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U ȘCOALA PRODUCJIEI
La noi, în Combinatul me

talurgic Reșița, lucrează 
peste 300 ingineri dintre 

care mai mult de jumătate 
sînt tineri. Pe mulți dintre ei 
îi găsești adesea, după orele 
de muncă, la bibliotecă sau la 
cabinetul tehnic cercetînd cu 
pasiune diferite lucrări, infor- 
mîndu-se cu noutăți din teh
nica mondială.

Sub îndrumarea comitetului 
de partid, conducerea combi
natului, organizația U.T.M., 
comitetul sindical, ASIT-ul 
și-au pus cu seriozitate, în 
special în ultima vreme, 
problema ajutorării tineri
lor ingineri în ridicarea ca
lificării lor profesionale, a 
perfecționării și adîncirii con
tinue a specializării lor. Mă
surile care s-au luat în aceas
tă direcție vin de altfel în în- 
tîmpinarea dorințelor marii 
majorități a tinerilor ingineri 
care înțeleg că absolvirea unui 
institut nu înseamnă nici de- 
cum sfîrșitul învățăturii, a 
studiului perseverent. Tinerii 
ingineri știu că intrarea în 
producție le cere să se pre
gătească în continuare pentru 
a fi în stare să țină pas cu 
ritmul rapid de dezvoltare a 
industriei noastre socialiste, 
pentru ca ei înșiși, pe de altă 
parte, să poată influența dez
voltarea tehnicii, să contribuie 
la progresul ei continuu. Pen
tru asigurarea unei bune pre
gătiri profesionale a tinerilor 
ingineri pentru ca ei să învețe 
în continuu sînt desigur diver
se forme. Cum am procedat 
noi î-n această privință.

înainte de toate ne-am o- 
rientat ca studiul tinerilor in
gineri să se facă în le
gătură directă cu proble
mele pe care le ridică proce
sul de producție. în procesul 
ridicării calificării tinerilor 
ingineri, al adîncirii cunoștin
țelor lor sînt rezolvate tot
odată multe probleme strin
gente ale producției. Pen
tru aceasta la multe din sec
țiile noastre tinerilor ingineri 
li se dă spre studiu și re
zolvare o serie de proble
me tehnice. La secția lami
noare, de pildă, i s-a dat ingi
nerului Constantin Ursulescu 
să alcătuiască un studiu critic

asupra calibrărilo- și să facă 
propuneri de ameliorare a ve
chiului sistem de calibrare. 
Tinerii ingineri de la oțelărie 
au participat la acțiunea în
cepută în I960 de perfecțio
nare a procesului tehnologic 
și a agregatelor studiind pro-

ingineri
de la Combinatul
tinerilor

metalurgic Reșița

blemele în legătură cu turna
rea lingourilor mai mari, for
jarea pieselor grele, îmbună
tățirea calității oțelurilor pen
tru bandaje și discuri de cale 
ferată, studierea parametrfirr 
cuptoarelor Martin de mare 
capacitate etc.

Repartizarea spre sturfiu 
a unor teme precise — pes-

tru tinerii ingineri, 
izvorîte din necesitățile 
lui de muncă, a avut și 
influență pozitivă atît asupra 
ridicării calificării tinerilor 
ingineri cît și asupra produc
ției. Inginerului Pavel Daud 
de la hala nouă i s-a dat, de 
pildă, să studieze problema 
îmbunătățirii etanșeității tur
binei AKP-3. Aceasta e o pro
blemă foarte importantă de 
care depinde în cea mai mare 
măsură randamentul turbinei. 
El a proiectat și executat un 
nou tip de carcasă labirint gă
sind o soluție interesantă care 
nu mai duce la derin-rnarea 
acesteia în timpul încălzirii și 
aduce după sine mărirea ran
damentului turbine:.

Dar această pregătire prin 
studiu individual nu e sufi
cientă. Tinerii ingineri trebuie 
să-și confrunte părerile, ast
fel incit să realizeze un schimb 
de experiență util tuturor, și 
care să contribuie Ia găsirea 
unei soluții eficace in proble
ma discutată, fia noi au fost 
organ-zate periodic asemenea 
discuții la secția 
de fontă. Ternele,
procesul de muncă se anunță 
fin vreme dine posibilitatea 
ca parriapanții la dezbatere 
să se pregătească temeinic stu- 
c_nd literatura de specialitate, 
consultîndu-se cu inginerii mai

tineretului
Anul XVII, seria O nr. 5735

turnătorie 
luate din

In raionul Criș 
toate mijloacele de 
care dispun unită
țile agricole socia
liste sînt mobilizate 
la efectuarea lucră
rilor de îngrijire a 
culturilor. Zilele a- 
cestea s-a terminat 
prima prașila la 
floarea-soarelui, iar 
la sfecla de zahăr 
și cartofi s-a termi- 

de-a

Pregătiri
pentru vacanța

de vară

a elevilor
In regiunea Mureș — Autono

mă Maghiară își vor petrece va
canța de vară din acest an circa 
12.000 de copii din întreaga 
țară. Se vor întiilni în aceste ta
bere copii ai minerilor din Va
lea Jiului, ai oțelarilor din Hu
nedoara, cu cei ai colectiviștilor 
din Dobrogea, ci petre' sfor din 
Oltenia și de pe Vciea Prahovei.

în acest scop în taberele din 
jurul Homorodu'ui, Chirui Băi, 
Sovata, Miercurea Ciuc, Răstoli- 
ța, Lunca Bradului, Borsec, Izvo
rul Mureșului se fac intense pre
gătiri.

★
In altă parte a țării, în re

giunea Brașov, la Predeal, Ti
mișul de Sus, Bran, Zizin, Bu- 
dila și în alte locuri pitorești 
își vor petrece vacanța de 
vară peste 28.000 elevi din re
giunile București, Mureș — 
Autonomă Maghiară și Dobro- 
gea. Pentru ei au fost ame
najate în cele 53 tabere biblio
teci, săli de cultură și altele.

In alte localități din regiu
ne, situate la poalele munților 
au fost de asemenea organi
zate colonii pentru 1.000 de 
copii din grădinițele întreprin
derilor brașovene.

(Agerpres)

Babos Coloman, unul dintre 
tinerii strungari fruntași din 
secția motoare a Uzinelor 
„23 August" din București.

La secția de albitorie a cen
trului de finisaj al Filaturi: 

„Dacic" din Capitate
Foto : AGERPRES

doua. In multe gos
podării colective, 
printre care Sinta- 
na, Olari, Vărșand 
și Grăniceri, s-a e- 
fectuat pe suprafețe 
însemnate prașila a 
treia la sfecla de 
zahăr.

Lucrările de în
grijire a culturilor 
se desfășoară intens 
și în celelalte ra
ioane din regiunea

Crișana. In raioa
nele Oradea și Sa- 
lonta. bunăoară, s-a 
terminat prașila in- 
tîia la floarea-soare- 
lui, iar la cartofi și 
sfecla de zahăr se 
apropie de sfirșit și 
prașila a doua. Pe 
mari suprafețe a 
fost prășit și po
rumbul.

o Mamcia, ca de 
aftfel pe tot litora
lul, zilele acestea 
sint Z'le de febrilă 
activitate. Peste 
tot se fac intense

preget.- pentru primirea oas- 
peț.lor ve.nrți la odihnă. Ho
teluri mori gigantice, cu mul- 

i etaje, in construcția
rc arhîtecții și-au put fan

tezia și îndrăzneala. se ri
dică chiar din nisipul plajei. 
Feeria decora. _i nou al 
-netei o întregesc finSnile 
teziene, baz:nele de inct 
fete-restaurant «n forare de 
perei sou uriașe cupole de 
ton cd iți dau impres c că 
tesc pur și simplu in oe*. 
aceste zile, in preajma 
grupului de hoteluri, cu 
o capacitate de 5.00C de 
locuri care vor fi date 
anui ocestc în folosin
ță constructor- coboară 
schelele, foc uit mele fi
nisări, cameristele ame
najează interioarele co
chete in timp ce grădi
narii plantecză in jurul 
lor sute de mii de flori.

La 
muncii 
odihnă 
și plăcută surpriză. Pe ar
tera centrală în mijlocul 

se finisează in prezent 
unui r,ou centru 

O piață ocopectc. 
restaurant. bufet 

cofe-

te ce

bune și rcp'de deserviri a me
sei la cele 16 cantine din E- 
forie.

La Techirghiol, un nou debar
cader și o mere și 
construcție a băilor 
nămol îi eșteeptă pe __ r.,

înainte de a cjunge la Vasile 
Roaită. o veste plăcută pentru 
îndrăgostiți! turismului auto. In 
vederea unei circulații mai râ
pele și ușoare. de la ieșirea 
din Constanța și pînă 'a Vcsile 
Roaită soseaua a fost lărgite, 
dublindu-se. Prin construirea și 
darea in folosință a unui mare 
hotel, în vecinătatea căruia s-a 
construit și o spendidă 
tină—resta u rant, stațiunea 

Roaită ‘ ' sporește

cen- 
Vc- 

a.nul

stanță mai frumoasă, împodo
bită cu noi blocuri de locuințe, 
cu noi și moderne magazine, cu 
artere mai largi și mai frumoa
se. Un lot mare de autobuze 
TV 2 și Skoda împreună cu linii
le de troleibuze care fac legă
tura directă între gara nouă și 
Mamaia vor face mai plăcută, 
mai confortabilă și mai rapidă 
deplasarea pe întregul litoral.

Multe s-au făcut și se fac în 
stațiunile de pe litoral pentru 
odihna tot mai plăcută a oa
menilor muncii, dar trebuie spus 
că pe alocuri mai sint și unele 
neglijențe și că experiența ani
lor trecuți nu a servit peste tot 
la tragerea unor 
respunzetoare.

Studenții noștri — ca și 
invitații lor 
tare — vor reveni cu drag 
la tabăra lor de corturi 
de a Costinești. Între
prinderea balneară Man
galia, de care aparține 
această stațiune, 
te probabil că 
cere despart plaja de 
tabăra de 
tot o notă a 
lui pe care trebuie să-l 
găsească aici studenții. Se 
pare de asemenea, cum 
lucrurile acum la puține 

zile înaintea deschiderii sezonu
lui, că studenții vor fi nevoiți 
anul acesta să facă sport tot pe 
maidanul din spatele gospodă
riei colective care nu are nici 
un fel de amenajare. La Efo
rie, cine nu a admirat frumu
sețea zveltă a teraselor de pe 
plaje ? Dar nu puțini s-au în
ciudat privind hainele agățate 
cu tot felul de sirene și ațe’de 
balustradă. Cu toate că s-a 
hetărit de mult, ICAS-ul nu a 
montat nici acum pe plaje cele 
10.000 de cîrlige pentru haine. 
Tot la Eforie trebuie spus că 
deocamdată sînt încă puține 
chioșcuri de răcoritoare pe 
plajă.

Toate acestea sînt lucruri care, 
cu mai multă perseverență di>n 
partea întreprinderilor direct in
teresate, în zilele care au mai 
rămas penă la deschiderea sezo
nului pot fi remediate.

I. ȘERBU

concluzii co

de peste ho-

(Agerpres)

Foto : N. STELORIAN

I

caza-
13.100 

Șerbă-

socoa-
bă lăriile

corturi sînt 
romantismu-

_ fi- _ji de fieri. 
Eforie. oome-Ulor 
ce vor veni la 

li se cierâ o nouă
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București

Prim Fier vechi
oteldriilor

Praga. 17 mai 1961.

Succese ale luminătorilor hrăileni
Luminătorii brăileni 

noi succese în lupta

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

Dragi tovarăși,

în numele nostru personal și al întregului 
popor cehoslovac, vă mulțumim cu un sen
timent de profundă bucurie pentru felicitările 
calde și saluturile tovărășești ce ne-ați adre
sat în numele Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, al Consiliului de 
Stat, al guvernului Republicii Populare Ro
mine și al întregului popor romîn frate, cu 
prilejul sărbătorii naționale a țării noastre — 
a 16-a aniversare a eliberării patriei noastre 
de către glorioasa Armată Sovietică.

Poporul cehoslovac manifestă un sentiment 
de profund respect pentru aprecierea dată 
de dv. rezultatelor muncii lui în opera de 
construire a societății socialiste dezvoltate.

Credincioși principiilor internaționalismu-

lui socialist, vom dezvolta și adinei și în vii
tor prietenia și colaborarea reciprocă cu po
porul romîn care s-au manifestat recent atît 
de convingător și în spirit tovărășesc cu pri
lejui vizitei delegației cehoslovace de partid 
și guvernamentale în Republica Populară Ro- 
mînă. Umăr la umăr cu Uniunea Sovietică și 
împreună cu celelalte țări socialiste, poporul 
cehoslovac va contribui în și mai mare mă
sură la întărirea unității și forței lagărului 
socialist, la promovarea principiilor coexis
tenței pașnice și-și va depune toate eforturile 
în slujba victoriei definitive a cauzei păcii și 
socialismului în lume.

Noi, la rîndul nostru, vă salutăm, dragi to
varăși, și vă urăm succes deplin în munca dv.
ANTONIN NOVOTNY 

secretar al Comitetului Central al
Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace
VILIAM SIROKY

Președintele guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace

Corul Fabricii
de rulmenți din Birlad

țiunii 
construcțiile 
comerciol.
un mere 
expres cu cutodeservire.
tării, mogazine de produse lac
tate și c teie, toate dotate cu 
cea mai modernă aparatură. 
In vecnctetea lor se înalță 
ocum occtui telecomunicațiilor 
care odooostește o sală de ca
bine telefonice, biroul de voiaj 
C.F.R. și cel ol TAROM.

Intr-o discuție cu conducăto- 
i întreprinderii bclnecre de 
ici. om af et că. remediind 

neajunsurile anilor ce cu trecut, 
pentru primirea oaspeților s-au 
luat măsuri importante. In locul 
simplului ghișeu de repartiție și 
cc za re care era întotdeauna 
foarte aglomerat, anul acesta 
vor funcționa 4 ghișee, autobu
zele vor conduce pe oaspeți 
pînă la vilele lor. Au fost luate 
măsuri in vederea unei

acesta ccpacitatea 
re cjungînd la 
locuri. De la 
nescu, președintele sfatului popu
lar al orașului Vcsile Roaită, a- 
năm că in centrul stațiunii se va 
deschide o mare bibliotecă cen
trală cu sală de lectură. Afiăm 
de asemenea că bibliotecile de 
aici vor primi anul acesta 35.000 
de volume noi. Punctele cultu
rale cu și primit dejo 2.000 de 
discuri noi și un bogat mate
rial cuitural-sportiv.

Mangalia este și 
moașă, în acest an 
șului fiind complet 
ÎS noi blocuri de 
tregind urbanistica 
stațiunii. Vizitatorul din 
trecut va fi plăcut surprins 
construcția sanatoriului balnear 
cu 500 locuri ridicat pe faleza 
plăjii.

Trebuie să notăm de aseme
nea că vizitatorii din acest an 
ai litoralului vor admira o Con-

ea mai fru- 
centrul ora- 

reconstruit, 
locuințe in- 
modernă a 

anul 
de

Foto : GR. PREPELIȚA

înscriu 
pentru 

obținerea unei producții spo
rite de bună calitate. Graficul 
întrecerii arată că de Ia în
ceputul anului și pînă în pre
zent colectivul Uzinei „Lami
norul" din Brăila a dat peste 
plan 3.620 tone de laminate. 
Prin încălzirea uniformă a 
țaglelor în cuptor, rebuturile 
admise au fost reduse cu a- 
proape 10 la sută, economisin- 
du-se astfel 51 tone de metal.

Brigăzile de laminatori con
duse de comuniștii Ion Ivan 
și Alexandru Cîrlan au reali
zat în această perioadă cei 
mai înalți indici de utilizare 
a agregatelor și au redus re
buturile sub indicele admis. I

I
Metode avansate 

în exploatările forestiere
Lucrul în brigăzi complexe 

și aplicarea metodei de ex
ploatare a lemnului de fag 
prin scoaterea lui din parche
te în trunchiuri și catarge îi 
ajută pe muncitorii forestieri 
din regiunea Brașov să obți
nă o valorificare mai econo
mică a masei lemnoase. Ast
fel, indicele de utilizare 
masei lemnoase exploatate 
primele 4 luni ale anului 
crescut cu 7 la sută față 
plan. Ca urmare, s-au obținut 
în plus 2.820 m.c. lemn ră- 
șinoase, fag și stejar.

O atenție deosebită acordă 
valorificării materialului lem
nos muncitorii din unitățile 
de industrializare a lemnului. 
Sînt fruntași în această ac
țiune muncitorii întreprinde
rii forestiere Brașov, care au 
produs cu aproape 35 la sută 
mai multă cherestea de cali
tate superioară decît era pla
nificat.

a 
în
a 

de

Zntr-o dimineajă de 
prin firidele ce 
puțina lumină ce

aprilie, 
filtrează 
străbate 

în palatele Vaticanului, putea fi 
văzut un preasfînt îmbrăcat în su
tană neagră, jeluindu-se, cu mîi- 
nile încrucișate la piept.

— Doamne dumnezeule... Cum 
de-ai putut să ne faci tocmai 
nouă asemenea nedreptate... Cum 
de-ai permis unui om fără dum
nezeu, unui comunist, să pătrun
dă primul în împărăția ta... Doară 
nouă, celor ce te slujim de sute 
de ani ne-ai promis împărăția ce
rurilor. Și cînd colo, pe mina cui 
o dai ?

Și bobirnacele date dumnezei
rii curgeau cu nemiluita. Preasfîn- 
tul vărsînd aproape o lacrimă, 
deschise un tom voluminos, mu
cegăit și începu să rostească din 
el cu glas dulceag de amvon 
întru lămurirea domnului cel vi
treg care era acuzat că dăduse 
cerul pe mîinile comuniștilor.

— N-a vrut oare Copernic, în 
1500 prin ereziile sale filozofice 
să te defăimeze ? Și ce-am făcut 
noi ? Congregația indexului 
condamnat învățătura și i-a ars pe 
rug cartea. Noroc că apucase să

I-a

După terminarea lucrului — citirea presei la 5.M.T. lanca (regiunea Galați)
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. Brigăzile de muncă patrio
tică ale tineretului din regiu
nea Suceava au colectat în 
decurs de o lună 193 tone de 
fier vechi. Realizări frumoase 
în această privință au înre
gistrat tinerii din raioanele 
Botoșani, Cimpulung și Vatra 
Dornei.

în primele 4 luni ale anului 
oamenii muncii din satele și 
orașele regiunii au trimis fur
nalelor Reșiței și Hunedoarei 
2.981 tone de fier vechi.

(Agerpres)

A TRĂDAT.,,
moară, altfel s-ar fi prăjit in aufo- 
dafe împreună cu cartea lui... 
Sluga diavolului, Giordano Bruno, 
acest eretic care vorbea despre 
nemărginirea Universului și a 
mii, negindu-fe pur și simplu, 
sfirșit prin a fi purificat de 
pe rug ??... Și asta tot pentru 
menține cerul, dumnezeule, 
care pînă la urmă voiam cu el 
noi să ne blagoslovești și nu 
alții, necredincioși I Ne-am 
fuit apoi cu Galilei, care des
coperise pete în Soare, simbo
lul curățeniei dumnezeiești. Amin- 
tește-fi ce spunea : „Toate argu
mentele mele -erau întrerupte și 
mi se punea mereu înainte pasa
jul din sfînta scriptură cu minu
nea lui losua, ca argument su
prem. Am citit și eu la rîndul meu 
aceste cuvinte ciudate ale sfintei 
scripturi «cerul este solid și lucios 
ca o oglindă de metal», dar mi 
s-a răspuns prin injurii"... Ehei, 
nu ne-am jucat niciodată I După 
cum vom începe să ne răfuim, 
chiar acu', cu Daniele Petrucci, cel 
care a nesocotit interdicția noas
tră și-și continuă experiențele sale 
blesfemafe de laborator I Și 
drept răsplată... Mă rog, un sput
nic, doi... hal și un cățel... dar

lu- 
n-a 
viu 
a-ți 
pe 
pe 
pe 
ră-

deun comunist în ceruri, prea e 
tot...

Poate că preacuvioasa față 
sericească ar mai fi continuat 
cu alte argumente, printre care 
bănuim că s-ar fi putut strecura 
uciderea celor 30.000 de eretici 
albigenzi în anul 1209, anatemele 
aruncate asupra oamenilor de ști
ință sub imperativul papei Pavel 

care a rostit „Religia trebuie

bi- 
?i

II să

I
*

ai ideilor lui Bruno cel ars pe 
rug de înaintașii lor, au descope
rit ceva. Este posibil ca pe alte 
planete să tie descoperite cu ade
vărat ființe vii. In acest caz lucrul 
cel mai bun ar fi acela de a le 
converti întru religie. Aci a- 
junși, fantezia sfinților părinți a 
căpătat deodată aripi și a început 
să-și făurească visuri atît de în
drăznețe incit nu ne putem opri 
să nu-i declarăm eretici. Nu de 
alta, dar chiar cardinalul Ottavia- 
ni, conducătorul tribunalului 
prem al bisericii romane i-a 
temizat pe oamenii sovietici 
oarece „încearcă să violeze
rul cu isprăvi spațiale". Acum, 
deodată, scrupuloșii religioși de
vin posedați de idei necurate, 
pentru care au ars pe rug afîta 
amar de omenire. Ceea ce huleau 
ieri, onorează azi I Dar ce nu 
face religia pentru a-ți menține 
influența în descreștere, încercînd 
să fie... modernă, să-și adjudece 
pe cît posibil... imposibilul, voind 
inutil să dovedească că între re
ligie și știință nu există contradic
ție, și că religia fine chiar pa
sul cu... știința l După cum. 
s-a relevat recent în presa occi-

su- 
ana- 
de- 
ce-

estenimicească știința căci ea 
dușmanul religiei".

Dar sfînfa față bisericească a 
privit pe firidă și a văzut o agi
tație turbată. Zeci de maici, 
preoți, prelați, călugări, aflători ai 
cosmicei vești, ieșifi din gangurile 
vechilor palate ale Curiei romane, 
se zbateau în deznădejdea ne
dreptății făcută lor de cel de sus. 
Ce trebuie făcut ? Răsfoind biblia 
și neajungînd la nici un răspuns la 
întrebarea cea chinuitoare, afîf 
acesta, cit și alți cardinali și 
episcopi, devenind brusc adepți

dentală, unul dintre episcopi, al 
cărui nume este ținut deocam
dată secret, a prezentat co
misiei pregătitoare a Sinodului 
ecumenic o propunere formidabi
lă. Acesta a propus ca, fără să 
se piardă timp inutil, să se stu
dieze problema cum s-ar putea 
organiza mai bine creștinizarea 
locuitorilor de pe Marte, Venus 
etc. Comisia n-a adoptat deo
camdată nici o hofărîre. Există o 
deficiență. La ora actuală, la dis
poziția preasfintelor fețe nu există 
nave cosmice. Mulți dintre aceștia 
au nutrit gindul să-l roage pe 
cardinalul Spellman din S.U.A. să 
aranjeze el ca atunci cînd bunul 
dumnezeu o să ajute america
nilor să poată lansa și ei în 
Cosmos o navă cu oameni, printre 
aceștia să se afle de sămînfă și 
vreo doi, trei călugărași. Vorba 
ceea ; ce e bine, nu e rău I Alte 
amănunte nu se cunosc decît că 
în cetatea Vaticanului a început 
recrutarea de misionari 
nauți.

Dar pînă 
dumnezeirii 
făcut-o...

cosmo-

una-alta, nu-i iartă ei 
figura pe care le-a

CAROL ROMAN
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Expoziția de fotografii artistice de Ia Moscova. In foto : „Cel mai puternic generator electric e 
gata I". Autor : I. Fetisov
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Al doilea Dîrjov?
/n istoria descoperirilor ar

heologice, sînt frecvente 
cazurile cînd un țăran, să- 

pînd temelia unei case, un puj 
sau pur și simplu, răsfutqînd braz
dele cu plugul, a găsit vestigii 
ale trecutului îndepărtat —■ vase, 
oseminte, depozite de monede, 
despre care ulterior oamenii de 
știință au aflat din întîmplare.

Dar descoperirea făcută de co
lectivistul llie Șerbănescu, din co
muna Bugiulești, raionul Oltețu, 
regiunea Oltenia, nu este rezul
tatul unei simple întîmplări.

Colectivistul- llie Șerbănescu a 
adus la lumina zilei o serie de o- 
seminfe și obiecte de o mare va
loare științifică, conștient, căutînd 
cu migală fiecare rămășiță.

In timpul cercetărilor sale, a 
săpăturilor făcute, llie Șerbănescu 
a depistat nu mai puțin de 18 
puncte cu depozite fosile, plus 
altele cu fragmente ceramice.

Dîndu-și seama că are de a face 
cu o adevărată comoară arheolo
gică și că singur nu o va putea 
pune în valoare, llie Șerbănescu a 
trimis o scrisoare Academiei R. P. 
Romîne, ebre, la rîndul ei, a re
mis-o cercetătorilor arheologi și 
paleoantropologi. Sesizați de cele 
descrise de colectivistul din Bu
giulești, aceștia au organizat în 
sat o primă expediție în toamna 
anului 1959. Sondajele făcute, în 
urma cărora s-au găsit mari can
tități de oseminte în conexiuni a- 
nafomice, au dus la concluzia că 
în subsolul comunei se află în- 
fr-adevăr lucruri de o imensă va
loare științifică.

în primăvara anului trecut, ex
pediția a revenit în Bugiulești. Fi
rește un ajutor însemnat l-a dat

llie Șerbănescu. întregul sat a 
primit cu bucurie și interes pe 
oamenii de Știință.

Aducerea la lumină a oseminte
lor a necesitat, din partea cerce
tătorilor, o muncă plină de mi
gală. Tehnica dezvelirii impunea 
o minuțioasă documentare foto
grafică, astfel că astăzi, în labo
rator se studiază nu numai oasele 
propriu-zise, ci și așezarea lor, 
așa cum a fost fixată — strat după 
strat — pe peliculă,

In primul rînd, deci, în vederea 
încadrării cronologice, s-au urmă-

0 importantă 
descoperire 

științifică făcută 
de un țăran colectivist

rit problemele stratigrafice. S-a 
ajuns la concluzia că punctul 
Pietriș — unde s-au făcut săpătu
rile — se află în zona litorală a 
unui lac din timpul perioadei cua- 
ternare.

Pe la sfîrșitul terțiarului, acest 
lac ocupa Oltenia, cîmpia Mun
teniei, pină în sudul Moldovei. In 
cuaternar, o dată cu înălțarea 
munților Carpați, apele lacului 
s-au retras spre sud, iar zona li
torală s-a restrîns. Teritoriul actua
lului sat Bugiulești se află în zona 
unui fost golf al acestui lac. După 
cum se știe, în regiunile de gol
furi se ascund nisipuri și mllurl 
care formează adevărate capcane 
naturale pentru animalele venite 
să se adape. Ele se scufundă și 
pier.

Săpăturile au scos la iveală o 
impresionantă cantitate de ose
minte. aparținind la 12 specii de 
animale — de la greoiul elefant 
de miază-zi, de la rinocer, cal, 
cerb, pină la animalele mici ca 
vulpea și rozătoarele.

Această descoperire prezintă 
un deosebit interes științific de
oarece asociația de animale de 
aici este contemporană cu cele 
mai vechi unelte de producție cu
noscute pină în prezent pe terito
riul fării noastre, unelte descope
rite, după cum se știe, nu de mult 
lingă Slatina, pe valea Dîrjovului. 
Se pare că urmele de viață de la 
Dîriov — cunoscute sub numele : 
„cultura de Prund" — ar fi cele 
mai vechi din Europa. Ele datea
ză din cuaternarul inferior și au 
o virstă de cca. 600.000 de ani. 
Se cunoaște acum, deci, mult mai 
complet fauna din perioada în 
care cei mai vechi locuitori de pe 
teritoriul fării își făureau primele 
lor unelte.

In apropierea punctului Pietriș 
din satul lui /lie jerbănescu, s-au 
găsit și cîteva piese caracteristice 
„culturii de Prund". Ele constituie 
indicii aproape sigure că în acest 
loc se vor găsi urme mult mai 
bogate ale străvechii culturi, Bu- 
giuleștii fiind, după cit se pare, 
un al doilea Dîrjov.

Cele de mai sus nu sînt decît 
primele rezultate ale cercetărilor 
făcute de Centrul de cercetări an
tropologice și Institutul de arheo
logie ale Academiei R. P. Ro
mine, cercetări care au avut ca 
punct de plecare descoperirile 
făcute de colectivistul llie Șerbă- 
nescu. Studiile vor continua în 
vara acestui an.

’ DAN LAZARESCU

tt’ ară îndoială că în mo- 
Jr mentul cînd a desco

perit că lumina albă 
provenită de la soare este 
de fapt o lumină com
pusă, formată dintr-o se
rie de radiații simple de dife
rite culori, ilustrul matemati
cian, fizician, astronom și filo
zof englez din sec. XVII— 
XVIII, Isaac Newton, nu pu
tea să presupună că descope
rirea lui avea să dea naștere 
unui important domeniu al fi
zicii — spectroscopia — și avea 
să devină un mijloc de inves
tigație și de analiză, adesea de 
neînlocuit.

Spectroscopie 
practică

Se aflăm în oțelăria Uzinei 
de tractoare „Ernst Thălman" 
din Brașov. Foarte curînd oțe
lul incandescent va părăsi 
cuptorul. Va fi oare compozi
ția șarjei cea indicată ? Mai
strul oțelar ia proba de oțel 
topit iar spectroscopistul, cu 
ajutorul stilometrului — un 
dispozitiv simplu care des
compune lumina emisă de me
talul incandescent și permi- 
țînd determinarea intensității 
liniilor spectrale emise sta
bilește, în numai cîteva 
minute dacă vanadiu!, cro
mul, manganul sau cuprul 
se află în proporțiile cerute 
de procesul tehnologic. In a- 
cest caz, ca și în foarte multe 
altele, analiza spectrală înlo
cuiește în mod definitiv cla
sica analiză chimică, față de 
care are avantajul indiscuta
bil de a fi mult mai rapidă, 
mai ieftină și mai precisă.

Nu putem vorbi despre ana
liza spectrală fără a aminti fap
tul deosebit de important că 
ea este singura care poate da 
indicații sigure asupra compo
ziției chimice a corpurilor ce
rești care sînt departe de a fi 
la... îndemîna cercetătorilor. 
Totodată, spectrul este un mij
loc de a măsura, pe baza 
„efectului Doppler — Fizeau", 
vitezele fabuloase ale aștrilor 
aflați la distanțe uriașe de noi.

Să ne întoarcem însă pe Pă
mînt, unde fizica atomică, fi
zica corpului solid, chimia, bio
logia ca și celelalte ramuri ale 
științei au avut si au încă 
mult de profitat de pe urma 
spectroscopiei. Incepînd cu 
descoperirea unot elemente 
chimice cum sînt cesiul și ru- 
bidiul și terminînd cu analiza 
constituției unor materiale ar
heologice, la care aplicarea 
altor metode ar duce la dis
trugeri ireparabile, metodele 
spectrale au adus cercetării 
științifice servicii extraordina
re. Nu mai puțin importante 
sînt avantajele pe care le ofe
ră aplicarea spectroscopiei în 
diversele procese industriale, 
în industria siderurgică, me
talurgică, chimică, farmaceuti
că, sau alimentară.

moleculară care se desfășoară 
de cîțiva ani. Una dintre a- 
cestea — cu privire la împrăș- 
tierea luminii în lichide-este 
aplicată, în colaborare cu Ins
titutul Chimigaz din Mediaș și 
uzinele chimice din Turda, la 
măsurarea gradului de polime- 
rizare a maselor plastice, fi
ind un bun mijloc de a aprecia 
calitatea acestora.

Cu deosebire rodnică este 
colaborarea spectroscopiștilor 
de la Institutul de fizică cu in
dustria chimică, în special prin 
intermediul Institutului de 
cercetări chimico-farmaceutice. 
In momentul de față, meto
dele spectroscopice care per-

Preocupări rominești 
în domeniul 

aplicării spectroscopiei 
în industrie

mit în multe cazuri un con
trol eficient al purității sub
stanțelor sintetizate și o do
zare rapidă și precisă a sub
stanțelor care intră în alcătu
irea unui amestec, se folosesc 
la studiul fazelor de realizare 
a unor noi medicamente cu 
acțiune hormonală și antican- 
ceroasă.

Pentru I.O.R., cunoscuta fa
brică de aparate optice, cola
borarea cu Institutul de fizică 
are o importanță tot mai 
mare. Pe baza soluțiilor indi
cate de institut, întreprinderea 
a produs anul trecut o serie 
de filtre monocromatice pen
tru fotometrele care au căpă
tat o utilizare din ce în ce

mai largă în laboratoarele de 
chimie, 
dicale.

Care 
tinderii 
pice în 
Ce planuri aveți 
lărgirii colaborării 
ția în această direcție ?

Iată răspunsul pe care ni l-a 
dat la aceste întrebări conf. 
univ. Margareta Giurgea :

,,ln primul rînd vom dezvol
ta cercetările în colaborare cu 
industria de mase plastice. In 
prezent produsele acestei ra
muri necesită încă o mai pre
cisă caracterizare cu privire la 
masa și forma macromolecule- 
lor obținute. Deocamdată stu
diem greutățile moleculare ale 
maselor plastice poliacrilice. In 
viitor se vor aborda și cerce
tări referitoare la forma ma- 
cromoleculelor, se vor extinde 
studiile la diverse produse ale 
industriei de mase plastice, se 
va urmări acțiunea diverșilor 
activatori etc. In acelaș timp 
urmărim realizarea unor in
stalații de analiză prin difuzia 
luminii a căror manevrare să 
fie mai puțin dificilă și pre
tențioasă, astfel incit metoda 
să poată fi treptat introdusă ca 
metodă permanentă de control 
în industrie.

In domeniul colaborării cu 
industria farmaceutică ne vom 
orienta activitatea în direcția 
găsirii unor metode spectrofo- 
tometrice de analiză originale, 
metode de caracterizare spec- 
troscopică a unor produse nou 
sintetizate etc.

O altă preocupare a spectro. 
scopiștilor de la Institutul de 
Fizică este formarea cadrelor 
tinere de spectroscopiști atît 
de necesare în multe ramuri 
ale economiei naționale.

biochimie, analize me-

sînt perspectivele ex- 
metodelor 
economia

spectrosco- 
națională ? 
în vederea 
cu produc-

ADRIAN COSTA

Aportul metodelor 
spectroscopice

Paralel cu lucrările de im
portanță teoretică, o susținută 
activitate în domeniul cerce
tărilor de spectroscopie apli
cată se desfășoară la Insti
tutul de fizică al Academiei 
R.P.R.

Zilele trecute, vizitînd insti
tutul am avut o interesantă 
convorbire cu conf. univ. Mar
gareta Giurgea, șefa laborato
rului de spectroscopie, care 
ne-a expus cîteva din preocu
pările în acest domeniu.

Este vorba în primul rînd 
de lucrările de spectroscopie

Pe șantierul uriașei fabrici 
de nitrogen de la Sala (R.S. 

Cehoslovacă).
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Instalație de absorbție a fumului șl gazelor emise in timpul 
suduri! produsă la Institutul pentru protecția muncii.
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NOU
Creierul

Institu- 
cercetări 

în dome- 
car- 

Ka ra
ia 

ma-

Colectivul 
(ului de 
științifice 
niul industriei
bonifere din 
ganda a trecut 
realizarea unei 
șini care să coman
de toate mecanis
mele minei conform

electronic al minei
unui program stabilit 
dinainte.

Astfel de agregate 
nu au mai existat 
pină acum in indu
stria carboniferă. 
Creierul minei va pri
mi informația nece
sară de la mașinile 
subterane prin ca
blul telefonic cu a-

jutorul unui sistem 
de emițătoare. în 
conformitate cu da
tele primite, dispo
zitivele de calculat 
ale dispecerului au
tomat vor regla în
tregul mers al extrac
ției de cărbune ți a- 
ducerea sa la supra
față.

Un grup de specialiști sovie
tici, a construit un laminor de 
o construcție principial nouă.

Noul laminor este compus 
dintr-o linie automată, cuprin- 
zînd grupuri de mașini și me-

Laminor uriaș
rl

cqinisime dispuse în flux tehno
logic. Lungimea liniei este de 
350 metri. Ea este echipată cu 
400 de motoare electrice cu 
o putere totală de peste 
30.000 Kw. Deși de mare capa
citate, dimensiunile laminorului 
sînt reduse mult în comparație 
cu Instalațiile similare.

Un număr de 12 caje, avind 
cilindrii situați orizontal și ver
tical, asigură prelucrarea 
condiții optime a lingourilor 
o secțiune de 350/350 mm 
semifabricate cu secțiunea 
60/60 mm.

Viteza de laminare este 
50—70°/» mai mare decît in alte 
țâri ți poate fi încă sporită.

în 
cu 
în 
de

cu

„Știința în ajutorul 
omului11

Este titlul uneia dintre 
cele mai interesante lu
crări de popularizare pen
tru tineret apărută în co
lecția „Știința învinge". 
Cartea lui E. T. Fadeev re
prezintă o sinteză a desco
peririlor modeme în cele 
mai importante ramuri ale 
științei și tehnicii: astro
nomie, astrofizică, biolo
gie, geologie și geofizică, 
fizică atomică, chimie, ge

CE SĂ CITIM

netică științifică, medicină, 
electronică și cibernetică, 
meteorologie.

O asemenea diversitate 
tematică dă cărții un ca
racter de informare gene
rală, accesibil unor cercuri 
foarte largi de cititori.

Un mare merit al lucră
rii stă în interpretarea ma- 
terialist-dialeetică a fapte
lor și fenomenelor, în fap
tul că autorul subliniază în 
permanență felul cum îl a- 
jută știința pe om concret 
în practica de producție, 
în înfrumusețarea vieții lui 
de toate zilele. Lectura a- 
cestei cărți va contribui în 
cea mai mare măsură la 
completarea culturii gene
rale științifice, la lărgirea 
orizontului științific.

Ing. V. HORIA

Roboți electronici pe ogoare
Tinînd seama de situația meteorologică și de parametrii 

solului, mașina cibernetică de programare agricolă 
stabili în mai puțin de un minut planul operațiilor 

pentru ziua respectivă. Agronomul de serviciu scoase din 
„creierul electronic" foile bătute la mașină în care erau pre

văzute adîncimea necesară arăturilor, viteza și ordinea de 
desfășurare a tractoarelor pe tarlale și se îndreptă repede 
spre centrala dispecerului.

După ce dispecerul își aruncă privirea pe programarea 
primită, el manevră abil cîteva butoane și pe ecrane apărură 
imaginile clare ale ogoarelor pe care înaintau rapid într-o 
ordine desăvîrșită detașamente întregi de tractoare automate.

Minunile cele mai fantastice 
din basme, care timp de 
milenii păreau visuri irea

lizabile, devin in zilele noastre 
realități obișnuite.

Oricit ar părea de uluitor, 
dar pină și anticiparea atit de 
fantastică de la începutul aces
tui articol ar putea deveni 
realizabilă. Aceasta, datorită 
unei invenții care va revolu
ționa, fără îndoială, metodele 
practicii agricole și care apar
ține tractoristului sovietic Ivan 
Loghinov.

Dar să luăm lucrurile la rind.
Era în toamna anului '958. 

Un tractor incinta pe cimpiile 
desțelenite și brăzda rele plugu
rilor sale se înfigeau adine în 
pămînt, răsturnind brazdele ne
gre. Dar de ce s-a adunat oare 
atita lume pe marginea tarla

lei î De ce urmăresc oamenii 
cu atita atenție mersul tracto
rului ? lată că puternica mașină 
se apropie și acum se observă 
clar un fapt cu totul neaștep
tat : la volanul uriașului de 
oțel nu se află nici un tracto
rist Acesta aștepta liniștit la 
marginea ogorului. Acum trac
torul a ajuns și el la capătul 
tarlalei. In aceeași clipă tracto
ristul a sărit ln mașină, din 
mers, a executat un viraj și 
apoi a coborît din nou. Fără 
să se abată din drum tractorul 
făcu calea întoarsă.

Oamenii s-au apropiat de 
tractorist, care era chiar Ivan 
Loghinov și l-au felicitat cu 
căldură pentru excepționala sa 
invenție. Aceasta a fost doar 
începutul. Ivan Loghinov, mun
citor la sovhozul IRT1S din Ka-

zahstan, a indicat calea pen
tru realizarea unui prototip al 
tractorului automat.

Imediat după aceasta, inven
ția tânărului tractorist sovietic a 
fost supusă experimentării de 
către o Comisie de stat. Cu 
acest prilej s-a dovedit că ran
damentul cel mai bun se obține 
dacă doi tractoriști, aflați fie
care la cite o extremitate a tarla

timp. Pe de altă parte sarcina 
tractoristului nu este deloc 
ușoară. Trebuie doar să sară din 
mers într-un tractor, să ridice 
plugul din brazdă, să facă vi
rajul necesar, să sară jos din 
mașină, iar apoi să execute 
aceleași operațiuni la tractorul 
următor.

Savanții și inginerii sovietici 
au și elaborat cîteva proiecte

CRONICA ȘTIINȚIFICĂ

lei, deservesc patru tractoare. 
In același timp au ieșit la 
iveală Și unele neajunsuri, la 
înlăturarea cărora lucrează în 
prezent numeroși savanți și 
ingineri sovietici. Astfel, datorită 
faptului că motoarele au fie
care o turație diferită, viteza 
de înaintare a tractoarelor va
riază în limite apreciabile. In 
consecință, tractoarele se ajung 
din urmă și nu „respectă" inter
valele între ele. Uneori, trac
toarele sosesc Ia capetele ogo
rului în grup. In acest caz, trac
toristul trebuie să oprească mal 
întîi mașinile și apoi să le dea 
drumul la anumite intervale de

ingenioase care înlătură toate 
aceste deficiențe. După con
cepția unuia dintre autori a- 
gregatul condus automat tre
buie să execute aratul, semă
natul, prășitul și recoltarea cul
turilor. Deosebit de interesant 
este faptul că mașina va îna
inta și va lucra conform unui 
program stabilit dinainte. Dar 
cine va comanda executarea 
acestui program ?

In acest scop se prevede in
stalarea a două surse de unde 
electromagnetice la capetele 
tarlalei. lată așadar tractoa
rele conduse prin unde de ra

dio pot apare foarte curînd, 
in detașament^ întregi pe ogoa
rele Uniunii Sovietice.

Dar nu numai atit. Unele 
soluții au și fost puse în prac
tică. Astfel, cu cîteva luni în 
urmă, în Caucazul de Nord au 
fost experimentate noi tractoare 
perfecționate prevăzute cu dis
pozitivul lui Loghinov. lată care 
este modul de lucru al acestor 
automate, adevărați roboți ai 
muncilor agricole.

Să presupunem că tractorul 
se apropie de marginea ogoru
lui, Tractoristul nu se mai pre
gătește să sară în cabina meși- 
nei. Sarcina sa se aseamănă 
acum cu cea a unui operator. 
El poartă pe umăr, suspendat 
de o curea, un aparat de radio- 
emisie portativ, iar în mină un 
tablou de comandă în forma 
unei cutiuțe minuscule. O 
apăsare pe butoane și tractorul 
execută automat virajul, conti
nuind apoi să are. Pe de altă 
parte la Uzina de tractoare din 
Stalingrad au șl fost fabricate 
primele loturi de tractoare au
tomate dirijate prin radio. La 
aceste modele, care diferă de 
primele, un singur om conduce 
comod două tractoare pe ogor. 
In fața conducătorului, adică 
în cabina tractorului este insta

lat un radioemițător miniatural, 
cintărind mai puțin de două 
kilograme. Radioemițătorul este 
prevăzut cu șase butoane pen
tru darea comenzilor tractoru
lui care se deplasează înainte 
fără tractorist, la o distanță de 
circa 100 metri. Apăsînd pe bu
toane, tractoristul poate în
toarce pe cel de-al doilea 
tractor spre dreapta sau spre 
stingă, poate mări sau micșora 
viteza, poate efectua arături la 
o adîncime mai mare sau mai 
mică, după dorință.

Pe tractorul condus prin 
radio este instalat un mic 
radio-receptor cu semiconduc- 
tori. Este interesant că dacă 
tractorul din față s-a distanțat 
de cel de-al doilea mai mult 
decît era necesar, el se oprește 
în mod automat, și-l așteaptă 
pe celălalt. Apoi, motorul se 
conectează tot în mod automat 
și tractorul înaintează mai de
parte.

In curînd, armate întregi de 
asemenea mașini cgnco.e au
tomate, comandate prin radio, 
vor lucra pe ogoarele sovietice. 
Acestea vor deveni >n adevăra
tul înțeles al cuvintului uzine 
ale belșugului...

Ing. F. TEODORESCU



Generalizarea experienței înaintate —
o preocupare a organelor și organizațiilor U, T, M.

Întrunirea săptcrrială a secretartor craanboțlilor de benă U.T.M. oe on c ce-.e-t ' 
cru obișnuit fc '■ iritatul pohtert-te c - Breșa*
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Toate echipele de tineret
la nivelul celor fruntașe

n organizarea zi
lei secretarilor Comi
tetul raional U.T.M. 
Focșani pornește de 
la principiul ca 

petrecut de aceștia 
trebuie 

în scopul ge- 
experinței acu-

In fața 
bază U.T.M. 
sarcina de a cultiva în rîndu- 
rile tinerilor dragostea pen
tru meseria de îngrijitor de 
animale și de a recomanda pe 
cei mai buni tineri pentru a 
munci în sectorul zootehnic. 
Organizația U.T.M. din G.A.C 
„Hristo Botev" — Cioeîrlia de 
Jos, a acumulat în această di
recție o bună experiență.

Cei mai buni tineri din 
gospodărie, cu aprobarea 
consiliului de conducere al 
G.A.C., au format două e- 
chipe care au început să lu
creze la ferma de vaci. Tinerii 
din cele două echipe au frec
ventat cu regularitate cursul 
zootehnic. Săptămînal echipe
le țineau ședințe in care ana
lizau activitatea depusă. Re
zultatul ? La sfîrșitul anului, 
producția de lapte pe cap de 
vacă furajată a crescut cu 200 
de litri față de plan. Utemiștii 
din această gospodărie aveau 
ce povesti altora despre mun
ca lor.

Pretutindeni în raionul nos
tru, în G.A.C.-uri, sectorul 
zootehnic capătă o dezvoltare 
din ce în ce mai mare. Orga
nizațiile U.T.M. sînt dornice 
să știe practic ce trebuie să 
facă, să cunoască cum trebuie 
să muncească pentru a aduce 
o contribuție mărită la dez
voltarea acestui important 
sector. Răspunzînd acestei 
dorințe a lor, le-am venit in 
ajutor organizînd o vizită a 
tuturor secretarilor organiza
țiilor de bază U.T.M. din 
G.A.C. la ferma de vaci a gos
podăriei din Cioeîrlia de Jos. 
Am pregătit cu grijă progra
mul și într-o duminică ne-am 
deplasat acolo. Au fost vizi
tate grajdurile, oaspeții au a- 
preciat ordinea și curățenia 
prezente peste tot. Apoi tova
rășul Osman Bortemir, secre
tarul comitetului U.T.M. din 
gospodărie, a vorbit despre 
felul în care s-a ocupat orga
nizația U.T.M. de populariza
rea meseriei de crescător de 
animale, de crearea și îndru
marea celor două echipe de 
tineret. Utemistul Deulet 
man — șef de echipă — 
vorbit secretarilor despre 
ganizarea muncii echipei, 
pre grija tinerilor de a fi la 
curent cu noutățile științifice 
legate de creșterea vițeilor, 
despre felul în care învață a- 
ceștia. Vizita s-a dovedit a fi 
foarte folositoare.

Noi însă ■țiu avem numai 
rolul de a face să treacă expe
riența bună dintr-un loc în 
altul. Noi trebuie să veghem 
ca ea să se consolideze și să 
se dezvolte. De aceea în pri-

organizațiilor de 
de la sate stă și

măvara aceasta, am hotărît 
să-i ajutăm mai mult pe tine
rii îngrijitori de animale. Cu 
ajutorul secției agricole raio
nale, am organizat la G.A.S. 
Peștera și ,J>onca Simo“ 
cursuri de 10 zile care au 
fost urmate de 111 tineri.

Aceeași atenție cm acor
dat-o generalizării experiemei 
ciștigate de echipele de tine
ret din agricultură. In iama 
aceasta am organizat o con
sfătuire cu șefii echipelor de 
tineret și cu lurrărorii frun- 
mp din agneuitură, la care 
am invitat și secretari ai or

•ă, la 
fi secretari 

gamzațuMr de bază U.T.M. 
din gospodăriile in care nu 
existau echipe de tineret. La 
această consfătuire, in afara 
materialului prezentat de bi
roul raional și care sintetiza 
experiența dobîndită de 
30 de echipe care au m 
in anul trecut, au luat e 
tul mai mulți participanți 
la consfătuire, printre care 
și utemistul Nicola Bocirnea, 
șeful unei echipe fruntașe din 
raionul nostru. El a vorbit 
despre felul în care este orga
nizată echipa sa, cum au 
muncit la întreținerea cultu
rilor, cum a fost aplicată re
tribuția suplimentară, cum au 
fost sprijiniți de comitetul or
ganizației de bază U.T.M.

Consfătuirea s-a dovedit a fi 
rodnică, numărul echipelor a- 
jungind tn anul acesta la 63. 
S-au creat echipe de tineret 
în sectorul legumicol și chiar 
viticol, sectoare în care n-au 
existat pînă în prezent. Desi
gur nu toate știu să muncea-

cele 
incit

Os- 
le-a 
or- 

des-

I ....... . ' 1 ■—
Priimul secretar ol Comitetu
lui raional U.T.M. 23 August 
din Capitală sfătuindu-se cu 
colectivul postului utemist de 
contrai fruntaș pe Uzinele 

„23 August"
Foto : S. VIOREL

n cîteva cuvinte, to- 
A varășul Constantin 

Bălănici, secretarul 
§ U.T.M. de la „Măta

sea populară" din 
București, mi-a prezentat or
ganizația U.T.M. din fabrică.

— Avem 285 de utemiști 
împărțiți în 8 organizații de 
secții. Avem și cercuri politi
ce și brigăzi de producție și 
purtători ai insignei „Prieten 
al cărții" și brigăzi de muncă 
patriotică. Spuneți-mi ce vă 
interesează ca să știu ce or
ganizație să vă recomand. 
Pentru că, vedeți... avem și or
ganizații de secție foarte bune 
și altele ifiai puțin bune, iar 
unele — de ce n-aș recunoaș
te-o — foarte slabe. Așa că...

— De ce acest lucru ? De 
ce în unele organizații munca 
merge foarte bine, cum spui 
dumneata, și în altele nu ? 
Doar toate sînt în aceiași fa
brică, doar, presupun, comi
tetul U.T.M. se ocupă de toate 
în egală măsură ?

Puțin mirat, secretarul 
U.T.M. îmi explică:

scă Za fel de bine, în special 
cele din gospodăriile in care 
n-au mai fost pină în prezent 
echipe de tineret, dar noi le 
vom ajuta și pe acestea să se 
ridice la nivelul echipelor 
fruntașe. De aceea ne-am pro
pus ec in această lună să or
ganizăm din nou o consfătuire 
cs șefis echipelor de tineret.

U.T.M. pentru aplicarea 
viață. în raion de pildă, 

oarecum un număr 
de echipe de tineret.

ia special despre calitatea lu
crărilor executate.

Dar, aș vrea să subliniez 
otiatț sussnai a vorbi des

pre experiența înaintată, nu
mai a o populariza nu este su
ficient. Trebuie desfășurată o 
susținută muncă practică de 
ajutorare a organizațiilor de 
bază 
ei tn 
avem 
marc
Pentru noi se pune acum pro
blema să ajutăm concret fie
care echipă în parte să-și or
ganizeze mai bine munca pen
tru a obține în sectoarele în
credințate rezultate superioare. 
Și în afara consfătuirilor or
ganizate, lucrul acesta noi îl 
realizăm prin munca practică 
de fiecare ti desfășurată de 
comitetul raional U.T.M., de 
aparatul acestuia.

ALEXANDRU GAVRILIUC 
prim secretar al Comitetu

lui raional U.T.M.
Medgidia

timpul 
la sediul de raion 
bine folosit 
neralizării 
mulate de organizațiile U.T.M. 
în diferite domenii, înarmării 
secretarilor cu cunoștințele 
necesare unei mai bune orga
nizări a muncii U.T.M.

Așa au decurs lucrurile și 
la ziua secretarilor organiza
tă cu două luni 
urmă. La sediul 
fost invitați toți 
ganizațiilctr de 
ai organizațiilor 
brigăzi, secretarii comitetelor 
comunale U.T.M. Lucrul a- 
cesta a fost necesar pentru că 
s-a constatat că în special se
cretarii organizațiilor de bază 
U.T.M. și ai celor pe brigăzi 
nu cunosc încă suficient de 
bine cum să muncească.

Comitetul raional U.T.M. a 
stabilit să se țină în fața se
cretarilor organizațiilor U.T.M. 
trei expuneri : una despre 
sarcinile trasate de partid 
privind întărirea economico- 
organizatorică a G.A.C. și mo
dul în care organizațiile 
U.T.M. pot contribui la înde
plinirea lor; alta cu privire 
la necesitatea îmbunătățirii 
permanente a conținutului ac
tivității cultural-artistice a ti
neretului ; și una referitoare 
la organizarea adunărilor ge
nerale U.T.M., conținutul a- 
cestara.

Acest program a fost văzut 
și aprobat și de biroul comi
tetului raional de partid, care 
a hotărît ca prima expunere 
să o țină tovarășul Anton Do-

de zile în 
de raion au 

secretarii or- 
bază U.T.M., 

U.T.M. pe

bre, secretar al Comitetului 
raional Focșani al P.M.R.

Și iată-ne acum la ziua se
cretarilor. Expunerile, pornite 
toate de la fapte de viață, de 
la exemple concrete din or
ganizațiile de bază U.T.M.. au 
fost ascultate cu multă aten
ție. Ele au contribuit la ge
neralizarea experienței orga
nizațiilor U.T.M.. i-au ajutat 
pe secretarii U.T.M. să vadă 
cu mai multă limpezime cum 
trebuie să se desfășoare mun
ca în organizația din care fac 
parte.

Cu ajutorai cabinetului de 
partid a fost pus la dispoziția 
secretarilor U.TM. un bogat 
material bibliografic pentru

lul în care a decurs această 
zi a secretarilor, biroul comi
tetului raional U.T.M. a ajuns 
la concluzia că în cea mai 
mare măsură ea și-a atins 
scopuL Tot în cadrul acestei 
ședințe, biroul comitetului ra
ional U.T.M. a stabilit și pro
blemele ce urmau să fie puse 
in fața secretarilor U.T.M. la 
următoarea zi a secretarilor, 
în economia raionului o im
portanță din ce în ce mai 
mare o are sectorul animalier 
și cel viticoL în amîndouă a- 
ceste sectoare lucrează un 
număr din ce în ce mai mare 
de tineri. în organizarea mun
cii lor. multe organizații de 
bază U.T.M. au obținut de pe

util ca în încheierea zilei se
cretarilor să se organizeze cu 
aceștia un schimb de expe
riență la G.A.C. Mărtinești a- 
supra muncii tineretului din 
sectorul zootehnic și un 
schimb de experiență la 
G.A.C. din comuna Urechești 
asupra muncii tineretului din 
sectorul viticoL

Și iată-ne acum din nou la 
ziua secretarilor, a cărei pre
gătire s-a făcut cu o lună de 
zile mai înainte. Cum s-a 
desfășurat ea ? în prima parte 
a programului, primul secre
tar al comitetului raional 
U.T.M. a prezentat în fața se
cretarilor U.TM concluziile 
ședinței de birou in care s-a

a
sec

pregătirea temeinică a dezba
terilor ce urmau să aibă loc 
pe marginea 
audiate.

Faptul că 
bazat pe un _ 
faptic, că au pornit de la via
ță, au făcut ca și dezbaterile 
organizate să aibă un caracter 
asemănător. Secretarii orga
nizațiilor U.TM. au vorbit 
despre experiența căpătată în 
munca cu echipele de tineret, 
despre felul in care se desfă
șoară, la ei în sat. munca de 
educare politico-ideologică a 
tineretului, ce metode folosesc 
pentru a antrena toți tinerii 
din gospodărie la munca de 
întărire economi co-organiza
torică a acesteia.

Analizînd într-o ședință fe-

fiecărei expur.e:

expunerile s-au 
bogat material

Stă în puterea
instructorului raional

Iosif Scheirich, instructor al 
Comitetului raional U.T.M. Li- 
pova, îndrumă și activitatea 
organizației U.T.M. din Ză- 
brani și pe cea a organizației 
U.T.M. din Alioș. La G.A.C. 
Zăbrani comitetul U.T.M. a a- 
cumulat o bună experiență în 
organizarea activității brigăzi
lor utemiste de muncă pa
triotică. Nu același lucru 
se putea spune pină nu 
de mult și despre orga
nizația U.T.M. de la G.A.C. 
Alioș. Am spus pină nu de 
mult, pentru că unele schim
bări în bine au început să se 
producă și aici după ce, la 
propunerea instructorului ra
ional, Vasile Lucaci, secreta
rul U.T.M, de la Alioș, a luat 
parte la cîteva acțiuni de 
muncă patriotică organizate 
de comitetul U.T.M. de la Ză
brani.

Schimbul de experiență a 
fost folositor tovarășului 
Lucaci. Cînd s-a deplasat din 
nou la Alioș, instructorul ra

Da,

r etar
it5

sectoarelor zoott 
din raion. Faptul că toate a- 
cestea au fost stabilite cu o 
lună de zile înaintea ținerii 
zilei secretarilor. a riat dosî- 
bilitatea circului il-^
raional U.TM. să studieze cu 
mai multă atenție experiența 
unor organizații U.T.M. să cea 
un sprijin mai mare altora in 
îmbunătățirea muncii lor 
Biroul comitetului raional 
U.T.M. a găsit de asemenea

ilor
analizat conținutul muncii 
politice de masă desfășurate 
de organizațiile U.TM., sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, în scopul mobilizării 
zmeretului la întărirea și dez
voltarea sectorului socialist 
din agricultură. în cadrul a- 
cestei expuneri, primul se
cretar al comitetului raional 
U.TM. a accentuat principale
le sanrinî care stau în fața 
organizațiilor U.TM. din raion 
in vederea mâririi contribuției 
tinerelului la dezvoltarea sec
toarelor zootehnic și viticoL a 
criticat lipsurile care se mai 
manifestă în diferite organi- 
zații 5c această privință, 
popularizind totodată metode
le bune folosite.

După această expunere au

fost organizate discuții în 
care secretarii unor organi
zații de bază U.T.M. fruntașe 
au explicat și celorlalți secre
tari- experiența acumulată de 
ei în munca de mobilizare a 
tineretului la dezvoltarea sec
toarelor zootehnic și viticol.

Și așa cum s-a stabilit cu o 
lună de zile mai înainte în 
ședința de birou, secretarii a- 
celor organizații U.T.M., în 
care munca tineretului 
cele două sectoare ridica 
multe probleme, au mers 
la G.A.C. Mărtinești, iar 
la G.A.C. Urechești.

Să poposim și noi, împreu
nă cu secretarii organizațiilor 
U.TM., la G.A.C. Mărtinești. 
Aici au vizitat cu toții ferma 
de vaci, au discutat cu res
ponsabilii celor 3 echipe de 
tineret, cu tinerii mulgători 
fruntași, au ascultat cu aten
ție explicațiile date de secre
tarul organizației de bază 
U.TM asupra felului în care 
organizația se ocupă de mun
ca tinerilor crescători de a- 
nimale. S-au pus întrebări, 
s-au purtat discuții. Mulți 
dintre secretarii U.T.M. care 
au luat parte la această vi
zită au comentat cele văzute, 
au făcut observații, au poves
tit despre experiența căpătată 
in munca de mobilizare a ti
nerilor la dezvoltarea secto
rului zootehnic de organiza
țiile U.T.M. din care fac 
parte.

Intr-un mod asemănător 
s-au petrecut lucrurile și la 
Urechești. In amîndouă păr
țile ziua secretarilor

din 
mai 
unii 
alții

s-a 
terminat cu o frumoasă reu-

carealune tovărășească, la 
au participat și tinerii din co
mună.

P. ISPAS

ionol a constatat că comitetul 
organizației de bază U.T.M. de 
aici luase deja măsuri pentru 
îmbunătățirea activității bri
găzilor utemiste de muncă pa
triotică.

Dar nu toți instructorii co
mitetului raional U.T.M. pro
cedează astfel.

Tovarășul Vasile Gheorghe 
îndrumă, de pildă, și activita
tea organizațiilor U.T.M. de 
la S.M.T. și de la G.A.S. din 
Neudorf. Tovarășul Gheorghe, 
el însuși tractorist de mese
rie, cunoaște bine problemele 
ce se ridică în munca unei or
ganizații U.T.M. din S.M.T., 
activitatea brigăzilor de me
canizatori. In campania de 
primăvară el 
mitetul U.T.M. 
să organizeze 
tivitatea postului utemist 
control pe baza unor obiecti
ve concrete : calitatea lucră
rilor, îndeplinirea ritmică a 
planurilor de către fiecare 
brigadă și de către fiecare 
tractorist, întreținerea utila
jului, economisirea carburan
ților și lubrifianților etc. Pe 
baza acestor obiective, postul 
utemist de control din S.M.T. 
Neudorf a desfășurat o acti
vitate rodnică. Pentru ca toți 
tractoriștii să cunoască con
statările postului utemist de 
control, comitetul U.T.M. a 
luat inițiativa redactării unui 
supliment la foaia volantă 
„Tractorul roșu" (care se tri
mite la fiecare brigadă de 
tractoriști) supliment ce cu
prinde și materiale publicate 
la gazeta postului utemist de 
control.

Și la G.A.S. Neudorf există 
un post utemist de control. Dar 
tocmai în perioada campaniei 
agricole de primăvară el a 
desfășurat o slabă activitate. 
Motivul ? Membrii postului nu 
știau ce au de făcut. Și asta 
și pentru că instructorul raio
nal nu a ajutat comitetul or
ganizației U.T.M. din gospo
dăria de stat să-și însușească 
experiența bună dobîndită 
postul utemist de control 
la S.M.T. Neudorf.

In activitatea de zi cu 
organizațiile U.T.M. dobîn- 
desc o experiență tot mai bo
gată în munca politică și or
ganizatorică. Instructorii co
mitetului raional U.T.M. tre
buie să studieze cu atenție a- 
ceastă experiență, să ajute la 
aplicarea ei în toate organiza
țiile de bază U.TM.

ȘT. NECANIȚKI

a ajutat co
de la S.M.T. 
temeinic ac- 

de

de 
de

zi,

ședință
este într-adevăr necesară!
— Vedeți — unii secretari 

de organizație de secție au 
mai multă experiență, alții 
mai puțină. De secretar de
pind multe... Dacă el 
cum să antreneze întregul 
rou la muncă, dacă acesta 
partizează sarcini tuturor 
temiștilor și îi ajută să le 

treaba 
și se- 
și alții

știe 
bi- 
re- 
u- 

în-
deplinească, atunci 
merge. Dar noi avem 
cretari cu experiență 
fără experiență...

Și ca să ne fie mai clar, to
varășul Bălănici ne-a povestit 
următoarele :

— Cea mai bună organizație 
de secție este cea de la schim
bul A țesătorje. Aici secreta
ra organizației — tovarășa

Clara Fiter — antrenează tot 
biroul la îndeplinirea sarcini
lor, dar ce spun, toți utemiș
tii au sarcini concrete. Adu
nările generale se țin cu regu
laritate, iau în discuție pro
bleme principale. Cu cîteva 
excepții toți utemiștii frec
ventează învățământul politic 
Brigada de muncă patriotică 
este prima pe fabrică. Cele 
trei brigăzi de producție mun
cesc bine. Organizația se o- 
cupă cu răspundere de tinerii 
ce se pregătesc să devină u- 
temiști.

Să luăm acum o altă orga
nizație din același sector. Cea 
din schimbul C. Aici nu se țin 
adunări generale decît cînd

mergem noi, comitetul, să le 
organizăm. Brigada de muncă 
patriotică n-a ieșit în anul a- 
cesta decît de vreo două ori 
la lucru și asta numai în in
cinta fabricii. Deși în acest 
schimb muncesc mulți ti
neri buni și care 
manifestat dorința 
deveni utemiști, în 
acesta n-a fost primit nici un 
tînăr în U.T.M. Și toate a- 
ceste, din pricina secretarului, 
tovarășul Zaharia Ștefan. El 
se ocupă de tot felul de mă
runțișuri, nu-i antrenează în 
muncă pe ceilalți 
ai biroului. Dar așa nu mai 
merge : îl punem în discuția 
comitetului U.T.M. și...

— De cînd este tovarășul

și-au 
de a 

anul

membri

alZaharia Ștefan secretar 
organizației ?

— De cînd ? De la alegerile 
din anul trecut. Deci de 6—7 
luni. Avea tot timpul să învețe 
să conducă organizația. Și 
dacă nu l-am fi criticat !

— Dar o discuție între tova
rășii Clara Fiter și Zaharia 
Ștefan a avut loc ? Eventual 
chiar mai mult decît o discu
ție, un ajutor practic...

— Aha! se dumiri tovară
șul Bălănici. Un schimb de 
experiență vreți să spuneți? 
Nu. N-a avut Ioc. Și la ce ar 
fi folosit ? în viața internă de 
organizație nu este ca în pro
ducție. Acolo lucrurile sînt 
clare. A descoperit cineva o 
metodă deosebită, îl pui să 
vorbească în fața tuturor și

Tovarășa Somanka Lucreția, responsabila brigăzii de tineret fruntașe pe întreprinderea de Încăl
țăminte „Dobrogeanu Gherea din Oradea, explici nd membrilor brigăzii o nouă metodă de 

combinare a tiparelor de croit Foto . s N|CULESCU

Responsabilii
brigăzilor de producție

se sfătuiesc
In întreprinderile din 

șui nostru, activează in 
zent 375 de brigăzi de 
ducție ale tineretului. în a- 
cele întreprinderi unde orga
nizațiile de bază U.T.M. s-au 
ocupat cu seriozitate de în
drumarea muncii brigăzilor, 
acestea desfășoară o activi
tate rodnică iar contribuția 
tinerilor la îndeplinirea sar
cinilor de producție, Ia îm
bunătățirea calității produse
lor a sporit simțitor. Noi 
ne-am preocupat ca experien
ța acumulată de aceste orga
nizații U.T.M. să o genera
lizăm.

Cu cîteva luni în urmă, la 
una din zilele secretarilor 
U.T.M., unul din principalele 
puncte ale programului se 
referea la modul cum trebuie 
să muncească comitetul 
U.T.M. cu brigăzile de pro
ducție ale tineretului. Cîțiva 
secretari ai organizațiilor de 
bază U.T.M. care au o mai 
mare experiență în munca cu 
brigăzile de producție ale ti
neretului au fost ajutați să

ora- 
pre- 
pro-

gata; se cheamă că ai genera
lizat experiența. în cazul lui 
Zaharia nu mai ajută decît 
ce v-am spus eu: o ședință 
de analiză în care comitetul 
să hotărască și să ia măsuri...

Intr-adevăr, o ședință de co
mitet ar fi necesară. Chiar ar 
fi foarte util dacă ar partici
pa la ea și un secretar al Co
mitetului raional U.T.M. 23 
August din Capitală. Am pro
pune însă ca ordinea de zi să 
fie puțin modificată : în loc 
să-l discute pe tovarășul Ște
fan Zaharia, comitetul U.T.M. 
să analizeze cum se ocupă de 
ajutorarea în muncă a secre
tarilor organizațiilor de secție 
U.T.M., cum generalizează 
experiența bună căpătată de 
unii dintre aceștia în munca 
de organizație.

Și atunci sigur că și tova
rășul Bălănici își va schimba 
părerile, acum stranii, despre 
importanța și necesitatea or
ganizării schimburilor de ex
periență în problemele vieții 
interne de organizație.

M. VIDRAȘCU

se 
bi 
lată de ei. Unul dintre aceș
tia a fost Și tovarășul Mi
ron Munteanu, secretarul co
mitetului U.T.M. de la Uzi
nele „Independența44. EI a 
vorbit despre faptul că pe
riodic, în ședințele de co
mitet, în adunările generale, 
se analizează munca brigăzi
lor. A explicat pe larg cum 
organizează consfătuiri între 
responsabilii brigăzilor de 
producție ale tineretului, teh
nicienii din întreprindere, 
consfături în care cei prezenți 
își împărtășesc din experien
ța lor în organizarea muncii 
tineretului în producție.

Dar lucrurile nu s-au oprit 
aici. Preocupîndu-ne în con
tinuare să ajutăm organiza
țiile de bază U.T.M. să îm
bunătățească munca fiecărei 
brigăzi de producție a tine
retului, am organizat și unele 
consfătuiri direct între res
ponsabilii brigăzilor de pro
ducție.

La una din aceste consfă
tuiri, Milea Daniel de Ia „In
dependența44, Maria Cepeliuc 
de Ia „13 Decembrie44, Ana 
Horvath de la „Libertatea44, 
responsabili de brigăzi frunta
șe, au împărtășit celorlalți 
participanți din experiența 
lor în muncă. Expunerile a- 
mănunțite, bine documentate 
ca și expoziția pe care au or
ganizat-o cu programele de 
lucru, cu graficele unor bri
găzi, au ajutat celorlalți par
ticipanți la consfătuire să-și 
însușească o bună experiență 
în muncă.

Dar nu întotdeauna putem 
aduna la un loc toți respon
sabilii brigăzilor de producție 
ale tineretului. De aceea noi 
am dat o mare atenție orga
nizării unor vizite reciproce 
între brigăzile de producție 
ale tineretului. Pentru a ex
plica mai bine acest lucru am 
să dau următorul exemplu: 
Organizația U. T. 
„Drapelul roșu" a 
o experiență bună 
zarea, în colaborare cu 
mitetul sindicatului, a între
cerii pe profesii între brigă
zile de producție. O asemenea 
experiență nu poseda, de pil
dă, organizația U.T.M. de la 
întreprinderea „7, Noiembrie^

pregătească pentru a vor- 
despre experiența acumu-

M. de la 
acumulat 

în organi- 
co-

La indicația noastră, mai 
mulți responsabili de brigăzi 
de aici, împreună cu respon
sabilul cu producția și califi
carea din ... . ■ 
au fost în vizită Ia 
lui roșu' 
fața locului cum este orga
nizată, cum se desfășoară a- 
ceastă întrecere, iar învăță
mintele acumulate cu acest 
prilej le-au aplicat apoi în 
activitatea lor.

Nu putem spune însă nici 
acum că toate organizațiile 
U.T.M. din orașul nostru se 
ocupă în mod satisfăcător de 
activitatea brigăzilor de pro
ducție ale tineretului.

Așa este, bunăoară, or
ganizația U.T.M. de la în
treprinderea de construcții. 
Pe șantierele acestei între
prinderi unele brigăzi de pro
ducție ale tineretului sînt 
create formal. Și asta, pentru 
că organizația U.T.M. de aici 
nu știe încă cum să se des
curce. Ce dovedește aceasta ? 
Că uneori noi am făcut mun
ca numai pe jumătate. Am 
popularizat experiența poziti
vă în masa tineretului, dar 
nu întotdeauna am controlat 
și ajutat practic organizațiile 
de bază U.T.M. să o aplice în 
viață.

Odată cunoscute aceste nea
junsuri am pornit la lichida
rea lor. în acest scop ne-am 
propus să creăm un colectiv 
larg de ingineri și tehnicieni, 
tineri muncitori fruntași în 
producție etc., care să stu
dieze inițiativele, metodele 
noi de muncă ale unor bri
găzi și să ajute la generaliza
rea lor. Noi sîntem convinși 
că îmbunătățind necontenit 
activitatea noastră de popu
larizare a experienței main-" 
tate și mai ales ajutînd mai 
mult organizațiile de bază 
U.T.M. pentru aplicarea în 
viață a acesteia, vom reuși 
ca pînă la sfîrșitul acestui an 
cît mai multe brigăzi de pro
ducție ale tineretului din oraș 
să 
că

comitetul U.T.M.
„Drape-

și au văzut Ia

devină colective de mun- 
fruntașe.

VASILE BĂRBULEȚ 
prim-secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. Sibiu



Tenis de masă

Echlpa C. S. M. Cluj 
în finala Cupei 

campionilor europeni
Jod în sala de cultură a ti

neretului echipa de tenia de 
masă CJSJW. Cluj a învins cu 
scorul de 5—1 echipa Racing 
Club de France, calificîndu-se 
în finala Cupei campionilor 
europeni. Iată rezultatele în
registrate în acest meci : Ne- 
gulescu—Haguenauer : 2—0 ;
Rethi—Barouh : 1—2 ; Cobîr- 
zan—Dubouiile : 2—0 ; Negules- 
cu—Barouh : 2 0 ; Cobîr- 
zan—Haguenauer: 2—0 ; Rethi 
■—Dubouiile : 2—0.

In urma acestei victorii 
C.SJVI. Cluj va juca în finală 
cu Lokomotiv Leipzig Ia o 
dată care va fi stabilită.

Astăzi echipa Racing Club 
de France va întîlni la Cluj 
echipa de juniori a R. P. Ro
mîne alcătuită din Angelescu, 
Gheorghiu și Giurgiucă.

Fotbal
Stadionul Dinamo din Capitală 

a găzduit joi după-amiază două 
întîlniri de fotbal, 
lotul de juniori al 
care se pregătește 
rea cu echipa R. 
susținut un meci 
mafiei secunde a 
greșul București, 
bine, în special 1 
cundă, lotul de juniori a cîștigat 
cu scorul de 3—1 (1—î). In con
tinuare s-a disputat partida res
tantă din cadrul categoriei B din
tre echipele Dinamo Obor și A- 
cademia Militară, întâlnirea s-a 
terminat la egalitate : î—î (0—0).

★
Pe stadionul Polo Grounds 

din New York a început la 11

mai turneul internațional de 
fotbal la care participă echi
pele FC Bangu (Brazilia), Di
namo București (R. P. Romî
nă), Besiktas Istanbul (Tur
cia), Karlsruhe (R. F. Germa
nă), Everton (Anglia), Kilmar
nock (Scoția), Concordia Mont
real (Canada) și New York A- 
mericans (S.U.A.).

In primul meci desfășurat 
'în nocturnă s-au întîlnit echi
pele Besiktas Istanbul și Karls
ruhe (R. F. Germană). Desfă- 
șurînd un joc foarte rapid și 
viguros fotbaliștii turci au pro
dus prima surpriză a turneu
lui întrecind echipa germană 
cu scorul de 3-1 (1-0). Toate 
cele trei goluri ale echipei în
vingătoare au fost înscrise de 
centrul atacant Senol. Pentru 
echipa Karlsruhe a marcat 
extrema dreaptă Wischnow- 
sky. La meci au asistat apro
ximativ 10.000 de spectatori. 
In joc amical de deschidere, 
Lanark (Scoția) a învins cu 
4-1 pe Birmingham City (An
glia).

Turneul continuă sîmbătă 20 
mai cu partidele Dinamo 
București — FC Bangu și New 
York Americans — Concordia 
Montreal.

Primirea ministrului 
Japoniei de câtre 
vicepreședintele 

Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, 
Avram Bunaciu

Joi 18 mai, Avram Bunaciu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, a 
primit într-o vizită protoco
lară pe trimisul extraordinar 
și ministru plenipotențiar al 
Japoniei la București, Sue- 
mitsu Kadowaki, în legătură 
cu plecarea sa definitivă din 
Republica Populară Romînă.

Lucrările Consiliului 
superior al școlilor

în

In deschidere 
R. P. Romîne 
pentru înfîlni- 
P. Ungare, a 
compania for- 
clubului Pro- 
Prezentîndu-se 

în repriza se-

Rugbi
Echipa de rugbi Lokomotiv 

Leipzig (R. D. Germană) și-a 
început turneul în țara noas
tră jucînd joi la Cluj cu echi
pa locală Știința. Rugbiștii ro
mâni au obținut victoria cu 
scorul de 20—0 (9—0).

Joi dimineața au început în 
Capitală lucrările Consiliului 
superior al școlilor din cadrul 
Ministerului învățămîntului 
și Culturii.

Cuvîntul de deschidere a 
ședinței a fost rostit de tov. 
Petre Drăgoescu, președintele 
Consiliului superior al școli
lor.

In cuvîntul său tov. Ilie 
Murgulescu, ministrul Învăță
mîntului și Culturii, a pre
zentat problemele principale 
privind trecerea la învăță
mântul general de 8 ani — sar
cină pusă în fața școlii noas
tre de Congresul al III-lea al 
Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn.

In continuare au început 
discuțiile pe marginea rapor
tului prezentat.

(Agerpres)

Oră de practică Ia atelierul de confecții al școlii profesionale a întreprinderilor „Tehnometal“ și 
F. C. „Gh. Gheorghiu-Dej“ din Capitală.

Din programul Festivalului 
internațional „George Enescu**

Sosirea Teatrului 
„V. Maiakovski" 

din Moscova

Teatre

Șah
La 17 mai a început la Aș- 

habad turneul internațional de 
șah al țărilor Asiei care va 
dura pînă la sfârșitul lunii 
mai. La acest turneu participă 
șahiști din India, Iran, R. P. 
Mongolă, R.S.S. Uzbekă, R.S.S. 
Kirghizia, R.S.S. Turkmenă, 
R.S.S. Tadjikă și R.S.S. Ka- 
zahă.

Telegrame 
de condoleanțe

Sosirea d-lui Ruslan Abdulgani, 
vicepreședintele Consiliului Suprem 

al IndonezieiConsultativ

Sala Palatului R.P.R. : Concer
tul Michigan dim S.U.A.; Teatrul 
de Operă și Balet al R.P.R. : 
Failstaff (orale 19,30) ; Teatrul 
de Stat de Operetă : Lyssistrata 
(orele 19,30) ; Teatrul National 
„1, L. Caragiale" — sala Come, 
dia : Discipolul diavoliului (orele 
19,30) ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale” — sala Studio : Mi
lionarii (orele 19,30) ; Teatrul 
Const. Nottana — sala Magheru: 
Cyiraino de Bergerac (orele 19,30); 
Teatrul Const. Notiara — sala 
Studio : In căutarea extraordina
rului (orele 20) ; Teatrul Muni. 
cipal — sala Matei Millo : Re
gele și dinele (orele 19,30) ; 
Teatrul Municipal — sala Fili- 
mon Sirbu : Un strugure în 
soare (orele 19,30) ; Teatrul pen
tru tineret și capii — sala C. 
Miile : Prima îmtîlnire (orele 
19,30) ; Teatrul C.F.R. Giulești: 
Ferestre deschise (Teatrul din Si
biu) orele 19,30 ; Teatrul Țăndări
că — sala Academiei : Povestea 
parcului (orele 16 ; Teatrul Const. 
Tănase — sala Savoi : Revista 
62 (orele 20); Teatrul Const. Tă
nase — sala Victoria: Concert 
Expres (orele 20) ; Institutul, de 
Artă Teatrală și Cinematogra
fică „J, L. Caragiale’’: Școala 
calomniei (premieră, orele 20).

Cinematografa
Setea : Gh. Doja, Aii. Sabia — 

ciinernaiscpp. Cielito Lindo : Pă
tai®, înfrățirea între popoare, 
23 Aiuigust, Libertății, Donca SS- 
mo (grădiină). Ker Ogli: Elena 
Pavel. Principiul suprem : Mia- 
gheru, I. C. Frimu V. Roaiită, 
Volga. Fotografia pierdută : Flo- 
reasca. Drumul spre înalta so. 
delate : V. Afliecsainidri. Eroii vii: 
Lumina, Grivița, 30 Decembrie. 
Porte des Lilas : Centrali. Floa
rea zăpezii: Victoria. Dragostea 
te așteaptă : Miaxilm Gorki, 8 
Mantie, Moșiilor Prînțeasa cu 
steaua de aur — Intr-un sat de 
pe Argeș : Timpuri No.j Program 
special pentru copii: 13 Septem
brie (dimineața), In umbra legii: 
(după tniaisă) 13 Septembrie. Ha
nul din Spessart : Tineretului. 
Intîlnire în întuneric : All. Popov. 
Munca, Ollgia Biancic. Aveau 19 
arti : Culturali. Două etaje de 
fericire : C-itin David. Darclee : 
Unirea. Volga-Volga': Flacăra» 
Strada Preriilor: Republica, 
București, Anta. Primul an: T. 
Vladimirescu, G. Coșbuc. Strada 
Seiler nr. 8 : Miorița, 1 Mali. Au
rel Vliaicu. In pragul furtunii : 
Popular. Toată lumea ride, clntă 
și dansează : Donpa Simo. Insu. 
la fără nume : M. Emimescu, 16 
Februarie. Articolul 420: Iil/ie 
Pintiiie.Cocoșatul : N. Bălcescu. 
Moulin Rouge : B Delavrancea. 
Cu orice preț : 8 Mail. Urmașii : 
G. Biaoovia, 
Serii.

In turul 5 al meciului de 
șah dintre echipele U.R.S.S. și 
Iugoslaviei s-au terminat nu
mai 3 partide : Gheller a câș
tigat la Cirici, iar partidele 
Korcinoi — Matulovici și Pav
lenko — Kovacevici au fost re
mize. Scorul este de 221/s — 
19*/a (8) în favoarea șahiștilor 
sovietici.

Ciclism
In cadrul întîlnirii de ci

clism dintre selecționatele 
U.R.S.S. și R. P. Ungare, des
fășurată pe velodromul din 
Tuia, formația sovietică alcă
tuită din Minko, Romanov, 
Belgart și Eidulcs a cîștigat 
proba de urmărire pe echipe 
cu timpul de 4’ 49”. Echipa 
maghiară (Bieskey, Sere, Me- 
szaros, Schleis) a realizat 
timpul de 4' 55” 9/10. Cursa 
de semifond (60 de ture) a re
venit alergătorului sovietic I- 
var Eiduks — 34 puncte, urmat 
de Schleis — 25 puncte, și Ro
manov 24 puncte.

Acoperișul ; Drumul

u prilejul aniver
sării celor 40 de 
ani de la înfiin
țarea P.C.R. ar
tiști) plastici au 
lucrat portrete de

oameni ai muncii, figuri îna
intate ale epocii noastre. Clu
bul uzinelor „Boleslaw Bie- 
rut“ adăpostește un mic nu
măr din aceste portrete, așa 
incit vorbind despre ele, 
scriem un capitol din cronica 
acestei expoziții cu trei reșe
dințe (Sala Palatului R.P.R., 
Pavilionul C din Parcul Sta
lin, Clubul „Boleslaw Bierut"). 

Tablourile și sculpturile ex
puse la acest club sînt semna
te de un mănunchi de artiști 
ce reprezintă generații dife
rite de creatori, și diferite 
concepții despre genul portre
tistic.

Decanul grupului de pictori, 
Alexandru Moscu, semnează 
portretul maistrului forjor 
Iosif Ion, de la Atelierele 
C.F.R. „Grivița Roșie". Ta
bloul e lucrat cu scrupulozi- 
tate academică : nu lipsește 
nici o brazdă din chipul ace
lui om energic și masiv, nici 
o cută de pe haină. Uleiul e 
pus pe pînză în straturi sub
țiri de pastă diluată, sugerînd 
materia epidermei.

în fața acestui tablou, ute- 
mistul Gh. Stanciu, pe care 
l-am întîlnit în expoziție, 
mărturisește că admiră mește
șugul pictorului; dacă ar tre
bui să aleagă un singur ta
blou din expoziție, pe acesta 
l-ar alege. De ce ? Pentru că 
vede în el „ un om viu, un

Cu ocazia încetării din via
ță a ministrului Afacerilor 
Externe al Finlandei, Ralf 
Tomgren, tovarășul I. Gh. 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, a adresat o 
telegramă de condoleanțe pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri al Finlandei, Vieno Jo
hannes Sukselainen.

Cu același prilej, tovarășul 
Corneliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe al Repu
blicii Populare Romîne, a 
adresat o telegramă de con
doleanțe președintelui Consi
liului de Miniștri și ministru 
al Afacerilor Externe ad-in- 
terim al Finlandei, Vieno 
hannes Sukselainen.

—•—
Expoziție 

de artă plastică 
la Aninoasa

Jo-

recent o 
plastică a 
din locali- 
de lucrări

La clubul minier din Ani 
noasa s-a deschis 
expoziție de artă 
artiștilor amatori 
tate. Cele peste 50
de artă plastică expuse oglin
desc munca și viața nouă a 
minerilor din bazinul carbo
nifer al Văii Jiului.

(Agerpres)

Cel de-al doilea Festival in
ternațional „George Enescu", 
care se va desfășura la Bucu
rești între 9—22 septembrie, va 
cuprinde un mare număr de 
manifestări, bucurîndu-se de 
concursul unor valoroși artiști 
și formații muzicale din țară 
și de peste hotare.

Filarmonica de Stat „Geor
ge Enescu", orchestra simfo
nică a Radioteleviziunii ro
mîne, orchestra simfonică a 
Cinematografiei și orchestra 
Teatrului de Operă și Balet 
vor susține o serie de concerte 
avînd la pupitru pe George 
Georgescu, Mircea Basarab, 
Constantin Bugeanu, Iosif 
Conta, Mircea Cristescu și 
Emanoil Elenescu. Un număr 
de concerte vor fi dirijate de 
John Barbirolli (Anglia) și 
Lorin Maazel (S.U.A.). La a- 
ceste concerte își vor da con
cursul pianiștii Sviatoslav 
Richter (U.R.S.S.), Aldo Cic- 
colini (Italia), Annie Fischer 
(R.P. Ungară), Halina Czerny 
Stefanska 
violoniștii 
(U.R.S.S.),
(Mexic), cîntăreții I. 
(U.R.S.S.), 
Bulgaria), 
romini își 
Valentin
Voicu, Ștefan Ru 
rescu, Zi 
Herlea și alții.

La festival ta participa și 
orchestra Radioteleviziunii din 
U.R.S.S. care va da două con-

(R. P.
Leonid 

Henryk

Polonă). 
Kogan 

Szering 
Petrov 

' (R. P.D. Uzunov
Dintre interpreții 
vor da concursul 
Gheorghiu, Ion 

Arta Flo- 
aida Pally, Nicolae

Alba Iulie, Monumentul Iul Horia, Cloșca șl Crișan
Foto : Prof. V. ORZA

certe sub conducerea dirijoru
lui A. Gauk.

La recitalurile din cadrul 
festivalului vor participa re- 
numiții cântăreți Elisabeth 
Schwartzkopf (Austria), A. 
Dermota (Austria), pianistul 
Aldo Ciccolini. violonistul 
Henryk Szering. Se așteaptă 
confirmarea sosirii la festival 
din partea lui Paul Robeson 
și altor personalități din lu
mea muzicală. Un recital de 
muzică de cameră românească 
va fi susținut de Arta Flo- 
rescu, Valentin și Ștefan 
Gheorghiu, Radu Aldulescu și 
Dan lordăchescu.

Cu prilejul festivalului vor 
avea loc și spectacole de ope
ră la care își vor da concursul 
și soliști străini.

Concertele simfonice de des
chidere și de închidere a festi
valului vor fi prezentate de 
Filarmonica de Stat „George 
Enescu", condusă de maestrul 
George Georgescu.

Manifestările festivalului se 
vor desfășura în sala Palatu
lui R.P.R., studioul de con
certe al Radioteleviziunii, la 
Teatrul de Operă și Balet și în 
sala Ateneului R. P. Romîne.

(Agerpres)

co-Joi a sosit în Capitală 
lectivul Teatrului „Vladimir 
Maiakovski" din Moscova în 
frunte cu regizorul N. P. Oh- 
lopkov, artist al poporului al 
U.R.S.S.

La sosire, pe aeroport, ar
tiștii sovietici au fost întîm
pinați de tov. Constanța Cră
ciun, adjunct al ministrului 
Învățământului și Culturii, 
Eugen Rodan, secretar al Con
siliului General A.R.L.U.S., re
prezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai O.S.T.A; 
directori de teatre, regizori, 
actori ai teatrelor bucureș- 
tene, alți oameni de cultură, 
ziariști.

Au fost de față G. E. Cebo- 
tariov, consilier al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București 
și alți membri ai ambasadei.

Teatrul ..Vladimir Maia- 
kovski", unul din teatrele 
fruntașe din Moscova, a venit 
în țara noastră cu un colectiv 
de peste 60 de persoane.

In cadrul turneului de a- 
proape două săptămâni pe care 
îl întreprind în țara noastră 
artiștii sovietici vor da trei 
spectacole la Brașov și alte 
șase la București cu piesele 
„Hotel Astoria" și „Viori 
primăvară" de A. Stein 
„Poveste din Irkutsk" de 
Arbuzov.

Joi la amiază a sosit în Ca
pitală într-o vizită oficială dl. 
Ruslan Abdulgani, vicepre
ședintele Consiliului Suprem 
Consultativ al Indoneziei, cu 
soția și fiica.

Oaspetele este însoțit de 
d-nii K. N. Farid Ma’ruf, Do
mine Urip Hartojo și K. H. 
Saifuddin Zuchry, membri ai 
Consiliului Suprem Consulta
tiv, Seebagio, secretar al Con
siliului Suprem Consultativ, de 
ziariști.

Pe aeroportul Otopeni, unde 
erau arborate drapelele de 
stat ale R. P. Romîne și Repu
blicii Indonezia, Ruslan Ab
dulgani și persoanele care îl 
însoțesc au fost întîmpinați de 
Ștefan Voitec, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Ilie 
Murgulescu, ministrul Invăță- 
mîntului și Culturii, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, D. Diaconescu, 
membru al Consiliului de Stat; 
președintele Sfatului Popular 
al Capitalei, Aurel Mâlnășan, 
adjunct al ministrului Aface
rilor Externe, Dionisie Iones- 
cu, șeful Ceremonialului de 
Stat, de deputați ai Marii A- 
dunări Naționale, reprezen
tanți ai Uniunii Ziariștilor și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față, SukrisnO; 
ambasadorul Indoneziei la 
București, și membrii ambasa
dei.

Vicepreședintele Consiliului 
de Stat Ștefan Voitec a urat 
oaspeților bun sosit.

A răspuns dl. Ruslan Abdul
gani.

Un grup de pionieri a înmâ
nat oaspeților buchete de flori.

★
Joi după-amiază președin

tele Marii Adunări Naționale 
a R.P. Romîne, Ștefan Voitei 
a primit la Palatul Marii A- 
dunări Naționale pe d-1 Rus
lan Abdulgani, vicepreședin
tele Consiliului Suprem Con
sultativ al Indoneziei și per-' 
soanele care îl însoțesc.

La întrevedere au asistat 
Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Ștefan 
Bălan, adjunct al ministrului 
învățămîntului și culturii și 
Nicolae Ionescu, adjunct al 
ministrului Industriei Petro
lului și Chimiei.

★
în cursul după-amlezii d-1 

Ruslan Abdulgani și persoa
nele care îl însoțesc au făcut 
o vizită prin Capitală.

Directorul Institutului „Pro
iect București" Daniel Farb, a 
dat explicații oaspeților în le
gătură cu noile construcții 
bucureștene.

n
Seara oaspeții 

în frunte cu d-1 
dulgani însoțiți 
Geamănu, și de 
Paraschivescu-Bălăceanu, 
Pas și Stanciu Stoian au asis
tat la un concert simfonic ce 
a avut loc 
concerte al

Indonezieni, 
Ruslan Ab- 
de Grigorai 
deputății C. 

Ion

în studioul de 
Radioteleviziunii.

(Agerpres)

de

A.

(Agerpres)

încheierea unui 
între R. P. Romînă

acord comercial 
și Republica Austria■

între 11 aprilie și 17 mai 
1961 au avut loc la București 
tratative între o delegație 
romînă și o delegație austria
că. în vederea dezvoltării re
lațiilor economice dintre Re
publica Populară Romînă și 
Republica Austria. A fost în
cheiat un Acord privind 
schimbul de mărfuri de lungă 
durată, pe perioada de la 1 
mai 1961 pînă la 30 aprilie 
1966.

De asemenea s-au stabilit 
listele de mărfuri pentru pri
mul an al acordului. care 
prevăd o lărgire și intensifi
care a schimbului reciproc de 
mărfuri. în comparație cu 
anii precedenți, în baza aces
tor liste se va putea realiza 
o creștere a volumului cu mai 
mult de 50 la sută. în același 
timp un mare număr de con
tingente de mărfuri au fost 
stabilite pentru 5 ani.

Principalele mărfuri la ex
portul românesc sînt: produse

petroliere, 
agro-alimen-

chimice, produse 
diverse produse 
tare, diverse mașini etc. Pen
tru exportul austriac sînt da 
menționat, în special, mate
rial refractar, hîrtie. celofibră, 
diverse fire textile, oțeluri 
nobile, laminate, diverse ma
șini și instalații, produse ale 
industriei electrice și meta
lurgice, produse agro-alimen- 
tare etc.

Acordul privind schimbul 
de mărfuri de lungă durată a 
fost semnat din partea ro
mînă de către Mircea Petres
cu, director în Ministerul Co
merțului. iar din partea aus
triacă d« către dr. EricH 
Pichler, consilier de legație în 
Ministerul Afacerilor Externe,

★
Delegația economică, con

dusă de dr. Erich Pichler, 
consilier de legație în Minis
terul Afacerilor Externe al 
Austriei, a părăsit joi Capi
tala.

(Agerpres)

Continuă învățătura la școala producției

vârstnici. S-a pus spre exem
plu în dezbatere problema 
realizării valțurilor pentru la
minoare deoarece laminatorii 
aveau mari neplăceri din pri
cina calității acestora.

Multă importanță în pregă
tirea temeinică și continuă a 
tinerilor ingineri o are aju
torul inginerilor vîrstnici, cu 
mai mare experiență și prac
tică îndelungată, metodă care 
se folosește la unele sectoare 
din combinatul nostru. Vom 
aminti de ajutorul primit de 
tânărul inginer Ferencz 
Gheorghe de la Sectorul teh
nologului șef din partea unui 
tehnolog vîrstnic în privința 
întocmirii tehnologiei la ca
pacul cilindrului compresoru
lui, la montarea și asambla
rea unor subgrupe de la com
presorul de aer și altele. De 
asemenea, inginerii tineri de 
la constructorul șef sînt gru
pați pe lingă inginerii vîrst
nici care îi îndrumă, le veri
fică toate lucrările care le fac 
și în acest proces tinerii își 
îmbogățesc cunoștințele, devin 
siguri pe meserie și, evident, 
crește calitativ contribuția lor 
în rezolvarea problemelor pe 
care le ridică producția.

în urma legăturilor pe care 
le-am stabilit în ultima vreme 
cu Institutul politehnic din

Timișoara s-au stabilit de a- 
semenea anumite teme de stu
diu (hidrogeneratoare, turbine 
hidraulice, mașini electrice, 
motoare Diesel) care intere
sează atît combinatul cît și 
institutul. Aceste teme se dau 
în studiu unor grupe mixte de 
ingineri de la combinat și in
stitut și în ele sînt cuprinși 
și tineri ingineri.

La ridicarea pregătirii tine
rilor ingineri contribuie și 
schimburile de experiență 
care se organizează cu diferite 
întreprinderi. Noi avem grijă 
ca în grupul inginerilor care 
pleacă în schimb de expe
riență să fie cuprinși și tineri 
ingineri și vom continua să 
acordăm și pe viitor atenție 
acestui mijloc de îmbogățire 
a cunoștințelor lor.

O mare importanță în pre
gătirea lor o au sesiunile teh- 
nico-științifice care se orga
nizează la noi de două ori pe 
an. în aceste sesiuni au loc 
dezbateri largi, la un înalt 
nivel tehnic. Mulți dintre ti
nerii ingineri prezintă la a- 
ceste sesiuni comunicări cu 
privire la studiile efectuate.

Nu putem trece însă cu ve
derea că în combinatul nostru 
mai sînt încă mari posibilități 
nefolosite prin care tinerii 
ingineri ar putea să-și îmbo
gățească necontenit cunoștin
țele profesionale, să contri-

Despre portrete și eroii lor
om cu caracter bine precizat, 
care îți impune respect, și a 
cărui imagine de pe pinză te 
face să dorești a-1 cunoaște în 
viață". Iată deci un criteriu 
care poate fj adoptat cu folos 
în judecarea portretisticii: ca
litatea imaginii de a stîrni 
curiozitatea pentru omul pe 
care-1 reprezintă. De acord cu 
Gh. Stanciu sînt și alții — 
tov. Cozea, de pildă, și tova
rășa Candida Nicolae. Nu toți 
însă. Utemistul Traian Con- 
stantinescu ripostează: (șj este 
în asentimentul subsemnatului 
cronicar) „portretul acesta 
seamănă cu o fotografie, 
nu-mi evocă o realitate vie, ci 
ceva convențional. Adevărul 
vieții e aici (și arată spre ta
bloul „Ceferiștii" de Constan
tin Pauleț), ori aici (în portre
tul fruntașei Lina Maria de la 
„Nikos Beloiannis" semnat de 
Jilcu Marion). Sînt două por
trete lucrate stilizat, simplifi- 
cînd formele și reducînd culo
rile la cîteva tonuri esențiale 
și armonios îmbinate. De ce le 
preferă Traian Constanti- 
nescu ?

— Pentru că aici simt că ar
tistul a fost impresionat de 
ceea ce a văzut, a avut o în
țelegere proprie — argumen
tează el.

.N-a copiat natura, ci a in
terpretat-o, (ar fi spus dacă

ar fi fost cronicar). Notăm 
deci, al doilea punct de ve
dere față de portretistică : în 
ce măsură artistul a fost emo
ționat de semnificația perso
najului său și în ce măsură l-a 
tratat doar ca pe un model 
obișnuit de studiu. Tov. Tra
ian Constantinescu a sesizat 
just: tablourile alese de el 
poartă pecetea inspirației 
(ceea ce nu le scutește de de
ficiențe în realizarea artis
tică).

Aportul emoțional al artis
tului e vizibil în tratarea plas
tică, ari ca să vorbim în ter
meni cu largă circulație în 
uzină, în prelucrarea materiei 
prime: realitatea.

Tinerii pe care i-am întâlnit 
în expoziția de la club dis
cern cu perspicacitate critică 
interpretarea — ca atitudine 
artistică față de realitate, de 
afectarea interpretării — ca 
atitudine formalistă. Iată de 
ce nu place nici unuia „Difu
zorul voluntar" al tinerei pic
torițe Nica Michaela. Privesc 
cu nedumerire capul fără 
frunte, turtit sub șapcă și 
spun cu prudență: poate că 
așa arată modelul. Se încinge 
de aici o mică discuție despre 
tipic, care continuă în fața 
tabloului lui Ion Bițan înfăți- 
șînd o sportivă din lotul na
țional de volei. Respectînd le

gea portretistică de a evoca 
un caracter, artistul a intro
dus și elemente de poetică 
simbolizare a ambianței spor
tive, decorativ sugerată de 
plasa din fund prin ale cărei 
ochiuri se vede frunziș și cer. 
Tinerii privitori nu sînt însă 
de acord : acest decor nu li se 
pare limpede, inteligibil, iar 
figura sportivei nu li se pare 
caracteristică pentru categoria 
sa profesională. Din scurta și 
aprinsa discuție în contradic
toriu dusă în fața acestei pînze, 
deducem două lucruri: întîi, 
că cel mai important criteriu 
de judecată estetică al aces
tor tineri este cunoașterea e- 
sențială a vieții de către ar
tist. Al doilea, că există la ei 
incă multe rezerve față de 
procedeele laconice și decora
tive ale artei moderne, rezer
ve pe care artiștii le-ar putea 
îmblinzi dacă ar veni printre 
privitorii din uzină să le ex
plice, să le familiarizeze ochiul 
cu diferite stiluri din cadrul 
realismului socialist.

La întrebarea : sinteți de 
părere că. in ansamblu, în a- 
ceste portrete sînt caracteri
zate trăsăturile omului nou ? 
Răspunsul tinerilor a fost a- 
firmativ. Privitorii regăsesc 
rigoarea fizică și energia mo
rală a omului nou. Au însă o- 
biecții : unii eroi sînt „prinși"

în atitudini crispate, ca la 
fotograf, privind în direcții 
nelogice, nu direct la tine, 
nici la unealta pe care o țin 
în mîini. Observație justă: 
unii pictori au pus modelul 
în poziții false ori convențio
nale, înconjurați de atribute 
exterioare, adunate pentru 
precizarea identității modelu
lui. Dar sarcina portretului 
este să def.r.ească personali
tatea omului, caracterul lui, 
nu profesia. Unii pictori însă 
n-au crezut în posibilitatea lor 
(ori a picturii) de a defini e- 
sența morală, și au folosit în 
portret elemente auxiliare : 
unelte, aparataj specific unei 
ramuri de producție. Cînd 
s-au bizuit pe simpla elocven
ță a cadrului material pictorii 
au greșit. Despre muncitorii 
Martin Kerekeș, Ioana Ale- 
xescu, Ioana Iliescu, de pildă, 
portretizați de A. Nagy, C. 
Broască, I. Cosma nu afli în 
imagine decît profesia lor. în 
timp ce în unele portrete care 
folosesc procedee de investi
gație psihologică, chiar fără 
indicii concrete ale meseriei, 
privitorii sesizează caracterul 
dominant, deducînd cu justețe 
și funcția lui socială. „O fe
meie cu mare sensibilitate" — 
spun despre portretul artistei 
amatoare Maria Iosif, de San
da Popescu Saramat. „Un om

puternic moralmente; aș fi 
știut ci fără titlu că e agita
toare : dar de ce l-a înfățișat 
așa de dur 7“ spune cineva 
despre ..Agitatoarea" de Pita 
Rubin.

Din pragul ușii am îmbrăți
șat cu ochii ansamblul de fi
guri. căutând a sintetiza im
presiile : artiștii au înțeles în 
proporțij diferite personalita
tea muncitorului fruntaș, unii 
sesizând caractere profunde, 
alții mărginindu-se la evoca
rea exterioară. Dar toți au 
simțit imboldul să releve fru
musețea morală a omului nou. 
Cît despre părerile privitori
lor, spicuite în convorbirea cu 
cei cîțiva tineri muncitori de 
la uzina ce găzduiește expozi
ția, ele converg spre o conclu
zie majoră: receptivitatea tâ
nărului muncitor față de ope
ra de artă îi dictează o exi
gență severă față de artist.

Actuala expoziție a fost 
primită în uzină cu mai mult 
interes decît altele, datorită 
tematicii sale direct legată 
de omul muncii. Așadar e 
prilejul cel mai nimerit pen
tru artiști să vină în mijlocul 
tinerilor privitori ca să discu
te, în fața tablourilor, despre 
artă. Din aceste întîlniri s-ar 
isca, la gazde și la oaspeți, 
motive substanțiale de medi
tație despre raporturile între 
artă și viață. Proaspătul ce
naclu de tineret din Uniunea 
Artiștilor Plastici ar putea 
trece în programul său de ac
tivitate acest punct.

ANCA ARGHIR

buie cu și mai multă compe
tență la rezolvarea sarcinilor 
pe care le avem. Trebuie spus, 
înainte de toate, că organiza
țiile U.T.M., conducerea com
binatului nu au făcut totul 
pentru a extinde metodele 
bune care se practică în unele 
secții în pregătirea tinerilor 
ingineri. Noi n-am făcut pînă 
acum din problema pregătirii 
tinerilor ingineri o acțiune de 
masă, în tot combinatul. Con
ducerile administrative ale 
unor secții ca Oțelăria spe
cială, Secția de bandaje, orga
nizațiile U.T.M., cercurile 
A.S.I.T. din aceste sectoare ar 
putea să facă mult mai multe 
lucruri, să aibă mai multă 
inițiativă în ceea ce privește 
antrenarea tinerilor ingineri 
la o temeinică pregătire pro
fesională, la învățătură. Unele 
organizații U.T.M. au privit 
această problemă cu prea 
multă timiditate considerînd 
că nu este în atribuția lor să 
se ocupe și de perfecționarea 
profesională a tinerilor ingi
neri. Există încă lipsa de co
laborare, în această privință 
în special. între unele organi
zații U.T.M. și cercurile A.S.I.T.

Documentația tehnică pusă 
la îndemîna tinerilor ingineri 
este încă săracă, iar bibliote
ca tehnică e departe de locul 
de muncă. La bibliotecă nu 
există un program judicios 
care să-i sprijine cu adevărat 
pe tinerii ingineri în desfășu
rarea unui studiu eficace. 
Conducerea combinatului va 
rezolva în scurtă vreme aces
te probleme, va acorda mai 
multă atenție achiziționării de 
literatură tehnică, a unei bo
gate documentații în așa fel 
incit să existe la îndemîna 
fiecărui inginer toate posibili
tățile pentru însușirea unei 
bogate culturi de speciali
tate.

Conducerea combinatului, 
toate organizațiile U.T.M., sub 
conducerea comitetului de 
partid, vor acorda pe viitor o 
și mai mare atenție pregăti
rii continue a tinerilor ingi
neri, fiind convinși că ei își 
aduc prin aceasta o contribu
ție de preț la obținerea unei 
producții de calitate mereu 
mai bună.

Informații
Comitetului

pentru
Președintele

permanent francez 
tîrguri șl manifestări econo
mice îh străinătate, ~ 
Leenhardt, deputat, a părăsit 
joi dimineața Capitala. Oas
petele a fost condus la ple
care de Mihai Ciobanu, pre
ședintele Camerei de Comerț 
a R. P. Romîne. Au fost de 
față Pierre Paul Bouffanais, 
ministrul Franței la Bucu
rești, și membri ai legației.

★
în cadul schimburilor cultu

rale dintre Asociația oameni
lor de artă din instituțiile tea
trale și muzicale — A. T. M. 
și Uniunea Artiștilor de tea
tru și film cehoslovaci, se află 
în țara noastră, pentru a asista 
la Decada dramaturgiei origi
nale contemporane, o delega
ție alcătuită din Vlastimil Ur
ban, locțiitorul primului se
cretar al Uniunii artiștilor de 
teatru și film cehoslovaci și 
Ludwik Zacek, membru în 
conducerea Uniunii.

(Agerpres)
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PRODUCE
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— mobile din metal niche
lat
— cărucioare de transpor
tat butelii aragaz
— măsuțe pentru radio
— galerii pentru perdele
— scaune tapițate
— etajere de cărți
și alte obiecte de folosință 
casnică din lemn și metal. 
Informații direct de la în

treprindere.

Cel mai bun



în aceste zile, prin cercurile

de învățămînt politic U. T. M
Se apropie încheierea anului de învățămint politie 

U.T.M. 1960—1961 în cercurile politice din întreprin
derile și instituțiile de la orașe. In această perioadă se 

termină predarea și seminarizarea ultimei lecții (lecția a 
8-a). Urmează să fie studiat și seminarizat Raportul prezen
tat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la adunarea fes
tivă organizată cu prilejul aniversării a 40 de ani de Ia 
crearea P.C.R. Apoi, se vor desfășura seminariile recapi
tulative. Perioada aceasta, perioadă de pregătire a încheierii 
anului de învățămînt politic, are o mare importanță pentru 
consolidarea cunoștințelor căpătate de cursanți în timpul 
anului, pentru asigurarea unui deplin succes învățămîntului 
politic al organizației noastre. Zilele trecute, redacția ziaru
lui nostru a întreprins un raid în legătură cu pregătirile ee 
se fac în vederea încheierii cu succes a anului de invățămînt 
politic U.T.M.

Iată mai jos cîteva constatări și observații făcute cu acest 
prilej.

Ajutorul și îndrumarea
să meargă pină la capăt

Orele de consultație
Grigore Nour, propagandis

tul unui cerc politic U.T.M. de 
la filatura Fabricii textile 
„Dacia" din Capitală trecu 
în ziua aceea pe la toți 
cursanții săi. Discută cu fetele, 
se interesă dacă și-au făcut 
conspectele pentru ultimul se
minar și le aduse la cunoș
tință că se vor organiza cîte- 
va consultații cu privire la 
problemele învățate în cursul 
anului.

— Veniți la punctul de con
sultație al organizației de 
partid.

Intr-adevăr, în ziua stabili
tă, 23 de cursante din cercul 
politic de la filatură, schim
bul I, se prezentară la punc
tul de consultație. De fapt 
consultațiile au devenit ceva 
obișnuit în activitatea cercu
lui politic.

Grigore Nour observă că de 
astă dată majoritatea întrebă
rilor se refereau la schimbă
rile în structura economică și 
de clasă a țării noastre. Con
sultația, pe această temă, a 
fost vie, interesantă.

Și în alte cercuri politice de 
la întreprinderea „Dacia" se 
desfășoară pregătiri pentru 
apropiatele seminarii recapi
tulative. Propagandiștii Bre- 
băr Mircea și ing. Petre Ță- 
ranu au ținut, de asemenea, 
consultații cu privire la dife
rite probleme din documente
le Congresului al III-lea al 
P.M.R. și la alte probleme din 
materia studiată in acest an 
de învățămînt politic. în ca
drul celorlalte 8 cercuri poli
tice se vor organiza consulta
ții în zilele următoare.

Comitetul U.T.M. din între
prindere (secretară tovarășa 
Elisabeta 
o mare 
pentru închiderea anului 
învățămînt politic U.T.M. De 
aceea, intr-o' ședință cu 
toți propagandiștii, comite
tul U.T.M. a discutat planul 
de măsuri privind închiderea 
anului de învățămînt politic, 
stabîlindu-se cu acest prilej 
data consultațiilor pentru 
cursanții cercurilor politice 
din diferite schimburi, data 
seminariilor recapitulative etc.

Pregătirile 
ierea anului 
politic U.T.M. 
în aceste zile, 
organizații U.T.M. din raionul 
Grivița Roșie din Capitală. 
La Fabrica de medicamente 
„Tableta", de pildă, toate cele 
4 cercuri politice au ajuns la 
ultima lecție. Și aici s-au or
ganizat primele consultații cu

privire la planul de dezvol
tare 
anii 
mul

La
al organizației de partid de la 
Fabrica „Tableta" se organi
zează și consultații individua
le pentru cursanți. Aici, atît 
propagandiștii cît și cursanții 
au la dispoziție cărți și bro
șuri, precum și diferite. grafi
ce cu privire la creșterea pro
ducției industriale, creșterea 
producției agricole, dezvolta
rea învățămîntului în țara 
noastră etc.

în ambele întreprinderi — 
atît la „Dacia" cît și la „Ta
bleta" — organizațiile U.T.M. 
desfășoară o activitate boga
tă în ce privește pregătirea 
seminariilor recapitulative. Ar 
trebui însă să intensifice 
munca cu unii cursanți care 
n-au participat la ultimele 
lecții (mai ales la „Dacia") și 
nici la consultații — pentru 
ca și aceștia să fie temeinic 
pregătiți pentru seminariile 
recapitulative.

a economiei naționale pe 
1960—1965 și la progra- 
economic de perspectivă, 
punctul de consultații

jl
Acum 

ma încheierii 
lui de învăță 
politic U.T.M., orga
nizația de bază 
U.T.M. de la Între
prinderea „Tehno- 
frig“ din Cluj folo
sește diverse forme 
pentru a-i ajuta pe 
cursanți să-și fixe
ze mai bine cunoș
tințele acumulate 
în timpul anului 
de studiu, îi îndru
mă să se pregăteas
că temeinic, să-și 
revadă materia pen
tru seminariile re
capitulative 
vor începe 
rînd.

O formă 
torare

în preaj- 
anu- 
imînt

care 
tn cu-

de aju- 
concretă a 

tinerilor pentru ca 
ei să înțeleagă mai 
bine unele aspecte 
ale istoriei mișcării 
muncitorești din 
țara noastră, pe
rioade importante 
din lupta în ilega
litate a partidului 
nostru a fost mo
bilizarea cursanților 
la întîlnirile orga
nizate în cinstea 
celei de-a 40-a ani
versări a partidu
lui la'clubul C.F.R. 
^Filimon Sirbu", la 
clubul „Carboehim' 
precum și La Casa 
de cultură a stu
denților cu acti
viști de partid. O 
altă formă

vizitarea expozi
ției industriale din 
regiunea Cluj unde 
tinerii au avut pri
lejul să cunoască 
mai bine o serie de 
date și de obiec
tive industriale și 
social-culturale le
gate de dezvoltarea 
regiunii Cluj în a- 
nii regimului de
mocrat-popular.

Un ajutor prețios 
pentru buna pregă
tire a cursanților 
este organizarea 
consultațiilor. Unii 
propagandiști au 
organizat deja ore 
de consultații cu 
cursanții din cercu
rile lor. Păcat insă 
că in organizația 
U.T.M. de la „Teh- 
nofrig" organizarea 
consultațiilor nu se 
face sistematic. 
Care este cauza ? 
Cu o săptămină și 
ceva in urmă, in
tr-o ședință de co
mitet s-a 
indicația 
tului 
U.T.M., 
rea de 
Această 
rămas 
dear membrilor co
mitetului U.T.M., 
pentru că ea nu a 
fost adusă și la cu
noștința cursanților.

Organizarea de 
consultații pentru 
desfășurarea

hotărit, la 
comite- 

orășenesc 
organiza- 

consultații. 
hotărire a 
cunoscută

succes s sem:r.arii- 
lor recapitulative 
nu mai trebuie să 
sufere nici o în- 
tirziere. E drept că 
față de anul tre
cut intrățămîntul 
politic U.TJf. s-a 
desfășurat mu’.t mai 
bine inul acesta; 
frecvența a fost 
mai bună, cursanții 
și-au luat notițe, 
și-au făcut conspec
te. seminariile s-au 
desfășurat mai viu. 
mai interesant ca 
în trecut. Propa
gandiștii au fost 
mai bine instruiți 
și orientați prin 
îndrumările primite 
de la comitetul 
orășenesc U.T.M. 
Totuși, pentru ca 
rezultatele să fie 
mai bune cate ne
cesar ca :n această 
perioadă cursanții 
să fie îndrumați 
să-și revadă con
spectele întocmite 
în timpul anului, 
să-și completeze 
notițele.

In felul acesta 
se va asigura des
fășurarea in condi
ții bune a semina
riilor recapitulati
ve. încheierea cu 
succes a anului de 
inrățămtnt politic 
U.T M. 1960-1961.

Popas la bibliotecă...
Comuna Jiriău din raionul Fău- 

rei este o veche așezare. La mar
gine este străjuită de o baltă bo
gată in pește, papură și stuf. Oa
meni harnici muncesc cu drag în
tinsele suprafețe ale colectivei. 
Locuitorii comunei trăiesc astăzi 
o viață nouă, îmbelșugată, fericiți 
că nu mai slugăresc pe păminfu- 
rife moșierilor Zamfirescu și Duca, 
care le storceau vlaga. Astăzi lu
mina electrică a pătruns și în a- 
cest sat. Astăzi comuna este elec
trificată și ndioiicată. Acum ei au 
bibliotecă și o activitate culturală 
cu larg, persoect.ve. Să facem un 
popas la bibliotecă.

Per'rj locuitorii comunei Jiriău, 
cartea este un a utor prețios. Bi- 
b'ioteca comunală fiind așezată 
în tr. locul satului, este frecventa
tă z '.c ce numeroși țărani mun
citor. Tinăra b’b,'Ofecară Flcrica 
Găgeanj muncește cu dragoste și 
pasiune pentru a face să pătrun
dă tot ri mult cartea în masele 
de țărani muncitori. Peste 7.000 
cărți sînt puse la dispoziția colec
tiviștilor care se perindă pe Ia 
bibliotecă. Astfel, pînă acum nu
mărul cit 'orilor a trecui de 
iar al cărților citite de 
Numărul colectiviștilor care 
regulat este de 650. Cartea 
venit deci o obișnuință plăcută 
pentru ei.

Zilnic pCi vedea la bibliotecă 
colectiviști ca Anton Baciu, Vero
nica Tănase și Octava Bălan. Așa, 
bunăoară tinăra colectivistă Ve
ronica lănase în vlrstă de 18 ani 
a citit în ultima vrenje 22 cărți 
din care spicuim „Morome!i" de 
Marin Preda, „Clocote" de A. Vai- 
da și multe altele. Urmează Oc
tavia Bălan, tot tinără colectivistă,

dar veche cititoare a biblioteci 
Uneori colectiviștii fac schimb de 
păreri și se consultă asupra celor 
citite, discutind fie cu bibliote
cara, fie cu cadre didactice din 
comună ca Ion Miron și E. Căpă- 
nescu.

Cartea a devenit apropiată co
lectiviștilor. Lucrul acesta îl ates
tă și participarea în număr tot mai 
mare la manifestările culturale de 
masă organizate în comună. La 
recenziile romanelor „Clocote", 
„Setea" și „Bărăgan" au partici
pat numeroși tineri colectiviști din 
comună care au discutat pe larg 
despre cărțile lor preferate.

ANASTASE D. ISTRATI 
bibliotecar principal metodist

0 nouă
orchestră

ăc amatori

Matache) acordă 
atenție pregătirilor 

de

pentru înche- 
de învățămînt 
se desfășoară, 
și în celelalte

P. PALIUlt. ȘTEFAN

In preajma închiderii anului de învățămînt politic, în organiza ția U.T.M. de la Industria Bum
bacului A din Capitală au devenit din ce în ce mai frecvente întîlnirile dintre propagandiști fi 

cursanți in scopul adîncirii cunoștințelor căpătate în timpul anului de studiu

X Se impun măsuri eficiente

1.077, 
S.000. 
citesc 
a de-

//V CURM mmE!
Ne-am pregătit

temeinic pentru exa
menul de materialism

dialectic
Considerăm examenul de 

terialism dialectic și istoric ca cel 
mai important examen din sesi
une. Aceasta, deoarece v -sarea 
noastră activitate, tie în dome
niul cercetării științifice de spe
cialitate, fie în cel al instruirii și 
educării elev for, ne cere o pro
fundă cunoaștere e marxism-le- 
nlnismului.

Pregătirea noastră pentru exa
men a început odată cu primele 
cursuri și seminarii. în cadrul 
cursului de materialism dialectic 
și istoric, r.e-au fost prezentate 
sistematic și la un înalt nivel ști
ințific, principalele probleme ale 
fiecărei teme, pe care le-am dez
bătut și le-am adîncit în cadrul 
seminariilor. Un element impor
tant In pregătirea seminariilor a 
fost conspectarea materialului 
bibliografic indicat, care a lărgit 
șl a clarificat cele expuse la curs. 
Pe baza acestora, am întocmit 
planuri de seminar, cuprinzînd as
pectele principale ale fiecărei 
lecții.

Activitatea desfășurată in ca
drul cercului de specialitate a 
contribuit In mare măsură la îm
bogățirea cunoștințelor noastre.

Acum, îrt preajma examenelor, 
am început repetarea materiei în 
cadrul grupelor de învățătură, 
procedeu care își dovedește pe 
deplin eficacitatea. Examenul de 
materialism dialectic și istoric va 
constitui momentul cind vom cu
lege roadele muncii noastre. Și 
dorim să fie cele mai bune roade.

ma

IONESCU LILIANA 
VASIL ESCU NICOLAE 

TAnASESCU ANTOANETA 
studenți ai Facultății 

de filologie — București

recomandate, astfel ca pregă
ti rec noastră să fie mult mai 
vastă.

in uitima consfctere profesio
nală s-a discutat pJa.nui recapi
tulării materiei e cete t de către 
fiecare grapă de întrajutorare. 
Faptei că fiecare student a fost 
antrenat să studieze continuu, a 
făcut ca toți studenții d»n on să 
se afle acum in stadiu) recapi
tulării materiei. Nu vrem să fa
cem pronosticuri. Totuși in se
mestrul I 80 la sută 'din studenți 
au obținut note peste 7 ; firește 
că ne așteptam la un rezultat 
mai bun. Doar sesiunea se des
fășoară sub semnul calității.

RELU DUSAN 
student anul III I.S.E. — 

București

Informare promptă

răspunsurile la primele semi
narii din semestrul II. In ulti
mele luni activitatea profesio
nală din grupă s-a îmbunătă
țit simțitor.

„Calendarul examenelor" din 
holul institutului ne arată că 
pină la examene mai sînt 
va zile. Le așteptăm bine 
gătiți, gata să obținem 
mai bune rezultate.

cite- 
pre- 
cele

DAN ȘCHIOPU 
șeful comisiei presă 

și informare a Consiliului 
asociațiilor studenților 

din Institutul agronomic 
București

Tradiția integraliștilor

La Ploieșfi, 
drul raidului 
la Uzinele „1 
gandiștii 
îndrumă 
cursanții 
diată în 
prezenta 
seminariile recapifulafive.

Am stat de vorbă cu tovarășul 
Calotă Zamfir, secretarul organi
zației U.T.M. din secția R. M. 
„Avînd în vedere experiența bună 
din anul de învățămînt politic 
precedenf — ne-a spus tovarășul 
Calotă — noi ne-am îngrijit ca, 
paralel cu predarea ultimelor lec
ții să asigurăm ca toți cursanții 
să-și revadă freptat cele studiate 
pe întreg parcursul anului de în- 
vățămînf. l-am ajutat pe propa
gandiști astfel ca aceșfia să orga
nizeze mai multe consultații, să 
urmărească însușirea de către 
cursanți a materialului predat", 
lată, de pildă, tovarășul Suciu 
Petre, propagandistul unuia din 
cercurile politice din secția 
R. M. a avut în ultimele săptă- 
mîni mai multe întîlniri cu 
cursanții, în cadrul cărora le-a dat 
consultații cu privire la unele pro
bleme din materia recapitulată. 
El i-a îndrumat pe cursanți să 
meargă și la consultațiile inițiate 
de organizația de partid spre a-și 
lămuri temeinic problemele pe 
care nu le-au înțeles pe deplin.

Din păcate mai sînt propagan
diști, destul de mulți la număr, 
care nu manifestă preocupare pen
tru pregătirea din timp și în cele 
mai bune condiții a încheierii 
anului de învățămînt politic. în 
multe cercuri politice 
mărginește la predarea 
narizarea ultimei lecții, 
propagandiști nu se 
ficientă inițiativă și

vizită în ca- 
am făcut-o 
Aici, propa- 

multor cercuri politice 
îndeaproape și ajută 

să-și revadă materia stu- 
cursul anului spre a se 
cît mai bine pregătiți la

prima 
nostru 
Mai".

setotul 
sau semi- 

La 
vede su- 

preocu- 
pare de a folosi forme și me
tode cît mai variate pentru a con
solida cunoștințele căpătate de 
tineri pe parcursul anului. Și s-ar 
putea doar face afîtea I S-ar 
putea invita economiști care să 
vorbească tinerilor despre unele 
probleme de economie pe care

unii

aceștia nu le-au înțeles pe deplin, 
s-ar putea organiza vizite la di
ferite obiective economice, vi
zite la locuri legate de lupta 
partidului. Dacă lucrurile stau ast
fel iar situația e departe de a fi 
mulțumitoare aceasta se datorește 
faptului că nici comiteful U.T.M. 
al uzinei nu se interesează activ și 
îndeaproape de problemele în
cheierii anului de învățămînt po
litic. Tovarășii din comitet s-au 
preocupat de „ajungerea la zi" 
cu lecțiile predate, dar n-au ur
mărit ca în întreaga rețea de în
vățămînt politic U.T.M. a uzinei 
să se pornească la recapitularea 
profundă a materiei din cursul a- 
nului.

Dacă la Uzinele „1 Mai" am în- 
fîlnit o insuficientă preocupare 
pentru asigurarea unei rodnice în
cheieri a anului de învățămînt po
litic U.T.M., la Uzinele de utilaj 
chimic și petrolifer și la Rafinăria 
nr. 1 ne-am găsit în fața unei 
lipse aproape totale de preocu
pare în această privință.

Să-I lăsăm să vorbească pe to
varășul Vasiliu Marin, responsabi
lul cu învăfămîntul politic din 
comitetul U.T.M. al Uzinelor de 
utilaj chimic și petrolifer : „Anul 
trecut s-au făcut recapitulări din 
vreme. Anul acesta sîntem întîr- 
ziați cu predările și de aceea 
n-am inițiat pînă acum recapitula
rea. Noi am atras atenția propa
gandiștilor că ar fi bine să-i în
drume pe cursanți să-și revadă 
notițele, dar n-am controlat dacă 
s-a făcut ceva în direcția aceasta". 
Nu-i de mirare că un asemenea 
mod de a aprecia lucrurile, o ase
menea poziție față de problemele 
ce le ridică încheierea anului de 
învățămînt politic s-a reflectat și 
în atitudinea propagandiștilor. La 
întrebarea noastră : ce pregătiri 
ați făcut pentru ca cursanții să 
încheie cu succes anul de învăță
mînt ? propagandista Cobzaru Ni- 
culina, care conduce unul din 
cercurile politice din secția con
strucții metalice, ne-a răspuns cu 
seninătate : „După ce termin cu 
seminarul la ultima lecție o să-mi

fac un plan cu privire la recapitu
lare și o să-i pun pe cursanți 
să-și revadă notițele". Urmarea ? 
In cercurile din uzină nu se re
vede cu seriozitate materia pre
dată de-a lungul anului de învăță
mînt, nu e folosit temeinic, pen
tru consolidarea cunoștințelor că
pătate, timpul rămas pînă la se
minariile recapitulative.

Aidoma stau lucrurile și la Ra
finăria nr. 1. Deși, cu excepția a 
numai două cercuri s-a terminat 
deja predarea și seminarizarea ul
timei lecții, totuși pînă acum, nu 
s-a inițiat revederea materialului 
studiat în timpul anului. Ce-i 
drept, tovarășul Ștefan Nicolae, 
secretarul comitetului U.T.M. al 
rafinăriei, a ținut să ne asigure : 
„Mîine facem un plan de acțiune 
pentru încheierea învățămîntului 
politic. O să luăm măsuri să se 
dea consultații și să fie controlați 
cursanții să-și revadă notițele. Am 
și convocat pentru asta secretarii 
organizațiilor din secții".

Stai 
teaptă 
U.T.M. 
mic și 
năria nr. 1 ? A mai rămas foarte 
puțin timp pînă la seminariile re
capitulative. Acest timp prețios 
trebuie bine folosit.

Acest lucru ar trebui înțeles nu 
numai de comitetele U.T.M. din 
întreprinderile la care ne-am refe
rit aici, ci și de tovarășii din Co
mitetul orășenesc U.T.M. Ploiești. 
Membrii Comitetului nu s-au pre
ocupat de asigurarea încheierii în 
cele mai bune condiții a actua
lului an de învățămînt politic. La 
comitetul orășenesc U.T.M. există 
o foarte slabă cunoaștere a felu
lui în care se desfășoară învăță- 
mîntul politic în această perioadă 
importantă. Tovarășul Prună, se
cretarul care se ocupă de proble
mele de propagandă se plînge : 
„Avem aproape 400 de cercuri în 
oraș și practic nu putem ajunge 
la toate". Dar, în loc să fie activi
zată comisia pentru învățămînful 
politic, aceasta e lăsată să figu
reze pe o hîrtie, într-un dosar.

Organizațiile U.T.M. din orașul 
Ploieșfi trebuie îndrumate și spri
jinite să organizeze în condițiile 
cele mai bune revederea temei
nică de către cursanți a materia
lului predat în timpul anului de 
învățămînt politic, aprofundarea 
cunoștințelor 
astfel 
lative 
nivel 
mine i 
un cît 
noștinfe politico-ideologice.

întrajutorare

și te întrebi : ce mai aș- 
fovarășii din comitetul 

de la Uzinele de utilaj chi- 
petrolifer sau de la Rafi-

c desprinde înancluzia principală ce se
urma acestui raid este că organizațiile 
U.T.M. trebuie să-și intensifice activi

tatea pentru încheierea cu succes a anului 
de învățămînt politic. A asigura recapitularea 
profundă a materiei, revederea notițelor de

către fiecare cursant, a folosi din plin săptă- 
mînile care au mai rămas pînă la seminariile 
recapitulative pentru a-i ajuta pe tinerii 
cursanți să-și consolideze cunoștințele — iată 
o datorie de frunte a fiecărei organizații 
U.T.M., a tuturor propagandiștilor.

încît 
să 

înalt, 
acest 

■ mai

căpătate de tineri, 
seminariile recapitu- 
se desfășoare la un 
iar cursanții să ter- 
an de învățămînt cu 
bogat bagaj de cu-

EM. RUCĂR

In onul UI al Facultății de co
merț a I.S.E. din București în
trajutorarea Ia învățătură a de
venit un mijloc eficient de ridi
care a calității pregătirii fiecă
rui student. De la început de an 
s-au format grupe de întraju
torare. Ele își continuă activi
tatea și astăzi. în ultimul semes
tru, grupele de întrajutorare 
s-au preocupat mai ales oa toți 
studenții să studieze nu numai 
notițele ci întreaga bibliografie

întregul institut se pregă
tește pentru sesiunea de exa
mene, cea mai importantă eta
pă a muncii noastre. Este fi
resc deci ca întreaga noastră 
activitate de presă — gazeta 
de perete, gazeta satirică, emi- 
siunile stației de radioampli
ficare etc. — să aibă ca obiec
tiv principal tocmai acest în
semnat eveniment. Invățînd 
din experiența Facultății de 
medicină veterinară, care 
în cadrul institutului nos
tru folosește încă de mult în 
timpul sesiunilor „Buletinul e- 
xamenelor", toate celelalte fa
cultăți vor avea un asemenea 
buletin. Din trei în trei zile, 
sau uneori chiar mai des, ru
bricile buletinului vor fi 
schimbate cu fotografii, rezul
tate și articole noi care vor o- 
glindi desfășurarea examene
lor. De asemenea, pe lîngă 
alte articole de analiză, vom 
publica cu regularitate păre
rile cadrelor didactice despre 
nivelul de pregătire al stu
denților.

Gazeta satirică „Ariciul", 
care se bucură de multă popu
laritate în rîndul studenților, 
se pregătește și ea să fie pre
zentă în sesiune. Ea va fi ne
iertătoare cu cei care se pre
zintă slab, cu cei care în mod 
cu totul nejustificat nu se pre
zintă la examene sau cu even
tualele cazuri de indisciplină. 
Evident, vom căuta să subli
niem șî cazurile în care pre
gătirea temeinică și înțele
gerea criticii au dus la îndrep- \ 
tarea lipsurilor. Așa de pildă, 
grupa 1126 — anul II — Facul
tatea de agricultură și zooteh
nie a fost criticată în „Ari
ciul" pentru rezultatele slabe 
la sesiunea din iarnă și pentru

Justa înțelegere a datoriei 
de student și a răspunderii pe 
care o are studentul a dus în 
anul IlI-utilaj al Institutului 
de construcții București la re
zultate foarte bune în pregă
tirea profesională. încă de la 
începutul anului școlar, orga
nizația U.T.M. de aci a arătat 
studenților care sînt îndatori
rile lor. Din anii trecuți se 
foritiase' ‘aidi un spirit colec
tiv de muncă. în tot cursul 
anului școlar situația la învă
țătură 
tă. De 
trăgea la răspundere pe co
dași, pe cei care nu se pregă
teau pentru seminarii sau ab
sentau. Totodată, discuțiile 
subliniau marea însemnătate 
pe care o are învățătura, 
munca profesională de acum 
asupra muncii de mai tîrziu 
pe marile șantiere ale socia
lismului. Rezultatul : întregul 
an a fost integralist în sesiu
nea de iarnă.

Rezultate asemănătoare au 
mai obținut și alte grupe și 
alți ani de studiu din cadrul 
institutului nostru în care s-a 
dus o muncă politică susți
nută.

Acum, în preajma sesiunii 
de examene, activitatea poli- 
tico-ideologică în sprijinul în
vățăturii s-a intensificat. 
Vrem să păstrăm tradiția de 
integraliști. Pe grupe se des
fășoară încă consfătuirile pro
fesionale în cadrul cărora este 
analizat cu mult simț de răs
pundere, gradul de pregătire 
al fiecărui om în parte, se iau 
măsuri pentru ca toți studen
ții să se prezinte bine pregă
tiți la examene.

a fost deseori discuta- 
fiecare dată colectivul

MIRCEA DONIGA
secretarul comitetului U.T.M. 

al Facultății de instalații 
și utilaj a Institutului 

de construcții — București

DIN POȘTA SĂPTÂMÎNU
POEZIA UNOR CIFRE

Drumul spre micul „oraș 
studențesc" din Cluj trece 
pe lingă impunătoarea

«Cluj, ane o „zestre"

de cultură 
drum de ea 
— se află

a studenților.
- tot atît de 
noua aripă a

Casă 
Peste 
tânără 
bibliotecii universitarilor.

Orașul studențesc e constituit 
din nouă cămine, așezate sime
tric pe o pantă lină. Cinci au 
fost date deja în folosință (din
tre care trei chiar primăvara a- 
ceasta). La celelalte se lucrează 
intens. In mijlocul lor, se ridică 
o cantină care va deservi deo
dată 1000 de studenți.

Căminele vor fi unite prin- 
tr-un sistem de alei care vor uni 
toate căminele intr-un frumos 
pane. Noile cămine se caracte
rizează prin linii arhitectonice 
moderne, atrăgătoare, practice. 
Fiecare cămin are 100 de ca
mere. intr-o cameră vor fi cazați 
în condiții ireproșabile 4 stu
denți. Fiecare etaj e prevăzut 
cu săli de lectură și baie. E un 
minunat dar pe care partidul 
l-a făcut studenților clujeni.

Bolyai"
de aproximativ 100.000 de vo
lume. Pînă in anul 1959, numă
rul lor creștea anual cu 1000 de 
volume. Din 1960 numărul lor 
crește anual cu 2800 de volu
me. Aceste cărți circulă necon
tenit, sînt citite, studiate, reci
tite. Astfel, în anul 1959 cărțile 
aveau o circulație lunară de 
5000 de volume. Anul acesta, ci
fra aceasta a crescut la 17.000 
- 20.000.

In anul 1930 biblioteca uni
versității (care include pe lingă 
celelalte facultăți și pe cea de 
medicină) avea anual 41.120 de 
cititori, care au consultat 56.234 
volume. In anul I960 numai Fa
cultatea de geologie singură a 
avut 104.812 cititori, care au 
consultat 143.475 de volume.

puns la grija pe care le-o poarta 
partidul nostru drag.

★
că cifrele sînt ari- 
nu au poezie. Eu

Se spune 
de. Că ele 
nu cred.

ION POP
student

Percteaua

★
Biblioteca Facultății de filo

logie a Universității „Babeș s

★

Facultatea de filologie numă
ră în prezent 1.645 de studenți, 
dintre care 1.104 i 
Un număr de 521 
demnizații de merit, 
seamnă că 1/3 din 
cestei facultăți sînt 
la învățătură. E și acesta un răs-

sînt bursieri, 
primesc in- 
Aceasta în- 
studenții a- 
foarte buni

Sus pe dealul Fe
teștilor din raionul 
Găești e animație 
mare. Pe coama 
dealului, măturată 
altădată de vînt, au 
apărut mii de pu
ieți. Tot dealul, pe 
o suprafață de pe
ste 7 ha., a fost 
plantat cu puieți de 
stejar. Ba mai mult, 
tinerii, cu ajutorul 
unui tractor, au că
rat în jurul puieți- 
lor, stejari mai mari 
de 4—5 ani și i-au 
plantat adine, pen
tru a proteja de 
vînt micii puieți de 
stejar. Printre pu-

Cronicarul de specialitate 
ar găsi desigur nenu
mărate calificative cu 

care ar aprecia modalitatea 
în care cei cîțiva artiști a- 
matori, învățători 'și profe
sori ai școlilor din raionul 
Tudor Vladimirescu, au in
terpretat zilele trecute lucrări 
de Haendel și Gluck, Vivaldi 
și Mozart, Haciaturian și Di- 
mitrescu. Oricare ar fi jude
cata de valoare a cronicari
lor, numitorul comun al fie
cărei interpretări a fost pa
siunea.

în prima el manifestare 
publică în cadrul unui con
cert festiv, orchestra sefoisim- 
fonică a cadrelor didactice 
din raionul Tudor Vladimi
rescu a dăruit viață unei 
largi game de lucrări artis
tice, de o mare varietate sti
listică.

Pasiunea a izbîndit și pes
te dificultățile tehnice, și pes
te emoția unui dificil exa
men în fața publjcului.

Căldura uverturii la opera 
„Alcesta" de Gluck, voioșia 
„Dansului țărănesc" de Dimi- 
trescu, incandescența „Dan
sului fetelor" din baletul 
„Gayaneh" de Haciaturian, 
profunzimea Rondo-ului con
certant pentru pian și orches
tră de Mozart, nostalgia „Ro
manței" de Ceaikovski, verva 
suitei nr. 2 din „Arleziâna" 
lui Bizet, au găsit prin stră
daniile dirijorului rezonanțe 
adînci atît în rîndurile inter
preților — din care s-a re
marcat grupul de soliști — 
cît și ale publicului.

Desigur, ar fi pretențios să 
spunem că orchestra a reu
șit de-a lungul acestui bogat 
program să atingă o înaltă 
treaptă de interpretare artis
tică. Dirijorul va reuși, desi
gur, să transforme orchestra 
într-o formație artistică la 
înălțimea unei orchestre va- 
lopopșg.; P^^inec^cuneare au 
muncit ' „profesorii-artiști" 
pentru concertul care a avut 
loc zilele trecute ne-a dăruit 
certitudinea unei asemenea 
apropiate transformări.

I. S.

Printre muncitoarele fruntașe în 
lupta pentru calitate de la Fa
brica de panglici și dantele „So
lidaritatea" din Satu Mare se 

numără și Ana Kiss
Foto : AGERPRES

Brigada artistică
ide agitație a școlii

Elevii 
din 
nul

școlii profesionale 
comuna Urși, raio-
Vedea,/ îndrumați 

de organizația de bază U.T.M..
organizează numeroase

de stejar ♦♦♦
stejar sîntieții de 

și salcîmi care prin 
creșterea lor rapidă 
vor ajuta 
la apărarea 
stejari.

Utemiștii
Marin, Vasile Du
mitru, Dobre Ale
xandru, Niță Gheor- 
ghe și toți cei 32 
brigadieri sînt ve
seli, mîndri, și au 
și de ce. Ei au 
plantat puieți, ob- 
ținind prin aceasta 
economii în valoare 
de 16 mii lei.

și ei 
micilor

Dinu

ac-

Peste cîțiva 
puieții vor 
devenind o adevă
rată pădure de ste
jari și salcîmi. Pe 
lingă faptul că sînt 
o stavilă contra 
vîntului, ei vor con
stitui și o piedică 
în calea șuvoaielor 
și torenților repezi 
de apă, care în tre
cut erodau nestin
gherite solul.

ani, 
crește

GH. IONESCU 
secretar 

al Comitetului 
raional U.T.M.

Găești

țiuni interesante pentru 
petrece în mod plăcut și 
tructiv timpul liber.

Printre alte acțiuni s-a 
ganizat și o brigadă artistică 
de agitație în care activează 
un grup de elevi. In scurt 
timp, printr-o muncă perse
verentă, artiștii amatori 
pregătit și au dat primul 
spectacol în comuna Urși.

Programul de brigadă 
fost axat pe tema „Ne 
luat angajamentele și le __ 
îndeplinit".. Programul s-a re
ferit Ia contribuția adusă de 
elevi, prin munca patriotică, 
la realizările colectiviștilor 
din această comună.

Interpretînd rolurile cu 
pasiune, artiștii amatori au 
reușit să trezească interesul 
spectatorilor. Ropotele de 
aplauze de la sfîrșitul specta
colului au constituit cea mai 
mare răsplată pentru străda
nia interpreților.

a-și
ins-

or-

au 
lor

EUNGU MARIN 
elev
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Conferința internațională
pentru reglementarea problemei laoțiene

Propunerile sovietice în centrul atenției —
GENEVA 18 (Agerpres). — 

Trimisul special. al Agerpres, 
I. Puținelu transmite : La 
Geneva, în centrul atenției se 
află propunerile prezentate 
de șeful delegației sovietice, 
A. A. Gromîko, în cursul șe
dinței de miercuri după-amia
ză a conferinței internaționale 
pentru reglementarea proble
mei laoțiene. In cercurile zia
ristice din Geneva se sublinia
ză caracterul concret, realist 
și constructiv al acestor pro
puneri.

Din comentariile ziarelor 
rezultă că propunerile sovieti
ce au fost primite cu un deo
sebit interes. Ziarul ,,Journal 
de Geneve" scrie că Uniunea 
Sovietică a dovedit că ,,este 
doritoare să rezolve rapid pro
blema Laosului". Agenția Reu
ter sublinia că discursul ros
tit de A. A. Gromîko a pro
vocat reacții favorabile. Zia
rul „New York Times" subli
niază la rîndul său că „a fost 
bine venit tonul temperat al 
cuvîntării lui Gromîko". Pro
punerile sovietice au fost pri
mite cu interes și în rîndul 
delegațiilor participante la 
conferință. „Delegații occiden
tali, transmite agenția United 
Press International, sînt de 
acord că există elemente po
zitive în planul lui Gromîko".

La Geneva se consideră că 
poziția constructivă a delega
ției sovietice contrastează pu
ternic cu încercările Statelor 
Unite de a împiedica realiza
rea grabnică a unui acord.

Prin refuzul încăpățînat de 
a lua parte la lucrări, delega
ția grupului Fumi Nosavan- 
Boun Oum, care acționează cu 
aprobarea americană, își face 
iluzii că ar putea împiedica 
desfășurarea conferinței.

Manevrele 
fost însoțite 
cercarea de a pune din nou la 
îndoială încetarea focului în 
Laos. Intr-o declarație a dele
gației rebelilor sînt născocite 
o serie de așa-zise „încălcări" 
ale încetării focului. Un grup 
de ziariști occidentali, care au 
plecat în locurile unde grupul 
rebel pretindea că ar fi avut 
loc încălcări ale încetării fo
cului, au transmis că n-au 
constatat nimic din cele afir
mate la Vientiane. Este evi
dent vorba de faptul că dele
gația americană caută un pre
text în plus pentru sabotarea 
conferinței.

----- •-----

GENEVA 18 (Agetrpres).. —• 
TASS transmite : De trei zile 
continuă conferința interna
țională pentru reglementarea 
problemei laoțiene.

La 17 mai la masa tratati
velor a luat loc pentru prima 
oară reprezentantul Vietna
mului de sud. Se așteaptă ca 
alături de el să-și ocupe locul 
în curînd reprezentantul Tai- 
landei.

La ședința din 18 mai, a 
patra ședință a conferinței, 
prezidată de Home, primul a 
luat cuvîntul șeful delegației 
indiene Krishna Menon.

Dînd o apreciere pozitivă 
acordurilor de la Geneva din 
anul 1954, care au pus capăt 
vărsării de stage din Indochi
na, K. Menon a cerut partici- 
panților la conferință să caute 
cu răbdare o rezolvare accep
tabilă a problemei în discuție, 
a cărei bază trebuie să fie a- 
cordurile sus-menționate. Tot
odată, a declarat el, este im
portant să se stabilească dife
rența dintre aspectele externe 
și interne ale problemei.

K. Menon nu a fost de acord 
că ar mai fi nevoie de noi 
dovezi că a încetat focul în 
Laos. Comisia de control știe 
ce trebuie să facă. De obiec
tivitatea ei nu trebuie să se 
îndoiască nimeni. Important

este ca Laosul să nu fie antre
nat în conflicte. Atît timp cît 
comisia și-a desfășurat acti
vitatea, în Laos nu a avut loc 
un război de mari proporții.

India consideră că acordu
rile de la Geneva sînt un do
cument înțelept, obligatoriu 
nu numai pentru acei care l-au 
semnat, dar și pentru Statele 
Unite care au dat — este 
drept cu greu — acum 7 ani 
asigurările cuvenite. Tot un a- 
semenea document trebuie să 
fie hotărîrile pe care le va 
adopta actuala conferință.

K. Menon a propus partici- 
panților la conferință crearea 
unor grupuri de lucru pentru 
studierea proiectelor prezen
tate, pentru studierea docu
mentelor sovietice — „Decla
rația privind neutralitatea 
Laosului“ și „Acordul cu pri
vire la retragerea de pe teri
toriul Laosului a trupelor 
străine și a personalului mili
tar și cu privire la împuterni
cirile Comisiei internaționale". 
După cum a arătat K. Menon, 
aceste documente au fost dic
tate de intenții bune.

A luat apoi cuvîntul Fumi 
Vongvlcit, reprezentantul par
tidului Neo Lao Haksat.

După aceea a luat cuvîntul 
Couve de Murville, ministrul 
Afacerilor Externe al Franței.

Vizita delegației 
grupului parlamentar 

romîn în Franfa
pentru (relații de prietenie Eran- 
ța--Romînia din senatul francez. 

Au fost de asemenea de față 
C. Nicuță, ministrul R.P. Romîne 
la (Paris și membri ai legației 

In cursul dimineții. Consiliul 
municipal al orașului Paris a 
oferit Ja sediul primăriei o re
cepție în cinstea membrilor de
legației romiîne.

Tot în cursul zilei de joi mem
brii delegației în frunte cu 
acad. Ștefan S. Nicolau, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, președintele Comitetului 
de conducere al grupului par
lamentar romîn pentru relații de 
prietenie Romîn ia—Franța, au 
vizitat centrul nuclear francez 
de la Sarclay.

PARIS 18 Corespondentul A- 
gerpres transmite : Joi diminea
ța a sosit Ja Paris, irăspunzînd 
invitației grupului parlamentar 
pentru relații de prietenie Fran- 
ța-Romînia din senatul francez, 
delegația grupului parlamentar 
romîn pentru relații de priete
nie Romiînia—Franța.

La sosire în gara Paris, mem
brii delegației au fost întâmpi
nați de Marcel Pellenc, senator, 
raportor pentru problemele bu
getului în Comisia pentru pro
blemele financiare a Senatului 
francez, Jean-Louis Vigier, se
nator, fost președinte al Consi
liului municipal al orașului Pa
ris, Anmangaud, senator, pre
ședintele grupului parlamentar

După lovitura de stat în Coreea 
de sud

PHENIAN 18 (Agerpres). — 
în seara zilei de 17 mai, ia 
Phenian s-a dat publicității o 
declarație a Agenției Centrale 
Telegrafice Coreene referi
toare la situația din Coreea 
de sud în legătură cu lovitura 
de stat din țară.

La 16 mai, se spune în de
clarație, la Seul au avut loc 
puternice tulburări care au 
început cu o lovitură de stat 
militară comisă de Tian Do 
Hen, șeful statului major al 
trupelor terestre din Coreea 
de sud, și de colegii săi.

în prezent, pe întregul te
ritoriu al Coreei de sud a fost 
proclamată situația excepțio
nală, a fost interzisă activi
tatea politică a tuturor parti
delor politice și organizațiilor 
obștești, relatările presei sînt 
cenzurate riguros.

Declarațiile și faptele lui 
Tian Do Hen, care a comis 
lovitura de stat militară, au 
un caracter reacționar. în de-

clarația așa-numitului „comi
tet militar-revoluționar", el a 
formulat drept problemă nr. 1 
a politicii naționale 
împotriva comunismului" 
„întărirea 
munist", s-a angajat pe calea 
ploconirii în fața imperialiș
tilor americani și a îndepli
nirii ordinelor acestora din 
urmă.

„lupta
Și 

sistemului antico-

★
18 (Agerpres).

clicii rebele au 
la 18 mai de în-
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Marea Caraibilor esîe o mare agitată"
ryub titlul „Marea 

lor este o mare 
revista americană 
and World Report" pu- 
un amplu reportaj des-

Caralbi- 
agitată"

„U.S.

Iată o brigadă de tineri con
structori pe șantierul uzinei de 
hîrtie din Buchiovți (R.P. Bulga

ria). In ajunul tratativelor 
franco-algeriene

Pe scuii
MOSCOVA — La 18 mai s-a 

deschis la Moscova, în Palatul 
Mare al Kremlinului, al treilea 
Congres unional al arhitecți- 
lor sovietici la care participă 
500 de delegați din diverse 
orașe ale U-R.S.S., precum și 
numeroși invitați.

în sala de ședințe se aflau 
conducători ai Partidului Co
munist și guvernului sovietic 
in frunte cu Nikita Hrușciov.

HAVANA - La 17 mai 1959 
la La-Plata (Sierra-Maestra), 
unde în timpul luptei împo
triva dictaturii lui Batista se 
afla statul major al armatei 
insurgente, guvernul revolu
ționar a semnat o lege prin 
care cele mai sărace pături ale 
țărănimii cubane au devenit 
stăpînii pămîntului.

Ministerul Muncii din 
Cuba a decretat Ia 17 
mai naționalizarea tuturor 
cluburilor aristocratice din 
Havana și transformarea lor 
în cluburi muncitorești. In 
baza acestei legi, cluburile re
zervate în trecut milionarilor 
și familiilor lor ca „Yahting 
Club", „Rio Cristal Park" și 
„Baltimore Club" vor fi de 
acum înainte deschise tuturor 
cetățenilor cubani.

PHENIAN. La 17 mai a 
avut loc la Phenian o seară 
a prieteniei coreeano-romîne, 
organizată de Comitetul co
reean pentru legături cultu
rale cu străinătatea.

News 
blică 
pre situația grea a popoarelor 
din insulele Mării Caraibilor, 
semnat de Cari 
a făcut recent 
această zonă.

„JAMAICA, 
este o insulă ta care oamenii 
sînt supuși represiunii. Dom
nește încordarea provocată de 
dominația colonială britanică 
veche de 300 de ani. Cei 
1.700.000 de locuitori ai insulei 
sînt în proporție de 98 la sută 
oameni de culoare.

Negrii își afirmă cu mîndrie 
originea africană și consideră 
lupta Africii pentru indepen
dență ca pe propria lor luptă".

„Șomajul, arată autorul, cu
prinde circa 25 la sută din 
populația aptă de muncă". Mi
zeria este cumplită. în schimb 
turiștii americani au la dispo
ziție bazine de înot, orchestre, 
armate de chelneri, tot ce pot 
dori pentru confortul și plăce
rea lor.

Din cauza discriminării ra
siale și a mizeriei „în rîndu- 
rile negrilor cresc resentimen
tele. Situația de aici este po
tențial mai periculoasă decît 
în America Centrală sau de 
Sud. Dacă acești oameni su
puși represiunii se vor revolta 
situația ar putea deveni dra
matică".

în HAITI situația este și 
mai gravă. „Republica neagră 
Haiti, spune autorul, este co
cioaba Caraibilor. 90 la sută 
din populație este formată din 
țărani loviți de mizerie, care 
practică o agricultură primi
tivă și duc o viață de semi- 
înfometare.

Cocioabele din Port-au-Prin- 
ce sînt considerate ca fiind 
cele mai mizere din lume. A- 
nalfabeții reprezintă 90 la sută 
din populație.

Migdail, care 
o călătorie în

scrie autorul,

Guvernul din Haiti este în 
mâinile dictatorului, Francois 
Duvalier, care conduce un stat 
polițist".

Ajutorul american pentru a- 
cest stat o fost de asemenea, 
natură incit, după cum subli
niază autorul, „țara se află a- 
cum intr-o situație mai proas
tă decît înainte de a primi a- 
oest ajutor".

Migdail arată că Statele 
Unite sprijină dictatura din 
Haiti pentru că această țară 
se află la numai 50 de mile 
de principala bază militară a-

Un reportaj al unui 
ziarist american despre 
situația grea a popoa
relor din insulele JA
MAICA, HAITI, RE
PUBLICA DOMINI
CANĂ, BARBADOS, 

VIRGINE

mericană din Caraibi, Guan
tanamo (Cuba).

Trecând în REPUBLICA DO
MINICANĂ, relevă Cari Mig- 
dail, găsești „un stat polițist 
cu o dictatură mai totală de- 
cît oricare alta din trecut1'. 
Armata dictatorului Trujillo, 
care numără 30.000 de oameni 
înarmați cu tancuri și avioane 
moderne, și puternicul aparat 
polițienesc reprimă cu cruzime 
orice manifestare de nesupu
nere. în timp ce mii de oa
meni sînt subalimentați, Tru
jillo posedă „plantații de tres
tie de zahăr, fabrici, saline, 
mori, stații de radio și televi
ziune, ziare și firme de con
strucții".

Teroarea care domnește în a- 
ceastă țară de 31 de ani, de 
cînd Trujillo a venit la putere,

a dus la creșterea rîndurilor a- 
celora care luptă pentru răs
turnarea acestei dictaturi sîn- 
geroase.

în altă insulă a Caraibilor, 
BARBADOS, care este o colo
nie britanică, întîlnești aceeași 
viață mizeră. „în această in
sulă, suprapopulată, omul tră
iește cu teama zilnică de a-și 
pierde slujba, căci cine și-o 
pierde are foarte puține șanse 
de a găsi alta. Oamenii mun
cesc pentru salarii de mizerie. 
Din cinci muncitori unul este 
șomer. Despre asigurări sociale 
nici nu poate fi vorba.

Economia insulei se află ta 
mîinile albilor, care reprezintă 
doar 5 la sută din cei 235.000 
locuitori".

în Insulele VIRGINE, consi
derate ca „paradisul S.U.A.", 
mizeria în care trăiește po
poral este accentuată de segre
gația rasială practicată de a- 
mericani.

Referindu-se la acest fapt, 
Cari Migdail scrie : „Neplăce
rile rasiste sînt importate o- 
dată cu cetățenii americani 
care se mută aci de pe conti
nent în număr tot mai mare, 
și care aduc cu ei obiceiurile 
lor, segregaționiste". Ei consi
deră acest pământ ca fiind al 
lor întrucât S.U.A. au cumpă
rat Insulele Virgine de la Da
nemarca în 1917 pentru suma 
de 25 milioane dolari „pentru 
a le include în rețeaua defen
sivă a Canalului Panama".

„Prețurile, arată autorul, stat 
foarte mari pe aceste insule 
în care aproape toate alimen
tele, și chiar apa, trebuie să 
fie importate".

Ca și în celelalte insule din 
Caraibi și aci se dezvoltă o 
mișcare de masă împotriva ex
ploatării străine și a nedreptă
ților.

SEUL
După cum relatează agenția 
France Presse, primul minis
tru al Coreei de sud, Tian 
Men, care a dispărut de la 
reședința sa după lovitura 
de stat militară de marți, a 
anunțat că a convocat la 18 
mai, ora 13 (ora locală), o 
ședință a Cabinetului de mi
niștri, în cadrul căreia s-a 
căzut de acord asupra demi
siei în bloc a guvernului.

★
PARIS 18 (Agerpres). — Cores

pondentul din Seul al agenției 
France Presse transmite :

Generalul-locotenent Tian Do 
Hen, conducătorul juntei militare 
care a preluat puterea în Coreea 
de sud în ziua de 16 mai, a de
clarat la 18 mai la posturile de 
radio că „anticomunismul în fapt" 
constituie noua politică națională 
a țării.

La 18 mai, autoritățile au ata
cat sediul ziarului „Minciju llbo“, 
organul socialiștilor din Coreea 
de sud, și au 
soane, printre 
și autorii unor 
nale.

Totodată, se
ții universitari, care au început nu 
demult o campanie pentru stabili
rea de legături cu Coreea de 
nord, au intrat în ilegalitate, te- 
mîndu-se că autoritățile militare 
ar putea să-i aresteze.

SOFIA 18 (Agerpres) — A- 
genția B.T.A. anunță că Co
mitetul Central al Partidului 
Comunist Bulgar, Prezidiul A- 
dunării Populare a R. P. Bul
garia și Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Bulga
ria l-au invitat pe primul 
cosmonaut din lume, maiorul 
Iuri Gagarin, Erou al Uniunii 
Sovietice, să viziteze Bulgaria.

I. A. Gagarin va participa 
la sărbătorirea Zilei scrierii 
slavone și culturii bulgare, 
care are loc la 24 mai.

G-------- -

La Dubna

Reactor atomic 
neobișnuit

arestat șase per- 
care redactorul-șef 
articole redacțio-

anunfa că sfuden-

MOSCOVA 18 (Agerpnes). - 
TASS transmite : La institutul 
unificat de cercetări nucleare de 
la Dubna a fost construit și dat 
în exploatare un reactor atomic 
cu impulsuri pe bază de neu
troni rapizi — singurul reactor 
din lume care funcționează în 
mod periodic m regim supercri- 
tic.

Cu ajutorul noului reactor vor 
fi întreprinse cercetări în dame- 
r.'ui fizicii nucleare a energiilor 
jocse, vor fi puse în studiu pro- 
oe~e'e structurii materiei și 
o te o-obleme de mare interes 
șthț fie. Concomitent vor fi or- 
gc- rate experiențe cu însemnă- 
tete practică.

GENEVA 18 (Agerpres). - 
Joi după-amiază a sosit Ia 
Geneva delegația guvernului 
provizoriu al Republicii Alge
ria care urmează să ia parte 
la tratativele ce se vor deschi
de la 20 mai la Evian cu re
prezentanții guvernului fran
cez în vederea rezolvării pro
blemei algeriene. Delegația 
este condusă de Krim Belka- 
ssem, vicepreședinte al guver
nului provizoriu al Republicii 
Algeria și ministru al Aface
rilor Externe.

„Faptul că tratativele au loc 
— a declarat Belkassem la 
plecarea din Tunis — nu în
seamnă că lupta a luat sfîrșit. 
Poporul algerian trebuie 
fie mai departe vigilent.

Dacă guvernul francez 
tenționează cu adevărat 
pună capăt războiului, nici 
fel de piedică nu mai există 
în calea unui acord".

Din Evian-les-Bams, locali
tatea pe țărmul francez al 
lacului Geneva unde urmează 
să înceapă sîmbătă tratativele, 
agenția France Presse trans
mite că pregătirile continuă 
să se desfășoare pentru înce
perea conferinței. ~

mari 
care 
ora-

să

in
să 
un

Totuși.

scrie corespondentul referiri- 
du-se la încercările cercurilor, 
ultracolonialiste de a între
ține o atmosferă de confuzie 
,,S-au înmulțit în ultima vre
me amenințările organizației 
„ Armata secretă" și ale 
elementelor teroriste' din rîn- 
durile ultracolonialiștilor.

★
PARIS 18 (Agerpres). 

Poporul francez își pune 
speranțe în tratativele 
vor începe la 20 mai în
șui Evian între reprezentanți 
ai guvernului francez și ai 
guvernului provizoriu al Re
publicii Algeria.

La 17 mai, în fața Palatu
lui președintelui Franței a 
domnit o animație neobișnui
tă. Numeroase delegații din 
partea populației din regiunea 
Parisului au sosit pentru a 
înmîna petiții în care se 
cere restabilirea imediată a 
păcii în Algeria

Pînă la ora 18 Gmt Palatul 
Elysee a fost vizitat de 100 de 
delegații care 
tiții semnate 
de cetățeni.

Marea grevă a muncitorilor
de la căile ferate

PARIS 18 Corespondentul 
Agerpres transmite : La 18 
mai întreaga rețea feroviară 
franceză a fost paralizată ca 
urmare a grevei muncitorilor 
și salariaților de la căile fe
rate. Această grevă a fost de
clarată pe o durată de 24 
pînă la 32 de ore la che
marea sindicatelor 
lor aparținind celoi 
centrale sindicale
Confederația Generală a Mim-

feroviari- 
trei mari 
franceze,

americane
mai

Tokio, - Nu de mult a avut loc o puternică demonstrație a re
prezentanților agricultorilor din întreaga Japonie împotriva po

liticii economice a cercurilor conducătoare.

Pe baricadele

au înmînat pe- 
de peste 251000

francezi

cii, Confederația franceză a 
muncitorilor creștini și Force 
Ouvriere. Greva care s-a des
fășurat sub semnul unității 
de acțiune a oamenilor mun
cii în spirijinul revendicărilor 
lor de sporire a salariilor și 
îmbunătățire a condițiilor de 
muncă a exprimat totodată

lor de la Evian, botărire 
sei muncitoare franceze 
obține pace în Algeria.

Traficanfii și huliganii 
mai tari decît autoritățile a

mi- 
de 
al 

S.U.A., Robert Ken
nedy, a prezentat 
Congresului mai 
multe proiecte de 
legi menite să com
bată corupția din 
aparatul guverna
mental american.

în expunerea sa 
de motive Kenne
dy spune că în Sta
tele Unite „trafi- 
canții și huliganii 
au devenit atît de 
bogați incit sînt 
mai tari decît au
toritățile locale".

Kennedy aprecia
ză că „industria jo
curilor de noroc 
din S.U.A. înregis
trează un volum de

afaceri care se ridi
că Ia șapte miliar
de de dolari anual 
și ajută Ia sprijini
rea a numeroase 
alte activități cri
minale, printre care 
și mituirea funcțio
narilor locali11.

Kennedy a pre
zentat subcomitetu
lui judiciar al Ca
merei reprezentan
ților o declarație a 
lui Edgar Hoover, 
directorul Biroului 
federal de investi
gații — F.B.I. — în 
care se spune că 
„crimele costă a- 
nual 22.000.C00.000 
dolari ceea ce echi
valează cu 128 de 
dolari de fiecare 
bărbat, femeie sau

copil din Statele U- 
nite“.

Kennedy a decla
rat că marii pro
prietari de tripouri 
folosesc curieri care 
străbat întreg teri
toriul S.U.A. pentru 
a le aduna profitu
rile. Acești profi
tori realizează be
neficii uriașe și din 
pariurile făcute la 
cursele de cai și la 
competițiile sporti
ve de basketball, 
baseball, box și 
rugby.

Kennedy a spus 
că este gata să dea 
în vileag numele a- 
cestor traficanți și 
profitori cu condi
ția ca subcomite
tul să țină ședințe 
secrete.

■i

Creșfe mereu numărul tinerilor, 
din Germania occidentală care 
refuză să fie recrutați în armata 
Bundeswehrului și trec în R. D. 
Germană (Ziarele).

(Desen de V. VASILIU)= Raportez'! Se găsește din ce in ce mai puțin carnea de tun.

luptei antifranchiste...
Regimul franchist a transformat Spania într-o închisoare 

pentru popor. Teroarea cumplită, mizeria și lipsurile, pri
goana antidemocratică — iată de ce au parte oamenii 

muncii din Spania. Politica economică franchistă promovată 
în interesele marelui capital a dus Ia pauperizarea continuă a 
oamenilor muncii de la orașe și sate. în țară șomajul crește 
continuu. în prezent Ia o populație de 30.000.000 locuitori există 
mai mult de 2.000.000 de șomeri totali. Venitul oamenilor mun
cii este extrem de scăzut. Ziua de lucru este de 10, 12 și chiar 
14 ore. în ceea ce privește cultura ilustrativ este faptul că apro
ximativ 11.000.000 de spanioli n-au pășit niciodată pragul școlii.

i lături de ceilalți oameni ai 
xJ muncii, tineretul spaniol 

trăiește în condiții deose
bit de grele. Tinerii mineri din 
Asfuria, Leona, Puertoliano, Pe- 
niarroi devin invalizi de pe urma 
bolilor înainte de a atinge vîrsta 
de 25 de ani. Otrăvirile cu 
mercur, cupru și plumb îi trans
formă în inapți de muncă pentru 
toată viața. In întreprinderile in
dustriale se folosește pe scară 
largă munca adolescenților. Aceș
tia primesc un salariu de ucenici 
deși îndeplinesc munca acelora 
adulți. Peste 65.000 de oameni e- 
migrează anual în diferite țări în 
căutarea mijloacelor de existentă. 
Printre ei un mare număr îl repre
zintă tinerii.

împotriva regimului de teroa
re, împotriva condițiilor de mun
că și de trai neomenești poporul 
spaniol s-a ridicat la luptă. In a- 
ceastă luptă tineretul se află în 
primele rînduri. Franchisihul
numai că n-a reușit să-l atragă de 
partea sa, dar tineretul luptă îm
potriva regimului fascist și face 
aceasta cu deosebită hotărîre și 
pasiune. Antiimperialismul de

care dă dovadă tineretul spaniol 
îl situează cu hotărîre în aceleași 
rînduri cu cei care luptă hotărît 
pentru pace și democrație, pentru 
dezarmare generală și coexistentă 
pașnică. Intr-o convorbire avută 
cu ziaristul american Benjamin

furii lui Franco. Astfel, de pildă, 
în februarie 1956 aproximativ 
5.000 de studenți din Barcelona 
și Madrid au semnat o petiție ce- 
rînd reforma învățămînfului. Acea
stă acțiune a studenților a fost 
înăbușită cu forța polițienească, 
în ciocnirile 
studenții din Madrid s-au înregis
trat victime, lată 
studentul Carlos, unul dintre par
ticipanta la această acțiune : „Am 
fost aresfat și anchetaf la Direc
ția generală a securității statului. 
După aceea am fost închis. în ce
lula mea becul rămînea aprins zi 
și noapte și o lună întreagă n-am 
văzut lumina zilei. în sfîrșit am 
fost eliberat dar am fost amenin-

dintre Falangă și

ce a declarat

tățile franchisfe tineretul continuă 
să acționeze. în școlile și univer
sitățile spaniole au loc greve iar 
mase largi de tineri studioși par
ticipă și mai activ la lupta împo
triva dictaturii franchisfe. în nu
meroase instituții de învătămînt 
superior acționează organizații de 
tineret ilegale. Printre acestea or
ganizațiile comuniste sînt acelea 
care luptă consecvent și au rolul 
conducător. După cum reiese din 
înseși declarațiile studenților, „co
muniștii sînt cunoscufi ca unica 
mișcare adevărată din ilegalitate", 
și „aceasta atrage un număr tot 
mai mare de doritori de a intra 
în partid". O altă declarație a 
unui student sună în felul urmă-

nu

Welles, un student din anul III al 
Facultății juridice a declarat : 
„Voi americanii din nord, sînteji 
răspunzători mai mult decît cei
lalți de ceea ce se întîmplă azi 
în Spania... America de nord 
vrea cu orice preț să conducă 
lumea liberă și să pună stavilă 
comunismului. Cum se poate face 
aceasta? Sprijinindu-se pe cele 
mai reacționare elemente ? Nu-i 
trimiteți lui Franco timp de două 
săptămini carburanți lichizi și pu
terea lui va fi subminată... Stația 
voastră de radio „Vocea Ameri
că" denumește Spania una din 
națiunile libere, dar noi știm că 
aceasta nu-i adevărat I"

Numeroase sînt acțiunile între
prinse de tineret împotriva dicta-

fat și mi s-au dat indicații pre
cise cum trebuie să mă comport 
în viitor. Unii studenți arestați 
împreună cu mine se mai află 
încă în închisoarea Carabanchel 
situată la marginea Madridului".

Poliția franchistă a început o 
prigoană sălbatică împotriva tine
rilor luptători pentru democrație 
și libertate. In februarie 1958 po
liția a aresfat numeroși studenți 
pentru „activitate comunistă" și 
alte acțiuni întreprinse de ei. Trei 
luni mai tîrziu au fost arestați 
încă 50 de studenți pentru „ac
tivitate socialistă" și s-a declarat 
că ei sînt „comuniști camuflați". 
In pofida represiunilor în masă, 
în pofida tuturor acțiunilor poli
țienești teroriste duse de autori-

for : „comuniștii ne arată adevă
rata cale de luptă împotriva re
gimului franchist".

Pături 
citoresc, 
spaniolă 
chemării 
lupta împotriva scumpefei, împo
triva politicii dictatoriale, pentru 
amnistierea deținuților și emigran- 
filor politici, pentru libertăți ce
tățenești, Guvernul lui Franco, 
pentru a curma această mișcare, 
a arestat. sute de studenți și func
ționari, muncitori și tineri țărani. 
In pofida acestor arestări tinere
tul și-a exprimat hofărîrea de a 
lupta cu și mai mare intensitate. 
Chiar și autoritățile oficiale au 
lost nevoite să recunoască faptul

largi ale tinerelului mun- 
țărănesc și studențimea 
au răspuns întotdeauna 
Partidului Comunist la

că tineretul spaniol luptă eu ’ar
doare. Astfel, în documentul con
fidențial „Raționamentele și con
știința studenților din universități" 
se spune că studenții „se orien
tează spre stînga". Faptele arată 
că tineretul care intră în partidul 
comunist se dovedește a fi demn 
de tradițiile sale eroice. Drept 
exemplu poate servi comportarea 
bărbătească a unui tinăr de 18 
ani aresfat cu un grup de tovarăși 
pentru activitate politică, 
pul procesului avocatul a 
să-l ajute punînd accent pe vîr- 
sta fragedă a acuzatului.
insă a respins cu hotărîre acest 
fel de apărare. Tînărul comunist 
a declarat că el a intrat în mod 
conștient în partidul comunist și 
cere pentru el aceeași pedeapsă 
ca și pentru ceilalți care au acti
vat împreună cu el pentru ace
eași cauză, în slujba

Regimul fascist al 
încearcă pe orice cale 
lupta maselor pentru 
libertăți democratice, 
sînt ticsite de oameni 
pentru motive politice. Ei sînt su
puși la schingiuiri fără seamăn.

Toate acestea însă nu izbutesc 
să înfrîngă lupta dreaptă a po
porului spaniol, luptă în care ti
neretul are un rol deosebit. Tine
rii și tinerele din Spania sînt pă
trunși de hofărîrea de a lupta și 
de a-și aduce contribuția în lupta 
generală a poporului spaniol pen
tru pace, libertate și democrație.

în fim- 
încercat

Tînărul

poporului. 
lui Franco 
să înăbușe 
drepturi și 
închisorile 

arestați
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REDACȚIA fi ADMINISTRAȚIa'î București, Piața „Scînteil* Tel. 17.60.10, Tiparul g Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii*. STAS 3452 52.


