
mani și-au arătat 
măiestria și pe sce
nă : au cîntat, au 
recitat poezii des
pre viața nouă în 
gospodăria colecti
vă, s-au avîntat în 
iureșul învîrtitelpr 
și al polcilor ger
mane, jocuri popu
lare tradiționale ale 
colectiviștilor din 
Dobîrca.
LAL ROMULUS

Ziua muncii

Pe întreg cuprinsul r 
giunii Ploiești, zii 
de 19 martie a f< 

declarată zi 
triotică.

Cu citeva 
adunările generale 
deschise, utemiștii ți tinerii, 
încadrați in brigăzi utemiste 
de muncă patriotică, au 
stabilit obiectivele la care 
vor lucra. In dimineața zilei 
de 19 martie in orașele re
giunii, in schelele petroli
fere ți în rafinării, pe șan
tierele de construcții, in 
sate ți comune, peste 31.000 
de tineri, mobilizați de or
ganizațiile U.T.M., au fost 
prezenți la muncă. Unele 
brigăzi utemiste de muncă 
patriotică, mai ales cele din 
gospodăriile agricole colec
tive ți de stat, au transpor
tat pe cimp importante can
tități de ingrâțăminte natu
rale. Altele au lucrat la re. 
pararea drumurilor ți înfru
musețarea satelor. Unul din-

re- 
ziua 

martie a fost 
de muncă pa-

zile înainte, în
> U.T.M.

■v

patriotice
tte obiectivele căruia i s a 
acordat o atenție deosebită 
a fost strângerea fierului 
vechi. Lozinca „Să colectăm 
cite 10 kg fier vechi de fie
care tînăr participant", care 
a stat la baza întrecerii din 
această zi, s.a dovedit pli
nă de roade. Numai în a- 
ceastă zi a fost colectată o 
cantitate de aproape 480.000 
kg fier vechi. Cea mai mare 
cantitate - 233.000 kg - 
au strins-o tinerii din orașul 
Ploiești. In orașul Buzău 
utemiștii de la uzinele Me
canica au strins și predat 
50.000 kg.

Această zi a fost conside
rată de organizațiile U.T.M. 
din regiunea Ploiești ca o 
repetiție generală în vede
rea marilor acțiuni care vor 
avea loc în luna aprilie, 
declarată in cinstea aniver
sării a 40 de ani de la în
ființarea partidului, ca lună 
a muncii patriotice.

N. PU1U

V. VASILIUe? Strigați mai tare tovarășe instructor că nu aud instrucțiunile...

Ajutorul nu se acordă

Fluxul și „refluxul" —i
- Am să-l chem pe to

varășul Stănescu Aurel — 
îmi spuse tovarășul Ținea 
Anatol, secretarul organi
zației de bază U.T.M. Ve
deți, dînsul este mai în 
problemă...

Peste citeva minute, se 
apropie de noi un tînăr 
vesel care, pregătindu-se 
parcă să ne țină un dis
curs, începu :

— Activitatea multila
terală desfășurată de cele 
17 brigăzi de producție ale 
tineretului din întreprinde
rea noastră...

— Să mergem în secții, 
să vedem cum muncesc...

— Păi cum să vă spun, 
acum nu putem vedea bine 
activitatea lor practică, 
dacă vă explic eu aici în 
birou, înțelegeți mai ușor!

— Bine dar aș dori să 
văd practic întîi și pe urmă 
să-mi explicați, replicai eu.

— Imposibil I Fluxul...
— Cum ? care flux ?
—Ehei, modernizăm fa

brica, se introduce lucrul 
în flux tehnologic.

— Și acest lucru vă îm
piedică ?

Micro foileton

— Nu, dar sintem în 
reorganizare deocamdată, 
poate dacă veniți altădată...

— Totuși, aș vrea să văd 
cel puțin un program de 
lucru.

— Păi programe nu mai 
avem decînd cu fluxul a- 
cesta.

— Măcar unul din lunile 
trecute, hai din ’60...

— Cu plăcere, dar nici 
în 1960 nu au lucrat pe 
bază de program. Mă-nțe- 
legeți... era un efort în za
dar, așteptam de la o zi la 
altă să pice fluxul.„

Și așa am aflat despre 
„refluxul^ activității comi
tetului U.T.M. de la între
prinderea ,^1 Decembrie" 
din Capitală în munca cu 
brigăzile de producție 
ale tineretului. Cercetarea 
practică pe teren ( făcută 
totuși), a dovedit că „flu
xul" nu împiedică cu nimic 
organizarea temeinică a ac
tivității brigăzilor de pro
ducție ale tineretului.

GHEORGHE NIȚU

e Ia începutul 
anului acesta 
școlar, Comite
tul orășenesc 
U.T.M.-Bacău a 
supus unei a- 
nalize multila
terale — în 

ale sale cu ac
tivul — munca organiza ții- 
lor U.T.M. din școlile marii:, 
profesionale și tehnice din o- 
raș. în ambele plenare s-a re
levat experiența pozitivă a 
unor organizații U.T.M., s-au 
scos la iveală lipsurile și cau
zele care le-au generat, s-au 
făcut numeroase propuneri de 
îmbunătățire a muncii. Ulti
ma plenară a fost urmată de 
ședințe — în fiecare școală — 
ale comitetelor U.T.M. ej ac
tivul, în care analiza a mers 
pînă la amănunt, adoptindu-se 
de asemenea măsuri cu privire 
la îmbunătățirea muncii de e- 
ducare politică a elevilor, de 
ridicare a nivelului general la 
învățătură.

Nimeni nu poate nega utili
tatea unor asemenea ara-» 
Dar tot atit de adevărat este 
că nunur aceste mz
pot determina o îmbunătățire 
a activității U.TM dzz țcxti- 
Acest lucru este confirma: de 
realitate. Așa s-a ' *** " 7- ~ * 
de pildă. «T-ga-r raț-a U T M 
din Școala medie nr. L Ca și 
în urmă cu citeva luni și îs 
prezent, datorită slabe; mre 
de educare politică a utezniștj- 
lor și elevițar, in școală conti
nuă să existe in specia’ în 
clasele mari — un nivel scă
zut la învățătură, manifestări 
de indiscițtiiziă. Din punct ce 
vedere al nivehuu; general la 
învățătură nu se simte o îm
bunătățire nxă la școala pe
dagogică. Situația aceasta de
monstrează că în ambele școli, 
hotărârile adoptate în ședin
țele pomenite mai sus n-au 
fost îndeplinite Dar ea mai

numai prin ședințe
demonstrează că cei chemați 
să ajute organizațiile U.T.M. 
respective și anume biroul co
mitetului orășenesc U.T.M., a- 
paratul acestuia, nu și-au fă
cut pe deplin datoria.

Din partea biroului comite
tului orășenesc răspunde de 
Școala medie nr. 1 tovarășul 
Gbeorghe Drăghici — secretar 
al comitetului orășenesc care 
se ocupă de problemele de 
Ftxțsagandâ. Ei a venit destul 
de des aici. A venit des in 
scoală pentru că este propa
ganda: la cercul politic <fcn 
dasa a XI-» 3 și pentru eâ 
fără prezența sa — nu s-ar 
putea țme ședințele de ceru 
te: in care se confirmă caL- 
taxea nouor zztemiști. Din pă- 
caze a scat insă in școală doar 
t mpttl necesar pectr-j izMăe-

loc de educare comunistă a 
utemiștilor. Ca secretar al co
mitetului orășenesc, el trebuia 
să ajute comitetul U.T.M. 
din școală să lichideze situa
ția potrivit căreia în fiecare 
clasă, lună de lună, ordinea de 
zi a adunărilor generale 
U.TM. este invariabil aceeași: 
analiza situației la învățătură.

Nu este rău că se anab'zea- 
ză rezultatele pe care le ob
țin utemiștii la învățătură.

ea acestcr sanemi. Așa

mai in direcția traducerii in 
viață a acestor botâriri. Una 
din aceste hotărâri prevedea, 
de pildă, îmbunătățirea conți
nutului adunărilor generals 
U.T.M., astfel Incit ele să re
prezinte cu adevărat un mij

Cum se ocupă 
Comitetul orășenesc 

U.T.M. Bacău 
de îndrumarea 

activității 
organizațiilor U.T.M. 

din școli

«ă acest l'jcrt: se 
taoe m mod șabiac de fiecare 

ia acriaș; fel. Daci s-ar 
r iiji mVtcii 

xr de păeipCA xe fc- 
daocxrr» in jeceli — inrăsăm- 

«tara s-ar czserta despre 
cctnpcrtarea Jar fe 

ce ssn !a fata t=u- 
OCCT al organ TTpe- revo- 
ivticnare de tineret, adunările
generale ar ccctribr. Za rxE-
carea smzțuluti lor de răspur- 
cere, la educarea lor. Lucruri 
asemănătoare se pot spune ți 
despre felul în care trebuia 
ajutat comitetul U.T.M. în di
recția îmbunătățirii conținu

tului învățămîntului politic, 
legării lui de sarcinile con
crete ale construirii socialis
mului în țara noastră. Pen
tru aceasta tovarășul Diă- 
ghici ar fi trebuit să-și pe
treacă în această organiza
ție — care numără circa 400 
utemiști și încă 200 de elevi 
— mai mult timp, pe care să-1 
folosească pentru îndrumarea 
practică a comitetului U.T.M.

Urmîndu-i exemplul tova
rășa Saveta Alexa, instruc
tor al comitetului orășenesc 
U.TM. s-a deplasat în aceeași 
școală exclusiv pentru a con
trola achitarea cotizației și a 
transmite „sarcinile curente". 
Așa se face că prezența a- 
cestor dai activiști cu expe
riență zm s-a făcut simțită în 
organizația. U.TM. din școală.

Lucrurile nu se prezintă 
mai bine <fcn acest punct de 
vedeț nx-. la școala pedage- 
gxă. De această școală răs- 
punde cin partea biroului, to
varășa Aneta Secară; secreta
ră a comitetului orășenesc 
V-TM- care se ocupă de pro- 
bȘantie organizațiilor U.TM. 
dun școli. Și deplasările ei 
tint sporadice, de scurtă du
rată ți inefkace- Comitetul 
U.TM. din școală se pierde în 
organizarea a fel de fel de ac- 
țruni mărunte, unele chiar cu 
caracter formal, pierzînd din 
vedere chestiuni esențiale, în- 
cârcind inutil timpul elevilor. 
Iată un domeniu în care s-ar 
fi 6imțit nevoia ajutort^ui to
varășei Aneta Secară,

Din păcate, nici alți membri 
ai biroului comitetului orășe
nesc nu pot fi lăudațj în ceea 
ce privește îndrumarea mun
cii organizațiilor U.T.M. din 
școli. Tovarășul Vasile Bru
me», a primit din partea bi
roului sarcina de a fi propa
gandist la una din clasele 
Școlii medii nr. 1. In mod cu 
totul inexplicabil și fără să 
fie tras Ia răspundere și-a per
mis să nu se ducă luni de zile 
în școală, lăsind pur și simplu 
cercul politic fără propagan
dist. De asemenea, tovarășul 
Mircea Molescu — prim secre
ta- al comitetului orășenesc 
U.T.M. n-a mai participat la 
o adunare generală în vreo 
școală dp la adunările de ale
geri, adică de circa 5-6 luni.

In școlile din oraș învață 
citeva mii de tineri. Ei tre
buie educați din punct de 
vedere politic, ajutați să-și în
deplinească bine sarcinile pe 
care_ organizația Ie încredin
țează membrilor ei. După cum 
ei trebuie îndrumați totodată 
să învețe bine, să folosească 
din plin anii petreenți în 
școală în vederea acumulă
rii unui mare volum de 
cunoștințe, pe care să le pună 
în slujba construirii socialis
mului. Acest lucru nu se rea
lizează insă numai prin șe
dințe de analiză orieit de bine 
ar fi ele pregătite. Comitetul 
orășenesc U.T.M.-Bacău are 
datoria să ajute concret, prac
tic, organizațiile U.TM din 
școli să desfășoare o muncă 
vie, interesantă, cu ajutorul 
căreia să realizeze îndeplini
rea marilor sarcini trasate de 
partid. El trebuie să tragă la 
răspundere pe acei dintre 3c- 
tiviștii săi care-și irosesc 
timpul în deplasări formale^ 
să pretindă fiecărui membru 
al biroului, fiecărui activist să 
se ocupe cu toată răspunderea 
de școala repartizată.

MARIETA VIDRAȘCU



După marea victorie la... 
„handbalul mic"

Strălucita victorie a hand
balului romînesc la re
centele campionate mon

diale din R. F. Germană a 
stîrnit un ecou atît de mare 
printre iubitorii de sport din 
întreaga țară, incit cu greu 
reușești în aceste zile să gă
sești pe vreunul dintre com- 
ponenții echipei noastre cam
pioane mondiale. Rude, prie
teni, cunoscuți, cu toții se gră
besc să-i felicite pe inimoșii 
noștri sportivi pentru minuna
tul succes adus culorilor patri
ei într-o întrecere importantă, 
de o ridicată valoare tehnică. 
Mai mult chiar, ieșind pe stra
dă, prdaspeții campioni mon
diali se văd „acostați" de un 
mare număr de oameni ai 
muncii, iubitori de sport, care 
se interesează de lupta tita
nică pentru titlul suprem, vor 
să afle cit mai multe amă
nunte, care le urează sincere 
felicitări și urări de noi suc
cese sportive.

Tocmai de aceea, de abia 
în cursul zilei de ieri am 
reușit să stăm de vorbă pe 
îndelete cu doi dintre hand- 
baliștii noștri, ce și-au adus 
contribuția la victoria finală 
în campionatele mondiale re
cent încheiate. Am făcut o 
vizită lui Aurel Bulgaru și 
Otto Thellmann, pe care i-am 
rugat să ne împărtășească 
pentru cititorii noștri cîteva 
aspecte legate de participarea 
echipei naționale a R. P. Ro
mine la această competiție și, 
firește, despre strălucita vic
torie repurtată.

— Fără îndoială, bagajul 
de impresii acumulate de-a 
lungul meciurilor susținute 
în cadrul campionatelor mon
diale, precum și în afara a- 
cestora este impresionant. 
Cum să începem convorbirea 
noastră pentru a „prinde“ 
aspectele cele mai interesan
te? — am intrat noi în dis
cuție.

— Cu începutul, firește, — 
ne-a spus Otto Thellmann. 
îar începutul a fost... dubla 
întîlnire de calificare cu se
lecționata Uniunii Sovietice 
cînd, după cum vă amintiți, 
am primit și un „duș rece", 
fiind întrecuți la Moscova. 
Stăpîni pe forțele noastre, în 
meciul de la București am 
evoluat la adevărata valoare,

—•-----

Botvinnik —Tal 
L \2 - I 2

în cea de-a 4-a partidă a 
meciului revanșă pentru, titlul 
mondial de șah, arbitrii au con
semnat un rezultat de egalitate. 
După cum se știe, această parti
dă fusese întreruptă la mutarea 
41 într-o poziție complicată, iar 
joi, la propunerea lui Tal, par
tenerul său Botvinnik a acceptat 
remisa. Scorul meciului continuă 
să fie favorabil lui Botvinnik cu 
27s—I1/» puncte. Astăzi se joacă 
cea de.a 5-a partidă. Botvinnik 
va avea piesele albe,

măsurile necesare pentru inten
sificarea ei.

• La fiecare sfîrșit de cam
panie agricolă se va analiza în 
cadrul unor adunări generale 
deschise ale organizației de 
bază U.T.M. feTul in care 
tinerii mecanizatori participă la 
întrecere și se vor stabili măsu
rile pentru perioada următoare 
de muncă.

înfăptuind aceste măsuri, 
tinerii mecanizatori vor con
tribui la realizarea angaja
mentelor luate de întregul co
lectiv de muncitori din stați
une ca, de pildă : Asigurarea 
unei înalte calități a lucrări
lor efectuate pe ogoarele 
gospodăriilor colective deser
vite astfel incit acestea să ob
țină de pe fiecare hectar pro
ducții sporite ; reducerea pre
țului de cost al hectarului de 
arătură normală de la 61,9 
lei. cit este planificat, la 58,50 
lei prin economisirea a opt 
vagoane de motorină, prin 
reducerea consumului de pie
se de schimb și altele.

într-un lucru pe care trebuia 
să-l facă de mult: cererea de 
înscriere.

De altfel, unele din întîm- 
plările și personajele din a- 
cest volum le recunoaștem 
ca fiind existente și în volu
mele anterioare. Pe tractoris
tul Alexa M. și pe părinții lui 
i-am mai cunoscut în poves
tirea Pămîntul spânzuratului 
dî’î roi’.*F7îuI cu minte.

pe stocuri povestirea, crein- 
du-i un dialog mai vioi și 
dindu-i o mai mare concen
trare epică. în ceea ce-l pri
vește pe Pașca-Grof, îl regă
sim cu același nume în po
vestirea Iarnă țărănească din 
volumul amintit, dar și în
tr-un reportaj din volumul 
Anul 15 sub numele de Isa 
Suliman. De data aceasta îl 
putem bănui pe Pop Simion 
de superficialitate în indivi
dualizarea personajului. Este 
oare posibil ca între maramu- 
reșanul Pașca și tătarul Isa 
Suliman din Dobrogea să e- 
xiste o asemenea identitate 
de caracter îneît, combinînd 
două întîmplări asemănătoa
re pe care le trăiesc aceștia 
să-i contopească într-un sin
gur personaj ? Mai ales că și 
celelalte personaje din repor
taj s-au transformat brusc în 
nuvelă, numai prin schimba
rea numelor, din tătari în ma
ramureșeni. Același lucru se 
întîmplă și cu maramureșanul

„Vaca și prizoniera": Patria,
I. C. Frimu, Miorița; „O fereas
tră deschisă spre cer": Magheru, 
Unirea, Libertății ; „Viraj tn 
noapte": Vasile Alecsandri; „Raz. 
boiul vesel": București, înfrății 
rea între popoare, Gh. Doja; 
„Pline și trandafiri": Maxim
Gorki, Arta, Moșilor; „Regele 
Neapolului": Elena Pavel, V.
Roaită; „Hatifa”: Victoria, 8 
Martie ; „Faptele eroice ale Le
ningradului": Timpuri noi; „Con
go tn luptă”, „Rațiunea împotri
va dementei”: Tineretului ; „Nu 
vreau să mă însor": Al. Popov, 
23 August; „Mama India": Cul
turali; „Frumoasa aventură": 
Grivița, 8 Mai; „Cocoțatul": Al. 
Sabia; „Poveste nordică”: Flo- 
reasoa, Flacăra, Aurel Vlaicu; 
„Portretul unui necunoscut": Tu
dor Vladimirescu; „Unde nu a- 
junge diavolul": Popular; „Pri
chindelul”: Donca Simo, Volga, 
B Delavrancea; „Steaua tăcerii": 
M.' Eminescu; „Cîntecul mări?': 
16 Februarie ; „Casa de pe două 
străzi": 8 Mai; „Stan și Bran 
studenți la Oxford”: N. Bălces- 
cu ; „Ursul alb": G. Coșbuc ; 
„Batalionul negru”: G. Baco via; 
„Aveau 19 ani": Drumul serii ;

----•----- -----------

Un început bun
(Urmare din pag. l-a) 

tele luate în întrecere să fie 
îndeplinite.

Organizația U.T.M. îndrumă 
cu grijă activitatea brigăzilor 
și a tinerilor muncitori. Au 
fost stabilite în cadrul celor 
30 de brigăzi angajamente 
concrete. Fiecare știe cu cine 
își măsoară forțele. în majo
ritatea brigăzilor s-au anali
zat primele succese, s-au or
ganizat schimburi de expe
riență, demonstrații asupra 
celor mai bune metode de 
muncă.

Marca fabricii le este dragă 
tuturor muncitorilor de aici. 
Ea ii angajează în fața cum-
părătorilor, în fața întregului 
nostru popor muncitor. Pen
tru prestigiul mărcii fa
bricii. muncitorii, inginerii, 
tehnicienii dau viață angaja
mentelor luate în întrecerea 
cu colectivul fabricii „Kirov" 
din Capitală.

Posibilități 
și mai mari

(Urmare din pag. l-a)

și conducerea fabricii, să afle 
spre ce anume probleme tre
buie să-și îndrepte tinerii a- 
tenția, în loc să meargă pe 
urma acestor indicații în sec
ții și ateliere, pînă la fiecare 
tînăr și brigadă în parte pen
tru a primi propunerile lor, și 
numai după aceea să treacă 
la alcătuirea planului de 
măsuri, comitetul U.T.M. a 
alcătuit din birou planul de 
măsuri: un plan vag, gene
ral.

Obiectivul principal al în
trecerii socialiste este îmbu
nătățirea, ridicarea pe o treap
tă superioară a calității pro
duselor. Organizația U.T.M. 
de la fabrica „Kirov“ poate 
și trebuie să organizeze și Să 
mobilizeze toate forțele tine
rilor din fabrică la sporirea 
contribuției aduse la îndepli
nirea angajamentelor luate de 
întregul colectiv al fabricii.

A. Bulgaru și O. Thellmann 
despre participarea echipei noastre 

reprezentative de handbal în 7 
la Campionatul Mondial 

de la Dortmund
calificîndu-ne, datorită unui 
golaveraj superior, pentru tur
neul final al campionatului 
mondial. Partidele cu selec
ționata U.R.S.S. ne-au arătat 
că handbalul în 7 a făcut in 
ultimii ani progrese remarca
bile In Europa și că, în R. F. 
Germană, vom avea o misiu
ne grea. După cum știți, lucrul 
acesta s-a adeverit întrutotul

— Acum, după oe v-ați în
tors victorioși, să discutăm 
despre turneul final. Care a 
fost cel mai greu meci ?

— Deși pare paradoxal, cea 
mai grea întîlnire pentru noi 
a fost cea cu Nor. 
vegia, reia Aurel 
Bulgaru. Și iată 
de ce. Cîștigasem 
meciul cu Japonia, 
învinsesem pe Da
nemarca precum 
și echipa unită a 
Germaniei, ur- 
mînd să „tragem" 
pentru locul I în 
serie, deci pentru
finală, cu ultima clasată 
în serie, Norvegia. Depar
te de a fi o „simplă forma
litate" pentru noi, partida cu 
Norvegia a fost foarte dispu
tată. Publicul, obiectiv în ge
neral, ținea de data aceasta 
cu norvegienii căci, în cazul 
unui eșec al nostru, echipa 
unită a Germaniei ocupa 
primul loc în serie și mergea 
în finală. Dealtfel și arbitrul 
a „tras" evident pentru adver
sarii noștri, penalizîndu-ne 
cu nu mai puțin de 5 lovituri 
de la 7 metri, dintre care 2 
pentru motive complet ima
ginare. Am fost conduși spre 
sfîrșit cu 12—11, dar jucă
torii noștri s-au mobilizat 
cu toții, au imprimat un 
ritm infernal și am obți
nut victoria cu 16—14. califi- 
cîndu-ne pentru finală.

— Cum ați primit vestea că 
veți juca în meciul decisiv cu 
selecționata R. S. Cehoslovace?

Otto Thellmann : Ne-am 
bucurat de la bun început. că 
în finala campionatului mon
dial vor evolua două repre
zentative ale țărilor socialiste. 
Sincer vorbind, ca adversari 
i-am fi preferat mai mult 
pe suedezi, mai vîrstnici și 
deci mai puțin rezistenți, pe 
care speram să-i învingem 
mai ușor. Pînă la urmă însă

Contribuția tinerilor la îndeplinirea angajamentelor 
luate de colectivele întreprinderilor

Șantierul 
Pieptănari

(Urmare din pag. I.a)

de instalații asigurindu-se prin 
aceasta durabilitatea, frumuse
țea și confortul apartamentelor.

• împreună cu conducerea 
șantierului, comitetul U.T.M, va 
ajuta brigăzile de producție ale 
tineretului să traducă in viață 
propunerile făcute privind îm
bunătățirea calității zugrăvelilor, 
a parchetelor, a instalațiilor ți 
a celorlalte lucrări de finisaj.

• In scopul ridicării răspun
derii fiecărui tînăr față de cali
tatea lucrărilor executate ți in 
primul rind a lucrărilor de in
stalații și finisaj, brigăzile de 
producție vor analiza in fiecare 
consfătuire de brigadă împreună

I cu inginerii și maiștri calitatea 

i-am întrecut și pe prietenii 
noștri cehoslovaci, deși în 
partidele disputate anterior ei 
obținuseră de două ori victo
ria in fața noastră.

Aurel Bulgaru : Vreau să 
sublimez in acest sens un 
fapt ce mi se pare interesant. 
Pe de o parte, cehoslovacii 
erau foarte siguri că vor cîști- 
ga finala, iar pe de altă parte 
era evident faptul că lor le 
era teamă de partida cu se
lecționata noastră. Ii vedeam 
pe toți crispați, nervoși chiar 
înainte de începerea partidei, 
aceste aspecte luînd propor
ții o dată cu începutul me
ciului. Lui Jiri Vicha, porta

rul lor titular, îi 
era pur și simplu 
frică să apere în 
partidele cu echi
pa noastră, temîn. 
du-se de șuturile 
năpraznice ale a- 
tacanților romîni. 
Și în finală de
altfel, el a intrat 
deabia în ultime
le minute, cînd

Frantișek Arnost era complet 
epuizat.

— Care au fost calitățile 
prin care s-a impus reprezen
tativa noastră la campiona
tele mondiale ?

Otto Thellmann : Cred că 
unul dintre atu-urile princi
pale ale echipei noastre a fost 
folosirea unor variate scheme 
tactice. Antrenorii Oprea 
Vlase și Nicolae Nedef au 
indicat întotdeauna tactica 
echipei în raport de fiecare 
adversar și, uneori, aceasta se 
schimba chiar pe parcursul 
unei partide, în funcție de 
momentul respectiv. Lucrul 
acesta a fost remarcat de alt
fel și de către specialiștii pre- 
zenți la „mondiale", care sub
liniau că „romînii îți devin 
tot mai simpatici de la joc 
la joc pentru că ei vin de 
fiecare dată cu ceva nou și 
nu practică un joc șablon, 
static, ea nordicii". Presa a 
subliniat de asemenea că 
„echipa romină s-a impus prin 
stilul său de joc, fără a co
pia nimic din maniera scan
dinavilor".

Aurel Bulgaru: Pe lingă 
aceasta, handbaliștii noștri au 
desfășurat un joc tehnic, în 
viteză, cu șuturi puternice — 
de pe extreme, din săritură 

lucrărilor executate de fiecare 
membru al brigăzii.

• Pentru ridicarea calificării 
profesionale a tinerilor de pe 
șantier, organizația U.T.M. va 
mobiliza tinerii la cele trei 
cursuri de ridicare a calificării 
care se vor înființa la montaj 
prefabricate, instalatori și fini
saj și împreună cu conducerea 
șantierului va urmări conținutul 
'ecțiilor predate la aceste
ursuri.

• Pină la 8 mai se vor creia 
oe șantier încă 4 brigăzi de 
producție ale tineretului la ; zu
gravi, electricieni, lăcătuși și 
timplari.

• Postul utemist de control 
va organiza săptăminal raiduri 
privind calitatea lucrărilor exe
cutate de brigăzile de produc, 
ție ale tineretului și de către 
ceilalți tineri de pe șantier.

• Comitetul U.T.M., respon
sabilii brigăzilor de producție, 

sau lansare — care cu greu 
puteau fi apărate de către 
portarii adverși. Toți membrii 
echipei au făcut totul și n-au 
precupețit nici un efort pen
tru fiecare victorie.

Otto Thellmann : Reprezen
tativa R- P. Romine n-a 
plecat la campionatele mon
diale cu gîndul la... finală. 
Antrenorii și conducătorii 
noștri ne-au dat prețioase in
dicații în preajma fiecărei 
partide, propunîndu-ne, de 
fiecare dată, să trecem cu 
succes PRIMUL OBSTACOL, 
și nu ultimul. In felul acesta, 
noi am eliminat pe rînd for
mații valoroase ca acele ale 
Japoniei. Danemarcei, echipa 
unită a Germaniei, Norvegia 
și în finală selecționata R. 
S. Cehoslovace. Acest fel de a 
pune problema mi se pare 
deosebit de interesant. Vreau 
să remarc faptul că ne-am 
bucurat de cunoștințele a doi 
antrenori foarte buni, care au 
știut să imprime echipei o 
puternică voință spre victorie, 
care au condus-o excelent. Ei 
au depus toate eforturile și 
au o mare contribuție la suc
cesul strălucit al reprezenta
tivei noastre de handbal în 7.

— In condițiile în care în
treaga echipă a luptat pînă la 
ultimul efort pentru victoria 
culorilor patriei noastre se 
pot face totuși evidențieri 
personale ?

Aurel Bulgaru: Cred că 
da. Cu toții avem firește, 
merite pentru succesul re
purtat. Dar vreau să spun că 
jocul echipei noastre era în
totdeauna relaxat, calm, ac
țiunile atacanților erau încu
nunate de succes, moralul e- 
chipei era ridicat pentru că 
știam că în poartă îl avem 
pe Mihai Redl. Intr-adevăr, 
el a apărat excepțional, fiind 
declarat de departe cel mai 
bun portar al campionatelor 
mondiale de handbal în 7.

Otto Thellmann: Fiindcă 
discuția noastră se apropie de 
sfîrșit aș vrea să subliniez 
faptul esențial care a determi
nat succesul nostru : condițiile 
minunate create în țara noa
stră, prin grija partidului și 
guvernului, tuturor sportivilor 
pentru a obține performanțe 
valoroase. Ne-am pregătit bine 
în vederea acestei confruntări 
tocmai fiindcă am avut antre
nori pricepuți, săli bune, 
condiții optime pentru desă- 
vîrșirea măiestriei. Victoria 
noastră este un modest oma
giu adus partidului și guver
nului pentru viața nouă pe 
care o trăim astăzi în patria 
noastră liberă, socialistă.

sprijiniți de conducerea șantie
rului vor urmări asigurarea bri
găzilor de producție ale tinere
tului cu fronturi de lucru, apro. 
vizionarea ritmică cu mate
rialele necesare, asigurarea în
drumării tehnice.

• O atenție deosebită o vor 
acorda brigăzile de producție 
ale tineretului îndeplinirii rit
mice, înainte de termen a pla
nului de producție și de redu
cere a prețului de cost prin 
buna gospodărire a materiale
lor de construcții și instalații.

Prin înfăptuirea acestor 
măsuri, tinerii constructori își 
vor aduce o contribuție însem
nată la îndeplinirea angaja
mentelor pe care întregul co
lectiv al Șantierului Pieptă
nari și l-a luat în cinstea ani
versării a 40 de ani de la în
ființarea Partidului Comunist 
din Rominia. Astfel, de pildă, 
brigăzile de producție ale ti

Cițiva dintre cei peste 200 
muncitori de Ia Uzinele „23 
August" pregătindu-se pen
tru a intra in olasa a Vlll.a 

a școlii medii serale.

Informații
Joi a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Berlin, o de
legație a C.C. al U.T.M. con
dusă de tovarășul Dumitriu 
Stelian, membru al C.C. al 
U.T.M., prim-secretar al Co
mitetului regional U.T.M. Ba
cău, care, la invitația Comi
tetului Central al Tineretului 
Liber German, va face o vi
zită în Republica Democrată 
Germană

Joi a intrat în funcțiune li
nia de înaltă tensiune de 15 
kilovați Iași—Podul Iioaiei, pe 
o lungime de 22 km. Această 
linie alimentează cu energie 
electrică stația de uscare și 
calibrare a porumbului din 
Podul Iioaiei recent dată în 
funcțiune, precum și alte uni
tăți economice și localități de 
pe traseu.

360 de elevi din Craiova au 
plecat intr-o excursie. Ei vor 
vizita Muzeul Doftana, Muzeul 
de istorie a partidului, noile 
construcții ale Bucureștiului, 
locuri pitorești de pe Valea 
Prahovei. Alți 40 de pionieri 
din Craiova au plecat într-o 
excursie de 6 zile în care vor 
vizita Bucureștiul. Muzeul 
Doftana. Valea Prahovei. Bra
șovul, Sibiul și Cîmpulung. In 
zilele vacanței de primăvară 
pes* * *p 2.000 de eteri Crwio- 
r<x cor p>ca nî/ei d*
excursii.

Joi dimineață au început In 
Capitală lucrările sesiunii 
științifice organizate de Insti
tutul meteorologic din Bucu
rești, cu prilejul Zilei mon
diale a meteorologiei (23 mar
tie). Participă specialiști și co
laboratori ai Institutului din 
întreaga țară.

--------- —•-----  

neretului vor contribui la re
ducerea pierderilor admisibile 
la prefabricate cu 50 la sută, 
la electrozi de sudură cu 75 
la sută, la economisirea oțelu
lui beton pentru eclise, la re
ducerea cu 3 ța sută a pierde
rilor admisibile la materialele 
de instalații electrice și sani
tare.

S. M. T. — 
Slobozia

(Urmare din pag. 1-6)

r'rtor de specialitate din biblio
teca volantă a brigăzii.

• Decadal, in fiecare brigadă, 
organizatorii de grupa U.T.M., 
in colaborare cu organizatorii 
de grupă sindicală, vor organi. 
za scurte consfătuiri de lucru 
in care se va analiza desfășu
rarea întrecerii și se vor stabili

POP SIMION: „cAfise
In volumul pe care-l 

avem in față ne rein- 
tilnim cu un tînăr scri

itor in plină formație, și a- 
cest contact nou ne creează 
impresia unui pas îndrăzneț 

I înainte, pe care prozatorul îl 
realizează în evoluția sa. A- 
fișele de bal ne aduc însă 
surpriza unei cotituri, nu nu
mai pentru că autorul își 
consideră, prin subtitlu, bu
cățile din noul volum de nu
vele, ci pentru că avem de-a 
face, intr-adevăr, cu sinteti
zarea artei povestitorului și 
a reporterului într-o creație 
nouă, pe care am putea-o 
numi nuvelă-reportaj.

Nuvelele din volum sînt le
gate între ele prin atmosfera 
comună locurilor din care 
prozatorul își alege persona
jele și faptele : regiunea Ma
ramureș. Vom întilni deci 

I oameni cu o fizionomie ase
mănătoare, pe care autorul îi 
surprinde fie în vechiul oraș, 

‘ Satu Mare, ca luptători în 
ilegalitate, fie în satul cotro
pit de fasciști împotriva căro- 

. ra țăranii se solidarizează cu 
lupta partizanilor, fie în sa
tul nou, colectivizat.

Vom face cunoștință mai 
întîi, în nuvela care dă și ti-

I tlul volumului, cu Ionică Ciu
leau, șoferul unui director

I geaercL căruia bdtrinul ca- 
z-z-.psu comunist Șuta ti des— 
ch.de ochii și îl ajută să în-

Ce

. țeiege, n» inima lai se v în
tipări adine conștiința de 
fiu al clasei muncitoare și îl 
va ajuta de acum încolo pe 
Șuta să lipească afișe de bal 
pe pereții clădirilor din Satu 
Mare, știind că aceste baluri 
se organizează pentru munci
tori și, că în cadrul lor își 
desfășoară activitatea ilegali 
comuniștii. Nuvela nu are un 
conflict propriu-zis, ci de
monstrează o devenire pe 
baza unui conflict subînțe
les : trezit la conștiință, Ciu
leau își dă seama că e în 
conflict cu directorul gene
ral și cu toți exploatatorii, 
îl vom cunoaște apoi pe Ște
fan Tomoiagă care, fugind 
cu vitele la pădure ca să le 
scape de nemți, intră în le
gătură cu un partizan sovie
tic față de care se leagă să 
salveze cițiva consăteni con
damnați la moarte, ceea ce și 
face punîndu-și viața în pe
ricol (Hulpe). Cu fapte asemă
nătoare ne reîntîlnim în nu

Motocrosul cere sportivilor 
nu numai o bună condiție 
fizică ci mai ales o cunoaș
tere perfectă a tainelor con
ducerii mașinii. Fotografia 
noastră vă prezintă o imagi
ne dintr-o recentă întrecere 
de motocros disputată în ac
tualul sezon pe terenul din 
împrejurimile stadionului 

bucureștean I.T.B.

Foto : V. CONSTANTINESCU 

velele : Cățeaua, Scară la cer 
și Parașuta. în satul colecti
vizat îl vom întilni pe tînărul 
tractorist Alexa M. care, după 
ce desțelenește un pămînt 
considerat de oameni ca bles
temat, îi povestește iubitei 
lui cum pe acest pămînt ta
tăl său s-a spinzurat din cau
za sărăciei iar mama lui a 
murit înghețată la picioarele 
spînzuratului — (Pămînt tî
năr). Sau îl vom întilni pe 
Pașca-Grof care, amînînd me
reu înscrierea la colectivă, 
trece prin grele frămîntări 
sufletești, are chiar coșmaruri, 
își ucide iapa într-un acces 
de demență, după care își gă
sește eliberarea și limpezirea

Note
de lector

Ce filme vedem azi ?

În curînd pe ecranele Capitalei

FILM ROMINESC

O producți a Studioului Cinematografic 
„București"

lui Marius Teodor eseu

dedicată lui Pavlov
Societatea Științelor Medi

cale din R.P. Romină a or
ganizat joi după-amiază la 
spitalul Colțea o sesiune 
științifică cu prilejul come
morării marelui savant I. P. 
Pavlov.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. Grigore 
Benetato, președintele Socie
tății Științelor Medicale, care 
a relevat însemnătatea deo
sebită a principiilor teoretice 
elaborate de I. P. Pavlov.

Prof. C. Gh. Dimitriu a 
prezentat referatul „Unele 
probleme privind aplicarea 
învățăturii pavloviste in prac
tica medicală".

In continuare au fost pre
zentate comunicări științifice 
ale acad. Șt. Milcu, prof. I. 
Nicolau, prof. I. Ardelean și 
alții despre aplicarea învăță
turii lui I. P. Pavlov tn dife
rite domenii ale științei și 
practicii medicale din țara 
noastră.

Asemenea sesiuni științifice 
sau avut loc la principalele 
ifiliale ale Societății Științelor 
SMedicale din țară.«

(Agerpres)

de. baL“
Pavel Porumb din nuvela Cer 
cuvîntul. care intr-un repor
taj din volumul Lauda tine
reții apare sub numele de Ri
fe ea Iermolai și este tătar. Ca 
personaje insa sînt identice, 
pentru că nuvela nu a suferit 
în noua redactare decit mici 
modificări.

Dincolo de toate acestea 
vom consemna interesul pe 
care nuvelele lui Pop Simion 
îl pot trezi în sufletul citito
rului. O caracteristică pare 
a fi estomparea intenționată 
a conflictului exterior, între 
oameni, în favoarea reliefării 
dominante a conflictului in
tern, psihologic al persona
jelor. Eroii lui Pop Simion 
trăiesc intens intimplările 
prin care trec, să frămîntă și 
au reflexe ciudate. Faptul real 
provoacă în conștiința lor re
prezentări bogat imaginate, 
uneori delirante. Trebuie 
semnalată și aici însă o ten
dință dăunătoare care la Pop 
Simion creează impresia de 
manierism. Prea multe per
sonaje din volum își pierd ra
țiunea, acționează mecanic 
sub influența reprezentărilor 
interioare, devenind astfel 
patologice. Dacă în cazul lui 
Moise Augustin, care e pus 
de nemți sa se suie pe un 
brad înalt, la marginea unei 
prăpăstii, tăindu-și crengile 
de sub picioare, delirul este 
moțisat, nts știm ce ros: are

minerul Achim Nieotae cede 
intr-o stare de aiurare pen
tru că de ziua lui nu i-au 
venit invitații la masă. în 
parte se poate spune același 
lucru și despre stările deli
rante din nuvelele Hulpe sau 
Cățeaua ; chiar în Pămînt tî- 
năr nota este prea forțată.

Această tendință, semnalată 
de critica literară, nu umbreș
te însă întrutotul perspica
citatea autorului și talentul 
cu care-și conduce analiza 
psihologică. Tehnica reporte
ricească, uneori prea abuden- 
tă, este aceea care, prin dia
log și notarea sumară a fap
telor selectate inteligent, dă 
vioiciune narațiunilor și le 
face plăcute la citit. Pop Si
mion are de altfel și un stil 
foarte vioi și odihnitor .Afișe
le de bal,pun, așadar, la dis
poziția cititorului o carte in
teresantă, care ne face dovada 
unui talent cert.

PAVEL RUXANDOIU

„Bădăranii": Olga Bancic; ..Con
temporanul secolului": 30 De
cembrie.

Folosiri 
convorbiri cu 
taxa inversă!

Din orice localitate se pot 
efectua convorbiri telefo
nice interurbane cu plata 
taxei in contul postului 
chemat, cerînd telefonistei 
convorbiri cu taxa inversă.

Folosiți convorbiri 
telefonice cu aviz !
Cu ajutorul avizului telefo
nic se pot efectua convor
biri telefonice locale sau 
interurbane și cu persoane 
care nu au post telefonic. 
Avizele telefonice se pri
mesc pentru orice localitate 

din țară.

ch.de


Ce piese joaca 
păpușarii amatori

Ț udecind după datele ulti- 
Ș imului festival bienal de

s teatru amator, (1960), a.
vem în țară citeva sute de for
mații păpușărești amatoare care 
continuă, și dezvoltă pe o treap
tă superioară, străvechiul joc 
popular „cu păpușile'1, cea mai 
veche formă de teatru la noi. 
Repertoriul acestora e constituit 
în mare parte de piesele origi
nale și de traducerile care se 
reprezintă pe scenele celor 19 
teatre profesioniste, în mică 
parte de piesele special scrise 
pentru amatori și, într-o și mai 
mică parte, din improvizații ale 
înșiși artiștilor amatori. Reper
toriul special destinat amatori
lor e de dată relativ recentă. 
In urmă cu vreo trei ani, Casa 
Centrală a Creației Populare, 
care îndrumă mișcarea artistică 
de amatori și publică materiale 
în sprijinul acesteia, a înscris 
printre acțiunile ei permanente 
colaborarea cu scriitorii in ve
derea realizării unor scenete, 
piese de mică întindere, fără 
prea mari dificultăți de mon
tare, și texte pentru brigăzi ar
tistice cu păpuși, pentru a ajuta 
mai eficace munca păpușarilor 
amatori. Această colaborare a 
și dat unele rezultate, un nu
măr de piese au fost publicate 
și au cunoscut o largă răspîn- 
dire.

E foarte îmbucurător că 
toate lucrările pentru 
teatrul amator de pă

puși sînt lucrări originale și 
nu adaptări de basme vechi 
sau învechite — așa cum se în
tâmplă încă în mare măsură în 
repertoriul teatrului profesio, 
nist de păpuși. E un cîștig și 
practic și principial pentru tea
trul de păpuși, căci acesta nu-și 
va forma literatura sa proprie și 
nu se va înscrie cu ea ca o 
contribuție specifică în patrimo
niul literar al patriei, dacă se 
va mulțumi să tot „transpună" 
pentru păpuși diverse povestioa
re din evul mediu, fabule anti
ce, basme zămislite în timpuri 
îndepărtate, Firește, asemenea 
producție nu trebuie înlăturată 
cu totul, ea își are intr-un fel 
farmecul ei, dar nici nu putem 
rămîne la ea ; teatrul de pă
puși are nevoie de dramaturgia 
sa proprie, inspirată din actua
litate, are nevoie cu precădere 
de o dramaturgie nouă, slujind 
limpede și eficient țelurile e- 
ducativ-estetice ale întregii 
noastre arte contemporane.

Acest teatru are posi
bilități nebănuite de în- 
rîurire a sufletului și 

minții omenești, posibilități 
pe care sintem încă depar
te de a le cunoaște și stă- 
pînî pe de-antregul. Pe această 
cea mai mică scenă pot apare 
și se pot înfrunta personaje pe 
care nici o altă artă nu le poate 
înfățișa astfel. De pildă, într-un 
reușit text pentru un spectacol 
de estradă cu păpuși, Vitrina 
cu caricaturi de Mircea Crișan 
și Alexandru Andy, se inventea
ză un meci de box intre Pro
ductivitatea muncii și Rebut. In
tr-o piesă a lui Mireea Sintim- 
breanu, Lenevită, foarte păpu- 
șărește concepută (din păcate 
împovărată de frecvente vulga
rități in dialog) sint angrenate, 
ca personaje in conflict, un 
Scaiete, un Claxon, o Mătură, 
un Ardei ; unui personaj i se

„deschide" capul și I se „în. 
chide" la loc, o Roșie vorbește 
cu un Arac, folosind drept te
lefon o păstaie de mazăre etc. 
In acest teatru fantezia nu cu
noaște margini, emoțiile sînt 
puternice, imaginația e pusă în 
serviciul unor idei utile și e de 
presupus că jucate, piesele au 
reală eficiență. E de închipuit, 
de pildă, reacția favorabilă, să
nătoasă a spectatorilor cind 
vor vedea satirizate cu umor și 
imaginație superstițiile, in exce
lenta piesetă a lui Mihai Geor
gescu, Ucenicii răzvrătiți : Baba 
Hirca și sfetnicul ei Șarpele pun 
la cale un plan de luptă îm
potriva brigăzii științifice care 
vine în sat, dar Bufnița Și Co
toiul, ucenicii Babei, se vor 
întoarce în bordei învinși, adu- 
cînd cu ei cite o carte de știin
ță popularizată și se vor răz
vrăti pur și simplu împotriva a- 
nacronicei lor stăpîne. E de pre
supus, de asemenea, efectul pe 
care-l poate avea sceneta iui 
Ștefan Tita, Consultație, în care 
Prețul de cost, foarte umflat și 
bolnav, vine la medic să-î cea
ră sfaturi cum să slăbească. 
Sau sceneta Rămășagul de 
Mihai Crișan în care printr-o 
poantă dibace se tratează o 
problemă aridă de agricultură ; 
piesa Vulpoiul croitor de Mioara 
Cremene, după o idee de Mihai 
Stoian, tratează în formele po
vestirii clasice o idee prețioasă 
a timpului nostru: rodnicia mun
cii înfrățite; Tică și Rică în va
canță, material literar pentru un 
spectacol pionieresc cu păpuși, 
de Maria Carada, zugrăvește 
spiritual cum sint atrași copiii 
către ideea înființării unei ta
bere de curte, dezvoltînd Ia mi
cii spectatori spiritul sănătos al 
colectivismului.

Date fiind sarcinile con
crete ale mișcării ar. 
tistice de amatori și 

rolul pe care-l joacă a- 
ceastă mișcare, e nimerit să se 
urmărească și mai departe, în 
ceea ce privește repertoriul pă
pușăresc, criteriul eficienței di
recte, al participării nemijlo
cite - mai ales în spectacolele 
pentru adulțî — la viața satului 
colectivizat și a întreprinderii
socialiste, la lupta împotriva su
perstițiilor și a deprinderilor
dă u nătoa re d i n pu net de vede re 
social, la cultivarea unor por
niri utile colectivității, a unor 
sentimente nobile și a unor idei 
înaintate. In sfera unui aseme
nea repertoriu păpușăresc se 
cuprind greu piese ale căror 
idei continuă să fie foarte ge
neral-morale și care au o ra
portare prea vagă la contempo
raneitate — arm e lucrarea Spai
ma dovlecilor, altminteri com
pusă cu meșteșug și redactată 
cu talent literar de Chira Dra- 
gomir: toată istoria e întimpla- 
rea unui ied înfumurat care e 
cît pe-a ici să fie mîncat de
vulpe și de lup. Dar tot atît de 
greu se cuprind in repertoriul 
păpușăresc actual pentru ama
tori, lucrările care nu-și propun 
să fie piese pentru teatrul de 
păpuși ci dialogarea unor pro. 
bieme practice economice, agri
cole. zootehnice, ș.amd. Există, 
din fericire, puține astfel de în
jghebări care, trotind intr-un 
mod primitiv probleme însemna
te, foc un Ceserviciu și temei a. 
bordate și cauzei dramaturgiei

noi păpușărești. E regretabil, de 
pildă, că autorii Aurel și Xenia 
Boeșteanu, care au scris citeva 
scenete merituoase (și o fru
moasă piesă fantastico-științifi- 
că) au dat tiparului - și Casa 
Centrală a Creației Populare, a 
tipărit - sceneta A fost odată 
un măruleț. E scrisă extrem de 
neglijent și urit, avind printre 
alți „eroi" Rapănul, Lapte e di- 
nelui, Iarba Rea, și char Podu. 
chele de San Jose, cflați „în 
luptă" împotriva „mărulețului" 
despre care Scaiete'e zice „La
șul I Se apără ca un leu", dar 
care măruleț infruntindu-se cu ’ 
dușmanii, „taie-n ei" neînfricat, 
fiindcă — zice însuși - „rnîini I 
harnice de oameni m-au plan- ; 
tot în terasă"... O cită piesă 
Părintele dăunătorilor de Ion i 
Dragomirescu (editată în 1959) 
este nu numai primitivă, ci și 1 
hotărît greșit orientată : dăună
torii griului rid prostește — fără 
vreo încheiere — timp de zece- 
cincisprezece minute de tehni- | 
cianul agricol adormit. In fond, 
sceneta exprimă neincrederea 
în posibilitatea unui rezultat 
bun obținut prin critică și este 
străină de actualitate. Piesele j 
de păpuși pot avea o mare în- . 
rîurire asupra spectatorilor daco I 
ideile judicioase sint transfigu
rate artistic, nu expuse nud, I 
dacă se folosește o formă a- 
leasă de expresie și nu o expri
mare neelaborată artistic a di
ferite probleme.

Dramaturgia pentru pă
puși - fie că se a- 
dresează copiilor sau 

adulților — e o artă gingașă, 
este și aici nevoie de scriitori 
care să se străduiască a stăpini 
legile specifice genului și să 
lupte pentru calitate literar-dra
matică în numele eficienței 
ideologice și artistice a acestui 
„mic teatru mare" - cum pe 
drept cuvînt a fost subintitulat. 
Piesele de păpuși pentru ama
tori demonstrează actualmente, 
în genere, o tendință foarte po
zitivă spre reflectarea actuali
tății, spre noutate în conținut și 
in formă ; acum a devenit ne
cesar ca la Casa Centrală o 
Creației Populare să se mani
feste, odată cu solicitudinea 
încurajatoare față de autori, 
o exigență mai înaltă : pe deo
parte, pentru a se lărgi aria te
matică și a se cuprinde mai larg 
problemele vieții spirituale ale 
oamenilor de azi, pe de altă 
parte, pentru realizarea literar- 
dramaturgică mai valoroasă a 
pieselor — căci în spiritul unei 
exigențe dim ce în ce mai înalte 
le judecă și cei cărora le sînt 
destinate aceste piese.

E fără îndoială că autorii de 
piese de păpuși - printre care 
se numără și semnatarul acestor 
rînduri — vor înțelege cit și cum 
cresc îndatoririle lor pe măsură 
ce teatrul amator de păpuși se 
dezvoltă și se lărgește, și că se 
vor strădui să răspundă cu o 
auto-exigență cresc'ndă acestor 
îndatoriri.

VALENTIN SILVESTRU

Oare care-i mai frumos?

CĂRȚI NOI 
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agricol cerealier (impor
tanță, întocmire și apli
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Pop, M. Oprean : Metode 
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nisipurilor din R. P. R. 
Ed. Agrosilvică.

C. V. Oprea, I. Ciaglic și 
alții : Transformarea să
raturilor în terenuri bune

I pentru cultură. Ed. Agro
silvică.

știință și tehnică
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Colecția SLS.G

I. M. Ștefan: Adevărul 
despre năluciri.
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G Topârccaaa : Balade ve
sele Si triste și alte po
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V. Em. Galan ; De la potop 
încoace, ediția a n-a. 
povestiri. Ed. tineretului.

M. Sadoveanu : Mitrea Co
cor — roman, ediția a 

IX-a. Ed. pentru litera
tură.

Organizatorul
de partid

L-am intîlnit la G.A.S. Cod- 
lea din regiunea Brașov. E un 
muncitor obișnuit, care ori
unde a fost trimis și-a făcut 
conștiincios datoria. Discutam 
cu el despre mersul lucrărilor 
de primăvară. Sutele de hec
tare arate și însămînțate, to
nele de îngrășăminte naturale 
și artificiale transportate pe 
etmp, se perindau prin fața 
mea aidoma ea intr-un fUm.

— Dar despre oameni, des
pre mecanizatori, nu-mi spu
neți nimic, am întrebat eu ?

Tovarășul Ion Titeescu, or
ganizatorul de partid, m-a pri
cit zîmbitor și tot odată parcă 
îngăduitor.

— Oamenii? Toți sint tineri. 
Băieți de nădejde eu care a- 
vem curajul să mutăm și 
munții din loc.

Se părea ci discuția noas
tră s-a sfirșit. Toate încercă
rile mele de a-l face pe or
ganizatorul de partid si vor
bească despre el, despre 
munca lui in educarea tinere
tului au da: greș. Abia mult 
mai tirziu, rtind de vorbă cu 
muncitorii gospodăriei am a- 
flat multe lucruri pe care or
ganizatorul de pa~tid — nu 
știu de ce — le-a ocolit-.

Ion Pope’.ea, un băiețaș de 
vreo 11 ani. Nu era zi tn care 
să nu facă o boacăni. Intr.o 
zi a răsturnat o remorcă.

Supărat, șeful atelierului i-a 
spus să nu-1 mai pr-ndă prin 
atelier. Pope'.ea s-a trezit deo
dată singur. Area impresia ei 
nimeni nu mut ara încredere 
în eL

Cui să ceară ajutorul ? Jiu 
a fost nevoie de multă cău
tare.

Organizatorul de partid care 
aflase de toată tărășenia l-a 
chemat la eL. Au stat de vorbă 
îndelung. I-a explica: de ce 
este nevoie să avem o grijă 
deosebită față de avutul sta
tului, i-a vorbit despre disci
plina tn muncă. Ba i-a poves
tit cite ceva din propria lui 
viață. In concluzie i-a spus tî- 
nărului că numai e un copil 
ți nu-i stă bine să se țină de 
șotiu.

Pope, ea l-a ascu'.tat atent, 
iar la sfirșit « întrebat aproa-

— Dar me mai vrea să lu
creze cu mine, cine să mă mai 
ajute ?

— Eu ! i-a răspuns organiza*  
torul de partid.

L-a chemat apoi la el pe co
munistul Vasile Cușai și i-a 
spus:

— Ajută-l tovarășe Cușai, 
ca pe propriul dumitale fiu.

De atunci a trecut multă 
vreme. Comuniștii, tinerii și 
muncitorii de aici au făcut din 
Popelea un tînăr de nădejde, 
un muncitor adevărat.

Era In plină campanie tind 
tînărul Nicolae Traian a a- 
nunțat că vrea să plece din 
gospodărie. Intîlnise și el o 
fată de care se îndrăgostise. 
Dar ca să se însoare trebuia 
să se duci după ea undeva 
prin Moldova.

Traian a vorbit cu organiza
torul de partid. A ieșit pe ușă 
eu obrajii îmbujorați. „Cum 
dracu nu m-am gîndtt la a- 
tîta lucru ? Daci mă iubește 
de ce n-ar veni ea aici la

mine ? Vom avea tocutnțd, sănt 
cunoscut în gospodărie, oa
menii mi apreciază. Auzi, să-ți 
lași baltă tovarășii de muncă 
și să pleci?*

Am putea înșira multe ase
menea fapte. Pe organizatorul 
de partid, omul acela pe care 
U tntSnaști pretutindeni, îl 
preocupă na numai hantri la 
arături sau tnsămințări, ci in 
special oamenii, problema e- 
ducăni lor in chip comunist.

Da Acestea sfat doar citeva 
d.n preocupările organizatoru
lui de partid. Am vrut să mai 
stau de vorbi eu el, dar ple
case pe timp, la insămtnțări. 
Acolo era nevoie de el Tinerii 
muncitori aveau nevoie de sfa
turile și îndrumările lui iar 
tovarășul Tilvescu se simte 
bine aproape de ei.

N. PROSAN 
economist

Tineri soliști 
la microfon

j^esigur, cele mai plă- 
! J cute surprize ale vie

ții noastre muzicale, 
sînt determinate de apari
ția pe estradele de concert 
sau la microfon, a unor ti
neri interpreți care ne dau 
speranța că vom găsi în ei 
viitorii reprezentanți ai ar
tei noastre muzicale. O re
centă transmisiune radiofo
nică în ciclul de recitaluri 
din studio dedicate tineri
lor soliști ne-a adus o ase
menea plăcută surpriză. 
Clarinetistul Constantin 
Cernăianu din Orchestra 
Simfonică a Radio-televizi- 
unii și soprana Mariana 
Constantinescu, din Corul 
Filarmonicii de Stat „Geor
ge Enescu", au interpretat 
un program muzical de fru-

moașă ținută artistică do
vadă a unei pregătiri te
meinice, unei subtile înțe
legeri a unei lucrări muzi
cale de diferite apartenențe 
stilistice. Atît C. Cernă
ianu, în Sonata pentru cla
rinet de P. Hindemith cit 
și Mariana Constantinescu 
în liedurile de Schubert, 
Brahms, d’ Albert și Al
fred Alessandrescu, învin- 
gînd emoțiile unei transmi
siuni directe din Studio, 
s-au ridicat la un nivel 
interpretativ de reală va
loare artistică care ne face 
să întrevedem în acești 
doi tineri studioși, posibi
lități de continuă perfec
ționare artistică.

EUGEN PRICOPE In pauză, la Ateneu.

PE
• Sub lozinca „Nici un 

hectar de teren să nu 
rămînă negrăpat" lan- 

î sată ca obiectiv al în
trecerii socialiste în cin
stea zilei de S Mai, co
lectiviștii din Bistreți, 

' cu sprijinul mecaniza-
‘ tarilor din brigada a
| 12-a de la S.M.T. Băi-
, Iești, au reușit să ter-
; mine de grăpat 400 ha

ogoare de toamnă și 350 
j ha culturi de păioase.
i După terminarea însă- 

mînțărilor din prima e« 
pocă se fac pregătiri in
tense in vederea celei 
de-a doua.

In această privință 
chiar de pe acum trac
toriștii Gheorghe Dună- 
reanu, Nicolae Petrișor, 
Petre Petrescu și alții 
pregătesc terenul cu 
discuitorul și cultivato
rul.

Colectiviștii știu că 
numai lucrînd bine o- 
gorul și făcînd însămîn- 
țările la timp în bune 
condiții, cu sămînță 
de soi, vor obține suc
cese în sporirea produc
ției agricole la hectar.

MOTOCU 
PANTELIMON 
ino. agronom

SCURT

Duminică într-un sat moldovenesc Blocu-i de locuințe construite 
in centrul orașului Ploiești și 
date de curind in folosință.

Foto : AGERPRES

• „Să facem din 
curtea școlii un adevă
rat parc". Aceasta este 
una din acțiunile cu 
care elevii Școlii medii 
din Drăgășani întîmpină 
aniversarea partidului 
nostru. Organizați in 
brigăzi de muncă patrio-

tică ei au plantat tran
dafiri, brazi și multe 
flori tn curtea școlii. Să
direa s-a făcut după un 
plan bine întocmit de 
conducerea școlii.

Cind vor crește bra
zii și vor înflori tran
dafirii in fața școlii va 
fi un adevărat parc,

MARINOVICI ȘTEFAN 
elev

Viitorii
Prin grija parti

dului, industria chi
mică din țara noa
stră se dezvoltă ver
tiginos. An de an se 
construiesc mari com
binate chimice. Com
binatul de produse 
a zoioase de la Roz- 
nov, Fabrica de fi
bre sintetice de la 
Săvinești, Comple
xul petrochimic de 
la Onești etc., sînt 
numai cîteva dintre 
marile întreprinderi 
chimice care s-au 
construit în ultimii 
ani. Instalațiile mo
derne de înaltă teh
nicitate cu care au 
fost dotate aceste 
întreprinderi trebuie 
să fie stăpînite ȘÎ 
concluse de oameni 
bine calificați, cu o 
pregătire multilate
rală.

Pentru a asigu
ra Combinatului de 
cauciuc din Onești 
cadre, care să cu-

noască la perfecție 
procesul tehnologic 
de fabricare a cau
ciucului sintetic și a 
feftolului, conducerea 
combinatului a luat 
măsura organizării 
unei școli de califi
care cu durata de 
6 luni. Aici sînt in- 
strulți 170 tineri la
boranți și numeroși 
operatori chimiști. 
Conducerea combi
natului, cu ajutorul 
organizației de partid 
a pus la dispoziție 
elevilor clase do
tate cu , mobilierul 
necesar, un club cu 
o bogată bibliotecă, 
unde elevii pot să 
studieze diferite cărți 
tehnice legate de 
meseria de chimist.

O mare parte din 
timp elevii îl dedi
că practicii în com
binat. Aici fac cu
noștință cu utilajele 
modeme ale secții
lor unde vor fi ei

Poșta 
concursului

Tică lonescu — București; 
Andrei Caraiman — Reșița; 
Dumitru Badea — Lugoj ; 
Maria Zebacinski — Rădăuți; 
Ion aș Bek — Tg. Mureș.

După cum ați văzul în 
ziarul nostru au început să 
apară primele materiale pri
mite in cadrul concursului 
orgoniaat în cinstea glorioasei 
aniversări a 40 de ani de la 
înființarea Partidului Comu
nist din Ronunia. Deci, con
cursul a început. El se va în
cheia la dota de 8 mai, dată 
după care vom publica rezul
tatele concursului

Maria Udrea și Costel Ne- 
ruleseu — Ploiești; Iulian 
Oprea — Sighet ; M. Căimet 
— Medgidia.

La concursul nostru puteți 
trănite și schițe, poezii, por
trete literare și bineînțeles 
informații, reportaje, articole. 
Pat participa tineri din toa
te domeniile de activitate, 
corespondenți voluntari, ti
neri muncitori și țărani mun- 
edori, ingineri, tehnicieni, 
cmlre didactice, membri ai 
cercurilor literare, elevi și 
studonți.

Vacile Oprea — Galați.
Da ! Dezvoltarea sectoru

lui zootehnic e o problemă 
foarte importantă despre care 
poți scrie în cadrul concursu
lui. Ar fi bine să vorbești 
în special despre tinerii cres
cători de animale, despre 
experiența lor în acest dome
niu, despre felul cum îngri
jesc animalele pentru a obți
ne o productivitate cit mai 
mare, despre transformările 
cere s-au produs în viața lor.

V. Oniga — Comana-Do- 
brogea; Titi Costache — Bra
șov; Gh. Linca — Sibiu.

La stabilirea premiilor se 
va ține seama de numărul 
scrisorilor trimise în cadrul 
concursului și mai ales de 
calitatea acestora. Mai aveți 
deci suficient timp si reali
zați materiale interesante cu 
un bogat conținut pe care să 
ni le trimiteți.

Sonia Angliei — Slobozia; 
Adalbert Covaci — Gheor- 
ghieni.

Puteți participa la con
cursul nostru chiar dacă nu 
ați mai scris niciodată vre
unui alt ziar.

Poate fi corespondent vo. 
luntar orice linir fruntaș la 
locul de muncă, care consti
tuie un exemplu de compor
tare în viața personală și in 
societate, care se bucură de 
prestigiu, de stima și respec
tul colectivului în care mun
cește sau învață. Nu uitați că 
corespondentul voluntar tre
buie să respecte cu strictețe 
adevărul verificind cu minu
țiozitate cifrele, datele, auten
ticitatea faptelor despre care 
serie.

Vă dorim mult succes I
Iosif Caracaș — Petroșani: 

Dinu Pavel — Craiova.
Fiind participant la con

cursul nostru organizat în 
cinstea alegerilor de deputați 
în Marea Adunarea Naționa
li și sfaturile populare, nimic 
nu tm împiedică să partici
pați și la noul concurs orga
nizat de ziarul „Scînteia ti
neretului", „Ifjumunkas" și 
„Viața studențească” in cin
stea celei de a 40.a aniversări 
a partidului nostru.

chimisti»

repartizați. Pentru 
laboranți, conduce
rea combinatului a 
înființat 3 labora
toare în cadrul la
boratorului central 
oare au fost dotate 
cu cea mai moder
nă aparatură. Aci 
elevii fac cunoștință 
cu ultimele realizări 
in industria chimică. 

Peste cîteva luni 
școala va da prima 
promoție de labo
ranți și operatori 
chimlști pentru ti na
ra noastră industrie 
chimică.

încă de la început 
tineri ca Rusu Ghe
orghe, Munteanu Va. 
sile, Vereș Victo
ria, Bugariu Eca te
ri na și mulți alții au 
reușit să obțină 
bune rezultate în 
cunoașterea acestei 
frumoase meserii.

B. CONSTANTIN 
mecanic

(Urmare din pag. I-a) 

viață mereu mai îmbelșugată a 
colectiviștilor și a copiilor lor.

Ce păcat că nici Popa Mi- 
Hana, nici alți tovarăși care se 
ocupă de educația copiilor și 
școlarilor din Zăpodeni nu se 
prea gîndesa la asemenea Ini
țiative I

In continuarea spectacolu
lui dat de copii, Cămi
nul cultural a adăpostit 

faza raională a celui de al 
Vl-lea concurs al artiștilor a- 
ffiatori. Au participat artiștii 
dih comunele Zăpodeni, Telej- 
na și Ferești.

Zăpodenii s-au prezentat cu 
o formație corală. Din progra
mul lor am reținut .„Sărbă
toare în gospodărie", primit cu 
drag de ascultători fiindcă 
vorbește despre viața și mîn- 
dria lor de colectiviști ; „Și 
iau astăzi zestre mare / Grîu 
- porumb vreo trei hambare / 
C-așa-i viața, măi bădie / Ci
ne-o auzi să știe / La noi în 
gospodărie / Tot belșug și 
bucurie". Foarte frumos sună 
cîntecul local „Busuioc moldo
venesc", interpretat de învăță
toarea Maria Scutaru. Ar fi 
blhe dacă Radio-televiziunea ar 
khprlma și difuza vocea unor 
asemenea talentați cîntăre^i 
populari. In locul unor „vedete1 
mediocre care fac efortul de a 
părea „populari1' am putea as- 
culta mai des artiști autentici.

Corul restrîns din satul Do- 
broslovești, comuna Telejna, 
este alcătuit numai din tineri 
colectiviști, în frunte cu Voicu 
Alexandru, dirijorul. Mi.a plă
cut cum au interpretat „Stea
gul partidului", și cîntecul so
vietic „Peste munți soarele a- 
pune". De gust îndoielnic a 
fost cupletul „De cînd s-a- 
noeput iubirea", cîntat de 
Voicu Rădița, cu versuri de 
genul acestora : „Un om ne
gru de cărbune, / Dar cu gin- 
duri foarte bune / Mă privea 
de sus".

Cu totul remarcabilă a fost 
suita de dansuri moldovenești 
prezentată de cele trei gene
rații de vestiți jucăuși din co
muna Ferești. Meritele reușitei 
revin tuturor dansatorilor, ță
rani muncitori și cadre didac
tice, și în mod deosebit taîen-*  
tatei și energicei Nicolae 
Georgeta, tînăra directoare a 
școlii din Ferești, și colectivis
tului Trifan Alexandru.

La concurs au participat șl 
activiștii Casei raionale de 
cultură-Vaslui, în frunte cu to
varășul director Angheluță. 
Prezența lor s-a simțit mai 
mult în juriu și măi puțin în 
faza de îndrumare premergă
toare întrecerii. Era necesar să 
cunoască mai din timp conți
nutul programelor, pentru a se 
evitp o Oarecare monotonie și 
safăcie ă lor. In ultimul mo
ment, firește, n-a putut
face nimic decît să oprească

programul de brigadă al tine
rilor din Ferești, fiindcă nu 
cunoșteau textul. Din juriu lip
sea tovarășul Munteanu, secre
tar al comitetului raional Vas
lui al U.T.M. Cred că dînsul 
a cam lipsit și de la munca 
de îndrumare a organizațiilor 
U.T.M. din comunele respective, 
care nu s-au interesat de con
ținutul și calitatea programelor 
prezentate de artiștii amatori 
la concurs.

Colaborarea factorilor de răs
pundere a lipsit, în acest sens, 
pe plan raional și ea s-a răs- 
frînt în mod firesc în situația 
de la comune și sate.

Cînd au de gînd tovarășii 
din Comitetul raional U.T.M. 
Vaslui să-i ajute pe talentoții 
și harnicii artiști amatori să-și 
lege mai mult cîntecele și dan
surile de viața nouă a satelor 
de pe aici ?

După o pauză de dâuă- 
trei ore, căminul cultu
ral e din nou asaltat de 

tineri, mai ales de ei.
In curte joacă volei, în sâli- 

ța „artiștilor" unii tineri refac 
pe totala de șah ultima parti
dă dintre Tal și Botvinik.

In sola mare, peste cortină, 
s.a lăsat pînza albă a ecra
nului cinematografic. Aparatul 
de proiecție e aranjat in mij
locul sălii. In jurul lui foiesc 
copii, tineri, curioși să afle de 
le operator cum funcționează. 
Ar pune întrebări dar parcă se

jenează. Deși tinăr ca și ei, 
operatorul e cam morocănos. 
După ce-și derulează jurna
lele, așezîndu-le pe o singură 
rolă, așteaptă spectatorii.

Rînd pe rînd sala se umple 
din nou. Cu toate că sonorul 
o ține cam pe alături și că 
imaginile nu sînt totdeauna 
bine potrivite, oamenii privesc 
cu interes jurnalele de actua
lități (dar cam prea depășite), 
după care urmează filmul „Pa
sagerul clandestin".

Aflîndu-te între ei, urmărin- 
du-le reacțiile, nu poți să nu 
te gîndești intr-adevăr ce in
fluență uriașă are filmul asu
pra țăranilor,' cit de operativ 
și accesibil le poate vorbi acest 
gen popular de artă despre 
cele mai felurite probleme. Re
greți însă că nici conducerea 
căminului cultural, nici direcția 
raională a difuzării filmelor nu 
se străduiesc să aducă la Ză
podeni mai multe jurnale, dacă 
filme nu prea sînt, care să 
vorbească despre cele mai ac
tuale probleme, pe care colec
tiviștii le-ar primi, sînt sigur, 
cu mare interes : întărirea eco- 
nomico-organizatorică a G.A.C., 
dezvoltarea șeptelului, semin
țele selecționate eto.

Seara, după film, în acest 
sat moldovenesc, se aud 
comentarii, tinerii mai 

rămin în grupuri. Apoi se duc 
cîntlnd spre casă. Pe toate 
ulițele vorbe și cîntece noi.
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Poporul laoțian 8

hotărit să zădărnicească s ♦A,..

planurile agresive

ale intervenționiștilor
XIONG KUANG 23 Ager

pres. — In legătură cu peri
colul unei agresiuni militare 
directe a țărilor membre ale 
S.E.A.T.O., care planează a- 
supra haosului, prințul Sufa. 
nuvong, președintele Partidu
lui Neo Lao Haksat, a decla
rat la radio că poporul lao
țian se va ridica ca un singur 
om în apărarea patriei sale și 
va zădărnici toate planurile a- 
gresive ale intervenționiștilor.

Dacă imperialiștii americani 
și aliații lor vor declanșa o a- 
gresiune împotriva țării noas
tre, a spus el, vom cere aju
tor militar tuturor țărilor iu
bitoare de pace din lume.

Prințul Sufanuvong a sub
liniat că întreaga răspundere 
pentru urmările decurgînd din 
agresiunea împotriva Laosu- 
lui o vor purta Statele Unite 
și aliații lor întru agresiune.

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
„Marea dilemă" a cercurilor 
conducătoare americane în le
gătură cu situația din Laos este, 
potrivit părerii comentatorului 
ziarului „New York Times", Ja
mes Reston, dacă S.U.A. să in
tervină direct în Laos trimițînd 
propriile lor trupe, sau să de
termine aliații lor din S.E.A.T.O. 
să scoată castanele din foc.

La ora actuală S.U.A. vor să 
forțeze mina partenerilor lor cu 
atît mai mult cn cît, peste cîte
va zile, la 27 martie, se 
deschide sesiunea Consiliului 
S.E.A.T.O. cu participarea mi
niștrilor de Externe ai celor 8

state membre ale acestui pact 
agresiv. Agențiile de presă oc
cidentale menționau că secreta
rul de stat Rusk a avut o în
trevedere cu ministrul de 
Război al Angliei, Watkinson. 
la care a participat și ministrul 
de Război al S.U.A,, McNamara, 
in cursul căreia a fost luată in 
discuție situația din Laos. A- 
gentia France Presse semnala 
că această intîlnire a avut loc 
cu cîteva ore înainte ca Dean 
Rusk să plece la Bangkok.

înaintea intilnirii miniștrilor 
de Externe ai țărilor membre 
ale S.E.A.T.O., la Bangkok s-a 
întrunit Comitetul militar al a- 
cestui pact agresiv care, după 
cum relata agenția Associated 
Press, „a demonstrat necesita
tea de a se întocmi permanent 
planuri militare cu privire la 
Laos".

O serie de declarații atestă 
intenția cercurilor imperialiste 
de a interveni direct de partea 
rebelilor în Laos, dar fiecare 
dintre participanții la S.E.A.T.O. 
ar prefera ca ceilalți parte
neri să-și sacrifice trupele in 
această intervenție fără sorti 
de izbindă. Masivele livrări de 
armament american clicii rebe
le Boun Oum—Fumi Nosavan 
nu au izbutit să modifice situa
ția militară atît de nefavorabi
lă rebelilor. Agențiile occiden
tale de presă semnalau că în 
momentul acesta se dau lupte 
în regiunea Kam Kent, situată 
Ia circa 7# de km. de fluviul 
Mekong, care constituie grani
ța dintre Laos și Tailanda ; lup
tele din această regiune sînt o 
confirmare a faptului că terito
riul limitat controlat de rebeli 
se reduce continuu.
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Concertul dat de violonistul 
de un remarcabil

Ochelari neobișnuiți

7.7

romîn Ștefan Ruha la Filarmonica din Leningrad s-a bucurat 
succes. In fotografie : un aspect din timpul concertului.

Declarația lui Ferhat Abbas

MOSCOVA 23. Corespon
dentul Agerpres transmite: 
Cînd te uiți la ei parcă nu 
se deosebesc cu nimic de 
cei mai obișnuiți ochelari. 
Dar în fapt, ei sînt cu to
tul neobișnuiți. în ramă e 
montat un minuscul apa
rat de radio cu semicon- 
ductori. Antena de ferită, 
montată tot în ramă, este 
de asemenea invizibilă. A- 
cumulatorul aparatului 
poate funcționa opt ore în
continuu după care e 
de încărcat de la cea 
obișnuită baterie.

Aparatul se bucură 
mare popularitate mai
în rîndurile geologilor, ale 
muncitorilor forestieri și 
colhoznicilor care oriunde 
s-ar afla, în desișurile tai
galei, în stepa îndepărtată 
ori la munca timpului pot 
asculta știrile despre ulti
mele noutăți din lume, 
concerte sau lecții intere
sante.

Autorii radioochelarilor 
sînt Vladimir Volkov 
Vladimir Trotzenko de la 
uzina „lunii Tehnik" 
Moscova.

ușor 
mai

de 
ales

Africa de sud-vest 
trebuie să devină 

independentă /
Intervenea delegatului romîn 

în Comitetul nr. 4

TUNIS 23 (Agerpres). — Fer
hat Abbas, președintele gu
vernului provizoriu al Repu
blicii Algeria, a adresat joi un 
apel poporului algerian. .„In 
curînd, se spune în acest apel, 
vor începe tratative între 
guvernul francez și guvernul 
provizoriu al republicii Alge
ria. In cursul celor peste 6 ani 
de luptă, Frontul de Eliberare 
Națională a preconizat tot 
timpul calea tratativelor pen
tru reglementarea problemei 

algeriene.
Tratativele nu sânt încă pa

cea, se arată în continuare în 
apel. Firește noi dorim ca vi
itoarele întrevederi să ducă la 
această pace dorită fierbinte de 
popoarele algerian și francez. 
Dar nimeni nu trebuie să ig
noreze faptul că forțele colo
nialiste nu au dezarmat și că 
tratativele pot fi lungi și difi
cile. Ele riscă chiar să eșueze 
din cauza unei posibile rigidi
tăți a imperialismului francez.

„Algerieni I Lupta noastră 
continuă — a spus Ferhat Ab
bas. Luptăm cu și mai multă 
hotărîre ca oricînd". Ferhat 
Abbas a îndemnat poporul al- 
gerian să-și siringă și mai 
mult rîndurile în jurul guver
nului provizoriu al Republicii 
Algeria, în jurul Frontului de 
Eliberare 
glorioasei 
națională

Națională, în jurul 
Armate de eliberare 
și să fie vigilent.

din

NEW YORK 23 Trimisul 
special Agerpres transmite: 
De 14 ani la fiecare sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. 
se discută problema Africii de 
sud-vest, teritoriu pe care U- 
niunea Sud-Africană a primit 
mandat să-1 administreze. Gu
vernul Uniunii Sud-Africane 
a refuzat în mod sistematic să 
aplice hotărârile O.N.U. în le
gătură cu acest teritoriu.

La 22 martie, în Comitetul 
nr. 4 au continuat dezbaterile 
asupra acestei probleme. Un 
grup de 23 de state între care 
Cuba, Guineea, India, R.A.U., 
Venezuela, Indonezia, Afga- 
nistat, Iugoslavia, au prezen
tat Comitetului un proiect de 
rezoluție care subliniază că 
situația din Uniunea Sud-A
fricană „amenință pacea și 
securitatea internațională" și 
i-elevă necesitatea de a se a-

22 de țări au recunoscut
guvernul legal al Congoului

BERLIN 23 (Agerpres).—La 
23 martie a încetat din viață, 
la vîrsta de 62 de ani, în urma 
unui infarct coronar Hein
rich Rau, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul Comerțu
lui exterior și intergerman al 
R. D. Germane.

Comitetul Central al Parti
dului Socialist Unit German, 
Consiliul de Stat al Republicii 
Democrate Germane, Consiliul 
de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane, Prezidiul 
Camerei Populare și Consiliul 
Național al Frontului Națio
nal al Germaniei democrate 
au dat publicității necrologul 
consacrat memoriei lui Hein
rich Rau.

în necrolog se arată că po
porul german este profund în
durerat de pierderea lui Hein
rich Rau, fiu credincios, con
ducător remarcabil al clasei 
muncitoare germane, luptător 
neînfricat împotriva fascis
mului și a războiului, pentru 
pace și socialism.

CAIRO 23 (Agerpres). — 
„Secretarul general al O.N.U., 
Hammarskjoeld, a colaborat 
cu aventurierii imperialiști 
din Congo, de aceea el însuși 
este un aventurier", a decla
rat la 22 martie, în cadrul 
unei conferințe de presă, care 
a avut loc la Cairo, conducă
torul misiunii diplomatice a 
guvernului legal al Republicii 
Congo la Cairo, Pierre Mulele.

Ei a arătat la conferința de 
presă <;are este poziția guver
nului legal al Republicii Con
go, cu reședința la Stanley
ville, în legătură cu discutarea 
problemei congoleze la cea 
de-a XV-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.

Organizația Națiunilor Uni
te, a spus în continuare Mu
lele, trebuie să recunoască în 
Congo acel guvern care a fost 
creat în mod legal de parla
ment și a obținut încrederea 
poporului. Acesta este guver
nul condus de Antoine Gi
zenga.

La cererea corespondenților 
de a comenta propunerile cu 
privire la reglementarea pro
blemei congoleze, expuse în 
cuvîntarea ministrului Aface
rilor Externe al U.RJS.S., A. A. 
Gromîko, la cea de-a XV-a 
sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U., Pierre Mulele a de
clarat că aceste propuneri, în 
special cele referitoare la 
evacuarea imediată a trupelor 
belgiene și a întregului perso
nal belgian și la acordarea 
posibilității poporului congo-

soar-
aspi-

lez de a-și hotărî singur 
ta, corespund întrutotul 
rațiilor poporului congolez, și 
de aceea nu pot să nu fie 
sprijinite.

Dacă majoritatea membri
lor parlamentului congolez nu 
s-ar afla în închisorile lui 
Mobutu, Chombe și ale altor 
trădători, a declarat Pierre 
Mulele, guvernul legal condus 
de Antoine Gizenga ar avea 
posibilitatea să convoace ime
diat o ședință a parlamentu
lui, pentru a lua o hotărîre le
gală cu privire la restabilirea 
legalității și ordinei în Congo.

In încheierea conferinței de 
presă Pierre Mulele a făcut 
cunoscut că guvernul legal al 
Republicii Congo cu reședința 
Ia Stanleyville a fost recunos
cut de guvernele a 22 de țări.

NEW YORK 23 (Agerpres). 
In presa imperialistă se scrie 
că am fost răsturnat, ba chiar 
că aș fi murit. Vedeți, însă, că 
mă aflu aici la conducere. Vă 
puteți îndoi oare de aceasta ? 
— a declarat la 22 martie la 
Stanleyville, Antoine Gizenga, 
primul ministru ad-interim al 
Republicii Congo în interviul 
acordat corespondentei ziaru
lui „New York Herald Tribu
ne", Marguerite Higgins. In
terviul a fost publicat în nu
mărul din 23 martie al acestui 
ziar.

Guvernul nostru, a spus Gi
zenga, este singurul guvern 
legal și între noi și partici
panții la recenta conferință 
de la Tananarive nu poate 
exista nici un compromis.

cord a Africii de sud-vest com
pleta libertate și independen
ță. ....

Delegatul american a pre
zentat la acest proiect un a- 
mendament care urmărea • de 
fapt să-1 lipsească de conți
nut. Pe aceeași linie s-a situat 
și delegatul britanic.

Majoritatea delegaților care 
au luat cuvintui la dezbateri, 
intre care reprezentanții 
R.SJS. Ucrainene, Bulgariei, 
Indiei, Indoneziei, Marocului, 
Ghanei. Guineei, au condam
nat acțiunile guvernului rasist 
al Uniunii Sud-Africane.

Luînd cuvântul în cadrul 
dezbaterilor, reprezentantul 
R. P. Romîne, Mihail Msghe- 
ru, a condamnat în termeni 
vehemenți politica discrimina
torie dusă de guvernul Uniu
nii Sud-Africane și refuzul 
acesteia de a aplica hotărirSe 
O.N.U. privind teritoriul Afri
cii de sud-vest. Delegația ro
mi nă. a spus vorbitorul, se 
raliază oricărei rezoluții care 
cere acordarea imediată a 
independenței acestui terito
riu.
Referindu-se la cererea dele

gatului american de a se scoa
te din proiectul de rezoluție 
cuvintui „independență", de
legatul român a subliniat că 
nu este vorba în acest caz de 
un simplu cuvînt ci de inde
pendența reală Ia care aspiră 
și pentru care luptă popoarele 
supuse jugului colonial și 
printre care poporul din sud- 
vestul Africii. Reprezentantul 
romîn a arătat că dacă țările 
care au relații mai strinse cu 
Uniunea Sud-Africană nu ar 
încuraja poziția obstrucționi
stă a guvernului acestei țări, 
multe suferințe ar fi evitate 
și Africa de sud-vest și-ar ob
ține mai repede independența. 
Noi știm a subliniat Mihail 
Magheru, și popoarele africa
ne știu și ele cine sînt vino- 
vați de această întârziere. Ori
cum, însă, cu sau fără spriji
nul guvernelor occidentale, 
poporul Africii de sud-vest își 
va recăpăta libertatea.

Țara cu milioane
de sclavi.,.

I

• Ce se întîmplâ în Uniunea Sud-Africanâ • Consecințele 
unei barbare politici rasiste • „Fericiții“ care au atins vîrsta 

de 16 ani • O rușine a secolului

Pe scurtTîEESini Pescurt
NEW YORK. — In după-a- 

miaza zilei de 22 martie, la 
New York a avut Ioc o între
vedere între A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor , Externe 
al U.R.S.S., conducătorul dele
gației sovietice Ia cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., și A. Ste
venson, reprezentantul perma
nent al Statelor Unite la 
O.N.U.

tinuat discutarea documente
lor prezentate.

a- 
la 
al

MOSCOVA.—După cum 
nunță TASS la 23 martie 
Ministerul de Finanțe 
U.R.S.S. au început tratativele 
sovieto-ceyloneze cu privire 
la problemele colaborării eco
nomice.

NEW YORK. — La 23 mar
tie ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., A. A. Gro- 
miko, șeful delegației sovietice 
Ia cea de-a 15-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U., l-a 
primit pe ministrul Afacerilor 
Externe al Ghanei și a avut o 
convorbire cu el.

GENEVA - La 23 martie la 
Geneva a avut loc o nouă șe
dință a Conferinței celor trei 
puteri în problema încetării 
experiențelor cu arma nucle
ară.

După ședință s-a dat publici
tății un comunicat în care se 
■pune că Ia Conferință a con-

HAVANA. — Pedroso Dhor- 
ta> ministrul Justiției al Bra
ziliei, a declarat la posturile 
de televiziune că „președintele 
Quadros va relua in curînd 
relațiile diplomatice cu Uniu
nea Sovietică și Republica 
Populară Chineză". După cum 
relatează agenția Prensa La
tina, Dhorta a subliniat că 
acest pas „constituie o mărtu
rie a manifestării voinței su
verane a Braziliei în proble
mele d« politică externă".

MOSCOVA. — La 23 martie 
o delegație sovietică a plecat 
în Republica Somalia într-o 
misiune de bunăvoință și prie
tenie. Delegația este condusă 
de Mihail Leseciko, ministru 
al U.R.S S.

e la un capăt 
la altul al așe
zării nu întîl- 
nești decît fe
mei în vîrsta, 
posomorite, cu 
fețele brăzdate 
de riduri a-

dinci, copii, foarte mulți co
pii, de pe ale căror trupuri fi
rave curg zdrențele, bătrîni și 
bărbați orbi sau schilozi. Așa 
arată sutele de „rezervații" 
pentru africani din Uniunea 
Sud-Africană. Unde sînt băr
bații tineri, bărbații sănătoși? 
Smulși cu forța de stăpînii 
albi de lingă familiile lor,. a- 
ceștia „trăiesc" sub pământ, 
undeva în minele de aur sau 
de diamante, de cărbune sau 
de mangan, de platină, argint 
sau uraniu. în schimbul unui 
salariu de patru ori mai mic 
decît al albilor, acești africani 
sînt obligați, sub amenințarea 
biciului și a închisorii, să 
muncească pentru ca bogățiile 
imense ale țării lor să se scur
gă în safeurile lui Morgan, 
Rockefeller, Dupont.

în acest timp, în rezervații, 
soția, copiii sau părinții își în
tocmesc greu un „dejun" for
mat dintr-o.„ coajă uscată de 
pîine sau pur și simplu o fier
tură de ' ‘ ~ '
oane de 
semenea 
timp ce 
peste 250.000.000 acri de pă
mînt, peste 6.000.000 de afri-

câni posedă ceva mai puțin de 
35.000,000 acri. Făcînd un mic 
calcul reiese următoarea si
tuație referitoare la agricul
tură (care este principala o- 
cupație a populației băștina
șe) : 85 la sută din întreaga 
populație rurală posedă 12,5 
la sută din suprafața de teren, 
iar restul de 15 
populație, adică 
87,5 la sută din 
teren arabil.

Za sută din 
albii, posedă 
suprafața de

Thorson, pre-
> con-

fasole. Peste 6 mili- 
africani trăiesc in a- 

„rezervații". Și în 
700.000 de albi dețin

Recent J. T. Thorson, 
ședințele Curții de 
turi din Canada, căruia 

în nici un caz nu i se pot a- 
tribui simpatii progresiste, a 
făcut următoarea caracteriza
re: „Uniunea Sud-Africană este 
de fapt un stat polițist în care 
nealbii sînt sclavi 
Este o caracterizare 
lasă nici o umbră de 
asupra situației din 
țară, unde rasiștii albi 
instaurat stăpinirea absolută 
nu numai asupra țării ci și a- 
supra celor 13.000.000 de afri
cani, cit numără 
băștinașă ( adică 
peste trei sferturi 
lația țării!).

„Albilor- toate 
negrilor nici unul".
este deviza cîrmuitorilor ra
siști ai țării. De altfel această 
deviză este tradusă în viață 
prin numeroase legi în vigoa
re, care consfințesc lipsa to
tală de drepturi a africanilor.

albilor", 
care nu 
îndoială 
această 

și-au

populația 
asupra a 
din popu-

drepturile,
Aceasta

Aceasta este „apartheidul", 
crunta politică de discrimina
re rasială, pe baza căreia își 
desfășoară activitatea guver
nul rasist, în frunte cu prim- 
ministrul Verwoerd. Ce în
seamnă această politică ? în
seamnă îngrămădirea africani
lor în mizerabilele rezervații, 
înseamnă acele blestemate 
acte speciale de identitate e- 
mise pentru a controla depla
sările întregii populații de cu
loare. Potrivit regulilor de 
control, toate stațiile de cale 
ferată au instrucțiuni să nu 
vindă bilete africanilor decît 
în cazul când aceștia își pot 
justifica venirea sau plecarea 
prin acte emise de autorități- 
„Apartheidul" se aplică chiar 
și la băncile din parcuri pe 
care oricare drumeț obosit se 
poate odihni, afară de... ne
gri, deoarece pe ele sînt în
scrise cuvintele : „numai pen
tru albi". De altfel acest „nu
mai pentru albi" îl întâlnești 
pretutindeni în Uniunea Sud- 
Africană : la restaurante și 
magazine, la debite și tram
vaie etc., iar la orașe este va
labil asupra unor cartiere în
tregi. Iar africanii au dreptul 
să locuiască numai la periferii, 
care sînt de fapt adevărate 
ghetouri. In sfirșit, „aparthei. 
dul“ înseamnă dreptul nelimi
tat al rasiștilor de a-1 exploa
ta pe african, de a-i stoarce 
forța de muncă și de a-1 lip6i 
în schimb de condițiile minime

fericit'. Se afirmă că ar fi 
insuficiente scaunele și me
sele de scris, că telefoanele 
ar suna 
poștașul 
scrisori, 
va avea 
ver. Va 
pentru ca subalternii iui să 
ducă o existență comodă. 
Mai greu e cu scrisorile ce 
cer răspuns. Tinerii ameri
cani nu vădesc deloc entu
ziasm pentru o inițiativă 
cu scopuri dubioase. Ziarul 
..News" care vede lumina 
tiparului la Detroit a efec
tuat un sondaj printre stu
denții universității din Mi
chigan. Unii au declarat că 
„consideră drept imposibilă 
realizarea „corpului păcii". 
Alții au afirmat că această 
idee s-o realizeze „altcineva

fără odihnă iar 
af căra vrafuri de 
De scaune și mese 
grijă domnul Shri- 

obține alocațiile

înapoiate, de ce nu își în
cep treaba chiar dinS.U.A., 
unde există atîtea regiuni 
lovite de depresiune.

Dincolo de toate aspec
tele revine mereu în discu
ție latura financiară. Dacă 
membrii „corpului păcii" 
nit primesc nici un fel de 
salariu, înseamnă că doar 
feciorii de bogătași vor pu
tea să se înhame la o ase
menea treabă. Deci Ame
rica va fi reprezentată prin 
fiii de milionari. Această 
perspectivă face pe mulți 
americani cinstiți să se în
grozească. E firesc: fizio
nomia morală a odraslelor 
de bogătași e binecunos
cută.

Reclamele din presa a- 
mericană pe tema „Corpu
lui - păcii"

TINERII AMERICANI
55

ori de

merica oferă 
măsura filan
tropiei sale. Mi
sionari moderni 
se pregătesc să 
împînzească lu
mea, Spirite

dezinteresate. Conștiințe i- 
maculate. Ființe nobile.

Presa americană se află 
în extaz. Reclama e in toi. 
Condeile lirice dau tonul, 
în urma lor — reporterii, 
banalii dar bine informații 
reporteri de la „fapte di
verse". Stelele mai mari și 
mai mici ale presei ameri
cane se îmbulzesc la car
tierul general al organiza
ției ce a primit idilica de
numire de „corpul păcii". 
O atenție deosebită i se a- 
cordă domnului 
Sergant Shri
ver de profesi
une cumnat al 
președintelui 
S.U.A. și sala
riat fără sala
riu al dezinte
resatului „corp 
aț păcii". Dom
nul Sergant

Shriver își laudă
cite ori are prilejul institu
ția pe care o conduce. în 
fond ce-și propune „corpul 
păcii" ? Pur și simplu să 
recruteze cîteva sute de a- 
mericani pe care să-i tri
mită în Africa, Asia și A- 
merica Latină. Pentru trea
ba aceasta misionarii ame
ricani ai anului 1961 nu 
vor primi salariu. Așa cel 
puțin afirmă prospectele 
de reclamă ale „corpului 
păcii" și onorabilul său di
rector. Dar ce anume vor 
face concret acești ameri
cani ? Shriver vorbește in 
termeni îndeajuns de ne- 
buloși despre faptul că vor 
trebui să „lucreze". Bine
înțeles, invitația de înro
lare în „corpul păcii" este 
adresată tineretului ameri
can chemat să devină „re
prezentant activ al State
lor Unite în străinătate".

Deocamdată „corpul pă
cii" se află în stadiul de or
ganizare. După afirmațiile 
presei americane la cartie
rul general al noii organi
zații stăpînește un „haos

Seară consacrată 
R.P. Romîne 
la Palermo

ROMA 23 Corespondentul A- 
• gerares transmite : La Palermo 

o ovut loc o seară organizată 
de Asociația regională pentru 

; prietenia intre popoare consc- 
' erată Republicii Populare Ro- 
I mine. Cu acest prilej deputatul 

Pompeo Colcianni, vicepreședin- 
j te o! Ad unorii regionale sicii ie- 
! ne. o vorbit despre succesele 

obțr- Jte de Romrnia in anii re- 
grnutui ce-xxrot-popuicr.

Vorbîto’vi, cere a vizitat Ro. 
tninia in vara anului 1960, a 
prezentat auditoriului unele im
presii culese din locurile vizitate.

„Orașe ca Onești, Victoria — 
a spus vorbitorul — au apărut 
odată cu fabrici și uzine, în 
locuri unde nu de mult nu exis
ta nimic. Vechiul București se 
reînnoiește după criterii urbanis
tice moderne. Societatea socia
listă a rezolvat cu succes nu 
numai probleme complexe le
gate de dezvoltarea industriei 
și de transformarea agriculturii, 
ci și acelea ținind de domeniul 
culturii".

După conferință, poetul sici
lian Ignazio Batutta a recitat 
versuri ale poeților români con
temporani, apărute în traducere 
italiană în volumul „Antologia 
poeziei romînești".

La această seară dedicată 
R. P. Romîne a participat un 
public numeros printre care se
natori, deputați, oameni de artă 
și cultură, ziariști etc.

u

CORPUL PACII“
dar nu noi". Un student de 
la Universitatea California 
și-a exprimat părerea că a- 
ceastă acțiune este tot in
eficace. Adresîndu-se au
torilor ei, spunea : „Prie
teni nu veți cîștiga. Veți 
trimite în străinătate mii de 
americani neplăcuți". în le
gătură cu aceasta merită de 
amintit un articol al ziaru
lui „Chicago Sun and Ti
mes" in care se exprimă 
temerea că „corpul păcii" 
prin ratații și aventurierii 
pe core-i va recruta va a- 
duce noi daune prestigiului 
american peste hotare.

Comentatorii lucizi din 
presa americană atrag a- 
tenția asupra faptului că 
tinerii americani ce obțin 
diploma de absolvenți uni
versitari nu sînt pregătiți 
pentru a face față unei ac
tivități în condiții dificile. 
Ideea aceasta a relevat-o 
un articol apărut în ziarul 
„Tribune" din Minneapolis. 
Un alt ziar scrie că dadă 
există cu adevărat tineri 
americani dornici să se de
dice ridicării regiunilor

sugerează multe 
semne 
trebare. 
cumva 
narii de 
ocean vor avea 
anumite misi
uni lipsite de 
noblețe ? Mo- 

' dul în care zia
rul ultra-reac- 
ționar .Daily 
News" înfăți- 

idilica organiza- 
lasă îndoială asupra 

„corpul păcii"

de în- 
Nu 

misio- 
peste

șează 
ție nu 
faptului că 
este conceput ca un fel de 
filială a Pentagonului ca
muflată în straiele inocen
ței. Că multe lucruri sînt 
dubioase o dovedesc și en
tuziasmul Bonnului față de 
„corpul ■ păcii" și propune
rea lui Willy Brandt, cava
ler incontestabil al războiu
lui rece, ca acesta să fie 
întărit cu niște „experți" 
vest-germani.

Reclama e mare dar ti
neretul american are față 
de „corpul păcii" o atitu
dine în care se amestecă 
indiferența și ironia. Un 
ziar american cita declara
ția unui tînăr: „Dacă 
vreau să devin spion, eu 
n-am nevoie să intru în 
<t corpul păcii» și să lucrez 
pe gratis. Agenția centrală 
de spionaj plătește bine".

Punctul pe i a fost pus. 
Tînărul american a sesizat 
esențialul pe care l-a ex
primat brutal dar fără 
echivoc...

E. O.

TINERETULUI UIMII
Puternice manifestații antifasciste 

ale tineretului austriac
Ziarul „VoUustimme" rela

tează despre manifesta
țiile antifasciste ale mem

brilor organizației „Tineretul Li
ber Austriac" (F.O.J.) in diferite 
cartiere și suburbii ale Vienei, 
ca Leopoldstadt, Wieden, Favo- 
riten, Meidling, Fiinfhaus, Her
ne Is și Brigittenau. Tinerii au 
străbătut străzile purtind pan
carte pe care se putea citi: 
„Anschluss-ul să nu se mai re
pete niciodată", „Cerem inter
zicerea tuturor armelor atomi, 
ce", „Eichmann se află în fața 
judecății, dar complicii săi se 
mai ascund încă printre noi".

Studenții din Salvador 
revoluției 

apă cum s-a mai anunțat, 
Intr.o declarație a Aso
ciației generale a studenți

lor din Salvador, stnt demascate 
uneltirile juntei militare din Sal
vador, îndreptate împotriva re
voluției cabane. Recent, după cum. 
se arată în declarație, agenții po
liției secrete din Salvador impre. 
ună cu adepți ai fostului dicta
tor cuban Batista, l-au atacat

„Nu, bombelor atomice" !. Unii 
dintre ei impărteau manifeste 
care aminteau de faptul că cu 
23 de ani in urmă, Austria a 
fost ocupată de naziști.

In manifeste se arăta că agre- 
siunea împotriva Austriei a con
stituit prologul înfăptuirii planu
rilor hitleriste de dominație a 
lumii. „Stăpânirea nazistă și răz
boiul, se spune în continuare, 
au costat poporul nostru 300.000 
de morți. Fascismul a lăsat în 
urma sa o mizerie de nedescris, 
ruine și distrugeri. Hitler s-a si
nucis, dar generalii lui au ră
mas".

demască pe dușmanii 
cubane

pe Roberto Lasalie, însărcinatul 
cu afaceri al Cubei în Salvador 
la domiciliul acestuia. Diploma
tul Cuban și soția lui au fost le
gați și molestați. Agenții de poli
ție au confiscat din casa diplo
matului toate formularele oficiale 
pentru a le folosi în vederea con
trafacerii. unor documente cu a. 
jutorul cărora să fie calomniat 
guvernul lui Fidel Castro.

Ilustrarea politicii rasiste a guvernului Uniunii Sud-Africane
condus de

pentru a putea viețui. Intr-un 
cuvînt. „apartheidul" condam
nă populația băștinașă din U- 
niunea Sud-Africană la o 
moarte lentă și sigură.

Iată ce scrie Ronall Sea
gull, redactor al revistei „A- 
frica South in Exile" într-o 
broșură apărută la Londra în 
care este descrisă mizeria in 
care trăiesc băștinașii în Uni
unea Sud-Africană. „Mortali
tatea sugarilor africani este de 
200 pînă la 300 la mie, scrie el 
iar în unele regiuni atinge 700 
la mie. Abia 55 la sută din 
africani ajung să trăiască 
pînă la vîrsta de 16 ani. „Fe-

Werwoerd.
Desen de V. VASiLIU

ricitul" care a atins vîrsta de 
16 ani are nevoie de un per
mis pentru a lucra, a circula 
și a trăi în afara zidurilor în
chisorilor. întreaga lor viață, 
scrie Seagull, africanii suferă 
din cauza subalimentației cro
nice". Da, acestea se petrec în 
secolul nostru, în secolul în 
care omul asaltează cele mai 
înalte culmi ale științei, ale 
civilizației.

autoritățile ultrarasiste 
yj din Uniunea Sud-Afri

cană își desfășoară în 
voie politica de discriminare 
rasială numai cu ajutorul mi

tralierelor și al tancurilor. Să 
ne amintim, de pildă, de ziua 
de 21 martie 1960. La această 
dată în orașul SharpeviUe 
populația africană s-a ridicat 
împotriva politicii rasiste. A 
fost o demonstrație pașnică, 
dar jandarmii au tras în plin. 
Drept urmare 170 de africani 
au fost uciși, 400 răniți și alte 
multe sute au luat drumul în
tunecatelor temnițe. La în
ceputul acestui an, în regiu
nea Pondoland a avut loc o 
adevărată răscoală africană, 
răscoală ce a fost înăbușită în 
sînge cu ajutorul tancurilor 
și mitralierelor trimise de pri
mul ministru Werwoerd.

Politica de „apartheid" dusă 
de către guvernul de la Jo
hannesburg a fost și este con
damnată de către întreaga o- 
pi'nie publică mondială'. Acest 
lucru s-a văzut mai clar ca 
oricînd cu prilejul recentei 
conferințe a țărilor Common- 
wealthului britanic, care a a- 
vut loc la Londra. Deși Mac
Millan ar fi dorit să evite o 
condamnare publică a regimu
lui rasist din Uniunea Sud- 
Africană, el nu a putut reuși. 
Uniunea Sud-Africană a fost 
îndepărtată. din Common- 
uiealth.

Valul de arestări care are 
loc în prezent în Uniunea 
Sud-Africană, faptul Că popu
lația băștinașă se ridică, în 
ciuda represiunilor sîngeroa- 
se, împotriva politicii de se
gregație rasială, toate acestea 
constituie o dovadă evidentă 
a slăbiciunii rasiștilor din U- 
niunea Sud-Africană. Politica 
lor este sortită eșecului. Mer
sul istoriei nu poate fi oprit. 
Rasismul și fratele său, gea
măn colonialismul sînt con
damnați definitiv. Rasistul 
Verwoerd și protectorii lui vor 
trebui să răspundă pentru cri
mele săvîrșite!

LUCIAN ROI EA
.y "

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA ț București, Piața „Scînteii" Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii STAS 3452 52.


