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Muncitorii Fabricii de zahăr Podari-Craiova îșl îndeplinesc lună de lună sarcinile de 
plan la toți indicii. în fotografie s o Imagina din secția de rafinare a zahărului. 

Foto ; AGERPRES
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Muncitor

Pentru a obține rezultate cât 
mai bune în întrecerea cu si
derurgiștii reșițeni, muncito
rii, inginerii și tehnicienii 
Combinatului siderurgic din 
Hunedoara au organizat în 
toate secțiile echipe formate 
din cei mai buni fumaliști, 
oțelari, laminator! etc., care 
să-i ajute în descoperirea și 
punerea în valoare a rezerve
lor interne. în consfătuirile de 
■producție au fost aprobate 
pînă acum peste 600 de pro
puneri de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice.

Siderurgiștii au pornit tot
odată noi inițiative menite să 
asigure sporirea continuă a 
producției de metal. Așa de 
pildă, fumaliștii au pornit 
inițiativa „Să realizăm planul 
fiecărei luni cu cel puțin o 
zi mai devreme”. Laminato
rii de la laminarul nou de pro
file au inițiat acțiunea de a 
da zilnic peste plan, pe fiecare 
schimb, cel puțin 10 tone de 
laminate de bună calitate.

Acțiunile și inițiativele »i-

DESCOPERIREA REZERVELOR INTERNE
PREOCUPARE

Pagina tineretului 
de la sare

Miercuri 13 septembrie 1961

RE MASA

Pag. a 2-a
Ștafeta experienței 

înaintate
Ajutor între 

vecini
Vizita colectiviștilor 
din Turcoaia, raionul 
Măcin, la gospodăria 

colectivă „Drum 
Nou" — Traianu

derurgiștilor rodesc din plin- 
La secția furnale vechi a fost 
elaborată, spre sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, cea de-a 10.000-a 
tonă de fontă dată peste plan 
anul acesta, iar laminatorii de 
la laminorul de profile au în
scris pe graficul întrecerii 
cea de-a 40.000-a tonă de la
minate livrată în plus in
dustriei constructoare de ma
șini,

Prin reducerea cheltuieilor 
de producție, siderurgiștii com
binatului din Hunedoara au 
realizat de la începutul anu
lui mai mult de 16 milioane 
lei economii peste plan.

S-a întors în uzină de mal 
bine de o lună. Pășind, 
poate cu emoție, în dimi- 

neața aceea de vară, a reînfîlni- 
rii, pe porțile familiare ale „Oțe
lului roșu" tînărul maistru Petărli- 
ceanu Viorel va fi simțit desigur 
că și halele și vagoanele șl tova
rășii parcă îl așteptaseră și parcă 
toiul din jur avea ochii afinfifi a- 
supra Iul.

Momentul era deosebit, avînd 
o rezonanță adîncă în viața mai
strului de 27 de ani.

Pentru uzină, o asemenea reîn. 
toarcere era obișnuită. An de an 
își primea cu brațele deschise pa 
foștii muncitori, întorși de la 
școli. Șl, de fiecare dată, momen
tul acesta obișnuit în viața uzinei 
își avea poezia Iul.

Unde va lucra noul maistrul
Unde altundeva decît în sec

ția de unde plecase cu trei ani 
In urmăî...

La fosta Iul mașină a găsit un 
puștan, un absolvent al școlii pro
fesionale. Șl, atunci, I se păru că 
se vede pe el însuși cu ani în 
urmă.

Pe umăr simți o mină priete
nească.

Era un tovarăș mal tn vtrstă,

(Agerpres)

oamenii mun cii de pe ogoare au inten- 
culturilor de toamnă și mal

In aceste zile, 
sificat munca la recoltarea 
cu seamă a sfeclei de zahăr și a florid-soarelui. în același 
timp ei pregătesc ogoarele pentru însămînțările de 
toamnă, în vederea asigurării belșugului anului viitor. Iată: 
în fotografia noastră pe tînăra Maria Radu de la G.A.C. 
din comuna Poienari-Vulpești, radonul Răcari, regiunea 

București, ia recoltatul floril-soarelui.
Foto : N. SCARLET

INIMOȘII
xistă la Fabrica de 
țevi sudate din 
București un agre
gat de o impor
tanță primordială 
pentru întreaga 

, fabricii: mașina 
căreia se formea- 

__ ,___ conductele pentru
marile magistrale. Procedeul 
de lucru al agregatului este, 
în aparență, simplu : o bandă 
de oțel, lată de circa un me
tru, este apucată de la un ca
păt al balotului de pe care 
este depănată și introdusă în 
niște role. Mașina o prinde, și 
apoi, trecînd-o pe o „pernă" 
specială de aramă, începe s-o 
rotească așa cum învârtești o 
hîrtie ca să faci din ea un cor
net. Două aparate electrice de 
sudură urmăresc automat, 
dinăuntru și din afară, linia 
elicoidală de îmbinare a ben
zii de oțel- Rezultă astfel niște 
conducte uriașe, perfect cilin
drice, rezistente la 40-50 de 
atmosfere și de diametru pe 
care nici un laminor nu le 
poate realiza.

Acesta ar fi cadrul și lucrul 
pentru care s-au făcut vestiți 
(și nu numai în fabrică !)■•• 
..inimoșii".

Cine sînt ei ?
Cu cîteva luni în urmă,, pu

țin înainte ca fabrica să in
tre m producție, problema 
principală care se punea era 
asigurarea cadrelor de munci
tori specialiști care să condu
că agregatul. In țară o ase
menea mașină lucra pentru 
prima dată ; așa că, pînă a- 
tunci nu exista încă nici un 
muncitor care să știe s-o mâ
nuiască. Doar inginerul Eugen 
Zeteș îi deprinsese tainele. 
Iată însă că unul dintre pri
mii muncitori care și-au cerut

activitate a 
cu ajutorul 
ză țevile și

angajarea a fo6t un baie taci 
înalt și slăbuț. Dar ceea ce-1 
caracterizează nu este aspec
tul fizic ci în primul rînd, 
dragostea lui de muncă, opti
mismul tineresc, capacitatea 
de organizator și poate mai 
mult decît toate — efervescen
ța sa creatoare. Se numește 
Niță Ion-

Niță a fost numit responsa
bilul brigăzii de tineret, care, 
alături de alte două brigăzi de 
muncitori mai în vîrstă, aveau 
să învețe să conducă agrega
tul de format și sudat conduc
tele pentru magistrale. Și-a a- 
dunat băieții din brigadă și 
le-a spus :

— Mie îmi plac muncitorii 
activi, întreprinzători, oameni 
de inimă, cu dragoste pentru 
fabrica lor. Vouă vă plac ?

— Ne plac, au răspuns ti
nerii.

— Dar leneșii, moliîii, chiu
langiii ?

— Nu ne plac I
— Atunci, — la treabă ! N-o 

să ne fie ușor. Nici eu nici voi 
nu știm încă mare lucru. Tre
buie să învățăm.

...Pentru 1961 fabrica își 
luase anumite angajamente. 
Lucrul se pornise, e adevărat, 
dar producția mergea ca mel
cul. Fabrica avea plan să 
realizeze lunar 70 la sută țevi 
de calitatea I-a, dar în lunile 
acelea obținea doar... 40 la 
sută. Alături de muncitorii 
vîrstnici, băieții s-.au apucat 
serios de studiu. De la sudura 
automată, pînă la calcule le
gate de folosirea energiei elec
trice, totul trebuia învățat-

— învață pe rupte inimoșii! 
se spunea despre ei- Fapt este 
că și de lucrat lucrau din ce 
în ce mai bine. Tonajul plani
ficat de conducte ca și indl-

cele de 70 la sută, produse de 
calitatea I-a însă tot nu se pu
teau atinge- Atunci în briga
da Inimoșilor s-a luat o hotă
râre colectivă : fiecare tînăr. 
în munca pe care o are de în
deplinit, să se străduiască să 
obțină maximum de perfecțio
nare personală și, totodată să 
caute toate mijloacele prin 
care procesul tehnologic poate 
fi îmbunătățit.

— Puțin aici, puțin dincolo, 
vom realiza mult, Ie spunea 
Niță. Trebuie nu numai să

EUGEN FLORESCU

Un ritm mai intens 
insilozării furajelor!

In regiunea București, ac
țiunea de însilozare a nutre
țurilor pentru vite se apro
pie de sfîrșit. In total, în re
giunea București au fost în- 
silozate circa un milion de 
tone de porumb și alte nutre
țuri.

Un volum de furaje mai 
mare au asigurat pentru ano
timpul rece șl unitățile agri
cole socialiste din regiunile 
Argeș, Galați și Oltenia. în 
întreaga țară este însilooată 
jumătate din cantitatea de nu
trețuri planificată.

Ministerul Agriculturii apre
ciază ca nesatisfăcător, ritmul 
în care se desfășoară această 
importantă acțiune. Unitățile 
agricole de stat și cooperatis
te trebuie să păstreze pentru 
numărul sporit de vite din 
acest an o cantitate de furaje 
cit mai mare. In regiunile 
Iași, Bacău, Hunedoara, Mara
mureș, Mureș-Autonomă Ma
ghiară este indicat să se în- 
silozeze și cocenii cu umidi
tate mai mare, dovlecii, frun
zele și coletele de sfeclă, res
turile vegetale din grădinile 
de legume etc

(Agerpres)

medie 
toate 

pentru

a Școala 
din Morenl 
pregătirile 
noul an de învă
țământ au 
terminate la 

septembrie. Școala, cu i 
dina do flori îngrijită, 
clasele albe și vesele, 
bănci noi va primi cu j 
țile larg deschise pe 
troliștilor.

Simpla 
revistă 
de cur»,

fiii

fost 
i 1 
grâ- 

cu 
cu 

por-
pe-

trecere In
a 
a 

toatelor, a 
relor, a căror 
fățișare este schim
bată țață de anul 
trecut, impune o 
întrebare : la ce sumă se ri
dică cheltuielile pentru cură
țenie și reparații, pentru reu- 
tilarea cu mașini și unelte a 
atelierelor de tîmplărie, 
Lăc&tușerie ți 
laboratoarelor 
mice?

Directoarea
format că pentru cele 
multe din surprizele pe 
le oferă școala elevilor 
la începutul noului an 
activitate, nu s-au investit ni
mic altceva decît o mare

■ălilor 
labora- 
atelle- 

în-

Președintele 
Consiliului de Miniștri 

al R. P. Romîne,

DIN

Ion Gheorghe Maurer, 
a primit 

pe Chairul Saleh, 
ministrul Construcțiilor

acă s-ar putea mă
sura în kilowați 
toată energia ce
rebrală pusă la 
încercare în toa
te centrele uni- 
în zilele acestea, 
rezulta ceva de

Și 
al

Dezvoltării
Indoneziei

1961,12 septembrie 
Gheorghe Maurer, 

de

Marți, 
tov. Ion 
președintele Consiliului 
Miniștri al R. P. Romîne, a pri
mit pe Chairul Saleh, minis
trul Construcțiilor și Dezvol
tării al Indoneziei, la cererea 
acestuia.

A fost de față tov. Ale
xandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri.

A asistat Sukrispo, ambasa
dorul Republicii Indonezia la 
București.

cantitate de... entuziasm. Co
mitetul de părinți, mobilizat 
de deputata raională Enciu 
Illnca, a contribuit efectiv la 
curățenie; de asemenea, 
Schela Moreni, una din în
treprinderile mari din locali
tate, a ajutat școala cu ma
teriale necesare reparațiilor 
curente. A devenit o tradiție 
oa școala să fie sprijinită în 
treburile el gospodărești de

miilor întreaga sumă: un 
grup de elevi, mobilizați de 
organizația U.T.M., împreună 
cu maistrul de electricitate 
care conduce atelierul de spe
cialitate al școlii au execu
tat lucrarea.

O justă înțelegere a formu
lei „mobilizarea comitetului 
de părinți în sprijinirea gos
podărească a școlii'- 
dus, la

Prin cîteva școli din regiunea 
Ploiești

legitimă

de 
de croitorie, a 
de flztoo-chi-

școlii ne-a În
moi 
caie 

■ăl 
de

(Continuare în pag. a 3-a)

PRODUCȚIE-LA

verși tare, 
cred c-ar 
valoarea energetică a Bicazu- 
lui. Tineretul se încadrează în 
efortul de a trece examenele 
de admitere în învățământul 
superior. Un mare efort pen
tru o sarcină de mare răs
pundere — formarea cadrelor 
superioare necesare desăvârși
rii construcției socialiste, ne
cesare începutului de con
strucție a comunismului. In 
toamna asta, instituțiile de 
învățământ superior continuă 
să traducă în fapt sarcinile 
Congresului al III-lea al 
P.M.R. privind pregătirea ca
drelor de specialiști cu înaltă 
calificare. Și numărul impre
sionant de mare al candida- 
ților la toate examenele e o 
dovadă că tineretul răspunde 
cu entuziasm la chemarea 
partidului.

Iată-ne la Institutul politeh
nic din București. Nu-i ușor 
să te orientezi printre nume
roasele facultăți și miile de 
candidați. Ne oprim, totuși, în 
dreptul sălilor unde dau exa
men scris candidații pentru 
Facultatea de tehnologie a

construcțiilor de mașini, curs 
de patru ani. Facultatea de 
tehnologie a construcțiilor de 
rhașini a rezultat din dezvol
tarea unei secții a Facultății 
de mecanică. Profilată pe pa
tru ani, facultatea primește 
ca studenți numai muncitori 
- strungari, lăcătuși, meca
nici, ajustori — cu mini
mum trei ani vechime în- 
tr-o întreprindere. întreprin
derile au înaintat Institutului 
politehnic peste 1.000 de pro
puneri. Dintre aceștia au fost 
admiși cei mai buni. Cu toate 
că, în genere, sînt oameni 
maturi, totuși au continuat să 
studieze, îmbinînd munca în 
producție cu pregătirea in
telectuală și neprecupețind 
nici un efort să le îmbunătă
țească, permanent, pe amîn- 
două.

E ora 19. în sălile 
pînă acum mute și 
începe să se simtă
destindere. Candidații predau 
lucrările scrise, apoi ies 
culoar. Unii se grăbesc 
întrebe colegii :

- Cum ați făcut ?.-. 
mi-a dat... Triunghiul 
Formula am dedus-o...

— M-am descurcat bine !
Așa spune și candidatul 

Carpușca Pricop. E lăcătuș 
mecanic la Săvinești. E vioi, 
vesel, foarte vorbăreț.

Dumitru Âlmaș

stu-

poți 
cu

de curs, 
solemne, 
oarecare

pe 
să-și

Mie 
era...

- Ce te îndeamnă să 
diezi ?

- Partidul și viața. Nu 
rămîne cu ce-ai învățat 
trei — patru ani în urmă. To
tul se schimbă, progresează 
vertiginos. Iar noi, cei care 
ne preocupăm de tehnologia 
construcției de mașini trebuie 
să fim cei dintîi la curent cu 
schimbările.

Cîteva clipe ne fură discu
ția asupra Săvineștilor, asu
pra orașului Piatra, asupra 
cunoștințelor comune.

Carpușca Pricop 
așteaptă să 
locuiască în 
să învețe, 
deosebește 
dați care au făcut școala me
die la zi. Are 19 ani.

Bunicelul Gr. Constantin 
iese acum din sală ; e foarte 
emoționat. Are impresia că 
un pîrdalnic de plus ori de 
minus i-a cam făcut festa. 
Lucrează la I.R.A. nr. VI 
București. Are la bază școala 
profesională de mecanici auto 
și muncește de 5 ani în pro
ducție. A învățat la Școala 
medie Spirit Haret, curs seral. 
Nu i-a fost ușor. Mai ales că 
și soția lui învață. Chiar

abia 
să

de
fie student, 
cămin, să învețe, 
De altfel nu se 
de ceilalți candi-

Schelă, nu numai de condu
cerea acesteia, ci și de sa- 
lariații ei. în zilele lui au
gust era un iapt obișnuit ca 
sondorii, după orele lor de 
lucru, să ajute la înfrumuse
țarea școlii ; oameni din cele 
mai diferite profesii veneau 
aici să se „califice11 ad-hoo 
tn vopsitori, tîmplarl, instala
tori etc. Așa s-a născut ac
țiunea de economii, care în
sumează în contul său multe 
mii de lei. La sporirea aces
tui cont au contribuit și 
elevii Îndrumați de organiza
ția U.T.M.: din mîinile lor, 
sub Îndrumarea atentă a 
profesorilor de epeaialltate, 
au ieșit minunate piese de 
mia mobilier, material didac
tic, rame pentru tablouri, 
etajere etc.

Lupta pentru gospodărirea 
cu grijă a fondurilor bănești 
a constituit o preocupare 
deosebită și pentru conduce
rea Școlii medii nr. 2 din Bu
zău (directoare Clotilda Con- 
stantinescu). Ni s-a comunicat 
un exemplu revelator în acest 
sens: valoarea devizului pen
tru revizuirea instalațiilor 
electrice se ridica la 19.000 
lei, dar o inițiativă valoroa
să a trecut în contul econo-

1“ a con- 
această școală, și la 

darea în funcțiune 
a unei ncri băi pen
tru elevii interni 
și a unei noi sălii 
de clasă în plus 
iață de cele peste 
100 de încăperi de 

care dispune școala.
Și la Școala medie din 

Băiooi pregătirile pentru des
chiderea noului an de studiu 
s-au făcut din timp; dar bucu
ria elevilor, atît de caracteris
tică primei zile de școală, va 
fi întunecată de o dezamă
gire : o veche promisiune, a 
cărei îndeplinire era așteptată 
cu nerăbdare, a fost din nou 
amînată. Este vorba de termi
narea localului destinat ate
lierelor de tîmplărie șl lăcă- 
tușerle a cărui construcție a 
început de mult, 
rul, l.G.O.-Băicoi, 
încă din toamna 
primul termen de 
lucrării. In 1961 
alți bani, iar 1 
și-a înscris în plan al doilea 
termen : 1 septembrie. „Epo
peea11 acestei construcții con
semnează nenumărate discu
ții, intervenții, 
ficări etc. etc. 
ne îngăduim 
este de ajuns 
întreprinderea 
doilea termen 
Care va fi al treilea și 
sperăm — ultimul ?

Stîngu Petre, secretarul de partid 
al secției lor.

— Fii bine venit, Petărlicene.
Schimbul maistrului Stîngu Pe

tre era de multe luni fruntaș pe 
laminor. Așa că venirea unor forje 
tinere In celelalte schimburi urma 
să stimuleze și mai mult întrece
rea.

S-a întimplat chiar așa. Din pri
mele zile ce au urmat, tînărul 
maistru, sfătuindu-se cu tovarășii 
săi, a văzut că In cadrul schim
bului se pot lua unele măsuri 
operative care să asigure conti
nuitatea afif la utilizarea mașini
lor cit și In respectarea indicilor 
ceruji în laminarea fîșiei de ofel 
la rece.

De la Hunedoara, unde urmașă 
școala de maiștri, moștenise o 
adîncă pasiune pentru metodele 
și procedeele noi, pentru organi
zarea riguroasă a locului de mun
că, pentru calitate, pasiune care 
vine să se alăture entuziasmului 
celorlalji tovarăși ai săi de la 
,,Oțelul roșu“.

După aproape două luni, pri
mele roade ale muncii tînărului 
maistru se pot sintetiza în cifre, 
în procente: schimbul său s-a a- 
propiat mult de cei al lui Stîngu. 
Dar sinteze la fel de grăitoare 
înfîlnim în părerile exprimate de 
ceilalți muncitori despre tînărul 
lor maistru.

Sipoș Vasile, Novac Ferdinand 
sau Ivan Ion, vechi tovarăși de 
muncă de-ai lui Pefărliceanu,
cum elevi practicanți ai școlii de 
maiștri locale, învață de la acesia 
cu aceeași dragoste și aviditate 
cu care îi ascultă pe maiștrii bă- 
trîni și pe ingineri.

Urmărind cu atenție rapoartele 
de laminare, căutînd metode de 
îmbunătățire a proceselor tehno
logice, aplecîndu-se cu dragoste 
asupra celor mai tineri și învă- 
țîndu-i, ei formează împreună 
colectiv unit, activ, adevărat 
cleu al succeselor de mîine 
laminorului la care lucrează.

Alături de ceilalți tovarăși
lor, ei reprezintă întruchiparea 
vie a creșterii continue a nivelu
lui de pregătire teoretică și pro
fesională a tinerilor muncitori de 
la „Oțelul roșu". Și nu întîmplă- 
tor, întrebînd pe un absolvent din 
vara aceasta al școlii profesionale 
de acolo, pe Sfanciu Vasile, de 
17 ani, ce visează să realizeze în 
următorii 10 ani, pînă la vîrsta 
maistrului său Pefărliceanu, aces
ta, după o clipă de gîndire, ne-a 
răspuns limpede:

— Vreau să stăpînesc bine me
seria și să fiu cit mai folositor 
uzinei; vreau să învăț liceul se
ral; vreau să fac inovații; vreau 
să semăn maistrului meu.

...Ceea ce, în fond, arată 
idealurile tineretului, oamenii 
cotiți demni de urmat, se află 
numai în cărți — ci și alături
noi în uzină, în viața de toate 
zilele.

MIHAI NEGULESCU

a-

un
nu-
ale

ai

Brăila. Construcții noi.
Foto : F. EUGEN

FACULTATE
acum dă examen la Institutul 
de petrol și gaze.

— Și cu emoție ?
- Eu pentru ea, ea pentru 

mine... O familie de studenți. 
Dar ne place și dorim, 
rim mult să învățăm, 
fost mai ușor la algebră 
fizică. O s-o răzbesc eu 
geometria.

Se apropie de noi un 
didat blond, cu ochii jucăuși- 
Strînge sub braț un echer, o 
riglă și un compas. E absol
vent al școlii medii serale din 
Doicești. De șase ani lucrea
ză ca fochist principal, secția 
cazane, la Termocentrala din 
Doicești-

— Nici 
nereușită, 
problemă 
Dar cînd 
lucrez...

Cu un optimism încîntător 
îmi povestește cum a învățat, 
cum l-a ajutat partidul să se 
califice și să-și perfecționeze 
calificarea.

— Credeți dumnevoastră 
că-i ușor pentru întreprin
dere ? Sân tem din Doicești 5 
candidați la politehnică. Cinci 
ori patru, două zeci de ani 
de muncă dăruiți nouă de 
partid ca să putem studia. 
Nu ? Credeți că asta-i glumă ?

— Eu am însă o nădejde : 
că acești două zeci de ani o

do- 
Mi-a 
și la 
și cu

can-

nu vreau s-aud de 
ride vesel. A treia 
mi se părea grea, 

m-am apucat s-o

să-i recuperați în patru- 
cinci ani de muncă mai bună, 
mai calificată, după ce veți 
termina studiile.

înalt și voinic, cu gesturi 
largi, intră în vorbă și Ștefă- 
nescu V. Tănase.

— Nu mă așteptam parcă 
să fie așa de ușor.
- Deci ai lucrat bine.
— Dacă nu mă laud... Mai 

ales la fizică și la algebră.
De meserie-i strungar în me

tal la întreprinderea de fabri
cație și montaj ascensoare- 
București. A dat examenul de 
maturitate în 1957. Are 6 ani 
de muncă în producție. E 
responsabil de brigadă de ti
neret și fruntaș în producție.

— Am mulți prieteni dacă 
nu mă laud. De abia așteaptă 
s-audă vești bune de la mine. 
Mă duc, că-s nerăbdători.
- Succes 1 Succes ! Succes I 
Unii se îndreaptă spre can

tină. Alții spre casă. Ștefă- 
nescu, înalt, cu mers de atlet, 
se strecoară prin forfota stră
zii de la ora asta. Și mergînd 
cîțiva pași în urma lui, îi 
presimt bucuria și căldura su
fletească în gestul 
mîngîie, în trecere, 
unui băiețaș care-i 
față.

Am stat de vorbă 
viitori ingineri mecanici. Pa
tru din cîteva sute.

Constructo- 
a pierdut 

anului 1960 
> predare a 
s-au alocat 

l.G.O.-Băicoi

somații, Justi- 
— peste care 

să trecem; 
să notăm că 

a pierdut șl al 
de predare.

ION MARINA

Că 
so- 
nu 
de

Lacul Scropoasa din masi
vul Bucegi.

Foto : prof. V. ORZA

cu care 
creștetul 

vine în

cu patru



?TAFeîNAIhUATREEM^EI ajutor Intre vecini
Vizita colectiviștilor din Turcoaia, raionul Măcin, la gospodăria colectivă „Drum nou“—Traianu

Ziarul nostru a publicat în numărul 3805 din 
9 august 1961 articolul „E necesar ajutorul vos- 
stru 1“ în care se vorbea despre unele lipsuri 

în munca tinerilor din sectorul zootehnic ai gospodăriei 
colective „Otelul roșu" din Turcoaia.

Alături de comuna Turcoaia, la 7—8 km, se află gospo
dăria colectivă „Drum nou" din comuna Traianu, o gos
podărie mai bine dezvoltată, cu realizări mai mari in ceea 
ce privește creșterea animalelor. Sectorul zootehnic al gos
podăriei „Drum nou" a crescut simțitor în ultimii ani, au 
crescut producțiile, oamenii au căpătat o bună experiență.

Organizația de partid, consiliul de conducere, organiza
ția de bază U.T.M. de la G.A.C. „Drum nou" din Traianu, 
s-au gîndit în urma articolului publicat în ziarul nostru 
să-l Invite in vizită pe vecinii lor din Turcoaia ca să facă 
un schimb de experiență, să discute gospodărește despre 
munca în sectorul zootehnic. Și le-au trimis o scrisoare.

Colectiviștii din Turcoaia au primit invitația șl vizita a 
avut loc cu cîteva zile în urmă. Psintre oaspeți se 
aflau tovarășul Năsiase Tănase, președintele gospodă
riei colective din Turcoaia, Cristea Mihai, brigadierul zoo
tehnic, 14 tineri îngrijitori și mulgători, cîțiva membri ai 
echipei de construcții, precum și al|l colectiviști care deser. 
vesc sectorul zootehnic. Au mai venit și citiva tineri care au 
lucrat în sectorul zootehnic la Turcoaia dar au părăsit de 
cîtva timp această muncă.

Gazdele ospitaliere !-au primit cum se cuvine pe vecini, 
le-au arătat și le-au vorbit despre tot ce oaspeții au vrut 
să aile și să vadă.

Împărtășind din experiențau

u

ORGANIZAȚIEI DE BAZA U.T.M.

Cunoștință cu producțiile
Mulgătorul Alexandru Tiron 
din Turcoaia, are ce învăța 
de la Mîțâ Ioana, mulgă
toare fruntașă la gospodă- 

lia-gazdă.

mari de lapte

1
aspeții au zăbovit 
mai mult în graj
dul de vaci. Era 
la ora mulsului de
prim. In grajd 
curățenie și liniște. 

Pe perete, în
dreptul fiecărei vaci, pe o 
plăcuță neagră era scris nu- 
rrrie vacii și producția anua
lă : 1.700 litri ; 
2.200 ; 2.800 ; 
2.000.

Vacile sînt 
cale : Sura de 
de stepă.

— Cum faceți de obțineți 
producțiile astea mari ? — în
trebă cineva dintre oaspeți.

Nedelcu Dumitru, brigadie
rul zootehnic al gazdelor, le 
explică :

— Noi mai avem încă mult 
de lucru in privința asta. Pro
ducția noastră de lapte încă 
mai trebuie să crească și mai 
avem multe de pus la punct. 
Dar noi știm că cel mai im- ' 
portant lucru este hrana. Să-i 
dai vacii tainul ei. Noi le dăm 
rații în funcție de producția 
pe care o dă fiecare. Mai ales 
concentratele și silozul.

— La noi nu se face așa! 
— recunoaște Cristea Mihai — 
brigadierul

1.500; 1.400 ;
1.100 ; 1.800 ;

de rase lo- 
stepă și Roșia

să dați la

explic ! Noi 
următor, li

de la Turcoaia. 
Și cum știți cît 
fiecare ?

- Da, am să vă 
procedăm în felul
dăm unei vaci să mănînce o 
rație de concentrate pe care o 
mărim treptat pînă 
vaca atinge producția 
mai mare. Atunci îi 
lim rația de concentrate 
dăm cantitatea la care ea a 
produs cel mai mult. De aceea 
la vacile noastre cantitățile de

cînd 
cea 

stabi- 
și-i

2 kgconcentrate sînt de la 
pînă la 5 kg.

— Să facem și noi așa, bri- 
gadierule! — s-a auzit stri
gat Mihai Cristea.

— Și vacile noastre ar pu
tea să producă atît! spune 
Alexandru Tiron.

Cea mai bună dovadă că 
așa este a fost faptul că prin
tre vacile colectiviștilor din 
Traianu, vizitatorii au recu
noscut o vacă cumpărată din 
Turcoaia.

S-au uitat sus pe plăcuță. 
Acolo scria „Martina" 
litri.

— Ia uite cît lapte dă. 
era în sat la noi ți-era 
să te uiți la ea !

Oaspeții au făcut cunoștință 
cu tinerii îngrijitori fruntași, 
l-au văzut lucrînd și-au ad
mirat priceperea lor. Au ad
mirat și că ei lucrează în mare 
curățenie, sînt îmbrăcați în 
halate, masează și spală uge
rul înainte de muls, și că în 
general în grajd e o curățe
nie „ca la farmacie". Le-a 
plăcut camera îngrijitorilor, 
care este o încăpere de lo
cuit curată și dotată cu tot 
ce poate să-i ofere îngrijito
rului o ședere plăcută. Acolo 
îngrijitorii se odihnesc, citesc, 
dorm.

Din toate astea oaspeții au 
tras învățăminte. Și-au dat 
seama că programul de grajd 
și furajarea consistentă a va
cilor de lapte, condițiile bune 
de lucru pentru îngrijitori, 
curățenia, ordinea, toate duc 
la creșterea producției. La ei 
la Turcoaia acestor lucruri nu 
li s-a dat atenția cuvenită și 
producția este de numai 4 litri

1.700

Cînd 
milă

de lapte în medie pe zi pe cap 
de vacă 
că vacile 
bune.

Incîntat 
aici, Ion 
tinerii de 
lucrat în 
s-a hotărît să-și reia 
de îngrijitor de animale.

Le-au folosit oaspeților de 
la Turcoaia și explicațiile to
varășului Corcea Marin, pre
ședinte al gospodăriei de la 
Traianu, despre locul pe care 
îl ocupă sectorul zootehnic în 
economia întregii gospodării.

Peste 700.000 de lei vor in-

furajată. Cu toate 
lor sînt tot atît de

de tot ce a văzut 
Ionașcu, unul din 
la Turcoaia care a 
sectorul zootehnic 

munca

t/ra anul acesta în veniturile 
gospodăriei, numai din ce 
produce sectorul zootehnic. 
Și tocmai datorită unor ase
menea venituri colectiviștii au 
primit de trei ori avansuri bă
nești.

De ajutor le-a fost oaspe
ților de la Turcoaia tot ce au 
văzut și-au aflat în grajdurile 
de vaci ale colectiviștilor din 
Traianu.

Și-au plecat spre celelalte 
obiective pe care le aveau 
de vizitat discutînd cu aprin
dere între ei despre ce au 
văzut și își făceau primele 
proiecte.

Bună construcție — își spun 
părerea oaspeții.

-a rămas întrebare 
a oaspeților, care 
să nu fi primit din 
partea gazdelor un 
răspuns clar și 
precis- Celor din 

Turcoaia le-a plăcut mult fap
tul că tinerii îngrijitori de la 
ferma de vaci de la Traianu 
iși cunosc bine meseria- Ei 
știau nu numai teoretic multe 
din regulile de îngrijire a ani
malelor, dar le puteau aplica 
și practic, „pe viu"- Din tot ce 
au văzut, oaspeții și-au dat 
seama că îngrijitorii de ani
male din gospodăria colectivă 
Traianu sînt bine pregătiți. Au 
dorit să afle cum șLa format 
gospodăria acest colectiv de 
oameni bine calificați. Valentin 
Moșu, inginerul colectivei, le-a 
dat o seamă de explicații ce 
arătau interesul pe care con
ducerea gospodăriei l-a acordat 
calificării și pregătirii oame
nilor care răspund de acest 
sector.

Oaspeții au mai aflat lucruri 
interesante și cu privire la fe
lul în care muncește organiza
ția tr.T.M. cu tinerii din sec
torul zootehnic- Bunăoară, în 
fiecare decadă, tinerii îngriji
tori de animale din Traianu au 
consfătuiri de producție- Aici 
se discută felul în care ei își

de produc- 
se constată

U.T.M. 
ia mă- 
cauze- 

acestor

convingerea că atunci 
omul știe să lucreze ca

DISCUJII DESPRE

olecfiviștii au văzut 
cu ochii lor vacile 
frumoase, felul în 
care sînt îngrijite. Au 
văzuț notate produc
țiile de lapte, au

discutat cu îngrijitorii. Au dorit 
însă să afle cu ce și cum sînt 
hrănite animalele. S-au interesat 
cum asigură gazdele baza furajeră. 
Pentru timpul verii hrana de bază 
a vacilor este masa verde. Va
cile pasc acum pe o tarla de 20 
de hectare cu porumb. Pășunatul 
se face rational. Cîte 5 zile pe o 
anumită suprafață, pentru a nu se 
irosi furajul. De altfel, din pri
măvară pînă toamna tîrziu, va
cile consumă secară verde, po
rumb în amestec cu floarea-soa
relui în cultură dublă, lucerna în 
amestec cu ovăz. Pe aproape 200 
de hectare cu asemenea culturi 
au pășunat în acest an vacile co
lectivei.

— Am văzut că le dați și tai
nuri de uruială. Cum le procu
rați ? s-a interesat Ion Ionașcu 
din Turcoaia.

— Păi, am rezervat cîfeva tone 
de porumb boabe care nu e bun 
de sămînță. Avem orz și ovăz în 
cantități suficiente. De două ori 
pe să'ptămînă, prin rotație, cîte 
trei îngrijitori ridică de la ma
gazie o cantitate de boabe și fac 
uruială la moara cu ciocănele.

Ca și Ion Ionașcu, toți oaspeții 
venifi în vizită s-au interesat de 
baza furajeră și au aflat o sume
denie de lucruri interesante. Au 
văzut cele 13 gropi în care co
lectiviștii au însilozaf „ca la car
te" 900 de tone de furaje dife
rite.

— Asta e, ca să zic așa, mi- 
zilic, a explicat Dumitru Calangiu, 
vicepreședintele colectivei, unui 
grup de oaspeți. Pînă la 2000 de 
tone, noi completăm silozul cu 
alte furaje. Folosim fot ce nu ne 
costă bani și nu ocupă loc. de 
cultură : mohor, buruieni, fînuri. 
Avem făcute patru gropi de cîte 
35 tone fiecare în care însi- 
lozăm foi de sfeclă, de varză 
și alte resturi de la grădină. Vom 
însiloza 200 tone de ovăz în a- 
mestec cu borceag. Mai acum 
vreo cinci ani am pățit-o. Am în- 
silozat ovăz cu borceag cum

ne-am priceput și s-a stricat tot. 
Dar n-am renunțat. Anul următor 
am fost în vizită la gospodăria de 
stat ,,Dr. Alexandrov", vecină cu 
noi. Am văzut cum însilozează 
ei, am cerdt ajutorul specialiști
lor de acolo și silozul nu s-a 
mai stricat. Uite, acum era cît 
pe-aci să începem însilozatul ce
lor 50 de tone de dovleci semă- 
nați printre rîndurile de porumb. 
Inginerul însă ne-a sfătuit să-i lă
săm pînă se coc bine de tot, ca 
să nu aibă multă apă în ei și să 
se strice.

Au mai aflat apoi că colecti
viștii din Traianu au adunat peste 
350 de tone de fînuri de baltă. 
De-asupra șirelor mari au pus 
paie pentru ca să nu se strice 
nici o pală de fîn. Două vagoane 
de șroiuri de floarea-soarelui și 
un vagon de tăiței de sfeclă, 
109.000 kg orz, 85.700 kg ovăz 
și altele vor îmbogăți hrana ani
malelor.

Construcții durabile
simple, ieftine
rintre colectiviștii 
din Turcoaia ve
niți în vizită la 
cei din Traianu 
se afla și șeful e- 
chipei de cons
trucții de la gos

podăria colectivă din Turcoaia. 
Auzise el că cei din Traianu 
pentru a asigura o 
dăpostire efectivului de ani
male care este în 
creștere au început

. struiască în acest an un grajd 
de vaci pentru 100 de capete, 
o îngrășătorie pentru 200 ca
pete porci și altele. Acum ve
nise să le vadă personal.

Grajdul pentru 100 de ca
pete bovine pe care-l con
struiesc colectiviștii din Tra
ianu l-a impresionat în mod 
deosebit.

— Ce grajd bun și frumos 1 
Uite așa să le facem și noi 
că doar avem tot ce ne tre
buie.

— Trebuie să recunoaștem 
că la noi nu s-a făcut un ase
menea grajd, deși avem posi
bilități mari.

Construit cu temelie de pia
tră. care se găsește în sat, cu 
chirpici și lemn 
parat chiar de 
grajdul pe care 
colectiviștii din

numai o construcție sim- 
durabilă, dar și ieftină.
Ne costă cu 40 la sută 
puțin față de cît ne-ar

Și re-

bună a-

continuă 
să con-

O altă problemă care-l in
teresa pe colectiviștii din Tur
coaia era cea a modului în 
care constructorii din Traianu 
au executat plafonul grajdu
lui.
- L-am făcut boltit după 

cum se vede, și nu drept, a 
răspuns Ciurea, pentru că în 
acest fel se mărește spațiul 
și vitele vor avea aer mai 
mult.

în drum spre vizitarea altor 
locuri din această gospodărie 
colectivă, colectiviștii discutau 
acum despre lucrările urgente 
pe care le vor face ei în a- 
ceastă perioadă privind con
strucțiile din gospodăria lor.

Sectorul zootehnic
un sector multilateral

este 
plă,

ieftin cum- 
la Turcoaia, 
l-au înălțat 
Traianu nu

mai 
fi costat în mod normal, 
aceasta numai pentrucă 
sursele locale la noi se folo
sesc din plin, explica colecti
viștilor din Turcoaia, ute- 
mistul Ciurea Paul care lu
crează la construcția grajdu
lui.
- Bine, bine dar planul cine 

vi l-a făcut ?
— Apoi noi am răsfoit albu

mul de construcții zootehnice. 
De acolo l-am luat, răspunse 
Ciurea.

—Noi putem face acolo la 
noi lucruri și mai bune, au 
spus cîțiva dintre oaspeți. 
Avem acolo piatră, lemn de 
salcie și plop. Avem de toate 
cqm s-ar spune mai ales că 
acum am luat și un circular 
cu care putem fasona lemnul.

îndeplinesc planul 
tie. Atunci cînd 
că în munca unor tineri sînt 
deficiențe și există rămîneri 
in urmă privind îndeplinirea 
planului, organizația 
analizează situația și 
suri pentru lichidarea 
lor care dau naștere 
deficiențe-

Anton Corcea, secretarul or
ganizației U.T.M. din GAC. 
Traianu le-a mai spus tinerilor 
oaspeți cîteva lucruri.

— Cînd organizația de partid 
și consiliul de conducere din 
gospodăria noastră ne-au ce
rut să recomandăm tineri care 
să lucreze în sectorul zooteh
nic, s-au arătat mulți dornici 
să primească această muncă. 
Comitetul U.T.M. a stat de 
vorbă cu fiecare tânăr, i-a ex
plicat ce răspundere își ia. Am 
discutat apoi într-o adunare 
generală U-T-M. fiecare/propu
nere în parte și au fost reco
mandați cei mai buni, cei 
care aveau dragoste față de a- 
ceastă meserie. Dar cu asta nu 
ne-am considerat sarcina înde
plinită. Cu sprijinul consiliu
lui de conducere tinerii au fost 
trimiși cîte 10-15 zile la cali
ficare în G-A.S. La întoarcerea 
lor de la aceste cursuri, am a- 
vut cu ei o discuție. Le-am ve
rificat cunoștințele, și cu spri
jinul brigadierului zootehnic, 
am urmărit zilnic felul cum 
aplică ei cele învățate la 
școală și ce rezultate obțin- 
Cînd am văzut că Ioana Mîțu 
și Maria Evdochim au reușit 
să ridice mult producția de 
lapte a vacilor de care îngri
jeau, am făcut consiliului de 
conducere o propunere : ca a- 
cestora să li se dea în primire 
loturi de vaci cu producții mai 

zslabe. Ajutate de brigadierul 
zootehnic, ele au reușit să ob
țină producții mari și de la 
vacile care erau considerate 
slabe. Asta ne-a întărit și mai

mult 
cînd 
la carte, nu se poate să ai 
vaci care să nu dea lapte după 
capacitatea lor de producție.

— Ori cite ai cunoaște — a 
spus el — dacă nu mai pui 
mina pe carte, n-ai făcut ni
mic. Ați văzut în camera în
grijitorilor noștri cărți, bro
șuri, ziare. In fiecare pauză și 
seara, noi organizăm cititul 
unor broșuri și articole legate 
de meseria crescătorilor de a- 
nimale. Ați văzut și casa noas
tră laborator. Aici, pe timpul 
iernii, la cursurile agrozooteh
nice, de la care nu lipsește 
nici un tînăr, se mută centrul 
învățăturii. Se fac probe și 
experiențe, se aplică cele în
vățate la lecții.

Au mai aflat și alte lucruri 
oaspeții. Că biroul organizației 
U.T.M. din sectorul zootehnic 
al gazdelor, este controlat în 
muncă de comitetul U.T M. pe 
gospodărie, că fiecărui utemist 
i se dă lunar cîte o sarcină- 
Au aflat însă și despre unele 
lipsuri- Așa bună oară expe
riența fruntașilor nu este 
popularizată îndeajuns. Nu 
toți îngrijitorii de la G.A.C. 
Traianu au ajuns să stăpî- 
nească pe deplin meseria lor. 
Apoi lipsa unui post utemist 
de control face ca unele nea
junsuri din munca tinerilor 
îngrijitori de animale să nu 
fie operativ înlăturate.

— Așa că vedeți — a spus 
secretarul organizației U.T.M. 
— mai avem și noi de învățat, 
mai trebuie să depunem efor
turi. Vreau să adaug însă că, 
sub îndrumarea organizației de 
partid și cu sprijinul consiliu
lui de conducere, organizația 
U-T-M. din gospodăria noas
tră- se va strădui să munceas
că și ma>i bine cu tinerii pe 
care i-a recomandat să lucreze 
in sectorul zootehnic.

învățămintele 
se trag pe loc

Nu o dată pe parcursul vizitei am văzut chipurile 
ginditoare ale oaspeților care privind, se gîndeau 

ia ce au de iăcut, ia ceea ce e bun și le-ar folosi 
și lor din tot ce au văzut aici.

Pe tovarășul Năstase Tănase, președintele gospodăriei 
colective din Turcoaia, in cîteva rînduri- l-am văzut sfă- 
iuîndu-se în grup cu cei care l-au însoții în vizita a- 
ceasta. Uneori părea chiar puțin mihnit că la Turcoaia 
nu s-au pus in aplicare lucruri atît de simple și pentru 
care acolo există mari posibilități.

Vizita aceasta a lost plină de Învățăminte pentru toți 
oaspeții. îngrijitorii, mulgătorii au văzut aici cit de ne 
cesar este să dea vacilor îngrijirea corespunzătoare. Res
pectarea programului de grajd, care la Turcoaia nu se lace, 
aici, la Traianu, este baza obținerii unor producții brine de 
lapte.

Calificarea îngrijitorilor de animale, pregătirea lor tehnico, 
profesională, faptul că Îngrijitorul de animale trebuie să 
considere că meseria asta îi cere multă pricepere și exi
gentă este un lucru care nu trebuie neglijat. Tineri care pot 
deveni buni îngrijitori sînt multi la Turcoaia, dar organizația 
U.T.M. trebuie să se ocupe cu stăruință de ei, sâ-i recoman
de, să-i educe, să le sădească dragostea pentru meseria a- 
ceasta și sâ-i înarmeze cu conștiința răspunderii mari pe 
care o au față de gospodăria colectivă in clipa in care li 
s-a încredințat îngrijirea unui lot de animale. Aceasta este 
o sarcină de mare importantă pentru organizația de bază 
U.T.M. a gospodăriei din Turcoaia, sarcină a cărei îndepli
nire trebuie să iie îndeaproape urmărită de comitetul raional 
U.T.M. Acesta ar li un ajutor substanțial pe care organizația 
U.T.M. îl poate da consiliului de conducere, întregii gospo
dării.

Multe învățăminte folositoare au reieșit din vizita aceasta 
și pentru consiliul de conducere al gospodăriei din Turcoaia.

Gospodărirea chibzuită a sectorului zootehnic, folosirea Ju
dicioasă a posibilităților mari pe care le oierâ poziția satu
lui Turcoaia, terenurile gospodăriei — sînt lucruri la care 
se gindea tovarășul președinte și pe care ni le-a împărtășit.

La Traianu, oaspeții au putut să vadă că a rezerva 
pentru hrana animalelor cantitățile necesare de concentrate 
și suculente din producția gospodăriei nu este o risipă ci 
o investiție productivă pentru că veniturile obținute din pro
dusele zootehnice răsplătesc din plin această hrană prin 
importante venituri bănești.

Insilozarea ierburilor de balta care se găsesc în canti
tăți uriașe in Balta Brăilei, pe terenurile gospodăriei din 
Turcoaia, le va da colectiviștilor posibilitatea să-și asigure 
un furaj consistent și extrem de ieftin.

A da atenția necesară pre gătirii cadrelor de îngrijitori 
este iarăși o chestiune care determină in cea mai mare 
măsură obținerea unor rezultate bune în creșterea animale
lor. De la îngrijitorii din Traianu colectiviștii din Turcoaia 
au avut ce învăța, au văzut cit de bine sînt ei pregătiți, cu 
cită pricepere și bună rînduială lucrează.

La Turcoaia ingrijitorii care au iost școlarizați pentru 
sectorul zootehnic au iost puși să lucreze in alte sectoare. 
E un lucru asupra căruia e necesar sâ se revină și să i se 
găsească rezolvarea cea mai bună.

Pășunatul rațional, organizarea pentru anul viitor a unei 
tabere de vară pentru vacile mulgătoare ale gospodăriei, 
in baltă, acolo unde există o pășune naturala deosebit de 
bogată, ar da rezultatele cele mai bune șl ar spori venitu
rile gospodăriei prin valorilicarea laptelui și a produselor 
derivate. Acestea toate sint lucruri la care deja se gindesc 
colectiviștii din Turcoaia și care, fără îndoială, își vor găsi 
rezolvarea.

De la înfăptuirea acestor lucruri nu trebuie să lipsească 
sprijinul consistent al tinerilor colectiviști din Turcoaia.

In sfirșit, vizita aceasta le-a demonstrat oaspeților posi
bilitățile pe care le au în dezvoltarea sectorului zootehnic 
în totalitatea lui, oferindu-le exemplul concret al unei gos
podării care a iolosit mai rational aceste posibilități și care, 
deși mai are încă multe de iăcut, a ajuns Ia un nivel mai 
ridicat, a acumulat o bună experiență.

1950, cînd
fiinjă gospo-

n anul 
a luat 
daria noastră colec
tivă nu dispuneam 
decîf de 6 vaci, 22 
de oi și nici un fel 

de păsări sau porci, spunea pre
ședintele gospodăriei colective 
celor veniți în vizită, încă înain
te de a ajunge la maternitățile 
de scroafe și crescătoriile de 
porci. Ne-am gospodărit însă bine 
în acești ani și azi uitați-vă 
avem.

Si într-adevăr, maternitățile 
crescătoria de porci pe care co
lectiviștii din Turcoaia le priveau 
le-au sfîrnit admirația față de a- 
cești oameni gospodari care au 
înțeles că sectorul zootehnic este 
un sector care aduce mari veni
turi, mai ales atunci cînd el este 
dezvoltat armonios. Numai din a- 
cest sector, la sfîrșitul anului se 
va totaliza un venit de peste 
700.000 lei.

Cînd colectiviștii din Turcoaia 
ajunseră in fafa maternității de 
scroafe, brigadierul zootehnic în
cepu să le vorbească despre

ce

5i

greutafile
sectorul porcin în primii ani și 
cum le-au lichidat pe parcurs.

— Rasa de porci pe care o a- 
veam degenerase mult, incit noii 
născufi erau în majoritate rahi
tici, bolnăvicioși. Ne-am gîndit să 
schimbăm rasa noastră locală de 
porci, și-am schimbat-o! — con
tinua să le vorbească brigadierul 
zootehnic Nedelcu Dumitru vizi
tatorilor. Am cumpărat scroafe 
de la G.A.S, Pecineaga, sat ve
cin cu al nostru.

Dar colectiviștii de la gospodă
ria colectivă „Drum nou" din Tra
ianu nu s-au mulțumit. Ei vor să 
obțină producfii mari de carne 
de porc. Pentru acest lucru ei 
s-au îngrijit și au cumpărat repro
ducători dintr-o rasă bună de car
ne, care cresc mai lungi cu peste 
20 de cm față de porcii obiș
nuit!. Scroafele montate cu a- 
cești reproducători au dat cîte 
7 purcei la prima fătare, iar pur
ceii la vîrsfa de 3 luni ating o 
greutate de peste 30 kg.

— Așa am ajuns să avem astăzi 
251 de capete porcine dintre care 
57 sînt scroafe, își încheie bri
gadierul scurta sa incursiune în 
istoricul dezvoltării acestui sector. 
Dar aceasta nu înseamnă că noi 
am făcut fotul. Uifafi-vă la con
strucția aceasta veche. E prima 
consfrucfie făcută pentru porci și 
se vede cît de colo că nu e bună. 
Nu ne mulțumește nici numărul 
porcilor pe care-l avem. Ne stră
duim, și în viitorii ani vom mări 
numărul lor, Dar haideți acum pe 
dincoace să vă arătăm și păsă
rile pe care le avem, le spuse 
el vizitatorilor arătîndu-le cu mîna 
locul spre care trebuiau să se în
drepte.

îngrijitoarele Maria Bolboceanu 
șl Bunescu Pefrana erau acum 
cele care dădeau explicațiile ne-

pe care le-au avut in

ducem 
ca în- 
ingriji-

două camere 
puilor mici, 

înzesfrafe cu 
încălzire.

care-fi

cesare ji răspundeau la Întrebă
rile puse de cei veniți să viziteze 
gospodăria lor colectivă.

— La cîte zile curățați dormi
torul rațelor, se interesau colecti
viștii din Turcoaia, și ce faceți cu 
gunoiul?

— Dormitoarele rațelor le cu- 
răfăm din două în două zile iar 
gunoiul II strîngem și-l 
la cîmp pentru că e bun 
grășămînt — îi răspunse 
toarea Maria Bolboceanu.

— Dar iarna le puneți ceva 
așternut ori nu ? se interesa alt 
colectivist venit în vizită.

— Le punem așternut de paie 
iarna pentru că așa e recomandat. 
In acest fel rațele au mai multă 
căldură.

Gazdele au mai arătat că au și 
4 incubatoare pe care le folosesc 
pentru mărirea numărului de pă
sări.

Vizitatorii au mai putut vedea 
și o construcție care va adăposti 
în viitor 5800 de păsări. Această 
construcție are și 
destinate creșterii 
camere care sînt 
sobe cotlon pentru

Lucruri interesante, 
vorbesc de bunii gospodari, iată 
ce-au văzut ei și la crescătoria 
de păsări. Un venit foarte frumos 
îl are gospodăria și de pe urma 
păsărilor. Colectiviștii au valorifi
cat pînă acum circa 7000 de pă
sări și asta le-a adus importante 
venituri.

Acordind atenție tuturor ramu
rilor zootehnice colectiviștii de la 
gospodăria „Drum nou" din 
Traianu au obținut numai rezul
tate frumoase, numai avantaje. Ei, 
în prezent, mai au și 2780 de 
ovine cu lină fină și semifină, 160 
de familii de albine.

LîZkinjcP
La casa laborator a colec
tiviștilor din Traianu se iac 
și experiențele necesare 

sectorului zootehnic.

Pagină realizată de:
MIHAI CARANFIL 
NICOLAE BARBU 
TUDOREL OANCEA
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Recital de muzică de cameră
romîneccsca

a avut 
mică a 
un va

loros concert de muzică de 
cameră, dedicat exclusiv crea
ției compozitorilor romîni. 
Acest concert a oferit atît
iubitorilor muzicii din țara 
noastră, cit și oaspeților
Bucureștiului, prilejul de a
asculta o selecțiune din cele 
mai reprezentantive lucrări 
de cameră din creația lui 
Enescu și a celorlalți compo
zitori romîni. Firește, un sin
gur concert de acest fel nu 
a putut cuprinde de cit o in-

Luni după-amiază 
loc în noua Sală 
Palatului R.P.R.

fimă parte din marele număr 
de lucrări apărute la noi, în
deosebi în ultimii ani. Cu 
toate acestea, concertul și-a 
atins scopul, arătînd, măcar în 
linii generale, varietatea for
melor elaborate de compozi
torii noștri și, ceea ce este 
și mai important, roadele 
exemplului enescian în ceea 
ce privește adoptarea și folo
sirea creatoare a elementelor 
muzicii noastre populare 
domeniul muzicii culte.

Valoroșii noștri soliști 
landa Mărculescu. Emilia

in

Io- 
Pe-

Concertul Orchestrei simfonice

a Radioteleviziunii
iferite sînf reacțiile iubito
rilor muzicii în fața inter
pretării uneia sau alteia 

dintre lucrările vastului reperto
riu simfonic. Dependent de for
mație, de sensibilitate, unii pre
feră numai lucrările unei anumite 
perioade din istoria muzicii, alții 
numai piesele simfonice 
nînd unor școli artistice 

Oricît de variate ar fi 
ordonatele subiective de 
frecventatorii sălilor de 
percep frumusețile lucrărilor sim
fonice, suita lui Modest Musorg- 
ski, „Tablouri dintr-o expoziție" — 
găsește întotdeauna aprecieri una
nime în rîndurile auditorilor. In
tr-adevăr, niciunul dintre iubitorii 
artei sunetelor nu poate rămîne 
indiferent în fața captivantei suite 
de tablouri muzicale care redau 
într-o neasemuită bogăție de cu
lori sonore, impresiile originalului 
compozitor rus în fața unei expo
ziții postume de acuarele și de
sene a arhitectului și pictorului 
V. Hartmann, unul dintre prietenii 
intimi ai compozitorului.

Pentru prima oară în țara noas
tră, tînărul dirijor american Lorin 
Maazel n-a ezitat să programeze 
în concertul pe care l-a dat cu 
orchestra simfonică a Radiotelevi
ziunii în cadrul Festivalului Enescu, 
transcripția orchestrală făcută de 
Ravel „Tablourilor" lui Mussorg- 
ski.

aparfi- 
ș.a.m.d. 
însă co
pe care 
concert

Conferinfă 
pe teme 

internafionale
Marți după-amiază, în aula 

Institutului de științe econo
mice „V. I. Lenin" din Capi
tală, acad. dr. Ștefan Milcu, 
secretar prim al Academiei 
R. P. Romine, a ținut confe
rința „încheierea Tratatului 
de pace cu Germania, o nece
sitate imperioasă". — r 
introductiv a fost 
acad. lorgu 
ședințe al 
Romîne.
compus 
membri 
demiei R. P. Romîne, cercetă
tori științifici, oameni de ști
ință au urmărit expunerea cu 
viu interes.

Maazel s-a apropiaf cu grijă, 
cu subtilitate de cunoscuta lucrare. 
El a studiat fiecare amănunt al 
dificilei partituri, dar a avut tot 
timpul o grijă deosebită față de 
ansamblul imaginilor afît de plas
ticei suite.

Sfăpînitor al unei temeinice teh
nici dirijorale, Lorin Maazel — 
reputat șef de orchestră al unora 
dintre marile ansambluri artistice 
din Europa și America — a în
țeles în profunzime contururile 
atît de deosebite ale fiecăruia din 
cele 10 tablouri mussorgskiene. 
In fruntea Orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii noastre, Maazel 
a redat cu o artă aproape sculp
turală detaliile fiecăreia dintre 
imaginile „Promenadei" sau „Gno
mului", „Carului polonez" sau 
„Baletului puișorilor ieșind din 
găoace", „Tîrgului din Limoges" 
sau „Marii porți a Kievului."

Deși tînăr, Lorin Maazel este 
un artist plin de personalitate 
care trece printr-o filieră proprie 
gîndurile zugrăvite de compozitor 
pe portativele lucrării sale. Mo
dalitatea cu care Maazel a con
struit, a organizat desfășurarea 
tensiunii dinamice a celeilalte lu
crări înscrise în programul con
certului — Uvertura Leonora nr. 
3 de Beethoven — a vădit ce re
zonanțe profunde putem găsi în 
tulburătoarea lucrare a „Titanului 
simfoniei".

Artei tînărișlui dirijor și a mem
brilor orchestrei i s-a adăugat în 
concertul de luni seara, arta ta
lentatului nostru violonist Ștefan 
Ruha, în interpretarea concertului 
de Brahms.

Acompaniat cu măiestrie de or
chestră, Ștefan Ruha, laureat al 
unor mari concursuri internaționale 
de la Moscova, București și Paris, 
ne-a dăruit o izbutită tălmăcire a 
cunoscutei capodopere violonis
tice, aducîndu-și contribuția la 
succesul uneia din importantele 
manifestări artistice ale Festivalu
lui Enescu.

trescu, Valentin Teodorian și 
Ion Piso au interpretat cu 
multă dărurire și înțelegere 
un buchet de lieduri din ope
rele lui Mihail Jora, Diamandi 
Gheciu, Hilda Jerea, Lauren- 
țiu Profeta și Pascal Bentoiu. 
Trebuie să relevăm aci con
tribuția compozitoarei Hilda 
Jerea care, asumîndu-și sar
cina acompaniamentului, s-a 
dovedit, ca de altfel întot
deauna, o remarcabilă parte
neră în interpretarea muzicii 
de cameră.

Incadrînd piesele vocale, 
Sonata pentru flaut și pian 
de Tudor Ciortea și Suita pen
tru flaut, oboi și clarinet de 
Ludovic Feldman, au fost 
excelent prezentate de cuplul 
Alexandru Nicolae, Mariana 
Kabdebo și de trioul de suflă
tori alcătuit din Filip Pitaru 
— Bulimar, Ion Danie și Oc
tavian Popa.

In partea a doua a progra
mului am reascultat cu emo
ție cîteva piese din tezaurul 
creației enesciene. Admirabil 
secondat de Valentin Gheor
ghiu. baritonul Dan Iordă- 
chescu a cîntat, cu sensibili
tatea ce-l caracterizează, două 
din cele Șapte melodii pe 
versuri de Clement Marot, 
după care Ștefan și Valentin 
Gheorghiu au redat Sonata a 
IlI-a „în caracter popular ro
mînesc' pentru vioară și pian, 
dovedindu-se încă o dată stră
luciți interpreți ai acestei' ca
podopere.

Incununînd concertul, o for
mație de muzică de cameră, 
condusă de 
Mircea Cristescu, 
Simfonia de cameră 
12 instrumente soliste, 
audiție ne-a convins 
mai mult de valoarea 
portanța compozițiilor din pe
rioada de maturitate a genia
lului Enescu.

L C. SPIRU

tînărul dirijor 
a executat 

pentru 
a cărei 

odată 
și im-

Din programul 
de astăzi

Cu vin tul 
rostit de 

Iordan, vicepre- 
Academiei R. P. 

Un public numeros 
din academicieni, 

corespondenți ai Aca-

IOSIF SAVA

LA ORELE 17,30 — în noua 
sală a Palatului R.P.R. va 
avea loc recitalul violonistului 
HENRYK SZERYNG (Mexic).

Programul cuprinde: Le
Clair — Sonata în re major, 
Beethoven — Sonata nr. 7, 
Bach — Ciaconna, Debussy — 
Sonată, Ravel — Tzigane. La 
pian Ferdinand Weișs.

LA ORA 20 — în studioul 
de concerte al Radioteleviziu
nii va avea loc concertul Or
chestrei Simfonice a Radiote
leviziunii din U.R.S.S. Dirijor: 
GHENADI ROJDESTVENSKI.

în program: Enescu — Rap
sodia a II-a, R. Strauss — 
„Don Juan", Prokofiev — 
„Zdravița", Ceaikovski—Sim
fonia a V-a.

în Editura politică 
a apărut: 
Probleme 

internaționale
lei
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Turul ciclist 
al R. P. R.

alergători au luat startul 
un timp însorit în cea

de
pe
treia etapă a Turului ciclist 
P. Romine, care a purtat

49 
mărfi 
de-a 
al R. 
caravana sportivă de la Brașov la 
Sibiu (144 km).

lată clasamentul etapei : 1.
Jorgensen (Danemarca) 3h 27'56”, 
(medie orară 41,500 km); 2. G. 
Calcișcă (Dinamo) același timp ; 
3. C. Dumitrescu (Flacăra Roșie) 
3h 27'57”; 4. Petersen (Danemar
ca) 3h 28' 14”; 5. Hoffman (R.D. 
Germană); 6. Dobrescu (Voința);
7. Kellerman (R. D. Germană) ;
8. Ariton (Voința); 9. C. Moiceanu 
(Flacăra Roșie); 10. Neagoe 
(C.C.A.) toți în același timp cu 
Petersen.

In clasamentul general indivi
dual conduce G. Moiceanu (R.P.R.) 
urmat la 10" de Jorgensen (Dane
marca), la 27" de $erban Rădu- 
lescu (R.P.R.), la 40" de Calcișcă 
(Dinamo), la 57’’ de Hoffman (R.D. 
Germană) și la 1’11’’ de C. Du
mitrescu (Flacăra Roșie). Pe e- 
chipe în frunte se află Danemarca 
urmată la 6” de Dinamo, la 7” 
de Flacăra Roșie și R. D. Germa
nă. Echipa R.P.R. se află pe lo
cul 6 la 25".

Astăzi se desfășoară etapa 
4-a: Sibiu—Hunedoara—Deva,

Fotbal

a

Lokomotiv Moscova a întîl- 
nit marți la Cluj echipa locală 
Știința. Jocul, care a fost ur
mărit de aproape 18.000 spec
tatori, s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate: 1-1 (0-0). 
Scorul a fost deschis în minu
tul 88 de echipa sovietică, care 
a înscris prin Voroșilov. Gaz
dele au egalat un minut mai 
tîrziu printr-o lovitură de la 
11 m executată de Mateianu.

Teatrul de păpuși din Arad 
dă un spectacol pentru 
copiii colectiviștilor din 
Comloșul-Mare (regiunea 
Banat) în sala de specta
cole a gospodăriei colec

tive.

Foto : I. IONESCU

Plecarea
Ansamblului 

artistic al Uniunii 
democrate a 

tineretului cipriot
încheindu-și

noastră, mărfi dimineafa, Ansam
blul artistic al Uniunii democrate 
a tineretului cipriot, condus de 
Mihalis Olimpios» secretar gene
ral adjunct al Uniunii democrate 
a tineretului cipriot a părăsit Ca
pitala, înapoindu-se în patrie.

La aeroportul Băneasa, ansam
blul artistic cipriot a fost condus 
de membri ai Biroului C.C. al 
U.T.M., de activiști ai C.C. al 
U.T.M., și ai Comitetului orășe
nesc București al U.T.M., de nu
meroși tineri din Capitală.

In cele aproape două săptă
mâni cît a durat 
noastră 
Uniunii
cipriot (E.D.O.N.), ansamblul a 
prezentat spectacole în orașele 
București, Ploiești, Brașov, Con
stanța și Medgidia.

Membrii ansamblului cipriot au 
fost primiți la Marea Adunare 
Națională, la Ministerul Învățămîn- 
tului și Culturii și la Comitetul 
Central al U.T.M.

turneul în țara

vizita în țara 
a Ansamblului artistic al 
democrate a tineretului

(Agerpres)

Cadru din filmul, „Raidul Vărgat1*

„Puteți să mă credeți sau 
să nu mă credeți, dar lucru
rile s-au petrecut așa" — își 
începe năstrușnica poveste 
bufetierul Șuleikin, eroul co
mediei „Raidul vărgat", re
centă producție a studioului 
„Lenfilm".

într-adevăr. poți să crezi 
sau să nu crezi — cert este 
că realizatorii acestui film au 
reușit să ne povestească în- 
tîmplări de un comic irezis
tibil, în așa fel încît nici o 
clipă, de la prima și pînă la 
ultima imagine, veselia să nu 
dispară de pe chipurile 
tătarilor.

Rar se întîmplă ca la 
medie să rîzi cu atîta 
fără să ai nici o clipă 
ția — ca în cazul unor pro
ducții de serie ale studiouri
lor occidentale — că veselia 
ți-a fost provocată prin cine 
știe ce trucuri lipsite de sens, 
care nu au nici o contingență 
cu realitatea și cu verosimi
lul.

Evident, întîmplările relata
te în această comedie cinema
tografică sînt cu totul ieșite 
din comun. Tocmai de aceea, 
povestitorul ne previne, prin 
cuvintele sale de la începutul 
filmului, că „neobișnuitul" 
pățaniei sale ar putea trezi 
unele îndoieli, de soiul ace
lora cu care sînt ascultate, de 
pildă, unele povești vînăto- 
xești. Ce-i drept, nu la tot pa-

spec-

o co- 
poftă 

senza-

9 9
ce se întîmplă în 

vărgat" este posibil
sul, dar 
„Raidul 
și perfect verosimil. Cred că 
nu ne înșelăm afirmând că de
oarece spectatorul se simte în 
permanență tentat să se trans
pună în situația personajelor, 
nemaipomenitul haz al peri
pețiilor acestora îi parvine di
rect. nemijlocit.

închipuiți-vă că sînteți pe 
un vas care traversează ocea
nul și că la un moment dat, 
deschizînd ușa cabinei, vă în
tâmpină un leu de toată fru
musețea, a cărui labă se a- 
propie „mîngîietoare" de o- 
brazul dumneavoastră, sau că 
stînd pe plajă vedeți ieșind 
din mare cîțiva tigri care nu 
se sfiesc să se suie pînă și pe 
o mașină. Trebuie să recu
noașteți că ați proceda întoc
mai ca eroii filmului. N-ați 
ști unde să vă ascundeți mai 
repede și n-ar fi de loc de mi
rare dacă v-ați trezi agățați 
chiar și., de lanțul ancorei.

Iată de ce, oricît ar fi de 
puțin obișnuit ce se petrece 
pe ecran, spectatorii urmăresc 
cu interes totul, amuzîndu-se 
copios, fără să piardă din ve
dere și aspectul „serios" al 
problemei. Pentru că există și 
un asemenea aspect, pe lîngă 
zecile de întîmplări, una mai 
comică decît cealaltă. Vapo
rul sovietic transportă spre 
patrie o „încărcătură" de

meniți a fi îm- 
vederea unor nu-

lei și tigri, 
blînziți în 
mere de circ sau duși în 
diferite grădini zoologice. Ani
malele constituie o încărcă
tură „prețioasă" din multe 
puncte de vedere, dacă reți
nem de pildă doar amănuntul 
că unul singur costă cîteva 
zeci de mii de ruble. Cînd fia
rele scapă din cuști, membrii 
echipajului își feresc, după

Carnet
cinematografic

cum e firesc viața, dar tot
odată și pe aceea a animale
lor. „Nu răniți fiarele" — este 
una din primele comenzi ale 
comandantului vasului clnd 
începe „bătălia" cu pasagerii 
săi vărgați.

Dincolo de fireasca panică 
și zăpăceală provocată de „vi
zita" inopinată a tigrilor și 
leilor pe puntea și în interio
rul vasului — principala sur
să a comicului savuros din 
film — mai deosebim ceva. 
Creatorii filmului ne fac să 
rîdem cu lacrimi dar — cre
dincioși unei tradiții de 
statornicită în comedia 
matografică sovietică —

mult 
cine- 

nu

INIMOȘII
(Urmare din pag. l-a)

realizăm indicii de plan, dar 
să-i și depășim serios, mai ales 
că față de angajamentele lua
te avem restanță în lunile din 
urmă.

Și iată că tocmai tînărul 
care în brigadă avea de înde
plinit una din muncile care 
par mai puțin importante a 
făcut unul din primii pași- 
Crudu Leonida lucrează la 
pregătirea „vigurilor" de oțel 
pentru a fi introduse în mași
nă. Cu oțel nu se lucrează ca 
și cu stambă, de aceea îmbi
narea unei benzi noi la cea 
terminată este o operație 
greoaie, care cerea cel puțin 
30 de minute. Crudu i-a anun
țat pe băieți că s-a gîndit la 
un dispozitiv (niște chei) care 
să ajute și să grăbească îm
binarea, mașina urmînd să nu 
mai fie întreruptă atîta timp. 
S-a făcut proba contra crono
metru. Crudu a trecut exa
menul : la fiecare îmbinare se 
economisesc cel puțin 20 de 
minute, adică atîta timp cît ai 
produce cîțiva metri'

N-a trecut mult și Constan
tin Stuparu și-a anunțat și el 
contribuția. Sarcina lui este să 
supravegheze electrozii. Se 
sudează în mod automat. Ori
ce deviație, chiar și pe o frac
țiune de sudură poate face să 
apară „pori" să fie nevoie de 
remanieri, iar țeava întreagă 
să fie de calitate slabă. De a- 
ceea, Stuparu stă mereu cu 
ochii țintă asupra electrozilor. 
Asta nu înseamnă însă că în 
același timp nu poate să gân
dească. Iată, de pildă, peste 
sudură se scurge, împins de 
aer, nisipul necesar. Se lucra 
conform indicațiilor tehnice și 
totuși de la controlul prin ra
diografie se anunța :

— Pori ! Țeava se taie... nu 
e de calitate...

Se vede că porii proveneau 
din oxidarea sudurii. Care era 
însă cauza ? Pînă la urmă s-a 
stabilit că aerul care împin
gea nisipul umezea sudura, 
mărea cantitatea de oxigen. 
Stuparu a calculat multă vre
me, apoi a propus înlocuirea 
sistemului de împingere cu aer 
a nisipului printr-un sistem 
de cădere a lui. Verificată, 
propunerea a dat rezultate 
excelente, sistemul propus de 
Stuparu s-a construit și func
ționează. Calitatea a crescut 
considerabil.

Tase Matei și-a luat sarcina 
să devină în brigadă „res
ponsabilul" economiilor.

— Nu există, tovarășe, să 
scapi de el dacă te vede că 
irosești ceva- Un capăt de elec
trod, cîteva grame de nisip, un 
șurub — nimic nu-i scapă, 
spune Niță.

Băieții s-au apucat să stu
dieze și mai mult unghiurile 
necesare în imprimarea direc
ției benzii de oțel care intră în 
mașină, să cunoască mai bine 
tehnica sudurii automate, să 
știe să facă față la variațiile 
de tensiune ale curentului 
electric... Așa se face că la în
ceputul verii indicele de cali
tate a fost atins, iar în cinstea

zilei de 23 August victoria a 
fost definitiv confirmată: bri
gada lui Niță a depășit sarcina 
la calitate cu 12 la sută, înde
plinind totodată și ceilalți in
dici de plan.

— Să știți însă că pe lîngă 
alții cel mai mult îmi place 
„omul nostru de sus”, spune 
Niță și arată cu mîna spre 
podul rulant.

Sus, în ferestruica macara
lei, apare zîmbitoare figura 
rotundă a tînărului macaragiu 
Costache Mîndru-

— Dacă am văzut un om ini
mos, apoi acesta este unul din
tre cei mai buni, confirmă 
Niță.

De sus, macaragiul vede în
treaga muncă a brigăzii, preo
cupările fiecăruia, e mereu a- 
tent. Ai nevoie să muți țevile 
acestea, te gîndești dacă n-ar 
fi bine să aduci cutare mate
rial să-ți fie mai aproape și. 
cînd ridici ochii să-l strigi — 
te trezești cu el lîngă tine. Lu
crul merge astfel strună, fără 
irosire de energie.

— E mare lucru să ai un ast
fel de macaragiu-

Cline ! cline ! cline ! — se 
aude de sus clopoțelul maca
ralei rulante. „Tovarășe Niță, 
vezi că-i nevoie de dumneata!" 
Niță aleargă. Și circuitul de 
preocupări, dăruirea de ener
gie a inimoșilor continuă.

★
P S. Pe băieții lui Niță i-am 

cunoscut, de fapt, în ziua de 
23 August, la demonstrația oa
menilor muncii din Capitală. 
Duceau mîndri un panou uriaș 
pe care stătea scris că Fabrica 
de țevi sudate și-a îndeplinit 
și depășit angajamentele, că a 
dat peste plan aproape 1000 
de tone de țeavă de calitate 
superioară, că au realizat 
peste 1.500 000 lei economii. La 
obținerea acestor rezultate ti
nerii erau și ei printre păr
tași. în primele 10 zile ale 
lunii septembrie inimoșii au 
obținut alte două victorii : 
planul pe prima decadă a fost 
depășit cu 10 la sută, iar ca
binetul tehnic le-a aprobat o 
nouă raționalizare care va a- 
duce fabricii economii de mii 
de lei lunar.

15 Septembrie — 
Ziua Pompierilor

din R P. R.“

uită să ne amintească, cu sub
tilitate, despre lucrurile se
rioase, despre calitățile mo
rale ale oamenilor și bine în
țeles și despre... defectele lor, 
pe care în vălmășagul de si
tuații comice, Ie satirizează 
cu multă adresă.

Bufetierul Șuleikin, îmblîn- 
zitor fără voie, e un om de 
bună credință, dar ușurința 
lui ar fi putut provoca acci
dente grave. împotriva aces
tuia se îndreaptă satira în 
film, ca de altfel și împotri
va fricii lui și a șefului de e- 
chipaj, care contrastează cu 
curajul de care dau dovadă 
cei mai mulți dintre eroii fil
mului, în pofida pericolului, 
destul de serios pentru a pu
tea înspăimînta chiar și pe cei 
mai îndrăzneți.

Dar pentru că am început 
6ă vorbim despre îndrăzneală, 
trebuie să arătăm că ea este 
principala calitate demonstra
tă de creatorii acestui film 
„neobișnuit" nu numai prin 
acțiunea sa, ci și prin condi
țiile impuse realizatorilor lui. 
Nu-i ușor să filmezi tigri și 
lei, în situațiile variate și 
complicate prevăzute în sce
nariu și nici să pui pe actori 
să „lucreze" uneori doar la 
cîțiva centimetri de niște par
teneri cam... fioroși. Se pare 
de altfel, după cum au poves
tit creatorii filmului într-un

Educați de partid în spi
ritul dragostei și devo
tamentului nețărmurit 

față de patrie, a grijii față 
de avutul obștesc, pompierii 
patriei noastre sînt mîndri că 
pot raporta o însemnată rea
lizare : incendiile și pagubele 
provocate de acestea sînt în 
scădere de la an la an. Prin 
întreaga lor activitate pom
pierii dovedesc că sînt demni 
urmași ai eroilor din Dealul 
Spirii care, la 13 septembrie 
1848, au înscris o pagină glo
rioasă în istoria patriei noa
stre în luptele purtate împo
triva cotropitorilor turci.

Sărbătorirea zilei de 13 
Septembrie „Ziua Pompierilor 
din R.P.R.". este o mărturie 
a înaltei prețuiri și a grijii 
ce-o poartă partidul și gu
vernul nostru pompierilor, 
care zi și noapte păzesc cu 
vigilență bunurile poporului 
împotriva incendiilor.

Dezvoltarea continuă a eco
nomiei noastre naționale face 
ca rolul și importanța mun
cii de pază contra incendiilor 
să sporească continuu. Activi
tatea de prevenire a incen
diilor, ignorată cu totul în 
trecut este astăzi pe primul 
plan, ea desfășurîndu-se pe 
baze temeinice care permit 
luarea celor mai eficace mă
suri menite să pună în afara 
pericolului de incendiu între
prinderile socialiste, ca și via
ța și avutul personal al celor 
ce muncesc.

Astăzi, mase tot mai largi 
de oameni ai muncii sînt a- 
trase la această activitate. în 
întreprinderi, instituții și lo
calități, sînt organizate peste 
13.600 de formații și grupe de 
pază contra incendiilor, cu un 
număr de peste 300.000 de 
voluntari, din rîndul munci
torilor, țăranilor și intelectua
lilor. Demn de remarcat este 
și faptul că în munca patrio
tică de pază contra incendii-

Un ostaș pompier in acțiune...

lor, au fost antrenați mulți 
tineri, precum și copiii* care 
sînt educați în spiritul grijii 
față de bunuri și al respectă
rii regulilor de prevenirea 
incendiilor.

Tot mai mulți oameni ai 
muncii înțeleg însemnătatea 
pe care o are paza contra in
cendiilor și tot mai mulți 
sînt aceia care luptă împotri
va neglijenței și atitudinii de 
„gură-cască“, luînd poziție 
hotărîtă față de cei care nu 
respectă regulile de preve
nirea incendiilor, care pun 
astfel în pericol avutul ob
ștesc.

Ca un semn de recunoștință 
și prețuire pentru aportul 
adus în lupta de apărare a 
bunurilor poporului împotriva 
incendiilor, un număr de 
peste 4.400 de cetățeni au pri
mit semnul onorific de „Frun
taș în paza contra incendii
lor", iar alți 129 de cetățeni 
au fost distinși cu medalia 
„Pentru Paza contra Incen
diilor". La rîndul lor, nenu- 
mărați militari pompieri au 
fost decorați cu ordine și me
dalii ale Republicii Populare 
Romîne, iar 332 de soldați și 
gradați au primit semnul 
onorific „Fruntaș în paza 
contra incendiilor". De ase
menea, nenumărați ostași ute- 
miști au fost distinși cu 
„Diploma de Onoare a C.C. 
al U.T.M.".

Astăzi pompierii militari și 
civili depun eforturi sporite 
pentru a îmbunătăți 
muncii de prevenire 
diilor. La îndemîna 
mijloace moderne 
contra incendiilor. Dacă 
trecut, în anii regimului 
ghezo-moșieresc, în țara 
stră nu se fabrica nici 
fel de utilaj de pază contra 
incendiilor, astăzi industria 
noastră socialistă nu numai 
că satisface nevoile interne, 
dar asigură șl exportul unor 
mașini și utilaje într-o serie 
de țări ale lumii.

Animați de un 
patriotism, plini de 
în viitorul luminos 
al patriei noastre, 
sînt hotărîți să 
prin întreaga lor activitate de 
apărare a avutului obștesc 
împotriva incendiilor, la înde
plinirea mărețelor sarcini care 
stau în fața poporului nostru 
în lupta pentru desăvârșirea 
construcției socialiste în pa
tria noastră.

maior RADU COSTEA

calitatea 
a incen- 
lor stau 

de luptă 
în 

bur- 
noa- 

un

fierbinte 
încredere 
și fericit 
pompierii 
contribuie

Tehnicieni 
și ingineri I

Pentru a fi la cu
rent cu cele mai noi 
realizări ale tehnicii 
sovietice și mondia
le, abonați-vă pentru 
anul 1962 la publica
țiile sovietice ce se a- 
dresează specialită
ții dv.

Informații

Abonamentele se pri
mesc de oficiile și factorii 
poștal! din instituții, între
prinderi și școli.

Domnii Karsono Werdojo, 
membru al Parlamentului in
donezian, președintele parti
dului național din Indonezia 
și dr. Mohamed Ildrem, pro
fesor la Universitatea de stat 
din Sumatra de nord, fruntași 
ai mișcării pentru pace din 
Indonezia, au fost primiți 
marți dimineața de către Ște
fan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R. P- 
Române.

Au fost de față Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat și Sanda Rangheț, secre
tar al Comitetului național 
pentru Apărarea Păcii din 
R. P. Romînă.

reportaj despre turnarea lui, 
că peripețiile de la filmare ar 
putea constitui suficient ma
terial pentru o nouă comedie, 
cel puțin la fel de savuroasă.

Era însă necesar pentru 
„securitatea" echipei de fil
mare ca cel puțin unul dintre 
interpreți să fie îmblînzitor... 
autentic. Alegerea cunoscutei 
îmblînzitoare Margarita Na
zarova pentru rolul bufetierei 
Mariana a creat posibilitatea 
realizării celor mai dificile 
secvențe ale filmului. Lăsînd 
de o parte acțiunea ca atare, 
filmul „Raidul vărgat" poate 
fi apreciat și ca o strălucită 
demonstrație de dresură de 
tigri și lei a popularei artiste 
de circ. Echipa de filmare a 
primit un ajutor substanțial 
și din partea regizorului-dre- 
sor Konstantin Konstantinov- 
ski, care, pe lîngă „organiza
rea" scenelor cu protagoniștii 
vărgați, dublează pe actorul 
Ivan Dimitriev, interpretul 
secundului de pe vas, în sce
na luptei cu tigrul Purș.

Comedia sovietică „Raidul 
vărgat" este un film intere
sant și nu este de mirare că 
se bucură de un mare succes 
în rîndurile spectatorilor care 
amuzîndu-se copios, aplaudă 
totodată inventivitatea șl în
drăzneala creatorilor lui.

ANA EREMIA

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească-

★
în cursul aceleiași zile, oas

peții indonezieni, care au fă
cut o vizită în țara noastră 
la invitația Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii din 
R- P. Romînă, au părăsit Ca
pitala, 
Sofia.

Școala Tehnică 
de Metrologie

îndreptîndu-se spre

★
Marți dimineața, membrii 

grupului de deputați englezi, 
în frunte cu dl. John Parker, 
oaspeți ai țării noastre, înso
țiți de deputatul C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu, au vizitat 
Combinatul poligrafic „Casa 
Scînteii” și Muzeul de artă al 
R- P- Romîne.

Oaspeții englezi s-au întîl- 
nit apoi la Sfatul Popular al 
Capitalei cu președintele Co
mitetului executiv. Dumitru 
Diaconescu.

în cursul după-amiezii, 
grupul de parlamentari brita
nici. însoțit de deputatul C. 
Paraschivescu-Bălăceanu, a pă
răsit Capitala plecînd în re
giunea Bacău.

Aduce la cunoștința celor 
interesați că au început În
scrierile pentru concursul 
de admitere în anul I. 
înscrierile se fac zilnic 
între orele 8—14 pînă la 
data de 25 septembrie a.c. 
Concursul are loc la data 
de 27 septembrie a.c. și 
constă din următoarele 
probe :

— Matematici — scris și 
oral ;

— Fizica — oral.
La înscriere se primesc 

absolvenți ai școlilor medii, 
cu diplome de maturitate, 
avind vîrsta de 17—25 ani. 
Pentru Înscriere candidații 
vor prezenta următoarele 
acte :

— Diploma de maturita
te sau certificat;

— Certificat de naștere 
(copie legalizată);

— Certificat de sănătate 
(cu analiza sîngelui și 
microradiografia) ;

— Declarație tip.
(Agerpres)

In curînd noul film romînesc

Aproape Je soare

Realizare a studioului cinematografic 
„București"
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Tratative constructive 
pentru consolidarea păcii

Lupta pentru apărarea 
păcii—sarcină principală

ROMA 12 (Agerpres). — La 
Siena, unde s-a desfășurat 
festivalul ziarului „Unita", a 
avut loc un miting la care 
Palmiro Togliatti, secretarul 
general al P C. Italian, a 
rostit o amplă cuvîntare con
sacrată problemelor funda
mentale ale luptei pentru pace 
și securitate internațională. A 
lupta acum împotriva primej
diei de război, a o demasca, a 
trezi vigilența tuturor cetățe
nilor împotriva acestei per
spective grave, — iată sarcina 
tuturor oamenilor de bună 
credință, a spus P. Togliatti.

Avem de-a face cu două 
părți, a declarat el în conti
nuare : partea sovietică, socia
listă, care propune tratative 
pentru reglementarea proble
mei germane pe cale pașnică 
pe baza recunoașterii situației 
existente în prezent, fără a a- 
duce prejudicii nimănui, și 
partea imperialistă care îm
pinge la război, irefuzînd chiar 
tratativele, deoarece vrea să 
pună stăpînire prin forță pe 
Republica Democrată Germa
nă și în felul acesta să-și 
creeze o bază militară traini
că în întreaga Germanie.

Nu vrem să fie război. A- 
ceastă sarcină o punem în 
centrul activității partidului 
nostru. De aceea îi chemăm pe 
toți cetățenii să se unească, să 
analizeze această primejdie, 
să-și dea seama cu precizie, de 
proporțiile ei, să lupte pentru 
apărarea păcii, împotriva a- 
celora care pun la cale un 
război.

Pe teritoriul nostru, a spus
-----•----- --------------

Declarația purtătorului 
de cuvînt al 

Departamentului de Stat
NEW YORK 12 (Agerpres). 

Agenția United Press Interna
tional anunță din Washington:

Purtătorul de cu vînt al De
partamentului de Stat pentru 
problemele presei, Reap, a fă
cut următoarea declarație în 
problema Berlinului :

„Președintele și secretarul 
de Stat au dat de înțeles că 
speră în posibilitatea organi
zării unor tratative rodnice- 
Credem că tratative serioase 
ar trebui să aibă loc”.

-----•-----

Cruntă prigoană
In Germania occidcnîală
BONN 12 (Agerpres). - Pre

sa anunță că în Germania oc
cidentală continuă arestările. 
„General-Anzeiger" (Bonn) re
latează că în landul Renania- 
Palatinat au fost arestate ur
mătoarele persoane : Grimm, 
fost secretar al Organizației 
din Bremen a P.C. din Ger
mania, Blumenthal, fost mem
bru în conducerea Organiza
ției din Dusseldorf a Uniunii 
Tineretului Liber German, și 
F. Halein, fost deputat în 
Landtag din partea fracțiunii 
P.C. din Germania. Ziarele 
informează că „vina" aresta- 
ților este de a fi editat la 
Mainz un ziar care îndemna 
populația ca la apropiatele 
alegeri parlamentare să vo
teze pentru Partidul Uniunea 
Germană a păcii.

în continuare Togliatti, se a- 
flă ceva .îngrozitor, înspăimîn- 
tător, de existența căruia ce
tățenii uită uneori și anume 
bazele americane pentru lan
sarea rachetelor atomice. Pa- 
re-se că majoritatea italieni
lor nu-și dau prea bine seama 
de aceasta. Este lipsit de sens 
să-i acuzăm pe conducătorii 
sovietici că amenință atunci 
cînd avertizează că războiul 
atomic poate duce la distru
gerea unor întregi națiuni- 
Nu, primejdia o constituie ba
zele agresive care pot atrage 
ca un magnet proiectilele ato
mice pe teritoriul nostru.

In încheierea cuvîntării sale, 
în aplauzele furtunoase ale a- 
sistenței, Palmiro Togliatti a 
chemat întregul popor italian 
să-și întărească unitatea în 
lupta pentru pace-

Presa americană 
despre cuvîntarea 

rostită de N. S. Hrușciov 
în orașul Voljski

NEW YORK 12 (Agerpres). 
Toate ziarele newyorkeze și 
agențiile americane de presă 
informează despre cuvîntarea 
rostită de N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., la mitingul con
sacrat punerii în funcțiune a 
Hidrocentralei „Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S". ln ex
punerile succinte ale cuvîn
tării lui N. S. Hrușciov, zia
rele și agențiile de presă re
levă declarația lui că trebuie 
să aibă loc tratative cu pri
vire la problema Tratatului de 
pace cu Germania.

Presa americană scoate în 
evidență tonul calm și mode
rat al cuvîntării șefului gu
vernului sovietic.

Ziarul ..New York Times” a 
publicat o informație a cores
pondentului său Theodor Sha- 
bad cu privire la cuvîntarea 
lui N. S. Hrușciov sub titlul 
„Hrușciov vede speranțe în
tr-o conferință”. Sub titlul 
„Conferința pentru Berlin va 
avea loc” ziarul „New York 
Herald Tribune" publică o 
știre transmisă din Stalingrad 
de corespondentul agenției 
Associated Press. Corespon
dentul citează cuvintele lui

N. S. Hrușciov că trebuie fo
losite toate posibilitățile pen
tru tratative și luate măsuri 
pentru preîntâmpinarea răz
boiului.

A sosit timpul ca toate 
forțele iubitoare de pace 

să ceară tratative 
imediate în problema 

germană
PARIS (Agerpres). — Consiliul 

păcii din departamentul Sena, 
(Franfa) a publicat o declarație 
în care se arată că săptămîna de 
la 9—15 octombrie va fi decla
rată săptămînă de acțiune pentru 
încheierea Tratatului de pace cu 
cele două state germane. Decla
rația amintește că „la 17 ani de 
la victoria puterilor aliate asupra 
armatei hitleriste, Tratatul de pace 
cu Germania nu a fosf încă sem
nat. Violînd acordurile interaliate, 
puterile occidentale au permis 
reînvierea militarismului și a spi
ritului de revanșă în Germania 
occidentală".

Declarația condamnă reînvierea 
militarismului german care „a 
provocat o puternică creștere a 
încordării internaționale". în de
clarație se subliniază că este deo
sebit de periculos faptul că în 
ultima sa conferință de presă 
de Gaulle „nu a propus tratative 
pentru a se găsi o rezolvare a 
problemei germane și că în loc 
de aceasta el a înfățișat ipoteza 
unui conflict mondial".

După ce arată că mișcarea pen
tru pace a luptat necontenit pen
tru realizarea unui acord al ma
rilor puteri în ce privește dezar
marea generală, totală și contro
lată, în care să se prevadă pe 
primul plan interzicerea armelor 
de distrugere în masă și a expe
riențelor nucleare, în declarație 
se arată : „A sosit timpul ca 
toate forjele iubitoare de pace 
să ceară tratative imediate in 
problema germană, astfel ca pu
terile care au luptat împotriva 
Germaniei hitleriste să semneze 
un Tratat de pace cu cele două 
state germane. Comitetele de 
pace, partizanii păcii din Paris 
și din departamentul Sena, 
se arată în declarație, vor lupta 
și pe mal departe pentru solu
tionarea pașnică a problemei ger
mane".

Brazilia va promova 
o politică 

independentă 
în problemele 
Internationale

RIO DE JANEIRO. 13 (A- 
gerpres). Potrivit corespon
dentului din Rio de Janeiro 
al ziarului „New York Times”* 
noul ministru al Afacerilor 
Externe al Braziliei, Fran
cisco Santiago Dantas, a de
clarat că Brazilia va promo
va o politică independentă în 
problemele Internaționale. El 
a arătat că guvernul va con
tinua tratativele Începute în 
timpul administrației fostului 
președinte Quadros cu pri
vire la stabilirea de relații 
diplomatice între Brazilia și 
Uniunea Sovietică-

Referindu-se la problema 
restabilirii drepturile legale 
ale R- P. Chineze în O-N.U-, 
Dantas și-a exprimat părerea 
că această problemă trebuie să 
fie discutată la cea de-a 16-a 
sesiune a Adunării Generale 
a O N.U.

Considerăm necesar să ex
tindem sfera relațiilor cu ce
lelalte țări, fără nici o dis
criminare ideologică, cu con
vingerea că vom putea astfel 
să slujim mai bine cauza pă
cii și să contribuim la dez
voltarea comerțului cu celelal
te țări', a declarat Dantas-

-----•-----

Tratativele 
sovieto-cubane
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 12 sep
tembrie au avut loc la Krem
lin tratativele sovieto-cuibane. 
La ele au participat dr. Osval
do Dorticos Torrado, președin
tele Republicii Cuba, și per
soanele care îl însoțesc iar 
din partea sovietică — Leonid 
Brejnev, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S-, Alexei Kosîghin, 
prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și alți oameni de stat sovie
tici. în timpul tratativelor 
care au decurs într-o atmos
feră de prietenie frățească și 
deplină înțelegere reciprocă, 
au fost discutate o sferă lar
gă de probleme interesînd 
ambele țări.

In preajma celui de al XXIRlea Congres ai P. C. U. S.

Omul sovietic = creator
mi aduc aminte 
cu emoție de 
cuvintele unui 
vechi membru al 
P.C.U.S. rostite la 
o întîlnire cu ti

neretul din raionul Lenlngrad- 
skl al Moscovei :

— Visam în tinerețea noas
tră ca munca tipografului, ori 
a oamenilor din atelierele de 
foc să fie creație; luptam 
pentru ca muțicul rus, care a 
cunoscut o viață atît de chi
nuită să: știe ce-1 aceea să fii 
stăpîn pe viața ce ți-o petreci 
pe acest pămînt. Partidul nos
tru a luptat totdeauna și va 
lupta pentru creație, dragii 
mei 1 Să țineți minte aceasta 
cit veți trăi și s-o spuneți co
piilor și nepoților voștri.

Creație... Cit de frumos este 
sensul nou, comunist al aces
tor cîteva litere din alfabet 
care, alăturate, reprezintă 
marele adevăr al realității so
vietice contemporane.

întreaga Uniune Sovietică 
întâmpină cel de al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S. Vizitînd 
fabricile, uzinele, institutele 
de cercetări, universitățile, ci
tind sutele și sutele de ziare, 
din toate colțurile uriașului 
continent sovietic Iți apare în 
fața ochilor, ca într-un film, 
rezultatul minunat al creației.

Este pur și simplu impresio
nantă participarea milioane
lor de oameni simpli sovie
tici la discutarea Proiectului 
de Program al P.C.U.S. care 
deschide orizonturi nemaivă
zute activității creatoare.

Nicolai Pleskievici lucrează 
la Uzinele „Krasnîi proletarii". 
Este șeful unei brigăzi a mun
cii comuniste din această 
mare cetate industrială a 
Moscovei. Activitatea brigăzii 
se desfășoară normai : toți 
tinerii învață — care la școli, 
care la institute, recent s-au

aplicat cîteva Inovații intere
sante, toți cîștigă bine, parti
cipă la activitatea obștească, 
într-un cuvînt se poate duce 
o viață liniștită. Dar...

în acest „dar" rezidă marea 
forță a omului sovietic.

Nicolai Pleskievici și com- 
somoliștii din brigada Iul au 
supus discuției Întregului co
lectiv al uzinei, opiniei pu
blice din Moscova, problema 
tehnicii viitorului. Ei au pro
pus, pe baza experienței acu
mulate, ca in marile între
prinderi să fie create secții 
speciale de mecanizare com
plexă șl automatizare, care, 
fără a mări numărul de teh
nicieni și ingineri, trebuie să 
concentreze pe toți cei care 
în respectiva unitate industri
ală se ocupă de această la
tură a producției. Desigur că 
aducerea la îndeplinire a a- 
cestei propuneri necesită anu
mite schimbări, presupune in
troducerea cu și mai mult cu
raj a ideilor noi, presupune 
ca viața să nu fie... „liniștită".

Aceasta este însă Creația.
Iată și un alt exemplu ; la 

Combinatul Metalurgic din 
Moscova inginera Galina Va- 
silieva are misiunea să cerce
teze șarjele. Galina este însă 
om sovietic. Și această înaltă 
calitate umană a făcut-o să 
nu se mulțumească doar cu 
îndeplinirea conștiincioasă a 
îndatoririlor sale. Colectivul 
în care lucrează ea și-a luat 
angajamentul ca împreună cu 
un grup de cercetători de la 
un institut de specialitate să 
mărească cu 20 la sută indi
cele de calitate a oțelurilor 
speciale.

— Dacă fiecare om la locul 
său de muncă — remarca unul 
din vechii muncitori ai com
binatului — va proceda așa 
cum a procedat Galina și to
varășii ei, cuvintele înflăcă-

rate ale Proiectului de Pro
gram al Partidului nostru vor 
prinde viață și mai devreme.

Și asemenea oameni în Uni
unea Sovietică sînt milioane.

în întrecerea în cinstea 
Congresului nu se nasc doar 
planuri noi, doar idei avîn- 
tate, ci se căles0 oamenii. 
Iată ce povestea zilele tre
cute în ziarul „Pravda" tova
rășul B. Simankov, secretarul 
comitetului orășenesc de 
partid din orașul Kuibîșev.

în brigada lui Kostantin Lu- 
baev, de la uzina metalurgică 
din localitate, a fost primit cu 
un timp în urmă și tînărul Ni
colai Voronțov. "Bobocul" nu 
prea era ordonat, oîteodată 
era chiar indisciplinat. Unii 
membri ai brigăzii — e adevă
rat foarte puțini — propuneau 
ca Voronțov să fie transferat 
în altă parte.

— Cum asta, să-l transfe
răm ? i-a întrebat Lubaev. Noi 
îl vom transfera, alții îl vor 
transfera, și ce o să fie cu el? 
V-ați gîndit voi la asta ? La 
urma urmei e rușine ca un co
lectiv să se dovedească inca
pabil. Nu putem noi să-l 
schimbăm ? Putem oare să 
fim indiferenți față de un om?. 
Viața nu este un transfer per
manent 1

Lubaev i-a atras pe toți to
varășii săi în educarea Iui 
Voronțov. A trecut timpul.

Azi Voronțov aste unul din 
fruntașii întreprinderii, un om 
care răspunde de creșterea

calificării unor „boboci" ve- 
niți de la școala proiesională 
și participă activ la viața 
intregii brigăzi.

Nicolai Pleskevici, Galina 
Vasilieva, Constantin Lubaev
— iată doar trei oameni sovie
tici despre care am vrut să 
vă vorbesc, trei oameni din 
uriașa armată pașnică a con
structorilor comunismului.

Peste puțin timp va începe 
al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S. In noua sală a Con
greselor ce se ridică strălu
citoare în albeața ei printre 
vechile palate ale Kremlinului 
vor veni trimișii comuniștilor 
din toate colțurile uriașei țări. 
Ei vor raporta succesele obți
nute în întrecerea în cinstea 
mărețului eveniment așteptat 
cu interes în întreaga lume. 
In primele rînduri ale marii 
întreceri sînt cei pe care îi 
putem numi pe drept cuvînt 
(chiar dacă buletinul de iden
titate nu înregistrează faptul)
— creatori :

creatori ai hidrocentralei de 
la Stalingrad și ai turbinelor 
uriașe ;

creatori ai culturii și ai șco
lilor ;

creatori ai orașelor noi și 
ai hărților Lunei ;

creatori ai navelor satelit 
și ai fructelor ce se coc în 
pustiuri aduse la viață.

Creatori ai lumii noi, ai 
comunismului.

ALEXANDRU STARK

L

Lucrările Congresului 
Partidului Muncii din Coreea

Seminarul internațional pe tema 
„Idealurile tineretului și răspunderea 
ce-i revine pentru menținerea păcii“

În orașul Poughkeepsie 
(statul New York) și-a 
încheiat lucrările cel 

de-al II-lea seminar interna
țional pe tema „Idealurile ti
neretului și răspunderea ce-i 
revine pentru menținerea pă
cii". Seminarul a fost orga
nizat în conformitate cu a- 
cordul dintre Comitetul ame
rican ai quakerilor și Comi
tetul organizațiilor de tineret 
din U.R.S.S. Tineri și tinere 
din 13 țări - în discuții ani
mate, prietenești, au abordat 
o serie de probleme legate 
de participarea tinerilor la 
dezvoltarea economică a ță
rilor lor, la lupta pentru de
zarmare, la lărgirea colabo
rării internaționale, precum 
și rolul tineretului în conso
lidarea independenței națio
nale. Participanții la seminar 
au exprimat în unanimitate 
dezideratul ca și pe viitor să

se continue contactele utile 
între tineretul din diferite 
țări, să se întreprindă acțiuni 
energice pentru asigurarea 
păcii pe calea dezarmării ge
nerale și totale, să se con
tribuie la obținerea și conso
lidarea independenței națio
nale a tuturor popoarelor și 
țărilor care luptă împotriva 
colonialismului.

La seminar a fost exprimată 
părerea că problemele inter
naționale trebuie rezolvate pe 
cale pașnică pe baza egali
tății tuturor statelor, a nea
mestecului în treburile lor 
interne și a colaborării inter
naționale.

Parlamentul congelez 
cere să fie luate 
măsuri împotriva 

marionetelor 
colonialiste 

din Katanga
LEOPOLDVILLE 12 (Ager

pres). Agenția Reuter relatea
ză că Parlamentul congolez a 
adoptat la sfințitul săptămî- 
nii trecute, în cadrul unei se
siuni închise, o rezoluție ce
rînd luarea unor măsuri ener
gice împotriva marionetelor 
colonialiste din Katanga. Re
zoluția cere arestarea lui 
Chombe, dizolvarea „parla
mentului" katanghez, dezar
marea jandarmeriei Iul Chom
be și trimiterea unor trupe 
congoleze în provincia Ka
tanga-

în Katanga, Chombe își pu
ne în stare de alarmă armata 
sa de mercenari. El refuză cu 
insolență orice tratative cu 
guvernul central-

PHENIAN 12 (Agerpres). - 
Congresul al IV-lea al Parti
dului Muncii din Coreea își 
continuă lucrările.

La ședința din dimineața zi
lei de 12 septembrie a Congre
sului, Kim Gher Im, vicepre
ședintele Comisiei Centrale de 
Revizie a Partidului Muncii 
din Coreea, luînd cuvîntul la 
cel de-al doilea punct de pe 
ordinea de zi a prezentat ra
portul de activitate al Comi
siei Centrale de Revizie. El a 
subliniat că în perioada care 
a trecut după Congresul al 
III-lea al partidului, s-a întă
rit considerabil baza economi- 
co-financiară a partidului.

Aooi au început discuțiile 
pe marginea raportului de ac
tivitate al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Co
reea și al Comisiei Centrale 
de Revizie.

întâmpinat cu ovații furtu
noase de cei prezenți la con
gres, F. R. Kozlov, membru al 
Prezidiului și secretar al C.C. 
al P.C.U S-, conducătorul de
legației sovietice, a rostit în 
cursul aceleași ședințe o cu
vîntare.

Ședința de dimineață a Con
gresului s-a încheiat cu cuvîn
tarea lui Pak Kim Cer, mem
bru al Prezidiului, vicepre
ședinte al CC. al Partidului 
Muncii din Coreea, consacrată 
realizărilor obținute în con
strucția organizatorică și da 
partid în perioada la care sa 
referă raportul șl sarcinilor 
sporirii continue a rolului or-

ganizațiilor de partid și al 
membrilor de partid în con
strucția socialistă.

în ședința din după-amiaza 
zilei de 12 septembrie a Con
gresului Partidului Muncii din 
Coreea au continuat discuțiile.

Toți vorbitorii au aprobat 
întirutotul activitatea practică 
a C C. al Partidului Muncii 
din Coreea în perioada care a 
trecut de la al treilea congres, 
au raportat despre succesele 
lor în muncă, și-au exprimat 
ferma hotărîre de a îndeplini 
sarcinile care stau în fața po
porului coreean în construirea 
socialismului-

în această ședință a luat 
cuvîintul șeful delegației Parti
dului Comunist Chinez, Den 
Siao-pin, secretar general al 
C-C- al Partidului Comunist 
Chinez, care a dat citire salu
tului C C. al P-C-C. adresat 
congresului. Congresul a fost 
salutat, de asemenea, de re
prezentanți al Partidului So
cialist Unit din Germania șl 
Partidului Comunist din Ja
ponia.

Congresul își continuă lu
crările la 13 septembrie.

s-a terminat 
furnal din lume. în felul ace- 
muncit la construcția fuma-

La Uzina metalurgică „Lenin" din Krivoirog 
construirea celui mai mare 
sta comsomofiștii care au 
lului-gigant și-au îndeplinit angajamentul luat : în cinstea 
celui de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S. furnalul va livra 

fontă patriei.

PENTRU ÎNTĂRIREA

S. U. A.: Noi fonduri psntru... agravarea 
încordării internaționale

WASHINGTON 12 (Ager
pres). S-U.A. își intensifică tot 
mai mult pregătirile militare 
în scopul întreținerii isteriei 
războinice și al agravării situa, 
ției internaționale. După cum 
relatează agenția U.P.I., la 11 
septembrie Camera Repre
zentanților a aprobat un pro
iect de lege care prevede alo
carea de noi fonduri pentru 
construcții militare. Aceste 
fonduri, în valoare de 
13.142.000 dolari vor fi folosi
te pentru amenajarea și mă

rirea bazelor militare ameri
cane din Europa occidentală. 
Proiectul de lege prevede ca, 
din suma alocată 6.432.000 do
lari să fie investiți în diferi
tele proiecte de construcții 
militare în Germania occiden
tală, 2.7S3.000 în Turcia, 
1.940.000 în Marea' Britanie, 
911.000 în insulele Azore, 
406.000 în Italia, 407.000 în 
Franța, 115.000 în Spania, 
103.000 în Grecia și 45.000 în 
Groelanda.

PATRIEI SOCIALISTE

Conferința de
NEW YORK 12 (Agerpres) 

TASS transmite : Cea de-a 
7-a conferință de la Pugwash 
își continuă lucrările în ora
șul Stowe din statul Vermont. 
Peste 40 de oameni de știință 
din 13 țări au încheiat cu 
succes prima etapă a lucră
rilor conferinței.

Oamenii de știință ameri
cani și sovietici au fost de

e aflăm la Uzinele me- 
i și de semifa- 

din

T\Te aflam 
y talurgice 

bricate
(BMHW). 
lucrează o brigadă a 
tului, se aud numeroase gla
suri. Ne apropiem. Aflăm că 
tocmai are loc o aprinsă dis
cuție pornită 
bare, pe care 
pus-o brigăzii sale, formată 
din 20 de topitori, turnători 
și conducători de macarale : 
„Ce am putea întreprinde 
pentru a întâmpina așa cum 
se cuvine alegerile pentru or
ganele populare care vor avea 
loc la 17 septembrie ?“.

- Este limpede — spune un 
membru al brigăzii — dăm

Berlin
Din hala în care 

tinere-

de la o între- 
brigadierul a

Uzinele de zinc din Freiberg (R. D. Germană), au lost înzestrate cu utilaj modern. în 
fotografie : muncitorii lucrează la montarea noului utilaj, care va intra în funcțiune în 

cursul acestui an.

voturile noastre candidaților 
Frontului Național și ne pre
zentăm dis-de-dimineață prin
tre primii la urne...

- Acest lucru este firesc - 
răspunde un altul. Aceasta 
însă să fie oare tot ce facem ?

Corespondență 
specială din Berlin 

pentru „Scinteia 
tineretului'1

Discuția s-a încins.
— Am îndeplinit planul nos

tru semestrial în proporție de 
102 la sută...

— 55.500 mărci economii. A- 
ceasta nu înseamnă oare ni
mic ?

— Trebuie să ne gîndim me
reu la ceva nou. Nu este su
ficient să ne lăudăm cu rea
lizările vechi. Trebuie să în
treprindem și să realizăm în
totdeauna ceva concret, răs
punde un tînăr topitor.

— Nu ne putem mulțumi 
cu ceea ce s-a realizat pînă 
acum. Un tovarăș a remarcat 
just cînd a spus că trebuie să 
ne gîndim mereu la ceva nou
- a spus brigadierul.

Membrii brigăzii dădeau 
aprobativ din cap. Discuția 
n-a fost purtată în zadar, 
căci în cursul ei s-a născut o 
idee nouă. S-a analizat ur
mătoarea situație: atunci cînd 
un schimb înlocuiește pe ce
lălalt se naște întotdeauna un 
interval de timp în care cu
rele de topire și formele stau 
nefolosite, deci un timp mort.

- Ar trebui să colaborăm 
mai bine atunci cînd un 
schimb înlocuiește pe celălalt
— constată cineva.

— Fiecare din brigăzi luptă 
pentru titlul de „brigadă 
fruntașă". Sîntem trei brigăzi 
care lucrăm în același sector. 
Folosim aceleași cuptoare și 
forme, sîntem trei brigăzi 
care luptăm pentru același

titlu. Dar în intervalul cînd 
aceste brigăzi se schimbă una 
pe cealaltă există timpi morți. 
Noi trebuie să folosim acești 
timpi morți — iată concluzia 
dezbaterii.

Chiar a doua zi a avut loc 
o consfătuire a brigadierilor. 
Propunerea a fost tradusă în 
fapt. Brigăzile au încetat să 
lupte fiecare separat pentru 
titlul de „brigadă fruntașă”; 
toate cele trei brigăzi s-au 
antrenat în lupta pentru titlul 
de „sector de muncă fruntaș". 
Ca prim rezultat, timpii 
morți între schimburi au dis
părut. Fiecare din brigăzi este 
interesată ca atunci cînd se 
termină schimbul să lase ast
fel locul de muncă incit ur
mătoarea brigadă să poată să 
lucreze de la început cu 
întregul randament. Aceste 
schimbări au avut drept ur
mare că cele trei brigăzi au 
început să prelucreze pe zi cu 5 
tone mai mult aluminiu pur.

Puțin timp după această 
intîmplare a urmat ziua de 
13 august — zi în care au 
intrat în vigoare măsurile a- 
doptate de guvernul R.D. Ger
mane la Berlin.

...Șase membri ai brigăzii 
au răspuns apelului C.C. al 
U.T.L.G. de a se încadra vo
luntar în rîndurile forțelor 
armate ale R.D. Germane și 
au plecat din uzina. Cu toate 
acestea, munca în brigadă se 
desfășoară ritmic. Planul este 
îndeplinit zi de zi. Deși din 
sector lipsesc șase tineri mun
citori, el înaintează cu sigu
ranță spre cucerirea titlului 
de „sector de muncă fruntaș". 
In aceasta constă modesta 
contribuție a tinerilor din 
uzină în cinstea apropiatelor 
alegeri pentru organele popu
lare în R.D. Germană, la în
tărirea și înflorirea patriei 
lor socialiste.

HERBERT HEMMANN

Berlin, 11 septembrie 1961.

Grevă generală 
în Liberia

MONROVIA 12 (Agerpres). 
- După cum anunță agențiile 
de presăt la 11 septembrie 
muncitorii liberie ni au decla
rat o grevă generală cerînd 
sporirea salariilor și eliberarea 
liderilor sindicali arestați.

Aproximativ 15.000 de gre
viști au organizat la Monro
via, capitala Liberiei, la 11 
septembrie, o mane demonstra
ție. Guvernul a trimis împo
triva demonstranților armata 
și poliția. In urma ciocnirii 
care a avut lac au fost ră
niți patru muncitori. Zeci de 
demonstranți au fost arestați.

In Monrovia domnește o 
atmosferă de încordare.

-----•-----

Condamnarea 
unui călău monstruos

OBOL 12 (Agerpres). — TASS 
transmite: Tribunalul Suprem al 
R.S.S. Bieloruse, în deplasare în 
satul Obol, a judecat timp de 
patru zile procesul lui Nikolai 
Eckert, fostul șef al poliției din 
gara bielorusă Obol, vinovat de 
trădarea patriei, asasinarea de ce
tățeni sovietici, organizarea de 
expedifii de pedepsire împotriva 
partizanilor și de alte fărădelegi 
săvîrșite în anii celui de-al doilea 
război mondial. Nikolai Eckert, 
alias Nikolai Nevedomski, a fost 
condamnat la maximum de pe
deapsă, la moarte prin împușcare.

In cursul procesului au ieșit la 
iveală, pas cu pas, monstruoasele 
crime ale acestui asasin și călău, 
descoperit în orașul Orenburg.

La proces au luat cuvînful nu
meroși martori oculari ai bestia
lităților comise de Eckert împo
triva oamenilor sovietici. El a 
participat, de asemenea, la lichi
darea organizației comsomolisfe 
clandestine „Tinerii răzbunători" 
care acționa în regiunea gării 
Obol.

Cei prezenji la proces și-au ex
primat aprobarea față de sentință. I

la Pugwash
acord că savanții nu numai că 
au datoria să preîntâmpine fo
losirea științei în scopuri dis
tructive, dar ei trebuie să 
contribuie la folosirea știin
ței în scopuri pașnice.

La 11 septembrie a început 
cea de-a doua etapă a lucră
rilor conferinței în timpul că
reia oamenii de știință vor 
examina problemele dezarmă
rii. Pentru a participa la dis
cutarea acestei probleme, la 
conferință au sosit oameni de 
știință englezi laureați ai Pre
miului Nobel, Noel-Baker, J. 
Cockoroft, p. Blackett; F. 
Perrin, înaltul comisar pen
tru- energia atomică (Franța), 
M. Oliphant, unul din cei mai 
mari savanți australieni, fost 
președintele al Academiei de 
Științe a Australiei, și alții- 

în numele oamenilor de 
știință sovietici acad. A. V. 
Topciev a prezentat propuneri 
menite să ducă la dezarmarea 
generală și totală.

Pentru ce a fost 
condamnat 

la închisoare 
Bertrand Russell

LONDRA 12 (Agerpres). — 
Agenția France Presse rela
tează că la 12 septembrie tri
bunalul din Bow Street l-a 
condamnat pe cunoscutul filo
zof englez și militant pentru 
dezarmarea nucleară, Bertrand 
Russell, la șapte zile închi
soare pentru motivul de a fi 
refuzat să anuleze o manifes
tație a mișcării pentru dezar
marea nucleară prevăzută să 
aibă loc la 17 septembrie în 
fața parlamentului englez.

împreună cu Bertrand Rus
sell au fost condamnați alți 36 
de membri ai „comitetului ce
lor 100" care luptă pentru dez
armarea nucleară.

Agenția France Presse pre
cizează că publicul londonez 
care se afla în sala tribunalu
lui a primit cu strigăte de in
dignare sentința pronunțată de 
instanță.
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BELGRAD. — La 11 sep
tembrie, ministrul Comerțului 
al Republicii Populare Romi
ne, Gogu Radulescu, a avut o 
convorbire privind relațiile 
comerciale dintre Republica 
Populară Romînă și Republi
ca Populară Federativă Iugo
slavia, cu Mijalko Todorovici, 
vicepreședinte al Vecei Execu
tive Federative a R.P.F. Iugo
slavia.

BERLIN. Continuindu-și vi
zita în R. D- Germană, acad. 
Atanase Joja, președintele 
Academiei R.P.R-, a fost pri
mit de prof, peter Adolf Thie
ssen, președintele Consiliului 
de cercetări științifice al Aca
demiei de Științe din Berlin.

Acad- Atanase Joja a pre
zentat la Institutul de filozo
fie al Academiei de Științe din 
Berlin conferința intitulată 
„Principiul gîndirii”.

DUBLIN. — La Dublin s-au 
desfășurat concomitent lucră
rile Congresului al XIX-lea al 
Societății internaționale de 
chirurgie și ale Congresului al 
V-lea al Societății internațio
nale cardio-vasculare.

Delegația romînă la aceste 
congrese a fost compusă din 
prof. dr. Ion Făgărășanu și 
dr. Adrian Oproiu. Prof. dr. 
I. Făgărășanu a fost ales vice
președinte al congreselor, iar 
în zilele de 7 și 8 septembrie

a condus lucrările in calitate 
de președinte.

Delegația romînă a prezen
tat trei comunicări care au 
fost primite cu mult interes 
de către participanți.

PARIS. Potrivit datelor pre
liminare, în cursul primei 
săptămîni de la inaugurarea 
ei, Expoziția sovietică de la 
Paris a fost vizitată de peste 
2-000.060 de francezi.

HANOI- Postul de radio 
„Vocea Laosului” relatează că 
la 6 septembrie clica Fumi 
Nosavan-Boun Oum, sprijinită 
de S.U-A , a parașutat aproxi
mativ 200 de rebeli într-o re
giune situată la 20 kilometri 
de Sala Fukun. Rebelii au fost 
descoperit! imediat și deci
mați.

NEW YORK. După cum re
latează agențiile americane de 
presă, uraganul ..Caria", care 
s-a abătut asupra regiunii de 
coastă și sudice a statului 
Texas, provoacă pagube uria
șe în drumul său- De-a lungul 
coastei, vînturi cu o viteză 
între 170-280 km. pe oră au 
semănat distrugerea pe o dis
tanță de circa 500 km. Numă
rul persoanelor evacuate s-a 
ridicat la aproape 500.000. Pa
gubele provocate recoltelor de 
bumbac, orez și de alte cul
turi se ridică la circa o sută de 
milioane de dolari.
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