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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Unul dintre muncitorii Uzinelor „23 August" oferă tovarășului
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CALITATEA
La întrebarea noastră. Du

mitru Păun, șeful brigăzii a 
V-a de tractoare de la S.M.T. 
Bărcănești, regiunea Ploiești, 
ne-a răspuns :

„Fină acum brigada noastră 
este fruntașă pe stațiune. Dar 
acesta nu este un motiv să 
fim liniștiți. Tinerii mecani
zatori din brigada lui Ghe
orghe Miu. cu oare sintem în 
întrecere, sint pe urmele noas
tre. Ei se află Ia numai două 
procente distanță de noi. Dar 
nu ne lăsăm. Am în brigadă 
băieți unul și unul. Ca să ter
minăm cu 5 zile mai devreme 
insămințările din epoca întiia 
nu a fost prea ușor. Asta pen
tru că brigada nostră are o 
rază mare de activitate ; Pu- 
chenii Mari, și Petroșani și 
întovărășirile agricole din Pu- 
cheni Moșneni. Ne-am organi-

zat bine munca. Cu ajutorul 
grupei U.T.M. și in colaborare 
cu grupa sindicală noi am cău
tat să repartizăm pe cei mai 
buni 
reau 
pere 
zăr,

de producție
ale tineretului

Sprijin
fiecărei

nimeri- 
tinerii

„Școala înaltei calități44 — 
iată o școală de cinste la 
care s-au înscris toți mem
brii brigăzilor de producție 
ale tineretului de la Uzina 
„Strungul' din Brașov. Căci 
ce alte cursuri mai 
te ar putea urma
muncitori de la noi dacă nu 
ale acelei școli care, pe baza 
sarcinilor reieșite din Directi
vele partidului, își propun 
să învețe pe tineri, să-i mo
bilizeze pentru a munci în 
așa fel încît după ce reali
zează 
spune 
lucru

In uzina noastră sînt 
brigăzi de producție ale ti
neretului și toate, fără nici 
o excepție, s-au înscris la 
„Școala înaltei calități44. Am 
putea spune . că acum „ele
vii" .se pregătesc cu înfrigu
rare ca orice școlar pentru 
..materiile44 la care vor da 
examen. In fond, o asemenea 
adeziune în masă la această 
înaltă școală este firească, 
pentru că însăși menirea bri
găzilor de producție ale ti
neretului, însuși scopul pen
tru care au fost ele create 
este acela de a lupta pentru 
realizarea unor produse la un 
înalt nivel tehnic calitativ. 
Și, desigur, existența acestor 
brigăzi n-ar putea fi justi
ficată altfel decît numai în 
măsura în care tind și reali
zează piese de cea mai bună 
calitate, produse care să pri
mească din partea exigentei 
noastre examinatoare „Marca 
fabricii41 nota zece.

Avem în uzină multe bri
găzi bune, colective unite de 
tineri muncitori entuziaști și 
harnici pe care îi putem con-

produs să poată 
mindrie : „Acest 

eu !“
16

un 
cu 

l-am făcut

Discutind despre o inovație 
la mașina de ștanțat în sec
ția meecnrcă-reparații a uzi
nelor „Republca" din Capi

tală.
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tineri acolo unde se ce- 
eforturi mai mari, price- 
multă. Ion și Matei La- 
Stan Mărgărit și ceilalți 

membri ai brigăzii au muncit 
cu rivnă. Aceasta a făcut ca 
pină acum brigada să reali-' 
zeze 1101 hectare de arătură 
normală din cele 1526 de hec
tare planificate pentru în
treaga campanie de primă
vară. Și o să avem serios de 
lucru la insămințatul porum
bului. Credeți cumva că am 
alergat după hantri in dauna 
calității lucrărilor ? Nu ne stă 
in obicei. Străduința noastră 
este să facem lucrări de cali
tate superioară. Mulțumirile 
pe care ni le-au adus colecti
viștii și intovărășiții pentru lu
crările efectuate pină acum a- 
rată că noi sintem buni prie
teni cu calitatea. Și apoi, este 
vorba de prestigiul brigăzii. 
Doar întrecerea socialistă din
tre brigăzi are la bază in pri
mul rind calitatea'4.

LA „ȘCOALA
ÎNALTEI CALITĂȚI44

concret
brigăzi

sidera fără rezerve elevi, emi- 
nenți ai ..Scolii înaltei :ali- 
tăți” și mergem cu ei la 
examen, cum se spune, ia si
gur. Din întreaga lor acti
vitate, din toate acțiunile lor 
se vede că muncesc pentru a 
nu face de rușine „Școala", 
pentru a întări 
„Mărcii fabricii44, 
freze o asemenea 
tineret condusă de 
lea. Băieți buni 
bucată tinerii 
nr. 2.

— Intîi și întîi, și-au zis 
ei cînd s-au înscris la „Școa
la înaltei calități”, să acțio
năm asupra procentului de 
rebut pentru că el ne „fură-4 
pur și simplu o parte din 
muncă și pe deasupra nu ne 
face cinstea să avem rebut. 
Ce fel de înscriși la „Școa
la înaltei calități4' sintem ?

Zis și făcut. Asta înseam
nă în limbajul lor grăitor că 
de la 0,1 la sută rebut -ad
mis procentul a scăzut la 
0,05 la sută. Aceasta ' numai 
acum, în prima etapă, în „se
siunea de primăvară'4. Că bă
ieții- lui Tulea n-or sta cu 
mîinile în sîn după ce-au. a- 
juns la 0,05 la sută — e de la 
sine înțeles. Unii au ridi
cat «însă și următoarea pro
blemă :
- — Oare dacă reducem re
butul se cheamă că stăm 
bine' cu calitatea ? -

Și după ce-au chibzuit au 
răspuns tot ei :

— Nu, căci dacă unele

prestigiul 
Avem la 

brigadă de 
Vasile Tu
și dintr-o 

din brigada

BOZE ALADAR
secretarul comitetului U.T.M, 

Uzina „Strungul”-Brașov

(Continuare-în pag. 4-a)

Planul - îndeplinit ritmic• • i

wm în capitala

Antonin Novotny insigna cu emblema uzinei.

Brigada pe care o conduc 
se pregătește intens și așteap
tă cu emoție examenul în fața 
„Mărcii fabricii44. Ne-am pro
pus să obținem la acest exa
men media generală 10 și un 
asemenea lucru, trebuie să re
cunoaștem, nu este de loc 
ușor.

Aceasta cu atit mai mult 
cu cit intr-o vreme lucrurile 
în brigada noastră nu mer
geau prea bine. Lucram în 
asalt, și, ca urmare, de multe 
ori realizam produse de slabă 
calitate. Intr-o consfătuire de 
brigadă am analizat amănun
țit munca noastră ca să ve
dem de unde provin neajun
surile, ce trebuie să facem 
pentru lichidarea lor. Și am 
găsit buba. Principalul nea
juns pentru care brigada dă
dea produse de slabă calitate 
se datora lipsei de organizare 
a muncii. Aprovizionarea ma
șinilor cu sîrme și filiere era 
defectuoasă și greoaie. în fie
care dimineață se pierdeau 
zeci de minute cu aprovizio
narea. Era deci normal ca apoi, 
în orele următoare, să „dăm 
bătaie44 să ne îndeplinim pla
nul zilnic. Lucrul în asalt ne 
făcea astfel să fim mai puțin 
exigenți cu calitatea sîrmei, să 
trecem cu vederea unele de
fecte. Intr-un cuvînt, să dăm 
produse de calitate inferioară. 
Munca în asalt mai era favo
rizată însă și de indisciplină, 
de lipsa unei temeinice pregă
tiri profesionale. Meszaroș 
Ioan, de exemplu, un trefila- 
tor bine pregătit, absenta' 
uneori, sau pierdea vremea 
fără rost plimbîndu-se prin 
secție. Brigada l-a ajutat să 
se lepede de asemenea obice
iuri. Cu ajutorul trefilatorilor 
vîrstnici, cu bogată experiență 
ne-am însușit noi cunoștințe, 
am început să ne organizăm

să 1U-.
bine. Acum ve- 

obicei la lucru

mai judicios munca.
crăm mai 
nim de 
înainte de începerea schim
bului, urmărim ce defi
ciențe a avut brigada dinain
tea noastră, starea în care se 
află utilajul, asigurăm apro
vizionarea cu material și fi
liere și ne organizăm locul de 
muncă așa „cum scrie la 
carte”. Ca să realizăm în mai 
bune condiții planul, fiecare 
din brigadă răspunde de o a- 
numită sarcină: de aprovizio
narea cu sirmă — problema 
nr. 1 pentru brigadă — răs
pund eu, de filiere Marica 
Vasile, de controlul filierelor 
la mașini Timbuș loan și I 
Berar Vasile. Alți doi membrii i 
din brigadă răspund de pre- | 
gătirea băii pentru prepara
rea sîrmei. In acest fel avem 
posibilitatea să ne îndeplinim 
în mod ritmic planul și să 
asigurăm o calitate superioa
ră a produselor. în ce privește 
ridicarea calificării profesio
nale —• condiție esențială pen
tru îndeplinirea ritmică a 
planului, tinerii cu mai puțină 
experiență au fost repartizați 
pe lingă fruntași. Am reușit 
astfel să devenim nu numai un

ILIE TRITAN
responsabil de brigadă 
secția tras-oțel-moale 

Uzinele ,,Industria Sîrmei" 
Cîmpia Turzii

(Continuare în pag. 4-a)

Muncitorii
„Republica44 din Capitală 
primit joi vizita delegației 
partid și guvernamentale 
R. S. Cehoslovace, in frunte

l tovarășul Antonin Novotny.
i In cinstea întilnirii cu con

ducătorii Cehoslovaciei socia
liste. uzina a fost împodobită 
sărbătorește. Deasupra intrării 
principale, pe o mare pancar
tă, încadrată de drapelele de 
stat ale R. S. Cehoslovace și 
R. F. Romîne. era înscrisă în 
limba romină și cehă urarea : 
„Bine ați venit, oaspeți dragi44. 
Pe fațada halei principale a 
laminoarelor. unde era scrisă 
lozinca „Trăiască prietenia ro- 
mîno-cehoslovacă". se aflau 
portretele tovarășilor Antonin 
Novotny și Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej.

■ La intrarea în uzină.
I țiu însoțiți de tovarășii 

Stoica, Petre Borilă și 
Hașeganu, ambasadorul R. P. 
Romîne la Praga. au fost în- 
timpinați de tovarășii Gheor
ghe G..-/;on Marin, Florian Dă- 
nălache, prhn-secretar al Co
mitetului Orășenesc București 
al P.M.R., Constantin Tuzu, 
ministrul Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini, 
de reprezentanți ai orga
nizațiilor de partid, sindicală 
și U.T.M. din uzină, de nu
meroși metalurgiști. Muncitorii 
au făcut oaspeților și conducă
torilor de partid și de stat din 
țara noastră o călduroasă pri
mire.

Un
oferit 
votny 
delegației cehoslovace buchete 
de flori.

In numele muncitorilor, in
ginerilor. tehnicienilor și func
ționarilor, înalții oaspeți au 
fost salutați de ing. Gheorghe 
Pietroiu, directorul general al 
uzinelor.

Solii poporului cehoslovac^ 
împreiină cu persoanele ofi
ciale care i-au însoțit, au vizi
tat apoi secțiile de laminare și 
prelucrare.

In timpul vizitei oaspeții au 
fost informați despre dezvol
tarea înregistrată de această 
importantă întreprindere me
talurgică în anii puterii popu
lare, despre realizările obți
nute în creșterea producției și 
productivității muncii.

Membrii delegației ceho
slovace s-au întreținut cu 
muncitori și tehnicieni. Ei s-au 
interesat de diferite aspecte 
ale desfășurării procesului de 
producție.

Oaspeților li s-a relatat des
pre angajamentele și rezulta-

oaspe- 
Cbivu 

Mihail

grup de muncitoare a 
tovarășului Antonin No- 
și celorlalți membri ai

Se pregătesc pentru Concursul
cultural-sportiv al tineretului

Tinerii sportivi de 
la Școala medie 
mixtă din comuna 
Bolintinu din Va
le, regiunea Bucu
rești, se pregătesc 
intens pentru Con
cursul cultural- 
sportiv al tineretu
lui care va avea loc 
în cinstea aniver
sării a 40 de ani de 
la înființarea parti
dului.

Sub conducerea 
profesorului de e- 
ducație fizică și 
sport, utemistul Pa
ul Dumitru, elevii 
se antrenează cu 
stăruință pentru a 
obține performanțe
le dorite la diferite
le discipline spor
tive.

Recent, tinerii 
sportivi au partici
pat la selecționa
rea celor mai buni 
stleți care îi vor re
prezenta la întrece-

rile ce vor avea loc, 
în cadrul Concursu
lui cultural-sportiv 
al tineretului.

La alergări, pro
bele de 100,200, 400, 
800 metri s-au cla
sat pe locul I ele
vele Ana Dinu, Ma
ria Bajog, Elena 
Popovici. La proba 
de aruncare a greu
tății locul I a fost 
ocupat de elevul 
Ion Stanciu și Flo- 
rea Dumitru.

IDA 
PROTOPOPESCU 
activist cultural

*

Ci seară tru
de

Prin
primă- 
feres- 

din sat 
lumina,

loc o re-

Este 
moașă 
vară, 
trele școlii
răzbate 
Aici are 
petiție în vederea

pregătirii unui pro
gram artistic.

Iată-i pe tinerii
• Nicolae Lascarache, 

secretarul organi
zației de bază 
U.T.M, Diaconu 
Ion, Iosub Ancuța, 
Andrei Elena. Mi- 
nea Ion și alții stră- 
duindu-se să-și în
vețe bine rolul din 
piesa „Cei care ră- 
mîn singuri44 de Lu
cia Demetrius. Alți 
tineri execută înfo
cate sîrbe moldove
nești și oltenești. 
Din cînd în cînd, 
tovarășul Ion Ve- 
trea, directorul că
minului cultural le 
face cîte o observa
ție și corectează 
mișcările de pe 
scenă.

— Nu-i bine! Uite 
așa. Pasul înainte, 
unul înapoi... Fiți 
atenți la întoarcere 
— se aude ‘vocea

domoală, dar hotă- 
rîtă a tovarășului 
director al căminu
lui cultural.

La Concursul cul
tural-sportiv al ti
neretului, tinerii 
din satul Spineni, 
raionul Adjud sînt 
hotărîți să prezinte 
în cinstea aniver
sării partidului un 
program artistic 
frumos și bine in
terpretat. Iată de 
ce, seară de seară, 
după ce se întorc de 
pe ogoare ei găsesc 
forță și energie 
pentru pregătirea 
programului artis
tic, închinat glo
rioasei zile de 8 
Mai.

GHEORGHE 
GORUN 

activist 
al Comitetului 

raional U.T.M.- 
Adjud

tele obținute de muncitorii 
uzinei în întrecerea socialistă 
pornită în cinstea celei de-a 
40-a aniversări a partidului 
pentru ridicarea continuă a 
calității produselor.

A fost vizitat apoi com
plexul . social-cultural al uzi
nei. căminul de copii, cantina, 
clubul.

In continuare au fost vizi
tate Uzinele metalurgice „23 
August44.

La intrarea principală, un 
numeros grup de metalurgiști 
i-au întimpinat pe înalții 
oaspeți cu aplauze, oferindu-le 
flori și insigne cu emblema 
uzinei. Pe o mare pancartă era 
înscrisă urarea : ..Bine ați 
venit, oaspeți dragi". Pe aleile 
și în halele uzinei, erau arbo
rate drapelele de stat ale R.S. 
Cehoslovace și R. P. Romîne 
și numeroase stegulețe.

In numele colectivului între
prinderii ing. Aurel Bozgan, 
director general al uzinelor, 
a salutat pe solii poporului 
frate cehoslovac.

Fiind conduși a.poi în uzină, 
oaspeții s-au oprit în sectoa
rele forje, ajustaj, motoare, ca-

zangerie
• ascultat 
sectoare 
organizării producției, 
brii delegației cehoslovace au 
purtat discuții cu muncitori, 
punirid întrebări în legătură 
cu, metodele de muncă folo
site, realizările în extinderea 
tehnicii înaintate în procesul 
de fabricație și folosirea uti
lajelor și agregatelor.

Muncitorii au oferit oaspeți
lor un album cu imagini din 
uzină.

La sfîrșitul vizitei, înalții 
oaspeți și persoanele oficiale 
care-i însoțesc s-au întîlnit în 
sala Consiliului tehnic cu 
colectivele de conducere ale 
uzinelor „23 August44 și „Re
publice" unde au primit expli
cații amănunțite cu privire la 
sarcinile ce revin celor două 
întreprinderi în cadrul planu
lui de 'șase ani și la organi
zarea cooperării acestora cu 
alte uzine din țară.

In toate locurile vizitate, 
muncitorii Uzinelor „Repu
blica44 și „23 August" au făcut 
membrilor delegației în frunte

(Continuare în pag. 4-a)

Depuneri de coroane 
la Monumentul 

și la Monumentul
Eroilor Patriei 
Eroilor Sovietici

Joi dimineață delegația de 
partid și guvernamentală a 
R. S. Cehoslovace. în frunte 
cu tovarășul Antonin No
votny, a depus coroane de 
flori la Monumentul Eroilor 
Patriei și la Monumentul E- 
roilor Sovietici.

La solemnități au partici
pat tovarășii: Chivu 
Petre Borilă, general 
mată Leontin Sălăjan, 
trul Forțelor Armate, 
liu Mănescu, ministrul 
rilor Externe, Mihail Ha. 
nu, ambasadorul R. P. Romi
ne la Praga, membri ai C. C. 
al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, gene
rali și ofițeri superiori ai For- 
țelor Armate ale R. P. Romî- 
ne.

La Monumentul Eroilor So
vietici au fost de față I. K. 
Jegalin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, și 
membri ai Ambasadei U.R.S.S.

La cele două solemnități au 
fost de față numeroși oameni 
ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile Capitalei.

Stoica, 
de ar- 
minis- 

Corr.e- 
Aface- 

?a-

Companii de onoare au pre
zentat onorul. La Monumen
tul Eroilor Patriei au fost in
tonate imnurile de stat ale 
R. S. Cehoslovace și R. P. Ro
mine. La Monumentul Eroilor 
Sovietici au fost intonate im
nurile de stat ale Uniunii So
vietice, R. S. Cehoslovace și 
R. P. Romine.

După depunerea coroanelor, 
tovarășul Antonin Novotny și 
ceilalți membri ai delegației 
de partid și guvernamentale 
au păitrat un moment de re
culegere.

Pe panglicile coroanelor 
erau înscrise cuvintele : „E- 
roilor romîni, din partea de
legației de partid și guverna
mentale a R. S. Cehoslovace"; 
„Eroilor sovietici, luptători 
pentru libertatea popoarelor, 
din partea delegației de partid 
și guvernamentale a R. S. 
Cehoslovace".

Cei prezenți au primit apoi 
defilarea companiilor de o- 
noare.

(Agerpres)

înalții oaspeți in mijlocul locuitorilor din cartierul Floreasca,

ucureștlul 
înalții săi 
slovaci cu

care o pot genera 
teniile adevărate, 
gazetarii cehoslovaci remarca 
că întâlnirile cu prietenii dragi 
sînt totdeauna prilej de sinceră 
bucurie și de profundă emoție. 
Avea dreptate. Ieri dimineață, la 
„Republica" și „23 August" solii 
Cehoslovaciei frățești n-au cu
noscut numai felurite mecanisme 
și procese tehnologice, ci și pe 
oamenii uzinelor, pe cei ce stă- 
pinesc gigantii de metal. Am a- 
sistat în. secțiile celor două uzi
ne la o suită de înlilniri ce ex
primau concludent atmosfera de 
caldă prietenie sub auspiciile că
reia se desfășoară vizita oaspeți
lor cehoslovaci. L:i intrarea in 
Uzinele ,,23 August" tovarășul 
Antonin Novotny spunea:

—- Am venit nu numai în vi
zită. ci ca să vedem ce putem 
folosi și la noi din experiența 
dumneavoastră...

In hale oaspeții se opreau 
mereu. Examinau piese, agregate, 
disrutau cu muncitorii. Uneori 
schimbau două, trei vorbe. Dar 
nu de puține ori angajau convor
biri profunde pe teme majore ale 
procesului de producție, 
rășul Novotny se interesa 
ganizarea muncii, solicita 
riri de ordin tehnologic, 
atent piesele. Pretutindeni mun
citorii au întimpinat cu bucurie 
pc solii poporului frate ceho
slovac și pe conducătorii noștri 
de partid și de stat care însoțeau 
pe oaspeți.

Utemistul Cercel Petre din sec
torul fabricație motoare Diesel 
lucra liniștit. Oaspeții s-au apro. 
piat de et. Tovarășul Novotny 
i-a sirius mina și a trecut alături 
de el la mașină. A urmat un 
dialog pe teme tehnice între înal
tul oaspete cehoslovac. și munci
torul utemist. Cercel Petre era 
puțin emoționat. Tovarășul No
votny îi urează noi succese în 
muncă.

Maistrul Hristache Antonache, 
forjorul Cirjan Constantin, mon
tatul Vîrtej Dumitru sînt cițiva 
din muncitorii cu care ieri dimi
neață tovarășul Novotny a stat 
de vorbă. Ei, ca și toți munci
torii Uzinelor „23 August” și 
„Republica", au exprimat oaspe
ților noștri simțămintele țle sin. 
ceră prietenie. Dar niț numai 
ei...

Oratorul era... o fetiță de vreo 
4 3 anișori. Cînd oaspeții au
intrat în curtea grădiniței, Da
niela Chiosu s-a îndepărtat de 
grupul de copii ce așteptau cu 
ramuri de liliac în mâini. Cu o- 
brejii îmbujorați, a venit lingă 
tovarășul Novotny,

— Din partea copiilor vă urăm 
bine ați venit in grădinița noa
stră...

Deodată se fistici. De vină erau 
reporterii fotografici și cinemato
grafici care o împresuraseră. 
Oratoarea își regăsește însă cal
mul și în continuare se compot, 
tă .remarcabil în rolul de gazdă.

La^ cantina Uzinelor „Repu
blica . oaspeții pun numeroase 
întrebări despre condițiile de 
viață ale muncitorilor. Ei ascul
tă cu , interes relatările privind 
folosirea fondului întreprinderii. 
Directorul uzinelor amintește su
mele alocate pentru construcția 
de .locuințe. Apoi, înalții oaspeți 
vizitează clubul uzinelor „Repu-

Tova- 
de or- 
lămu- 
privea

blica".
înainte 

oaspeții 
expoziție.

de
au

Pe
fie reflecta dinamica producției 
uzinelor : anul 1955 — 100; 
nul 1960 — ;
confrații noștri

a părăsi clubul, 
privit o mică 

un panou un gra-

a- 
131. Unul dintre 
i cehoslovaci își 

notă grijuliu cifrele.
Intîlnirea oaspeților ceho

slovaci cu muncitorii celor două 
uzine bucureștene „ demonstrat 
trăinicia prieteniei dintre popoa
rele noastre care merg pe 
eelași drum — socialismului.

eugeniu obrea



ÎS ESTUL

în laboratorul de analize spec trografice al Institutului de cercetări electrotehnice din Capi
tală. Foto : AGERPRES

UN NOU GIGANT METALURGIC

La Stalinsk s-a început con
struirea unei uzine metalur
gice care va face parte din 
cea de-a treia bază metalur
gică a U.R.S.S., ce se crează 
potrivit planului septenal in 
estul țării. Noua uzină va în
cepe să dea metal chiar din 
anul viitor.

Uzina va fi Înzestrată cu 
furnale automate de mare ca
pacitate, cu baterii de cocsi
ficare șl laminoare rapide.

Transportul în interiorul 
uzinei va fi mecanizat în mare 
măsură. In secția furnalelor, 
de pildă, nu se prevede un 
sector special pentru pregăti
rea încărcăturii. Aceasta va fi 
debitată în furnale direct de 
la fabrică cu ajutorul unor 
transportoare. O instalație 
specială va transforma zgura 
în material de construcție.

Noua uzină incă nu s-a năs
cut, dar ea a și trezit la via
ță taigaua siberiana.

Pe o rază de 500 km se con
struiesc linii ferate, linii de

transport a energiei electrice, 
noi mine și noi așezări, bine 
amenajate.

Lingă viitoarea întreprin
dere a apărut așezarea „Za- 
vodskoi*1. Ea s-a transformat 
în prezent într-un adevărat 
oraș cu o populație de 25.000 
de locuitori, cu case conforta
bile^ magazine, cluburi. în 
anii viitori populația noului 
oraș se va ridica la 100.000 de 
locuitori.

Descoperirea
unui nou zăcămînt 

de „nantokit"
în U.R.S.S. a fost desco

perit pentru prima oară 
un zăcămînt de „nantokit" 
(minereu de clorură de cu
pru). Zăcămîntul a fost des
coperit în Djezkazgan in 
partea centrală a Kazah- 
stanului.

Acesta este în prezent 
cel de-al treilea zăcămint 
de nantokit cunoscut în 
lumea întreagă. Nantokit- 
ul este un mineral incolor 
și transparent; acesta n-a 
fost extras pină în prezent 
decît în Australia și Chile.

Hidromonitor 
de mare 

productivitate
Un colaborator al huli tuiu

lui de hidrodinamicâ al filia
lei din Siberia a Academiei 
de Științe a U.RJSJS. a con

struit un hidromonitor origi
nal cu impuls denumit „hi- 
drotun^.

Acesta este un aparat care 
arunca un jet de apă ba pre
siunea de 1.000 de atmosfere. 
Fiecare „împușcătură^ a aces
tui „tun” smulge din front o 

wu

cantitate de cărbune de orice 
duritate egală cu a douazecea 
parte dintr-un metru cub.

Preparate împotriva 
dăunătorilor agricoli

Specialiștii din Uzbekistan 
«u realizat preparatul chimic 
f^lercuranu care distruge si
multan cîteva tipuri de dău
nători și boli ale bumbacului.

Oamenii de știință au ob
ținut și un preparat complex 
pentru combaterea buruieni
lor denumit „eter builic“. A-

cesta distruge complet apro
ximativ 50 de tipuri din cele 
mai primejdioase buruieni.

Macara pentru 
construcții marine 
Un grup de ingineri și 

oameni de știință din A- 
zerbaldjan a elaborat pro
iectul unei macarale pen
tru construcții de estacade 
la exploatări petrolifere 
marine.

Puterea macaralei per
mite construirea de piloți 
cu o lungime pină lar92-m. 
Cu ajutorul ei se pot monta 
ferme pe funduTmării u o 
adîncime pină. la 35 m. £i- 
loții estacadei sînt fixați 
cu ajutorul turboburilor.

Macaraua este prevăzuta 
cu cricuri hidraulice care
permit îndreptarea esta
cadei în orice direcție.

Productivitatea noii ma
carale este de 5 ori mai 
mare dectt cea a macara
lelor folosite pină in pre
zent.

Cercetările științifice 
în slujba calității

Acolo unde se experimentează 
motoarele rachetelor cosmice

Cum. arată un motor de 
rachetă, cum este verificat el 
înainte de a porni la drum 
spre spațiile cerești ?

... Stația de experimentare. 
Un turn de înălțimea unei 
case cu cîteva etaje împletit 
cu tuburi de diferite culori și 
dimensiuni, printre care se 
zăresc numeroase mecanisme 
și aparate complicate. Cuvin- 
tul „turn" ni-l sugerează mai 
degrabă înălțimea instalației 
care seamănă de fapt cu o 
uriașă și neobișnuită sală de 
mașini verticală. Turnul mon
tat 'pe o ramă specială nu re
prezintă altceva decît una din 
instalațiile cu ajutorul căreia 
se experimentează motorul 
rachetei cosmice.

După Ce privirile se mai o- 
bișnuiesc cu această construc
ția neobișnuită, zărești și 
motorul. El seamănă cu o u- 
riașă vază metalică al cărei 
gît, subțiindu-se treptat pină 
într-un anumit loc, începe 
apoi să se lărgească.

Pereții motorului sînt aco- 
periți la rîndul lor cu o rețea 
complicată de tuburi, mai

scurte și mai lungi, mai sub
țiri și mai groase.

Motorul e gata pentru ex
perimentare. Cîțiva oameni 
care l-au pregătit pentru a- 
ceastă operație coboară de pe 
turn pe niște scări metalice 
și se îndreaptă spre cupolele 
cenușii, betonate, situate ceva 
mai departe și în care se ză-

ds Al. Cîmpeanu 
corespondentul „Agerpres" 

la Moscova

resc, în loc de ferestre, niște 
crăpături.

Acolo se află pupitrul de 
comandă.

E liniște. Pină și tufișurile 
din jur au încremenit parcă 
în așteptare.

Pe virful turnului s-a a- 
prins preventiv un semnal. 
In apropierea lui nu se mai 
află nici un om. Pesțe cîteva 
clipe un nou semnal atrage 
atenția că totul e gata pentru 
începutul experimentării. Se

Montarea schimbătoarelor de căldură pe șantierul noii uzine pen- ■ 
tru producerea azotului din Cau cazul de Nord.

Foto : TASS-MOSCOVA

aude o pocnitură și în aceeași 
clipă din motor țîșnește o lu
mină albă orbitoare.

Zgomotul, de o forță ce nu 
suferă comparație nici cu cele 
mai zguduitoare fenomene 
ale naturii, crește cu fiecare 
particulă de secundă. E neo
bișnuit nu numai prin forța 
sa colosală, ci și prin „into
națiile" sale. Căci nu poate fi 
asemuit nici cu vuietul mo
toarelor reactive, nici cu lo
viturile unor prese gigantice, 
nici cu o explozie. Seamănă 
numai cu el însuși și doar cei 
ce i-au dat naștere îi vor fi 
găsit poate vreo denumire 
specifică.

De fapt, ce se petrece în 
motor ? O explozie, dar o ex
plozie calitativ diferită de 
cele pe care le cunoaștem noi. 
De obitxi o explozie face un 
zgomot asurzitor, sparge fe
restrele, dacă nu ți-ai astupat 
urechile îi mai auzi o dată, de 
două ori, de cinci ori ecoul și 
s-a terminat. Aici însă e o 
explozie neîntreruptă. Au
zind-o ești preocupat numai 
de „melodia" ei și de... inte
gritatea propriului cap, care 
țiuie și parcă acum, acum se 
va sparge. Nu mai ai „timp" 
să te gîndești cum e posibil 
ca o explozie de o asemenea 
forță să fie ferecată între niș
te pereți metalici. Or, tocmai 
îmbinarea acelui preparat care 
explodează cu materialele în 
stare să-i coordoneze forța, 
fără să cedeze, a făcut posi
bilă apariția rachetelor so
vietice capabile să părăsească 
spațiile terestre și să deschidă 
în fața omenirii ușile unor 
lumi necunoscute.

Flacăra care a țîșnit la înce
put se întețește, devine din 
ce în ce mai amplă, se con
densează parcă. Spunem „fla
cără" numai ' din lipsa unui 
cuvînt mai potrivit, căci nu-i 
vezi nici limbile, nici dungile 
acelea negricioase de fum 
care o însoțesc în mod obiș
nuit. Nu seamănă nici cu un 
torent de oțel. Ce e deci ? 6 
plasmă de gaze efervescente. 
Încercați mintal să închegați 
într-un singur tot fulgerele ce 
însoțesc o furtună, mențineți 
cîtva timp acest „ghem" în 
fața ochilor și veți avea o 
imagine a focului ce mînă 
rachetele.

După verificarea unui motor, 
urmează altul. Și cine știe ? 
Poate atunci cînd linotipiștii 
vor culege aceste rînduri, la 
stația de experimentare ya 
primi calificativul „idot" 
(merge) tocmai acel motor pe 
„umerii" căruia va pleca să 
facă un „tur de orizont" în 
afara spațiilor terestre acea 
ființă care l-a creat: omul 
sovietic.

Cunoștințe 
de geologie 

pe înțelesul tuturor
Planeta pe oare locuim 

constituie o sursă inepuiza. 
bilă de bogății, pentru a că
ror descoperire și valorificare 
oamenii, au, luptat de milenii, 
în această luptă pentru cu
noașterea Pămîntului, pentru 
punerea uriașelor sale bogă
ții în slujba omului, cunoș
tințele. geografice și geologice 
au evoluat și s-au cristalizat.

Emil Pop și-a propus în 
cartea sa, apărută în colecția 
S.R.S.C., o succintă dar edi
ficatoare prezentare a unor 
cunoștințe de bază din dome
niul geografiei și geologiei.

Prezentând date esențiale 
de ordin teoretic, autorul a 
avut mereu în față scopul

popularize 
largi tu

și practice 
munca lor.

cărții: acela de a 
în rîndul maselor 
noștințe științifice 
care să le ajute în 
să le lărgească orizontul, să le
îndemne să sprijine munca 
de cercetare a geologilor pe 
întinderea bogată a țării goat- 
tre. De aceea cartea w ** 
încheie nr menționarea 
rilor bogății ele țârii noastre, 
cu locurile in care ele se 
găsesc. Referirile la prevede
rile Congresului al III-lea al 
P.M.R. in ceea ee prirește lu
crările de prospecțiuni in 
scopul lărgirii considerabile 
a bazei de materii prime ne
cesare economiei noastre in 
plină dezvoltare ancorează 
lucrarea în actualitate și in 
același timp indică marile 
perspective ale cercetărilor 
geologice.

P. SLAVESCU

Institutul unificat de cercetări 
nucleare de la Dubna a fost 
înzestrat cu npi aparate și in
stalații. In foto : noua mașină 
electronică de calcul pentru 
prelucrarea* datelor experi

mentale,
Foto ; TASS-MOSCOVA

VERIGA PRINCIPALĂ 
A MUNCII NOASTRE

De vorbă cu ing. CORNEL GHIRCOIAȘ'J, 
locțiitor al directorului Institutului de cercetări 

pielărie-caueiue

de box cu fața naturală us
cată pe plăci de sticlă, me
todă elaborată de institut. 
Pieile care se vor obține prin 
acest procedeu vor fi de ca
litate superioară și va duce 
la obținerea unor economii 
însemnate de materie pri
mă. Vom sprijini introduce
rea în producția industrială a 
procesului tehnologic de fa

bricare a blănurilor de ham
ster și a imitațiilor de apo- 
sum la fabrica „Vidra" din 
Orăștie. De asemenea vom 
acorda asistență tehnică unui 
număr de 8 întreprinderi de 
produse din piele și cauciuc 
în vederea realizării, organi
zării și îmbunătățirii proce
selor tehnologice și a calită
ții produselor.

«metode puse la dispoziție de 
. tehnica modernă.

Astfel, în Institutul de fiziolo
gie normală și patologică ,,D. 
Danielopolu", electronica a de
venit un ajutor prețios pentru 

. studierea activității sistemului 
nervos. Se . știe, de pildă, că ac
tivitatea sistemului nervos se 
'însoțește de apari-

Curri funcționeazg corpul o- 
' rrjului, cum' funcționează diferi

tele organe ale saîe și organis
mul- în întregime ? - iată în
trebări care au frămînidt pp 
oameni’ din ce'le ' măi vechi 
Umpuri.

Cercetarea corpului omenesc 
șt mai ales a funcțiunilor sale 
a apărut ca o urmare a nece
sității întreținerii vieții și a re-s- ția unor curenți e- 
...................... ■' -- lectrici. Acești „cq- 

irenți reci" pot fi;- 
amplificați și inregir 

lui viu, fiziologii au profitat din strați datorită unui 
plin de progresele realizate de 
fizică și chimie. Metodele mo
derne* dq epreetare în fiziologie 
se bazează ’de aceea, in mare 
măsură pe succesele fizicii și 
ale qhimiei <din ultimii ani. 
leită cîteva dintre rezultatele 
adestof cercetări.

tăbilirii sănătății omului iii caz 
de boală. Pentru a studia te
meinic funcționarea organismu
lui — I— «ii r, ! I ■ rl I „

încă un „cod" precis care să 
ne permită ca pe baza unei 
encefa log rame să știm exact 
ce a gîndit un om in momentul 
înregistrării. Totuși, datorită en- 
cefalogramei se pot diagnosti
ca o serie de boli.

în ultimii ani s-a elaborat 
tehnica extrem de fină a „mi-

Cercetări
aparat electronic 
numit encefalograf. 
Sub forma șa cea 
mai simplă, acest 
aparat este format 
dintft-o serie de fire 
care vin în contact cu capul o- 
mului. Fiecare fir care pleacă de 
fa cutia craniană duce la un am
plificator electronic, iar amplifi
catorul la un sistem de înregis
trare grafică. Dacă o regiune a 

........   .creierului lucrează, aceasta se 
toarele ihstituteî'dr''“de"’ce7detări traduce prin apariția unor 
medicale ale Academiei R.'P.R.’ grafice. Acestea se mo
și .ale institpțelor de -medi-șină și difică in funcție de activitatea
farmacie, complicatele funcții ale, cerebrala.
corpului uman sînt cercetate cu In stadiul actual de dezvol- 
ajțjtor.ul celor fnaî perfecționate tare a tehnicii nu putem avea

Activitdle.i electrică 
a creierului

Și în'țara noastră, în labora-

Problema îmbunătățirii ca
lității și lărgirii sortimentelor 
— ne-a spus interlocutorul 
nostru — s-a găsit și se gă
sește permanent în centrul a- 
tenției colectivului nostru. Di
rectivele C.C. al P.M.R. cu 
privire la criteriile principale 
ale întrecerii socialiste au 
constituit un nou imbold în 
inunca cercetătorilor pentru a 
da viață obiectivelor care se 
pun sectorului pielărie-cau- 
ciuc. Scopul spre care sînt în
dreptate cercetările Institutu
lui nostru este de a realiza 
produse de calitate superioa
ră, frumoase și trainic? și la 
un preț de cost cit mai redus.

Rezultatele unora dintre 
cercetări au și fost introduse 
în procesul tehnologic al în
treprinderilor. Dintre noile 
procedee introduse deja in fa
brici putem aminti pe cele 
care au dus la îmbunătățirea 
substanțială, prin prelucrare, a 
pieilor inferioare pentru ca a- 
cestea să poată fi folosite la 
producerea unor sortimente 
de încălțăminte de cal.Ute 
superioară. Astfel la fabrica
rea pieilor de iufî cu tață <jo- 

- -jperior st 
care'nu se putea'Ifeeduee ia 
țară în eeaiKătx iaggeic .c, 
sînt faks.îe in prezent bUsI* 
care «wj «sete defecte și 
care ta trecut erau ut-lima 
doar pentru producerea uaor 
sortimente taferioBte.

O alts realizare a cercetă
torilor din sectorul pielărie ai 
institutului MSt pieile hunting, 
finisate pe partea cărnoasă, 
în genul pieilor velur, vomi
te în culori variate și din 
care se poate confecționa o 
încălțăminte superioară si e- 
legantă, Prin aeeasta stat 
scoase. în evidență 3i UtiLzate 
mai rațional calitățile neura
le ale pieilor, obținincu-se 
piei moi, suple care ^ervesc 
la confecționarea încălțămin
tei flexibile și ușoare.

O altă cercetare efectuată 
în cadrul Institutului privind 
îmbunătățirea calității pieilor 
și care a fost de acum intro

dusă în producția curentă a 
fabricii „Kirov" și se atlă in 
curs de extindere la Uzinele 
„Ianos Herbak“ din Cluj, o 
constituie valorificarea supe
rioară a pieilor de porc folo
site la producerea încălțămin
tei de serie cu aspect plăcut 
și la un preț de desfacere 
scăzut.

în sectorul cauciuc o pro
blemă rezolvată cu succes de 
către institut este reducerea 
greutății specifice a tălpii de 
cauciuc microporos. Astfel a 
fost obținută o talpă de cau
ciuc microporos cu o greuta
te specifică de 0,4, de calitate 
superioară, cu rezistență mă
rită la purtare care poate fi 
produsă in culori variate și 
profile diferite. Folosirea ma
selor plastice a permis pro
ducerea. pentru prima oară în 
țara noastră, a încălțămintei 
din policlorură de vinii și se 
găsesc mtr-un stadiu avansat 
cercetările pentru realizarea 
aceluiași sortiment din polie- 
..ler.ă, fapt ce va permite ob
ținerea unui indice al produc
tivității muncii sporit în în
treprinderile producătoare. Ia 
cadrul aceleiași secții s-au e- 
fectuat k hsertri de studia 
pentru tarbunătaures caKttui 
unor produse Cm «așchie ne
cesare altor ranruri industria
le. Astfel s-a realizat un nou 
tip de garnituri pentru indus
tria petrolieră cu caracteris
tici calitative superioare, re
zistența acestora ajungînd de 
la 20 de ore cit era în trecut, 
la 200 de ore acum. Folosi
rea noilor garnituri la utila
jele de foraj și extracție din 
schelele petroliere va permite 
mărirea capacității de extrac
ție prin folosirea unor meto
de avansate.

— în tot cursul acestui an, 
activitatea noastră are drept 
obiectiv principal îmbunătăți
rea calității, lărgirea sorti
mentelor și acordarea de aju
tor tehnic întreprinderilor.

Pină Ia 8 mai vom intro
duce în circa 7 fabrici me
toda de fabricare a pieilor

Acad. Eugen Bădărău, director al Institutului de fizică al Aca
demiei R.P.R., într-unuj din laboratoarele institutului, dînd îndru

mări unuia dintre tinerii cercetători.
Foto : AGERPRES

Dispozitive pentru 
protecția muncii

De vorbă cu tov. I. IONESCU,
director al Institutului de cercetări științifice 

pentru protecția muncii

perimentatorul stabilește secto
rul organic (din mușchi, creiere 
etc.) ce urmează a fi cercetat 
și introduce acolo electrodul. 
Precizia cu care este atins punc
tul fixat este de o miime de 
milimetru. Amplificați de mili
oane de ori curenții electrici ai 
celulei sînt înregistrați și foto-

creierului s-au obținut re
zultate interesante privitoare 
la modul cum se face „fabri
carea" (sinteza) și cum se pro
duc „deșeurile“ (degradările) 
substanțelor chimice 
șutul cerebral. Pentru 
oară a devenit astfel 
studierea

sub 
Gr. 

„for-

române

Conf. dr. V. VASILESCU
director adjunct științific al Institutului 

de fiziologie normală și patologică „D. Danielopolu”.

croelectrozilor" prin care au 
fost înregistrați curenții elec
trici dintr-o singură celulă sau 
chiar din elementele 
nente ale celulei 
celulară, nucleu).

In acest scop
microelectrozi prevăzuți cu ace 
foarte subțiri cu un diametru 
de o jumătate de micron. Ex-

compo- 
(membrană

se folosesc

grafiați. Se pot urmări astfel 
cele mai fine modificări suferite 
de o celulă sau de un grup 
celule.

• Prin 
izotopi

de

„Detectivi" 
radioactivi
aplicarea metodei 

radioactivi in stud
cu 
liul

în țe- 
prima 

posibilă 
nutriti- 

„metabolis-
schimburilor

ve, a 
imului cerebral", pe 
viu, pe animalul 
intact.

Izotopii radioac
tivi șînt în același 
timp „detectivi" 
prețioși care permit 
surprinderea boli
lor în faza cea mai 

cînd tratamentul are otimpurie 
eficacitate maximă.

In sflrșit, printre preocupările 
Institutului de fiziologie un 
loc important îl ocupă cercetă
rile de fiziologia muncii, Fizio
logii studiază modificările pro
duse în organism in timpul e- 
forturilor fizice cu consum d®

energie, sau al eforturilor care 
reclamă încordare nervoasă. 
Determinările efectuate 
conducerea acad. prof. 
Benetato au dat astfel
muie matematice" ale consumu
lui de energie in diferite munci, 
cu mare valoare practică- Cer
cetările de acest fel se fac de 
obicei „la fața locului" în fa
brici și uzine.

in țara noastră se fac de a- 
semenea cercetări într-un ca
pitol relativ tînăr al fiziologiei 
- fiziologia aviației. Acad, prof. 
Gr. Benetato și colaboratorii, 
au obținut în acest domeniu 
date noi privind rpo^ihcă.rile 
circulației sînge|uj în cursul a- 
daptării piloților la zborurile de 
altitudine.

Avînd la dispoziție cele -mai 
moderne metode de cercetare, 
fiziologia romînească, contri
buie la lupta pentru păstrarea 
sănătății și a prevenirii bolilor, 
la progresul medicinei și bio
logiei.

In sfîrșit trebuie menționat 
faptul că cercetări similare se 
fac și în alte institute ale Aca
demiei ca Institutul de Endocri
nologie. Institutul de Neurologie 
ș. a.

Toți cercetătorii institutu
lui — ne-a declarat interlocu
torul nostru — se stră
duiesc ca cercetările lor să 
ducă la ridiearea nivelu
lui calitativ al prototipu
rilor realizate în vederea 
îmbunătățirii condițiilor de 
muncă din diferite întreprin
deri.

Să ne oprim doar asupra 
cîtorva din aceste preocupări.

Cercetătorii institutului s-au 
preocupat astfel, printre al
tele, de problema iluminatu
lui la mesele de control din 
uzinele metalurgice unde se 
face determinarea calității su
prafeței pieselor metalice pre
lucrate la mașinile-unelte. E- 
fortul vizual mare la contro
lul acestor suprafețe se da- 
torește faptului că detaliile 
privite sînt foarte mici, iar 
contrastul dintre aceste de
talii și fondul pe care ele se 
află este aproape la limita 
de sensibilitate a ochiului.

în cadrul institutului a fost 
studiată problema luminii la 
aceste locuri de muncă și s-a 
realizat un sistem de ilumi
nat cu lămpi fluorescente, 
care prezintă o suprafață lu
minoasă mare, cu o străluci
re uniformă pe toată supra
fața.

în cazul folosirii acestui 
sistem de iluminat, suprafața 
pieselor metalice controlate 
prezintă un fond de culoare 
deschisă pe care apare un 
contrast între fond și detalii 
ceea ce a ușurat foarte mult 
perceperea lor.

în timpul lucrului cu un 
astfel de sistem de iluminat 
s-a constatat o micșorare 
simțitoare a oboselii vizuale, 
o percepere mult mai rapidă 
a defectelor și o mărire a 
calității muncii efectuate.

6 altă lucrare valoroasă 
care a stat și stă în fața cer
cetătorilor din institutul nos
tru ar putea fi numită... mă
nușa transparentă. Iată des
pre ce este vorba :

Pentru a îmbunătăți con
dițiile de lucru ale muncito
rilor care lucrează cu deri
vați petrolieri și solvenți or
ganici și a face inofensivă 
acțiunea dăunătoare a aces
tor substanțe, cercetătorii

institutului au studiat și rea
lizat o peliculă de protecție, 
care are deosebite proprietăți 
profilactice și curative.

Pelicula de protecție se pre
zintă sub forma unei soluții 
viscoase. Aplicată pe piele 
prin simpla ungere pelicula a- 
coperă suprafața pe care este 
întinsă Apoi, soluția șe usu
că foarte repede, tfansfor» 
mîndu-se intr-o peliculă pro
tectoare. La terminarea lu
crului, pelicula se îndepăr
tează prin simpla spălare cu 
apă.

Extrem de interesant es.t.e. 
faptul că pe lingă protejarea 
pielii, pelicula are și proprie
tăți curative.

Ținînd seama de rezulta
tele bune pe care le-a dat 
această peliculă, laboratorul 
de chimie al institutului se 
angajează să realizeze în cit 
mai scurt timp noi pelicule 
de protecție împotriva altor 
substanțe folosite în indus
trie, cum sînt compușii he- 
xavalențl ai cromului.

O altă problemă care pre
ocupă în mod intens cerce
tătorii institutului este lupta 
împotriva zgomotelor.

Astfel, laboratorul de a» 
custică și-a luat angajamen
tul să termine încă în cursul 
acestei luni, proiectele pen
tru reducerea substanțială a 
nivelului zgomotelor lș noua 
hală de probă a motoarelor 
de tractoare în construcție de 
la Uzinele „Ernsț Thălmann" 
Brașov.

Căile și mijloacele ? Deo
sebit de variate. Să arnip- 
tim doar tratarea cu mate
riale fonoabsorbante a pere
ților și plafonului halei care 
Vor amortiza zgomotele și 
vor îngreuna propagarea lor, 
suspendarea elastică a 
bancurilor motoarelor pe 
fundațiile respective, amor
tizarea zgomotelor chiar . Ja 
sursă prin evacuarea lor cu 
ajutorul ecranelor tonoaosor- 
bante și fonoizolante.

Oamenii de știință din in
stitut sînt convinși că în a- 
acest fel intensitatea zgomote
lor va fi considerabil redu
să.

DISCURI ABRVIW UlTRAREZISTENTt
Colectivul labora

torului de materia
le de construcții al 
filialei din Siberia 
de vest a Acade
miei de Construcții 
și Arhitectură din 
U.R.S.S. a propus 
uzinelor o metodă 
relativ simplă de 
fabricare a unor 
discuri abrazive ul- 
trarezistente.

In fabricarea lor

au fost folosite noi 
materiale tehnice 
— rășini epoxidice, 
care asigură o mare 
aglomerare supe
rioară a granulelor 
abrazive. Durata 
discurilor ș-a mărit 
de peste trei ori, în 
comparație cu dis
curile pe bază de 
lac de bachelită, ca. 
re erau folosite în 
trecut; durata de

fabricare a scăzut 
la jumătate

în bazq, lucrărilor 
teoretice și a ex
periențelor efectua 
ate de filiala din 
Siberia de vest a 
Academiei de Con
strucții și Arhitec
tură din V.RS-S, 
au foșț ghibpfgțe 
instrucțiuni pripi* 
toare la fabricarea 
discurilor abrazive-



G. ȘTEFAN

Muncă patriotică

SARCINA

In întîmpinarea
aniversării partiduluia

plecă capul. îi era- .,u

toate sarcinile 
organizație11... 
din Statutul 
pe un fond

avut grijă... 
în general Ștefane,

să-mi îndeplinesc 
îmi place să ci-

ce să faci cu tim

DE ORGANIZAȚIE
9

,.Fiecare membru al U.T.M. 
este obligat... să îndeplinească 
bine și la timp 
încredințate de

Acest extras 
U.T.M., înscris 
roșu, îi intîmpina pe toți ute- 
miștii eare intrau în seara a- 
ceea la colțul roșu al gospo
dăriei colective din Beșenova 
Nouă. Rînd pe rînd, se adunau 
toți utemiștii din brigada I.

Adunarea generală a organi
zației U.T.M. din această bri
gadă avea la ordinea de zi un 
singur punct : cum și-au înde
plinit sarcinile de organizație 
utemiștii Bărbătaș Dumitru, 
Costică Maria, Szani Ștefan și 
Bracea Maria.

Semnificativ este faptul că 
adunarea generală, discutînd 
cum și-au îndeplinit sarcinile 
de organizație cei patru ute
miști, s-a orientat spre pro
blema esențială: cum au 
luptat ei în gospodăria lor co
lectivă, pentru aplicarea în 
viață a politicii partidului, cum 
și-au îndeplinit sarcinile în 
producție, prin ce mijloace au 
contribuit la întărirea gospo
dăriei colective.

Pe Maria Costică o cunoș
teau cu toții. Este o colecti
vistă harnică, conștiincioasă. 
Aproape cu un an în urmă, la 
propunerea organizației U.T.M. 
Maria Costică a primit sarcina 
să .lucreze la crescătoria de pă
sări a gospodăriei colective. 
Și nu întîmplător. în ul
timii ani mortalitatea era prea 
mare : peste 17 la sută. Pagu
bele erau mari. Maria Costică 
a primit deci o sarcină de răs
pundere : să transforme acest 
sector avicol al gospodăriei in
tr-un sectot rentabil. Cum și-a 
îndeplinit această sarcină ? Ia
tă la ce trebuia să răspundă 
în seara aceea Maria Costică.

— Cînd am primit această 
sarcină din partea organiza
ției U.T.M. — începu Maria 
Costică — m-am temut pu
țin : dacă voi da greș, dacă 
n-oi reuși ? Ce-o să spună 
atunci tot 
Am luat 
de pui.
creșterea, 
maia, să 
sub 17 la 
podăria noastră 
venituri cit mai mari.

Maria a vfo'rbit pe-scurt. A 
arătat că de c;nd lucrează la 
crescătoria de păsări, mortali
tatea a scăzut la 3 la sută. In 
ultima vreme, crescătoria de 
păsări, unde lucrează, dă zil
nic circa

Nu la fel au discutat însă 
participanții la adunare despre 
activitatea utemistului Du
mitru Bărbătaș.

— Ca utemist - a început 
acesta să vorbească — m.am 
străduit 
sarcinile.
tesc mult, am ținut și o recen
zie... Trebuie să-mi fac însă 
autocritica: n-am participat la 
toate lecțiile cercului politic... 
Am strins și fier vechi, conti
nuă Bărbătaș.

— Dar în gospodărie cum ai 
muncit ? — s-a auzit o voce.

Dumitru se foi pe loc și răs
punse cam încurcat:

— M-am străduit... am lu
crat...

— Dar parcă tot mai bună 
fost umbra.
Dumitru tăcu. Ce mai putea

Pe marginea 
adunării generale 

a organizației U.T.M. 
din brigada l-a de la 

G.A.C-Beșenova 
Nouă, raionul 

Timișoara

ireoua sa astgur 
dezvoltarea lor nor- 
reduc mortalitatea 
sută pentru ca gos- 

să realizeze

spune. Toți din sală doar știau 
că în toiul muncilor la prășit 
și apoi la culesul sfeclei de za
hăr a chiulit.

In cuvîntul lor utemiștii 
l-au ajutat să înțeleagă că 
sfecla de zahăr neprășită în
seamnă producție mai mică. 
Or, sarcina trasată de partid 
este să luptăm pentru a obți
ne producții sporite.

— E frumos că citești, că te 
cultivi — au spus mai mulți 
vorbitori — dar așteptăm ca 
să aplici în practică ceea ce 
înveți din cărți.

Lui Szani Ștefan, care urma 
; ii veni greu să ra- 
..cum și-a îndeplinit

cu-

sa

— Da... în general am mun
cit... am
- Nu 

concret.
Ștefan 

rușine să răspundă „concret". 
Asta ar fi însemnat să recu
noască că a fost leneș, că în 
toiul campaniilor și-a părăsit 
atelajul umblînd hai-hui... 
El a tăcut. Au vorbit însă cei
lalți utemiști, dovedindu-i cit 
este de dăunător pentru el, 
pentru întreaga colectivă, ati
tudinea lui înapoiată față de 
muncă...

Astă toamnă, în ploaie, no
roi — a spus utemistul Preșe 
Ion T- conductorii de atelaje 
se străduiau să termine în 
grabă căratul sfeclei de pe 
cîmp. Unde era atunci to
varășul Szani ? A plecat, 
găsindu-și „alte treburi" 
lăsînd baltă caii, atelajele, 
cantitățile mari de sfeclă ce 
așteptau să fie transportate.

In cadrul adunării a luat cu
vîntul și tovarășul Băgia Ghe- 
orghe, secretarul organizației 
de partid din gospodărie. A- 
preciind maturitatea cu care 
s-au purtat discuțiile în a- 
ceastă adunare, secretarul or
ganizației de partid a dat și# 
o seamă de indicații pentru vi
itor, subliniind în mod deose
bit necesitatea întăririi disci
plinei de organizație, reeoman- 
dind ca organizația U.T.M. să 
desfășoare o mai puternică 
muncă politică de educare a 
tineretului în spirit colectivist.

Adunarea generală a orga
nizației U.T.M. din brigada 
I. analizînd activitatea ute- 
miștilor Bărbătaș Dumitru, 
Szani Ștefan. Bracea Maria 
i-a ajutat să înțeleagă cum tre
buie să fie un utemist, care 
sint cerințele organizației față 
de membrii săi : să fie fruntași 
în muncă acolo, în gospodăria 
lor colectivă, să lupte pentru 
întărirea ei, aplicînd în felul 
acesta in viață — politica 
partidului nostru.

Cursonții cercului politic con
dus de p'opagondistul Bîtică 
Nicolae din sectorul III Lwrtn 
al Șantierului naval Oltenița 
privesc cu toată seriozitatea 
problema pregătirii lor temei
nice pentru seminor. In bi
blioteca șantierului ei găsesc 
întregul material bibliografic 
de care au nevoie pentru a 
studia. Odată conspectele în
tocmite. membrii cursului se
ral anul I s-au obișnuit sa se 
întîlnească într-una din zilele 
premergătoare seminarului cu 
propagandistul pentru a lă
muri neclaritățile ivite în 

timpul studiului.
In fotografia noastră : pro
pagandistul Bîtică Nicolae și 
cursonții la o oră de con

sultație.

La șantierul silvic din Săr- 
mășel (comuna Sărmaș, raio
nul Luduș) și-au dat întâlnire 
duminica trecută brigăzile ute- 
miste de muncă, patriotici din 
Miheșui de Cîmpie, Răzoare, 
Bolda, _ Sînpetru și- din' alte 
sate din împrejurimi. Mobili
zați de organizațiile ; 'U.T.M., 
peste 140 de tineri din .aceste 
sate au participat:la lucrările 
de pregătire pentru plantații 
silvice.

Brigăzile de ... muncă; patrio
tică din Miheșui de Cîmpie, 
Bolda, Sînpetru s-au luîțt la 
întrecere obținînd bune re
zultate. S-au, evidențiat-' în
deosebi utemiștii Soporan Mi
hai, Ciupeanu Ana, Ținteșan 
Teodor din Miheșui de Cîm
pie, Vasile Negru din Răzoare, 
Moldovan Iacob, Lumperdean 
Floarea, Moldovan Vasile, So
poran Maria din Bolda și 
mulți alții.

După cîteva ore de mu/neă 
utemiștii au săpat peste un 
hectar de teren forestier desți. 
nat împăduririlor. .

po:

200 ouă peste plan.

— Ce să vă spun ? 
participat la plantarea de 
pomi, am activat în echipa ar
tistică... ■

— Dar tu ai primit, la pro
punerea organizației, un ate
laj. Aveai deci posibilitatea să 
aduci o contribuție sporită la 
munca in gospodărie. Ai făcut 
treaba asta ?

O lecție despre 
de luptă, 
ne vorbesc despre 
propagarea învăță
turii marxist-leni- 
niște în Romînia.

Și 
sală 
vind 
ascultând 
țiile amănunțite ale 
ghidului, cunoaștem 
și înțelegem mai 
profund istoria de 
luptă și biruință a 
partidului nostru 
drag.

In ultimele 
ale muzeului 
redate aspecte 
victoriilor 
poporul 
obținut 
gimului 
popular 
cerea partidului.

Fotografii și fo
tomontaje ne poar
tă pe întinsul 
triei : Reșița, 
nedoara, 
nești... 
noastră 
mîndre și impună
toare marile cons-

trecutul

U.T.M. alBiroul 
anului IV Faculta
tea de metalurgie 
Institutul Politeh
nic București a 
propus studenților 
ca pentru buna 
pregătire a ultimei 
lecții - 40 de ani 
de 
P.C.R. 
împreună 
asistent 
Iulian, 
cercului, i 
Muzeul 
a Partidului, 
punerea a fost pri
mită cu multă 
bucurie și după o- 
rele de curs, tinerii 
studenți metalur- 
giști au fost oaspe
ții muzeului.

Intrăm în prima 
cameră a muzeului, 
în primele încăperi. 
Din documente a. 
flăm date legate 
de înființarea pri
melor cercuri mun
citorești din țară, 
cărți și broșuri ce

la înființarea 
— să facă, 
i cu tov. 

Oprescu 
lector al 
o vizită la 
de Istorie 

Pro-

Expunerea despre lupta
eroilor

Seară literară 
închinată 

luptei comuniștilor
clasei muncitoare

în cinstea aniversării a 40 
de ani de la înființarea parti
dului nostru, organizația 
U.T.M. de la Combinatul de 
îngrășăminte azotoase — Roz- 
nov a organizat o adunare 
generală deschisă cu tema : 
..Din trecutul de luptă al 
partidului nostru”.

Cu acest prilej sala secției 
amoniac a devenit neincăpă- 
toare; peste 350 de tineri au 
venit să-l asculte pe comunis
tul Vasile Neniță, muncitor 
ceferist. El a vorbit despre 
lupta dusă de partid în anii 
grei ai ilegalității, pentru 
doborîrea odiosului regim bur- 
ghezo-moșieresc, despre cu
rajul și abnegația de care au 
dat dovadă comuniștii și ute- 
ciștii in această luptă.

— Idealul pentru care au

luptat și s-au jertfit comuniștii 
in ilegalitate se înfăptuiește 
astăzi sub ochii noștri, dato
rită ințeleptei politici a parti
dului nostru — a spus vorbi
torul. El a vorbit apoi despre 
minunatele condiții de viață 
create de regimul nostru, ti
nerei generații.

Expunerea a fost urmărită cu 
deosebit interes de tinerii con
structori ai combinatului — 
el însuși una din mărețele în
făptuiri ale ințeleptei politici 
a partidului. în încheiere tâ
nărul Dumitru Costin a mulțu
mit tovarășului Vasile Neniță 
pentru celda sa expunere, ex
primi nd totodată sentimen
tele de recunoștință ale tine
rilor față de partid, părintele 
iubit al generației tinere din 
patria noastră.

treptat, din 
în sală, pri- 

exponatele, 
explica-

trucții ale socialis
mului, Bucureștiul 
nostru drag, 
cvartalele 
locuințe 
rești.

Părăsind muzeul 
rămas cu o 

clară a 
pe care 
muncitor 

cu comu-

săli 
sînt 
ale 

care 
le-a

pe 
nostru 
în anii re. 
democrat

sub condu-

Bicaz, O-
In fața 

se ridică

am
imagine 
luptei 
poporul 
în frunte
niștii a dus-o dece
nii de-a rîndul pen
tru ca noi să trăim 
viața fericită de 
azi; ai și mai bine 
întipărite în minte 
marile 
ținute 
nostru 
partid, 
spective pe care ni 
le-au deschis pla
nurile de desăvîrși- 
re a construcției 
socialiste a țării, 
elaborate de către 
partidul nostru.

realizări ob- 
de poporul 

condus de 
marile per-

cu 
sale de 

muncito-

MIHAIL IORDACHE
tehnician

ȘT. NECANIȚCHI

La Muzeul de istorie a partidului în fața sirenei iui Roaită. Po
vestirile educatoarei despre eroul utecist vor rămîne veșnic înti

părite în memoria copiilor.

După premiera piesei „O zi 
de odihnă” de V. Kataev, unul 
din spectacolele reușite ale tî- 
nărului colectiv de actori ai 
Teatrului ,.Mihail Eminescu” 
din Botoșani, artiști. împreună 
cu tinerii de la Uzinele textile 
de la „Flamura roșie". Coope
rativa „Ciocanul", Tehnica 
confecției și de la unele insti
tuții din orașul Botoșani, au 
urcat împreună scările clubu
lui teatrului.

Invitații și gazdele au venit 
aici să participe împreună la 
o seară literară pe care biroul 
organizației de bază U.T.M. 
din teatru a organizat-o in 
cinstea marii sărbători — ani
versarea a 40 de ani de la în
ființarea partidului nostru.

Despre istoria glorioasă a 
partidului, despre politica sa 
de desăvirșire a construcției 
socialismului in patria noas
tră a vorbit actorul Stelian 
Preda, secretarul organizației 
de bază U.T.M. -Apoi, cîțiva ti
neri actori au recitat versuri 
închinate partidului.

Seara literară s-a încheiat 
eu o frumoasă reuniune tovă
rășească.

D. PREPELIȚĂ

Pentru a cunoaște marile realizări
Organiza

țiile U.T.M. din 
întreprinderile șt 
instituțiile orașului 
Birlad acordă o de
osebită însemnătate 
cunoașterii de către 
tineri a drumului 
glorios de luptă al 
partidului, a realiză
rilor obținute de po
porul nostru în anii 
regimului democrat 
popular sub condu
cerea partidului. O 
dovadă a preocupă
rii de eare vorbim o

constituie și ex
cursiile organizate 
recent de tineret 
prin agenția Iași a 
O.N.T. Carpați. Ve
nind la București 
57 de tineri birlă- 
deni au vizitat Mu
zeul de Istorie a 
Partidului și con
strucțiile ridicate în 
ultimii ani. La Bi- 
caz, 265 tineri au vi
zitat Hidrocentrala 
V. I. Lenin, la Iași 
alți aproape 200 de 
tineri de la Fabrica 
de rulmenți, Intre-

prinderea Construc
torul, Fabrica de 
confecții „Proleta
rul Roșu1* și Coope
rativa Progresul, au 
vizitat Casa memo
rial Hie Pintilie, 
muzeele din ca
drul Palatului cul
turii și noile cvar- 
taluri de locuințe 
din 
De 
tinerii 
s-au 
casă cu noi cunoș
tințe.

C. SLAVIC

orașul Iași, 
pretutindeni 

bîrlădeni 
întors a-

u I ț u m i r e
CA au mai batem calea de jale și obidă 
Ce-o tot bătură tații, cu talpa singerînd, 
Că zarea se răsfringe-n privjrea-ne avidă 
Și limpede inundă și inimă și gînd ;

Ci noi simțim în vine elanul tinereții
Ce ne indeamnă-n mancă, o țară să clădim, 
Că soarele din slavă ce poartă taina vieții 
Spre el 'mereu ne cheamă, pe schele să suim ;

Că ochii ni s-adapă la vetre de lumină. 
Că-n ealea noastră drumuri mărețe se deschid 
Șî-nerederea ne-avîntă spre vremea ce-o să vină.. 
Noi ție-ți mulțumim, măreții le partid I

ARISTICĂ 
BRlNZAN 

student

GEORGE DARIE
etor, Gimpulung-M oldovenesc

j n aceste zile, cînd între-
£ cerea socialistă organiza

tă în întîmpinarea ani
versării a 40 de ani de la în
ființarea partidului se desfă- 
șbară cu un deosebit avînt, 
am vizitat colectivul de la 
turnătoria de fontă a Uzine
lor „Mao Țze-dun" din Capi- 

'tală. Obiectivul principal al 
acestei întreceri — ridicarea 
calității produselor — a găsit 
un larg ecou și în această 
secție.

In întrecerea cu celelalte 
secții ale uzinei, colectivul de 
aici s-a angajat să reducă re
buturile de la 5 la sută la 
4,20 la sută. De asemenea, pen
tru ridicarea calității produse
lor, colectivul și-a propus in
troducerea unor metode avan
sate cum ar fi: turnarea în co- 

,chile a trei repere din metale 
neferoase pentru utilaj petro
lier. experimentarea turnării 
în cochile a șaibelor de curea 
pentru unități de pompaj de 
nouă tone, experimentarea 
turnării fontei nodulare în lo
cul pieselor de oțel și altele.

Sub conducerea organizației 
de partid, organizația de bază 
U.T.M s-a preocupat de îmbu
nătățirea muncii politice prin
tre tineri în vederea ridicării 
calității produselor, micșo
rării. procentului de rebuturi. 
După apariția Directivelor 
C.C al P.M.R. privind crite- 
tâile principale ale întrecerii 
socialiste organizată în cin-

Calitatea produselor- preocupare

stea aniversării a 40 de ani 
de la înființarea P.C.R., în 
urma dezbaterii lor în cadrul 
secției și a stabilirii angaja
mentelor colectivului, mun
ca politică a organizației 
U.T.M. a căpătat un caracter 
mai concret. Astfel toți ute- 
miștii și tinerii organizați în 
cele trei brigăzi de producție, 
au fost antrenați în întrecerea 
socialistă contribuind la înde
plinirea angajamentelor luate 
de întregul colectiv al secției.

Una din adunările generale 
ale organizației U.T.M. a fost 
închinată discutării modului 
în care pot contribui tinerii 
la îmbunătățirea calității pro
duselor și micșorarea procen
tului de rebuturi.

Adunarea s-a încheiat prin 
adoptarea unor măsuri con
crete. Pentru ridicarea califi
cării tinerilor s-a hotărît să 
se propună conducerii secției 
înființarea unor cursuri de ri
dicare a calificării profesio-

preîntâmpinarea 
producerii unor 

s-a

nale. Pentru 
rebuturilor, a 
piese de slabă calitate, 
hotărît să se propună condu
cerii secției introducerea con
trolului de calitate pe faze

aceasta adunare și hotărîrile 
au și început să prindă viață. 
Biroul organizației și-a făcut 
în același timp uri bun obicei 
de a purta discuții cu tinerii 
pe brigăzi asupra produselor

Cum se ocupă
de la turnătoria
„Mao Țze-dun" din

organizația
de fontă
Capitală de

U. T. M.
a Uzinelor
mobilizarea

tineretului la îmbunătățirea calității produselor

de operații. Postul utemist de 
control a fost îndrumat să-și 
axeze activitatea pe descoperi
rea cauzelor care mai duc la 
realizarea unor piese de cali
tate inferioară, folosind în 
acest scop raiduri la care să 
antreneze muncitori fruntași, 
ingineri și tehnicieni.

N-a trecut mult timp de la

pe care le dau, asupra posi
bilităților existente și nefolo
site încă în vederea ridi
cării calității lor. Brigada 
condusă de Iosif Velicu, a dat 
într-o zi rebuturi la repe
rele : carcase pentru poduri 
și grinzi pentru cazane de 56 
tone. Biroul U.T.M. a convo
cat brigada imediat după

schimb. Tinerii au încercat 
să arunce vina pe ramele 'de 
formare care într-adevăr erau 
uzate. Dar cauzele erau alte
le : ei nu închideau bine ra
mele, nu făceau suficientă 
ventilație amestecului, nu ur
măreau îndeajuns turnarea. 
Acestea fiind adevăratele cau
ze trebuia luptat pentru înlă
turarea lor. S-a stabilit să se 
discute amănunțit tehnologia 
de turnare pe operații cu fie
care tânăr în parte și apoi să 
se urmărească respectarea ei. 
Rezultatul: au fost înlătu
rate complet rebuturile la 
grinzile pentru cazane, iar la 
carcase s-au redus simțitor, 
ducîndu-se în continuare lupta 
pentru eliminarea lor.

Ședințe asemănătoare au 
avut loc și în alte brigăzi.

Și rezultatele n-au întârziat 
să se arate. Așa de exemplu 
și cu contribuția tineretului, 
angajamentul de a reduce re
buturile a fost nu numai înde-

plinit ci și depășit : în luna 
martie el a scăzut la 4,19 la 
sută.

Biroul U.T.M. nu a făcut 
însă totul • pentru mobilizarea 
tineretului la ridicarea con
tinuă a calității produselor. 
Neslăbind exigența față de cei 
care prin neglijență țin în 
loc întregul colectiv în lupta 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor, biroul U.T.M. va 
trebui să se preocupe mai mult 
de popularizarea metodelor 
bune de muncă ale fruntașilor, 
de generalizarea experienței 
lor. , Un început s-a făcut: 
utemistul Ion Cazacu, for
mator fruntaș, a vorbit la 
stația- de radioamplificare din 
uzină despre metodele pe care 
le folosește. Dar acest înce
put trebuie continuat și dez
voltat. In ateliere lipsesc lo
zincile concrete, mobilizatoare. 
Nu se face suficientă agitație 
vizuală în ' jurul celor mai 
bune metode de muncă, nici 
măcar angajamentele luate în 
întrecere, nu sînt popularizate 
și nu se urmărește în mod sis
tematic îndeplinirea lor.

Remedierea acestor lipsuri, 
va fi de natură să mobilizeze 
și mai activ colectivul de ti
neri la .lupta pentru îndepli
nea angajamentelor 
nătățire a calității, 
cinstea aniversării 
lui nostru - partid.

M. ANDREI

Cînd s-au adunat cîțiva ti
neri, tovarășa Viorica Țară- 
hingă —• propagandista cer
cului politic — a început să 
citească cu o voce monotonă, 
între timp, ușa a scîrțîit pre
lung și în sală au mai in
trat cîțiva băieți.

— Ce se citește — s-a in
teresat unul dintre ei la ve
cini.

— Așa... despre utemiști... 
a răspuns vag cineva.

— Liniște — s-a supărat 
propagandista. Ascultați mai 
departe. Și cu vocea dinainte 
a continuat lectura care n-a 
durat mult.

— Gata. Am terminat — le-a 
declarat ea la sfîrșit.

îmbulzindu-se la ieșire, ti
nerii și-au îndesat șepcile pe 
cap și s-au răspîndit pe la 
casele lor. Ultimul a plecat 
tovarășul Georgică Nedelcu, 
instructorul comitetului raio
nal. Pe drum, ca și cum ar 
fi șters o însemnare dintr-un 
carnețel, și-a zis : „la cercul 
politic din Cleja vasâzică am 
participat. Acum, la drum. 
Se ține cerc politic și la A- 
lexandrina. Or, pină acolo am 
cale lungă...”

Și a participat și la cercul 
politic din Alexandrina. Că 
lucrurile s-au petrecut aidoma 
ca la Cleja a avut mai puțină 
importanță. Important este că 
n?a lipsit. Ce , mai avea de 
făcut în deplasarea lui ?; Să 
participe la adunarea gene
rală a organizației de bază 
U.T.M. din Cleja. Deci îna
poi la Cleja. Ordinea de zi ? 
Doar n-o fi diferită față de 
cea de luna trecută. Și dacă 
da, o va afla chiar acolo. A- 
dunarea s-a terminat repe
de : s-a citit recenzia roma
nului „Mama11 și s-au pri
mit 4 tineri în U.T.M.

...Totuși deplasarea e tare 
lungă: 20 de zile pe teren 
în organizațiile de bază... Ce 
să faci cu atîta timp ? Adu
nările generale nu se țin în 
fiecare zi, iar cercurile po
litice și-au ținut ședințele, 
într-adevăr, nu avea ce face 
instructorul raional ?

Cea mai mare parte a te
renului tovarășului Nedelcu 
se întinde pe raza comunei 
Clejea — raionul Bacău. în 
comună, cu cele patru sate 
care-i aparțin, există șase or
ganizații de bază U.T.M., fie
care cu specificul său, cu sfe
ra sa de probleme. Țăranii 
muncitori din Cleja s-au unit 
de curînd într-o gospodărie 
agricolă colectivă. Cum e și 
firesc, un număr însemnat de 
utemiști au devenit colecti
viști. Dar organizație de bază 
U.T.M. nu s-a creat. Și timpul 
trece. Tinerii colectiviști ar 
putea da un prețios aju
tor organizării treburilor de 
început ale gospodăriei. Se 
cere amenajat sediul gospo
dăriei ; sînt proiectate cons
trucții pentru adăpostul vite
lor ; trebuie amenajat izla
zul ; e prevăzută taluzarea la 
scară a unui tăpșan pe care 
se vor planta pomi fructi
feri și cite altele. Tot în Cleja 
există o organizație de bază 
și în întovărășirea agricolă. 
Acum, în campanie, sarcini 
mari stau și în fața tineri
lor de aici. Și în sfîrșit mai 
e și ’ ' - - - ■ - *

Dar 
ins-

aici 
re-

care ar trebui să-și îndrep
te atenția această organizație 
ar fi munca de popularizare 
a succeselor obținute de gos
podăriile colective fruntașe 
din raion și pe . această bază 
să dovedească superioritatea 
muncii în comun a pămîntu- 
lui. Din păcate nu se poate 
vorbi despre nici o inițiati
vă în acest sens în ultimul 
timp, pentru că instructorul 
raional nu s-a gîndit la așa 
ceva. Der să mergem mai de
parte.

In satul Valea Rea, orga
nizația U.T.M. nu numără 
nici o fată. Și totuși în sat 
sint destule fete. Organizația 
U.T.M. nu se ocupă însă de 
atragerea lor la viața politi
că; obștească, culturală. Bi
roul U.T.M. nu se descurcă 
bine în aceste probleme, 
n-ar fi fost de datoria 
tructorului să-1 ajute?

Chiar dacă ne-am opri 
— din tabloul prezentat
iese că instructorul comitetu
lui raional ar fi avut de lu
cru atit încît timpul să i se 
pară insuficient. Dar mai sînt 
ți alte aspecte de care lui 
nu-1 era permis să nu țină 
seama.

în comună activează 12 învă
țători utemiști. Cu toate aces
tea n-a funcționat nici un 
cerc al naturaliștilor, din ini
țiativa organizației U.T.M. nu 
s-au ținut conferințe de popu
larizare a științei, de expli
care științifică a fenomene
lor naturii ori. alte manifes
tări cu același caracter. Fi
rește chiar dacă instructorul 
ar sta mai mult decît 20 de 
zile în comună el nu va pu
tea să rezolve în acest timp 
pe deplin toate aceste pro
bleme. Dar cine dacă nu el 
trebuie să ajute organizațiile 
U.T.M. să întreprindă cit mai 
multe acțiuni bine organizate, 
care să țintească cu precizie 
în direcția educării politice, 
științifice a tineretului, mo
bilizării lui active la înfăp
tuirea politicii partidului 
nostru la sate ?

Dar pentru stilul defectuos 
de muncă al acestui instructor, 
vinovat se face și biroul comi
tetului raional U.T.M. Mem
brii biroului, secretarii comi
tetului raional controlează în 
mod sporadic felul cum mun
cesc instructorii pe teren, cum 
aceștia îndrumă activitatea 
organizațiilor U.T.M.. De a 
ceea este necesar ca biroul Co
mitetului raional U.T.M. Ba
cău să analizeze cu toată se
riozitatea activitatea atât a 
acestui instructor cit și a ce
lorlalți, să intensifice munca 
de control și îndrumare prac
tică, pe teren, a instructorilor 
raionali. Numai in felul a- 
eesta munca lor se va putea 
îmbunătăți în permanență.

MARIETA VIDRAȘCU

organizația de bază din 
Principala direcție în

Toth Ștefan, - secretarul comi
tetului U.T.M. de la Fabrica 
de încălțăminte „Dobrogea- 
nu Ghwea", din Oradea și-a 
făcut un obicei în a controla 
zilnic caietele brigăzilor 
U.T.M. cu . însemnări asupra 
calității produselor. Aceasta 
dă posibilitatea comitetului 
U.T.M. să intervină operativ 
de cit e ori necesitățile o cer.

Foto : S. NICULESCU

de îmbu- 
luate în 
gloriosu-



Vizitele solilor Cehoslovaciei
prietene în Capitală

LUNA MUNCII BRIGĂZILOR UTEMISTE DE MUNCĂ PATRIOTICĂ 
PENTRU ÎNFRUMUSEȚAREA ORAȘELOR ȘI SATELOR PATRIEI
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cu tovarășul Antonin Novotny 
o caldă primire, exprimîndu-și 
sentimentele de prietenie față 
de poporul frate cehoslovac.

★
în după-amiaza zilei de joi, , 

membrii delegației cehoslovace 
însoțiți de tovarășii Chivu 
Stoica, Petre Borilă, . precum 
și de tovarășii Florian Dănă- 
lache, Mihail Hașeganu, Du
mitru Diaconescu, președin
tele Comitetului Executiv al 
Sfatului popular al Capitalei, 
Horia Maieu, arhitectul șef al 
orașului București, au vizitat 
Capitala.

Oaspeții s-au oprit mai jhtîi 
în cartierul Floreasca. La so
sirea solilor poporului ceho
slovac, sute de cetățeni s-au 
adunat în jurul lor și 

le-ău făcut o caldă primire, 
aplaudînd și scandînd lozinci 
în cinstea prieteniei dintre 
popoarele romîn și cehoslovac.

Arhitectul Horia Maieu a 
dat membrilor delegației ex
plicații în legătyră cu constru
irea ansamblului de locuințe 
de la Floreasca.

în continuare a fost vizitat 
cartierul de locuințe din jurul 
noii construcții a Circului de 
Stat.

Coloana de mașini a pornit 
apoi Pe șoseaua Ștefan cel 
Mare, a străbătut bulevardele 
Mărăști, 1 Mai, Calea Griviței 
— artere pe care se constru
iesc numeroase blocuri de lo
cuințe.

Membrii delegației s-au oprit 
în Piața Gării de Nord. După 
ce au privit noile blocuri care 
încadrează clădirea Ministeru
lui Transporturilor și Teleco
municațiilor, oaspeții s-au în
dreptat spre unul din aceste 
blocuri, unde au vizitat apar
tamentele familiilor Petre 
Dinu, Eugen Gross, Ștefan 
Boandă și ale altor oameni ai 
muncii. Mulțimea care se adu
nase în Piața Gării a făcut o 
caldă manifestare de prietenie 
oaspeților cehoslovaci și per
soanelor oficiale, care-i înso
țeau.

Pe aici coloana de mașini 
s-a îndreptat spre noua Piață 
a Palatului R. P. Romîne.

Arhitectul Horia Maieu a 
condus pe înalții oaspeți în

1

ș

In vizită

Sala Palatului și a dat expli
cații asupra soluțiilor arhitec
tonice și de construcție folosi
te la ridicarea acestei săli și 
asupra instalațiilor cu care 
este dotată.

★
Membrii delegației și per

soanele care Ii însoțesc au vi
zitat în continuare Muzeul de 
Istorie a Partidului.

La intrarea în muzeu, tova
rășul Ion Popescu-Puțuri, di
rectorul Institutului de Istorie 
a Partidului, a adresat oaspe
ților un călduros salut. In să
lile muzeului ei aU cercetat cu 
multă atenție documentele ex
puse.

La plecare tovarășul Anto
nin Novotny și ceilalți mem
bri ai delegației semnează în 
Cartea de aur a muzeului scri
ind : 
putut vizita

,,Vă mulțymim că am 
acest muzeu 

foarte

Mg
stă

. . v «SJ

Io căminul de copii al uzinelor „Republica".

ganizat și arată foarte ve
ridic tradiția glorioasă de luptă 
a comuniștilor romîni. Acest 
muzeu reprezintă o minunată 
școală pentru tînăra generație 
care nu a cunoscut exploatarea 
capitalistă".

★

In aceeași seară, în cadrul 
călătoriei pe care o face prin 
țără, delegația de partid și gu
vernamentală a R. S. Ceho
slovace a plecat spre Bacău.

In timpul călătoriei înalții 
oaspeți sint însoțiți de tovără
șii Chivu Stoica, membru . al 
biroului Politic, 
C. C. al P.M.R., 
rescu, membru
P.M.R., ministrul Industriei Pe
trolului și Chimiei. Aurel Măl- 
nășan, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, și Mihail 
Hașeganu, Ambasadorul R. P. 
Romîne la Praga.

secretar al
Mihail Flo-
al C.C. al

(Agerpres)

Petrolul Ploiești—Gremio Porto Alegrense 4 3
Joi pe stadionul ,,23 August" 

din Capitală echipa Petrolul 
Ploieștj a repurtat o remarca
bilă victorie internațională îh- 
Vingînd cu scorul de 4—3 
(0—1) apreciata formație bra
ziliană de fotbal Gremio nul în plasă 
Porto Alegrense. în prima re
priză, fotbaliștii brazilieni au 
oferit celor 40.000 de specta-

tori o frumoasă demonstrație 
de joc colectiv și tehnică, con- 
trolînd în permanență jocpL 
Ei au deschis scorul în minu
tul 20 cînd interul stingă 
Milton a trimis pe jos balo- 

în urma unei 
centrări. După pauză, jocul a 
avut tțn alt aspect inițiativa 
aparținînd în permanență e-

î i

B

In aceste zile, cînd șe desfășoară luna muncii brigăzilor ute
miste de muncă patriotică pentru înfrumusețarea orașelor și sa- 

: telor, zeci de mii de tineri, pe tot cuprinsul patriei, participă 
cu entuziasm la acțiunile întreprinse de organizațiile U.TJf. 
pentru a face cît mai frumos orașul și satul lor.

Iată mai jos cîteva rezultate ale acțiunilor întreprinse de 
i brigăzile utemiste de muncă patriotică din cîteva orașe și sate 

in primele zile i ale acestei luni.

SE ÎNFRUMUSEȚEAZĂ
ORAȘUL PLOIEȘTI

Au plantat mii de pomi
SUCEAVA (de la cores

pondentul nostru). — Dumi
nică în toate raioanele regiu- 
nu Sueeava mii de tineri au 
participat- la numeroase ac
țiuni de muncă patriotică. 
Luni dimineața, la Comitetul 
regional U.T.M. Suceaya au jji 
început să sosească vești in 

. legătură cu. realizările■ tineii’

șit la acțiunile întreprinse 15 
brigăzi cu peste 700 de tineri, 

însuflețiți de apropierea 
marei sărbători, cea de-a 
40-ă aniversare -a partidului, 
tinerii din regiunea Sucggva 
vor continuă să-și “îndepli
nească angajamentele luate 
în cadrul acestei Iuiii.

oferit 
dele-

Joi seara, tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, a 
o masă . în cinstea
gației de partid și guver
namentale a R. S. Cehoslova
ce în frunte eu tovarășul An
tonin Novotny, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele R. s. 
Cehoslovace.

Au luat parte membrii de
legației de partid și guverna
mentale a R. S. Cehoslovace, 
conducători de partid și de 
stat ai R. P. Romîne, membri 
ai C.C. al P.M.R. și ai guver
nului, conducători ai organi
zațiilor obștești.

Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și 
caldă r:'''^nie.

PLOIEȘTI (de la corespon
dentul nostru). — O'dată cil 
primele zile ale lunii aprilie 
crașul Ploiești și satele din 
jur eu cunoscut o mare ani
mație tinerească. Pe toate 
străzile orașului și îh toate 
satele raionului Ploiești, cîri- 
tind, njil de tineri membri ai 
brigăzilor utemiste de munca 
patriotică au pornit să dea 
viață angajamentelor luate în 
cinstea marii sărbători: 
43-8 aniversare a 
Numai în primele 
ale lunii aprilie 
Ploiești 1.677 de 
plantat 1.173 pomi 
tali și au

a 
partidului, 
două zile 

în orașul 
tineri au 
ornamen- 

săpat alte 31110 
gropi pentru pomi în parcul 
Bucov. Tot aici, tinerii bri
gadieri ai muncii patriotice 
au săpat și amenajat 18 alei, 
iar în noul centru al orașu
lui, pe 6 din noile alei au să
dit flori și au plantat tei. 
Peste 860 de tineri au parti
cipat, de asemenea, la înfru
musețarea rafinăriilor, uzine
lor și școlilor. Majoritatea 
organizațiilor de bază U.T.M. 
din orașul Ploiești au pornit 
cu toată hctărîrea ca, în pe
rioada lunii aprilie, luna 
muncii brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică pentru în
frumusețarea orașelor și sa
telor patriei, să mobilizeze cît 
mai mulți tineri la înfăptui
rea angajamentelor luate.

Acțiunile întreprinse în a-. 
organizațiile 
interesul și 
care tinerii

b Succese deosebite în aceste 
zile de muncă patriotică au 
obținut și tinerii din satele și 
comunele raionului ploiești. 
Mobilizați de organizațiile 
U.T.M., peste 1.500 de tineri 
din .acest raion au realizat 
diferite lucrări în valoare de 
șproape 8.500 lei. Tinerii din 
taionul Ploiești au transpor
tat pe cimp 350 
de grajd, iar în 
agricole colective ,_ ____
au plantat peste 1.000 pomi 
fructiferi. 'Mj

Un ajutor important 
dă tinerii din raionul 
iești acțiunii de refacere a 
patrimoniului silvic. In nu
mai 2 zile tinerii din acest 
raion au reușit să efectueze 
lucrări de întreținere a plan
tațiilor tinere și să planteze 
arboreți pe o suprafață de 
17 ha.

tone gunoi 
gospodăriile 
și de stat

acor-
Plo-

lor brigadieri. In raionul Do- 
rohoi, de exemplu, la primele 
acțiuni au luat parte peste 
903 de tineri brigadieri: Prin
tre altele ei au împădurit 
1C'.5O ha., iar în afara fon- 
dului forestier suprafața de 6 
ha. Tot în acest raion tinerii 
au curățat 50 ha izlaz, au să
pa: 7 itm. de șanțuri, au ro* 
parat 4 podețe și altele.

în crașul Suceava printre 
alt» acțiuni întreprinse, bri- ’ 
gările utemiste de muncă pa
triotică de la Baza de utilaj, 
și din cartierele orașului au ' 
plantat pe coasta Zahica a- 
prpape 8.QQQ de puieți. Același 
entuziasm a domnit și în ac
țiunile întreprinse de tinerii 
din raioanele de munte ale 
regiunii. La Gura Humorului 
tinerii au curățat pesțe 80 de 
ha izlaz, au adunat fier 
vechi, au plantat pomi în a- 
fara fondului forestier. Aici, 
numai din 12 comune au ie-

PESTE 20.000 LEI
ECONOMII

• Tinerii din regiunea Cluj 
au executat, in primele zile 
ale acestei luni, luerări in 
valoare de circa 145.009 lei. 
Ei au curățat prin muncă 
patriotică 390 ha de pășuni, i 
au strîns 102 tone de fier ve- I 
chi, au ajutat lucrătorilor de 
pe șantierele de construcții 
din oraș și din gospodăriile 
agricole colective.

In zilele de 1, 2 $î 3 aprilie 
peste 1.300 de tineri brigadieri 
din orașul Reșița au partici
pat, în timpul lor liber, la a- 
menajarea a două parcuri, la 
repararea a doi km de șpsea, 
la plantarea unui hectar cu 
puieți și au strîns peste 100 
tope de fier vechi.

• Realizări frumoase ■ au 
obținut și tinerii din raidnul 
Galați. Ei au plantat peste 
120.000 de puieți, au amena
jat șase terenuri sportive și 
au ajutat la lucrările ce se 
fac în vederea irigării a 40 
hectare de teren. în pritfiele 
5 zile ale lunii aprilie, mem
brii brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică din orășele 
Galați și Brăila, pe lingă alte 
activități, 
200 tone

au colectat aproape 
de fier vechi. •

Joi, în ziua a doua a cam
pionatelor mondiale de tenis 
de masă de la Pekin, echipa 
feminină a R. P. Romîne care 
joacă în grupa 1 a obținut a 
doua victorie, întrecmd cu 
3—0 echipa R. F. Germane. 
Pitică a dispus cu 2—1 de 
Kruse, Maria Alexandru a 
cîștigat cu 2—1 la Muser, iar 
la dublu cele două jucătoare 
romîhce au terminat învingă
toare cu 2—1 în fața perechii 
Muser, Kruse. Echipa Suediei 
a repurtat cu scorul de 5—1 
victoria în fața echipei mas
culine a R. P. Romîne. Singu
rul punct al echipei noastre a 
fost realizat în prima parti
dă de Negulescu care a dis
pus cu 2—0 de Mellstroem. 
Iată celelalte rezultate ale a- 
cestui meci: Alser—Rethi 
2—0 ; Larsson—Covaci 2—0 ; 
Alser— Negulescu 2—0; Mell
stroem—Covaci 2—0 ; Larsson 
Rethi 2—0.

După un meci care a durat 
peste 3 ore echipa masculină a 
R. D, Germane a reușit să în
treacă cu 5—4 echipa R. S. 
Cehoslovace, una din favori
tele campionatelor. Cei mal 
buni jucători ai echipei ger
mane au fost Schneider și 
Pleuse care l-a învins cu 2—1 
în meciul decisiv pe Stanek.

Iată alte rezultate înregis

trate : masculin grupa 1 : R.P, 
Chineză—Ecuador 5—0 ; R. .Fi 
Germană—Nepal 5—0 ; grupă 
a Il-a : Danemarca—R. D. 
Vietnam 5—3 ; R. P. Polonă— 
Australia 5—2 ; grupa a IlI-a: 
Anglia—U.R.S.S . 5—2 ; Iugo
slavia—R.P.D. Coreeană 5—1 ; 
Japonia—Cuba 5—0 ; feminin 
grupa 1 : R. P. Polonă—R. P. 
Mongolă 3—0 ; R. P. Ungară— 
R. D. Germană 3—1 ; grupa a 
II: R. S. Cehoslovacă—Aus
tralia 3—0 ; grupa a IlI-a : 
Anglia—R. D. Vietnam 3—0; 
U.R.S.S.—Noua Zeelandă 3—1.

★

In preliminariile competi
ției pe echipe din cadrul cam
pionatelor mondiale de tenis 
de masă de la Pekin, echipa 
masculină a R. P. Romîne a 
întîlnit joi seara echipa Dane
marcei de care a dispus cu 
scorul de 5—2. Iată rezultatele 
parțiale ale întîlnirii : Hansen- 
Cobîrzan 2—0 ; Negulescu-Lyt- 
tik 2—0; Rethi-Viingard 2—0 ; 
Cobîrzan—Lyttik 2—0 ; Han
sen—Rethy 2—1 ; Negulescu— 
Viingard 2—0 ; Rethi-Lyttik
2— 0. Alte rezultate mai im
portante : masculin : R.P. Un
gară—R. P. Polonă 5—1; Iugo
slavia—Brazilia 5—1; Japo
nia—U.R.S.S. 5—0 ; feminin : 
R. S. Cehoslovacă—Franța
3— 1 ; Anglia—Suedia 3—0.

chipei ploieștene al cărui atac 
remaniat în care au excelat 
îndeosebi Babone și Anton 
Munteanu a oferit numeroase 
faze palpitante la poarta lui 
Henrique. In minutul 50 ■ A. 
Muriieanu a egalat spectacu
los ca după 8 minute petro
liștii' să înscrie cel de-al doi
lea punct prin Babone. în 
continuare echipa ploieșteană 
a dominat insistent mareînd 
alte două puncte prin Tabar- 
cea (68’) și Babone (74’), din- 
tr-ȚO lovitură de la 11 m. Deși 
condusă cu 4—1 echipa bra
ziliană np s-a descurajat, 
'contraatacînd periculos. Oas
peții au înscris cel de-al doi
lea punct. în minutul 78 cînd 
Enio a transformat impecabil 
o lovitură de la 11 m ca sco
rul final să fie 'stabilit de..', 
fundașul ploieștean Flore.ș. 
Acesta vrînd să . Schimbe di
recția .unei centrări a trimis 
balonul în propriă-i poartă.

în decursul jocului s-au re
marcat frații Munteanu, Ba
bone, Tabarcea de la Ploiești 
și Ortunho, Gressy, Milton și 
Vieira de la oaspeți.

(Agerpres)
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PE SCURT ; l .

La Porto s-a disputat joi 
după-amiază prima semifi
nală : R. P .Polonă—R. F. Ger
mană din cadrul turneului in
ternațional de fotbal U.E.F.A. 
pentru echipele de juniori. 
Jucind excelent echipa polo
neză a terminat învingătoare 
cu scorul de 2—1 (1—0) califi- 
cindu-se pentru finală. La 8 
aprilie echipa R. P. Polone va 
intîlni in finală echipa învin-

gătoare din cea de-a doua se
mifinală ; Spania—Portugalia.

★
în Palatul Sporturilor din 

Kiev s-a desfășurat joi seara 
a doua întîlnire dintre echipe
le selecționate de box ale 
R.S.S. Ucrainene și R. P. Ro
mine. Pugiliștii rominj au 
obținut victoria cu scorul de 
5—4.

Plecarea din București a ambasadorului 
Turciei

Joi, 6 aprilie a părăsit defi
nitiv R. P. Romînă dl. Izzet 
Aksalur, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Tur
ciei la București.

La plecare, a fost salutat 
de Nicu Șerban, director ad- 
interim al Protocolului Mi
nisterului Afacerilor Externe.

O nouă culegere de cîntece 
revoluționare

țării Partidului Comunist di» 
Romînia, o culegere de „Cîn
tece revoluționare’’. Volumul 
cuprinde cîntece create în pe
rioada anilor 1893-1944, pre- 
eum și Cîntece scrise de com
pozitorii noștri în perioada a- 
nilor de după eliberare.

Pentru îmbogățirea reperto
riului formațiilor corale de a- 
matori cu cîntece revoluțio
nare, din trecutul de luptă al 
poporului nostru, Casa cen
trală a creației populare în 
colaborare cu Editura muzi
cală, a tipărit, în cinstea celei 
de-a 40-a aniversări a înfiin-

ceste zile de 
U.T.M. reflectă 
importanța pe 
o acordă acțiunilor patrio
tice la care sînt chemați 
să-și aducă contribuția. Așa, 
de pildă, organizațiile de 
bază U.T.M. de la Atelierele 
C.F.R., Feroemail, Rafinăria 
nr. 3, Uzina „1 Mai" și al
tele au mobilizat în aceste 
zile între 250—400 de tineri la 
muncă patriotică.

CLUJ (prin tele
fon de la corespon
dentul nostru).

în primele zile 
de aprilie, cînd în 
orașul Cluj ca și în 
întreaga țară se 
desfășoară luna 
muncii brigăzilor u- 
temiste de muncă 
patriotică pentru 
înfrumusețarea ora
șelor și satelor pa
triei, pe șantierele 
de construcții de lo
cuințe din strada 
Horia. la complexul 
de locuințe din Pia
ța Mihai Viteazu 
au lucrat sute de 
tineri muncitori de 
la Uzinele „Janoș 
Herbak-. „Unirea" 
și din alte locuri la

luat parte pestecăratul cărămizilor, T _ 
molozului și a altor 3.500 de tineri mun- 
materiale de eon- citori, funcționari și 
strucție. In aceste studenți care au e- 
zile, sute de stu- fectuat un volum 
denți, membri ai de lucrări în valoa- 
brigăzilor de mun- r_ 
că patriotică de la lei. 
Universitatea „Ba- 
beș Bdlyai" puteau 
fi văzuți muncind 
la curățarea “și în
frumusețarea I par
cului, la construi
rea bazinului de 
înot, la amenaja
rea lacului de ca
notaj și amenaja- > de 3.000 metri. Cele 
rea malului iși al- , 
biei Someșului. Nu-' 
mai în aceste două 
zile la acțiunile de 
muncă ] 
din orașul

citori, funcționari și
In aceste studenți care au e-

re de peste 20.000

In aceste zile, ti» 
nerii din satele din 
jurul orașului au 
efectuat lucrări de 
întrefinere și cură
țare a unei suprafe
țe de 40 ha. pășune 
și au desfundat șan
țuri pe o lungime

mai bune realizări 
le-au obținut brigă
zile de muncă pa
triotică din Cojoc- 
na, Chinteni, So- 
meșeni.

patriotică 
l Cluj au(Agerpres)

Studenți la muncă patriotică pe unul din șantierele Capitale».

Sprijin concret fiecărei brigăzi
piese nu-s declarate rebut 
nu înseamnă că toate aces
tea sînt de calitatea întîia.

Așa și este. Băieții din 
brigada lui Vasile Tulea au 
ambiția ca din mîinile lor să 
iasă toate produsele undi și 
unul, de cea mai înaltă, ca» > 
litate. . ' , ... „ ;

N-aș putea spune 'însă că 
numai aici avem elgvi sîr- 
guincioși ai „$cț>lii înaltei 

■ calități"!" S-ar „supăra" cei 
. din brigada lui Zercula Mi
hai de la montaj și altele. •

Au obținut oare aceste hrir 
găzi rezultate bune așa, din 
senin ? Desigur că riu, îna
inte mai erau unii tineri' care 
nu-și îndeplineau norma, cîte 
unul care făcea lucru jde 
mîntuială., Vasile Budulici, de 
pildă, sau Grigore Gheorghe 
își amintesc, de cîte ori erau 
criticați pentru lipsurile lor. 
Comitetul organizației U.T.M.» 
organizațiile U.T.M. din sec
ții au ajutat asemenea tineri 
să-și îmbunătățească activi
tatea profesională. Dar asta 
nu e totul. Toți membrii bri
găzilor de producție ale ti4 
neretulyi sînt în fond „ele
vii" școlii și cu "care, se în
țelege, nu vrem să ne facem 
de rușine la examen, în.fața 
„Mărcii fabricii’. Iată de ce 
trebuie s^-i ajutăm Îndea
proape.

» Ce ne-am propus să facem 
noi, comitetul U.T.M., toate 
birourile și organizațiile 
U.T.M. pentru aceasta ? In 
primul rînd, să dezvoltăm la 

' tineri simțul de răspundere 
pentru realizarea . fiecărui 
produ.s, șă desfășurăm neînce
tat, sistematic și prin mij
loacele cele mai' potrivitei 

■munca educativă pentru în
tărirea răspunderii față de 

; „Marca fabricii" pentru a sădi 
■în inimile tinerilor sentimen
tul unei puternice mîndrii

pentru produsele de bună ca
litate. Avem pentru aceasta 
la îndemînă mijloace nehu^ 
mărate — adunări generale 
U.T.M., consfătuiri cu brigă
zile de producție, gazetele de 
perete, stația de radioampli
ficare, brigăzi artistice de a- 
gitație etc. Printr-o aseme
nea muncă educativă se 

,, .creează o atmosferă ^sănățoa- 
fiăj .propice unei bătălii mari 
pe toate fronturile, pentru 
produse de înaltă calitate. 
Fiecare țînăr, fiecare brigadă 
educată în acest spirit va 
căuta. metode noi de realiza
re a produselor, va veni cu 
propuneri, cu idei și iniția
tive valoroase. Și în fond a- 
ceasta - urmărim : o eferves
cență tinerească, creatoare în 
scopul realizării unor produ
se trainice" durabile și fru
moase.

Acesta este, după părerea 
noastră, numai începutul 
muncii. „Materia" de bază 
însă în cadrul „Școlii înaltei 
calități" este calificarea, 
toate formele care pot duce 
la ridicarea pregătirii tehni
ce, profesionale a muncito
rilor deoarece aceasta este 
condiția esențială pentru ca 
să realizezi un produs bun 
în toată puterea cuvîntului. 
Posibilități pentru ridicarea 
calificării tinerilor sînt des
tule în uzină. Noi trebuie să 
urmărim ca aceste cursuri să 
fie strîns legate de nevoile 
practice ale fiecărui loc de 
muncă. S-a observat, de pil
dă, că centrarea pieselor ex
centrice se făcea meșteșugă
rește. La curs li s-a expli
cat tinerilor cum se face, în 
mod științific, calculul cen
trării. Era apoi o problemă, 
centrarea pieselor compuse 
din două jumătăți distincte. 
In cadrul unei lecții li s-a 
vorbit eurșanțilpr și despre 
aeeasta.

în sprijinul elevilor înscriși

la „Școala înaltei calități" 
vin desigur o sumedenie de 
alte mijloace. Schimburile de 
experiență, generalizarea me
todelor înaintate de muncă 
vor figura de aceea și ele ca 
„manuale" de bază în pregă
tirea tinerilor încadrați în 
brigăzi. Vom organiza în cu- 
rînd un schimb de experien
ță. între tinerii din brigada 
lui Cristea Ilie și muncitorul 
Dorogoș Ion, care are vaste 
cunoștințe profesionale. To
varășul Dorogoș le va fi in
tr-un fel „profesor" băieților 
lui Cristea. Deocamdată el 
le va arăta cum se lucrează, ce 
metode folosește. După un 
timp însă „Marca fabricii", cu 

-exigența pe care i-o cunoaș
tem, va vedea dacă '„elevii" 
lui Dorogoș și-au învățat sau 
nu lecția, au ridicat sau nu 
calitatea produselor.

Mare grijă vom acorda po
sturilor utemiste de control, 
intensificării raidurilor la fie
care loc de muncă pentru ca 
și cu ajutorul imboldului lor, 
fiecare elev al „Școlii înaltei 
calități" să obțină note cît 
mai mari.

în uzină brigăzi 
ale tineretului 
vor primi spri- 
la început, vor 

.examinare" numai

Sînt la noi 
de producție 
care dacă nu 
jin acum, de 
lua la „ 
note mici. Și noi nu vrem să 
auzim de vreun 4. 5, 6, 7, și 
chiar 8 luat de vreuna din 
brigăzi. Dar pentru aceasta 
trebuie să ne ocupăm și mai 
serios de asemenea brigăzi 
cum sînt cele de la strungă- 
rie în primul rînd. Aici sînt 
mulți tineri și calitatea lasă 
de dorit din neatenție» dar 
și dintr-o calificare scăzută a 
unora. Deci, pină la „sesiu
ne" toată lumea studiază 
„manualele" care se referă-la 
ridicarea calificării profesio
nale și la căile de îmbunătăți
re a produselor. Și brigăzile de 
la turnătorie ar putea rămîne 
„corijente" dacă nu-și vor li
chida lipsurile. Este clar- ăst». ‘ 
fel că în atenția noastră vă 
sta înainte de toațe îmbună
tățirea activității brigăzilor 
din , aceste două sectoare : 
strungărie și turnătorie. Și 
sîntem convinși că le vom ' 
ridica la nivelul brigăzilor . 
fruntașe.

(Urmare din pag. 1-a)

colectiv de muncă fruntaș ci 
într-o perioadă ‘ și brigadă 
fruntașă pe uzină. Acum nu 
mai primim reclamații în ce 
privește respectarea toleran
țelor admise la diferite cate
gorii de sîrmă. Și este normal 
să fie așa, cînd folosim din 
plin fiecare minut, cînd a dis
părut munca în asalt iar toate 
eforturile noastre sînt îndrep
tate spre realizarea unor pro
duse numai de calitate supe
rioară.-

Brigada noastră se află în

întrecere cu celelalte brigăzi - 
din secția tras-oțel-moale. Ne '■ 
dăm bine seamă că orieîte 
eforturi am depune dacă nu 
vom realiza în mod ritmic, pe' 
brigadă și pe fiecare membru 
al ei în parte în fiecare zi și 
oră planul de lucru, atunci nu 
vom reuși să obținem încon
tinuu produse numai de cali
tate superioară. Or, noi dorim 
ca la examenul în fața „Măr
cii fabricii" să obținem media 
generală 10. Și pentru asta 
fiecare ne pregătim cu sîr- 
guință.

depozitul de fier 
la oțelăria Combi-

de < ti» 
chema
se asi
de fier

realizării

• în 
vechi de 
natulyi siderurgic din Hune
doara a intrat cel de-al 
900-lea vagon de fier vechi 
colectat anul acesta 
nerii din regiune. La 
rea oțelarilor, de a li 
gura cantități sporite 
vechi în vederea
unei producții tot mai mari 
de oțel, brigăzile utemiste dfe 
muncă patriotică din regiu
nea Hunedoara au răspuns 
cu entuziasm. Numai tinerii 
hunedoreni și cei din Petro- 
șeni au colectat de la înce
putul anului, o cantitate de, 
fier vechi din care se pot e- 
labora aproximativ 10.000 
tone de oțet

Funeraliile 
academicianului profesor

Joi după-amiază au avut 
loc funeraliile academicianu
lui profesor Simion Stoilov, 
membru al Prezidiului Acade
miei R. P. Romîne, președin
tele Secției de Științe Mate
matice $i Fizice a Academiei 
R. P. Romîne, directorul In
stitutului de matematică din 
București.

In cursul dimineții, în aula 
Academiei R. P. Romîne unde 
a fost depus corpul defunctu
lui, numeroși academicieni, 
profesori universitari și alți 
oameni de știință, studenți și 
alți cetățeni - aj Capitalei au 
adus un ultim omagiu eminen
tului om de știință.

Acad. Hie Murgulescu, mem
bru al C.C» al P»M.R., mi
nistrul învățămîntului și Cul
turii, a făcut b vizită văduvei 
defunctului și i-a prezentat 
condoleanțe din partea C.C. al 
P.M.R. și al Guvernului R. P. 
Romîne.

La catafalc au fost depuse 
coroane din partea C.C. al 
P.M.R. și Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Pre
zidiului Academiei, R. P. Ro
mîne, Ministerului Invățămîn- 
tului și Culturii și a altor in
stituții de știință și cultură. 
Academicieni, cadre didactice 
din învățămîntul superior, 
studenți, âu făcut de gardă la 
catafalcul defunctului.

La funeralii au participat 
acad, Ilțe Murgulescu, minis-

Stoilov Ț:

Stoilov în cercetarea științifi
că în domeniul matematicii»

Prof. St. Bălan, adjunct al 
ministrului învățămîntului -și 
Culturii, a arătat că academi
cianul S. Stoilov a fost un 
exemplu de savant, profund 
atașat cauzei poporului, un 
membru devotat al Partidului 
Muncitoresc Romîn. El a 
muncit cu abnegație pentru 
înfăptuirea politicii partidului 
de dezvoltare a științei șt cul
turii socialiste în ft P. Ro- 
mînă, de apărare a păciLi.

Rectorul Universității „C, I, 
Parhon" din București, -pgof. 
Jean Livescu, a sublrriiaț 
contribuția de seamă pe: care 
defunctul a adus-o la pregă
tirea și educarea a numeroase 
generații de matematicieni' din 
țara noastră. Academicianul 
profesor Simion Stoilov va 
rămîne, prin luminoasa ' lui 
operă științifică, didactică» 
una din figurile de seamă din 
istoria universității bucu- 
reștene.

Au mai luat cuvîntuj acâ.d- 
Gh. Vrînceanu, director ad
junct al Institutului: de mate
matică al Academiei R. P. 
Romîne, prof. M. HaimoVjci, 
membru corespondent «l Aca
demiei R. P. Romîne.’ din 
partea Filialei Iași a Aca
demiei și a Universității „Ale
xandru Ion Cuza", prof. Gh.

trul Învățămîntului și Cultu- Pic, decanul FacultățiCde ma
rii, acad. Iorgu Iordan, acad. 
I. S. Gheorghiu și/acad. Gh. 
Ionescu-Sisești, vicepreședinți 
ai Academiei R. P. Romîne, 
Vasile Dumitrescu, adjunct 
al ministrului Afacerilor Ex-

‘ terne. conducători ai instith- 
telpf He cercetări științifice, 
numeroși oameni de știință, 

ocadre. didactice, studenți.
Vorbind în numele Prezi

diului Academiei R. P. Ro
mîne, acad. Iorgu Iordan a 

;.ev.ocat personalitatea . ăca- 
demicîanului S. Stoilov, bo- N. Teodorescu, membru cores- 

. gata ‘ sa ; activitate științi
fică și obștească, contribuția 
Sa de seamă la îmbogățirea 
tezaurului științific al patriei.

A luat apoi cuvîntul acad.
Horia Hulubei, care a expri
mat adîncui regret al oame
nilor de știință romîni pentru 
pierderea Unuia din savanții 
«ie. seamă ai țării noastre. 
Vorbitorul a amintit meritele 
deosebite ale academicianului

tematică și fizică a Universi
tății.„Babeș-Rolyaț" -din Cluj, 
prof: Gh. Călugăreahu, mem
bru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, din partea Fi
lialei Cluj a Academiei R. P. 
Romîne și Gh. Mocariuț din 
partea studenților bucu- 
reșteni. '

După terminarea ceremoniei 
de doliu, cortegiul funerar s-a 
îndreptat spre crematoriul 
Cenușa. Aci ău luat cuvîntul 
acad. Miron Nicoleseu, prof.

pondent al Academiei R, P. 
Romîne, conf. univ. Cabiria 
Andreian-Cazacu, din partea 
foștilor elevi ai defunctului și 
prof. Traian Gheorghiu, mem
bru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne.

In încheierea ceremoniei 
funebre, au răsunat acordurile 
„Internaționalei". ja»

v .(Agerpres)



ei mirați. Dar

in 
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v

aceia 
devin

ortul Constanta. E sea
ră. Din radă răsună 
cind și cînd sirena 
vas. Brațele ciclopice 
macaralelor se rotesc

să citesc Ut era- 
specialitate. Așa 
să doresc a-mi, 

studiile. Acum 
la Școala medie

eare se 
kilometri. Apoi, 
dinți îți trebuia 
o să-i sudeze

seară. Utemistul 
Ion. morar Io 

Mocro nr. 3 d<n Drăgă- 
făcea ultimele pregătiri

ry ăieții din echipa de în- 
£) treținere a bateriei nr.

1 cocs de, la Combinatul 
siderurgic Hunedoara se pre
găteau tocmai de plecare cind 
un fochist de la încălzirea 
cuptoarelor se apropie de ei 
in fugă.

S-a perforat vatra cuptoru- 
spuse el.
Ion, maestrul echipei 

Ceilalți zidari răma- 
nu era 

Tină- 
cei 
sa

ceasta însă pentru producție ? 
Toți se gîndeau. Cuptorul ta 
trebui scos diu funcțiune im- . 
pretind cu alte 10 cuptoare 
din dreapta și stingă lui, 
pentru cel puțin o lună de 
ide. S-ar pierde sute și chiar

I

Unconj - azi

lui 52, 
Dan 

tresări, 
seră și _
mult timp de gîsidire. 
rul maistru privi spre 
de oameni din echipa 
le spuse pe scurt :

Dfaeă nu intervenim 
cîteva minute perforarea 
mărește...

Perforarea se mărește. Trei 
cuvinte doar. Ce înseamnă a-

de tone de cocs. Iar în-■mii 
trecerea—

Maistrul împreună cu tină- 
rul Bocoș Ioachim. se dez
brăcată grăbiți pentr-a a-și 
pune hainele de protecție. 
Sase zidari tineri șt vîrstnici 
le urmară exemplul.

Reparația începu in cîteva

Hinduri despre îndrumătorii

unui 
ale 
fără contenire. Tractoarele 

ț' transportă intr-un continuu
iiireș remorci încărcate cu 
mărfuri. O locomotivă gî- 

. fîie pe linia de manevră.
Și respirația trepidantă a 

.. portului răzbate pînă. sus
în spațioasa sală a „Colțu
lui roșu".

Ținerii marinari și mun- 
i-ț citori portuari prezenți

minute. Pe o porțiune de un 
metru de la intrarea în cup- 
tpr șarja, de. cocs a fost re. 
tezată și înlăturată. In acest 
timp cuptorul nu înceta să 
funcționeze. Pereții laterali 
erau acoperiți încet încet cu 
plăci de asbest pentru a scă
dea temperatura de peste 
1.000' grade. Dar oricum ai fi 
făcut, temperatura care do
gorea din plăcile de asbest nu 
putea fi redusă la mai puțin 
de 200—300 de grade. Spațiul 
de lucru era micșorat la 
1 mc. In asemenea condiții 
Bocoș, împreună cu maistrul 
Dan Ion, a început să . înlă
ture porțiunea perforată. 
Temperatura nu le permitea 
să lucreze insă decit 2-3 mi
nute. Locul lor era lisat de 
alți doi zidari. Și așa, după 
alte 3 minute, era rinduț ce
lorlalți. Trecuseră minute, 
zeci de minute, ceasuri în
tregi de muncă încordată. 
Băieții pierduseră noțiunea 
timpului.

— Trebuie să ne încadrăm 
în timpul de evacuare a șar
jei. Dacă nu terminăm pînă 
la ora cind șarja este gata 
pentru elaborare înseamnă 
că acest cocs care se afli în 
cuptor este ars, pierdut, spu
se Bocoș Ioachim in timp ce 
mînuia cu tndemînare Scu
lele.

Sirena combinatului vestea 
ieșirea din lucru a schimbu
lui doi.

— Ia te uită au și trecut 
opt ceasuri, zise careva.

Intr-o parte a cuptorului 52 
se plămădea la 1375 grade o 
nouă șarjă de cocs. In cealal. 
tă parte zidarii lucrau la 
300 grade.

însfîrșit, porțiunea perfo
rată a fost înlăturată. Dar a- 
ceasta nu era totul.

Munca deveni șt mai grea 
și mai ' migăloasă. Vat ra 
buie sudată, cărămizile 
fractare (silica) potrivite 
atenție deosebită și bine
chegate intre ele. Oamenii 
erau frînți de oboseală. de 
căldură. Cu fiecare minut 
însă izbinda lor se apropia de 
sfîrșit.

Trecuseră ore de muncă 
continuă și grea. Priveau 
însă cu bucurie cum vatra 
reînnoită a cuptorului se în
tindea pe o suprafață tot mai 
mare făcind să. dispară spăr
tura. Și cind ultima cărămidă 
a marcat încheierea acestei 
grele munci brațele arse de 

zidari 
de.al 

încor-

Caspica și gigantele Insta
lații de foraj sub apă, m-a 
îndemnat 
tută de 
am ajuns 
complecta 
sînt elev 
serală. Nu peste mult timp 
vreau să devin student al 
Institutului de construcții 
hidrotehnice, să mă specia
lizez în construcții sub <țpă. 
Aceasta este deocamdată 
un vis, o năzuință care sînt 
convins că se va realiza...

La fel ca șeful' de echi
paj, Adrian Vartic, ca sca
fandrul Hendea,- a vorbit' 
apoi tînărul Fotescu Aurel 
de pe remorcherul „Farul" 
și alți tineri marinari și 
muncitori portuari din 
Secția Căii navigabile a 
D.R.N. Constanța. în cu
vinte pline de căldură, fle
care participant Ia această 
discuție colectivă a ținut 
să-și exprime dragostea și 
rern—știați lor fierbinte 
pentru partid, pentru co
muniștii care în momentele 
cele mai importante ale 
vieții i-au ajutat să pă
șească pe drumul luminos, 
al vieții noi, să lupte pen
tru un țel măreț: desă- 
virșirea socialismului in 
patria noastră.

paj, xa di ajur'fost 
care m-aa ajutat să 
un adevărat om...

. . ~ în primii ani ai 
reții îmi schimbam mereu
meseria. Doi ani swșț urmat 
cursurile liceului teoretic, 
doi ani am fost elev ia o 
școală profesională... Nici 
eu nu știam ce meserje do
resc. Visam o jșrbfeșie^ deo
sebită nr spunea uiemistul 
Hendea. in Mul 1959 am 
început sș lucrez în portul 
Constanța, Scafdndrui co
munist, Dumitru Răceanu 
mi-a înțeleg năiuinț%, m-a 

. ajutat, să. sțăpîsțese o Jpro- 
fesie pe care eu 6 iubesc. Zi 
de zi, comunistul Răeeanu 
m-a ajutat . șăriijyăț, teh
nica construcțiilor sub apă. 
Ml-a arătat eum se con
struiesc temeliile viitoare
lor cheiuri, șă contrplez 
starea digurilor, să desco
păr eventualele fișări fă- 

. cute de apă ți atlțc* ți aii- 

. tea taine ale prefesiei de 
scafandru. De 1* el am in
vitat că uzi scafandru tre- 

. bale să fie un on» curajes.
care ipfrnntă eu culm, dar 

- iatodnlă ca diraenie greu
tățile. Dar nu numai me- 
seria de scafandru am în
vățat-o de Ia eL

— Ești fruntaș, dar sin
cer să-ți spun, de 13 tine 
speram mai mult — mi-a 
ilatiiTh el într-u zl Te 
rnultmneșfî ev •*** °C *i 
Învățat ți astaînuri. bine. 
E;tî tînăr. ‘ Tehnica face 
progrese uluitoare. Vii
toarele construcții Mdro- 
tehnifce sub apă vor fi de 

■Lb ămpldațe ’ .Ețe vor
— __ --- ------- - --- ăvea neybie nu* 'njiihăi ‘'8®
seria ' de timonier, »ăifie-' ’ ” scafandri ctir^joși^W^’Se! 

'"'câte th-a ajutat să’ în
țeleg sensul adevărat al 
vieții, să lupt pentru rea
lizarea unui țel nobil în 
viață dăruirea forțelor și 
capacității mele de muncă 
cauzei noastre, construirii 
socialismului.

t sirii' tinereții 
m-au călăuzit 
pâri înalte, 
de om adevărat, folositor 
societății. Toată viața nu

! voi uita că partidul, cotnu- 
; niștii m-au ajutat să devin 

muncitor calificat, timo- 
<< nțer, iar acum șef d« echi-

; aici au dedicat această 
seară unei adunări des- 

,t?>, ebiseț U.Ț.M. cu tema : 
i.UpmRuUtii — tovarăși și 
prieteni de nădejde". Fie
care tînăr dorește să ia 

fi cuvîntul. Fiecare dorește 
să povestească cum în mo
mente deosebit de impor
tante in viațî lor au primit 
sprijinul comuniștilor.

-3», ~' Am venit in port la
virata de 16 ani — poves
tește tinărul Vartic Adrian. 
Nu cunoșteam mei • me
serie. Doream să de.in 
marinar. Aveam insă des
pre marinărie o concepție 
greșită. Marinăria se con
funda pentru mine eu o 
viață ușoară, al cărei scop 
era aventura. După eiteva 
săptămini de muncă in 
port am cunoscut pe comu
niștii I<m Dizrides-u. Co
stiță Twdese <i Gheerrtse 
țirbu. Prin povestirile loz;, 
prin pilda lor în muncă și 
comportarea de fiecare zi 
mf-au arătat că gîndeam 
greșit despre această mese- 
rie.■-In afară de făptui că 

dC'-zi ^inăw'înVățÂii 'ine-

MARCEL CONSTANTIN 
hidrotehniaiap

u

mă dărui
pretutindeni, 
și lac de șes 
din Armindeni

se întîmplaseeu întreg
Nestăvilit, mă dărui 

’ Izvor de munte Sînt, 
. Sînt, floare purpurie

. , Și strugur dulce gata de cules.

Sint flamură fe-șî flutură văpaia 
Și zare de cleștar .Și foc nestins, 
Sînt curcubeul ce-1 aruncă ploaia 
Pe cerul Bărăganului aprins.

Sînt grădinarul tinerei recolte 
De rodii cu obrazul auriu 
Și cint prin codri impiefrițj sub boite 
în galeni, la Petroșani, pe Jiu.

Pe schele sint jfealăiuri de;.cuptoare 
Adun in jgheaburi jșjuferii de foc. 
Și port in miile bHfeări'grei de soare 
Și arșițele verii; l.a tnt lpc.'

. “‘v? ■
Sint zbor de .vuițUr j-utriar prin spații 
Și-astronaut priit rtteri galaxii.
Doinesc din /runză cînd colină Carpații 
Și-nchin la dșauna ioajnpelor tirrii^

j-s •
Sînt peste tot și-ntotdeauna stărui 
Ca să rodească chiar ;și-n lut arid. 
Și țării mele eu intrgg mi dărui 
Și luptei încercatului partid.

CRISTACHE ARNÂUTU

Era spre
Vloducu

nimic

în locul iro- 
fără Test ei 
spre' preocu- 
spre o viată

tre-
re.
cu 
în-atelierul de reparații, 

afla la vreo 3 
ca să sudezi 6 
timp. Și cine 
noeptea ?

A î-vceput in grobă să demon
teze pin Ionul. Un sfert de oră a 
bătut eu ciocanul să scoată 
pana. Apoi a luct pinionul, și-a 
luat bicicleta și s-a îndreptat 
spre, atelier. Aci i-c povestit 
sudorului Vasileseu cele întîm- 
plate :

— Nu pot aștepta pină miine 
tovarășe Veșiiescu, a spus Vlă
ducu. Ne-am luat angajamentul . 
ca în cinstea aniversării parti
dului să depășim planul.

Vorbele nu mai erau necesare. 
Comunistul Vasilescă a zimbil 

început să

șoni,
prin soia vulturilor. Se vedea că 
este obosit Toată ziua stătuse 
in picioare. Măcinase mii de ki
lograme de griu și se pregătea 
să oprească moara.

Deodată la vafțui nr. 2 s-a au
zit un huruit prelung și apoi 
s-ou oprit sulurile de strivire. 
Vldducu s-a repezit su-e motor și 
l-« oprit Apoi a de—entet toba 
valțului. Se rupsese-o 6 dinți ci 
pinionului de transmisie. A ră
mas puțin pe ginduri. Nu știa 
ce să focă.

Mai era o oră și se închidea

dogoare ale tinerilor 
simțeau oboseala celui 
20-lea ceas de muncă 
dată.

Și iată că maistrul 
anunță mecanicul de | 
șina de șarjare :

— Șarja cuptorului i 
pentru elaborare ! 

( Cei șase muncitori, 
căror faptă eroică 
salvate sute de tone de cocs, 
și.au schimbat apoi hainele 
de protecție. Nimic rțu mai 
trăda încordarea din clipele 
din urmă. .’"Re fețele lor se 
citea bucuria. Făcuseră ceva 
firesc, un lucru pe care-l 
considerau o datorie a lor 
Obișnuită.

LAL ROMULUS

I ș T

cocsar 
pe ma

52 gala

prin a 
au fostT I- 

I

pactizați ca ti^cfo-,■ ^de‘ frafctoai’e cînd a *fesf Sigur că' au- fost
riști la gospodărie, noi UTOS-26.
Aș» ri-am revăzut - A fost mar^dilo- 
pe Dumitru S: Du
mitru, „lunganul” 
cum ii spuneam 
noi , pe Nica Nico
lae; Tărcavu 'Ion și 
alții.

Revederea, ca 
orice revedere, a 
fost tare plăcută. 
Discuțiile noastre, 
începeau .toate cam 
in .acela^' fel

<îți • amintești

’’ Așa am aflat că absolvent in’ parte, 
odată* cu sdsiig^.BȘ-*-.Ț-a îndrumat eu- 
solvehților în gos- grijă, le-a prezentat 
podărie intrase și piesă cu piesă.

I I Sfii
.‘ii X''

; j, A cum doi ani,';-, 
am, absolvit

* la Buzău Școa
la tehnică de maiș
tri. Am fost repar
tizat la G.A-S. Bra- 
teș d in raionul Ga- 

, Jați, «io- cadrul a- 
ieiieruloi mecan.c. 
Nu mică mi-a fost 
surprinderea cînd 
printre • muncitorii 

. gospodăriei agrico
le de stat ..Braleș” 
am recunoscut pe 
cîțiva din foștii abg

oameni stăpîiiî'’^e tramlba’ 
înaintată. Iar tu ai numai 
două elaXe de Hcedi..

O vară întreagă comu
nisto! 
de cite 
vorbea 
fundului 
care pentru a putea fi .desCi! 
coperite și valorificate im
pun scafandrilor să fie oa
meni culți, să fie cercetă
tori ai adineurilor, înar
mați cu temeinice, și mui- 
tilzterale cuno^Jnțe- teh- solveați ai Școlii 
nice șl de eultură generala. 
Seri de-a rindul mi-a vor
bit despre peirdflștii din

RăceaWtz Ownit-ni. 
ori avea ocazia, îmi 

despre ' bogățiile 
mării, bcșfâțli

profesionale de la 
același centru șco
lar din Burau, re-

>; -W?-

m? la conducerea 
sectorului mecanic:’ 

' Se tăt întreba to-' 
varâșul Bacevici 
Sergiu — șeful me
canic : „să le Încre
dințăm tractoarele. • 
sau nu ? Au ei des
tulă pricepere pen
tru a le mirtul Tv- 

ffeful ateiieruluF. 
țXiomumstuh Martin 

fon a stat -mult de 
Vorbă cu ' -fiecare •

mașinile sînt stăpî- 
nite bine de elevi 
le-h dat spre folo
sință. Încrederea 
comuniștilor n-a 
fost înșelată. Toți 
foștii’elevi at Cen- 
trului șcc-tar -agri
col Buzău sânte as
tăzi fruntași iir pro- 

’ ducție.» ’Aș aminti 
in mod -special- de 
atemiștii N:ca Ni
colae și Dumitru S. 

' Damitnn în perioa
da de iarnă, la 

■suzile de zneca- 
-. nizatori, alanuti de 
Minâstueanu -Vasi- 
ie și Aregraia Oprea

■ffa

printre pri
mii. Singuri și-au 
reparat tractoarele 
yeali^nd economii 
de aproape 80.000 
de lț> Acum sifit 
fr J.ntpși ia insămîn- 
țări.» Țnsămințind 
zilfliț' 10—12 hecta
re. De altfel ei sînt 
tunoat-uți în gospo- 

ărie drept „campi- 
oni-IȘu prășitului 
mecajiic Ja porumb., 

ȘL igtă cum, dato
rită ajutorului pri
mii de la.comunis
tul Mârtrn ton. da
torită încrederii a- 
rătate și grijii pe 
care le-o poartă.

per m an eitt cț> mu - ■ 
niștii, tractoriștii k- 
noștri se simt aici 

, jn marea familie a;
gospodăriei noastre; 
ca acasă.

Acum. în cinstea 
celei de-a 40-a ani
versări a partidului 
s-au angajat să se 
numere printre 
fruntașii gospodă
riei. Și cum îl: cu
noaștem cu 'toții-., 
sfntețn siguri că^și ' 

' vor depăși angaja
mentele.

înțelegător.Apoi a 
lucreze.

Cînd a terminat
Șl-du strins mina și 
îndreptat spre moară.

A pus pinionOl, a montat toba 
și aproape de miezul nopții s-a 
dus să se culce. Avea destul 
hmp și pentru somn. A doua zi 
dis-de-dimineață a început din 
noii lucrul, . ...- ' j'

Toate mergeau ca și înainte. 
Parcă nu se întîmplase nimic.

era tirziu.
Vlăducu s-a

•• *
în Editură politică 

au apărut : 
MARX-ENGELS: 

Opere, voi. 10 »

DESAVIRȘIM 
CONSTRUCȚIA 

SOCIALISMULUI
★ 

„PROBLEME 
INTERNAȚIONALE"

Cursuri pentru calificarea 
. cadrelor din agricultură
în primele zile ale peripieptale, case ale echiper <Je țonstruc- 

.acestei luni, în toate agronomului, precuni U>ri.
,.ț:.vregib»ile au început

. curșp.ri 4e scurtă du-’ 
rață Pentru'■ instriii,- 
reg" cadrelor de con
ducere afe G.A’țC. și 
ș colectiviștilor care 
lucrează 1 în fermele 
Șnotelihice sau la exe-

' euiarfca i 
lor agrozootehnice. 
Cursurile au (ost or- 

■ gâniaate pe lingă școli 
agricole, > stațiuni

și îp unele goșpodiî- La, aceste cursuri, 
rii agricole de. stat și. specialiști cu experi. 
gospodării colective anță împărtășesc eo- 
fruntașe în creșterea Țeetiviștilor metode 

înajnțate de, , organi
zare a feripelor zoo
tehnic? și a bazei 
furajere, de îngrijire 

. șl hrănire. rațională 

. a animalelor, precum 
și experiențq în ridi
carea de consiruc|ii 
trgjhjce și ieftipe.

abinialelor. Ele sîpt 
frecventate de peste 
4S.000 de ” ’
și vlcepreșei 

construcții- gospodării
brigadieri 
mulgători, 
brigadieri

preșrdin|i 
dinți de 
colective, 

zootehnici, 
îngrijitori, 

și șefi

z- ' ICreații artistice 
închinate aniversării

a 40 de ani
de la înființarea 

Partidului Comunist 
din Romînia

nr. 19

SFINTES 
ALEXANDRU 

maistru mecanic
MARINOVICI ȘTEFAN

experimentală
cu garoafe

O nouă

Prima stațiune 
speologică din țara noastră

-A V- . ■ A. ... v

dramă muzicală romînească

— O întîlnire fericită cu ta
lentatul nostru poet și drama
turg Nicolae Tăutu mi-a în
lesnit găsirea subiectului do
rit. Liicrrnd îhtrto frățească 
colaborare, la definitivarea li-

o<i

— Aflînd că Teatrul de O- 
peră și Balet din Capitală’ pre
gătește punerea în scenă a u- 
nei noi opere din creația dv„ 
Vă rugăm să ne dați cîteva lă
muriri asupra acestei lucrări.

Am dori să știm, in primul bretului am izbutit să -punem
rînd în ce măsură noua operă la .punct textul jri citeva săp-
continuă celelalte lucrări sce
nice interpretate în anii din 
urmă de Teatrul de Operă și 
Balet. ’A'

— După- cum -știți, de cîțiva 
ani rn-ăm consăcraț eu :precă-

aici în toate amănuntele ei, 
Ștefan și părinții săi, înconju
rați de alți luptători revolu
ționari, duc la bun sfîrșit o 
seamă de acțiuni, menite să 
contribuie' la înfrîngerea for
țelor fasciste. în casa lor se 

- află o tipografie clandestină, 
cu ajutorul ’ căreia membrii 
organizației răspîndesc slovele 
luminoase ale partidului. E- 
roicii luptători cad sub lo-

„Calitatea 'țesăturilor noastre trebuie să tie de cea mai bună 
calitate" - spune tovarășa Popescu Maria, șefa sectorului fini
saj de la „Țesătorii!© Reunite" unitatea 2 din Capitală, tinere

lor din secție.
Foto : S. NICULESCU

tăimîni', astfel îneît' am -putut 
începe compoziția operei pe 
Iă mijlocul Ttmii decembrie 
1960 și să predau Teatrului r . __
partitura-' Ta îneepuțuj țunii viturile- dușmanilor poporu- 

___  __ . T__  . , martie. - ' • i-, 
de’re muzicii dramatice. Prima Ne-ați putea relata pe
mea compoziție în acest ’ gen scurt conținutul acțiunii noii
a fost oratoriul „Tudor Via- opere?- ’
dimirescu" pe care l-am con- Principala mea preocupare
ceput ca o parte dintr-un - a fost- să creez personaje ti- 
măre ciclu de lucrări , mu- <piee- ale. căror fapte și atitu-
zicale, menite1 să glorifice : .ti •
lupta dusă de poporul no- ; T
stru de-a lungul veacurilor, 
pentriț ■ cucerirea ..libertății și - 
independenței sale naționale. r.:

Pențru realizarea . acestui ■ 
ciclu, , mi-am. propus zugrăvi- . țx 
rea unor momente, istorice - - 
semnificative din trecutul ță
rii noastre, momente ce oglin
desc eroismul și spiritul de , 
jertfă al poporului' romin. în 
lupta : împotrivă. asupririi și 
exploatării, 
s-au născut 
„Deeebal", 
Cuiflplit" și 
case, împreuhă cd oratoriul 
„Tuder Vladimirescu" formea
ză un ciclu dramatic unitar, 
străbătut de aceeași- idee con
ducătoare.

, încurajat de buna primire 
de care s-au bucurat străda
niile, mele în rîndurile mase
lor ‘ de iubitori de muzică, 
m-am decis șă încununez ciclul 
cu o lucrare, Consacrată 
glorioasei lupte a Partidu
lui -Comunist Romîn, în mo
mentul decisiv al marei în
cleștări din vara anului 1944, 
care a adus împlinirea vișului 
de veacuri a poporului nostru.

— Și cine este autorul libre
tului noii opere ?

lui, dar sarcinile - date de 
partid sînt duse Ta'bun sfîr
șit.-în ciuda schingiuirilor și 
suferințelor ce-i amenință la 
soț pasul- toți. îșj- îndeplinesc 
cu înflăcărare misiunea și ast
fel saptele celor cîteva perso-

InterViul nostru cu maestrul emerit al artei 
GH. DUMITRtSCU

în felul ' âcesta 
pe rînd operele 
„Ion Vodă* cel 
..Răscoala": (1907),

dini să' reflecte cit mai aptoa- 
. pe de realitate, dîrzerua și, spi- 
ritul'.de sacrificiu al. comuniș
tilor. , „ .

lAcțimțea .se .petrece intr-un 
oraș de , provincie,, în preajma 
și .îp timpul .iftsuțecției arma
te, din .vara anulyi 1944.‘„Fata 
cu garoafe." .ește titlul operei 

. și totodată numele «onșpira- 
tiv al .unei,,tinere muncitoare 
comuniste, jpârjs-și '.îndeplineș- 
țe misiunile pi'imitp din. partea 
organizației de parțițl .sub 
înfățișarea unei, flarăreșe. Ce
lelalte. personaje ’ principale . 
sint : tinărul muncitor Ștefan, 
tatăl acestuia, Moș Pândele, 
mqncitcu’. ceferist și. Dopjnica, 
mama lui Ștefan, fn opoziție 
cu aceștia, apare un grup de 
ofițeri și politicieni burghezi, 
reprezentanți ai clicii de tră
dători șj: dușmani ai poporu
lui care au aruncat țara 
ghiarele fascismului.

în desfășurarea operei, 
care desigur, nu o putem reda

în

pe

naje ale operei, capătă o .va
loare simbolică, reprezentînd 

. lupta. întregului popor sub 
conducerea, partidului clasei 
muncitoare. Opera se . încheie 
cu distrugerea închisorii — 
simbolul nedreptății și ,a îm- 
pilării,,—,în care au ,fost de
ținuți comuniștii și odată cu 
aceasta apar, zorii libertății și 
fericirii pentru care și-au dat 
singele cei mai. buni fii ai po
porului^ .

Iață in cîteva cuvinte, con
ținutului acestei lucrările mu
zicale. ... „

Cred că sensul lucrării mele 
aste limpede : am-dorit să 
înalț un.monument în aminti- 

, rea glorioaselor fapte ale parti
dului. care ne-a dăruit nouă 
și urmașilor noștri o Romînie 
liberă o viață fericită, pers
pectivele unui viitor de o ne
asemuită frumusețe.. . . ■

— însfîrșit dacă ne permi
teți o ultimă întrebare. Caro

sînt caracteristicile muzicale 
ale noii lucrări ?

— După cum v-am mai s,pus, 
opera „Fata cu garoafe’" con
stituie cheia de boltă a unui 
ciclu de lucrări dramatico-mu- 
zicale. >

M-am străduit să reamin
tesc în fiecare lucrare din ci
clu, stilul muzical al epocii res
pective, urmărind să creez- o 
atmosferă cît mai veridică, cît 
mai ■ apropiată de realitățile is
torice zugrăvite în cadrul ac
țiunii. Corespunzător acestui 
principiu, în noua mea operă, 
„Fata cu garoafe" am căutat 
să. redau stilul și, elanul spe
cificai cîntecelor muncitorești 
și revoluționare care s-au năs- 

. cut și. s-au răspîndit în țara 
noastră în perioada premergă
toare eliberării, adică . între 
anii 1933 și 1944, cîntece în 
care răsună cu putere încre
derea poporului muncitor în 
partidul său, stegarul aspira
țiilor și luptei sale.

Aș. dori gă mai adaug, că în 
toate operele din ciclul dra
melor mele istorice, ideea cen
trală a respectivei lucrări își 
găsește expresia muzicală în- 
tr-o melodie simbolică, ce se 
repetă în momentele de cul
minație ale lucrării, tinzînd să 
se întipărească cît mai ușor în 
memoria ascultătorului. în o- 
ratoriyl „Tudor Vladimirescu" 
de pildă, rolul acestei idei mu
zicale de . bază, .ji revine melo
diei cunoscute sub denurnirea 
„marșul lui Tudor". Un rol a- 
semănător îl are în „Fata cu 
garoațe" cîntecpl luptătorilor 
comuniști din închisori, care, 
prezentat încă din prim,ele pa
gini ale operei, va reveni ca o 
trăsătură de unire. în cele mai 
impresionante scene ale ope
rei, întruchipînd voința de 
rieînfrînț și încrederea de ne
clintit a comuniștilor în vic
toria finală a cauzei poporu
lui.

La Cloșani, în regiunea 
Oltenia, a fost terminată de 
curînd construcția primei 
stațiuni experimentale speo
logice dip țara noastră. Clă
direa este situată in apropie
rea unei .peșteri. Nouă uni
tate științifică este dotată 
cu laboratoare și apărataj 
moderne. Aici vor fi studia
se, printre altele, probleme 
mai, dificile în legătură . eu 
nașterea speciilor și adapta
rea vietăților la mediu, în 
funcție de anumiți factori.

Institutul de speologie „E- 
mil Racovită", înființat în 
urmă cu 5 ani,' s-a dezvoltat 
continuu. Speologii din Bușu- 
reșți, ca și cei ai filialei din 
Cluj a .Institutului, au în-

< > -. ■ . t t
treprins cercetări care ș-au 
soldat, printre altele,- <țu des
coperirea a peste 200 de noi 
peșteri. Studierea cavernelor, 
a apelor subterane a dus la 
găsirea a circa 60 de specii 
de vietăți necunoscute în 
știință, au scos la iveală, de 
asemenea, oseminte de om 
primitiv și ale unor specii de 
animale ca mamutul, ,- renul, 
ursul de peșteră, vulpea po
lară, rinocerul lînos, leul, e- 
lefantul, hiena și pantera, 
care au trăit pe teritoriul pa
triei noastre în urmă cu sute 
de mii de ani.

Speologii romîni au desco
perit, de asemenea, fenome
nul radioactivității formațiu
nilor de calcită din grote,

Oameni ai muncii de la sate I
Doriți șă vă procurați cărți politice, literare, agrotehnice, 
tehnico-științifice și pedagogice apărute său în curs de 

apariție ?
Adresați-vă Librăriei Republicane „Cartea prin poștă" din 
București, str. Biserica Enei nr. 16. raionul Stalin, care vă 
expediază în cel mai scurt timp prin poștă cartea solicitată, 

plata făcîndu-se la primirea coletului.

REȚINEȚI
în mod gratuit vi se expediază la cerere pe adrgsa indicată 

de Dvs, cataloage, prospecte, buletine informative, etc.

A. TRAIAN
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Vizita unei delegații 
a Uniunii Tineretului 

Muncitor 
In R. P. Bulgaria

LAOS:

Lucrările Adunării Generale a O. N. U,

Prezența colonialiștilor belgieni 
înrăutățește situația din Congo

NEW YORK 6 (Agerpres). 
— în după-amiaza zilei de 5 
aprilie a ayut loc o ședință 
plenară a Adunării Generale 
a O.N.U., la care a fost con
tinuată discutarea situației din 
Congo. înainte de deschiderea 
ședinței, Secretariatul O.N.U. 
a dat publicității un proiect 
de rezoluție în această proble
mă, pregătit de delegațiile 
Birmaniei, Ceylonului, Gha- 
nei, Guineei, Indiei, Indone
ziei, Irakului, Libiei, Republi
cii Mali, Marocului, Nepalului, 
Arabiei Saudite, Republicii 
Arabe Unite și Iugoslaviei. In 
proiectul de rezoluție se sub
liniază că, în pofida hotărîri- 
lor Consiliului de Securitate, 
guvernul Belgiei nu a îndepli
nit pînă în prezent cererea cu 
privire la retragerea imediată 
a trupelor sale din Congo, 
ceea ce a dus „la o nouă în
răutățire a situației din Con
go".

în proiect este relevată, de 
asemenea, convingerea că 
„Factorul central al actualei 
situații serioase din Congo îl 
constituie faptul că, in pofida 
unor rezoluții repetate ale Or-

ganizației Națiunilor Unite, in 
Congo continuă să rămînă per
sonalul militar și paramilitar, 
consilieri politici și mercenari 
ai Belgiei și ai altor țări". 
Proiectul de rezoluție invită 
Belgia „să îndeplinească repe
de și integral voința Consiliu
lui de Securitate și a Adună
rii Generale, cerînd retragerea 
totală in decurs de 21 de zile 
a personalului militar, a con
silierilor politici și a merce
narilor Belgiei și altor țări. 
Proiectul cuprinde de aseme
nea, o chemare adresată tu
turor statelor de a face uz de 
influența lor 
cerea în viață 
Iuții.

Deși nu era 
mul la ședința plenară a A- 
dunării Generale a luat cu- 
vîntul Hamrnarskjoeld. El a 
căutat în fel și chip să justi
fice servilismul său față de 
colonialiști și a afirmat că 
demascarea rolului său trădă
tor în încurajarea agresiunii 
colonialiștilor belgieni în Con
go ar „știrbi prestigiul" Orga
nizației Națiunilor Unite.

pentru tradu- 
a acestei rezo-

rîndul Iui, pri-

Samavolniciile marionetelor
colonialiste

Reprezentantul Indiei, Kris
hna Menon, care a rostit o 
amplă cuvântare, a scos în 
evidență pericolul de dezmem
brare a Congoului, care s-a 
accentuat, și a condamnat 
așa-numita „conferință41 de la 
Tananarive. După ce a subli
niat că guvernul Indiei recu
noaște pe Kasavubu ca pre
ședinte al Congoului, Menon 
a spus totodată că acțiunile 
lui Kasavubu sînt ilegale, 
deoarece ele sînt în contradic
ție flagrantă cu constituția 
republicii. Delegatul Indiei a 
declarat că rezolvarea pașnică 
a problemei congoleze este cu 
neputință până cînd colonia
liștii belgieni nu vor fi eva
cuați din țară. în această or
dine de idei el a menționat 
proiectul de rezoluție propus 
de India, împreună cu alte 
state, care fixează un termen 
de 21 de zile pentru retrage
rea personalului militar bel
gian din Congo. Menon a spus 
că, împreună cu o serie de 
alte delegații, delegația Indiei 
elaborează un alt proiect de 
rezoluție care, printre altele, 
va preconiza convocarea par
lamentului congolez și ime
diata, punere în libertate a tu
turor deținuților politici.

Discutarea problemei situa
ției din Congo va fi reluată 
la 6 aprilie.

LA VARȘOVIA 

Deschiderea Expoziției 
de arhitectura romîneascâ

VARȘOVIA 6. Cores
pondentul Agerpres transmite: 
La 6 aprilie în marele Palat 
al Culturii și Științei din 
Varșovia s-a deschis Expoziția 
de arhitectură romînească or
ganizată de Uniunea arhitee- 
ților polonezi, Ministerul Cul
turii și Artei al R.P. Polone 
și Institutul romin pentru re
lații culturale cu străinătatea.

Expoziția a fost deschisă de 
adjunctul ministrului Culturii 
și Artei, Tadeusz Zaorski, care 
după vizitarea ei a scris în

Cartea de Aur printre altele! 
„Impresionant este avîntul 
construcției industriale, social- 
culturale și de locuințe și a- 
ceasta cu atit mai mult cu cit 
ea merge în pas cu o arhitec
tură minunată și o urbanistici 
modernă a orașelor".

La deschidere au participat 
arhitecți 
cultură 
corpului 
Au fost 
R.P.
Dimitrie Praporgescu și mem 
bri ai ambasadei.

polonezi, oameni de 
și artă, membri ai 
diplomatic, ziariști, 

de față ambasadorul 
Romine la Varșovia,

SOFIA 6 (Agerpres). «• 
B.T.A. transmite : De citeva 
zile se află in R. P. Bulgaria 
o delegație a Uniunii Tine
retului Muncitor din Romtnia, 
in frunte cu Nicaiae Roman, 
secretar ol C.C. ol U.T.M. 
Delegația a vizitat regiunea 
Pleven unde se ofiă citeva 
monumente ole vech i prie
tenii romîno-buigc-e. Oaspe
ții ou vizitat parcul „Skooe- 
lev" — care poartă numele 
comandantului trupelor ruse 
și romîne care au asediat 
orașul Pleven (Plevna) in 
timpul războiului rvso-turc 
din 1877—1878.

Delegația romînă de tine
ret a vizitat satul Grivița și 
parcul prieteniei romino- 
bulgare construit aici in urmă 
cu doi ani de tineretul bulgor 
și romîn. In mijlocul parcului 
se înalță un măreț mouzoleu 
construit în cinsteo soldați
lor și ofițerilor romi ni căzuți 
in luptele de la Grivița.

HANOI 6 (Agerpres). — 
După cum a transmis Ia 6 a- 
prilie postul de radio „Vocea 
Patet-Lao", guvernul și po
porul laoțian salută cu căl
dură și aprobă întrutotul pro
punerile Uniunii Sovietice în 
domeniul reglementării paș-

nice a situației din Laos. A- 
ceste propuneri oglindesc 
bunăvoința Uniunii Sovietice 
care dorește cu. adevărat re
zolvarea problemei lăoțiene 
și vrea ca Laosul să pășească 
pe calea păcii și neutralității.

Provincia Xieng Kuang
a fost curățată de rebeli

HANOI
Pe zi ce

Vizitarea
naționale

Expoziției realizărilor economiei

de conducători sovietici

Represiunile politiei 
din Grecia au stîrnif 

indignare în toată fara

6 (Agerpres). — 
trece, în Laos se 

extind zonele controlate 
trupele guvernamentale 
forțele Patet-Lao. Provincia 
Xieng Kuang a fost complet 
curățată de rebeli. Au fost 
eliberate mai multe districte 
din provinciile Vientiane și 
Luang Prabang.

Drumul nr. 13 — princi
pala linie de comunicație a 
rebelilor în- Laosul de nord

de
Și

— este controlat de trupele 
guvernamentale și forțele Pa-, 
tet-Lao pe o porțiune de 100 
km. Detașamentele Patet-Lao 
acționează în imediata apro
piere de Vientiane și Luang 
Prabang.

După cum relatează postul 
de radio „Vocea Patet-Lao", 
s-au întețit cazurile de dezer
tare și de trecere a soldați
lor rebeli de partea trupelor 
guvernamentale.

Amînarea tratativelor

MOSCOVA 6 (Agerpres).— 
TASS transmite : La 5 apri
lie Leonid Brejnev, Ekate
rina Furțeva, Nikita. Hruș- 
ciov, Nikolai Ignatov, Frol 
Kozlov, Alexei Kosîghin, 
Otto Kuusinen, Nuritdin Mu- 
hitdinov, Dmitri Poleanski, 
Viktor Grișin, Piotr Pospelov 
și Ghennadi Voronov au vi
zitat Expoziția realizărilor e- 
conomiei naționale a U.R.S.S.

Ei au examinat proiectele

prezentate la concursul pen
tru monumentul în memoria 
lui Lenin, care va fi înălțat 
la Moscova, și pentru un car
tier experimental de locuințe, 
care se va înălța în sud-ves
tul capitalei.

Au fost de asemenea, exa
minate machetele noii clădiri 
a expoziției de construcții și 
unei termocentrale de 2.400 
Mw, proiectate din prefabri
cate de beton armat.

ATENA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite: In urma a- 
tacării de către poliție a de
monstrației pașnice a femei
lor, copiilor și bătrînilor, care 
a avut loc la 4 aprilie la Ate
na în fața clădirii Ministeru
lui Justiției, au fost rănite 
șase persoane, in majoritate 
copii, și au fost maltratate pa
tru-femei în vîrstă de 70—85 
de ani.

Represiunile poliției împo- 
• triva femeilor, copiilor și bă

trînilor au provocat indignare 
i în întreaga Grecie.

iranco - algeriene

ELISABETHVILLE 6 (Ager
pres). — După cum transmite 
corespondentul din Elisabeth- 
ville al agenției United Press 
International, Chombe, preșe
dintele impostor al Katangăi 
continuă campania de exter
minare dusă împotriva mem
brilor tribului Baluba. O co
loană de trupe mercenare, plă
tite de Chombe, — scrie co
respondentul — a intrat în lo
calitatea Aalp, situată pe te
ritoriul controlat de tribul Ba
luba, la circa 335 mile nord 
de Elisabethville. Reprezen
tanții O.N.U. nu iau nici o mă
sură pentru a opri vărsările 
de sînge și a împiedica inten
sificarea războiului civil —

Conferința 
imunltățile

VIENA 6 (Agerpres). — La 
Conferința O.N.U. pentru ela
borarea unei Convenții cu 
privire la relațiile și imuni- 
tățile diplomatice, care are 
loc la Viena, delegațiile ță
rilor socialiste printre care și 
delegația romînă au arătat că 
toate statele trebuie să aibă 
dreptul de a participa la a- 
ceastă convenție și că depo
zitarul ei trebuie să fie gu
vernul austriac.

Luind cuvîntul 
român prof, 
a arătat că 
matic fiind 
Șa universal,
blige în egală măsură toate 
statele și deci trebuie ca la 
temelia convenției diplomati
ce să stea principiul univer
salității.

Pentru principiul universa
lității s-au pronunțat în afa
ră de delegațiile țărilor so
cialiste și numeroase delega- 
ții 'afro-asiatice ca de pildă, 
delegațiile Indiei, Indoneziei,

delegatul 
Edwin Glaser 
dreptul diplo- 
prin menirea 

el trebuie să o-

Aceste declarații împotriva 
cărora a protestat guvernul 
algerian, nu au fost nici pînă 
astăzi dezmințite de guvernul 
francez. In aceste condiții, gu
vernul algerian a hotărît fi. 
rește să nu-și trimită delegația 
la Evian.

La 6 aprilie, guvernul fran
cez a declarat din nou că in
tenționează să respecte condi
țiile expuse în comunicatul din 
15 martie. Prin urmare el își 
reafirmă dorința de a duce 
tratativele cu delegația ofi
cială a guvernului algerian în 
problema autodeterminării-- 
populației Algeriei și in alte 
probleme în legătură cu a- 
ceasta.

Se poate oare presupune că 
prin această declarație guver
nul francez a dezmințit decla
rațiile lui Joxe și recunoaște 
că guvernul' provizoriu al Re
publicii Algeria este singurul 
reprezentant ăl poporului al
gerian care luptă ? Numai în' 
acest caz tratativele, pe carfe 
le așteaptă cu atîta nerăbdare 
popoarele celor două țări, vor 
putea fi scoase din impas.

PARIS 6 (Agerpres). — 
TASS transmite : Tratativele 
franco-algeriene nu vor înce
pe la 7 aprilie la Evian. 
Acest lucru a fost anunțat 
după ședința Consiliului de 
Miniștri al Franței care s-a 
ținut la 6 aprilie.

In comunicatul dat publici
tății după această ședință se 
face încercarea de a se arunca 
răspunderea pentru amînarea 
tratativelor asupra guvernului 
provizoriu al Republicii Alge
ria. Se știe însă că motivul a- 
cestei amînări sînt manevrele 
cercurilor conducătoare fran
ceze și confuzia creată de a- 
cestea în ajunul tratativelor. 
La 15 martie, guvernul francez 
a declarat că dorește să în
ceapă tratative oficiale cu o 
delegație a guvernului provi
zoriu al Republicii Algeria. 
Măi țîrziu, citeva persoane 
oficiale, printre. care și Louis 
Joxe, ministrul pentru proble
mele Algeriei,' au anunțat că 
intenționează să ducă trata
tive cu „diferite curente", in
clusiv cu gruparea procolonia- 
listă „Mișcarea națională ai- 
geriană".

PEKIN 6 (Agerpres). -

■

așa cum cere ultima rezoluție 
a Consiliului de Securitate.

în același timp, datorită fe
lului în care Comandamentul 
O.N.U .răspunde la acțiunile 
insolente ale lui Chombe, tru
pele O.N.U. din Congo sînt 
obligate adesea să facă com
promisuri umilitoare care a- 
duc prejudicii prestigiului in- 
terriățional al acestei organi
zații. După cum anunță cores
pondentul agenției France 
Presse, contingentul soldaților 
suedezi aflațî sub steagul 
O.N.U. la Elisabethville a pri
mit ordinul categoric de a 
rămîne în cazărmi pentru a 
„nu provoca noi tulburări de 
masă“.

Conferința de presă 
ținută de Cen 1 

la plecarea 
din indonezia

O.N.U. despre 
diplomatice

Ghanei, Malaiei, Irakului, 
R.A.U., Nigeriei și altele.

Lucrările conferinței con
tinuă.

Zeci de mii de monifeșionț) u>n roci 
ole Europei occidentale ou moakesiat recect 
împotriva cursei. nesăbuite a iaormcrvor,■ impe* 
triva continuării experiențelor cu- ar -na atomică, 
pentru dezarmare - pentru 
pace. Astfel in ' Anglia coloane 
nesfirșii» de mo ni festa n ți dl 
căror număr se cifrează fa a* 
proximotiv 30.000 s-au îndreptat 
spre Londra venind din locali
tatea Aldermaston. Demonstrații 
similare au avut loc și în nu
meroase orașe din Germania 
occidentală. Participanții și-au 
exprimat protestul împotriva 
înarmării atomice a Bundes- 
weh-rului. in Danemarca mii de 
demonstranți au manifestat de

asemenea pentru pace- 
Fotografia de sus este un in* 
stantaneu din-Anglia, în dreapt 
din Danemarca, iar în «ting 

din Germania.

........  A- 
genția. Ohina Nouă a transmis 
la 5 aprilie o dare de seamă' 
cu privire la ■ conferința de1' 
presă organizată de Cern i, loc
țiitor al premierului Consiliu
lui de Stat și ministru al Afa
cerilor Externe al R. P. Chi
neze. înainte de plecarea sa 
din Djakarta.

Referindu-se la poziția Chi
nei in problema laoțiană. 
Cen I a arătat că în prezent 
trebuie să se pună accentul 1 
pe coexistență pașnică.

La rugămintea de a comenta 
relațiile chino-americane, Cen 
I a declarat: Dorim să îmbu
nătățim relațiile chino-ameri
cane. mai ales ținînd seama 
de faptul că prietenia dintre 
popoarele Chinei și Statelor

a sp_s Cea I. după 
rențeie aăntmistratia 
nu a adus schimbări 

radicale în poiit.ca «a față de 
China

fîJtl WMMp 'sortiifflfflnk
NEW YORK. - Datoria pu

blică a Statelor Unite însu
mează 285 miliarde de dolari, 
adică 1.910 dolari pe cap de 
locuitor. Dobinzite acestei 
uriașe datorii iafhit aaaal 
>uma de S-S miliarde dolari, 
ceea ce înseamnă eă guvernul 
american cheltuiește în fiecare 
minut 17.000 dolari pentru a-

chitare» dobinzilor la datoria 
sa.

LONDRA. Ministerul Fi
nanțelor al Angliei a anun
țat la 5 aprilie că rexervele 
de aur și valută convertibilă 
a aenei lirei iterline au scă
zut în luna martie ca 62 mi
lioane de lire sterline.

BRUXELLES. După zece 
zile de Ia demisia cabinetu
lui Eyskens în urma alege
rilor generale, la 6 aprilie re
gele Belgiei l-a desemnat' pe 
Theo Lefevre, președintele 
Partidului social-creștin, pen
tru a constitui noul guvern.

WASHINGTON. — De două 
zile continuă tratativele din
tre președintele S.U.A., Ken
nedy, și primul ministru al 
Angliei Macmillan. Agențiile 
telegrafice americane presu
pun că în cursul acestei între
vederi a fost discutată pro
blema relațiilor dintre Occi
dent și țările socialiste, situa
ția din Laos și Congo, pro
blemele dezarmării, precum și 
alte probleme internaționale.

ți dori să-l cunoașteți 
pe Pavel Korceaghin? 
— m-a întrebat o 
dată un literat en
glez, născut în Rusia, 
care cunoaște bine 
limba noastră. Acea
stă întrebare mi-a

fost pusă în restaurantul 
„Parcul Vienez", în timp ce 
acolo luau masa de seară 
delegații la Congresul Mon
dial al Sindicatelor.

■ — Cu Pavel Korceaghin ?
— Da. Mai precis, cu Pavka.
— Cu erouț lui Ostrovski ?. 
— Dacă doriți, da.
— Aici ?
— El este delegat la Con

gres.
—• Ei, știți ?...
— Nu, nu, vorbesc foarte 

serios, — insistă el și după 
privirea ochilor săi — mari, 
ieșiți în afară, cenușii, în care 
ironia se îmbină întrucîtva cu 
o tristețe obosită — era greu 
să ghicești ceva.

Cunoșteam tovarășii din de
legații. Printre ei nu era un 
om cu numele de Korceaghin. 
Despre cine putea fi deci vor
ba?

— Poate că aceasta este o 
poreclă ?

—• Nu, numele și pronu
mele. In cartoteca delegatului 
și în mandatul său scrie chiar 
așa — „Pavka Korceaghin". Ei, 
pariem ? Ce puneți la bătaie? 
Să pariem pe această sticlă 
de vin și în afară de aceasta 
veți face cunoștință cu un tî- 
năr minunat...

Am pariat. Colegul a dispă
rut în interiorul restaurantu
lui, pestriț de diversitatea ne
obișnuită a porturilor națio
nale, și după scurt timp a a- 
părut din nou, ducînd ia braț 
un tinăr negru înalt, voinic. 
Intinzîndu-și mina mare, ne
grul a pronunțat în mod clar:

— Pavka. — Și a repetat: 
Pavka Korceaghin-

n acea seară nu 
m-am dus la Opera 
vieneză, pentru care 
prietenii austrieci 
mi-du procurat un 
bilet, nu fără dificul
tăți. Nu m-am dus 
și n-am regretat, de

oarece am auzit de la Kor-

ceaghin cu pielea neagră 
una din cele mai uimitoare 
povești pe care am avut oca
zia să le ascult, cutreierînd 
lumea largă.

— Acela, pe care astăzi îl 
cheamă Pavka Korceaghin, a 
avut, în copilărie, un alt nu
me, un nume de negru. El a 
crescut pe malul unui mare 
fluviu, într-un cătun, într-o 
colibă din stuf, împinsă pînă 
în apă de zidul pădurii tro
picale, In anii copilăriei el a 
mîncat nwmai de trei ori pe 
săturate — atunci cînd tatăl 
său a avut norocul să vîneze 
pentru turiști-vînători ameri
cani un minunat hipopotam, la 
nunta surorii sale mai mari, 
care s-a căsătorit cu un vă
duv în vîrstă, stăpînul pon
tonului de pe fluviu, conside
rat bogătaș în sat și la înmor
mântarea tatălui care a pierit 
cu prilejul unei explozii cînd 
pe șoseaua aflată în construc
ție s-a aruncat în aer o stincă.

In acele zile o companie en
gleză, construia prin păduri, 
munți și mlaștini o linie de 
cale ferată spre minele sale. 
După o vară în care recolta 
era proastă, toți bărbații sa
tului, care nu cunoșteau prea 
bine legile, pentru a primi a- 
vansuri neînsemnate, au sem
nat contracte cu agenții de 
recrutare ai acestei companii. 
De atunci aproape nimeni din
tre ei n-a mai apărut în sat. 
Țăranii au devenit robii com
paniei. Robii totuși primesc 
mîncare, ca să poată munci. 
Și iată că micul negru, a că
rui familie a rămas fără sus
ținător, a desenat un cerc pe 
un contract și mai înrobitor, 
obligîndu-se să muncească nu
mai pentru mîncare.

Atîta timp cit calea ferată 
se construia într-un șes mun
ca era încă suportabilă, dar 
iată că se apropia de mlaști
nă. Mașinile s-au oprit. Totul 
trebuia făcut cu . mîinile. Oa
menii lucrau în noroiul lipi
cios și urît mirositor cufun
dați pînă la brîu. Au început 
bolile.

Interlocutorul > nostru însă, 
din naștere sănătos și puter
nic, a rezistat. ' In general a 
avut noroc. Printre adolescen-

ții care au semnat contracte 
cu această companie, el s-a e~ 
vidențiat nu dintr-o -dată, și 
nu numai datorită musculatu
rii sale puternice, rezistenței 
sale, ci și datorită .capacității 
sale de a înțelege. Maistrul- 
artificier mr. Tetfield,l-aluat 
in ucenicie. Acesta a Jbst un 
om încruntat, decăzut, care e- 
vita oamenii.. El era mereu 
amețit, iar de citeva ori pe an 
se îmbăta serios. Totuși a fost 
un artificier experimentat, is
cusit, și inginerul echipei de 
constructori ii trecea țoate cu 
vederea.

Și iată că acest on» Singura
tic și morocănos, încălcînd 
toate obiceiurile coloniale ne
scrise, dar severe, și-a apro
piat pe acest adolescent negru 
care știa să prindă de toate în 
pădure. El l-a învățat nu'nu
mai arta muncii de artificier 
care cerea curaj, inventivi
tate, cumpătare, ct și limba 
engleză. El însuși nu mai ci
tea nimic în- afară de ziare, 
care soseau în echipa de con
strucție cu o întârziere desăp- 
tămîni. Dar, printre celelalte 
lucruri care formau averea 
sa se afla și o ladă cu cărți 
vechi, și aceste cărți el a în
ceput să le dea ajutorului său 
care le „înghițea" dintr-o 
dată, precum pelicanul peș
tele.

In ce privește concepțiile 
sale, Tetfield n-a avut nici 
concepții de stingă, n-a fost 
nici progresist. Cină, după ce 
se îmbăta, ajutorul său negru 
îl căra din bar în cort, aces- ; 
tuia îi plăcea să delibereze: 
„Pentru o muncă egală, albii 
primesc de citeva ori mai 
mult decit negrii? Ei și? Just. 
Ei și-au părăsit casa, și-au pă
răsit țara, pentru ca să aducă 
civilizația în aceste ținuturi 
blestemate de dumnezeu. Bețe 
și biciuri. Rău, desigur, totuși 
sîntem ăn secolul, al douăzeci
lea. Și la Londra, polițiștii

de BORIS POLEVOI

umblă cu un baston -de cau
ciuc, nu pentru ca să-și sco
bească dinții cu el. "Violări-în 
sate ? Desigur, aceasta este 
împotriva poruncilor domnu
lui. Dar nu poți să aduci pe 
toate soțiile sau fetele tale în 
aceste cocioabe pline de mala
rie. Boli ? Da, mor cam mulți 
din acești negri. Medicina n-ar 
fi, desigur, de prisos, dar cine 
să plătească această medici
nă ? Compania nu este un 
moș de crăciun".

Astfel, delibera mr. Tetfield, 
care înainte de a nimeri în A- 
frica, a construit șosele în In
dia, în Guineea britanică. Dar, 
se pare, că el totuși nu gîndea 
și nu delibera întotdeauna 
astfel. Printre cărțile vechi cu 
coperți pestrițe, pe care el, 
neștiind singur pentru ce, le 
ducea cu el, printre povestiri 
polițiste și despre cowboy, se 
găseau citeva broșuri mici 
cu coperți cenușii, urîte. 
In ele se duceau discuții pe 
teme sociale, se vorbea despre 
uniuni sindicale ale muncito
rilor, despre ajutor reciproc, 
despre demonstrații și greve 
și despre cea mai puternică 
armă a oamenilor 
lumea capitalistă 
solidaritate...

Tetfield
cu plăcere aceste cărți, 

pentru tine. Tu ești

muncii din
— despre

nu-mi dă-

te. El totuși a murit. Averea 
sa au împărțit-o albii : el hu 
avea rude. Mie, desigur, nu 
mi-au dat nimic. Totuși am 
reușit să obțin cel mai bun de 
la el — profesiunea mea și lui 
îi datorez faptul că am citit 
cărțile cu coperțile cenușii și 
moi.

tunci cînd traseul a 
înaintat din nou în 

. mlaștină, și .viața 
muncitorilor a deve
nit și mai insuporta
bilă, ■. interțocutorul 
nostru a îndemnat 
pe tovarășii săi de

culoare să declare grevă. El 
și-a imaginat-o astfel, după 
cum se scria în cărți: a în
ceta munca, a formula re
vendicări și rezistând, a ob
ține satisfacerea lor. Tihărul 
organizator nu a ținut însă 
seama cît de istoviți și bolnavi 
sînt oamenii, cît material ex
plozibil s-a acumulat în su
fletele lor. In locul grevei a 
izbucnit o rebeliune. Muncito
rii au dărîmat biroul urît de 
ei. Dorind să nimicească con
tractele, au • dat foc registre
lor contabile și hîrtiilor. Au 
spart magazinul companiei, au 
găsit acolo băutură, ’au dat 
foc barăcilor. Iar cînd pe ca
mioane a sosit din oraș garda 
companiei, toată lumea a fugit 
în satele lor. Acolo garda i-a 
prins unul cîte unul. Luau pe 
cei nevinovați și pe cei vino- 
vați. Punînd mina pe un om 
îl băteau pînă ce își pierdea 
cunoștința, îi încărcau în ca-

— Mr.
dea
„Nu sînt 
negru și nu vei înțelege ni
mic" — mormăia el. Mie însă 
aceste cărți mi se păreau mult 
mai interesante decît aventu
rile ; lui Jack Sugrumătorul 
sau Intrigile sîngeroasei Mary mioane și-i duceau în așezarea 
despre care se scria în volu
mele cu coperțile pestrițe — 
ne-a, povestit interlocutorul.

“ Mr. Tetfield a murit de 
pe urma frigurilor. Pe albi a- 
ceastă boală îi lovea rareori. 
Ei aveau medici, medicamen-

. minerilor, unde compania avea 
o închisoare proprie. L-au gă
sit și pe interlocutorul nos
tru. L-au bătut cu un băț, l-au 
călcat în picioare, i-au rupt 
citeva coaste, i-au lezat plă-

mînii. Transportat în așezare, 
el nu și-a recăpătat cunoștința. 
Temîndu-se de răspunderea 
penală, paznicii au aruncat 
pur și simplu corpul lipsit de 
cunoștință undeva în apropie
rea închisorii. Și iată că acest 
tinăr muncitor negru care n-a 
fost niciodată în această așe
zare minieră a aflat pentru 
prima oară ce se numește so
lidaritate muncitorească. Un 
bărbat necunoscut — un mula
tru cu o statură uriașă, l-a ri
dicat și l-a dus pe mîini într-o 
baracă, unde trăia cu familia 
într-o mică cămăruță. El a 
povestit că minerii din locali
tate, aflind despre cele întâm
plate pe șantierul căii ferate, 
au strîns ceva bani, pentru a 
ajuta pe acei care va fi posi
bil, și că el este unul dintre 
acești mineri.

— De ce să cheltuiți bani 
cu mine ? Dați banii acelora 
care vor rămîne în viață- — a 
răspuns muribundul și, închi- 
zînd ochii, s-a întors cu fața 
spre perete. •>

— Ai început prost, tinere. 
Tu trebuie neapărat să, te ri
dici pe picioare, a insistat noul 
cunoscut, iar soția, o femeie 
bolnăvicioasă, înbătrînită îna
inte de vreme, cu ochi mari 
minunați, i-a apropiat de 
gură o farfurie cu supă de 
linte cu carne de vacă fiartă 
înăbușit, spre care, inghițin- 
du-și saliva, priveau cei trei 
copii ai ei.

—* Trebuie să vă însănăto
șiți — spunea ea încet.

-^Aceasta nu depinde de 
mine. Nimeni nu poate să a- 
lunge moartea cînd ea a venit 
deja.

— Omul poate tot ce vrea el 
cu tot dinadinsul- a spus 
mulatrul.

— In acest caz el ar fi-dum
nezeu.

t» Nu, el ar rămîne om.

A doua zi, în cămăruță a a- 
părut încă un necunoscut. El 
a adus o cărticică ruptă, scri
să în limba engleză, și toți 
trei — gazda, soția țlii și oas
petele — au început să se sfă
tuiască : da, ea trebuie citită. 
Interlocutorul nostru a început 
să citească numai pentru a nu 
jigni pe oamenii amabili, a- 
poi a fost atras, a început să-l 
intereseze. El era foarte slăbit. 
Coastele rupte îl dureau, parcă 
ar pulsa sub pansament. II 
chinuia tușea. Cu fiecare 
scuipătură scotea un cheag 
dens de sînge, 
începea să 
Iși pierdea cunoștința, 
vehindu-și 
punea din nou mina pe carte. 
In ea se vorbea despre un tî- 
năr muncitor care a biruit 
o boală groaznică, moartea, 
rămînînd în rîndurile luptă
torilor. Unele pagini s lipseau 
din carte. Și negrul din Afri
ca Neagră, care nu cunoștea 
prea multe despre Uniunea 
Sovietică,. stînd întins pe lavi
ță, închizîndu-și ochii, încerca 
să completeze în gînd părțile 
din carte care lipseau. In a- 
ceste gînduri despre țara ne
cunoscută, despre oamenii so
vietici neobișnuiți și atît de în
depărtați, despre tînărul cu 
numele care suna atît de stra
niu „Pavka", negrui căpăta 
treptat voința de a trăi.

Aceasta este o carte mare -“ 
spunea el cu ardoare. Ea 
îmi spunea — Insănătoșește-te, 
și m-am însănătoșit. Ea îmi 
spunea : Ridică-te: în picioare 
și m-am ridicat. Ea m-a făcut 
ceea ce am devenit acum. Oare 
intr-adevăr acest om-a relatat 
în carte despre el ?

— Da.
Dumneavoastră cunoașteți 

pe acest scriitor ? Puteți să-i 
transmiteți din partea mea...

— Nu, el a murit.
— Cum a murit ? între

barea a fost pusă în limba 
engleză. Am înțeles însă aces
te cuvinte fără traducere, dtr

iar camera 
se învîrtească. 

Re
iasă bolnavul

oarece ele au fost pronunțate 
ca un strigăt de nedumerire și 
durere. - - *

Vestea morții lui Nikolai 
Ostrovski, se pare, l-a uimit 
atit de mult pe interlocutor 
încît restul a povestit grăbin- 
du-se fără nici un fel de în
viorare. Administrația colo
nială l-a trecut pe lista nea
gră. Nimeni nu-l angaja în 
muncă. In pofida calificării 
sale înalte și rare, care se 
cerea în această regiune mi
nieră, nici o firmă nu voia să-l 
angajeze. Atunci noii săi prie
teni din secția locală a sindi
catului minerilor, care l-au 
îngrijit în timpul bolii, l-au 
sfătuit să-și schimbe numele 
de familie. Pentru un om din 
tribul său, aceasta n-a fost 
nimic neobișnuit, deoarece, 
potrivit credinței de acolo, un 
bolnav care s-a ridicat de pe 
patul de moarte, trebuie să-și 
schimbe numele pentru ca spi
ritul morții să nu-l poată găsi. 
La această schimbare el și-a 
luat numele și pronumele o- 
mului pe care l-a considerat 
salvatorul său. Salvator și în
vățător.

Astfel, în Africa Neagră, a 
apărut Pavel sau, mai precis, 
Pavka Korceaghin,. care a de
venit unul dintre conducătorii 
sindicali de frunte în ținutul 
său. La Congres el a sosit ime
diat după ce a. fost ciștigată 
renumita grevă a minerilor de 
pe Continentul Negru...

— Intre altele fie zis, în 
timpul acestei greve ale noas
tre, în ziare se scria că ea 
este condusă de cunoscutul 
comunist rus, Korceaghin — a 
spus interlocutorul. A spus ți 
dintr-o dată s-a cutremurat de 
risul lui vesel, răsunător. Iar 
burghezii vienezi, care au o- 
cupat cu frauen și freulein 
de-ale lor mesele vecine, au 
zîmbit de asemenea involun
tar, auzind

Dacă ar 
rîde!

(Din

rîsul Iui. 
fi știut ei de ce

ziarul „Pravda”)
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