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Brigăzi 
de producție 

ale tineretului

La „Școala La Hunedoara
I a.'.....' '■

< V'

&

înaltei calități**
Pe șantierul 

primului furnal 
de 1000 mc

viața unui om. Adolescența 
și tinerețea deplină, Hie fi-a 
trăit-o aid. in această uzină. 
Aici și-a ciștigat experiența 
în munci, aici s-a maturizat 
ți s-a făcut cunoscut printre 
oameni. Aici ți-a format el 
personalitatea lui. Pentru că 
David are intr-adevăr o per
sonalitate, ceva care-l distin
ge : seriozitate, calm, o gravi-

ta un simplu act formal. 
s-a gindit in primul rind 
în felul acesta oamenii 

se 
în

dit 
El 
că 
vor fi mai stimulați, că 
vor simți mai antrenați 
lupta pentru calitate. In al 
doilea rind, acum se simt 
parcă obligați la ceva în plus, 
înaltă calitate presupune ceva 
care înseamnă perfecțiune. Și 
spre asta tinde ți brigada.

esponsabiiul are 
24 de ani. Cei
lalți nu sint nici 
ei mai în vîrstă. 
Ba, unii sînt chiar 
mult mai mici, 
încă n-au 20 de 
ani. Cu toate as

tea, brigada se consideră des
tul de „bătrînă", in sensul 
vechimii, al maturității. De 
altfel, în această primăvară 
ea aniversează patru ani 
la înființare. Tot acum, 
aprilie, se împlinește un 
de cind a luat steagul 
fruntașă pe uzină (steag 
care nu s-au „gindit" să-l
dea altcuiva nici pînă acum). 
David llie, responsabilul bri
găzii, îți dă impresia (și așa 
este) unui om pe deplin ma
tur, calm și cumpătat. Nu 
spune nimic fără să gindea- 
scă, să judece dinainte. Anul 
acesta a împlinit un deceniu 
de cind a început să învețe 
aici, la turnătoria de fontă a 
uzinelor „Timpuri noi“, me
seria. Sînt zece ani, nu unul 
sau doi. O bucată bună din
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mai

ȘARJA A FOST
SALVATĂ

La cuptorul nr. 3 de la oțe- 
laria „Filimon Sîrbu“, din 
Hunedoara se pregătea ela
borarea unei noi șarje ra
pide. Fiecare oțelar era la 
postul său. Se aștepta din cli
pă în clipă comanda prim-to- 
pitorului, la care, din pînte- 
cele cuptorului, avea să țîș- 
nească șuvoiul incandescent 
de oțel. Dar comanda întîrzia. 
Drăghin Ion, parcă înțepenise 
în fața orificiului de la gura 
cuptorului scrutînd prin oche
larii de cobalt marea învolbu
rată a metalului ajuns la peste 
1500 de grade.

— încă o probă, Miroane, 
spuse el deodată.

Miron Constantin execută 
numaidecît. Scoase o lingură 
uriașă de oțel din cuptor și îl 
turnă peste o placă de fontă. 
Aceasta se topi. Era semn că

taie care ns exclude ctotoi»- 
nea ți spiritul tineresc, o ma
turitate, care înseamnă calm 
ți gindire profundă. Ceva 
din personalitatea lui s-a rit 
frînt și asupra brigăzii, a 
celorlalți 14 oameni. Ei îi 
seamănă in ceea ce are el 
mai bun — ți asta e meri
tul lui de conducător 
găzii.

Faptele cele 
duc intrutotul 
concluzie : că 
șit în ceea ce 
tul de muncă 
nouă din punct

al bri-

recente 
această

mai 
spre 

brigada a pă- 
privește spiri- 
într-o etapă 

___  __  r__ 1 de vedere 
calitativ — spre o mai adîncă 
maturitate și seriozitate.

Problema principală, pro
blema nr. 1 a muncii brigă
zii este calitatea. Problema 
e mai veche. Altceva e nou : 
felul cum o înțeleg acum oa
menii. Brigada e in întrecere 
cu celelalte brigăzi de tine
ret din turnătorie. Ea a ho
tărit si participe la ..Școala 
înaltei calități". Cind a ho
tărit asta, David nu s-a gin-

eiPerfecțiune înseamnă la 
zero rebuturi, înseamnă nu
mai piese de calitate supe
rioară. Coeficientul admis e 
de 9 la sută. Ei merg luna a- 
ceasta sub unu la sută. Dar 
asta nu înseamnă încă prea 
mult. Pentru că tot nu s-a 
ajuns încă la zero.

Și mai e încă ceva. Oame
nii țin la prestigiul brigăzii 
lor, al „mărcii fabricii" lor. 
Lor nu le e deloc indiferent 
cum sint privite produsele în
treprinderii lor, ce zic bene
ficiarii despre aceste produse. 
Nu mai departe tinerii din 
brigadă au auzit că construc
torii de autocamioane din 
Brașov nu sînt mulțumiți de 
unele piese pe care le 
mese de la ei. De 
corpul robinetului de 
are fisuri care ies la i 
in timpul prelucrării, 
stea sint produse de 
lor ți simt ți ei răspunderea 
pentru calitatea acestora. De 
altfel ei ințiți au lucrat piese 
pentru constructorii

: pri- 
pildă, 
frînă 

iveală
Ace- 

seeția

mioane, niște capace pentru 
pompe, și poate că vor mai 
lucra ți altele în viitor. Și 
desigur că aprecierea celor 
care folosesc piesele pe care 
le fac ei este nota cea mai 
severă care se pune calității 
muncii lor.

Și la asta s-au gindit ei 
cind s-au înscris în „Școala 
înaltei calități". S-au gindit 
că în felul acesta se simt și 
mai mult obligați față de to
varășii lor din celelalte între
prinderi beneficiare. Acestora 
nu le pot trimite decit piese 
de înaltă calitate, ți nu re
buturi. Așa le-a ți 
băieților :

— Dacă-i vorba 
calitate, rebuturile 
căuta printre noi. Nu ne în
ăcrim la „școală' cu gindul la 
corijențe ți la note proaste.

Dar. vorbele ca vorbele, fap
tele sînt de preț. S-a trecut 
la măsuri serioase, gindite cu 
chibzuință. Iată de ce, imediat 
după asta, s-au adunat să dis
cute. Vorbăria a fost evitată 
de la început. S-a pornit de la 
esențial. Unde se ridică pro
blemele cele mai importante 
cu calitatea ? La piesa corp a- 
mortizor. Aici era rebutul cel 
mai mare. David a cerut fie
căruia părerea : scurt ți con
cret. Oamenii au vorbit ți el 
i-a ascultat. Mulți au spus: 
calitatea suferă din cauza fon- 
tei, a nisipului ți a pămintu- 
lui. Un alt tînăr. Marin 
Gheorghe a pus însă ți astfel 
problema:

— Dar noi n-avem nici o 
vină ? Am să încep cu mine în 
primul rind. De ce să nu recu- ■ 
nosc sincer că în schimbul de 
noapte lucrez cam neatent. 
Vin obosit la lucru șî lucrez tn 
grabă. Or, graba înseamnă

spus Hie

de înaltă 
n-au ce

I. BĂIEȘU

(Continuare tn pag. 3-a)

Constructorii care ridică 
furnalul nr. 7 de la Combina
tul siderurgic din Hunedoara 
au organizat folosirea mai 
multor betoniere cuplate. A- 
ceastă metodă duce la utiliza
rea mai deplină a capacității 
acestor utilaje. Drept rezul
tat, lucrările de construcție 
sînt in avans 
cu mai bine 
ceasta este una din măsurile 
aplicate de constructori in ve
derea îndeplinirii angajamen
telor luate în întrecerea so
cialistă pe care o desfășoară în 
întîmpinarea celei de-a 40-a 
aniversări a partidului ți care 
a început să dea roade.

De cîteva săptămini. alături 
de constructori au început să 
lucreze și montării. Ei mon
tează blindajul metalic al pri
mului fumai de 1000 tn:.

Pe un alt șantier din Hune
doara, unde se construiește 
noul laminor de sirmâ, benzi 
și profile mijlocii, s-au turnat 
pină acum peste 30-000 metri 
cubi de betoane și s-au mon
tat 4.000 tone de construcții 
metalice. Aici cel mai mare 
volum de lucrări s-a executat 
la linia de sirmă, care ur
mează să fie terminată țx-nă 
Ia sfirșitul anului.

Constructorii 
pînă acum un

față de grafic 
de o lună. A-

au câștigat 
_ avans de 15 

zile la ridicarea părții meta
lice a halelor laminorului ți 
au terminat cu aproape o lună 
mai devreme fundațiile la 
cuptorul cu propulsie.

(Agerpres)

IINici un leu risipit,

i

I

fiecare leu fructificat"
Inițiativa tinerilor metalur- 

giș-.i de la Uzina „1 Mai" din 
Ploiești, „Nici un leu risipit, 
fiecare leu fructificat", a fost 
îmbrățișată de tineri din a- 
proape 2000 de brigăzi de pro
ducție ale tineretului din în- 
treprindfirue și schelele pe
troliere ale regiunii Ploiești.

Bilanțul realizărilor obținu
te de la începutul anului și 
pînă la jumătatea acestei luni, 
arată că prin aplicarea aces
tei inițiative el au realizat 
economii ia producție in va
loare de aproape 5-000.000 de 
let Tinerii de la Uzina con
structoare de utilaj petrolier 
„1 Mai", unde s-au năsmt a- 
ceste valoroase acțiuni, au în
registrat cele maj bune rezul
tate- Prin revizuirea tehnolo
giei de turnare la diferite pie
se necesare instalațiilor de fo
raj și prin croirea completă a 
tablelor, ei au economisit mai 
mult de 10 tone metaL

Tinerii de la uzina „L C. 
Frimu" din Sinaia printr-o 
folosire mai rațională a ma
teriei prime au economisit 
metal din care au fost confec
ționate 40 de pompe de in
jecție.

Prin înlăturarea pierderilor

și reducerea consumului spe
cific, brigăzile de tineret din 
întreprinderile textile din re
giune au economisit în aceeași 
perioadă materie primă din 
care se pot confecționa peste 
4.100 m.p. țesături.

Kinceș Valentin, Berendi A- 
lexandro șî Marton Emeric 
sint membrii unei brigăzi de 
tineret de la Combinatul 
Metalurgic „1 Mai“ 
tu-Mare, brigadă 
luna martie a dat 
de bună calitate, a 
economii de peste 1000 lei 
și a obținut o depășire o 
sarcinilor de plan cu 29 Ia 

sută.

din Sa- 
care în 
produse 
realizat

Foto ; N. STELORIAN

Fier vechi ofelăriilor

Alcool metilic obținut
pe cale petrochimică

La noua fabrică de Ia Com
binatul chimic din orașul 
Victoria, pînă nu de mult 
metanolul (alcoolul metilic) 
se obținea prin 
lemnului. Acum 
realizează pe cale petrochi
mică Folosind acest proce
deu, colectivul întreprinderii

distilarea 
acesta se

ca-

La acțiunea de colectare a 
fierului vechi participă sute 
de tineri din raioanele Capi
talei. In această lună, tinere
tul din București a expediat 
centrelor siderurgice peste 540 
de tone de fier vechi. Cele 
mai mari cantități au fost 
strânse de tinerii din raioanele 
23 August, I. V. Stalin și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

In regiunea Mureș-Autono-

mă Maghiară au fost colec
tate în această lună peste 590 
tone de fier vechi, fontă și 
metale neferoase.

Bilanțul pe cele două deca
de ale lunii martie arată că 
tinerii din brigăzile utemiste 
de muncă patriotică din Valea 
Jiului au colectat mai mult de 
45 tone fier vechi.

La o „Joie

(Agerpres)

a tineretului**
/ntr-adevâr ,Jo

ia tineretului" 
din seara a- 

ceea a apărut inte
resantă mai întîi prin 
locul și atmosfera in 
care se desfășura. în- 
chipuiți.vă, pe rind, 
elementele ce vor în
chega la un loc ta
bloul :

în cocoașa munte
lui, o pajiște încon
jurată de stinci go
lașe și ascuțite ase
menea unor uriașe 
creioane de piatră; 
o seară cu miros 
de primăvară timpu
rie; o mulțime de 
becuri electrice a- 
prinzindu-se deoda
tă, deasupra pajiștii; 
ca niște stele și cite- 
Va capre negre între- 
rupindu-și, speriate, 
exercițiile de săritură 
de la mari înălțimi 
și, în sfirșit, în sala 
clubului, muzică, ti
neri dansînd, veselia 
căutătorilor de co
mori — numiți așa 
cum se numesc toți 
acei ce scot din adin- 
cul pămîntului bogă
ții de preț — mineri. 
Fiindcă trebuie să 
notăm de la început 
că nu e vorba de 
niscaiva turiști rămași 
peste noapte la vreo 
cabană ci de tineri 
care își au aici, 
vîrful mu-ntelui, 
locul de muncă.

cel de odihna, și cel 
de distracție. Sint mi
nerii de la minele de 
mică.

Printre ei, șase bă
ieți îmbrăcați fru
mos, deosebit de ve
seli, poartă in mîini 
cărți și buchete de 
ghiocei: sint cei. din 
brigada lui Marin 
Bădulescu, un tînăr 
de 24 de ani. Cărțile 
le-au fost dăruite de 
comitetul sindicatu
lui, iar ghioceii i-au 
primit de-a dreptul 
de pe scenă din ma
nile membrilor bri
găzii artistice de agi
tație la sfirșitul pro
gramului închinat 
succeselor lor.

Se cuvine însă să 
o luăm cu binișorul 
și să povestim despre 
ce fel de succese și 
despre ce fel de pro
gram artistic este 
vorba fiindcă, de 
fapt, în aceasta a și 
constat adevărata fru
musețe <a „Joii tine
retului” din acea 
seară.

Mica, după cum se 
știe se găsește împa
chetată în straturi în
tre lespezi de piatră 
și ca să ajungi la ea 
trebuie să despici 
stînaa cu niște unel
te pneumatice ase
mănătoare sfredelului 
cu care găurești lem
nul. Dar, vedeți, una

este lemnul și alto 
piatra.

intr-o dimineață 
(începuse să se ia 
zăpada) Bădulescu cu 
brigada lui a chemat 
la întrecere socialis
tă. brigada altui or
tac cunoscut tn par- . 
tea locului ca bun 
meșter în sfredelirea 
stincii : 
Panțiru. 
s-a angajat să depă
șească norma de tă
iere a stincii, pe o 
lună, cu șase metri. 
Panțiru cu tovarășii 
săi au cumpănit bine 
datele chemării la 
întrecere și s-au an- 
gajat să taie peste 
normă, într-o lună, 
nu șase ci .șapte me
tri. Nevrind să 
lase mai prejos 
tacii 1 ' 
au i 
să-și 
de-a 
metri.

— în numele 
inței să ne

realizează un produs de 
litate mult superioară și la 
un preț de cost mai mic cu 
aproape 70 la sută față de 
cel obținut prin vechiul pro
cedeu.

Tot după un procedeu nou 
se fabrică în prezent și form. 
aldehida, produs ce se fo
losește ca materie primă pen
tru fabricarea cleiurilor de 
uree și a diferitelor rășini 
sintetice. Acest produs se 
obține într-o altă imitate 
nouă intrată de curînd în 
funcțiune la același combinat 
chimic. Pe lingă faptul că 
se obține un produs de pri
mă calitate, prețul de cost 
al formaldehidei obținute pe 
această cale reprezintă apro
ximativ numai un sfert din 
costul produsului realizat 
înainte.

Gheorghe
Bădulescu

O porte din brigada

V. BĂRAN

(Continuare 
tn pag. 3-a)

lui 
hotărît 

ia în 
dreptul

O parte din brigada de 
zidari fațadiștj condusă de 

de 
Iu

(Agerpres)

Căutător neobosit al noului

LAL ROMULUS

nou apelor SuceveiDrum
se pregătesc

ncursu

PETRU BREBEN 
mecanic cazane

ION FERARU 
muncitor constructor

se 
or- 

Bădulescu 
atunci 

sarcină 
nouă

noul nostru 
din nenumă-

Cercul de artă plastică ol Casei de cultură Sindicatelor 

din Baia Mare atrage numeroși iubitori ai artelor frumoase.

Foto : N. STELORIAN

poate începe evacuarea șarjei. 
Și totuși, prim-topitorul nu 
dădu obișnuita comandă: „în
cepeți băieți".

— Lungule, anunță-l iute pe 
meșter să vină aici.

Ardeleanu Cornel, maistrul 
de schimb, fu într-o clipă în 
mijlocul oțelarilor de la cup
torul nr. 3.

— Ce-i baiul ?
— După proba luată pe 

placa de fontă s-ar părea că 
temperatura șarjei ar fi cea 
necesară elaborării. Eu cred 
totuși că rezultatul acestei 
probe ne înșeală, a spus Dră- 
ghin Ion. Priviți și dumnea
voastră cit de agitată ți vio
lentă este fierberea oțelului. 
Nu vă spune nimic aceasta ?

— Ce calitate trebuie să ela
borați, întrebă maistrul după 
ce privi fierberea oțelului cu 
luare aminte.

— O.L.T. 65, răspunse prim- 
topitorul.

Maistrul îți mai concentră 
încă o dată privirea în adîn- 
cul cuptorului, apoi se întoarse 
zîmbind spre grupul de oțe- 
lari.

— Aveți ochi ageri. Conți
nutul de oxizi de fier este 
foarte ridicat în șarja voastră. 
Dacă ați fi elaborat-o după 
simpla probă de pe placa de 
fontă șarja era rebutată. A- 
cum schimbați-i calitatea și 
șarja este salvată. Apoi adă
ugă în timp ce se îndepărta 
de cuptorul nr. 3

— Ați salvat pe lingă șarjă 
și drapelul de brigadă frun
tașă.

Ansamblul artistic 
sovietic „Baletul 

pe gheafa" în turneu 
în fara noastră

Bucureștenii au prilejul să 
se întîlnească în aceste zile 
cu un nou ansamblu artistic 
sovietic — „Baletul pe ghea
ță", care a sosit marți dimi
neață în Capitală.

Ansamblul de stat „Bale
tul pe gheață" este alcătuit 
din 90 de persoane. In cadrul 
turneului, care va dura o 
lună de zile, artiștii sovietici 
vor prezenta în Capitală un 
ciclu de spectacole extraordi
nare intitulat „Fantezie de 
iarnă".

Maistrul mecanic Ștefan 
Suciu, de la întreprin
derea de prefabricate 

„Progresul" din Capitală este 
un căutător neobosit al noului. 
El este tot timpul preocupat 
de găsirea unor noi soluții care 
să facă munca oamenilor mai 
ușoară, iar randamentul ma
șinilor să crească continuu. 
Pentru aceasta nu-și află nici
odată clipe de răgaz. De ani 
de zile a îndrăgit activitatea 
inovatorilor. El a intrat în rân
durile lor în urmă cu 11 ani. 
Pînă acum este autorul a 52 
de inovații și raționalizări.

La una din inovații — în
toarcerea macaralei la 360° — 
a trebuit să lucreze un an 
întreg. Iși aduce aminte că a 
făcut peste 50 de schițe. Era 
un lucru greu. Dar putea să 
renunțe? Cum să facă așa 
ceva cind era neapărat ne
voie de ea pe șantierele cons
trucțiilor de locuințe ?

La atelierul de fierărie era 
nevoie de un motocompresor 
care să pună în mișcare 2 
mașini de sudat prin puncta
re. De aici i-a venit ideea 
transformării motoarelor Die
sel scoase din uz, în mo.

tocompresoare. Numai aceas
tă inovație aduce economii 
întreprinderii în valoare de 
13.427 lei anual. Dar mais
trul nu se ocupă numai de 
inovațiile lui, ci ajută cu dra
goste și pe mulți tineri mun
citori în căutarea noului, 
constituind pentru aceștia o 
pildă vie de atitudine înain
tată în muncă. Pe tînărul 
mecanic Stan I, Gheorghe, pe 
utemistul Stoica Constantin, 
tovarășul Suciu îi ajută cu 
dragă inimă.

Economiile realizate prin 
inovațiile făcute de tovară-

Conform proiectului, lucră
rile pentru devierea cursului 
bătrânului riu Suceava trebu
iau să se termine in decem
brie 1961. Constructorii combi
natului de celuloză au folosit 
la excavarea celor 150.000 m.c. 
pămînt puternice dragline, 
economisind 800.000 lei. La 
construcția barajului s-au tur
nat 5.800 m.c. de beton. Drag- 
liniștii Gheorghe Sotir, Ion

Marica Radu înainte 
începerea lucrului. Pe 
nile anterioare brigada și-a 
depășit planul în medie cu 
25 la sută dind totodată 
lucrări de bună calitate. 
Această brigadă lucrează 
pe șantierul de construcții 
de locuințe de pe Calea 

Giulești.
Foto i AGERPRES

biru- 
dăm 

mina, a rostit Bădu
lescu. Și cuprinși 
deopotrivă de pasiu
ne și nerăbdare au 
pornit spre gurile 
minei.

Să vedem acum ce 
aveau de făcut mem
brii brigăzii artistice

șui Suciu Ștefan se ridică, 
numai în ultimul an, la 31.585 
lei fără a maj adăuga altele 
ale căror economii nu s-au 
calculat încă.

...Comunistul Ștefan Suciu 
nu se oprește însă aici. în
treprinderea trebuie să dea 
produse mai multe și de ca
litate superioară. De aceea, 
în cinstea aniversării a 40 de 
ani de la înființarea Partidu
lui Comunist din Romînia, lu
crează de zor Ha o altă inova
ție.

roțt „seraliștn" așteptau 
nerăbdători să-l vadă 
pe noul profesor de 

fizică și matematică. Erau 
nerăbdători să asculte prima 
lecție predată de un fecior 
de miner, azi profesor al 
școlii serale. Așteptînd, fie
care se gindea la scurta bio
grafie a acestuia.

S-a născut aici la poalele 
muntelui Straja. A învățat 
bine și a ajuns student la 
Cluj. întotdeauna a fost 
fruntaș la învățătură. Obser- 
vind calitățile tinărului ab
solvent, conducerea institutu
lui i-a propus să rămînă a- 
sistent universitar. Pe ute- 
mixtul Sergiu Crînguț -l.ar fi 
ademenit o asemenea propu
nere, dar el visase intot-

deauna să se reîntoarcă 
Lupeni, în orășelul său 
Valea Jiului unde să învețe 

minerilor, 
pe gînduri. 
luată. S-a 
său natal 
sîrguincios 

trecut a fost 
la școala

Mustea cit și ceilalți construc
tori au muncit cu mult aviht 
pentru ca această lucrare să 
fie terminată Înainte de ter
men.

17 martie... Un moment e- 
moționant. Oamenii așteaptă 
nerăbdători. Apariția primei 
șuvițe de apă este întimpinată 
de mulțime cu mare bucurie. 
Apele năvalnice, supuse voin
ței omului, părăsesc vechea

lor albie, năvălind Învolbura
te peste barajul deversor lat 
de 86 de metri.

Cei mai bucuroși sint insă 
constructorii care, in cinstea 
aniversarii a 40 de ani de la 
înființarea partidului, au reu
șit să termine această impor
tantă lucrare cu mult Înainte 
de termen.

TRAIAN MALE-S 
funcționar

carte pe feciorii 
Nu a stat mult 
Hotărîrea lui era 
întors în orașul 
unde și-a început 
munca. Anul 
numit și profesor 
serală de pe lingă termocen. 
trala Paroșeni. Iată-l acum aci, 
la prima sa lecție. A intrat în 
clasă și a privit zimbitor pe 
noii săi elevi. Unii erau chiar 
de virsta lui, alții mult mai 
în vîrstă. Pe fiecare dintre 
ei, el trebuia să-l ajute să 
dezlege tainele fizicii și ma
tematicii, să-l ajute să urce 
treptele științei, să ajungă 
inginer, maistru, muncitor 
cu înaltă calificare profesio
nală.

Pentru aceasta nu-și precu
pețește niciodată timpul li
ber. îl întilnești seara la 
orele de meditație, la cercul 
de matematici înființat de el, 
la care tineri muncitori de la 
termocentrală 
intens.

Acesta este 
profesor, unul 
rații tineri crescuți și educați 
de partid de la care seraliștii 
pătrund tot mai adine tainele 
științei și culturii.



bună calitate!
PE OGOARE

LA ORDINEA

acum pen-

Fiecare lucrare agricolă
la timp și de

în plină- 
ca în li- 
din pri- 

prisăcarii 
cu ele

albine. Ni- 
răspîndește 
și soare ca 
toamna nu

atîtor ținti,
„Un ceas al dimineții face 

cit trei după prînz". Referin- 
du-ne la actuala campanie a- 
gricolă, acesta înseamnă că 
munca depusă 
tru executarea lucrărilor in 
timpul optim valorează mai 
mult decît oricite strădanii 
vor fi depuse mai tîrziu; pen
tru că este binecunoscut fap
tul că în agricultură, pentru 
asigurarea unor recolte boga
te, nu trebuie pierdut nici un 
minut bun de lucru.

Din unele date recente pri
mite de Ia Ministerul Agricul
turii rezultă că, in compara
ție cu perioada corespunză
toare a anului trecut, oamenii 
muncii din agricultură au ob
ținut acum 
bune. Muncitorii 
riile agricole 
de stat, meca
nizatorii din 
S.M.T., colecti
viștii și țăra
nii muncitori 
întovărășiți, fo
losind timpul 
prielnic, s-au 
execute lucrările de primăvară 
(arături, însămînțări, 
ținerea ogoarelor și semă
năturilor) la timp 
bună calitate. Antrenați 
în întrecerea socialistă în 
întîmpinarea glorioasei ani
versări a partidului, cei ce 
muncesc pe ogoarele unități
lor socialiste din regiunile 
București, Dobrogea, Banat au 
reușit să realizeze o mare 
parte din planul de lucrări 
pentru această etapă.

Sînt regiuni însă ca : Olte
nia, Argeș, Galați, Ploiești 
unde realizările sînt nesatisfă
cătoare față de posibilități. 
Ținînd seama de timpul îna
intat, în aceste regiuni sînt 
rămase în urmă lucrările de 
însămînțare, întreținere a cul
turilor și a ogoarelor de toam
nă, precum și arăturile pen
tru însămînțările de primă
vară. Fiecare zi pierdută 
îaleamnă importante pier
deri de recoltă. Vremea 
este bună de lucru și există 
toate condițiile pentru ur
gentarea muncilor agricole 
de primăvară. O atenție deo
sebită trebuie acordată între
ținerii culturilor și ogoarelor 
de toamnă pentru a stîrpi bu
ruienile care au început să 
germineze, și pentru a împie
dica pierderea apei din sol. și 
așa destul de putină datorită 
precipitațiilor slabe din iarnă 
și primăvară. Este necesar de 
asemenea, să fie urgentate în- 
sămințările și să fie pregătite

rezultate mai 
din gospodă

-wasassi
străduit să

între-

și de

condițiile pentru semănatul 
porumbului, lucrare care se 
apropie. In legătură eu aceasta 
este nevoie în primul rind să 
se urgenteze schimbul de să- 
mință care se desfășoară in 
unele regiuni încă nesatisfă
cător.

în tot acest complex de 
lucrări de primăvară este ne
voie de multe forțe. De aceea 
atenția principală trebuie în
dreptată spre antrenare*  la 
muncă a tuturor celor ce mun
cesc pe ogoare. Organizațiile 
U.T.M. din agricultură este 
bine să aibă acum in centrul 
preocupărilor lor mobilizarea 
tuturor tinerilor la lucrările 
din campanie. Munca politică 
trebuie intensificată mai ales 
in direcția lămuririi fiecărui 

tinăr asupra 
necesității par
ticipării lui per
manente Ia lu
cru acolo unde 
este nevoie de 
forțele și pri
ceperea lui.

grupelor U.T.M. 
de tractoare ale 

trebuie să 
mobiiiza-

în atenția 
din brigăzile 
S.M.T. și G.A.S. 
stea în aceste zile 
rea tinerilor mecanizatori la 
folosirea întregii capacități de 
lucru a tractoarelor și mașini
lor și la executarea unor lu
crări de o înaltă calitate agro
tehnică.

Pentru ca aportul tinerilor 
la urgentarea lucrărilor să fie 
și mai mare este bine ca or
ganizațiile de bază U.T.M. 
din G.A.C. și întovărășiri să-i 
antreneze pe tinerii conduc
tori de atelaje la efectuarea, 
cu mijloacele unităților agri
cole respective, a lucrărilor 
de întreținere a ogoarelor și 
culturilor de toamnă.

Prin organizarea unor ast
fel de acțiuni, organizațiile 
U.T.M. din 
spori aportul 
gurarea unui 
duse agricole

agricultură vor 
tinerilor Ia asi- 
belșug de pro- 

în anul acesta.

La S.M.T. Buda 
din regiunea Plo
iești întrecerea so
cialistă în cinstea 
aniversării a 40 de 
ani de la înființarea 
partidului nostru se 
desfășoară cu însu
flețire. Sub îndru
mare organizației 
de partid și în cola
borare cu comitetul 
sindicatului, comite
tul U.T.M. de aici 
desfășoară o muncă 
politică vie pentru 
ca tinerii să-și a- 
iucă o contribuție 
sporită la îndepli
nirea angajamente
lor luate de întregul 
colectiv. Atenția tu
turor este îndrepta
tă spre calitatea lu
crărilor, încadrarea 
lor în timpi optimi 
și spre aplicarea re
gulilor agrotehnice 
înaintate. Fiecare 
tînăr este în între
cere cu altul, fiecare 
brigadă 
cu alta 
Uzarea 
pe care 
pus stațiunea. Să 
urmărim două din 
aceste brigăzi.

Brigada condusă 
de Ion Manolache 
a chemat la între
cere brigada con
dusă de Dumitru 
Stoica.

Printre obiecti
vele principale ale 
întrecerii se află 
obținerea la fiecare 
lucrare parte

se întrece 
pentru rea- 
obiestivelor 
și le-a pro-

a calificativului 
„foarte bine", prin:

— aplicarea celor 
mai înaintate me
tode agrotehnice și 
prin combaterea 
goanei după hantri,

— folosirea la 
maximum a capaci
tății de lucru a trac
toarelor, prin înlă
turarea deplasărilor 
în gol și prin între
ținerea lor în con
tinuă stare de func
ționare, incit viteza 
zilnică de lucru pla
nificată să fie depă
șită pe fiecare trac
tor,

— terminarea lu
crărilor agricole de 
primăvară cu 7 zile 
mai devreme decît 
este planificată,

— economii 
piese de 
carburanți 
fianți.

Tinerii 
strîns mîinile 
căldură șl au por
nit pe ogoare.

La începutul a- 
cestei luni brigada 
lui Manolache avea 
cîteva procente a- 
vans față de cea a 
lui Stoica. Aflînd de 
acest lucru, tinerii 
din brigada lui Stoi
ca și-au sporit e- 
forturile. După de
cada întîia a acestei 
luni ambele brigăzi 
erau la egalitate. 
Grupele U.T.M. 
ambele brigăzi 
analizat munca

la 
schimb, 

și lubri-

și-au
: cu

cărui tractorist 
au luat măsuri pen
tru o mai bună or
ganizare a muncii, 
pentru folosirea fie
cărui minut bun de 
lucru. Rezultatul ? 
Ambele brigăzi au 
terminat cu 5 zile 
mai devreme lucră
rile agricole din e- 
vaca întîia. Care 
brigadă e în frunte 
acum 7 Dacă ar fi 
să socotim după 
hantri, putem spu
ne: pînă la 21 mar
tie brigada lui Ma
nolache a 
din planul lucrări
lor agricole de pri
măvară 789 hantri 
din 2053 planificați, 
iar brigada lui Sto- 
lan a realizat 1001 
hantri din cei 2652 
planificați. Deci din 
acest punct de ve
dere brigăzile sînt 
la egalitate. Dar nu 
după hantri se mă
soară puterea fiecă
rei brigăzi. Ci, așa 
cum arată angaja
mentele, după cali
tatea lucrărilor și 
încadrarea Ibr în 
timpi optimi. Și, la 
acest capitol fiecare 
brigadă a primit 
pînă acum din par
tea organizației de 
partid și a conduce
rii stațiunii califica
tivul „foarte bine", 
întrecerea continuă 
însă.

Livezi. Poate nicăen 
măvara nu se arată 
tatea și gingășia ei 
vezi. Aici își mută, 
mele zile însorite, 
știubeiele și odată 
alaiuț harnicelor 
căieri vara nu 
mai multă aromă 
în livezi. Nicăieri 
adună bucuria
veselia atîtor fete ca în livezi. 
Am văzut fete umplînd co
șuri mari cu caise la gospo
dăria colectivă din Livedea, 
am colindat printre pomii ti
neri, doldora de rod din li
vada colectiviștilor din Ștefă- 
nești, am văzut pornind ca
mioane cu cele mai felurite 
fructe din livada gospodăriei 
colective din Bascov; e fru
moasă livada tînără plantată 
și îngrijită de tinerii colec
tiviști din Gostavăț. In zilele 
acestea de primăvară, pe dea-

realizat
La colectiviștii din comuna Cetate, regiunea Oltenia, au venit oare oaspeți de la oraș cu 
motocicletele ? Mu I Sînt motocicletele lor, ale colectiviștilor. Le-au parcat in fața sediului, 

unde au venit cu diverse treburi.
Foto : AGERPRES

Pe șantierele muncii patriotice

Brigadierii mereu
la lucru

15.000 de pu- 
ei pe colinele 
priește pomi- 
o acțiune en-

Pentru o bogată 
bază furajeră

în întreaga 
sămînțate pînă acum mai mult 
de 500.000 hectare cu plante 
de nutreț, leguminoase 
cereale furajere, ceea ce 
prezintă peste jumătate 
suprafața ce urmează să 

. insămînțeze în primăvară 
aceste culturi.

Anul acesta, unitățile agri
cole socialiste au prevăzut în 
planurile lor de producție, o 
dată cu mărirea șeptelului și 
creșterea productivității lui» 
extinderea culturilor de plante 
de nutreț, valoroase.' Cu po
rumb pentru siloz și plante 
suculente, de exemplu, se vor 
cultiva 350.000 ha, cu 100.000 
ha mai mult decît în anul tre
cut

Pentru mărirea suprafețelor - 
cu aceste culturi în anul viitor 
unitățile agricole socialiste 
extind loturile semincere. Te
renurile prevăzute să se cui- . 
tive pentru producerea de se
mințe de ierburi perene, bu
năoară, sînt de 3 ori mai 
marj decât în anul 1960.

(Agerpres)

țară au fost în-

NICUȚA
N. PUIU

La insomințat pe ogoarele colectiviștilor din

Colectiviștii din gospodăria agricolă 
tivă „Ștefan Gheorghiu" din comuna 
dioasa, raionul Zimnicea, amenajează 
acesta o grădină de legume pe malul 
Vedea. Pentru irigarea acestui teren au însă
nevoie de un motor. Tînărul tractorist Ion 
Julea — colectivist și membru al brigăzii de 
tractoare de la S.M.T. Ulmuleț care deser
vește această gospodărie, s-a angajat ca in

colec- 
Smîr- 
anul 

rîului

regiunea București.
Foto : AGERPRES

Tineri colectiviști

timpul său liber să repare un motor stricat 
pentru a fi folosit Ia irigarea grădinii. După 
terminarea lucrului Ion Julea putea fi văzut 
în fiecare după-amiază meșterind la motor. Cu 
citeva zile în urmă motorul a fost pus în 
stare de funcționare. Colectiviștii i-au mulțu
mit pentru ajutorul pe care l-au primit.

I. D.

Prezențî mereu lucru,
primii la acțiunile ce mun
că patriotică. Cu acești ti
neri organizația U.T.M. din 
G.A.C. Șivița, raionul Galați, 
se mîndrește pe drept cuvînt.

indiferent dacă 
iăria colectivă

POPO1U IONEL

CHIPAILA MARCEL

gos- 
din 

■e faci parte merge 
bine sau prost, obține sau 
nu rezultate bune, își mă
rește sau nu veniturile ? Fără 
îndoială nu poți să fii indi
ferent față de aceste lu
cruri. In viața ta, ca tînăr 
colectivist, gospodăria colec
tivă ocupă de acum primul 
loc, ea îți asigură veniturile, 
de aici aștepți o viață din ce 
în ce mai frumoasă, așa încît 
nu poți fi indiferent față de ea.

Dragostea față de gospodă
ria colectivă izvorăște din 
aceea că ai năzuit mereu mai 
mult că aici se naște belșu
gul vieții tale.

Dar ce înseamnă 
iubești colectiva ? Ce ai 
cut ?

Răspunsul la această 
bare îl găsești la tine sau la 
tovarășii tăi colectiviști care 
pun în munca lor zilnică mai 
mult decît interesul pentru o 
zi muncă înscrisă în carnetul 
brigadierului.

Ca să fie mai limpede am 
să vă povestesc despre mun
ca cîtorva tineri colectiviști de 
la G.A.C.
comuna 
Brăila.

să-ți 
defă-

între-

„Ana Ipătescu" din 
Victoria, raionul

i colectivă își 
ferma de ani

male. Cumpăra vaci 
de lapte, construia grajduri. 
Dar era nevoie și de îngrijitori 
buni, de oameni care să îm
brățișeze această meserie, s-o

învețe bine și s-o aplice în așa 
fel incit vacile să dea pro
ducțiile cerute. Așa au deve
nit îngrijitori de vaci Gheor- 
ghe S. Ion și Ion Gurgu. A- 
mîndoi utemiști.

Ei au lucrat aici de la în. 
ceput cu multă sîrguință. 
Munca aceasta — și-au dat ei 
seama — cerea multă, multă 
pricepere. Aveau de-a face cu 
vaci de rase diferite și mai 
ales cu vaci care dădeau pro
ducții mici. Multe dintre ele 
abia ajungeau să dea 800-900 
de litri de lapte anual. A. 
veau, ce-i drept, și vaci cu 
producții mai mari, dar erau 
puține. Gheorghe Ion și Gur
gu se apucaseră să învețe. Ei 
știau că producțiile care se 
obțineau erau mici, și că nu 
poți să dai de capătul acestor 
treburi dacă nu ajungi să cu
noști bine meseria asta.

Cu vremea s-a născut la ei 
o ambiție.

— Să facem tot ce se poa
te ! își spuneau unul altuia.

Odată au ajuns la conclu
zia că vreo cîteva vaci din 
sectorul lor trebuie refor
mate. Gospodăria pierdea cu 
ele. Nu-și scoteau nici prețul 
hranei, oricît de bine ar fi 
fost îngrijite.

Au propus conducerii gospo
dăriei, într-o consfătuire a în
grijitorilor, lucrul acesta și 
conducerea a fost de acord. 
Vacile au fost vîndute și în 
locul lor s-au . cumpărat vaci 
bune. Dar vacile bune la ei 
însemnau vacile care dădeau

producții de 1200 - 1500 litri. 
Și asta era, de fapt, puțin.

— Care o fi buba ? se între
bau ei.

— Nici discuție — spunea 
Gheorghe Ion - stăm prost cu 
furajele.

— Și nici îngrijirea nu-i. așa 
cum ar trebui. Noi nu facem 
o îngrijire „ca la carte".

unele vaci 
mult alteori

— De ce 
uneori mai 
puțin ?

dau 
mai

îngrijitori tineri 
munceau creierii cu

ei doi
își 
fel de fel de întrebări.

Erau și multe greutăți. în 
primul rind, lipsa de furaje.

th față ni se desfășura 
lunca Oltului; tarlale după 
tarlale, însămînțate’ cu sfeclă 
de zahăr, cu floarea.soareiui 
<?ri cu orz de primăvară; al
tele gata pregătite, în vede
rea însămînțării porumbului. 
Toate ale gospodăriei agri
cole colective din Gostavăț, 
raionul Caracal.

— Toată partea asta de te
ren de aici intră în sistemul 
de irigații care începe toc
mai de la Stoenești, îmi arată 
tovarășul Mirea Drăghiceanu, 
secretarul comitetului U.T.M. 
din gospodăria agricolă colec
tivă. Avem în părțile acestea 
peste 700 hectare teren irigat. 
Uite și canalele pe care în 
curînd va veni apa. Acolo 
sus, pe dîmb, este canalul 
principal. Din el pornesc cele 
secundare care trec de-a lun
gul tarlalelor. Ia- dto astea. 
ca o pinzâ de 
toate celelalte 
mici. Aici am

cadrați în cele cinci brigăzi 
utemiste de muncă patriotică 
le-au obținut în primăvara a- 
ceasta.

— Numai aici, la canalele de 
irigație, au lucrat brigadierii ?

— Nu numai aici, desigur!
Și secretarul mi-a făcut un 

scurt bilanț al acțiunilor ce
lor cinci brigăzi utemiste de 
muncă patriotică din primă
vara aceasta.

— Știți, ne-am organizat 
bine încă de la începutul a- 
nului. Am cuprins în brigăzile 
utemiste de muncă patriotică 
aproape întreaga masă a tine
retului din gospodărie. Bine
înțeles. ne-am fixat și obiec
tive precise de muncă tot de 
!a început, pe baza planului 
de producție *1  gospodăriei 
colective : lucrări 1*  canalul 
de irigație. întreținerea pășu- 
rrjor. amenajări de drumuri

— cărat piatră pe șoseaua
satului : 288 METRI CUBI.

— în fiecare zi ori de rite 
ori a fost nevoie au partici
pat rite 7-8 tineri la construc
ția noilor grajduri pentru ani
malele de 
podărie.

Practic, 
cute de
dieri însumează peste 45.090 
lei economii numai în anul a. 
cesta. Și activitatea brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică 
este de.abia la început.

producție din gos-

aceste lucrări fă- 
către tinerii briga-

lurile din Aluniș, Stefeștl, 
Vărbilău și altor comune din 
raionul Teleajen, urcă sute 
de tineri și tinere. Ei așează 
cu grijă puteți de măr șt 
prun, de păr și cireș în cul
cușurile gropilor făcute încă 
din iarnă. Peste 
ieți au 'plantat 
însorite unde le 
lor fructiferi. E
tuziastă. tinerească. Peste eî- 
țiva ani se vor revărsa din a- 
ceste livezi vagoane de mere 
și pere aurii. Flăcăi și fete vor 
culege rodul pomilor pentru 
îndestularea celor ce muncesc.

„Să înfloriți ca merii și ca 
perii, copii!“ — spunea un 
bătrîn din Aluniș tinerilor 
care se întorceau într.o sea
ră de pe colinele pe care 
plantaseră într-o singură zi 
peste 2.000 de puieți.

E în această urare ceva din 
gingășia tinerei noastre gene
rații de la sate care are ase
menea îndeletniciri frumoase.

NICOLAE BARBU

ana.e mai 
incit și noi 

cu brigăzile utemiste de mun
că patriotică.

Spunîndu-mi așa, secretarul 
parcă se luminează la față. 
Evident, se mîndrește mult cu 
rezultatele pe care cei 220 ti
neri colectiviști-brigadieri, în-

ri altele.
Am văzut apoi că exprima

te în cifre realizările de pînă 
acum ale brigadierilor 
Gostavăț arată așa:

— săpături la canalul de 
irigații : 8028 METRI CUBI.

— grăpat pășune și curățit 
izlaz : 100 HECTARE.

TRADIȚIE
entt-u a treia oară, a- 
nul care a trecut, Comi
tetul raional U.T.M. Gu. 

rahonț din regiunea Crișana, 
ca urmare a rezultatelor ob
ținute de brigăzile utemiste de 
muncă patriotică pe șantierele 
din silvicultură, a cucerit locul 
doi pe țară. Comitetul raional 
U.T.M. Gurahonț, organizațiile 
U.T.M. din raion au folosit 
multiple forme de stimulare a 
muncii brigăzilor cîștigînd în 
această direcție o bogată ex
periență.

Spre exemplu, în lunile de 
vară, organizațiile U.T.M. din 
comunele Almaș, Avram Ian- 
cu, Dezna și altele au organi
zat în munți tabere de cîte 3 
zile. In afară de faptul că au 
efectuat lucrări de întreținere 
și curățire ale arboretelui pe 
mari suprafețe cele 3 zile pe.

trecute în munți au constituit 
o adevărată școală de educare 
patriotică.

In dorința de a.și păstra 
frumoasa tradiție, la începutul 
anului acesta brigăzile ute
miste de muncă patriotică din 
raionul Gurahonț s-au angajat 
să realizeze prin muncă pa
triotică o economie cu 100.000 
lei mai mare ca în anul 
precedent. Trecînd la tra
ducerea în fapte a angaja
mentului, în numeroase par
chete aparținînd de comu
nele Chisindia, Moneasa, Dez
na, Cuied tinerii și-au intensi
ficat munca. Numai la șantie
rele amintite s_au efectuat 
pînă în prezent împăduriri 
noi pe o suprafață de 20 ha 
teren.

PETRE GHELMEZ

însuflețită muncă patrio
tică la amenajarea unor 
noi terenuri pentru iriga
ții Ia G.A.C. din Satul 
Nou, raionul Medgidia.

i w
D. GÎȚA

CU PASIUNE
dovedit mai tîrziu, foarte 
bună.

Zis și făcut.
— Dați-ne voie — au spus ei 

consiliului de conducere, să 
alegem noi un lot de cinci 
vaci, să le aplicăm o îngrijire 
specială și să vedem ce pro
ducții scoatem. Vrem să dove
dim că se poate mai mult. Să 
fie un fel de ,Jot demonstra
tiv".

- Așa, mersi, 
îngrijitori. 
Dacă o să 
mai bune,
producții mari...
Dar nu le luăm pe cele 
bune. Luăm vaci de rase

lalți 
noi. 
cele 
dați

mai

au spus cei. 
Așa știm și 
luați vacile 

sigur, c-o să

Ce înseamnă să-ți iubești colectiva

Și asta pentru că gospodăria 
lor nu asigurase o bază fura
jeră corespunzătoare. Nu în- 
țeleseseră colectiviștii de ce 
era nevoie de atîtea furaje și 
mai ales de ce este nevoie de 
„atîta" porumb siloz.

Mai era și faptul că mulți 
îngrijitori erau convinși că 
numai rasele bune de vaci 
dau producții. mari. Iar pe as
tea, „surele" să le lași în pla
ta domnului că din coadă de 
riine nu faci sită de mătase.

Mai era și programul de 
grajd care nu se respecta.

într-o seară, celor doi tineri 
le-a venit, dintr-o discuție, o 
idee. O idee, după cum s-a

diferite și cu producții mai 
mici !

Mulți n-au înțeles pentru ce 
își propun cei doi tineri să 
facă treaba aceasta.

Gurgu și Gheorghe Ion au 
început de a doua zi treaba. 
Au cerut să li se repartizeze 
cantitățile de furaje (suculen
te, concentrate, fibroase) ne
cesare și să li se dea voie să 
facă ei îngrijirea așa cum 
vor.

u cartea în mină toată 
ziua ej lucrau fără o- 
dihnă. Alcătuiau rații 

științifice, făceau amestecuri 
de furaje, pentru fiecare

vacă după dezvoltare*  și 
după producțiile ei- La 
ore fixe le dădeau hrana, la 
ore fixe le mulgeau, le sco
teau la plimbare, le adăpau. 
Făceau totul așa cum scrie la 
carte. Separat, intr-un caiețel, 
ei calculau cantitățile de fu
raje, costul lor, tot ce se chel
tuia cu ele și de o parte tre
ceau producția de lapte obți
nută și valoarea ei bănească.

La început cîntarul trăgea 
mai mult spre cheltuieli decît 
spre venituri. Dar ei știau 
n.o să fie mereu așa.

Și n-a fost așa, firește. 
După citeva luni, vaca 

producția cea mai mică, aceea 
care dădea doar 800-900 litri 
anual a încenut să producă, 
socotit la producția medie a- 
nuală cam 1900 litri. Adică 
încă o dată și ceva mai mult.

Vaca „Zecea” care dădea și 
ea producții cam mici, a în
ceput să dea peste 2.300 de 
litri. In general, producția ce
lor cinci vaci s-a dublat Toți 
s-au mirat.

— Vezi de ce-au fost în sta
re flăcăii ăștia ?... — glumeau 
ceilalți colectiviști.

De aici consiliul de condu
cere, ceilalți îngrijitori au 
tras cîteva concluzii. Trebpie 
asigurată o bază 
gată, din care să 
nimic. Hrănirea 
trebuie făcută în 
producția, de 
de perspectivele fiecăruia. In-

că

cu

furajeră bo- 
nu lipsească 

animalelor 
funcție de 

dezvoltarea și

grijitorii trebuie să mai înve
țe, să îngrijească animalele 
cum scrie la carte.

S-a schimbat complet pă
rerea colectiviștilor despre a- 
nimalele pe care le au și des
pre producțiile pe care le pot 
da și în consecință au hotărît 
lucruri care să pună treburile 
la punct. Au asigurat întîi o 
bază furajeră completă.

Metodele de îngrijire apli
cate lotului de 5 vaci al ce- 
lor doi îngrijitori tineri au 
devenit metodele de îngrijire 
pentru toate vacile gospodă
riei și iată că anul trecut gos
podăria a obținut o producție 
medie de 2000 litri anual pe 
cap de vacă furajată, 
cesta, după socotelile 
producția va crește.

Gheorghe S. Ion 
Gurgu sînt tot în sectorul zoo
tehnic. Numai că unul e bri
gadier iar celălalt e șef de e- 
chipă. Au mai venit să lucre
ze aici și alți tineri cărora 
le-a plăcut meseria aceasta și 
care au vrut să-i urmeze 
cei doi utemiști.

Din folclorul nou

Anul a- 
tuturor

și Ion

pe

ne 
au 
a-Si acum, Ia sfîrșit, să 

gîndim puțin. De ce 
s făcut cei doi tineri 

ceste lucruri ? Pentru ce s-au 
străduit ei atât ? Nu e cumva 
vorba despre această dragoste 
fierbinte față de gospodăria 
colectivă, față de interesele 
tuturor colectiviștilor ? Ba da ! 
Despre asta e vorba !

MIHAI CARANFIL

Poezia populară, această o- 
glindă vie a vieții poporului 
nostru cîntă munca, hărnicia 
oamenilor. Dar în vremurile 
întunecate de odinioară, cind 
în țară domneau burghezia și 
moșierimea cind pămîntul era 
al bogătanilor din sat, bucuria 
muncii nu-și putea găsi loc în 
cîntecele celor mulți.

Vremurile acelea au apus 
de mult și astăzi, in gospodă
ria colectivă oamenii găsesc 
cu adevărat belșugul visat de 
ei dintotdeauna. De aceea pa
șii lor se îndreaptă mereu 
spre gospodăria colectivă. Este 
faptul despre care vorbesc și 
aceste frumoase versuri popu
lare.
Mă uitai din deal in luncă, 
Să văd mindra unde lucră; 
Mândra din gospodărie 
îmi făcea semne și mie 
Să-l las dracului răzor 
Că n-oi strînge nici un spor !

Aici, în gospodăria colecti
vă, intr-adevăr răsplata mun
cii este după fapta ei. Lucrul 
peste care oamenii din popor 
n-au putut să treacă și pe care 
l-au consemnat în următoa
rea strigături cu tilc:
Cin' se lasă pe tinjală. 
Stă cu traista la-mpărțeală! 
Cine-a luat munca cu zorul
Duce-acasă cu tractorul.

culese de FLORIN ȚENE
Drăgișani



Acum câteva zile, sfatul uni
tății de pioneri de la Școala 

7 ani din Ițcani-Suceava- 
întrunit

de lucru. Problema care 
cerea dezbătută, fiind

într-o ședin-
de 
s-a 
ță 
se 
deosebit de importantă și 
actuală, nu putea fi amina- 
tă. Era vorba de orientarea, 
pentru perioada care urma, 
pe un făgaș bun, ca și pînă 
atunci de altfel, a activității 
organizației de pionieri din 
scoală. Cu alte cuvinte, mem
brii sfatului se întruneau să 
stabilească cele mai importan
te probleme pe care să le re
comande colectivului de con
ducere al unității de pionieri 
pentru ca acesta să țină cont 
de ele atunci cînd, împreună 
cu direcțiunea școlii, va întoc
mi planul comun de activități 
extrașcolare pe trimestrul ur
mător.

La început tovarășul Octav 
Monoranu, directorul școlii și 
președinte al sfatului unității, 
a prelucrat instrucțiunile 
M.I.C. și ale C.C. al U.T.M. cu 
privire la evitarea supraîncăr
cării elevilor. Așadar — s-a 
arătat după prelucrarea in
strucțiunilor cu atît mai în
semnat apare rolul sfatului 
unității: el trebuie să ajute 
organizația de pionieri în gă
sirea celor mai interesante, 
mai atractive și deci mai efi
ciente forme de activitate care 
tratând probleme esențiale 
pentru educarea copiilor în 
spiritul înaltelor idei ale so
cialismului, să nu dureze mult 
și să antreneze un număr tot 
mai mare de pionieri și șco
lari. Și pentru că în perioada 
care urmează va avea loc ani
versarea unui eveniment de 
o mare însemnătate în via
ța poporului nostru : 40 de 
ani de la crearea P.C.R., mem
brii sfatului unității au reco
mandat directorului școlii și 
instructoarei superioare Eca- 
terina Cojocaru (președinta 
colectivului de conducere al 
unității de pionieri) ca în pla
nul comun să fie incluse o se
rie de acțiuni prin care să li 
se facă cunoscute copiilor epi
soade din trecutul de luptă al 
comuniștilor, despre eroismul 
în muncă al comuniștilor as
tăzi, realizările obținute de 
poporul nostru sub conducerea 
partidului etc. Astfel. învăță
toarea Aurica Aolăriței a pro
pus să se organizeze o întâlni
re cu un comunist care 
să vorbească copiilor despre 
lupta din ilegalitate a partidu
lui.

— Copiilor le plac mult 
astfel de întâlniri și ele sînt 
deosebit de educative.

— Părerea mea — a ținut 
să sugereze inginerul Teodor 
Cincă e ca această întîlnire 
să nu se facă în clasă, ci chiar 
pe locul de muncă unde au 
activat comuniștii. Să li se a- 
rate copiilor : „Iată, aci se în
truneau comuniștii în ilegali
tate, pe aci se furișau cînd 
venea poliția, acolo l-au prins 
pe un tovarăș de-al k»r_. In 

Informații
Pianistul Iulius Katchen din 

S.U.A. a susținut marți sea
ra, în sala Palatului R. P. Ro
mîne, un recital extraordinar 

decare a cuprins lucrări 
Beethoven și Chopin.

*
CLUJ. — Pe lingă Faculta

tea de mecanică a Institutu
lui politehnic din Cluj a 
fost organizat un curs pentru 
ridicarea calificării cadrelor 
superioare din domeniul au
tomatizării. Cursul este ur
mat de ingineri de la fabri-

Cărți tehnice noi
A 1 • 1 • • in librarii

MOTOARE DIESEL, EDI
ȚIA III-A 

de C. Tuzu — C. Moțoiu
Este o reeditare, revăzută 

și completată, a celei de 
a doua ediții apărută în 
anul 1955. Tinerii interesați 
găsesc în această lucrare 
date asupra teoriei motoa
relor Diesel, asupra ele
mentelor constructive ale 
acestora, precum și date în 
legătură cu exploatarea și 
reparațiile lor. Sînt tratate 
problemele injecției, arde
rii și supraalimentării, 
funcționarea cu gaze și 
sînt descrise — din punct 
de vedere constructiv, 
funcțional, al exploatării și 
reparării — principalele 
mărci de motoare Diesel 
existente în țară.

In partea care se ocupă 
de exploatarea motoarelor 
Diesel se prezintă, sub for
mă de tabele (ușor de con
sultat) defectele de funcțio
nare ale motorului, defec
tele instalației de pornire, 
cauzele și metodele de re
mediere a acestora.

REȚELE ELECTRICE, 
CALCULUL ELECTRIC 

de N. V. Boțan — E. Con- 
stantinescu — A. I. Foeată

Lucrarea cuprinde expu
nerea tuturor problemelor 
esențiale ale calculului e- 
lectric al rețelelor cu dife
rite tensiuni și de diferite 
configurații, însoțită de 
numeroase exemple prac
tice. După indicarea meto
delor de calcul al parame
trilor electrici ai liniilor și 
ai transformatoarelor, sînt 
prezentate pe larg meto
dele de calcul al rețelelor 
în funcție de căderile de 
tensiune, de pierderile de 
energie și de încălzirea

Sfatul unității 
de pionieri

acesta, 
ilegală a

felul 
lupta 
se vor întipări 
mintea copiilor.

Tot tovarășa 
propus să se facă o 
la Doftana.

— De la 
meargă la 
a completat 
tru Costăchei, 
C.F.R. Contrastul dintre con
dițiile inumane în care erau 
ținuți cei mai buni fii ai cla
sei muncitoare și luxul în ca
re se lăfăiau regii și prinții 
paraziți va constitui pentru 
pionieri și școlari cea mai 
convingătoare lecție de isto
rie. O lecție din care vor în
văța foarte multe.

episoadele din 
comuniștilor 

mai adînc în

Aolăriței a 
excursie

Doftana să se 
Castelul Peleș — 

tovarășul Dumi- 
salariat Ia

*«• Pe marginea unei 
ședințe de lucru 

a sfatului unității 
de pionieri

de Ia Școala de 7 ani 
din Ițcani-Suceava * * 

Propuneri de acțiuni intere
sante, atractive care să vor
bească pionierilor și școlarilor 
despre lupta de patru decenii 
a comuniștilor pentru cauza 
partidului au făcut și ceilalți 
membri ai sfatului unității: 
Ion Lupașcu, tehnician la de
poul C.F.R, profesoara Livia 
Piotrovschi, instructoarea su
perioară Ecaterina Cojocaru 
etc. S-a propus astfel să se 
continue frumoasa „Inițiativă 
de la Vladimiri“ (îngrijirea 
monumentelor istorice, case
lor memoriale și a plăcilor 
comemorative), s-au propus 
vizite la întreprinderi (dar în 
grupe mici) cu care ocazie co
piii vor vedea condițiile din ce 
în ce mai bune de muncă și 
totodată vor face cunoștință 
cu comuniștii fruntași în pro
ducție ; s-a propus o vizită in 
cartierul Burdujeni unde s-a 
începu: construirea unui ma
re complex de industrializare 
a lemnului care va fi dotat cu 
utilaj modem ; s-au mai pro
pus o excursie prin oraș cu 
tema: ..Suceava, un vast șan
tier", o adunare pionierească 
pe ideea : _,Ce înseamnă să fii 
gata pentru cauza partidului" 
un concurs de poezii și cîn
tece : „Părinte drag, partid 
iubit" (eventual la nivelul o- 
rașuluj și care să se termine 
cu un frumos festival 
de câștigători), crearea 
album în care să fie 
cute aspecte despre 
în care pionierii și școlarii 
întîmpină a 40-a aniversare a 
partidului (succese la învăță
tură, îngrijirea locurilor le
gate de lupta clasei muncitoa
re sub conducerea partidului, 
înfrumusețarea școlii, a carti
erului. adunări cu teme etc.) 

cile „Tehnofrig", „Janos Her- 
bak", Uzina electrică, precum 
și de cadre didactice de la 
Institutul politehnic.

★
ORADEA. — în adunările 

populare care au avut loc în 
satele din regiunea Crișana, 
țăranii muncitori au hotărît 
ca în acest an să construiască, 
prin contribuție voluntară, 
încă 72 de școli, 63 cămine 
culturale, 12 dispensare și alte 
construcții de interes obștesc.

(Agerpres)

conductoarelor. Sînt tra
tate, de asemenea, proble
ma reglării tensiunii în 
rețelele electrice, calculul 
rețelelor cu conductoare de 
oțel, sistemele speciale de 
transport și distribuție, 
transportul la distanțe 
foarte mari.

Tinerii ingineri și tehni
cieni care proiectează și 
exploatează rețele electrice 
regionale, urbane, rurale 
și industriale, studenții 
din specialitățile corespun
zătoare, găsesc un sprijin 
prețios în această lucrare 
pentru rezolvarea multor 
probleme de strictă specia
litate.

CHIMIA ORGANICA, 
EDIȚIA A II-A 

de E. Beral-M. Zapan

Chimia organică se află 
în continuă dezvoltare. în 
cea de a doua ediție a lu
crării „Chimia organică" 
s-au revăzut și completat 
noțiunile fundamentale 
despre structura substanțe
lor organice și mecanis
mele de reacție. Tinerii in
gineri și tehnicieni chi- 
miști cărora le recoman
dăm această carte, în 
scopul îmbogățirii cunoș
tințelor profesionale vor 
găsi explicate cele mai im
portante procese indus
triale ale chimiei metanu
lui și acetilenei, petrochi
miei și a proceselor de cra
care, de polimerizare etc., 
metodele de preparare care 
au aplicații industriale la 
noi în țară.

în noua ediție pentru a 
ușura mai buna înțelegere 
a textului, demonstrațiile 
experimentale s-au intro
dus la capitolele respec
tive.

dat 
unui 
tre- 

felul

Ca o recomandare generală, 
membrii sfatului unității de 
pionieri au subliniat necesita
tea ca toate acțiunile, acestea 
și altele care vor fi organiza
te, să îmbrace formele cele 
mai atractive pentru a-i an
trena pe copii și, în felul aces
ta, a-i educa. La sfîrșit, mem
brii sfatului unității sau ofe
rit să ajute practic la realiza
rea diverselor acțiuni în urma 
trecerii lor în plan.

Consfătuirea a fost foarte 
interesantă și rodnică. Sfatul 
unității de la Școala de 7 ani 
nr. 1 din Ițcani—Suceava a do
vedit că și-a înțeles pe deplin 
rolul său : acela de a ajuta în 
primul rînd la îmbunătățirea 
conținutului acțiunilor iniția
te de organizația de pionieri 
din școală, la îmbogățirea și 
înfrumusețarea activității a- 
cestei organizații care e che
mată să facă educație comu
nistă copiilor. Dar pentru ca 
roadele muncii sfatului să 
fie și mai bogate, e necesar 
ca membrii lui să se ocupe de 
studierea mai în amănunt a 
mișcării pionierești. In afară 
de citirea articolelor din pre
să și a altor materiale privind 
viața pionierească, e bine ca 
membrii sfatului să urmărea
scă chiar în detașamentele și 
grupele de '■pionieri cum își 
desfășoară acestea activitatea. 
Fiecare membru al sfatului 
unității să-și propună să asis
te, din cînd în cînd, la o adu
nare cu temă, la o acțiune 
pionierească. Ar fi bine, cre
dem, ca în cadrul sfatului, fi
ecare tovarăș să aibă reparti
zat un detașament. Observa
țiile culese în acest fel îi vor 
ajuta să vină cu sugestii tot 
mai bogate în cadrul ședințe
lor periodice pe care le ține 
sfatul unității. Iar ajutorul pe 
care îl vor da la îmbogățirea 
tematicii pe linia educației 
comuniste care trebuie făcută 
copiilor și formelor activității 
pionierești va fi mai profund 
și multilateral-

AUREL GEORGESCU

Zile de vacantă
Elevii șî pionierii din re

giunea Crișana petrec vacan
ța de primăvară în tabere, sta
țiuni de odihnă ; organizează 
excursii în diferite regiuni ale 
țării. Zilele trecute mai multe 
grupuri de elevi și pionieri au 
plecat în excursie în orașele 
Cluj, Timișoara, Bucureștii

Adi, Nelu și Romi sint prieteni nedespârțiți. Ei petrec zile fericite la creșa uzinelor „30 De
cembrie" din Arad,

Foto: S. NICULESCU

La o „Joie a tineretului"
(Urmare din pag. l-a)

de agitație, și ei mineri. Firește, 
în afara muncii de fiecare zi ei 
trebuia să pregătească programul 
artistic ce avea să fie prezentat, 
ca o oglindă a întrecerii, la sfîr- 
șitul lunii. Ilie Mareș, un tînăr 
plin de vervă, primi sarcina să 
se ocupe de versuri. Și, cînd se 
ivi prilejul, coborî împreună cu 
magazinerul cantinei care mer
gea după alimente, jos, la cen
tru, cale de vreo 15 km, să stea 
de vorbă cu poetul. Poetul, tînăr 
ca și el, lucra la serviciul con
tabilității, al minei. Cînd află 
despre ce e vorba se înflăcără 
dintr-o dată și, găsindu-se pro
babil intr-un moment de inspi
rație, era cit p-aci să „toarne” 
versurile de-a dreptul pe re
gistrul contabil.

— Bravo, ești un om de is
pravă ! — fu Mareș felicitat 
cînd se întoarse sus la clubul 
minei. Citiră toți îiitr-un glas :

...Întrecerea porni ca un șu
voi / Așa cum este munca sus la 
noi. / Panțiru-a reușit să taie 
șapte / Dar Bădulescu nici una, 
nici două / A izbutit să taie ta
man nouă...

Fu aleasă melodia cea mai po
trivită, se începură repetițiile la 
cîntece, la dansuri, la recitări și 
peste două săptămîni întregi 
programul brigăzii era, cum se 
spune, pus la punct. Dar iată că 
numai cu o săptămînă înainte de 
sfârșitul lunii, Mareș fu nevoit să 
coboare iarăși jos, la centru, și 
să-1 caute pe poet. Ce se întîm-

Primirea 
noului ambasador 

al R.P. Albania de către 
prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri 

al R. P. Romîne, 
Gheorghe Apostol

Marți, 28 martie 1961, prim- 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Gheorghe A» 
postol, a primit în audiență 
de prezentare pe noul amba
sador al Republicii Populare 
Albania la București, Răpi 
Gjermeni.

(Agerpres)
----- o-----

Plecarea tovarășilor 
Gheorghe Stoica 

și Gheorghe Roșu 
la Congresul P. C. 

din Austria
Marți dimineața a părăsii 

Capitala, plecind spre Viena, 
o delegație a Partidului Mun
citoresc Romin, care va parti
cipa la Congresul al 18-lea al 
Partidului Comunist din Au
stria. Din delegație fac parte 
tovarășii Gheorghe Stoica și 
Gheorghe Roșu, membri ai 
C.C. al P.M.R.

La plecarea delegației, în 
Gara de Nord, au fost de față 
membri ai C.C. al P.M.R. și 
activiști de partid.

(Agerpres)

Simpozion
Marți după-amiază. în aula 

Bibliotecii centrale universi. 
tare din Capitală, a avut loc 
simpozionul „90 de ani de la 
proclamarea Comunei din Pa
ris”, organizat de Societatea 
pentru răspândirea științei și 
culturii.

Cuvintul de deschidere a 
fost rostit de scriitorul De- 
mostene Botez, vicepreședinte 
al S.R.S.C.

(Agerpres)

Sinaia etc. Alte numeroase 
excursii au fost întreprinse 
în regiune. Cu acest prilej ei 
au vizitat peștera Meziad, Va
dul Crișului, Cetatea Bihar ia, 
Stîna de Vale, gospodăriile a- 
gricole colective din Borș, Sa- 
lonta, Sîntana și altele.

(Agerpres)

plase ? Atît Panțîru cit și Bădu- 
lescu își depășiseră propriile lor 
angajamente cu încă un metru 
fiecare. Acum versurile sunau 
așa :

...Panțîru-a reușit să taie opt / 
Dor Bădulescu, uite, îl întrece / 
C-a izbutit să taie taman zece.

Se mai făcu o repetiție. între 
timp însă membrii brigăzii afla
tă că Bădulescu se depărtase de 
Panțîru cu trei metri. (Și mai 
erau doar trei zile pînă la sfîr
șitul lunii 1).

— Nu mai cobor, spuse Mareș. 
Fac singur modificarea. Am 
cam priceput eu qum e și cu 
versurile astea. Ascultați :

...Dar Bădulescu uite îl între
ce / C-o izbutit să taie taman 
unsprezece.

— Rimează, dar nu păstrezi 
ritmul, observă cineva. Nu simți 
la ureche ? Scoate-1 pe „taman". 
Și așa nu-mi prea place mic 
cuvintul ăsta.

într-adevăr fără „taman" ver
surile sunau mai frumos :

„Dar Bădulescu uite îl între
ce / C-a izbutit să taie unspre
zece”.

Și versurile au rămas așa. Dar 
numai pînă la ultima zi. Atunci 
au trebuit din nou modificate. 
Panțîru ajunsese să depășească 
norma cu zece metri, iar Bădu
lescu cu 12 m. și jumătate. 
Doisprezece ca doisprezece, dar 
știți dumneavoastră cit i-a dat 
îui Mareș de furcă „jumătatea" 
asta ? O oră întreagă aproape 
n-a făcut altceva decît să caute

• fn.tr- <r> •’
întrecere cfclistd pe șoseaua București—Ploiești.
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Juniorii noștri în turneul U.E.F.A.
După cum s-a mai anunțat, 

echipa de fotbal a R.P- Ro
mine de juniori a părăsit luni 
dimineața Capitala, plecînd cu 
avionul in Portugalia, unde va 
participa la turneul U.E.F.A. 
rezervat echipelor de juniori- 
înainte de plecare ne-am în- 
treținut câteva minute cu to
varășul GHEORGHE OLA, an
trenor federal, care ne-a rela
tat intre altele, următoarele :

.-Plecăm in Portugalia avind 
dorința de a obține un rezul
tat frumos. Echipa țării noas
tre și-a făcut o tradiție prin 
participarea permanentă la 
tumeui U.E.F.A. și totodată 
prin rezultatele bune obținute 
an de an. Consider că turneele 
U.E.F.A. au a mare importanță 
in creșterea și promovarea 
elementelor tinere talentate. In 
suitele de jocuri internați
onale. elementele talentate se 
afirmă, capătă experiență și

Baschet
După cum i-« mai anunțat, 

cea de-a 12-a ediție a cam
pionatului european masculin 
de baschet ta area loc anul 
acesta intre 29 aprilie și 8 mai 
in sala expoziției din Belgrad. 
Și-au confirmat oficial parti
ciparea la actuala ediție 21 de 
echipe: U.R.S.S., R. S. Ceho
slovaci, R. P. Bulgaria, R. P. 
Polonă, R. P. Ungari, R. P. 
Romină, R. D. Germani, Gre
cia, Turcia, R. F. Germani, 
Belgia, Spania, Finlanda, Fran
ța, Izrael, Maroc, Olanda, 
Portugalia, Suedia, Anglia și 
Iugoslavia. In ultimul moment 
federația italiană a anunțat ci

rime : jumătate — caritate — 
late — cauzate ...Stătea cu capul 
în palme, iar părui îi căzuse în 
șuvițe acoperindu-i toată fruntea.

— Ce ne facem măi frate ? ! 
— oftă unui dintre tineri. Cum 
rosti însă aceste cuvinte Mareș 
izbucni deodată, gata să-l sirin
gă în brațe. „Asta-i rima, frate, 
spuse el, aproape strigînd de 
bucurie. Ascultați aici t

...Bădulescu tăie frate / Doițpe 
metri jumătate !

Și alergară spre club împreu
nă cu ceilalți membri din bri
gadă să facă o ultimă repetiție.

..Jar seara, în sala clubului 
din pajiștea înconjurați de stânci 
i-am auzit cintînd și i-am văzut 
inmînînd buchete de ghiocei 
celor șase ortaci ai hti Bădulea- 
cn in aplauzele tuturora. Apoi, 
după cum singuri vă închipuiți, 
a urmat.- dans.

C. E. G
Casa de Economii și Consemnafiunl

face cunoscut eă la tragerea U sorți a obligațiunilor CEC 
din 31 martie a-e. in afara ciștigurilor in bani se vor acorda 
ta plus câștiguri in obiecte : motociclete, scutere, televizoa

re, frigidere etc. precum și excursii în străinătate.
La această tragere participă toate obligațiunile CEC procu
rate plnă In prezent precum și cele ce vor fi procurate pînă 

la 36 martie crt. inclusiv.

eu timpul devin cadre de bază 
ale echipelor naționale. La noi, 
de exemplu, jucători ca Mate- 
ianu, Ivansuc, Petru Emil, 
(Știința Cluj) Ene II, Nunweil- 
ler IV, Țîrcovnicu, (Dinamo 
București), Jenei, Mihăileseu 
(CC.A.) Motroc, Greavu (Ra
pid) etc. au participat la aceste

Interviu pe aeroport
turnee de juniori și s-au ridi
cat. ajungind ca o parte dintre 
ei să fie componenți ai lotului 
nostru național A."

L-am întrebat Pe tovarășul 
Ola despre stadiul pregătirii 
echipei noastre. Tov. Gh. Ola 
ne-a răspuns :

„Pentru turneul din acest an 
ne-am pregătit eu multă aten
ție.

n« va participa la campionat. 
Federațiile din Elveția, Scoția 
ți Luxemburg nu au confirmat 
înscrierile.

prăpăd pentru calitate. Tre
buie să ne gindim la defecți
unile tehnice, dar și la felul 
cum muncim noi.

David și-a notat fiecare lu
cru. Toate erau importante. A 
început cu chestiunile tehnice. 
A dus pământ la analiză la la
borator, a discutat cu meta- 
lurgui șef problema miezu
rilor de turnare. N-a fost 
prea ușor, dar toate aceste de
fecțiuni tehnice au fost rapid 
înlăturate. Apoi au trecut la 
„bucătăria” lor. Brigada a ho- 
tărit cu toată seriozitatea ca 
fiecare om să lucreze atent. 
Lui Andrei Constantin i s-a 
pus foarte serios în vedere să 
renunțe la „sfertul academic" 
de intîrziere cu care se obiș
nuise.

In al doilea rînd s-a hotărît 
să se intensifice învățătura. 
Și cu măsuri concrete. Au ce
rut ajutorul unui tînăr ingi
ner, Mezei Francisc, care să 
vină să discute cu ei odată pe 
săptămînă, practic, la locul de 
muncă probleme tehnice le
gate de calitatea unor repere. 
Adică cei mai puțin pregătiți 
din brigadă vor fi puși să lu
creze niște piese. Apoi ceilalți 
vor face observații, vor arăta 
ce e bun și ce e rău, inginerul 
va trage concluziile cuvenite, 
iar ei învățămintele de care au 
nevoie.

S-a mai hotărît și altceva 
Ca Gheorghe M, Gheorghe, 
care are o calificare mai slabă, 
să fie dat pe lingă cel mai 
bun turnător, pe lingă Parpa- 

lici, ca să-l ajute.
Dar nici eu asta nu s-au ter.

Teatrul de Stat Galați, 
anunță un concurs pentru 
ocuparea următoarelor poa 
tari vacante:

— 1 poet actor eL I.
— 2 posturi actor el. H.
— 3 posturi actor el. IH.
Cererile pentru concurs 

se vor înainta secretariatu
lui literar ai teatrului pînă 
la 1 aprilie 1961, însoțite 
de copii de pe actele de ab
solvire a Conservatorului 
de Artă Dramatică sau a 
Institutului de Artă Tea
trală. și de autobiografia 
respectivă.

Se pot present*  la con
curs și setorif care nu au 
absolvit formele de invăță- 
minț de mai sus.

Concursul va avea loc Ia 
3 aprilie 1961, la sediul 
Teatrului de Stat Galați, 
str. Repubiicii nr. 59, Tele
fon 23.92, 27.45, 11.32.

S-au făcut mai multe pregă
tiri comune ale juniorilor și 
mai cu seamă jocuri de omoge
nizare. Am căutat să îmbună
tățim pregătirea fizică multi
laterală și procedeele tehnice 
de bază ale jucătorilor echipei. 
Se cunosc o parte din jocurile 
noastre de pregătire, susținute 
în compania unor echipe frun
tașe din categoria B., ca de 
exemplu, cu Dinamo Pitești, 
(2—2), cu Metalul Tîrgoviște 
(2—2), cu Poiana Cimpina 
(1—0) cu Flacăra Moreni (5—0).

Am introdus în echipă mulți 
jucători, mai puțin cunoscuți 
în urmă cu cîteva luni. Cei 
mai tineri jucători, în vîrstă 
de 17 ani, sînt Mîndoiu Aurel 
Niculescu Spiridon, și Radu 
Dumitru. In ceea ce privește 
comportarea echipei noastre 
dorim ca și in acest an să con
tinuăm tradiția echipei de ju
niori a țării noastre, din ulti
mii ani. Sînt convins că jucă
torii nu vor precupeți nici un 
efort pentru a obține rezul
tate frumoase."

Peste cîteva minute, avionul 
își lua zborul.

Exigente sporite
minat problemele. Mai era 
una, pe care David, gindind 
mai matur, observind oamenii 
mai atent, mai cu grijă, a sesi
zat-o. Era vorba de o proble
mă... psihologică. Despre ce-i 
vorba ? Tinerii lucrează fie
care diferite piese. Piesele a- 
cestea nu le sînt indiferente, 
există (oricît ar părea de exa
gerat) o legătură sufletească 
între ele și cei care le fac. Ti
nerilor le plac mai mult unele 
piese și mai puțin altele. De 
pildă, David îl auzea adesea 
pe Ungureanu :

— Dracu’ s-o ia de piesă, 
m-am plictisit de ea. Aș mai 
vrea și altceva.

David s-a gîndit la asta.
— La ce piesă ți-ar place să 

lucrezi ? Care ți se pare mai 
interesantă ?

— Îmi place corpul amorti
zor. E o piesă frumoasă.

— Bine, să lucrezi la asta. 
Dar fii atent, e o piesă dificilă.

FLAMURA R0ȘIE 5IBIU
Vineri 31 martie

Ia cinematograful „PATRIA* 
PREMIERA 

NOULUI FILM ROMÎNESC 

Mî N D R IE

<< O producție a studioului cinematografie „București" >'
« cu <■
« VICTOR REBENGIUC — CONSTANTIN CODRESCU — $ 

ILINCA TOMOROVEANU — IOANA BULCA Z
<< Scenariul: Marius Teodorescu y
>> Dialogurile în colaborare cu Ai. I. Ghilia Z

Regia: Marius Teodorescu <<
<( Imaginea: Alexandru Roșianu y
» » Decoruri: Marcel Bogos, Ștefan Marițan X
>> corTri'^ n’J-a fiIraul documentar în culori << 

„COCSUL , o producție a studioului de filme documen- « 
» tare „AI. Sahia".

Hochei
Pe patinoarul artificial din 

parcul „23 August" se vor 
desfășura astăzi primele două 
întîlniri din cadrul returului 
campionatului republican de 
hochei pe gheață. Iată ordi
nea întâlnirilor t ora 18 : Știin. 
ța București * Știința Cluj ; 
ora 20: C.C.A. — Voința Mier
curea Ciuc.

Lupte
Marți seara a 

sala de sporturi 
Capitală a doua 
tre echipele de 
ale R. P. Romîne și R.S.S. 
Gruzine. întâlnirea s-a termi
nat cu scorul de 41/»—2*/t  în 
favoarea sportivilor romîni.

Fotbal

avut loc în 
Giulești din 
întîlnire din- 
lupte clasice

Echipa selecționată de fot*  
bal a R. P. Ungare își conti
nuă pregătirile în vederea in- 
tîlnirilor pe care le va susți
ne în preliminariile campio
natului mondial cu formațiile 
R. D. Germane și Olandei. La 
5 aprilie echipa maghiară ur
mează să întîlnească la Bu
dapesta o selecționată a unui 
club bucureștean.

(Agerpres)

Se muncește mai bine î*  
brigadă în aceste zile. Calita
tea muncii e in creștere simți
toare. Și nu poți să nu legi 
asta de entuziasmul general, 
de însuflețirea cu care in. 
tregul colectiv al uzinei se a- 
vîntă în întrecerea socialistă 
desfășurată în cinstea aniver
sării partidului. In brigadă e 
un suflu nou, un entuziasm 
mai proaspăt ca orieînd. Tre
buie însă să-l descifrezi, să-l 
cauți în faptele obișnuite, în 
maturitatea crescută a oameni
lor, în chibzuință și seriozita
tea revărsată, reținut și spon
tan din fiecare gest. Da, în 
aceste zile, membrii brigăzii 
simt că e ceva nou printre ei, 
că ceva s-a schimbat, că bri
gada a făcut un salt înainte. 
Mulțumiți nu sînt încă pe de
plin. Dar ei se află intr-un 
marș care continuă. Primii 
pași sînt buni, ceilalți vor fi 
și mai buni.



PFL F L TARE
„Ne apropiem de zborul

omului în Cosmos*
Conferința de presă organizată la Academia 

Științe a U. R. S. S.de
MOSCOVA 28 (Agerpres). 

— TASS transmite: La 28 
martie, la Academia de Ști
ințe a U.R.S.S. s-a organizat 
pentru reprezentanții presei 
sovietice și străine, radioului 
și televiziunii, o conferință de 
presă cu privire la unele re
zultate ale cercetărilor efec
tuate cu ajutorul navelor 
cosmice sovietice.

In fața ziariștilor au luat 
cuvîntul Alexandr Topciev, 
vicepreședinte al Academiei 
de Științe a U.R.S.S., acad. 
Norair Sisakian, secretar al 
filialei de științe biologice 
a Academiei de Științe a 
U.R.S.S., prof. Vasili Parin, 
membru activ al Academiei 
de științe medicale a U.R.S.S.

Ne apropiem de zborul omu
lui în Cosmos, a declarat A- 
lexandr Topciev, vicepreședin
te al Academiei de Științe a 
U.R.S.S. înțelege, a adău
gat el, că acest zbor va fi e- 
fectuat atunci cînd oamenii de 
știință sovietici vor avea con
vingerea deplină că primul 
cosmonaut se va înapoia pe 
pământ în bune condiții, tea
făr și nevătămat". Deocam
dată, a spus d, principala a- 
tenție este concentrată asupra 
studierii stării numeroaselor 
ființe și preparate biologice 
care au efectuat deja zboruri 
pe navele satelit.

Cu mult interes au ascultat 
ziariștii explicațiile renumitu
lui biolog Norair 
care i-a condus 
noul laborator ăl biologiei 
cosmice.

Acad. Sisakian 
zat cele două aspecte, ce se 
completează reciproc, ale zbo
rului omului în Cosmos — as
pectul tehnic și cel biologic. 
Din punct de vedere al posi
bilităților tehnice, a declarat 
el, zborul unvi om în Cosmos 
ar fi putut fi înfăptuit încă 
în anul 1960. în ceea ce pri
vește latura biologică a zbo
rului omului în Cosmos ea 
este foarte complexă și recla
mă un studiu aprofundat și 
pină în cele mai mici amă
nunte.

După cum a arătat Sisakian» 
experiențele biologice în Cos- 

os au fost organizate astfel 
încât să cuprindă cit mai mul
te sisteme biologice și ființe, 
în acest scop au fost folosiți 
fermenți bacteriofagi, 
suri, alge, semințe de 
șoareci, cobai.

Principala concluzie, 
clarat el, este că pe 
cosmice plasate pe o 
circulară sub zona centurilor 
de radiație de lingă Pământ 
condițiile de zbor nu au o 
influență esențială asupra ac
tivității 
lor.

Vastul 
biologice

Sisakian 
parcă prin

a caracteri-

viru- 
plante,

a de- 
navele 
orbită

vitale a organisme-

program de cercetări 
întreprinse de oa-

menii sovietici cu ajutorul na
velor cosmice, a spus prof. 
Parîn, a furnizat un bogat ma
terial științific a cărui prelu
crare continuă încă.

Participanții la conferința 
de presă au văzut-o pe Strei - 
ka cu cățelușii ei născuți după 
zborul cosmic, precum și pe 
Belka, Cemușka și Zviozdoci- 
ka. Este de ajuns să privești 
aceste animale pentru a te 
convinge că starea lor este 
foarte bună.

Sala Academiei de științe a 
U.R.S.S., unde se desfășoară 
conferința de presă nu a cu
noscut niciodată o animație 
atît de mare ca atunci cînd 
au fost aduși câinii cosmo- 
nauți.

Obiectivele aparatelor de 
filmat și de fotografiat au fost 
îndreptate asupra animalelor 
pe care le cunoaște întreaga 
lume. Corespondenții radio
ului s-au străduit să obțină 
chiar un sot de interviuri de 
la câini și numai după ce a- 
ceștia au consimțit să latre, co
respondenții și-au îndepărtat 
microfoanele. Cățelușele Cer- 
nușka și Zviozdocika au po
zat pe rînd cîteva minute.

Oamenii de știință sovietici 
au răspuns la numeroasele 
întrebări ale corespondenți
lor.

întrebat ce se știe despre 
zborul stației sovietice 
planetare spre Venus, 
Topciev a răspuns că stația 
interplanetară automată 
intează spre Venus pe o tra
iectorie apropiată de cea cal
culată. Ea va trece prin apro
pierea planet ei Venus la o dis
tanță de aproximativ 100.000 
km. Știri amănunțite despre 
această stație urmează să fie 
date publicității ulterior,

La întrebarea Ia ce înălțime 
a primit comanda de ateriza
re cea de-a 5-a navă satelit» 
s-a răspuns că înălțimea de 
zboi- a acestei nave cosmice a 
fost de 180—230 km. Comanda 
pentru aterizare s-a dat în așa 
fel îneît nava să aterizeze pe 
teritoriul Uniunii Sovietice. 
Frânarea satelitului a fost 
calculată cu mare precizie și 
nu s-a înregistrat nici o de
viere de la itinerariul stabilit.

Serghei Vernov, membru 
corespondent al Academiei de 
Științe a U.R.S.S. 
fizician sovietic, a 
toarele sarcini ale 
de știință sovietici

inter- 
acad.

îna-

cunoscut 
expus vii- 
oamenilor 
în dome

niul studierii razelor cosmice. 
Răspunzând la o întrebare 

legată de pregătirea cosmo- 
nauților, acad. Evgheni 
dorov a amintit că după 
U.R.SS. a lansat primul sate
lit al Pământului, zeci de mii 
de persoane printre care

Manifestări închinate 
celei de-a 10-a aniversări 
a Asociației de prietenie 

Finlanda-Rominia
HELSINKI 28 (Agerpres). 

In Finlanda au Ioc manifes
tări prilejuite de cea de-a 10-a 
aniversare a Asociației de prie
tenie Finlanda—-Rominia.

La manifestarea din orașul 
Lahti, organizată de filiala A- 
soriației Finlanda—Rominia, 
primarul Kajala și secretarul 
asociației, Paavo Kivikoski, au 
vorbit despre realizările obți
nute de R. P. Romînă în ulti
mii ani și despre rolul pe ca- 
re-I are Asociația Finlanda— 
Rominia în întărirea priete
niei dintre cele două țări.

în cuvântul său, Al. Buican, 
vicepreședinte al I.R.R.C.8.,

a făcut o trecere in revistă a 
relațiilor culturale romîno-fin- 
landeze.

în orașul Turku, filiala Aso
ciației de prietenie a organi
zat in sala cinematografului 
„Domino" vizionarea filmului 
romînesc „Darclee", care s-a 
bucurat de un deosebit succes.

La festivitățile organizate 
și-a dat concursul pianistul ro- 
mîn C. Gheorghiu. Au fost 
prezenți I, Crișan, însărcinatul 
cu afaceri al R. P. Romine la 
Helsinki, precum și alți mem
bri ai Legației romîne în Fin
landa.

mare număr de cetățeni 
alte țări, și-au exprimat 
rința de a zbura în Cosmos.

Satisfăcând cererea unuia 
din corespondenți, acad. Fio- 
dorov a spus că, cu toată ega
litatea care există în Uniu
nea Sovietică, „prioritatea 
zborului în Cosmos va reveni 
unui bărbat". El a adăugat în 
rîsul generai al participanților 
la conferința de presă că „în 
afară de alte considerente, tre
buie să ținem seama că pe na
vele cosmice se află și șoa
reci".

întrebat de un corespondent 
de ce în Uniunea Sovietică 
nu se anunță dinainte cind 
vor avea loc zborurile în Cos
mos și ce scopuri urmăresc 
ele, acad. Topciev' a declarat: 
„Noi nu urmărim scopuri 
senzaționale".

în rîsul general, acad. Fio- 
dorov a răspuns unui cores
pondent american că „a fi în
surat nu este o condiție obli
gatorie pentru cel care zboa
ră în Cosmos".

La întrebarea dacă în cos
mos va zbura un singur om 
sau doi oameni, acad. Ficdo- 
rov a spus că el nu vede vreo 
deosebire esențială. Pe nava 
cosmică nu va fi timp nici 
pentru discuții, nici pentru 
jocuri de cărți, a observat el 
în glumă. Va fi o muncă foar
te încordată.

Conferința de presă a durat 
peste două ore.
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MOSCOVA 28 (AGERPRES). - TASS TRANSMITE: LA 28 
MARTIE S-A DESCHIS LA MOSCOVA ȘEDINȚA COMITETULUI 
POLITIC CONSULTATIV AL Ț ARILOR TRATATULUI DE LA 
VARȘOVIA.
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Sesîunea Consiliului Mondial 
al Păcii și-a încheiat lucrările
DELHI 28 (Agerpres). — 

TASS transmite : In seara zi
lei de 27 martie a avut loc 
o ședință plenară extraordi
nară a Consiliului Mondial al 
Păcii. In cadrul acestei ședin
țe au continuat dezbaterile pe 
marginea raportului președin
telui executiv al Consiliului 
Mondial al Păcii, prof. John 
Bemal. Lichidarea colonialis
mului, realizarea dezarmării 
generale și totale — aceste 
probleme cruciale ale contem
poraneității se află în centrul 
atenției forumului luptătorilor 
pentru pace, împotriva pri
mejdiei unui nou război.

Scopurile principale ale miș
cării mondiale pentru pace 
sînt lichidarea colonialismului 
și înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale — a declarat 
secretarul general al Consi
liului național al partizanilor 
păcii din Irak, Aziz Șerif. Pe 
baza unor exemple convingă
toare delegatur irakian a de
monstrat ce nenorociri au adus 
hidoasele rînduieli colonialis
te popoarelor din Orientul A*  
rab. Lichidarea regimului co
lonial a devenit un imperativ 
al vremii, a subliniat Aziz 
Șerif.

DELHI 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: In seara zi-

lei de 28 martie a avut loc la 
Delhi ședința de închidere a 
sesiunii Consiliului Mondial 
al Păcii, Delegații au adoptat 
în unanimitate o rezoluție ge
nerală, Declarația Consiliului 
Mondial al Păcii cu privire la 
dezarmare, o rezoluție cu pri
vire la eliberarea națională, 
rezoluții cu privire la Congo, 
Laos, Cuba, Algeria, Goa, U- 
niunea Sud-Africană, 
nam, Coreea, Indonezia, 
cum și o rezoluție 
ră cu represiunile 
luptătorilor pentru

Viet- 
pre- 

în legătu- 
împotriva 

pace. I

Studenții din R. S. Ceho

slovacă își desfășoară prac

tica pe șantierele de con-

sirucții.

Adunarea Generală a 0. N. U. 
continuă discutarea problemei

Congo-ului

Tineretul englez protestează 
împotriva creării de baze 

militare americane în Scotia

Miting ai muncitorilor din 
Tokio. Participanții au cerut 
îmbunătățirea condițiilor de 
trai, mărirea salariilor, mă

suri împotriva scumpete!.
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NEW YORK 28 (Agerpres).— 
In ședința din după-amiaza 
zilei de 27 martie a Adunării 
Generale a O.N.U.. a continuat 
discutarea problemei situației 
din Republica Congo. La dis
cuție au luat parte delegații 
Ghanei, Republicii Arabe U- 
nite, Uruguayului, R.S.S. 
Ucrainene și delegatul Repu
blicii Congo cu capitala la 
Brazzaville.

Ako Adjei, ministrul Aface
rilor Externe al Ghanei, a a- 
mintit propunerile prezentate 
Adunării Generale de Nkru- 
mah, președintele Ghanei, a- 
preciindu-le ca rezonabile și 
realiste. El și-a exprimat in
dignarea în legătură cu agre
siunea belgiană împotriva po
porului congolez, agresiune 
care continuă Delegatul Gha
nei a subliniat că atacurile 
soldaților lui Mobutu împo
triva trupelor O.N.U. dau o 
lovitură gravă prestigiului 
O.N.U. și atestă o politică de 
slăbiciune. Referindu-se la 
conferința de la Tananarive, 
Adjei a subliniat că acolo au 
fost expuse fățiș principiile 
dezmembrării Congoului. Pă
rerile exprimate la această 
conferință, a spus el. nu re
prezintă dtuși de puțin punc
tul de vedere al populației 
congoleze.

Recentele evenimente din 
Congo, a declarat reprezen
tantul R.A.U., Lufti, au un ca
racter foarte grav, ele punînd 
în primejdie pacea și securita
tea internațională.

Apoi delegatul R.A.U. s-a 
ocupat de îndeplinirea rezo
luției Consiliului de Securitate 
din 21 februarie Nu va exista 
un Congo independent, a spus 
el, atât timp cât continuă in
tervenția Belgiei. De aceea 

prunul pas trebuie să fie

curmarea acestei intervenții. 
" ” ”. nu poate rămîne cu 

încrucișate. 
Belgia să 
prevederile 

trebuie luate 
corespunzătoare cu 

O.N.U.

O.N.U. 
brațele 
a sil: 
nească 
{iei, 
adecvate, 
Carta

A fost. ascultată cu atenție 
cuvântarea lui L. F. Palamar- 
ciuk, ministrul Afacerilor Ex
terne al R.S.S. Ucrainene.

Șeful delegației ucrainene a 
atras atenția Adunării Gene
rale asupra încercărilor duș
manilor poporului congolez de 
a dezmembra țara.

Citând exemple recente, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
R.S.S. Ucrainene a scos în evi
dență rolul rușinos pe care l-a 
avut Hammarskjoeld în Congo 
și a arătat că guvernul Ucrai
nei refuză să-l 
drept secretar 
O.N.U.

In încheiere el
măsurile ce trebuie luate pen
tru preîntâmpinarea unei ca
tastrofe în Congo.

Pentru 
îndepli- 
rezolu- 
măsuri

recunoască 
general al

a enumerat

I

Congresul 
cooperativelor 
agricole unice 

din R. S. Cehoslovacă 
și-a încheiat lucrările

După alegerile din Belgia
• Partidele burgheze compromise • Succesul 

ComunistPartidului

BRUXELLES 28 (Agerpres). 
- La Bruxelles au început 
consultările pentru formarea 
noului guvern belgian, ca ur
mare a demisiei prezentate ia 
27 martie de șeful guvernului 
Eyskens.

Observatorii politici _din ca
pitala Belgiei sânt de părere că 
>e încearcă realizarea unei 
coaliții a social-creștinilor îm
preună cu socialiștii.

Se crede că din noul guvern 
za face parte unul din liderii 
?artidului socialist, Spaak fost 
secretar general al N.A.T.O. In 
nomentul cînd au loc aceste 
insultări, agențiile de presă 
ubliniază că „criza guverna*  
nentală care de-abia a înce- 
>ut va fi una din cele mai 
-rave și de lungă durată" 
United Press). Aceasta deoa
rece ambele partide care au 
ormat vechiul guvern sînt 
ompromise în ochii maselor 
lopulare. „Dacă pentru Eys- 
:ens alegerile de duminică re- 
irezintă o înfrîngere, arată co- 
espondentul agenției France 
’ress, pentru Spaak, conduca- 
orul Partidului socialist, 
cestea nu poate constitui de 
oc o victorie".

Comentatorii străini subli- 
ază că alegătorii belgieni au 

lezaprobat politica guvemu- 
Eyskens, care a devenit

extrem de Depopulară, din ca
uza aventurilor colonialiste și 
a politicii de economii rigide 
pe spinarea oamenilor muncii.

„Rezultatele alegerilor, a de
clarat președintele organizației 
din Valonia a Federației Ge
nerale a Muncii, Andre Re
nard, demonstrează că Belgia 
a votat împotriva . Jegii unice"» 
iar eșecul Partidului social*  
creștin se explică prin faptul 
că acest partid nu a ținut 
seama de aspirațiile profunde 
ale populației".

O deosebită atenție se acordă 
succeselor obținute de Partidul 
comunist. Ziarele burgheze re
cunosc că acest succes consti
tuie o dovadă a încrederii pe 
care oamenii muncii o acordă 
acestui partid politic, care a 
apărat cu curaj pînă la capăt 
interesele lor-

Secretarul general al P. C. 
din Belgia a declarat că „o- 
biectivul principal al mișcării 
muncitorești belgiene este de a 
adopta un program, valabil 
pentru întreaga clasă munci
toare și de a începe în comun 
lupta împotriva monopoluri
lor". Că noi ne aflăm pe calea 
justă, a arătat în încheiere 
Bumelle, a fost dovedit prin 
creșterea numărului de voturi 
și mandate ale Partidului co
munist.

FRAGA 28 (Agerpres). — Al 
V-lea Congres național al co
operativelor agricole unice din 
R. S. Cehoslovacă și-a înche
iat lucrările.

In hotărîrea adoptată de 
Congres se subliniază necesi
tatea luptei pentru recolte bo
gate și pentru o înaltă produc
tivitate a creșterii animalelor, 
pe baza unei mecanizări largi 
și a agrotehnicii înaintate.

Congresul, se spune în ho- 
tărire, aprobă în unanimitate 
expunerea făcută de Antonin 
Novotny, președintele R. S. 
Cehoslovace, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

Congresul a adoptat Statu, 
tul model al cooperativelor, a- 
gricole unice.

In cursul lucrărilor sale,*  
Congresul a fost salutat de? 
tov. Marin Stancu, adjunct al' 
ministrului Agriculturii, con--, 
ducătorul delegației romîne

T rei tineri englezi 
ai Comitetului 
pentru acțiunea 

împotriva războiului 
și-cu demonstrat din nou pro
testul împotriva creării de baze 
pentru submarinele atomice a- 
mericane in Scoția. La bordul 
unor canoe ei au înaintat de 
la țărmul golfului Holy Loch 
pină la submarinul american 
„Patrick Henry" aflat în golf.

Doi dintre participanții la a- 
ceastă demonstrație au ajuns

membri 
englez 
directă 
nuclear

pină la submarin și au urcat 
pe bordul lui. Aici ei au fost 
arestați și duși pe baza pluti
toare americană „Protheus". 
Al treilea participant la de
monstrație a reușit să se suie 
la prora submarinului „Patrick 
Henry" unde a rămas timp de 
o jumătate de oră după care 
a fost și ©1 arestat de poliție.

Toți cei trei demonstranți 
au fost acuzați de „tulburarea 
liniște!" și vor fi judecați.

Experiențele nucleare franceze 
primejduiesc luarea de măsuri 

eficace
GENEVA 28 (Agerpres). — 

TASS transmite : în cadrul con. 
ferinței tripartite pentru înceta
rea experiențelor cu arma nucle
ară, delegația sovietici a ridicat 
o problemă de o importanță 
extremă pentru rezolvarea pro
blemelor care stau în fața con
ferinței.

După cum se știe, guvernul 
francez efectuează în mod siste
matic experiențe cu arma nuclea
ră, în timp ce alle state nu fac 
acest lucru.
în cercurile ziaristice de la 

Geneva stimește uimire faptul 
că reprezentanții la tratative ai 
S.U.A. ți Marii Britanii nu au 
dat pini acum nici un răspuns

concret la problema ridicată de 
delegația sovietici.

Nu înseamnă oare aceasta o 
încurajare tacită a Franței, par
tenera Statelor Unite și Angliei 
in N.A.T.O., pentru a-și continua 
experiențele cu arma nucleară ?

Este clar că Franța, conform 
obligațiilor pe care le are ca 
aliată, poate să efectueze pentru 
partenerii săi anumite experien
țe de perfecționare ți creare de 
noi tipuri de arme nucleare, ceea 
ce creează primejdia ca orice 
eventual acord între participanții 
la conferința de la Geneva cu 
privire la încetarea experiențelor 
nucleare să dețină lipsit de con. 
ținut.

LAOS: Trupele guvernamentale și unitățile
Patet Lao

LONDRA 28 (Agerpres). — 
Eșecurile suferite de rebelii 
laoțieni au fost recunoscute 
oficial în Camera Comunelor. 
Referindu-se ia situația mili. 
tară din Laos, Edward Heath, 
ministru adjunct al Afacerilor 
Externe al Angliei, a declarat 
— potrivit agenției France 
Presse — că „unitățile Patet

Life- despre viața grea 
a șomerilor americani

CHICAGO 28 (Agerpre). — 
Sub titlul „Dureroasele zile 
ale stagnării" revista „Life" 
descrie unele aspecte ale vie
ții șomerilor americani.

„Viața șomerilor reprezintă 
o alunecare accentuată spre 
mizerie... Familiile care pri
mesc ajutoare de șomaj tre
buie să se lipsească de hrană, 
să înapoieze obiectele casnice 
cumpărate pe credit, să re
nunțe la ajutorul medical și 
să se afunde tot mai adine în 
datorii. Cind perioada aju
torului de șomaj ia sfîrșit, șo
merul trebuie să recurgă la 
umilitoarea și insuficienta 
asistență publică".

Aceasta este situația în care 
se află în momentul de față 
peste 5,5 milioane șomeri a- 
mericani (cu 1,5 milioane mai 
mulți decît anul trecut). Și

perspectivele de viitor sînt la 
fel de sumbre, după cum re
iese din analizele principali
lor experți economici ameri
cani.

In același număr al revistei 
„Life", prof. Walter Heller, 
președintele Consiliului exper- 
ților economici. își exprimă 
îngrijorarea față de evoluția 
situației economice a S.U.A., 
„Nu există nici o îndoială, 
scrie prof. Heller, că țara se 
află în plină recesiune".

Combătînd optimismul de 
comandă al unor cercuri care 
încearcă să minimalizeze re
gresul economic în care se 
zbate S.U.A., Heller subliniază 
că economia americană nu a 
reușit să depășească stadiul 
stagnării și că există o înce
tinire îngrijorătoare a ritmului 
de dezvoltare economică a ță-

rit. „...După ieșirea din rece
siunea din 1958, scrie el, refa
cerea a încetat prea eurind și 
nu a reușit să asigure folosi
rea deplină a brațelor 
muncă".

Economistul american se 
rată de asemenea deosebit 
îngrijorat de făptui că inter
valele dintre crize se reduc în 
permanență. „După recesiunea 
din 1949 avîntul economic a 
durat 45 de luni. După recesi
unea din 1954 economia s-a 
dezvoltat timp de 35 de luni. 
Dar ieșirea din criza din 1958 
a durat doar 25 de luni și țara 
a intrat din nou în recesiunea 
din 1960.

Heller subliniază faptul că 
în general, în perioadele de 
„avînt" economia americană 
nu a reușit să reciștige terenul 
pierdut în timpul recesiunilor.
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Șomeri negri din Detroit stind la coadă in speranța de o găsi de lucru.

Victoria P. C. din India' 
în alegerile municipale 

din Bombay
DELHI — Partidul Comunist t 

din India a repurtat o impor
tantă victorie 1*  alegerile 
municipale din Bombay — 
unul din principalele centre 
industriale ale țării. Partidul 
comunist a obținut 16 locuri 
în Consiliul municipal din 
Bombay și. în ceea ce privește 
reprezentarea în acest organ, 
se află înaintea Partidului so
cialist-popular, Ligii musul
mane, Partidului Jan Sangh și 
altor partide. In alegerile mu
nicipale precedente, Partidul 
comunist obținuse 13 locuri.
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înaintează spre Vientiane
Lao au tăiat șoseaua dintre 
Luang Prabang și Vientiane". 
El a afirmat că luptele se 
desfășoară la 80 de mile nord 
de Vientiane și 30 de mile sud 
de Luang Prabang.

La rîndul său, postul de ra
dio Londra arată că trupele 
guvernamentale și unitățile 
Patet Lao se apropie cu repe
ziciune de Vientiane și de ca
pitala regală Luang Prabang, 
iar în Laosul central au fost 
rupte legăturile dintre Vien
tiane și provinciile de sud

ale Laosului, După cum a- 
nunță agenția United Press 
International, căpetenia rebe
lilor Boun Oum a declarat că 
„există o amenințare împotri- 
va flancului răsăritean" din
spre provincia Xieng Kuang, 
eliberată de trupele guverna
mentale și unitățile Patet Lao.

în rîndurile unităților re
bele domnește o asemenea 
descurajare îneît căpeteniile 
lor au organizat Ia Vientiane 
o paradă în speranța că le va 
ridica moralul.

Laosul trebuie sâ fie 
independent și neutru

Ecoul articolului apărut in ziarul „Pravda"
BANGKOK 28 (Agerpres), 

Prima ședință a sesiunii Con
siliului S.E.A.T.O. — care s-a 
deschis în după-amiaza zilei 
de 27 martie la Bangkok. în
tr-o atmosferă încărcată' de 
declarații războinice și ame
nințări din partea unor parti
cipant — a fost întreruptă în
dată după ce au parvenit pri
mele relatări cu privire la 
articolul „Laosul trebuie să 
fie independent și neutru", pu
blicat in aceeași zi în „Prav
da". Articolul din Pravda în 
care sînt demascate intențiile 
agresive ale țărilor membre 
ale S.E.A.T.O. față de 
Laos și în care este adre
sată chemarea privind re
glementarea problemei laoție- 
ne pe calea tratativelor paș
nice, convocarea unei confe
rințe internaționale și relua
rea activității comisiei inter
naționale pentru Laos, „a e- 
lectrizat pe participanții la se
siunea Consiliului S.E.A.T.O*",  
după cum anunță corespon-

dentul din Bangkok al agen
ției Associated Press.

Aceeași agenție anunță că 
telegrama în care era relatat 
conținutul articolului publicat 
în „Pravda" a „provocat o 
reacția favorabilă din partea 
ministrului de Externe al Ma. 
rii Britanii, Home".

„Reacția secretarului de stat 
al S.U.A.. Dean Rusk, a fost 
întrucîtva mai rezervată" — 
scrie agenția France Presse. 
Purtătorul de cuvînt al secre
tarului de Stat, Tubby, a de
clarat reprezentanților presei: 
„Se pare că e un răspuns bun".

Toate ziarele newyorkeze 
care au apărut în seara zilei 
de 27 martie au publicat în 
primele pagini sub titluri 
mari, expuneri ale conținutu
lui articolului. „New York 
Post" publică relatarea sa des
pre articolul din „Pravda" sub 
titlul: „Uniunea Sovietică a- 
probă tratativele, însă averti
zează S.E.A.T.O.; jos mâinile 
de pe Laos".
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MOSCOVA. - La 28 martie 

N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit pe Janos 
Kadar, prim-secretar al C-C. 
al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar și pe Ferenc Mun- 
nich, președintele guvernului 
revoluționar muncitoresc ță
rănesc, membru al Biroului 
Politic al C.C. a P.M.S.U.

DJAKARTA. — După cum 
anunță corespondentul din 
Djakarta al Agenției China 
Nouă» la 28 martie președin-
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Pe scurt
tele Indoneziei, Sukarno, l-a 
primit pe Cen I, locțiitorul 
premierului Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, minis
tru al Afacerilor Externe, care 
a sosit in aceeași zi în Indo
nezia într-o vizită de prietenie 
Ia invitația ministrului Afa
cerilor Externe al Indoneziei.

RANGOON - La 28 martie, 
generalul Ne Win, șeful statu
lui major general din Birma- 
nia, și persoanele care-1 înso
țesc au părăsit Rangoonui pie
rind eu avionul Ia Moscova*


