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O OPERAȚIE DIFICiLA
(Ion Budacu și Voida Ion, elevi la Școcd de meser c Sitra)

A intrat in producție 

bateria nr. 3 de cocs 

de la Uzinele „Victoria"-Calan
La puțin timp după darea 

n exploatare a bateriei a 4-a 
le cocs de la Combinatul si
derurgic din Hunedoara, co- 
sctivul întreprinderii de con
tracții siderurgice Hunedoa- 
a a predat pentru producție 
ateria nr. 3 de la Uzinele 
Victoria” din Calan.
Intrarea în producție a noii 

aterii. care funcționează pe 
aza procedeului modern de 
ibricare a semicocsului prin 
uidizare din cărbuni necoc- 
ficabili, asigură creșterea 
roducției de semi cocs a uzi- 
elor siderurgice din Calan 
i peste 30 la sută.
Semicocsul produs aici din 
irbuni necocsificabili de Va- 
a Jiului este utilizat ca 
laos in șarjele de cocs elabo- 
ite Ia uzina cocscchimică din 
unedoara. Prin intrarea in 
mcțiune a noii baterii de la 
ilan este folosită in produc-

-----•-----

ția siderurgică o mai mare 
cantitate de cărbuni necocsifi- 
cabilî care capătă astfel o 
valorificare superioară.

(Agerpres)

Pregătiri 
pentru vacanța 
le vară a elevilor
tn toate regiunile țării se 
; pregătiri în vederea va- 
nțeî de vară a elevilor.
tn regiunea Crișana, anul 
esta peste 3.000 de elevi și 
inieri își vor petrece vacan
ta taberele regionale Dez- 

, Remeți, Vadu Crișului, 
îtroasa și altele. O serie de 
vi din această regiune vor 
:ca în taberele de pe litoral, 

asemenea, numeroși elevi 
i școlile medii și profesiona- 
vor participa, în timpul va- 
îței de vară, la excursiile 
arul Republicii Populare 
mine", organizate de O.N.T. 
rpați.
n regiunea Suceava, la ta- 
■a de la Bucșoaia, raionul 
ra Humorului, unde își vor 
rece vacanța de vară peste 
)0 de elevi, se lucrează la 
enajarea vilelor și radiofi- 
ea taberei. In taberele ce 

funcționa la Borna, Buc- 
ia, Cîndreni, Fundu Moldo- 
și in alțe localități din re

ne se vor odihni aproape 
10 de elevi. Pentru elevii 
Iilor medii și profesionale 
amenajează 8 tabere turis- 

aberele din regiunea Iași, 
late în locuri pitorești — 
acelui de Sus, Mircești, 
îium — au fost pregătite să 
duiască în această vară 
>0 de elevi. Alți peste 2000 
elevi din această regiune 
pleca în localități de mun- 

iflate în regiunile Bacău și 
eava, iar aproape 500 de 
lari își vor petrece vacan- 
in stațiunile de pe litoral, 
a Iași, Bîrlad, Pașcani, 
ji, casele pionierilor și clu- 
ile pregătesc programe ar- 
ice, culturale și sportive 
iresante, care vor asigura 
aierilor și școlarilor o va- 
ță plăcută și instructivă.

(Agerpres)

Pretutindeni unde se făurește 

belșugul colectivei

Muncitor
Vineri 26 mai [951

să se arate. Numeroase fapte 
vorbesc despre conștiința îna
intată a tinerilor colectiviști 
tare participă la toate mun
cile din gospodărie și pun 
umărul oricind și ori unde este 
nevoie de forțele și priceperea 
'.or. Lămurindu-li-se importan
ța sectorului zootehnic pentru

Din experiența organizației U.T.M. 
din G. A. C. Smirdan» regiunea 
Oltenia» în mobilizarea tinerilor 

colectiviști Ia dezvoltarea 
averii obștești

Colectiviștii din G-A.C. 
Smîrdan, raionul Cala
fat, se străduiesc an de 

m să dezvolte avutul obștesc, 
să facă gospodăria tot mai 
înfloritoare ți mai bogată 
Organizația de bază U.T.M., 

• sub conducerea organizației 
de partid. îi educă pe tinerii 
colectiviști în spi
ritul dragostei pen
tru gospodăria co
lectivă, ii mobili
zează la realizarea 
obiectivelor care 
stau în fața gospo
dăriei pentru spo-

| rirea producției la 
; hectar și dezvolta-
; rea sectorului zootehnic.

Astfel, intr-una din adună- 
I rile generale ale organizației 
j de bază utemițtii au discutat 
I despre contribuția pe care tre- 
' buie s-o aducă la fertilizarea 
| solului gospodăriei ți in ge- 
| aerai la pregătirile pentru 

rampanta de primăvară tn 
scopul sporirii producției i» 
hectar. In cită adunare s-a 
isscuiat ș» s-s- stabilit ain- 
rile pentru creșterea amsri- 
bifiei tineretului U dezroCtc- 
rea țepteiulm proprietate ob
ștească. tn pemocda de iarnă, 
mare parte dintre tineri, mo
bilizați de organizația U.T_M., 

I eu frecventat cu regularitate 
cursurile agrozootehnice din 

I gospodărie unde și-cu însușii 
o seamă de cunoștința r.oi și 

I fotoritonre. In cadrai joilor ti- 
' aeretnlni. organizate de comi- 
I letal U.TJL, tineru au discu

tat pe marginea unor mate- 
| riale despre metodele și for

mele noi de muncă ale unor 
organizații U.T.M., metode 
care pot fi aplicate și în gos
podăria lor.

Rezultatele muncii politico- 
educative desfășurate de or
ganizația U.T.M. n-au întîrziat

gospodăria colectivă, mulți ti
neri au cerut să lucreze m a- 
cest sector. Și astfel, la pro
punerea organizației U-TJt-, 
in sectorul zootehnic ax fost 
trimiși să lucreze tineri har
nici și pricepeți cum sini 
Gheorghe Stamin și Gheorghe 
Gerrili, îngrijitori 1*  rtței, 
Matei Constantin, mgrijitor- 
mslgizor la raci și alții.

Majoritatea tinerilor, dato
rită hănaeiei de care dau do
vadă. se bucuri de prețuirea 
tuturor colectiviștilor. Ode sa 
Goge, Anișoara Roșea, M. 
Gheorghe, de pildă, fac parte 
dintre tinerii care sint nelip
siți de la orice munci din 
gospodărie. Ei, ca și alții, 
au muncit fără răgaz la 
pregătirea terenului pentru 
insămințări, iar acum execută 
lucrări de bună calitate la în
treținerea culturilor. Un fapt 
petrecut recent vorbește grăi
tor despre abnegația cu care 
muncesc tinerii pentru întări
rea economică a gospodăriei. 
Astfel, pe lotul cu floarea-soa- 
relui al brigăzii a patra, plan
tele au răsărit cam rare și nu 
era asigurată desimea firelor

la hectar. Brigadierul a ho- 
tărit ca locurile goale să fie 
..împănate", adică tasămta- 
țate cit mai repede. Operațiu
nea trebuia făcută urgent ca 
toate plantele să se dezvolte 
uniform. Atunci a acut loc o 
discuție și utemițtii s-au °fe~ 
rit să contribuie și ei la înlă

turarea acestui ne
ajuns care ar fi 
dus la scăderea 
producției la hec
tar.

— Mergem ți noi. 
au spus utemițtii 
Petcu I. Gheorghe. 
Iccob Mircea, Died 
Elena ți alți tineri.

Nu le-a fost prea 
ușor. Dar n-au stat nici o cli
pă la îndoială și au rămas să 
ajute gospodăria.

Culturile intercalate — do
ricei și fasole printre rându
rile de porumb - au luat o 
mare extindere anul acesta

DARIA KUHTA

(Continuare in paf. a !•)

La ordinea zilei:
A

îngrijirea culturilor
Mecstazatoru și colectiviștii 

cin regiunea Dobrogea gră
besc lucrările de îngrijire s 
culturilor. După terminarea 
primei -j-zșile la floarea-soa- 
reiui, sfecla de zahăr și car
tofi, ei continuă intens cea 
de-a doua prațilă. în raioa
nele Negru Vodă și Adamclisi, 
gospodăriile colective cu ter
minat praștia a doua la sfe
cla de zahăr, iar cele din ra
ionul Hirțova au executat-o 
in proporție de 80 la sută atit 
la culturile de sfeclă de za
hăr, cit și la cele de cartofi.

In regiune se continuă in
tens și prășitul porumbului. 
Gospodăriile colective au pră
șit pină acum mai mult de 
40 la sută din terenurile ocu- 

i pate de această cultură.
★

în raionul Calafat, 28 de 
■ gospodării agricole colective,

printre care cele din comu
nele Basarabi, Poiana Mare, 
Hunia, Moțăței și Maglavit 
au terminat prima prașilă la 
porumbul nentru boabe și si
loz. Gospodăriile colective 
din acest raion au început 
prașila a D-a la această cul
tură. Rezultate bune în exe
cutarea lucrărilor de îngri
jire a culturii porumbului au 
obținut, datorită folosirii mij
loacelor S.M.T. și a forțelor 
proprii, și gospodăriile colec
tive din raioanele Corabia și 
Filiași. în aceste raioane pra
șila I la porumb a fost efec
tuată în proporție de peste 
90 la sută. în celelalte raioane 
din regiunea Oltenia această 
lucrare a fost efectuată în 
proporție de 50-80 la sută.

(Agerpres)

Prietene (Elena Căpescu și 
Maria Crețu, țesătoare la 
Uzinele „Mătasea roșie" din 

Cisnădie)

Foto : A. FOCȘA

DIN ACTIVITATEA 
BRIGĂZILOR 

ȘTIINȚIFICE
La Suceava a avut loc o 

consfătuire a brigăzilor știin
țifice din localitate în vede
rea generalizării celor mai 
bune metode folosite de mem. 
brii lor pentru lămurirea pro
blemelor ridicate de oamenii 
muncii.

In primele 4 luni ale acestui 
an, brigăzile științifice din re
giunea Suceava s-au deplasat 
în 86 de comune dînd răspun
suri la mii de întrebări puse 
de oamenii muncii.

(Agerpres)

— Sînteți așteptat! — 
cu încredere, cu dragoste

Bucuria unei note foarte bune — răsplată a 'muncii din timpul anului — este împărtășită și 
de colegii studentului Dumitru Țabra din anul II al facultății de mecanică a Institutului Poli

tehnic București. Foto : V. RANGA

Urmăresc de ani de zile for
marea moralei comuniste la 
studenții în mijlocul cărora 
trăiesc. îl văd cum, din stu
dentul regimului burghezo- 
moșieresc, individualist, ego
ist. fără busolă, prea adeseori 
tembel, se transformă în cel 
conștient, ordonat, activ. în
cadrat în colectivitatea de azi. 
Ceea ce se petrece în zilele 
noastre, la cursuri, seminarii, 
în cercurile științifice, în co
lectivele artistice și sportive, 
în munca obștească, la școlile 
noastre înalte a fost pentru 
unii la început o surpriză. A- 
cum toți își dau seama că aici 
s-a putut ajunge prin noul 
spirit al tineretului educat de 
partid.

Sute și sute dintre ei, în fie
care an. își iau rămas bun de 
la studenție și se îndreaptă 
către viață, pentru a-și începe 
munca creatoare în profesiu
nea pe care și-au ales-o. Fie
care știe că este așteptat cu 
dragoste, cu încredere, că lo
cul său de muncă a fost asi
gurat încă de pe vremea cînd 
era student, că este nevoie de 
munca lui, de capacitatea lui, 
de talentele lui. Perspectivele 
ce li se deschid sint atit de

Prof. univ. Valeriu Bologa

luminoase ! Noi. cei în vîrstă, 
care am trăit sfîrșitul studen
ției și începutul profesoratu
lui în anii regimului burghe- 
zo-moșieresc, avem fapte zgu
duitoare de comparație și nu 
uităm să le spunem tinerilor 
ce ne urmează cum a fost tre
cutul întunecos, ca ei să știe

viață fericită, să ne bucurăm 
nu numai de hrana fizică ci 
și de binefacerile culturii, de 
frumusețile artei. Și aceasta 
este numai un început. Azi 
știm că ceea ce plănuiește 
partidul întotdeauna se înfăp
tuiește aidoma, și întrevedem 
intr-un viitor apropiat pro

Rînduri către 
tinerii absolvenți

să prețuiască mai bine lumina 
prezentului.

Au trecut doar 16 ani de la 
eliberarea patriei și iată că 
într-o țară construită pe baze 
cu totul noi, unde nu mai 
există exploatarea omului de 
către om, nivelul de trai, cel 
sanitar și cultural al fiecărui 
individ este atît de ridicat in
cit puteim fiecare să ducem o

grese și mai uimitoare, un 
bine al zilelor de mîine nea
semănat mai mare ! Și cum 
s-au înfăptuit toate acestea ? 
Prin aceea că, dezvoltîndu-se 
o nouă morală comunistă, in
dividul a învățat să se înca
dreze în interesele colectivi
tății și prin realizarea lor să 
ajungă la înfăptuirea nevisa

tă odinioară a intereselor sale 
personale.

Anul acesta, noi tineri se 
vor încadra în această mare 
colectivitate de constructori ai 
societății socialiste și comu
niste.

., In<$ cu cîțiva ani în urmă, 
cînd ne luam rămas bun de 
lA absolvenții noștri, nu erau 
puțini aceia pe care-i auzeam 
spunînd cu un oftat: ,,La 
ce-am învățat 6 ani, pentru ca 
să ajung un medic obscur la 
sat ?•• sau „După viața fru
moasă universitară, acum mă 
voi înfunda intr-un cătun 
pierdut la marginea lumii ci
vilizate". Cîțiva din acești 
,,amărîți“ au refuzat să se 
ducă la postul unde au fost 
repartizați. Dar încă de atunci, 
majoritatea, deși poate unii cu 
îndoieli, au pornit acolo unde 
au fost trimiși. M-am în- 
tîlnit pe urmă cu^mulți din ei. 
Am rămas plăcut surprins 
constatînd că foarte puțini of
tează mai departe. Cei mulți 
și vrednici, cu fețele îmbujo
rate și arse de soare, îmi spu
neau că le place munca de 
teren și că am avut dreptate

(Continuare in pag. a 4-a)

Expoziția 
lucrărilor practice 

ale elevilor bucureșteni
La Școala medie 

nr. 1 „Nicolae Băl- 
cescu“ din Capitală 
s-a deschis o expo
ziție a școlilor me
dii bucureștene care 
fac, o zi pe săptă- 
mînă, instruirea 
practică în produc
ție a elevilor-

Numeroasele pie
se, aparate, scule și 
uite obiecte cuprin
se în expoziție sint 
o oglindă a rezulta
telor obținute de 
elevi în aplicarea în 
practică a cunoș
tințelor teoretice 
însușite în școală.

a eforturilor depuse 
de muncitori pentru 
a le forma acestora 
anumite deprinderi 
practice, pentru a-i 
iniția în tainele di
feritelor meserii.

(Agerpres)

FRUNTAȘI ÎN ÎNTRECERE
Pe la sfîrșitul lunii mar

tie, eram în sectorul II 
al Uzinelor „Vasile 

Roaită“ din București. Con
trolorul Ion Ștefănescu, se
cretarul biroului U.T.M. din 
sector, îmi arăta, una din ul
timele pompe mîngîind cu 
palma fața ei lucioasă, pie
sele sclipitoare.

— Produsele noastre devin 
pe zi ce trece toț mai bune, 
tot mai frumoase, spunea el. 
Iată pompii aceasta : funcțio
na și anul trecut și funcționa 
bine. Acum însă capacitatea 
ei este mult mărită prin . re- 
proiectare. Iar în ceea ce pri
vește aspectul, anul trecut o 
asemenea pompă părea înve
chită. Acum priviți ! Grun- 
duite, lăcuite, finisate cu. gri
jă, ți-e mai mare dragul să 
le privești.

Secretarul . U.T.M. vorbea 
cu un entuziasm pe care ți-1 
poate da numai un succes la 
realizarea căruia tu însuți ai 
participat, Și intr-adevăr.

— Alături de toți ceilalți

muncitori, tinerii continuă se
cretarul au contribuit și ei pu
ternic. Tocmai de asta ne 
bucurăm. în sector există 11 
brigăzi de producție ale tine
retului. Pentru a spori contri
buția lor la îmbunătățirea ca
lității pompelor, organizația 
U.T.M. a stimulat întrecerea 
între toate aceste brigăzi. Dar 
să mergem în secție, să dis
cutăm cu tinerii.

în secție — zecile de tineri 
lucrează de zor aplecați asu
pra strungurilor.

— îl vezi pe tînărul acela? 
îmi spune Ștefănescu, arătînd 
în mijlocul atelierului un bă- 
iețan. E Niță Ion, responsa
bilul celei mai bune brigăzi. 
De la începutul anului n-au 
dat nici un rebut. Nici alte 
brigăzi n-au rebutat piese, e 
adevărat, dar brigada lui Niță 
are primul loc în întrecere a- 
proape asigurat. în ceea ce 
privește depășirea planului 
de producție brigada lui 
Niță... depășește pe toate ce
lelalte.

Niță era ocupat, n-avea nici 
o secundă liberă dar, cu ochii 
ațintiți la mașină, ne-a vorbit 
bucuros despre munca bri
găzii.

— Trebuie să fim foarte a- 
tenți și-a justificat el... nea
tenția față de noi. Sîntem în 
întrecere cu celelalte brigăzi 
care lucrează alături. Lucru 
bun e întrecerea. Stimulează 
pe tineri, îi face mai activi, 
le trezește spiritul de răspun
dere și le dezvoltă voința. 
„Adică își zice fiecare, eu nu 
pot da lucru de calitate su
perioară ? Ia să arăt și eu ce 
pot“. Și astfel lucrul merge 
mai bine, mai spornic.

— în brigadă la noi fiecare 
învață, continuă el să vor
bească. Participăm cu toții la 
cursul de ridicare a calificării. 
Și fiecare avem de învățat 
cite ceva. De pildă, s-a pre
dat de curînd la curs o temă 
despre aflarea conicității la 
strunjirea unei piese. De asta 
avem nevoie. Noi strunjim 
piese în formă de trunchiuri

de con. în planuri e trecut 
diametrul bazei mari, diame
trul bazei mici. Nu se poate 
da însă și unghiul de încli
nare al suportului cuțit, care 
variază în funcție de lungimea 
piesei. Nu știi să calculezi — 
te încurci, pierzi timp, dai 
rebut. La curs însă se arată 
simplu : din diametrul mare 
scazi diametrul mic, iar re
zultatul îl împărți la dublul 
lungimii trunchiului de con. 
Cauți în tabela de logaritmi și 
— gata. Lucrezi și mai re
pede, asiguri și calitatea.

— Au învățat toți băieții să 
calculeze ?

— Desigur, și nu numai la 
curs. Sîntem cu toții „abo
nați" la citirea cărților teh
nice.

Am vizitat cu acea ocazie 
și alte brigăzi : cele conduse 
de tinerii Ion Bădae, Gheor
ghe Rafilă, Nicolae Ștefan, 
într-adevăr, secretarul U.T.M., 
avea dreptate : brigada lui 
Niță își organizase în așa fel

munca îneît succesul ei în în
trecere era asigurat.

...Iată însă că zilele trecute 
am trecut din nou pe la sec
torul II al Uzinelor „Vasile 
Roaită". încă de la intrare un 
grafic mare atrage atenția: 
„Rezultatele întrecerii socia
liste între brigăzi". Caut bri
gada lui Niță la locul I. Dar 
— nu e. E abia pe locul IV! 
Am rămas surprins.

— Ce s-a întîmplat ? Au 
dat rebut băieții lui Niță ?

— Nu, n-au dat. Din 11 bri
găzi 7 n-au dat nici un rebut 
de la 1 ianuarie. în întrecere 
au apărut însă cîteva sur
prize...

— Surprize ?
— Da. Primul loc l-a cîști- 

gat brigada lui Gheorghe Ra
filă. Ei sint muncitori buni, 
cu o bună calificare dar... Să 
vă spunem drept; la surpriza 
aceasta ne așteptam mai pu-

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a S-a) In leagăn.
Foto : AGERPRES
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Din cronica realizărilor tehnicii romîneșfi

Expoziția de fotografii 
artistice, „Septenalul Wl 
acțiune* 1 de la Moscova. 
Uriașul turn ai televiziunii. 

Autor : Lev Poter.

*
mic. La nivelul actual al tehnicii 
americane a rachetelor însă, în 
S.U.A. nu se poate realiza încă 
zborul cosmic al omului. Un ase
menea zbor pretinde motoare- 
rachetă extrem de puternice, cum 
nu au americanii, nave-cosmice 
satelit cum nu au fost realizate 
incă în Statele Unite, sisteme de 
dirijare cu dublă conducere (din 
navă și din stațiile terestre), cum, 
de asemenea, nu există încă în 
S.U.A. De aceea, recenta lansare 
a capsulei „Mercury" cu un om 
la bord definește de fapt stadiul 
la care au reușit să ajungă 
specialiștii americani în domeniul 
cuceririi Cosmosului. Acest stadiu 
fixează și mai bine marele deca
laj care există între ceea ce s-a 
realizat în U.R.S.S. și ceea ce au 
obținut specialiștii americani în 
studierea spațiului cosmic și de
termină recunoașterea unanimă a 
superiorității tehnico-științifice a 
Uniunii Sovietice — țara primi» 
lui cosmonaut din lume.

Numele inventatorului romîn 
Traian Vuia este legat - după 
cum se știe — nu numai de 
primul zbor din lume între
prins cu un aparat ce avea 
mijloace mecanice proprii la 
bord, ci și de o foarte impor
tantă realizare tehnică. Traian 
Vuia a creat un cazan, por
nind de la un punct de vedere 
complet nou pe vremea lui.

Construit acum câteva dece
nii, cazanul lui Traian Vuia — 
care a devenit repede cunoscut 
și apreciat în lumea întreagă 
— prezenta și unele dezavan
taje. El nu avea o suficientă 
stabilitate în funcționare și, 
în consecință, nu putea fi fo- 
ldsit în industrie.

Acum cîțiva ani, un grup de 
cercetători de la Institutul de 
energetică al Academiei R.P.R. 
compus din inginerii N. Anto
nescu, L. Costea și C. Haiduc, 
au studiat și au proiectat un 
nou tip de cazan, pornind de 
la principiile lui Vuia și păs- 
trînd tot ce era bun. De pildă, 
ei au rămas la același sistem 
de ardere intensă, dar au 
creat cazanului o schemă de 
circulație forțată. De unde în 
vechiul tip de cazan apa in
tra printr-o țeavă în spirală 
și ieșea direct abur, acum s-a 
intercalat un tambur separa
tor în circuitul apei. Acest 
tambur este un cilindru unde 
apa poposește înainte de a a- 
junge în cazanul propriu-zis. 
Trecînd în cazan, ea e supusă 
acțiunii căldurii și vaporizată 
parțial, după care este reîn
toarsă în tambur. Aici e se
parată de abur — care pleacă 
Ia consumator — iar apa rein
tră în circulație.

Noul tip de cazan Vuia 
poate fi ușor automatizat de
oarece alimentarea lui cu apă 
e separată funcțional de ali
mentarea cu combustibil și 
variația unuia nu influențează 
asupra celuilalt. Toate acestea 
asigură o presiune și o tempe
ratură constantă a aburului, 
care este produs în cantitate 
de 1 tonă pe oră.

Noul cazan — pe care tehni
cienii îl cunosc sub denumi
rea : „Vuia IE 1 tonă'oră**  are 
numeroase aplicații. El poate 
fi folosit, de pildă, în indus
tria care are nevoie de abur 
tehnologic (12 atm.). Cine vi
zitează Uzina „Mao Țze-dun“ 
ai cărei muncitori și ingineri 
au dat un mare ajutor la rea
lizarea prototipului - poate 
vedea acolo două asemenea 
cazane care lucrează din 
plin și cu rezultate excelente.

Lucrînd la restabilirea unui de
ranjament in centrala telefonică 

automată bucuresteană.
Foto : AGERPRES

Chimiștii, 
stăpînii atomilor

de A. Buianov

O carte închinată realizări
lor infinit de variate ale 
științei eprubetei — 

iată ce reprezintă cartea cu
noscutului popularizator so
vietic, A. Buianov. Lucrarea 
include cele mai felurite pro
bleme din domeniul chimiei 
de sinteză, începînd cu ben
zina sintetică — „hrana mo
toarelor" — și sfirșind cu mo
leculele uriașe ale proteinelor.

Trecerea în revistă a reali
zărilor chimiei de sinteză în
cepe cu problema petrolului 
'Autorul reușește să aleagă 
din imensa bogăție de fapte 
existente numai esențialul, 
ceea ce poate interesa orice 
cititor. In toate fenomenele 

CE SĂ CITIM

descrise, autorul nu sa 
mulțumește doar cu trece
rea în revistă a realizărilor in
dustriei chimice de sinteză ci 
explică diverse mecanisme de 
reacție.

Citind această carte tînărul 
are posibilitatea să acumuleze 
un prețios bagaj de cunoștințe 
generale : toate realizările noi 
în materie de fibre sintetice, 
medicamente, materii coloran
te, vitamine, materiale de 
construcție, detergenți, com
bustibili etc. Întreaga lucrare 
demonstrează marea impor
tanță a legăturii dintre teorie 
si practică.

Ing. V. HORIA 

Ele pornesc la o simplă apă
sare de buton și continuă să 
funcționeze automat. Sistemul 
de funcționare a fost creat de 
un colectiv al Institutului de 
cercetări electrotehnice. De 
asemenea, cazanul poate fi 
utilizat în instalațiile mo
bile de producere a vapo
rilor de apă, cum sînt cele sa
nitare sau pentru încălzitul 
șantierelor în timpul iernii. 
El își va mai găsi întrebuin
țare și la caloriferele din tre
nurile electrice și Diesel elec
trice. Vă puteți întreba : un 
cazan de fabrică pe un tren ? 
Firește, acest lucru este posi
bil pentru că acest cazan mai 
are o particularitate - e foarte 
redus ca dimensiuni : e lung 
doar de 2,5 m, lat de 1,1 m 
și înalt de 2,5 m. Cu toate a- 
cestea, produce 800.000 kiloca- 
lorii pe oră și are un randa
ment mare : 85 la sută din 
căldura combustibilului este 
utilă.

„Vuia IE 1 tonă/oră" mai 
prezintă și alte avantaje în ra
port cu cazanele așa-zise „cla
sice**  de aceeași putere. Costul 
lui împreună cu anexele, e cu 
25 la sută mai mic, iar cel al 
sălii care-1 adăpostește — cu 
două treimi mai scăzut. Chel
tuielile de întreținere scad cu 
20 la sută, iar în ceea ce pri
vește cantitatea de metal ne
cesară pentru construirea lui, 
aceasta este mai mică cu 75 
la sută.

Cercetătorii aceluiași insti
tut au mai creat încă un tip 
de cazan Vuia — cazanul 
„Vuia IE 2 Gcal/oră". Aces
ta a fost cerut de ritmul ac
celerat al construcțiilor de lo
cuințe care se desfășoară în 
toate orașele țării noastre. El 
este destinat deci marilor 
blocuri sau centralelor ter
mice, pentru încălzirea lo
cuințelor.

Cazanul lui Traian Vuia. „în
tinerit" a pornit la o nouă via
ță. Trecînd cu succes prin în
cercările la care l-au supus 
tehnicienii ce l-au omologat, 
el a corespuns pe deplin aș
teptărilor. Prin toate caracte- 
risticele sale, noul cazan 
Vuia, s-a dovedit a nu fi cu 
nimic mai prejos ca cele mai 
bune produse similare din 
întreaga lume.

DAN LĂZĂRESCU

Arheologia submarină 
dezleagă taine milenare

Pe țărmurile multora din 
mările și oceanele lumii, 
bătrînii povestesc legen

de despre corăbii scufundate, 
încărcate cu comori fabuloa
se, despre orașe dispărute în 
valuri...

Și de astă dată, sub stratul 
gros de „înflorituri11 adunate 
de-a lungul secolelor, legen
dele acestea ascund un miez 
de adevăr. Apele de lîngă țăr
murile mărilor șj oceanelor 
ascund tezaure arheologice, 
care sînt cu atît mai prețioa
se cu cît spre deosebire de o- 
biectivele terestre, au fost 
scutite de distrugeri în cursul 
istoriei.

Este cunoscută descoperirea 
epavelor corăbiilor romane 
încărcate cu amfore pline cu 
vin, scufundate în Meditera- 
nă.

Tot în Mediterană s-a des
coperit, în apropierea unei 
insule din Marea Egee, un o- 
rologiu extrem de complicat, 
datînd din antichitatea grea
că și care dă dovada unui ni
vel de cunoștințe în domeniul 
mecanicii mult mai înalt de
cît se credea. Angrenajele și 
mecanismele acestui orologiu, 
executate din bronz sînt de o 
precizie și un grad de com
plicație foarte înalte și repre
zintă o mărturie unică și ne
bănuită asupra cunoștințelor 
tehnice ale epocii. Tot în Ma
rea Egee pe un fund nisipos 
s-a descoperit o epavă încăr
cată cu lingouri de bronz bine 
conservate. In America Cen
trală cercetarea fundului unui 
puț natural a dat la iveală 
urme unice ale vechilor civi
lizații ale indienilor ameri
cani.

Cea mai interesantă este 
însă descoperirea în Uniunea 
Sovietică a cetății fondate de 
legendarii Argonauți care fu

O nouă instalație 
pentru transportul betonului

Recent, în R. P. Ungară a 
fost produsă o nouă instalație 
pentru transportul rapid al 
betonului. Este vorba despre 
o instalație care se compune 
dintr-un rezervor de presiune 
și conducte. Cu ajutorul unui 
compresor se creează presiu
nea în rezervorul de presiune, 
care împinge betonul prin 
conducte pînă la locul de uti
lizare. Cu ajutorul acestei in
stalații, se poate transporta

Viața la... minus 270 grade
O experiență interesantă e- 

fectuată cu crisalidele unui 
fluture din Nigeria de Nord 
și Uganda a arătat că acestea 
rezistă Ia temperatura heliu- 
lui lichid.

In această experiență cri
salidele uscate au fost intro
duse timp de cinci minute în 
heliu lichid (—270 »C). In 
aerul lichid (—190 ’C) crisali-

raseră lina de aur regelui 
Colchidei. Acest oraș gre
cesc care se numea Dioscu
rias, a fost citat de mulți au
tori ai antichității. Celebrul 
geograf grec Strabon arăta 
că Dioscurias era centrul cel 
mai de seamă al Colchidei. 
Flavius Arianus, guvernatorul 
roman al Capodociei arăta că 
cetatea Sebastopolis pe care o 
vizitase în anul 134 se afla pe 
locul vechiului Dioscurias. El 
descria foarte exact locul ce
tății, ca aflîndu-se la 810 sta
dii de Phasis, actualul Poți. 
Totuși oamenii de știință n-au 
putut găsi însă nici o urmă a 
acestei cetăți, al cărei loc era 
totuși indicat cu precizie de 
antici și care se află pe coas
ta Abhaziei sovietice.

Abia arheologii sovietici A. 
Bașkirov, Lev Soloviov și 
Leonid Șervașidze au reușit 
să găsească de curînd dezle
garea misterului cetății dis
părute, cercetînd fundul mării 
în apropierea coastei la Su- 
hunai.

Primul indiciu care a de
clanșat cercetările au fost res
turile unui dig de piatră, gă
site încă în 1896 de munci
torii care construiau un chei 
la Suhumi. O placă din acest 
dig purta inscripția HADR. 
PER. FL. A. P. I. FEC. Cu
vintele complecte ale acestei 
inscripții ar suna astfel: ..Ha- 
drianus per Flavio Arriano 
portum istem fecit". Adică 
„Adrian prin Flavius Arria- 
nus a făcut acest port".

Este ușor de ghicit că Se
bastopolis, fostul Dioscurias a 
dispărut scufundat în mare. 
Motivul se află în structura 
geologică a coastei caucazie
ne, care este supusă unor in
tense mișcări ale scoarței pă
mîntești.

rapid betonul pînă la o dis
tanță de 150 de metri chiar 
dacă locul de utilizare se află 
cu 50-60 m deasupra rezervo
rului de presiune. întreaga in
stalație are o greutate de nu
mai 4,5 t. Pentru lichidarea 
timpilor morți deasupra rezer
vorului de presiune se mon
tează un alt rezervor în care 
se introduce betonul care ur
mează să fie transportat prin 
conducte.

dele au supraviețuit pînă la 
77 de ore. Din crisalidele rea
duse prin contact cu apă la 
temperatura normală, s-au 
dezvoltat fluturi normali.

Capacitatea de a rezista la 
temperaturi extreme este im
portantă pentru posibilitatea 
existenței vieții în condițiile 
de pe alte planete sau din 
spațiul sideral.

Cetatea scufund 
în fața golfului S; 
adâncime de cir 
m. In adâncime se pron- 
lează țilueta unui turn acope
rit de plante acvatice. In ju
rul turnului „arheologii sub
marini**  sovietici au găsit cio
buri de olărie colorate în ne
gru, de origină grecească și 
datînd aproximativ din seco
lele 3 și 2 înainte de era 
noastră.

Leonid Șervașidze a arătat 
că aceste cioburi ar putea 
proveni de la coloniștii greci 
despre care legenda spune că 
au prădat cetatea Dioscurias. 
Cetatea a dispărut printr-o 
violentă scufundare a terenu
lui cu cîteva veacuri înainte de 
cetatea romană vecină, Sebas- 
topolis, care și-a încheiat 
existența în același fel. Rui
nele orașului Dioscurias se 
găsesc la o adîncime și mai 
mare decît turnul descoperit 
de savanți.

Cercetarea ruinelor orașului 
Sebastopolis s-a dovedit mai 
simplă deoarece se află mai 
aproape de coastă. Zidurile 
cetății, crăpate și reparate în

lc urma după 
enii de știință 

mișcare mai pu- 
a scoarței pămîntești 

unui cutre- 
a scufundat 
două cetăți, 
zidul Se- 
mai vede 

său se 

nulul. In 
cum arăt 
sovietic 
temi că 
având amploarea
mur catastrofal 
în adîncimi cele 
O parte din 
bastopolisului se 
pe uscat. Traseul
continuă pe o lungime de 
120 de m. în mare. Pe fun
dul mării se găsesc ruinele 
caselor, la adîncimi care va
riază între 3 și 10 metri. In 
aceste ruini pe care le-au cer
cetat legaft „în coardă", ca 
alpiniștii și unde vizibilitatea 
era neîncetat tulburată de 
nori de mîl care se ridicau la 
cea mai mică mișcare, arheo
logii submarini au găsit di
verse obiecte casnice și cioburi 
de olărie care au permis stabi
lirea datei catastrofei. Ea a 
avut loc în secolul al treilea 
al erei noastre.

Ing. F. BUTOIANU

Șntr-unul din laboratoarele Institutului de cercetări hidrotehnice.
Foto : AGERPRES

Un zbor cosmic 
și o săritură

e- 
u-

în 
a-

Zborul în jurul PămîrWului, 
realizat în 108 minute la 
12 aprilie 1961 ae către 

luri Alekseevici Gagarin pe nava- 
satelit „Vostok" constituie un 
veniment unic în istoria ființei 
mane.

Ulterior, la 5 mai 1961, 
S.U.A. a fost lansată o rachetă
vînd un om la bord — pe Allan 
Shepard care, după 15 minute de 
zbor după ce a atins altitudinea 
maximă de 185 de km, a ateri
zat la o distanță de 485 de km 
de locul de start al rachetei. „Am 
multă simpatie pentru prietenii 
mei americani, însă trebuie să 
spun că faptele realizate de Ga
garin și Shepard se deosebesc 
foarte mult — a declarat pre-
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capsulei 
a fost 

și orbi- 
„Vostok"

Iată traiectoria 
„Mercury- in care 
lansat A. Shepard 
ta navei cosmice , 
la bordul căreia a zburat 
primul cosmonaut din lume 
I. Gagarin. Din schemă se 
vede diferența absolută 
dintre cele două forme de 
zbor: în timp ce capsula 
„Mercury- a zburat pe o 
traiectorie balistică (viteza 
maximă, aproximativ 2,25 
km./s nava cosmică-sate- 
lit „Vostok" s-a deplasat 
pe o orbită în jurul Pă- 
mintului cu prima viteză 

cosmică (7,9 km/s).

șed oțele Societății de astronautică 
c - Franța, Alex. Ananov. Cea a 
I- Gagarin se referă cu adevă- 
ra*  la o problemă cosmică, pe 
c'-d cea realizată în America, 
-e -do elnic măreață, se situează 
pe scara terestră".

s_~ieroase personalități știin- 
•' ee americane recunosc ce ase- 
-e-ee posibil iă- >» unașe a'e 
-’-iu-. Soreeo de a miri ș> 
-M» Oecaasd tei de SJJ-A.

> cerat pe bcmă dreptate ca un 
iei de focar în care se concen
trează puterea tehnico-științifică a 
unei țări.

Să încercăm să subliniem în 
rîndurile care urmează cîteva de
talii științifice, tehnice care do
vedesc fără putință de tăgadă 
deosebirea fundamentală dintre 
cele două zboruri.

In primul rînd cîteva cuvinte 
despre :

Nave și timpul lor de zbor

Allan Shepard a fost lansat în 
spațiu într-o capsulă „Mercury", 
a cărei greutate reprezintă nu
mai a treia parte din greutatea 
navei-satelit „Vostok". Prin ur
mare, în timp ce primul — și 
deocamdată singurul — cosmo
naut din lume, luri Alekseevicî 
Gagarin, a avut la dispoziție o 
cabină spațioasă și utilată cu 
toate aparatele necesare pentru 
efectuarea unui zbor „activ" (cu 
participația pilotului la progra
mul de cercetări), Shepard a fost 
introdus înfr-o capsulă cu spațiu 
extrem de limitat. In acesta con
diții, el nu putea efectua nici 
conducerea capsulei de-a lungul

Ing. D. St. Andreescu

traiectoriei programate și nici ob
servații științifice importante. De 
altfel, chiar dacă spațiul disponi
bil din capsulă i-ar fi îngăduit 
acest lucru, timpul scurt cît a du
rat experiența nu ar fi permis 
nici intervenția sa activă asupra 
conducerii capsulei, nici efectua
rea unor observații profitabile 
cercetării științifice. De la lansa
rea capsulei pînă la căderea ei 
in ocean s-au scurs doar 15 mi
nute, față de 108 minute cît a 
durat zborul istoric al lui Gagarin. 
Din cele 15 minute de zbor al 
capsulei, aproape 10 minute au 
fost „blocate" de către starea de 
supragreutate datorită mișcării ac
celerate a rachetei purtătoare la 
lansare și a capsulei pe ramura 
coboritoare a traiectoriei. Numai 
5 minute a existat în capsulă sta
rea de imponderabilitate — fac
tor specific al zborului la bordul 
oricărui aparat care se deplasea
ză fără motor (cade liber) în a- 
fara atmosferei dense.

Și în această privință între zbo
rul în Cosmos al lui Gagarin — 
care s-a aflat mai bine de o oră 
(din cele 108 minute de zbor) in 
stare de imponderabilitate — șb 
zborul balistic al lui Shepard, e- 
xistă deosebiri radicale.

O deosebire radicală
Ceea ce deosebește însă fun

damental cele două etape la 
care ne referim este însuși con
ținutul lor: zborul lui Gagarin re
prezintă un zbor cosmic, iar lan
sarea lui Shepard reprezintă nu
mai o „săritură" în Cosmos.

Intr-adevăr, de la realizarea u- 
nui zbor al omului pe o traiec
torie balistică și pînă la înfăp
tuirea zborului în orbită circum- 
terestră eu revenire sigură din 
Cosmos este o distanță uriașă. In 
primul caz, problema se reduce 
ia asigurarea funcționării corecte 
a motoarelor-rachetă la pornire și 
a sistemelor aerodinamice de 
frînare (parașute, catapultă) în a- 
propierea locului de coborîre. In 
al doilea caz, totul se complică. 
Apar cerințe deosebite pentru pu
terea motoarelor. Trenul cosmic 
purtător trebuie să introducă în

3 1
CAPSULA

„HERCURY"

Greutatea navei cosmice 
sovietice „Vostok- a între
cut de pește trei ori greu
tatea capsulei geofizice a- 
mericane „Mercury". Ra
portul greutăților este de 
3:1 în favoarea greutății 
navei cosmice satelit so

vietice.

orbită o navă foarte grea, care 
în afara cabinei complet echipa
tă, în care se găsește cosmonau
tul, mai dispune de o puternică 
instalafie de forță necesară pen
tru scoaterea satelitului din orbi
tă și de sisteme speciale de frî- 
nare lentă a coborîrii. Apoi pre
cizia sistemului de dirijare a zbo
rului navei trebuie să fie cît mai 
înaltă cu putință, pe de o parte 
pentru a se realiza orbita aleasă, 
și nu altă orbită, iar pe de altă 
parte pentru a se asigura cobo- 
rîrea navei exact în regiunea sta
bilită în program.

Există o deosebire radicală în
tre activitatea lui Gagarin și sar
cinile încredințate lui Shepard pe 
timpul zborului, luri Gagarin a 
putut lucra în decursul întregului 
zbor. El ar fi putut interveni ori- 
cînd ar fi fost necesar pentru e- 
fecfuarea oricărei manevre — 
chiar și a aceleia de cea mai 
mare răspundere : înscrierea na
vei pe traiectoria de coborîre 
prin ac|ionarea instalației de frî- 
nare. In schimb, Allan Shepard, 
care a zburat un timp foarte scurt 
și pe o traiectorie balistică (ase
menea unei pietre aruncate în 
sus), nu a putut efectua decît cel 
mult dirijarea parțială a orientării 
capsulei în spafiu și acfionarea 
succesivă a mijloacelor de frîna- 
re înainte de căderea capsulei 
în apă.

în sfîrșit, ceea ce complică 
foarte mult problema zborului 
cosmic este cerința privitoare la 
viteza maximă a navei cosmice.

Ce dovedesc 
traiectoriile ?

Să facem așadar o comparație 
din acest punct de vedere între 
zborul cosmic al lui Gagarin și 
lansarea balistică a lui Shepard. 
Nava primului cosmonaut a zbu
rat în jurul planetei cu prima vi
teză cosmică (de aceea spunem 
că zborul lui Gagarin a fost un 
zbor cosmic), adică cu cca. 7900 
m/s, față de numai 2.250 mzs cît 
a fost viteza maximă a capsulei 
lui Shepard. Nava „Vostok" a 
parcurs o distanță de aproxima
tiv 42.000 de km, înconjurînd 
complet planeta la o înălțime 
maximă deasupra suprafeței Pă- 
mînfului de 327 de km, în timp 
ce capsula „Mercury" s-a ridi
cat pînă la altitudinea de 185 de 
km, după care a început să co

boare, căzînd în ocean la o de
părtare de 485 de km de locul 
de lansare. Aici mai trebuie să 
menționăm că luri Gagarin a a- 
terizat singur, cu o precizie foar
te mare, într-o regiune de pe 
glob dinainte stabilită, pe cînd 
Allan Shepard a căzut în ocean, 
de unde a fost scos cu ajutorul 
unor nave și elicoptere speciale.

★
Chiar o sumară analiză com

parativă a celor două etape cos
monautice de la 12 aprilie și 5 
mai 1961 ne duce la concluzii 
deosebit de semnificative asupra 
modului în care au fost pregătite 
aceste etape.

Se știe că specialiștii sovietici . 
nu au încuviințat lansarea unui 
om în Cosmos pînă ce nu au fost 
asigurate toate condițiile pentru 
ca zborul omului în spațiul cos
mic să se desfășoare fără peri
col. Cinci nave-satelit au fost lan
sate înaintea zborului navei „Vos
tok", dintre care trei — cu ani
male de experiență la bord —*

Viteza maximă atinsă de 
nava cosmică satelit — 
care s-a deplasat cu prima 
viteză cosmică - a întrecut 
de peste trei ori viteza 
maximă atinsă de capsula 

„Mercury".

au fost readuse intacte pe Pă- 
mînt.

Cum s-au făcut însă în S.U.A. 
„pregătirile" preliminare trimite
rii în atmosfera superioară a unui 
om la bordul unei rachete balis
tice ?

Și în capsula „Mercury" a că
lătorit înaintea omului un animal: 
cimpanzeul Ham, care a zburat 
în această capsulă la 31 ianuarie 
1961. Dar prin cîte încercări gre
le, neprevăzute, a trecut bietul 
cimpanzeu pe timpul experien
ței.

Gnd Shepard a xo»r «TrattJi 
In caos-'-a JAerc-ry*  sr*e  > 
..pregătirilor*  e*a  cel marcat pm 
lansarea lui Ham.

O mulțime de fapte ne dove
desc că lansarea lui Shepard nu 
a reprezentat mai mult decît o 
experiență, o acțiune cu caracter 
riscant, realizată în mare grabă, 
cu încordare. De aceea, trebuie 
să apreciem cum se cuvine cu
rajul și sfăpînirea de sine de care 
a dat dovadă Shepard, care s-a 
expus unui risc uriaș.

Intr-un timp extrem de scurt, 
specialiștii sovietici au realizat a- 
semenea etape cosmonautice im
portante ca : zborul unei rachete 
pînă la Lună, zborul unei stații 
automate în jurul Lunii și fotogra
fierea „feței" sale opuse, trans
miterea, recepționarea și inter
pretarea acestor fotografii pe Pă- 
mînt, zborul în orbită al unor 
nave-satelit recuperabile cu ani
male de experiență la bord, lan
sarea unei stații automate inter
planetare de la bordul unui sate
lit greu al Pămîntului și inaugura
rea primului traseu interplanetar 
(Pămînf—Venus) și, în sfîrșit, o 
încununare a eforturilor omului 
sovietic pentru pătrunderea în 
tainele naturii — primul zbor al 
omului în Cosmos și revenirea sa 
pe suprafața planetei teafăr și 
nevătămat. Nici una din aceste 
etape nu a fost repetate în Sta
tele Unite.

Desigur, lansarea lui Shepard la 
bordul unei rachete balistice re
prezintă un pas înainte în cerce
tările americane în spațiul cos-

Durata zborului navei cos
mice satelit sovietice a 
întrecut de peste 7 ori du
rata zborului balistic al 

capsulei „Mercury",



adu- 
ale-

ute- 
răs-

In buna desfășurare a 
nărilor generale U.T.M., 
gerea temelor care urmează 
să fie puse în discuția ute
miștilor are un rol deosebit 
de important. Oglindind di
versitatea preocupărilor 
miștilor, ele trebuie să
pundă în același timp necesi
tăților pe care le ridică locul 
de producție, munca de edu
care comunistă a membrilor 
organizației U.T.M. respec
tive.

Așa cum este și firesc, mun
ca de educare politică a tine
rilor pentru mobilizarea lor 
activă la îndeplinirea sarcini
lor de producție, constituie o 
sursă inepuizabilă de teme 
care pot fi incluse în ordinea 
de zi a adunărilor generale. 
La secția distilație primară, 
de exemplu, aveau loc intr-un 
timp numeroase pierderi de 
țiței, iar unele produse erau 
uneori de o calitate inferioa
ră. Cum aci muncesc nu
meroși tineri, organizația 
U. T. M. a socotit necesar 
să dezbată această chestiune 
într-o adunare generală. In 
vederea pregătirii ei s-a for
mat un colectiv larg care cu
prindea un membru al comi
tetului U.T.M., doi ingineri, 
un propagandist și un tînăr 
fruntaș în producție. Colecti
vul a cercetat cauzele acestor 
neajunsuri, s-a sfătuit cu con
ducerea secției, cu comitetul 
sindicatului. Toate observațiile 
au fost incluse într-un amplu

material în care erau suge
rate și măsurile necesare re
medierii lipsurilor. Acest ma
terial a fost prezentat birou
lui organizației de partid și 
îmbunătățit pe baza sugestii
lor primite. Concluzia gene
rală a referatului 
că și datorită unor 
existente in munca 
organizației U.TJă^ 
existau numeroși

era aceea 
slăbiciuni 
politică a 
in secție 
tineri cu

o slabă calificare profesională 
manifestată prin necunoaște
rea întregului proces de dis
tilare. a aparatajuiui respec
tiv, și că aceasta era princi
pala sursă a pierderilor de

nătoare a răspuns și o altă a- 
dunare generală a organiza
ției U.T.M. din secția cracare 
termică. De data aceasta s-a 
pornit însă de la o altă rea
litate și anume de la atitudi
nea tineretului față de mun
că- In acea perioadă s-au 
înregistrat numeroas 
nemotivate, intirziei 
bări nejustificate îi 
orelor de producție ■ 
săvîrșite de tineri a 
Stoica. 
Frincu 
U.T.M. 
cotiră
se discute despre

Marian C 
fi alții, 

a socotit t 
o adunare

edu- 
■e să 
ea o-

Tribuna secretarului L.I.M,
țiței. Adunarec generală :n 
care s-a discuta: problema ri
dicării calificării profesionale 
a tinerilor din această secție a 
constituit punctul de pleca-e 
pentru o aderimtâ ofensiră 
în ceea ce privefte
ți rea calității produselor. Ea 
a avut acest rezulta: pentru 
ci a răspuns unor preocupări 
importante ele tineretului. 
pentru că a găsit cauzele prin
cipale ale unei proaste stări 
de lucruri ți pentru că a sta
bilit măsuri operative ți e- 
ficace de îmbunătățire a 
muncii.

Tot unor necesități asemă-

Acțiuni specifice

mului înaintat — constructor 
«I socialismului — față de 
muncă, despre cerințele orga
nizației față de membrii săi 
im această direcție. Și aici 
un colectiv format din secre
tarul comitetului U.T.M., to
varășul Ion. Rădulescu, in
ginerul Gheorghe Proca și ute
mistul Ion Coman a primit 
sarcina să întocmească un re
ferat care a format o bună 
bază de discuții in adunarea 
generală. Această adunare ge
nerală ca și măsurile pe care 
le-a adoptat au jucat un rol 
important în îmbunătățirea 
disciplinei în producție a ti
neretului.

Am si mai dau încă un e- 
xemplu despre felul cum s-a 
născut ideea organizării unei 
adunări generale pe tema 
demnităț 
stre. In munca și viața citom

C^
O7T

din 
au

tineri 
nr. 10 
ment dat, 
urite. Cîțiva nu și-au respec
tat cuvîntul în chestiuni se
rioase, aducând în felul acesta 
prejudicii muncii, alții ascun
deau greșelile lor și ale altora 
fără nici un pic de jenă. Sfă- 
tuindu-se cu comuniștii din 
secție, cu muncitorii mai vîrst
nici, comitetul U.T.M. a hotă- 
rit să dezbată intr-o adunare 
generală toate 
pornind de la 
nă demnitate.
cumentat și 
stirnit un deosebit interes. Ti
nerii - îndeosebi cei vino- 
vați — și-au făcut în adunare 
un adevărat proces de con
știință.

Firește, cele câteva exem
ple pe care le-am dat nu epu
izează tematica largă a adu
nărilor generale care se 
ir. organizațiile 
bază. Vreau să 
orientarea, chiar 
legerea temelor 
încă succesul adunărilor 
nerale. Se mai întâmplă — din 
păcate și în unele organizații 
de la noi — ca tema să fie 
bine aleasă, dar adunarea să 
se desfășoare monoton, să nu 
trezească interesul utemiști
lor. Aici intervine o altă ches
tiune și anume felul cum este 
pregătită adunarea, dacă la 
pregătirea ei a fost antrenată 
masa utemiștilor.

organizația U.T.M. 
apărut, ia un mo- 

unele comportări

aceste chestiuni 
ceea ce inseam- 
Referatul, do- 
convingător, a

țin 
noastre de 
subliniez că 
justă, în a- 
nu asigură 

ge-

NICOLAE ȘTEFAN 
secretar al comitetului 
U.T.M, Rafinăria nr. 1 

Ploiești

virstei și preocupărilor

pionierilor

...Stăteau ciorchin in jurul se
cretarului organizației de , partid 
ți ascultau cu atenție încordată. 
Prin țața ochilor li se perindau 
imaginile unei vieți necunoscute 
lor, a vieții de lipsuri și nevoi 
pe care au dus-o, sub regimul 
burghezo-moșieresc, cei mai mulți 
oameni.

Părinții, bunicii lor, au trudit 
decenii de-a rîndul pe pămîntul 
bogătanilor din sat. Astăzi, dato
rită grijii partidului, viața & căpă
tat și în satul lor o altă înfățișare. 
Țăranii muncitori, urmînd îndem- 

unit într-o 
iar munca 
beișug din 
case.
înțelegeau 

le prefaceri care au 
în satul lor, în țara în-

nul partidului, s-au 
colectivă, 

iuce un 
mare în 

ascultau și 
mai

gospodărie 
înfrățită le aci 
ce în ce

Copiii 
mai bine 
avut loc 
treagă.

Mergînd pe linia popularizării 
in rindul pionierilor a frumuseții 
muncii in GAG, comitetul U.T.M. 
a urmărit să dezvo -e la ei dra
gostea pentru G-A.C-, hotar ir ea 
de a se pregăti per—u a deveni 
colectiviști ce nădejde. în acest 
scop au test organizate rr._i.4e în- 
tîiniri între pionieri și colectiviști 
fruntași. Cu prilejul acestor întiG 
niri, copiii au aflat lucruri intere
sante despre istoricul gospodăriei 
lor, despre bogăția ei, despre fe
lul cum este organizată și retri
buită munca colectiviștilor. Așa 
au fost înfîlnirile pionierilor cu 
Nicolae Pascotă, președintele 
G.A.C. din Falt, cu tehnicianul a- 
gronom Oancea Luca, cu colecti
vistul fruntaș Nicolae Moraru. A- 
ceste întîlniri au fost urmate apoi 
de vizite la diferitele sectoare ale 
G.A.C. din satul lor cît și de la 
alte gospodării colective din îm
prejurimi. La G.A.C. Pricaz, 
exemplu, pionierii și școlarii 
vizitat ferma de creștere a 
trialelor. în urma acestei vizite 
s-a organizat o adunare pionie
rească cu tema : „Ce am văzut în 
G.A.C. Pricaz*".

Multă însuflețire a stîrnit în 
rîndul pionierilor organizarea u- 
nui program artistic inspirat de 
drumul glorios de luptă al parti
dului. Pentru aceasfa ei au învățat 
sub îndrumarea instructorilor, cîn- 
tece revoluționare și patriotice, 
poezii despre partid, au citit cărți 
și broșuri care vorbesc despre 
lupta partidului etc. Primele spec
tacole cu acest program ău și 
fost prezentate. Ele s-au bucurat 
de multă apreciere în rîndul co
lectiviștilor din comună.

în privința acțiunilor desfășu
rate de organizația U.T.M. pen
tru educarea politică a pionieri
lor, ni se pare deosebit de inte
resantă și inițiativa membrilor co
mitetului U.T.M. care, prin rotație, 
țin periodic în fața pionierilor, pe 
înțelesul lor, scurte informări po
litice asupra evenimentelor in
terne și internaționale.

Cu multă atenție s-a ocupat 
comitetul organizației de bază 
U.T.M. și de îmbunătățirea situa
ției la învățătură a pionierilor și 
școlarilor. în acest scop, comite
tul U.T.M. — încă de la începutul 
anului școlar — a analizat. într-o 
ședință lărgită, la care au parti
cipat instructorii de pionieri și 
cadre didactice, situația la învăță
tură a pionierilor și școlarilor. 
S-au stabilit atunci măsuri con
crete care să ducă la ridicarea 
nivelului la învățătură at pionieri
lor și școlarilor.

Un loc deosebit îl ocupă în 
activitatea comitetului organizației 
de bază U.T.M. din Falt pregă
tirea pionierilor pentru a deveni 
utemișfi.

In aceaRâ privință îm’lrur e 
pionierilor cu utemițtii s-au dove
dit foarte ut e și .nteresante. Aș» 
a fost de pildă întilnirea pionie
rilor cu utemistul llieș Romulus, 
care le-a vorbit despre drepturile 
și îndatoririle 
sau expunerea 
utemistul Budă 
unei adunări 
„Cinstea de a

Trebuie spus însă că în acti
vitatea pe care o desfășoară co
mitetul U.T.M. din Falt se ma
nifestă și unele neajunsuri. Ast
fel, comitetul U.T.M. nu orien
tează întotdeauna preocupările 
sfatului unității de pionieri spre 
întărirea muncii politico-educative 
in rîndul pionierilor și școlarilor. 
De asemenea, pentru organiza
rea timpului liber al copiilor, nu 
se organizează cu regularitate 
concursurile tradiționale pionie
rești, excursii etc. înlăturind și 
aceste neajunsuri din activitatea sa, 
comitetul U.TAA. va trebui sa 
a;ufe de asemenea organizația de 
pionieri să organizeze concurs--, 
pentru cea mai bună compunere 
cespre realizările din satul lor ; 
în perioada de vară mai multe 
excursii tematice ; să dezvolte ac
țiunea de învățare a cîntecelor 
revoluționare și patriotice etc. în 
felul acesta munca pe care o 
desfășoară organizația U.T.M. pen
tru educarea politică a copiilor, 
pentru îmbunătățirea procesului 
insfructiv-educativ în școală va 
cunoaște o continuă creștere.

membrilor 
pe care a 
Nicolae în 
pionierești 
fi utemist".

U.T.M., 
făcut-O 
cadrul 

despre

de
au 

ani-
LAL ROMULUS 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Hunedoara

Postul utemist de control 
din secția II mecanică a Uzi
nelor „Independența" Sibiu 
a pornit în raid. Obiectivul : 
curățenia Și buna 
zare a locului 
Iț fotografie, 
Frum, membru 
lui utemist de 
preună cu inginerul 
hai Găldran au 
lingă strungul utemistului 
Wilhelm Welnau. Atît piesele 
lucrate de el cit și curățe
nia de lingă strungul său, 
ordinea în care sînt cran- 

I jate sculele, i-a determinat 
| pe membrii postului utemist 
; de control să-i acorde cali

ficativul „foarte bine".
Foto : S. NICULESCU

organi- 
de muncă. 

Gheorghe 
al postu- 

control, im- 
Mi- 

popcsit

PROPAGANDIȘTII
SFĂTUIESC

mecanizatorilor

De curînd, comitetul orga
nizației de bază U.T.M. de la 
Școala medie nr. 28 „Dr. Pe
tru Groza“ din București a 
organizat cu sprijinul comi
tetului raional U.T.M., o 
consfătuire cu propagandiștii. 
Cu acest prilej s-a analizat 
modul în care s-a desfășurat 
anal acesta învățămîntul po
litic U.T.M. în școală. în con
sfătuire s-a scos în evidență 
făptui că cercurile politice 
U.T.M., îndrumate și contro
late îndeaproape de comitetul 
U.T.M., au adus o contribuție 
importantă Ia educarea comu
nistă, patriotică a elevilor, Ia 
creșterea răspunderii lor față 
de învățătură. Participanții la 
consfătuire au făcut totodată 
un rodnic schimb de experi
ență pentru generalizarea 
metodelor bune folosite în 
conducerea cercurilor poli
tice. în acest sens a fost a- 
preciată activitatea unor pro
pagandiști ca N. Bador, Kacio 
ludith și Mariana Haralambie 
care au ținut o strînsă legă
tură cu cursanții, au orga
nizat pentru ei consultații, au 
participat la orele de clasă și 
dirigenție, 
întreprinse 
U.T.M. iar 
străduit să 
problemele 
vitatea 
ților.

Toți propagandiștii și-au 
manifestat dorința de a munci 
și în anul viitor cu aceleași 
clase, argumentind că, cunos- 
cîndu-i pe cursanți, ei vor pu
tea obține rezultate și mai 
bune în educarea politică a 
acestora.

în consfătuire 
unele observații 
gate de munca

u

la unele acțiuni 
de organizația 

în seminarii s-au 
lege de fiecare dată 
teoretice de acti- 

practică a cursan-

s-au făcut și 
critice le- 

propagandiș-

tilor, de felul în care au fost 
îndrumați aceștia de comite
tul U.T.M. pe școală. De ase
menea, s-a făcut observația 
că lecțiile tipărite anul acesta, 
mai ales cele pentru cercurile 
politice din clasele a VIII-a, 

au fost prea lungi și aceasta 
a îngreunat munca propagan
diștilor și a cursanților.

Consfătuirea s-a dovedit 
fi deosebit de rodnică și ea 
trebui să servească drept
xemplu și altor comitete 
U.T.M. pentru a pregăti cît 
mai bine deschiderea viitoru
lui an de învățămînt politic 
U.T.M.

DAN TEILER 
activist al Comitetului 

orășenesc U.T.M. București

a
ar
e-
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Concursul cultural sportiv 
al tineretMiul a antrenat 
oe sce-e și stadioane un 
număr mare 
bănățeni. I 
U.T.M., dînd 
cinței 
a desfășura 
activitate 
tică, i-au 
formeze numeroase 
echipe de dansuri, 
iruri, formații teatrale 
etc. In fotografia noa
stră echipa de dansuri a 
Uzinelor Mecanice Timi
șoara ©xecutînd o suită 

de dansuri bănățene.

■ de tineri 
Organizațiile 

curs do- 
tineretului de 

o bogată 
cultural-a rtis- 

ajutat să 
noi 
co-

Calificarea tinerilor 
adunării

Organizația U.T.M. 
de la stația de utilaj 
complex din cadrul 
Trustului regional 
de construcții din o- 
rașul Craiova a ana
lizat într-o adunare 
generală, ținută re
cent, problema ridi
cării calificării pro
fesionale a tineretu
lui. Pentru pregătirea 
adunării comitetul 
U.T.M. a făcut un 
studiu temeinic, în 
toate sectoarele sta
ției, s-a 
maiștri,

consultat cu 
ingineri, cu

tineri muncitori 
fruntași. Cînd toate 
observațiile au fost 
strinse, și pe baza 
lor s-au conturat și 
măsurile ce trebuie 
luate în viitor, corni, 
tetul U.T.M. a cerut 
sfatul organizației de 
partid, în alcătuirea 
unui referat bogat cit 
și în buna organizare 
a adunării.

Astfel pregătită, a- 
dunarea a trezit un 
deosebit interes în 
rîndurile utemiștilor. 
Concluzia adunării a

Ce foloase aduc asemenea
In ultima ședință a birou

lui Comitetului raional 
U.T.M. Lipova s-a ana

lizat munca organizațiilor 
U.T.M. pentru antrenarea ti
neretului la întrecerea so
cialistă. Despre această pro
blemă au prezentat informări 
secretarul comitetului orășe
nesc U.T.M. Lipova și trei in
structori ai comitetului raio
nal U.T.M.

Ce cuprindeau informările ?
Tovarășul George Bradea, 

secretar al Comitetului orășe
nesc U.T.M. Lipova a prezen
tat pur și simplu unele date 
generale cu privire la îndepli
nirea planurilor de producție 
ale întreprinderilor din oraș și 
cîteva date cu privire la acți
unile de muncă patriotică ale 
tinerilor. Referatele prezen
tate de instructorii comite
tului raional erau făcute după 
același șablon : cîte posturi 
utemiste de control s-au orga
nizat, în cîte adunări s-au dez
bătut sarcinile organizației 
U.T.M. privind mobilizarea ti
neretului la întrecerea socia
listă, cîți tineri colectiviști au 
fost recomandați să lucreze în 
sectorul zootehnic etc. Dar 
cum s-au desfășurat adunările 
generale ale organizațiilor 
U.T.M., cum activează postu
rile utemiste de control, ce ex
periență au acumulat organi-

zațiile U.T.M. în mobilizarea 
tinerilor la întrecerea socia
listă în întreprinderi, în 
S.M.T.-uri, G.A.S., în gospodă
riile colective — despre astfel 
de probleme nu s-a, vorbit în; și el o rodnică activitate — 

organizînd raiduri, stimulînd 
întrecerea socialistă, crîticînd 
pe unii tineri mecanizatori 
care nu-și îngrijesc mașinile, 
care execută lucrări de slabă 
calitate etc., — ceea ce a con
tribuit. în mare măsură la îm
bunătățirea muncii brigăzilor. 
Un referat care , să vorbească 
despre munca politică a orga-

U.T.M., în ședințe 
sindicală, desfășu-

generale 
de grupă 
rarea întrecerii pe fiecare de
cadă. Postul utemist de con
trol din S.M.T. a desfășurat

nici unul din referatele pre
zentate la ședința biroului ra
ional.

Dacă această ședință ar fi 
fost bine pregătită, dezbate
rea activității organizațiilor 
U.T.M. din întreprinderi, 
S.M.T.-uri, gospodării de stat 
și din gospodăriile colective, 
ar fi permis biroului comite
tului raional U.T.M. să cu- nizației U.T.M. din S.M.T. în 
noască experiența acestor or- campania de primăvară, des- 
ganizații U.T.M., metodele fo
losite de ele în muncă, să 
scoată în evidență lipsurile și 
să ia măsuri eficiente pentru 
lichidarea lor.

Unele organizații U.T.M. din 
raionul Lipova au dobîndit o 
bună experiență în antrenarea 
tineretului la întrecerea socia
listă pentru executarea la timp 
și în bune condiții a lucră
rilor agricole, pentru dezvol
tarea sectorului zootehnic. La 
S.M.T. Neudorf, de pildă, în
tre brigăzile de mecanizatori 
s-a desfășurat în campania de 
primăvară o însuflețită între
cere. Aici se ține o evidență 
clară a întrecerii; se anunță 
periodic rezultatele întrece
rii; se analizează în adunări

pre metodele folosite ar fi fost 
mult mai util decît înșiruirea 
unor cifre despre rezultatele 
cutărei sau cutărei brigăzi.

în ședință s-a vorbit despre 
recomandarea unor tineri pen
tru a munci în sectorul zoo
tehnic. într-adevăr, aceasta 
este o problemă importantă. 
In unele gospodării colective 
ca, de pildă, la Zăbrani unii ti
neri mai au încă concepții îna
poiate despre meseria de cres
cător de animale. Aceasta și 
pentru că munca educativă 
pentru atragerea tinerilor în 
sectorul zootehnic desfășurată 
de organizația U.T.M. este încă 
slabă. Din păcate în ședința 
biroului comitetului raional

în dezbaterea 
generale

fost aceea că drumul 
spre îmbunătățirea 
calității produselor 
cere neapărat ca fie
care muncitor să ai
bă o bună pregătire 
profesională.

In încheierea adu
nării s-a hotărit să 
se propună con
ducerii 
rii 
cursuri 
care 
care 
tate 
rii.
asemenea ca toți ute-

propună 
întreprinde- 

înființarea unor 
de ridi- 

a calificării 
să fie frecven- 
de toți tine- 

S-a hotărit de

miștii să-și înzestre
ze bibliotecile perso
nale cu cărți tehnice 
de specialitate, să se 
intensifice populari
zarea cărților tehnice 
în rîndurile 
lui. Mulți 
muncitorii 
invitați la 
s-au oferit să se ocu
pe — în procesul 
muncii - de îndru
marea profesională a 
tinerilor cu o califi
care' mai slabă.

MARA MARIAN 
corespondent

ședințe ?
3

discutat aceas-U.T.M. nu s-a 
tă problemă.

în unele organizații U.T.M. 
din gospodăriile colective pos
turile utemiste de 
(deși formal au fost 
n-au desfășurat nici o 
tate 
vară. Discutarea acestei pro
bleme ar fi permis biroului 
să scoată în evidență cauzele 
lipsurilor și să ia măsuri pen
tru lichidarea lor.

Tovarășul Victor Mureșan. 
primul secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Lipova, a fost 
într-o situație foarte dificilă 
cînd a luat cuvîntul în înche
ierea ședinței. Dînsul a tre
buit să recunoască că atît in
formările cît și discuțiile care 
au avut loc nu au permis să 
se facă în cadrul ședinței o 
analiză temeinică a felului în 
care organizațiile U.T.M. se 
ocupă de mobilizarea tinerilor 
la întrecerea socialistă. Iată de 
ce ședința s-a încheiat fără să 
se adopte vreo hotărîre con
cretă.

Atunci ce rost a avut, această 
ședință ? Cui a folosit ? Ar 
fi fost mai bine dacă 
vitatea organizațiilor 
din întreprinderile 
triale și cele din agricul-

în campania de

control 
create) 
activi- 
primă-

acti-
U.T.M.
indus-

tineretu- 
dintre 

vîrstnici 
adunare

Gura Humorului a reușit 
înrădăcineze bunul obicei 
propagandiștii cercurilor 
litice U.T.M. să se adune 
riodic în consfătuiri unde să 
discute despre munca lor, 
să-și împărtășească experien
ța acumulată.

O asemenea consfătuire a 
avut loc și în preajma închi
derii anului de învățămînt po
litic. Cu acest prilej, propa
gandiștii au vorbit din nou 
despre metodele pe care le 
folosesc în pregătirea lecțiilor 
și a seminariilor, jdespre felul 
în care îi ajută pe cursanți 
să-și însușească temeinic ma
terialul studiat.

Așa, de pildă; propagandis
tul Petru Ștefănescu, de la 
fabrica de cherestea, a arătat 
că în expunerea lecțiilor el 
folosește numeroase materiale 
ajutătoare ca hărți, machete, 
albume; diafilme etc. Propa
gandista Zamfira Catargiu de 
la întreprinderea de industrie 
locală „23 August" a împărtă
șit de asemenea o bogată ex
periență privind conducerea 
cercului politic, acumulată 
de-a lungul celor 3 ani de 
cînd îndeplinește această 
muncă.

Numeroși propagandiști au 
arătat în cuvîntul lor utilita
tea acestor consfătuiri și au 
cerut comitetului orășenesc ca 
și în anul viitor 'de învățămînt 
politic să le ofere prilejul u- 
nor asemenea schimburi : de 
experiență.

tură ar fi fost analizate sepa
rat și nu împreună. De ase
menea, biroul raional trebuia 
să prezinte un referat bine 
documentat pe baza stu
dierii pe teren a experienței 
organizațiilor U.T.M. Apoi, Ia 
pregătirea ședinței trebuia a- 
tras uh colectiv mai larg, for
mat din tineri fruntași în pro
ducție, ingineri și tehnicieni 
care să ajute biroul comitetu
lui raional să facă o analiză 
profundă, să tragă concluzii 
competente și să ia măsuri 
concrete care să ducă la îm
bunătățirea muncii politice a 
organizațiilor U.T.M. de an
trenare a tineretului în între
cerea socialistă.

Trăgînd învățăminte din lip
surile manifestate pînă acum, 
biroul
U.T.M. 
acorde 
atenție 
rării ședințelor sale, astfel în- 
cî± acestea să permită o ana
liză temeinică, să poată adop
ta hotărîri concrete (pe baza 
studierii temeinice a situației 
de pe teren) privind îmbună
tățirea activității organizații
lor U.T.M, din raion.

Sub conducerea organizației 
de partid, organizația U.T.M. 
de la S.M.T. Bărcăneștî, 
regiunea Ploiești se preocu
pă îndeaproape pentru ca 
participarea tinerilor meca
nizatori la întrecere să fie 

activă. în ca
drul grupelor U.T.M. din 
brigăzi se discută cu regulari
tate despre munca fiecărui 
tînăr în parte, se ține evidența 
angajamentelor și rezultatelor 
fiecăruia. Foaia 
„Tractoristul1* este o 
rată tribună pentru 
larizarea experienței 
șilor. Dar în același timp și 
un mijloc de a-i ajuta pe cei 
care caută să alerge după 
hantri în dauna calității. 
Gheorghe Oprea și Petre Vlad 
din brigada a IV-a și Stelian 
Petcu din brigada a Vl-a au 
simțit din plin înțepăturile sa
tirei din această foaie volantă 
pentru lucrările proaste pe 
care le făceau. Discutați apoi 
cu multă seriozitate și în adu
narea grupei U.T.M. . ei au 
înțeles pînă Ia urmă că opi
nia colectivului nu se poate 
împăca cu asemenea abateri. 
Azi ei țin fruntea sus, de
oarece făcînd lucrări de ca
litate superioară au pășit în 
rîndul fruntașilor. Și nu-s 
puțini fruntașii din stațiune. 
Fruntașul campaniei de pri
măvară este utemistul Vasile 
Lazăr din brigada a IlI-a 
care și-a îndeplinit planul în 
proporție de 148 la sută.

în prezent, alături de colec
tiviști, tinerii mecanizatori au 
ajutat la împrăștiatul insecti
cidelor pe o suprafață însem
nată de teren. Apoi, în 
urma ploilor căzute din abun
dență, ei i-au ajutat pe colec
tiviști să facă gropi și șan
țuri de scurgere a apei de pe 
suprafețele băltite. La gospo
dăriile colective Romînești, 
Rîfov și în alte părți unde 
terenul se bătătorise de ploi 
s-au făcut lucrări cu grapa pe 
aproape 1500 de hectare cul
tivate cu diferite culturi. Pre
ocuparea actuală a grupelor 
U.T.M. din brigăzi este antre
narea fiecărui tînăr mecani
zator la lupta pentru îndepli
nirea unui obiectiv important 
din cadrul întrecerii socialiste 
— asigurarea unei calități su
perioare a lucrărilor de între
ținere Ia culturile prășitoare. 
Membrii comitetului U.T.M, îi 
ajută pe șefii de brigadă la 
efectuarea periodică a unui 
control exigent la prășit; pen
tru ca la recepționare să audă 
comisia repetînd bine cunos
cutul ;,foarte bine". De altfel 
acesta este angajamentul în
tregului colectiv al stațiunii 
în vederea depășirii produc
țiilor planificate la hectar.

NICOLAE BARBU

mereu mai 
grupelor

volantă 
adevă- 
popu- 

frunta-

Fiecărui utemist— 
o sarcină concretă
— Ce sarcină de organizație 

ai?
Această întrebare o puteți 

pune oricărui utemist din a- 
telierul mecanic al schelei 
Băbeni din regiunea. Argeș și 
răspunsul va fi dat cu preci
zie. Pentru că fiecare utemist 
are de îndeplinit o sarcină 
concretă de organizație. Iată 
cîteva exemple :

SEVASTIAN DESPINESCU: 
„Am de făcut două recenzii 
în cadrul concursului „Iubiți 
cartea" și veghez ca fiecare 
tînăr să păstreze curat locul 
de muncă".

TOMA PICU : ,,'Acum mă CM 
cup de predarea la, I.C.M. n 
fierului vechi strîns de tinerii 
din atelierul nostru",

ION POPA : „Am sarcina 
să-i ajut pe Ion Moscu și Ion 
Barbu să-și ridice calificarea"*

GHEORGHE PRUNACHI« 
,,Trebuie să pregătesc pentru, 
adunarea generală o informa
re politică asupra evenimente*  
lor interne și internaționale"*  

Și lista poate continua. A- 
cest stil de muncă al biroului 
U.T.M. — secretar. Nicolae 
Novăceanu — de a antrena 
pe toți utemiștii la activitatea 
de organizație, a făcut ca or
ganizația din atelierul meca
nic să fie fruntașă pe schelă:

FL. TISTULEASA 
corespondent

Comitetului raional 
Lipova va trebui să 

pe viitor o mai mare 
pregătirii și desfășu-

D. PREPELIȚA

ȘT. NECANIȚCHI
" " ........... w

Comitetul raional U.T.M, Birlad 
fui raional de către tinerii din 

bază.

a organizat vizionarea muzeu- 
aproape toate organizațiile de

Foto : N. STELOR1AN



Entuziastă muncă patriotică

llinffliliiii

La doi pași de 
monumentala Casă 
a Scînteii, iată: as- 
cultînd și resorbind, 
tumultul Capitalei, 
oglindindu-și aco
perișurile în apele 
lacului Herăstrău, 
te primește un sat 
neobișnuit. Neobiș
nuit, nu numai 
pentru că nicăieri 
nu se văd localni
cii, nicăieri nu se 
aude un hămăit de 
cîine, pe nici un 
horn nu iese tu
mul... Dar nici o 
gospodărie nu prea 
seamănă cu cea

laltă. Și e de înțeles : despăr
țite de numai o „uliță“ iată-le, 
alături, case piteștene și case 
de prin părțile Bacăului, 
Clujului sau Constanței, lașu
lui sau Hunedoarei. Țara în
treagă e aici, cu frumusețile 
îndătinate în felul în care o- 
mul își întocmește și își îm
podobește casa, de la teme
lie pînă la pod.

E minunatul muzeu al satu
lui romînesc, muzeu etnogra
fic în aer liber. Pașii te poar
tă încet printre gospodării. 
Mărturiile trecutului de robie 
răsar, cutremurătoare. învelit 
cu paie, îngropat în pămînt 
pînă la ferăstruicile înalte și 
largi cît palma, bordeiul lui 
Ștefan G. Stanciu, trăitor în 
veacul trecut pe vatra satu
lui Drăghiceni, regiunea Olte

Fotbal
Turneul internațional de 

fotbal de la New York a con
tinuat miercuri seara cu des
fășurarea întîlnirii dintre 
echipele F.C. Bangu (Brazilia) 
și Karlsruhe (R.F. Germană). 
Spre surprinderea spectatori
lor prezenți în tribunele sta
dionului „Polo Grounds**,  
echipa germană a terminat 
învingătoare cu scorul de 3-2 
(0-1). Brazilienii au deschis 
scorul ta prima repriză prin 
Bato. După pauză, în decurs 
de 16 minute, echipa Karls
ruhe a marcat trei puncte: 
Wischnowski și Witlatschill 
(2). In continuare, echipa 
braziliană a dominat, dar nu 
a mai putut înscrie decît un 
singur gol prin Jose Correa. 
Din repriza a doua Bangu a 
jucat în 10 oameni, Paulo 
fiind accidentat. Aceasta este 
prima înfrîngere suferită de 
echipa Bangu, care anul tre
cut a cîștigat turneul de la 
New York.

★
Joi la Timișoara în cadrul 

categoriei B la fotbal (seria 
IlI-a) s-a disputat meciul din
tre echipele C.F.R. Timișoara 
și Jiul Petroșeni. Fotbaliștii 
timișoreni au cîștigat cu sco
rul de 3-1 (3-0). Au marcat
Bălan, Gergely, Dragoș și res
pectiv Nertea.

★
> La 23 iunie va avea loc la 
Moscova întîlnirea interna
țională de fotbal dintre echi- 
epele. selecționate ale U.R.S.S. 
și Argentinei. Returul acestui 
meci urmează să aibă loc la 
Buenos Aires în cursul lunii 
noiembrie' a acestui an.noiembrie a

In primul 
lui pe care-l 
Austria., echipa engleză

*
meci al turneu- 

întreprinde în 
1 de 

fotbal West Bromwich Albion 
a jucat la Linz cu echipa lo
cală „Lask". Fotbaliștii 
glezi au câștigat cu
3-2 (1-0).

en- 
scorul de

*
Echipa braziliană 

bal Fulminese și-a 
turneul in Europa

echipa 
Gazdele

la Lisabona
S.C. Portugal.

de fot- 
început 

întîlnind 
locală 

au ter-

un an,aproape
Uzina „1 Mai“ 
erau tentați să 
putea în sfîrșit

în urmă cu 
tinerii de la 
din Ploiești 
creadă că vor . 
să participe intens la activita
tea sportivă. într-adevăr, timp 
de cîteva luni ta uzină au fost 
inițiate o seamă de acțiuni 
care au dus la atragerea mul
tor tineri pe stadion. Secțiile, 
pe ramuri de sport, colaborau 
cu comitetul U.T.M., cu 
responsabilii sportivi din 
cadrul organizațiilor U.T.M. 
din secțiile uzinei, organi
zau împreună competiții 
interesante care-i atrăgeau 
pe tineri la practicarea 
diferitelor discipline sportive. 
In curtea uzinei a fost ame
najat chiar un mic teren de 
atletism, unde adeseori, după 
programul de muncă, zeci de 
tineri, sub îndrumarea antre
norului Albu Florian, își în
cercau întîietatea la sărituri, 
aruncări și alergări.

Odată cu venirea iernii însă, 
atleții, fotbaliștii, voleibaliștii 
etc. au intrat într-o nelimitată 
vacanță. Cu o activitate spor
tivă aproape inexistentă a 
trecut iama și a început se
zonul sportiv de vară. Acest 
nou sezon oferea condiții deo
sebit de favorabile pentru or
ganizarea unei activități spor
tive intense la care să parti
cipe marea masă de tineri 
care lucrează în această uzină. 
în sfîrșit, au început chiar 
unele pregătiri.

Multe zile a fost trîmbițata 
organizarea unui - mare con
curs atletic pe uzină. S-a al-

Cit in țard 
întreagă,,.

nia, istorisește, elocvent, în 
ce chip trăia țăranul nostru 
pe vremea stăpînirii „milosti
vilor boieri".

Dar, înainte de orice altce
va, Muzeul Satului e un imens 
tezaur al frumosului, așa cum 
îl creează și-l cultivă poporul. 
Milioane de meșteri anonimi 
trecîndu-și ștafeta iscusinței 
în zeci de generații au așe
zat temeinic bulumacii în lă
cașurile lor, au sculptat poar
ta gospodăriei și stîlpii pris
pei, au dat ușilor și prichiciu- 
lui ferestrei splendoarea ro- 
zetei crestate, armonia moti
velor geometrice, cu vergi, cu 
romburi, bogăția desenelor 
cu flori, cu spice, cu păsări, 
cu urme de labă de lup și de 
vulpe, mereu imaginînd, îmbi- 
nînd, stilizînd mereu, cu o 
frenetică, tumultoasă căutare 
artistică. Cine-ar putea mo
tiva cu un număr suficient 
de argumente de ce neștiutul 
meșter bistrițean și-a împodo
bit, scrijelind cu artă, pînă și 
cornul de cerb care-i păstra 
praful de pușcă ? Pentru ce 
băimăreanul din Ieud nu se 
atingea de băutură dacă 
plosca nu-i era dichisită cu 
tot felul de minunății ? Cum 
se face că velința gor- 
jană, care-ți ia ochii cu 
alternarea subtilă a culorilor 
ei, demnă de un mare mae
stru, s-a ivit din hărnicia unei 
țărănoi fără nume, fără car
te ? Copilă fiind, a ucenicit 
doar pe lîngă mamă-sa, aceea

a învățat de Ia buna, și așa 
mai departe, pînă în ceața 
timpurilor.

Cutreieri Muzeul Satului; 
pătrunzi în odăi, pridvoare, 
chilere, cuhnii, foișoare, șuri, 
magazii; cercetezi cu de-a- 
mănuntul războaie de țesut 
și vîrtelnițe, unelte și vase, 
chilimuri și scoarțe, scrinuri 
și lăzi de zestre, și te gîndești
— nu se poate să nu te gîn
dești — la ceea ce a adus 
satului contemporan viața 
cea nouă : de la lampa elec
trică la polița cu cărți, de 
la tractor la radio. Și uneori... 
uneori intervenția epocii 
noastre este hotărîtoare pînă 
și în geografie. Știți unde se 
poate vedea azi biserica sa
tului Răpciuni, de pe Valea 
Bistriței ? Aici, la Muzeul Sa
tului, în București. A fos.t a- 
dusă în 1958. Altfel, mult 
peste înălțimea turlei ei ar fi 
crescut apele Bistriței, adu
nate în marele lac de acumu
lare dindărătul barajului de 
la Bicaz...

O vizită la Muzeul Satului 
este un prilej de meditație și 
vis ; îți lasă o bucurie uimită
— pentru hărnicia poporului, 
pentru mîinile lui de aur, pen
tru sufletul său însetat de 
toate comorile văzute, închi
puite și migălite trudnic în 
piatră, în os, în lemn, în lînă 
și in, să cînte la leagănul ur- 
mașilcrr și să desfete veacu
rile viitorimii...

ȘTEFAN IUREȘ

minat învingătoare cu scorul 
de 2-0 (2-0).

Baschet

sovietică S.K. 
la Holone for- 
Tel Aviv cu 
(40-27). Invin- 
primul meci,

în meci retur pentru sfer
turile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni**  la bas
chet, echipa s 
Riga a întrecut 
mația Hapoel 
scorul de 78-74 
gătoare și în 
echipa S.K. Riga s-a calificat 
astfel pentru semifinale, ur- 
mînd să întîlnească formația 
spaniolă Real Madrid.

Parașutism
cu prilejul unui concurs de 

parașutism sportiv desfășurat 
în împrejurimile orașului 
Gera, sportivul Manfred 
Schmidt (R.D. Germană) a 
stabilit un nou record mon
dial în proba de săritură la 
țel fix. în dublu salt de la 
1.500 m el a realizat o medie 
de aterizare de 0.375 m de 
centrul cercului. Vechiul re
cord mondial era de 1,02.

Scrimă
In sala sporturilor Dinamo 

încep astăzi dimineață între
cerile din cadrul celei de-a 
4-a ediții a campionatelor 
internaționale de scrimă ale 
R.P. Romine. La competiție 
participă trăgători valoroși 
din R.P. Polonă, R.D. Ger
mană și R.P. Romînă. Cam
pionatele programează in pri
ma zi proba de floretă. Se
rile și semifinalele acestei 
pro.be se vor desfășura între 
orele 9-14, urmînd ca^ turneul 
final să aibă loc după-amiază 
de la ora 17. Sîmbătă au 
întrecerile de spadă, iar 
minică cele de sabie.

loc 
du-

tn
Handbal

Pe podiumul amenajat 
incinta velodromului Dinamo 
di» Capitală se vor desfășura 
astăzi primele două întîlniri 
din cadrul turneului final 
al campionatului republican 
masculin de handbal ta 7. 
Iată programul întilnirilor: 
ora 16,45 : Rapid București- 
Tehnometal Timișoara ; ora 
18 : Dinamo București-Știința 
Timișoara.

eătuit un regulament de des
fășurare a campionatului res
pectiv, s-a- anunțat prin secții 
și apoi secția de atletism din 
cadrul asociației, a așteptat 
concurenții. Programul de 
desfășurare a întrecerii a fost 
arătat și secretarului comite
tului U.T.M., acesta a fost de 
acord și cu aceasta a luat sfîr
șit, de această dată, „colabo
rarea**  între organizația U.T.M. 
și asociația sportivă. Fără a fi 
popularizat temeinic în rtadul 
tinerilor, fără a fi organizat 
temeinic, „marele**  campionat 
atletic nu a mai avut loc.

interesului acestora pentru 
sport.

Abia acum tovarășii din 
conducerea asociației sportive 
au constatat că pentru miile de 
tineri din uzină nu există un 
teren de sport, deși posibili
tatea amenajării unui aseme
nea teren există de multă vre
me.

O altă cauză, tot atît de im
portantă, este aceea c& aso
ciația sportivă se ocupă exclu
siv de echipa de fotbal care 
activează în divizia secundă a 
țării, ta care, ocupă totuși 
modestul loc 8. Atenția tutu-

Comitetul U. T. M. de la Uzinele „1 Mai"
Ploiești neglijează activitatea sportivă

cîteva rtaduri. tovarășii 
au încercat să afle

In 
de aici 
cauzele inactivității sportive 
din uzină. Cu acest prilej au 
descoperit tot felul de lipsuri 
dar niciodată ,pe cele esențiale 
care, în ultimă instanță, îm
piedicau buna desfășurare a 
activității sportive de masă. 
Aceste deficiențe constau în 
primul rînd în lipsa de cola
borare dintre comitetul U.T.M. 
și asociația șportivă.

Există în uzină antrenori și 
instructori voluntari pricepuți. 
există de asemenea sportivi 

’ fruntași care nu stat solici
tați să contribuie la mobiliza
rea tinerilor, la dezvoltarea

ror este îndreptată acum 
spre aducerea în uzină a unor 
fotbaliști care să salveze — 
chipurile — onoarea colecti
vului. Pentru aceasta, preșe
dintele asociației și mai ales 
secretarul, tovarășul Mihai 
Nițulescu aleargă pretutindeni 
după... jucători de fotbal.

Aducerea lui Asan în uzină 
le-a dat multă bătaie de cap. 
,,De 11 ori — declară Asan — 
am mers la federație pentru 
obținerea transferului**.  11 zile 
pierdute pentru cooptarea ta 
acest colectiv a unui fotbalist 
de care echipa Dinamo Bacău 
s-a dispensat ca fiind^un ele
ment înapoiat. După ce a 
colindat pe la numeroase aso-

Intr-una din secțiile Institutului de proiectări miniere din Ca pitală

PRETUTINDENI UNDE SE FĂUREȘTE 
BELȘUGUL COLECTIVEI

(Urmare din pag. l-a)
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gospodărie necesitind un 
volum mare de muncă, 
gură numai brigada a 
cea a însămânțat 40 ha de 
fasole și 26 ha de dovleci 
în parcele cu porumb.

Dezvoltarea sectorului zoo
tehnic al gospodăriei, cum 
este și firesc, este socotită ca o 
cauză proprie a fiecărui colec
tivist. lată de ce atunci cînd 
trebuie dată o mină de ajutor 
brigăzii zootehnice, crescătorii 
de animale știu că pot avea în 
tinerii din brigăzile de cîmp 
un prețios sprijin. Un astfel 
de ajutor au avut prilejul să-l 
dea tinerii nu de mult. S-a 
imprimăvărat și vitele tre
buiau scoase la pășunat. Adă
posturile de vară nu erau încă 
pregătite. Ce facem ? — între

—

■

igt

Petre Astatei, unul din cel mai tineri ți' taldntați săritori cu 
prăjina ne va reprezenta țara la tradiționalul concurs atletic ce 
se va desfășura în zilele acestea 1° Sefia. lată-i in fotografia 
eoastră ©voluînd într-un recent concurs desfășurat in București

Foto i V, RANGA

I

ciații sportive printre care : 
„Steagul Roșu“-Brașov, ,,23 
August“-București, ,,Mtaerul“- 
Lupeni, „Dinamo**-Bacău  s-a 
gîndit să vină la Uzina ,.l 
Mai**  din Ploiești. Acesta e 
drumul fără glorie al fotbalis
tului Asan după care tovară
șii din asociația sportivă a- 
leargă neobosiți.

Intr-adevăr, situația echipei 
nu este prea bună. Dar cine 
i-a oprit pe tovarășii din aso
ciație să organizeze mai multe 
campionate de fotbal între 
secții de unde să selecționeze 
fotbaliști poate mai buni decît 

în-cei care îi are acum ? S-a 
cercat anul acesta organizarea 
unor întîlniri de fotbal, dar 
cu un singur meci nu se re
zolvă dorința tinerilor de a 
face sport. E cunoscut aici 
faptul că sute de tineri din 
uzină practică sportul în alte 
asociații din oraș și raion. 
Cauza nu-i greu de aflat. 
Fiecare din ei caută o asocia
ție unde sportul de masă nu 
înseamnă numai fotbal și 
unde „vedetele1* nu stat cău
tate cu luminarea.

Nu-i mai puțin adevărat că 
înseși secțiile de ,.performan
ță “ ale asociației lucrează cu 
un număr restrtas de sportivi.

La atletism din 35 au mai 

de 
a- 
să 
la

bă îngrijorat președintele gos
podăriei colective. Atunci s-a 
hotărît ca pentru grăbirea 
construirii adăposturilor, tn 
sprijinul crescătorilor de ani
male să vină și brigăzile 
cîmp. Cînd au auzit despre 
ceasta utemiștii s-au oferit 
contribuie cu toate forțele
acțiunea inițiată. Tinerii Ma
rin Litră, Petre Asproiu, So
fia Burcă și alții au muncit 

fără odihnă timp de trei zile 
pentru ridicarea adăposturilor. 
Ei au trăit pe deplin bucuria 
de a fi prezenți la muncă în 
gospodăria colectivă în mo
mentele de. mare nevoie.

Dintre cei peste 100 de ti
neri colectiviști, marea majo
ritate sînt zi de zi pe ogoa
rele gospodăriei, ori unde 
este nevoie de ei; se mai gă
sesc insă unii care nu înțeleg 
că participarea la muncă in 
cadrul gospodăriei e princi
pala lor îndatorire. Unul 
dintre aceștia este și utemis- 
tul Constantin Miroi. Lui ii 
place sărși piardă timpul pe 
acașă și să vină la gospodărie 
cînd crede de cuviință. Zilele 
acestea el a fost chemat să 
vină la prașilă; brigadierul 
i-a explicat că este necesar 
ca toți oamenii din brigadă să 
vină la prășit fără absențe și 
fără intîrzieri, pentru că orice 
intirziere înseamnă pierderi 
din recoltă. Constantin Miroi 
a luat sapa și a pornit spre 
gospodărie. La jumătatea dru
mului insă s-a răzgindit.

(Urmare din pag. I-n) 

cînd. la despărțire îe-am spus 
că nu bănuiesc cită bucurie 
vor simți acolo, ia locul de 
muncă, cînd vor putea să în
registreze ceie dinții succese.; 
că acolo unde sint pe picioa
rele lor, infruntînd greutățile 
începutului meseriei, vor fi în 
stare să-și formeze personali
tatea lor de profesioniști din- 
tr-o bucată. Din an în an, cei 
cu oftatul pe buze erau tot 
mai puțini. Cei optimiști, care 
auziseră de la colegii lor mai 
ta vîrstă ce frumos este să te 
simți tu însuți un constructor 
al viitorului, formau majori
tatea covîrșitoare. Am citit de 
curînd, cu bucurie, într-un ra
port, că ta toamna anului 1960 
nici un absolvent al I.M.F.- 
Cluj nu a mai lipsit de la 
datoria de a se fi prezentat la 
postul încredințat lui, și aud 
că fenomenul acesta îmbucu
rător este aproape general.

Iată numai în cîțiva ani ce 
profunde schimbări au inter
venit în atitudinea tineretului 
nostru, devenit acum atît de 
conștient și atît de matur ! 
Cel care merge la postul său, 
fără să ezite, știe foarte bine 
că interesul obștesc cere pla
sarea lui acolo unde este ne-

rămas 20 de atlwți. La hand
bal doar o echipă, volei de 
asemenea, iar despre tenis de 
masă și șah nici nu poate 
fi vorba, cu toate că ia clubul 
Uzinei stat zeci de garnituri 
de șah, masă de tenis și mingi. 
Materiale sînt suficiente 
pentru organizarea unei bo
gate activități sportive.

Noul sezon sportiv e abia la 
țnceput. In această perioadă 
se poate organiza o interesan
tă și variată activitate spor
tivă. Asociația sportivă și co
mitetul U.T.M. vor trebui 
să-și îndrepte atenția în pri
mul rînd spre atragerea tine
rilor pentru a participa la 
probele prevăzute în regula
mentul „Concursului cultural- 
sportiv al tineretului*'.  Pentru 
aceasta însă nu-i suficientă 
numai colaborarea formală de 
pînă acum, ci inițierea unor 
acțiuni concrete la care să fie 
atrași toți acei care pot aduce 
o contribuție serioasă în popu
larizarea și atragerea tinerilor 
la practicarea sportului. Din 
rtadul tinerilor muncitori ai 
uzinei pot fi selecționați atleți 
și fotbaliști, boxeri și hand- 
baliști talentați care să re
prezinte cu cinste culorile 
asociației. Pentru aceasta 
însă trebuie organizate cît 
mai multe competiții locale 
la care să fie antrenați eît 
mai mulți tineri.

GH. NJAOT

care, este 
gospodărie 
să rezolve 
Un astfel

- Lasă că nici miine nu 
este prea tirziu — și-a spus el 
- și s-a întors acasă. La fel 
gindește și Florea Litră pe 
care rare ori o să-l vezi 
la gospodărie, dar mai des 
pierzînd vremea Drin sat. Mai 
sint și' unii- tineri 
adevărat, vin la 
dar nu pun mina 
treburile serioase, 
de tînăr este Petre letegan.

Este adevărat că asemenea 
cazuri sînt puține în gospodă
rie. Dar acești tineri vădesc 
concepții individualiste des
pre muncă și disciplină. Bi
roul organizației de bază 
U.T.M., considerind în mod 
greșit drept „mărunte- aseme
nea atitudini, nu a luat mă
suri hotărite pentru combate
rea lor.

Față de tinerii care arată 
nepăsare pentru treburile ge
nerale ale gospodăriei și nu 
se încadrează în disciplina so
cialistă trebuie luată o atitu
dine combativă, folosindu-se 
variate forme politico-educati
ve cum sint adunările gene
rale de organizație, articolele 
la gazeta postului utemist de 
control, brigada artistică de a- 
gitație. Cu ajutorul tuturor 
formelor de educație politică 
trebuie să se creeze o puter
nică opinie împotriva celor 
care se eschivează de la lucru 
sau fac muncă de mântuială, 
neținind seama de interesele 
generale ale gospodăriei.

CU

Sînteți așteptași

încredere, cu dragoste

w>ie de el. Este lămurit asu
pra faptului că rtuncind cu 
tragere de inimă, el contribuie 
la r.d.ca.-ca neincetaîă a nive
lului de trai și cultural al 
marii colectivități din care 
face parte, poporul nostru 
muncitor.

Satul ta. care se va duce tî- 
nărul absolvent nu mai este 
cel de acum 20 de ani. Multe 
s-au schimbat de atunci. Pro
gresele rapide care se reali
zează în Republica noastră 
Populară, la țară, îi oferă un 
mediu edilitar și cultural care 
tinde din zi în zi să se apro
pie de cel al orașului. In școa
la în care lucrează profesorul, 
în dispensarul medicului, la 
gospodăria de stat sau colec
tivă unde activează agrono
mul se găsește astăzi un ma
terial didactic, un laborator 
care oferă tînărului cărturar 
posibilitatea să lucreze cu 
mijloace modeme și nu numai 
să .săvîrșească munca stereo
tipă de rutină. Oamenii de la 
sate în mijlocul cărora lu
crează nu mai stat analfabeții 
sau semianalfaibeții epocii bur- 
ghezo-moșierești. Tineretul de 
acolo citește, umblă lă cine
matograf, are preocupări cul
turale ; la el se va găsi ecoul 
preocupărilor sale proprii. Ce 
teren larg de activitate extra- 
profesională găsești azi la sat, 
tinere cărturar, ta munca de 
educație agricolă, tehnică, sa
nitară. de însușire a cunoștin
țelor politice, științifice, de 
combatere a superstițiilor. în
cearcă tinere intelectual de la 
sat să faci o conferință bine

Aspect din cadrul bibliotecii comunale Souejo, raionul Panciu. Biblioteca posedă peste
3.800 cărți, colecții de ziare, reviste ete. Pe trimestru) I biblioteca a fost frecventată de 6641 

cititori. Foto : AGERPRES

în regiunea Ploiești își des
fășoară activitatea aproape 
2.500 brigăzi de muncă’ patrio
tică. In timpul lor liber, tine
rii participă la lucrările ce 
se desfășoară pe șantierele de 
construcție și înfrumusețarea 
orașelor și satelor. De la înce
putul anului ei au efeetuat 
sute de mii de ore de muncă 

i patriotică.
Totodată, tinerii ploieșteni 

au colectat ți trimis siderur- 
: giștilor peste 6.000 tone de 
! fier vechi.

★

Mobilizați de deputați, ce
tățenii din regiunea Crișana 
participă eu multă însuflețire

Spectacolele Teatrului 
.V. Maiakovski" din Moscova

în eadrul turneului pe care 
îl întreprinde în țara noastră, 
Teatrul „V. MaiakovSki- din 
Moscova a prezentat joi seara 
pe scena Teatrului de Operă și 
Balet un spectacol cu piesa 
„Viori de primăvară" de A. 
Stern.

Informații
Belegația eultufală cubană, 

condusă de scriitorul Alejo 
Carpentier, membru ta Con
siliul Suprem pentru Cultură 
al Republicii Cuba, a făcut o 
vizită în cursul zilei de 
miercuri la Institutul Român 
pentru Relații Culturale cu 
Străinătatea (I.R.R.C.S.). Oas
peții au fost primiți de Al. 
Buican. vicepreședinte al 
I R.R.C S., și I. Ghimeșan, di
rector.

In aceeași zi membrii dele
gației cubane au vizitat In-

Sosirea ministrului
Islandei in R.P. Romînă

La 25 mai a sosit ta Bucu
rești dr. Kristinn Gudmunds
son, trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Is
landei în Republica Populară 
Romînă.

La sosire, dr. Kristinn Gud
mundsson a fost întîmpinat de 
Nicu Șerban, director ad-in- 
terim al Protocolului Ministe
rului Afacerilor Externe.

area

chibzuită. Vei rămtae sur
prins de întrebările pe care ți 
le pune un bâtrîn sfătos, de 

tor de vastă a 
tinerilor care vor intra în dis
cuție cu tine ; vei găsi satis
facții morale și intelectuale la 
care nici nu te-ai gîndit că le 
ved afla ! Să nu-mi răspunzi 
că teoretizez de pe jilțul pro
fesoral. Vorbesc din experien
ță : cînd am fost tînăr ca tine, 
în împrejurări neasemănat 
mai puțin prielnice decît cele 
de azi, am mers și eu la sat, 
încercînd. alături de alți inte
lectuali cinstiți, să ajutăm să
tenilor să pătrundă cît de 
puțin în tainele științei și cul
turii, spre care vechiul regim 
le bara acestora drumul. îmi 
poți face tacă o obiecțiune, la 
care îți voi răspunde imediat: 
la cercurile științifice ai pă
truns în plăcerea unei activi
tăți creatoare, încă modeste, 
care ți-au deschis însă pers
pective pentru viitor. Crezi că 
acestea se închid acum dacă 
mergi la sat ? Greșești. Tu, 
tînăr profesor, ai posibilitatea 
să strîngi material pentru o 
lucrare științifică foarte utilă. 
Ești filolog, studiază graiul 
local, particularitățile sale. 
Lucrezi în domeniul științelor 
naturii : cît poți să cercetezi, 
acolo, metodic, în legătură cu 
fauna, flora acelui loc. Ce 
perspective de cercetări se
rioase se oferă agronomului 
în domeniul pedologiei, even
tual chiar studiul selecționării 
unoT rase adaptate mediului 
mai restrtas. Medicul poate 
să-și pună o problemă în le
gătură cu igiena comunală, 

fenomene patolo- 

la lucrările de bună aospodd*  
rire și înfrumusețare a sate
lor. Ei au contribuit cu mijloa
ce bănești și prin muncă pa
triotică la darea în folosință 
in acest an a 30 de noi școli» 
cămine culturale și dispen
sare ; alte 54 construcții so- 
eial-culturale se află în stadiu 
de finisare.

Pe șantierele de construcții 
social-culturale, de întreținere 
și modernizare a drumurilor 
locale și națională, cetățenii 
din satele regiunii Crișana au 
efectuat pînă acum peste 
60.000 zile muncă patriotică.

(Agerpres),

Spectacolul, a cărui regie 
este semnată de E. I. Zotova, 
artistă emerită a R.S.F.S, 
Ruse, a fost primit eu multă 
căldură de publicul spectator.

(Agerpres)

lanes, 
a fost 
pentru 

culturii

stitutul de felelor șl Bîblioteea 
Centrală de Stat.

Dl. Carlos Herrera 
secretarul delegației, 
primit la Societatea 
răspîndirea științei și 
de către tov. M. Ghelmegea- 
nu. vicepreședinte al SRS.C.

Seara, oaspeții cuibani au a- 
sistat la un spectacol la Tea
trul Satiric Muzical „Constan
tin Tănase“.

★
In continuarea vizitei pe 

care o face în țara noastră, 
Bintang Dharmasetia, pre. 
ședințe al Asociației de prie
tenie Indonezia—Romînia, a 
făcut o vizită la Uzinele de 
utilaj petrolier „1 Mai“ de la 
Ploiești și a fost oaspetele o- 
rașului Brașov. Aici el a vizi
tat Uzinele de tractoare „Ernst 
Thalmann**,  diferite cartiere 
ale orașului, precum și locuri 
pitorești din împrejurimi și 
de pe Valea Prahovei.

După o scurtă ședere în Ca
pitală, unde a vizitat alte in
stituții culturale. Bintang 
Dharmasetia a plecat spre 
Constanța și stațiunile de pe 
litoral.

(Agerpres)

giei selective a satului— 
Medic, agronom, istoric, filo
log. naturalist pot să se uneas
că in munca coiect.yă pectru 
a elabora monografia satului, 
care se lipsește încă. Iată nu
mai cîteva posibilități de acti
vitate științifică.

Am încercat, tinere tovarăș 
cărturar, să-ți arăt ce pers
pective frumoase ți se deschid 
la locul de muncă la care vei 
fi repartizat, perspective care 
vor cădea greu în cumpănă 
față de problemele grele pe 
care singur ai să le rezolvi și 
pe care dacă ești oip întreg, 
vei ști să le învingi. Și te 
rog iarăși să nu zîmbești și să 
gîndești că este ușor pentru 
un profesor din Ciuj, ta con
fortul pe care 1-1 oferă cate*  
dra să-ți facă filozofie opti
mistă. Greșești. în vremurile 
grele ale vechiului regim, ta 
tinerețea mea am lucrat și eu 
departe de oraș, 
foarte vitrege, 
rău de acei ani 
petrecuți la sat. Dimpotrivă. 
Am convingerea “ ’ ”
putut să realizez ceva, ta bu
nă parte școala grea a acelor 
ani m-a ajutat și m-a călit.

Du-te cu inima plină de en
tuziasm să-ți primești biletul 
de repartizare! Pleacă vesel 
și încrezător la drum, fii acolo 
om vrednic, curajos, între
prinzător ! Ai credința că 
unde este nevoie de ține, acolo 
poți sluji cel mai bine patria I 
Satisfacția ta va fi nebănuită ! 
Și peste cîțiva ani, cînd mă 
vei întîlni poate, spune-mi 
dacă am avut dreptate sau nu.

în condiții 
Nu-mi pare 
ai vieții mele

că dacă am



Întrețin și refac patrimoniul
forestier

Fier vechi 
oțelăriilor patriei

în pădurile de pe Valea Ol
tului, din raza comunelor Rî- 
ioasa, Segarcea Vale, Uda Clo- 
eoeiov, Slobozia Mîndra a fost 
semnalată o invazie de omizi 
care amenința 1730 ha pădure 

de stejar și diverse foioase. 
Mobilizați de organizațiile 
U.T.M. tinerii din comunele 
învecinate au contribuit la 
acțiunea de combatere a dău
nătorilor organizată de Direc
ția regională forestieră.

Un aport deosebit la această 
acțiune au adus elevii Școlii 
de maiștri silvici din Periș și 
elevii de la Școala de pădu
rari din Brănești care au sem
nalizat avioanelor trimise pen. 
tru pulverizarea prafului in
secticid locurile infectate. Tot
odată ei au făcut pichetajul 
traseelor ți transportul sub
stanțelor.

La combaterea dăunătorilor

de pă- 
Barbu 
Mihai 
aceas-

s-au evidențiat in mod deose
bit elevii pădurari Tache Boș- 
neagu, Florea Mirancea, Mi
hail Liță, elevii maiștri sil
vici Sandu Velicu, Ton Bogdan, 
Vasile Diaconu, alături 
durarii Chiriae Anton, 
Florea și brigadierul 
Marin. Concomitent cu
ta s-au făcut săpări de șanțuri 
pe o distanță de 15 km pentru 
plantare de garduri vii care 
vor imprejmui pădurea.

Lucrări de întreținerea pă
durilor s-au executat în toate 
pădurile din raza ocolului sil
vic prin defrișări, curățiri și 
rărituri.

Ca urmare a acțiunilor pa
triotice desfășurate la lucră
rile de cultură și refacerea 
pădurilor s-au realizat econo
mii în valoare de 290.000 lei.

IANA MILT 
tîmplar

în anii de democrație popu
lară, prin grija partidului și 
a guvernului. în țara noastră 
se ridică noi fabrici și uzine 
care necesită mari cantități 
de oțel- Pentru a veni în spri
jinul oțelăriilor, utemiștii de 
la întreprinderea Instalații 
București, grupul de șantiere 
Onești, organizați în brigăzi 
utemiste de muncă patriotică, 
au pornit din primele zile ale 
anului la colectarea fierului 
vechi. în scurt timp, brigăzile 
de muncă patriotică au strîns 
40 tone fier vechi care au luat 
drumul oțelăriilor patriei.

Colect^iștj d n G.A.C. „Fillmon Sîrbu", comuna Comana, 
nul Negru Vodă, muncind la îngrijirea culturilor 
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Parc zoologic în Oradea

Sălciile pletoase își aplea
că adînc ramurile pe 
luciul apei. Printre nu

feri și alte flori de baltă plu
tesc ușor grațioase lebede, iar 
în tufișurile de păpuriș s-au 
adăpostit gîște și rațe sălba
tice. Pe o insuliță se odihnesc 
leneș lacomii pelicani...

Sîntem cumva în deltă ?
Nu. Imaginația ne poartă 

prin viitorul colț al păsărilor 
din parcul zoologic în plină a- 
menajare, la Oradea.

Constructorii se îngrijesc să 
creeze animalelor condiții cît 
mai apropiate de mediul na
tural în care trăiesc. Adăpos
tul urșilor seamănă cu o peș
teră. cel al vidrei are forma 
de vizuină. Pentru nutrii s-au 
construit bazine cu apa și as-

Locuințe pentru 
oamenii muncii

cunzători. Țarcul cerbilor 
mintește poienile de munte 
pomi umbroși și molizi, poie
nițe cu iarbă și lucernă.

Vestea că în oraș se amena
jează un parc zoologic n-a lă
sat indiferente brigăzile ute
miste de muncă patriotică. 
Sute de tineri, mobilizați de 
organizațiile U.T.M., și-au ma
nifestat dorința de a-și aduce 
aportul prin acțiuni de muncă 
patriotică la construirea par
cului zoologic. Pe șantier au 
venit zilnic tineri de la școlile 
din Oradea, din întreprinde
rile „Dobrogeanu-Gherea*.  
„Sencovici Irina-. Fabrica de 
blănuri etc. Se lucrează in
tens. Unii marchează aleile, 
alții plantează pomi, sau sapă 
pentru viitorul lac.

Tinerii de
rile „înfrățirea-, 
..I.PJRO.F.I.L. 
întreprinderi 
pentru
materiile economisite diferite 
adăposturi pentru animale.

încet, încet, parcul zoologic 
prinde conturul. Este o reali
zare care se adaugă numeroa
selor construcții ridicate în 
anii puterii populare și care 
fac bătrînul oraș de pe Crișul 
Repede tot mai frumos, mai 
tînăr.

a-
cu

Dornici de a contribui la 
aprovizionarea oțelăriilor cu 
materia primă necesară, tine
rii din Uzinele „23 August" 
București, au colectat de la 
începutul anului pînă în pre
zent aproape 700 tone fier 
vechi. Din această cantitate o 
parte a fost predată turnăto
riei din uzină dar cea mai 
mare parte a luat drumul spre 
cetatea oțelului. Reșița, eu in
scripția: „Organizațiile U.T.M. 
din Uzinele „23 August" — 
pentru Reșița".

La colectarea 
tante cantități 
cea mai mare 
fost adusă
U.T.M, din sectoarele vagoa
ne. forjă, cazane.

acestei impor- 
de fier vechi, 
contribuție a 

de organizațiile

★

Ceferiștii din importantul 
centru feroviar Simeria, con- 
știenți de importanța mare a 
fierului vechi pentru econo
mia țării, în cursul acestui an 
au strîns și expediat spre Hu
nedoara peste 240.000 kg. fier 
vechi.

în această acțiune patrioti
că s-au evidențiat tinerii Ale
xandru Naghi, Ion Racolță, Ilie 
Gheorghe și alții.

*
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ȘARJA 
PORTRETE Cărbune de calitate 

tot mai buna

De la începutul acestui an, 
în Regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară au fost date în folo
sință oamenilor muncii peste 
400 de apartamente. în pre
zent, se află în construcție noi 
blocuri la Tg. Mureș, ca și la 
Tîrnăveni, Gheorghieni, Mier
curea Ciuc și în alte orașe din 
regiune.

în aceste 
construcția 
care vor fi
putui anului viitor.

(Agerpres)

la întreprinde- 
„Avintul-. 

și de la alte 
au executat

parcul zoologic, din

zile s-a 
altor 12 

terminate

început 
blocuri, 
la ince-

Br-.gâzile utemiste de mun
că patriotici din G.A.C. „Pro
gresul" comuna Făcăeni, re
giunea București, au strîns în
tr-o singură zi, cantitatea de 
1-100 kg fier vechi, care a fost 
predat la I.C.M. pentru a fi 
expediat spre Hunedoara. S-au 
evidențiat în această acțiune, 
printre alții, tinerii Stan Gri- 
gorescu, Emil Cadileanu, Va
sile M. Gheorghe.

Din scrisorile coresponden
ților voluntari:

Fruntasi 
în întrecere

(Urmare din pag. I-a)

țin. îi vedeam mereu hotă- 
rîți în întrecere, lucrau tot
deauna uniform „țineau aproa
pe" — cum se spune in lim
baj sportiv. La rebut — au 
stat la fel ca și alții : toate 
piesele de calitate, nici o re
maniere. La aplicarea iniția
tivei tinerilor de la Uzi
nele „Tudor Vladimirescu" 
mașinile oglindă, nu alta, tot
deauna bine aprovizionați, 
bine organizați. Niță îi între
cea însă pe ceilalți la reali
zarea planului : cu regulari
tate brigada lui dădea 20—30 
la sută peste prevederile pla
nului.

— Și ? Au slăbit ritmul toc
mai acum ?

— Tocmai aici e aici. Niță 
și ai lui au mers la fel de 
bine. La „sprintul final" au 
„țîșnit" însă alții înainte.

De exemplu brigada lui Ra- 
filă. Primise tocmai în peri
oada aceasta o lucrare grea, 
la care nu mai lucrase : exe
cutarea operațiilor de strun- 
jire la pistonul pompei „U- 
nio“. Piesa asta are o formă 
deosebită, abia-abia se poate 
prinde în universalul strun
gului, e greu să execuți ope
rațiile cu precizia necesară, 
de aceea la execuția unor piese 
de probă rebutul a fost în 
procent mare. Băieții au pri
mit lucrarea, hotărîți fiindcă 
lucreze cu mare atenție, fără 
să șe aștepte la cine știe ce 
depășiri de plan. Mergeau 
încet, dar bine. îi tot vedeam 
noi discutînd mereu împreu
nă, mergînd pe la Cabinetul 
tehnic, cercetînd cărți ; une
ori rămîneau peste orele de 
program și experimentau 
ceva. Și, iată, într-o zi s-a 
produs... surpriza : brigada lui 
Rafilă a realizat planul în 
proporție de 200 la sută. Au 
fost chemați controlorii : toate 
piesele erau de calitate ire
proșabilă ! Ce se întîmplase ? 
Rafilă Gheorghe, Stelian Ne- 
delcu și Stelian Lunjescu au 
propus și realizat un dispozi
tiv special de prindere în 
strung a pistonului pentru 
pompa „Unio“. Pînă la înce
putul lunii mai — prima eta
pă a întrecerii — brigada lui 
Rafilă și-a îndeplinit planul 
în proporție de 246 la sută ! 
Toate piesele de calitatea I.

— întrecerea continuă. Desi
gur, vor mai fi surprize bune 
pe parcurs. In orice caz ase
menea surprize ne bucură, — 
spunea secretarul U.T.M.

IRINA NISTOR 
tehnician constructor

MARIN DOROBANȚII, 
SANDU DUMITRU, 

NICU SBUCHEA 
ft CONSTANTIN FRÎNCU

Artiștii raionului
în anii regimului bur- 

ghezo-moșieresc, in 
raionul Adjud nu exis
ta nici un cămin cul
tural și nici o forma
ție artistică. Azi, sub 
conducerea înțeleaptă 
a partidului, fiecare 
cătun din raion s-a 
trezit la o viață nouă. 
Lumina științei și cul
turii a pătruns adînc 
In toate colțurile țării, 
iar tinerii și bătrînii, 
laolaltă, desfășoară o

activitate cul-rodnică 
turelă.

Cîteva date și cifre 
sini edificatoare : La 
cel de-al 6-lea con
curs al formațiilor ar
tistice de amatori au 
participat din raionul 
Adjud 85 formații de 
cor cu pșste 2400 ar
tiști amatori, 81 echi
pe de dansuri cu pes
te 1000 tineri și vîrst- 
nici, 29 brigăzi artis
tice de agitație cu 
peste 290 de persoa

ne, 6 formații de flu
ierași, 2 tarafuri, o 
fanfară și peste 190 
de soliști vocali, in
strumentiști și dansa
tori. Făcînd o statis
tică pe întreg raionul 
se constată că au 
participat la concurs 
aproape 3.800 de ar
tiști amatori.

GH. GORUN 
activist al comite
tului raional U.T.M. 

Adjud

Portretul e un gen prin de
finiție realist, menit să răs- 
frîngă direct existența omului 
contemporan. Moștenirea por
tretistică a artei universale, 
reunită într-o galerie ar 
uriașa panoramă istorică 
omului și a umanismului 
existența umană reflectată
conștiință. Propun să privim 
actuala expoziție de la Palat 
ca pe un colț al acestei ipo
tetice galerii, colțul închinat 
imaginii omului nostru con
temporan. Portretele expuse 
la Palat și-au asumat sarcina 
precisă să fixeze chipul omu
lui modelat în anii de luptă 
și construcție sub conducerea 
partidului.O - ■ -
prețuită în 
cu ceea ce 
pune să 
Chipul omului poate 
fi abordat din mai 
multe laturi, pe care 
e important să le 
distingem de la început, 
artiști au căutat în personajul 
lor eroul tipic al societății 
noastre ; alții au voit să defi
nească individualitatea 
lui care le-a pozat; alții 
folosit personajul uman 
pe un simbol necesar 
transmiterea unui mesaj 
cial.

„Muncitorul’ lui Corneliu 
Baba e tipic: artistul a ate
nuat tot ce era particular la 
model și a accentuat trăsătu
rile care arată calitatea lui so
cială. Incandescența 
nu e i 
mic, ci 
stare să 
creatoare 
prin definiție creator). Tratat 
în funcție de semnificația lui 
socială, eroul acesta nu e to
varășul X, cu un nume pre
cis, ci demiurgul care clă
dește lumea de oțel a indu
striei. Comparați-1 cu alt por
tret din sală (de Barabaș) în- 
fățișînd tot un om pudrat cu 
pulbere minerală, cu ochii 
fosforescenți în obrazul ne
gru ; aici e înregistrată pasiv 
înfățișarea unui anume mun
citor la ieșirea din mină : în
tre această imagine corectă și 
imaginea inspirată a lui Baba 
există o deosebire instructiv 
de remarcat : deosebirea din
tre realismul procedeului pic
tural, ce constă în respectarea 
formei din natură și realismul 
concepției, ce constă în înțe
legerea esenței obiectului 
pictat.

„Studenta" de Lucian Gri- 
gorescu e imaginea tinereții 
în viziunea unui pictor liric. 
Construit din lumină perso
najul respiră o viață pură și 
această aspirație spre puri
tate definește existența sufle
tească a unui tineret educat 
în respectul valorilor uma
niste, departe de meschinăria

operă trebuie 
raport 

își pro- 
exprime.

raporturilor burgheze între 
oameni. Dumitru Ghiață, care 
e un maestru al expresie: 
concentrate, prezintă în „Ță
rancă din Horez" o figură in
teligentă, aprigă, viguroasă și 
pitorească. Pe această linie a 
sintezei plastice, corespunzind 
unei înțelegeri generalizatoa
re, se plasează și o serie de 
lucrări ale tinerilor pictori. 
„Șefa de brigadă" de Brăduț 
Covaliu, 
Sultana 
de Ion Nicodim prelucrează 
cunoașterea omului în stiluri 
personale (masiv și epic la 
Covaliu, fluid 
Maitec, laconic 
codim).

Unii pictori 
tipicul în chip 
portretul de Aniței ori

„Muncitorul" de 
Maitec, „Studenta"

și sensibil la 
și liric la Ni-

vor să obțină 
exterior; în 

de

tea unei studente cu o viață 
sufletească intensă.

în riadul acestor portrete 
bazate pe stricta și imediata 
observație, există două aspec
te discordante: fotografismul 
și fa.sa mtei p; etare- Ortcît de 
meșteșugit ar fi, (cum e 
Adina .-.oscu or*  la Gavril 
Mikiossy) facsimilul reai.tății 
e un chip meri, mumificat. 
Falsa liberă interpretare e la 
fel ce ineficace in sugerarea 
vieții, eșuind in tehnicism us
cat. M- Cilievici. C. Crăciun 
(numai în portretul antreno
rului). Virgtl Almâșanu - iși 
torturează fantezia, paleta și 
modelul prin folosirea unor 
efecte artificiale de stilizare, 
tușă ori

Altă 
ține de

Despre pictura din Expoziția 
de portrete din sălile Palatului 

R. P. R.

Unii

omu- 
au 
ca 
în 

no

ochilor 
un adevăr anato- 
unul spiritual, în 

i sugereze energia 
(muncitorul fiind

Dorian Szasz trăsăturile de 
caracter nu participă la defi
nirea personajului.

Cele mai multe portrete 
sînt făcute pe calea observa
ției directe, urmărind să pre
zinte o individualitate. Sînt 
opere de ascuțime a văzului 
artistic, pictorul avind a de
tecta in plasticitatea chipului, 
caracterul omului. In fruntea 
acestei categorii stă tabloul 
Iui Al. Ciucurencu, portretul 
lui Gh. Belu, Erou al Muncii 
Socialiste de la Rafinăria 
„1 Mai*  din Ploiești. Pictorul 
a fost impresionat de chipul 
omului viguros, c<j aer chib
zuit, care își gospodărește 
bine timpul și puterile. Picto
rul l-a ilustrat sugestiv, în 
tonuri luminoase, în care pînă 
și umbra e caldă și clară. 
Portretele semnate de Catul 
Bogdan, Schweitzer-Cumpăna, 
Iosif Bene, T. Călugăru, V. 
Hoeflich, Th. Harșia au cali
tatea de a evoca personaje 
veridice, complexe. Mulți ti
neri pictori dau eroului por
tretistic o realitate concretă, 
exagerînd plastic caracterele 
fizionomiei. Geta Bărbulescu 
Mermeze îl prezintă pe oțe- 
larul fruntaș St. Culea într-o 
imagine animată, cu linii di
namice și culori decorative, 
Ion Bițan în portretul ciclis
tului, părînd să polemizeze cu 
uzatul șablon al sportivului 
„lat în umeri", creează un 
erou interiorizat ostentativ, 
Iulia Hălăucescu pictează cu 
sinceritate un chip plin de 
viață în portretul betonistului 
Bueelea de la Bicaz, Lia 
Szasz subliniază într-o stili
zare dramatizată, de o ținută 
nobilă și severă, personalita-

ia

în minele din Valea Jiului, 
ca și în alte exploatări car
bonifere din tară, lupta pen
tru îmbunătățirea calității 
cărbunelui dă rezultate din 
ce in ce mai bune. Luna a- 
ceasta. 
cele trei 
lui care 
sigcabil 
Urinarii - au trimis industriei 
siderurgice cărbune cu 
conținut de cenușă mai 
decit indicele prevăzut 
plan. Pe această cale, în 
mai 20 de zile din această
lună s-au realizat economii

cu valoarea a
tone de cărbune

de exemplu, toate 
mine din Valea Jiu- 
extrag cărbune coc- 

— Lupeni, Vulcan și

un 
mic 

în 
nu

alegorie. e smt 
ile. lucrate 

cupâ o schemâ men
tală care cuprinde 
anume trăsături fixe 
și elementare pentru 
evocarea omului nou. 
Nu e vorba de șa
blon. ci de o anume 

copvenție tipologică, un sim
bol uman de care tace uz 
pictorul <dnd vrea să indice 
o categorie socială. Astfel 
imaginea făcută in stil mu- 
ralist de Ștefan Szonyi „Lozăr 
de la Rusca', portretul de 
Ion Pacea (țesătoare - no
minal ca titlu, dar genera
lizator de fapt) — ori cele 
două portrete ce Gh. Șaru, 
în care personajele par ge
mene datorită tocmai neglijă
rii voite a tratării psihologice 
sînt în fond compoziții cu un 
singur personaj- Portretul nu 
e aici scop în sine, ci factorul 
cheie care lămurește sensul 
întregii imagini. în tabloul lui 
Szonyi sensul este energia re
voluționară în tablourile lui 
Șaru sensul e demnitatea 
muncii în condițiile socialis
mului, la Pacea sensul e fru
musețea vieții muncitorului 
eliberat de exploatare. Măsu
ra reușitei e egală cu măsura 
în care aceste semnificații apar 
limpede și convingător.

Iată deci că această „șar
jă" de portrete pune în circu
lație o serie de imagini viabi
le. Crearea lor a sporit în 
mod sigur experiența artiști
lor pe drumul realismului so
cialist. Intuiția psihologică, 
puterea de generalizare, capa, 
citatea de a sesiza caracterul 
și — mai presus de aceste 
condiții profesionale — con
știința răspunderii în sarcina 
socială de a fixa 
chipul omului 
se manifestă la 
a expozanților.

vO»

pe pînză 
contemporan, 

o mare parte

ANCA ARGHJB

echivalente
peste 1.130
per». r*. î cocs.

Pentru a

de la Lupe*
cent 
nătâti

inițiati

dezvolta 
găzile de 
i au prel 
a pri 
lității,

aceste 
mineri 
lat re- 
imbu- 

i, mițiativă 
pornită de minerii de Ia mina 
de fier Teliuc. Membrii bri
găzilor din sectorul III al mi-

nei Lupeni, de exemplu, des
fășoară acum întrecerea 
lozinca „nici un vagonet 
cărbune rebutat“.

Și la minele Anina și 
nor din regiunea Banat 
îmbunătățit simțitor 
tea cărbunelui 
triei siderurgice. Acest lucru 
este ilustrat de buletinele de 
analiză a calității de la pre- 
parația din Anina, unde se 
spală cărbunele extras din 
cele două exploatări. Pro
ducția de cărbune livrată 
luna aceasta cocseriilor din 
Reșița și Hunedoara a avut 
un conținut de cenușă de 8,1 
la sută in loc de 10,5 Ia sută 
cit prevăd normele. Livrînd 
cocseriilor cărbune de calitate 
mai bună, minerii contribuie 
Ia mărirea rezistenței cocsu
lui metalurgic și, prin aceasta, 
la ridicarea productivități fur
nalelor.

sub
de

Po- 
s-a 

călită- 
livrat indus-

(Agerpres)

Din munca docherilor 
navigatorilorȘl

Docherii și navi
gatorii din cadrul 
Direcției regionale 
a navigației civile 
din Galați înscriu 
noi succese in în
trecerea socialistă 
pentru creșterea vo
lumului de mărfuri 
transportate și re
ducerea cheltuieli
lor de circulație.

Realizările obținute 
în scurtarea timpu
lui de staționare a 
navelor in port și 
reducerea consu
mului de combusti
bil sînt oglindite 
în cei 5.130.000 de 
lei economisiți peste 
plan de la începu
tul anului și pînă

acum. Prin folosi
rea mai bună a ca
pacității instalații, 
lor de mecanizare 
a manipulării măr
furilor in port, pro
ductivitatea mun
cii a crescut în a- 
ceeași perioadă cu 
37 la sută fată de 
indicele planificat.

(Agerpres)
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la cinematograful „PATRIA"
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Un cadru din filmul „Șeful de gară"

99

Hotel Astaria, 20 : Teatrul 
feVl. Maiakovski" 
(Sala Teatrului de Operă și 
Balet al R.P.R.); Discipolul 
diavolului, 19,30 : Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia); Bădăranii, 19,30 : 
Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (Sala Studio); Antoniu 
și Cleopatra, 19,30 : Teatrul 
„C. Nottara" (Sala Magheru); 
Musafiri nepoftiți, 20: Tea
trul „C. Nottara" 
dio); Mamouret, 19,30 : Tea
trul Municipal (Sala Matei 
Millo); Moartea unui comis 
voiajor, 19,30 : Teatrul Muni
cipal (Sala Filimon Sîrbu); 
Prima intîlnire, 19,30: Teatrul

Cinematografe
STRADA PRERIILOR: Re

publica, București. Flacăra ; 
CENUȘĂREASA ? Patria ; ȘE
FUL DE GARA : Magheru, I. 
C. Frimu, Miorița, Libertății; 
DRAGOSTEA TE AȘTEAP
TĂ : y. Alecsandri, Arta, Vol
ga : 
Elena

Moscova

(Sala Stu-

SETEA (cinemascop) : 
Pavel. 23 August;

>

ȘEFUL DE GARA
Noua producfie « studiourilor 

din Alma-Ata se impune prin ma
turitate ?i nivel artistic, dovadă în 
plus că cinematografia republici
lor unionale sovietice, ridicată în 
locuri unde înainte de revoluție 
nu exista, uneori nici măcar alfa
bet — este o parte componentă, 
activă și valoroasă a artei sovie
tice. Filmul aduce cu sine poezia 
viguroasă a vieții sovietice, a re
lațiilor de tip comunist dintre oa
meni. Multe cărți și multe filme 
din Occident desvăluie tragedia 
orașului de provincie, în care se 
consumă drame cotidiene, unde 
oameni, case, străzi mor de tim
puriu, unde visele mor înainte de 
a se naște, într-un cuvînt: orașul 
burghez cu tristețe incurabilă.

Opunîndu-i acestuia robustețea

vitală a socialismului, care aduce 
viața adevărată, creatoare și ne
cesară în orice colțișor, cit de 
mic și îndepărtat, filmul poartă 

sine poezia înflăcărată a vie
ți muncii simple dar impor-

cu
ta

panov se consideră băfrîn și Inu
til ca șef al unei gări minuscule, 
Olga coboară întîmplător la Tișina 
pentru a-și îngriji copilul grav 
bolnav, întrerupînd o călătorie 
devenită pentru ea o mare

Carnet cinematografic
fante în locuri în care, aparent, 
nu se rntîmplă niciodată nimic 
deosebit. Trei oameni se întîlnesc 
în mica localitate Tișina (în ru
sește liniște). Bătrînul mecanic de 
locomotivă, Osipanov, trista și în
gândurata Olga, pasionatul profe
sor Safonov, fiecare pprfind cu sine 
necazuri ți dureri nebănuite. Osi-

fi

maiproblematică necunoscută. Și 
e profesorul Safonov, care deși o 
contuzie căpătată în război l-a or
bit, el și-a găsit la Tișina un loc 
unde are certitudinea că va fi fe
ricit. In munca cotidiană, creatoa
re, atît Osipanov cit și Olga se vor 
schimba. Osipanov va pune în or
dine activitatea gării, lat Olga,

CC

după dureroasa încercare a une'i 
iubiri înșelate, va renaște în mun
ca de profesoară. Este interesant 
de urmărit chipul Olgăi pe par
cursul filmului. La început, cu 
fruntea umbrită, cu ochii întune
cați. Pe măsură însă ce munca de 
profesoară o prinde în clocotul ei 
entuziast, lumina se ridică treptat 
pe chipul visător al Olgăi, ultimul 
cadru înlăturîndu-i ultima 
de umbră de pe frunte, 
cînd între ea și Safonov se înfi
ripă turburător și tainic iubirea. 
Meritul filmului stă astfel în mo
dul convingător și pasionat în 
care sînf desvăluife cîteva din 
aspectele vieții oamenilor în con
dițiile socialiste.

unc/ă 
atunci

ATANASIE TQM4

pentru copii și tineret (Sala 
C. Miile); Vecini de aparta
ment, 19,30: Teatrul Muncito
resc C.F.B. Giulești; Inspec
torul de poliție, 20: Institutul 
de Artă Teatrală și Cinema
tografică „I. L. Caragiale"; 
Plutașul de pe Bistrița, 19,30: 
Teatrul de Stat de Operetă ; 
Cu Țăndărică la moși, 16 : 
Teatrul Țăndărică (Sala Or- 
feu); Harap alb, 16: Teatrul 
Țăndărică (Sala din
miei); Revista 62, 20: Teatrul 
Satiric-Muzical „C. Tănase" 
(Sala Savoy); Concert expres, 
20: Teatrul Satiric-Muzical 
„C. Tănase" (Sala Victoria).

Acade-

UNDE NU AJUNGE DIA
VOLUL : Lumina ; IN PRA
GUL FURTUNII: Central, 
Drumul Serii; BATALIONUL 
NEGRU: Victoria; ACOPE
RIȘUL : Maxim Gorki; FO
TOGRAFIA PIERDUTĂ : 
Timpuri Noi; POVESTEA TI
NERILOR CĂSĂTORIȚI: Ti
neretului ; KER OGLÎ (cine
mascop) : înfrățirea între po
poare, 30 
ELITO LINDO : 
Vasile 
Mai ; 1
Martie *
RÎDE, CÎNTA ȘI DANSEA
ZĂ : Al. Popov, 8 Mai. Olga 
Bancic. Aurel Vlaicu ; VIRAJ 
ÎN NOAPTE : Grivița ; ARTI
COLUL 420 : Cultural ; EROII 
VII: Constantin David;
STRADA SEILER NR. 8 : U- 
nirea, 16 Februarie, Floreas- 
ca ; DRUMUL SPRE ÎNALTA 
SOCIETATE: T. Vladimires
cu ; INSULA FĂRĂ NUME : 
Munca ; LADY HAMILTON : 
Moșilor; ODATĂ IN VIAȚĂ : 
Popular; ALERG DUPĂ O 
STEA : Donca Simo ; FLOA
REA ZĂPEZII: M. Eminescu ; 
SOCOTELI GREȘITE: Ilie 
Pintilie: PRINCIPIUL SU
PREM : N. Bălceseu; FIICA 
MEA TRĂIEȘTE LA VIENA : 
G. “ ‘ 
G.
B.

Decembrie; CI- 
Gh. Doja, 

Roaită. Al Sahia, 1 
MOULIN ROUGE : 8

; TOATĂ LUMEA

Coșhuc; SABIE ȘI ZAR: 
Bacovia; VOLGA-VOLGA: 
Delavrancea.

ll producție a studioului „Lenfilm" 
cu :

PIOTR GLEBOV, MIHAIL ULIANOV, INNA KONDRA
TIEVA, LIUDMILA GURCENKO, VITEA PEREVATOV. 
Scenariul: N. Ciukovski, Regi a : V. Vengherov, Imaginea : 

G. Marandjien, Muzica: I. Svarț.
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din. tziața și lupta tineretului lumii
Traiic

cu copii in
S. U. A.

Sub titlul „Copii italieni 
vînduți în Statele U- 
nite cu 750 dolari bu

cata" ziarul „Paese“ publică 
în numărul său de joi o co
respondență din New York 
în care se arată că peste 200 
de copii italieni oriani au fost 
transportați în mod ilegal în 
Statele Unite și vînduți u- 
nor familii americane „mi
loase" la prețul de 750 do
lari fiecare. In coresponden
ță se subliniază că Procura
tura din Brooklin a descope
rit o întreagă rețea care se 
ocupă cu vinderea copiilor 
italieni.

Noi adeziuni
ăptăminaiul „Nuova Ge- 
nerazione" a publicat 
convorbirea unui cores

pondent al său cu Pieralli, 
președintele Federației Mon
diale a Tineretului Democrat 
care s-a înapoiat recent din 
America de sud. Referindu-se 
la recenta sesiune de la San
tiago (Chile) a Comitetului e-

Demonstrație a tineretului Ia New York împotriva politicii agre- 
față de Cubasive o S.U.A.

Manifestare 
consacrată

la Havana
deschiderii

Puternicul ecou al Forumului

La 24 mai la Moscova a 
avut loc o ședință a se
cretariatului permanent 

al Forumului mondial al tine
retului Ia care s-au luat în 
discuție cererile unui număr 
de organizații de tineret din 
Finlanda, Franța și din nume
roase alte țări care doresc să 
participe la Forum.

J. Stevens (Ghana) mem
bru al secretariatului a pre
zentat un raport despre călă
toria sa prin țările 
........................eltimpul căreia

Un apel al
Asiei in 
a stabilit

mișcăm

Z^ntr-un apel publicat în Ita
lia de Mișcarea națională

sesiunii U. I. S.

contacte personale cu condu
cătorii diferitelor organizații 
de tineret. Stevens a fost, de 
asemenea, primit de J. Nehru, 
primul ministru al Indiei, și 
de S. Radhakrishnan, vicepre
ședintele Indiei care au spriji. 
nit cu căldură ideea Forumu
lui, Tineretul indian a hotărit 
să trimită la Forum o delega
ție unică.

Ideea Forumului a fost spri
jinită și de Consiliul tineretu
lui din Pakistan.

naționale studențești
din Portugalia

studențească din Portugalia 
se arată că represiunile politice

la F. M. T. 0.
xecutiv al F.M.T.D., Pieralli a 
spus: „La sesiunea Comitetu. 
lui executiv al F.M.T.D. la 
federația noastră au aderat 
incă 27 de organizații printre 
care Asociația tinerilor insur
genți din Cuba — al cărei 
președinte a fost ales secretar 
al F.M.T.D.".

devin in Portugalia pe zi ce frece 
tot mai crîncene.

Autorii apelului arată că „Portu
galia este o uriașă închisoare", 
unde „în fiecare zi poliția secretă 
supune pe oameni torturilor". 
Ei cheamă pe studenții demo
crat! din lumea întreagă să difu
zeze acest apel, să povestească 
tuturor crudul adevăr despre si
tuația din Portugalia și să sprijine 
protestele împotriva samavolniciei 
polițienești și a represiunilor 
litice din această țară.

po-

Studenții din Salvador demască...

Revista „Politica" a publi
cat o scrisoare deschisă 
a conducătorului „Fron

tului progresist al studenților 
din Salvador de pe lingă Uni
versitatea națională din 
Mexic" în care se arată că 
in Salvador sint întemnițați 
peste 100 de deținuți po
litici și >peste 300 de persoane 
au fost expulzate din țară.

Printre cei deținuți se numără 
O. Gonzales, membru in Co
mitetul executiv al sindicatu
lui lucrătorilor din rețeaua de 
radiodifuziune care a fost su
pus unor torturi bestiale. Sta
rea sănătății lui este extrem 
de gravă. Polițiștii nu permit 
însă rudelor sale să-l viziteze 
și să-i transmită alimente.

RĂSUNETUL INTERNATIONAL

AL APROPIATEI ÎNTÎLNIRI

Libertate 
lui Glezos I

Colaborarea 
între tineretul sovietic 

și cuban

Comitetul organizațiilor
de tineret din U.R.S.S., 
Asociația tinerilor in

surgenți și Institutul național 
pentru reformă agrară din 
Cuba au ajuns la o înțelegere 
cu privire la vizitele reciproce 
de grupuri de tineri de la sate 
care să facă schimb de expe
riență în domeniul agricultu
rii.

Cu prilejul des
chiderii sesiu
nii Comitetului 

Executiv al Uniunii 
Internaționale a stu
denților la Havana a 
avut loc o ședință 
festivă. Primul a 
luat cuvîntul Subela, 
președintele Federa
ției studenților Uni
versității din Hava
na. El a făcut istori
cul mișcării studen
țești din Cuba, a 
vorbit despre contri
buția adusă de stu
denții cu ba ni la 
cauza revoluției.

A luat apoi cuvîn
tul J. Pelikan, pre
ședintele Uniunii in
ternaționale a Stu
denților. Am venit 
aici, a spus el, pen
tru ca să felicităm 
poporul cuban, tine
retul cuban pentru

minunata victorie in 
înfăptuirea și apă
rarea revoluției. Am 
venit aici pentru a 
declara sus și tare 
că sintem alături de 
voi, alături de revo
luția cubană.

Comitetul execu
tiv va analiza de a- 
semenea rezultatele 
activității Uniunii 
Internaționale a Stu
denților in perioada 
de la cel de-al VI- 
lea Congres al 
U.I.S., precum și alte 
probleme.

La ședința festivă 
a luat de asemenea 
cuvîntul președintele 
Cubei, Dorticos.

Considerăm că 
prezența dv, în Cu
ba, a spus Dorticos, 
adresîndu-se mem
brilor Comitetului E-

xecutiv al Uniunii 
internaționale a Stu
denților, exprimă 
recunoașterea măre
ței misiuni a po
porului cuban, a re
voluției din Cuba, 
exprimă solidaritatea 
cu idealurile, ■ ““ 
zuințele 
noastre.

Prima 
nară a 
Executiv 
Internaționale a Stu
denților a fost amî- 
nată pentru ziua de 
26 mai J:" -----~
că 
din 
nu 
pînă în prezent la 
Havana, ca 
a sabotajului 
tăților aeriene 
torităților din 
respective.

na
și bucuriile

ședință ple- 
Comitetului 

al Uniunii

din cauză 
multe delegații 

America Latină 
au putut veni

urmore 
socie- 
și ou- 
țările

A. Șermark: ,,Africa este
de partea țărilor socialiste"

MOSCOVA 25 (Agerpres). - 
TASS transmite : Oamenii so
vietici urmăresc cu mare sim
patie făurirea unei vieți noi 
în Somalia, urează din toată 
inima locuitorilor acestei țări 
succese în toate domeniile și 
sint dispuși să colaboreze cu 
ei, a declarat la 25 mai N. S. 
Hrușciov la dejunul oferit în 
Palatul Mare al Kremlinului 
în cinstea lui Abdirașid Șer
mark, primul ministru al 
Republicii Somalia. Republica 
Somalia, a subliniat N. S. 
Hrușciov, s-a născut în anul 
memorabil care va intra în 
istorie ca „Anul Africii".

U.R.S.S., a declarat șeful 
guvernului sovietic, colabo
rează cu numeroase țări afri
cane, le ajută în mod dezin
teresat să înlăture urmările 
grele ale jugului colonial.

In lupta lor împotriva co
lonialiștilor, a spus N. S. 
Hrușciov, popoarele africane 
pot conta pe sprijinul țărilor 
lagărului socialist, de partea

lor este întreaga omenire pro
gresistă. Șeful guvernului so
vietic și-a exprimat convinge
rea că nu este departe ziua 
cînd toate popoarele Africii 
vor deveni libere.

Șermark, primul ministru 
al Somaliei, a declarat că 
Uniunea Sovietică și-a dove
dit prin fapte dorința de a 
ajuta țările africane să dobîn- 
dească libertate.

Vom fi bucuroși, să accep
tăm orice ajutor care 
dăuneze planurilor de dezvol
tare a țării dv. a spus Șer
mark în continuare. Sintem 
convinși că U.R.S.S. nu urmă
rește scopuri egoiste atunci 
cînd ajută popoarele afri
cane.

Dacă aș fi întrebat de 
partea cui se situează Africa 
— de partea lagărului țărilor 
socialiste sau lagărului țărilor 
capitaliste - aș putea declara 
că Africa este de partea ță
rilor socialiste, a spus Abdir- 
așid Șermark.

să -nu

Vizita grupului parlamentar
romîn in Franța
— Coresponden- 
transmite : Dele-

PARIS 25 
tul Agerpres 
gațUz grupului parlamentar 
romîn pentru relații de prie
tenie Franța-Romînia, care 
face o vizită de prietenie în 
Franța, și-a continuat miercuri 
Vizita în orașul Dijon. Delega
ția a fost însoțită de Cham- 
brette, director general al ser-

Vizita delegației 
economice romine 

in italia
ROMA 25 Corespondentul 

Agerpres transmite,: Cu pri
lejul vizitei în Italia a dele
gației economice romine, mi
nistrul R. P. Romine în Ita
lia, Pompiliu Macovei, a ofe
rit la 24 mai un dejun în 
cinstea ministrului Comerțu
lui Exterior al Italiei, Mario 
Martinelli. La dejun au parti
cipat miniștrii Tomasso Nota- 
rangeli, Pierluigi Alvera ; Fe
lice Di Falco, director general 
în Ministerul Comerțului Ex
terior. Au participat, de ase
menea, membrii delegației e- 
conomice romîne condusă de 
Mihai Petri, adjunct al minis
trului Comerțului.

Dejunul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

viciilor regionale ale S.N.C.F. 
(Societatea Națională a Căilor 
Ferate), a vizitat instalațiile 
feroviare ale orașuiui Dijon.

După vizitele făcute în pro
vincie, membrii delegației 
parlamentare romîne s-au îna
poiat în după-amiaza zilei de 
miercuri la Paris.

Miercuri după-amiază, în 
clădirea centrului universitar 
Sorbona din Paris, rectorul 
Universității din Paris a ofe
rit a recepție în cinstea dele
gației parlamentare romîne. 
La recepție au asistat perso
nalități ale universității fran
ceze, printre care Perez, de
canul Universității din Paris, 
Bartoli, secretar general al 
Universității din Paris, Coulon, 
director general pentru cerce
tări științifice, precum și nu
meroși profesori de la facultă
țile de științe, litere, medicină, 
drept etc. Delegația parlamen
tară romînă a făcut apoi o 
vizită la noua clădire a Facul
tății de medicină din Paris.

In seara aceleiași zile, acad. 
George Călinescu și Radu Be- 
ligan, artist emerit, au asistat 
la Comedia Franceză la un 
spectacol cu piesa „Vicleniile 
lui Scapin" de Moliere. Intr-o 
pauză a spectacolului, Radu 
Beligan s-a întîlnit cu artiștii 
francezi, cu care s-a întreți
nut cordial.

Mesajul lui Kennedy
WASHINGTON 25 (Ager

pres). — La 25 mai președin
tele Kennedy a luat cuvîntul 
în cadrul ședinței comune a 
Senatului și Camerei repre
zentanților ale S.U.A. El a dat 
citire „mesajului special cu 
privire la nevoile urgente ale 
țării" în care guvernul ame
rican propune să se aloce su
plimentar încă un miliard și 
jumătate de dolari pentru sco
puri militare, precum și pen
tru extinderea lucrărilor în 
domeniul cosmonauticii.

Președintele S.U.A. a cerut 
o reorganizare radicală a for
țelor armate, sporirea efecti
vului flotei maritime și extin
derea producției de armament 
destinat „războaielor locale și 
acțiunilor militare cu caracter 
de război de partizani".

Aceste cereri ale președin
telui S.U.A. vin evident în

contradicție cu afirmația sa, 
după care S.U.A. „doresc în 
mod sincer pacea”.

„Am considerat încă de mult 
- a continuat Kennedy — că 
ar fi rezonabil 
trevedere cu premierul so
vietic în vederea unui 
schimb personal de păreri. 
S-a ajuns la concluzia că 
întîlnirea de la Viena, care va 
avea loc în luna viitoare, va 
fi convenabilă pentru ambele 
părți, iar guvernul Austriei 
ne-a salutat cu amabilitate. 
Nu se prevede o ordine de zi 
oficială și nu vor exista nici 
un fel de tratative oficiale. 
Noi — a spus printre altele 
președintele Kennedy — vom 
afirma absolut clar grija A- 
mericii pentru libertate și 
pace, vom declara că tindem 
să trăim în înțelegere ca po
porul rus".

să am o în-

Membrii delegației algeriene 
care participă la tratativele 
franco-algeriene sint qăzduiți 
în vila Bois d’AvcuIt. In foto : 
membrii delegației în fcța 
vilei. Intre două ferestre flu
tură drapelul algerian. în 
dreapta se văd sacii cu nisip 
așezați spre a feri pe mem
brii delegației de eventuale 
atacuri ale ultracolonial iștj- 

lor francezi
Foto : KEYSTONE

pp
MOSCOVA La 25 mai 

a sosit la Moscova, venind din 
Geneva, Andrei Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.. conducătorul delega
ției sovietice la Conferința in
ternațională pentru reglemen
tarea problemei laoțiene.

BUDAPESTA. - In cursul 
zilei de joi, Alexandru Senco- 
vici, ministrul Industriei U-

VIENA 25 (Agerpres). — La 
invitația primarului orașului 
Viena, Dumitru Diaconescu, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Sfatului Popular al 
Capitalei a sosit în capitala 
Austriei.

Ruhr
cărbune

n tren, pe drum între 
Gelsenkirchen și Es
sen. Platforme deschi
se de cale ferată, în
cărcate cu cărbune 
din Ruhr. Minerii ce

se întorc din mină însoțesc cu o 
privire obosită garnitura lungă 
care în această amiază ploioasă 
pare o panglică cernită. Deodată 
norii alb-cenușii sînt străpunși de 
văpăile asfințitului, care se aștern 
peste șirul de vagoane ce se în
depărtează. Ai impresia că un 
nor însîngeraf s-a lăsat peste căr
bunele negru...

Ai impresia l Nu I Pe fiecare 
bucată de cărbune negru din 
Ruhr există picături de sînge. 1r> 
minele din Ruhr bînfuie moartea 
și ori de cite ori coboară în mi
nă nici un miner nu știe dacă va 
mai vedea vreodată soarele.

Ce-i interesează pe monopo- 
llști, ce-i interesează pe „regii" 
cărbunelui din Ruhr sau pe cei
lalți rechini ai marilor monopo
luri din lumea capitalistă sănăta
tea muncitorilor, viața muncitori
lor l Goana după profit, asigurarea 
de profituri fabuloase e singurul 
lucru care-i preocupă pe Krupp, 
Morgan, Rockefeller și compania. 
Securitatea muncii ? Așa ceva nu 
intră în socotelile moriopoliștUor. 
Cheltuielile pentru un asemenea 
capitol, domnii Krupp și ceilalți 
le consideră „nerentabile". Un 
ritm infernal de muncă, Hpsa 
securității muncii — iată trăsături 
caracteristice în împărăția mono- 
poliștilor.

Așa stau lucrurile și în bazinul 
carbonifer al Ruhrului. Despre a-, 
ceasta ne vorbesc cifre semni
ficative oferite de statistică. 
Dar, înainte de a le cita, să ne 
oprim la o cifră nu prea mare : 
„1025", scrisă pe fișa de pontai 
a unui miner de la o mină din 
orășelul Emsher, din Ruhr. Revista 
sindicală „Die Bergbau industrie" 
care apare în R.F.G. a urmărit is-

toria acestei fișe in timp de 
de ani, cu începere de la 1880. 
In minele din 
nici nume nici 
numai numărul
le stabilite de monopoluri, mine
rul care începe să lucreze în mi
nă încetează de a mai fi un Hanz 
Schmidt sau un Erwin Kohle, ser
viciul personalului cunoaște numai 
numărul lui. ,,în mai toate actele 
întreprinderii el nu e decît o ci
fră — scrie „Die Bergbau indus
trie". Pină și la tutungerie, da
toria i se scrie la numărul res
pectiv și, numai pe actul prin 
care medicul certifică moartea 
minerului, apare din nou numele 
lui".

DELHI 25 (Agerpres). — O- 
pinia publică indiană mani
festă mare interes față de 
apropiata întâlnire de la Vie- 
na dintre N. S. Hrușciov și 
J. Kennedy. Potrivit părerii 
care domnește la Delhi, con
vorbirile dintre conducătorii 
celor două mari puteri pot 
aduce o contribuție impor
tantă la cauza însănătoșirii 
situației internaționale și îm
bunătățirii relațiilor sovieto- 
americane.

Ziarul „Amrita Bazar Pa. 
trika" scrie într-un articol re
dacțional : „Dacă tratativele 
de la Viena vor fi încununate 
intr-o oarecare măsură de 
succes se va face un prim pas 
foarte promițător”.

★
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

După cum transmite corespon
dentul din Rabat al ziarului 
„Pravda", apropiata întîlnire 
dintre N. S. Hrușciov și J. 
Kennedy continuă să rămână 
în centrul atenției opiniei pu-

------------•-------------

deblice din țările Africii 
nord. Ziarele consacră apro
piatei întîlniri ample mate
riale care apar în primele pa
gini sub titluri mari. Săptămâ
nalul marocan „Al Istiqlal" 
subliniază, printre altele, că 
șeful guvernului sovietic se 
străduiește să creeze pentru 
relațiile sovieto-americane o 
bază mai practică decât cea 
existentă în timpul adminis
trației Eisenhower.

ATENA. — In Grecia ia am
ploare mișcarea populară pen
tru eliberarea lui ManolisGle- 
zos

După cum relatează ziarul 
„Avghi", redacțiile ziarelor, 
birourile partidelor politice și 
ale liderilor politici din Gre
cia sint vizitate în aceste zile 
de numeroase delegații ale lo
cuitorilor din diferite regiuni 
ale țării.

După cum relatează ziarele, 
Markezinis, cunoscutul lider 
al Partidului progresist (partid 
burghez din Grecia), intr-o 
discuție avută cu una din de
legații și-a exprimat adeziu
nea la cauza eliberării lui 
Glezos.

S. U. A. torpilează 
încetarea focului in Laos

Ia
Nou eșec

Cape Canaveral
WASHINGTON 25 (Ager

pres). — La 24 mai la baza de 
la Cape Canaveral a fost lan
sată o rachetă cu patru trepte 
de tip „Juno-2“, prevăzută cu 
un satelit artificial „Explora
tor" cu o 
La cîteva
Kurt Debus, directorul opera
țiunilor de lansare de la Cape 
Canaveral, a anunțat că încer
carea de lansare s-a soldat cu 
un eșec. Cea de-a doua treaptă 
a rachetei nu a funcționat. 
Probabil că satelitul și restul 
rachetei s-au prăbușit în O- 
ceanul Atlantic.

greutate de 34 kg. 
ore după lansare

XIENG KUANG 25 (Ager
pres). — Postul de radio 
„Vocea Laosului" a transmis 
la 25 mai o declarație a Con
siliului militar suprem al Lao
sului în care se protestează 
împotriva continuării imix
tiunii Statelor Unite în Laos 
și împotriva încălcării de că
tre grupul Fumi Nosavan- 
Boun Oum a acordului cu pri
vire la încetarea focului.

Imperialiștii americani și a- 
genții lor, se spune în de
clarație, continuă imixtiunea 
in Laos, livrează rebelilor ar
me și materiale de război, vio
lează acordul cu privire la 
încetarea focului. Grupul de 
la Savannaket își concentrea
ză trupele și pregătește o o- 
fensivă asupra regiunilor eli
berate de trupele guverna
mentale și de forțele armate 
ale partidului Neo Lao Hak- 
sat. săvîrșește atacuri per
fide împotriva localităților 
controlate de trupele guverna
mentale și de forțele Neo Lao 
Haksat. trimite în spatele 
frontului spioni și diversio- 
niști, violează spațiul aerian. 
Consiliul militar suprem cere 
guvernului american și grupu
lui Fumi Nosavan-Boun Oum

să pună imediat capăt provo
cărilor militare, să îndepli
nească cu rigurozitate acordul 
cu privire la încetarea focului 
și să creeze astfel condițiile 
unei grabnice reglementări 
pașnice a problemei Laosului.

—-

de carieră 
balamuc ?

Pu scurt
șoare al R. P. Romine, a fost 
primit de către Apro Antol, 
prim-vicepreședinte al Consi. 
îiului de Miniștri al R, P. 
Ungare.

I

... o .-ixăfcâ

Ultima noutate con
goleză ne-a trimis-a 
„France Presse". Chom- 
be, faimosul Chombe, 
negustorul falit devenit 
omul-forte al monopo
lurilor belgiene, pus să 
administreze comoara 
inepuizabilă pe care o 
reprezintă Katanga, a 
suferit un grav șoc ner
vos. lată-l, deci, pe 
Chombe, transformat în
tre timp de soarta in
grată și de concurența 
săi în pușcăriaș, împo
dobit acum cu o super
bă cămașă de forță a- 
dusă poate tocmai de 
la Bruxelles, sediul pa
tronilor săi.

O singură consolare îi mai ali
nă suferința. Nu-i prima oară cind 
o vedetă de rangul lui părăsește 
scena politică occidentală spre a 
deveni pensionar al balamucului. 
Un coleg de al său mai ilustru, 
pe nume Forrestal, l-a precedat 
terminîndu-și cariera printr-un salt 
mortal săvîrșit de la fereastra u- 
nui ospiciu. Ceva mai recent, un 
Chombe asiatic, binecunoscutul 
Li Sîn Man a ajuns la băfrînețe să 
guste plăcerea unei cămăși de 
forță. Chombe La imitat deși nu-l 
concura la vîrstă pe ex-dictaforul 
de la Seul.

Mărturisesc că citind telegrama 
laconică din Elisabethville nu am 
fost surprins. în fond, de mult tre
buiau puse sub semnul întrebării 
facultățile mintale ale lui Chom
be. Actele sale nu erau ale unui 
om normal, ci ale unuia care-și 
pierduse mințile, sau mai precis 
și le vînduse la Bruxelles. Căma
șa de forță i s-ar fi cuvenit de 
mai multă vreme.

Păcat că i-a fost oferită abia 
după ce marionetele colonialiste 
din Congo s-au încăierat... S-ar 
putea ca balamucul să fie punc
tul terminus al carierii lui Chom
be. Un final cu mulfe accenfe 
simbolice...

E. O.

Ruhr, omul n-are 
isforie : istorie are 
lui. După rînduieli-

Omul nr. 1025
șadar, numărul 1025... 
în anul 1880, cu acest 
număr a coborîf pen
tru prima oară în a- 
bafaj Wilhelm Noc- 
kemann, în vîrsfă de

30 de ani. El a avut noroc : a 
muncit în mină 16 ani încheiați, 
pină cind silicoza i-a mîncat pînă 
înfr-atîta plămînii incit a rămas 
invalid total. La vîrsta de 46 de 
ani, Wilhelm Nockemann a fost 
aruncat afară și din 
viață.

Dar numărul 1025 
să trăiască. Acum îi 
Skryzak. Timp de șase ani a ex
tras el cărbune pentru proprieta
rii minelor, pînă cînd un acci
dent grav survenit în 1902 l-a fă
cut invalid. Și cum minerul mu
tilat și-a exprimat indignarea față 
de rînduielile statornicite de mag
nații din Ruhr, a fost decretat cri
minal și aruncat în stradă, pentru 
„ofensă adusă împăratului". Fișa 
a trecut la Heinrich Berkamp, 
pentru ca, numai peste două luni, 
Berkamp, să fie scos schilod din 
mină. Proprietarii fișei — mai 
precis, cei care dețineau acest

mină și din

a continuat 
spunea Kurt

simbol rece al samavolniciei trus
turilor — continuau să se schimbe. 
In timpul celui de-al doilea răz
boi mondial, sub acest număr a 
lucrat prizonierul de război fran
cez, Jean Boibonf. Da data aceas
ta, numărul 1025, făcînd un pas 
greșit, s-a prăbușit înfr-o mină 
oarbă, neîngrădită și a murit. In 
locul lui, a venit un alt „nr. 
1025". Era Otfo Wilkutz, care se 
reîntorsese după război din pri
zonierat. Dar și acest nou pose
sor al fișei n-a rezistat decit foarte 
puțin : în 1954 fără să fi atins mă
car vîrsta de 42 de ani, V/ilkufz 
a devenit un invalid total. A ur
mat Rolf Teitel în vîrstă de 28 de 
ani. Rolf a murit în toamna anu
lui I960, într-un accident în mină.

Recent fișa nr. 1025 i-a fost în- 
mînată lui Frantz Stemper, tînăr 
miner, angajat pentru prima oară 
la mina din Emsher. lată ce-i spu
nea lui Stemper, în clipa cind pă
șea în mină, revista sindicală care 
a urmărit istoria uneia din sutele 
de mii de fișe de pontaj din 
Ruhr : „In fiecare zi ți se va da 
acest număr. Și dacă nu vei avea 
ghinionul să șomezi, cu siguranță 
că în orice caz, vei deveni în 
scurtă vreme invalid".

Și acum să trecem de la parti
cular la general.

60.000 tone 
cărbune — 

o viața 
omeneasca

nfr-un raport prezen
tat la cea de a cin- 
cea conferință a Uni
unii Sindicale din in
dustria carboniferă a 
R.F.G. care a avut loc 

începutul lui aprilie în orașul

I
la î----  .
Kassel, s-au .citat următoarele ci-

fre ; între anii 1956—i960, în in
dustria carboniferă din Ruhr au 
fost uciși 10.984 mineri, numărul 
celor accidentați fiind de 
1.052.394 oameni. Așadar cărbu
ne e extras în acești ani din sub
solul Ruhrului a fost stropit cu 
singele a peste 1.000.000 de mi
neri I

Revista „Die Welfbuhne" a re
latat recent că în Ruhr au pierit 
în 1960 în medie cite 6 mineri 
pe zi. Fiecare 60.000 tone cărbu
ne extras anul trecut în Ruhr a 
costat o viață omenească. Fiecare 
din aceste 60.000 tone a adău
gat un nou profit profiturilor gra
se ale monopolurilor I

In anul acesta, moartea conti
nuă să facă ravagii în minele Ger
maniei occidentale. Deosebit de 
tragică a fost pieirea a 41 de mi
neri de la mina Dalbusch din Gel
senkirchen, la începutul lunii fe
bruarie 1961. Ziarele au arătat că 
starea proastă în care se găseau 
instalațiile de ventilație din acea
stă mină au dus la explozia în 
urma căreia 17 mineri au fost 
scoși din mină morii ; pentru a 
preintimpina alte explozii, 24 de 
mineri au fost sacrificați fiind în- 
gropați de vii în frontul de aba
taj. Ți se face părul măciucă a- 
tunci cînd citești relatarea lui 
Fritz Schurmann, referent sindical 
in problemele tehnicii securității. 
El a declarat că, în urma dispozi
ției direcțiunii, lucrările de salva
re au fost oprite pe cînd se mai 
auzeau încă ciocănifurile dispera
te ale oamenilor ce piereau în 
frontul de abataj. Trebuie să a- 
dăugăm că, în aceeași mină Dal
busch au pierit la 20 mai I960, 
în urma unei catastrofe, 78 
neri, 119 vieți distruse înfr-o 
gură mină, în decursul unui 
gur an f

Oare cărbunele din Ruhr
are înfr-adevăr culoarea neagră ? 
Poate că e cenușiu ca fața unui 
bolnav de silicoză l Mortalitatea 
de pe urma acestei boli profe
sionale a minerilor este in con-

fînuă creștere. In iunie 'I960, zia
rul industriașilor vesf-germani, 
„Indusfriekurier" cita următoarele 
date : în 1938 la fiecare 1000 de 
mineri, 3 au murit din cauza bo
lilor profesionale ; în .1959 numă
rul lor a fost de 21, adică 2100 
la fiecare 100.000 mineri. împre
ună cu cei morți de pe urma ca
tastrofelor din mine, această ci
fră s-a ridicat în 1959 la peste 
5000 de oameni.

In schimb, cărbunele din Ruhr, 
e cel mai ieftin cărbune din im
periul creat sub numele de „U- 
niunea europeană a cărbunelui și 
oțelului". în schimb, monopolișfii 
vest-germani se pot lăuda cu 
profituri uriașe. în ziarul vesf-ger- 
man „Die Welt" am citit deunăzi 
următoarele rînduri : „Industria 
cărbunelui din Ruhr n-a cunoscut 
niciodată o asemenea ploaie de 
aur. Profiturile realizate în ultimii 
doi ani reprezintă aproape dublul 
celor realizate în cei doi ani an
teriori".

Pe fiecare bancnotă din safeu- 
rile regilor cărbunelui din 
sint urme de singe...

Ruhr

O culme 
a cinismului: 

„Betriebpsycho 
logen"

I fre- 
căr- 

au 
zar-

fițiile necesare pentru securitatea 
muncii, pentru apărarea vieții mi
nerilor. Și, în afară de aceasta 
chiar și micile cheltuieli cu psiho
logi sint rentabile pentru domnii 
monopolișfi. Acești „oameni de 
știință" au fost angajați ca să-i 
scoată basma curată pe regii căr
bunelui care storc profituri uriașe 
din sudoarea și sîngele muncito
rilor.

Despre cinica „inițiativă" a 
magnaților din Ruhr ziaristul Vic
tor Weiner relata deunăzi urmă
toarele în săpfămînalul „Die 
Weltbuhna : „Psihologii au des
coperit destul de repede cine 
e vinovat de accidente. Vinovați 
sint chiar minerii. Nu numai că a- 
ceșfia vin gata obosiți în mine, 
dar acolo, fiindcă nu fac mișcări 
raționale, obosesc și mai mult și 
de aceea cad victime accidente
lor. în al doilea rînd, minerii se 
distrează prea puțin, stau prea 
mult acasă și vin în mină sub im
presia neînțelegerilor familiare 
iar adeseori, în zilele mohorîfe de 
toamnă, chiar într-o stare de de
presiune. Cînd a citit aceste con
statări ale psihologilor, directorul 
general Schmeider, șeful distric
tului miner Gladbeck, a făcut ur
mătoarea observație : „Și veselia 
poate fi cauza unui accident". 
Concluzia care s-a tras e foarte 
limpede : starea de depresiune 
sufletească sau veselia excesivă a 
minerului duc la accidente.

Poate oare exista un cinism 
mai mare ?

mi- 
sin- 
sin-

mai

a mijlocul anului 
cuf monopolișfii 
bunelul din Ruhr 
anunțat cu multă 
vă că vor porni o „o-
fensivă contra acci

dentelor de muncă".
Și atunci s-au trimis în mine — 

ce credeți dv. ? — armături su
plimentare ? Instalații de ventila
ție ? Nu I în mine au fost trimiși 
psihologi („Befriebpsychologen") 
care au pornit să descopere cau
zele... psihologice ale accidente
lor.

Angajarea a cîfiva psihologi 
costă infinit mai ieftin decît înves-

★

Cele cîteva fapte relatate aici 
sună ca un act de acuzare. Un 
puternic act de acuzare la adre
sa monopolurilor hrăpărețe, se
toase de aur. Intensificarea mun
cii, exploatarea cruntă a celor ce 
muncesc, disprețul cinic pentru 
viața omului muncii — iată ce în
seamnă domnia monopolurilor I

EM. RUCAR
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