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SPRE TITLUL

Din experiența unor brigăzi de producție ale tineretului

Fiecare angajament - îndeplinitInițiativă, organizare, 
disciplină

Aș vrea să vă vorbesc des
pre felul cum ne organizăm 
munca. Dimineața, venim îna
inte de începerea lucrului, 
controlăm mașinile, scoatem 
materialele de care avem ne
voie, ccszsulzăm des 
că încă de la 2zce 

la seh-zz.
lele necesare pentru 
Ascuțzm cuțitele, le 
la magazie pe cele uzate ca 
să nu fim nevoiți să facem 
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lucrează în brigadă la fi; 
nisarea cilindrilor mici pen
tru motoarele cu explo
zie. Pregătindu-și din timp 
sculele el economisește zilnic 
cel puțin 20 de minute. Buna 
organizare a zntmc 
in brigada noastră 
aspect. Erte vorâ 
area sculelor in i 

este deloc un luc 
Noi așezăm piesele 
operațiilor, cuțitele de strunjit 
exterior și interior de o parte, 
alezoarele de alta etc. Acest 
lucru ne ajută de asemenea

x

O buna pregătire profesionala
Brigada noastră de pro

ducție își desfășoară activita
tea în atelierul subansamble 
din cadrul sectorului VI de 
producție. Începînd din aceas
tă lună, brigada a pornit în
trecerea pentru obținerea ti
tlului de brigadă fruntașă. A- 
ceastă întrecere este privită cu 
viu interes de toți membrii 
brigăzii, care participă cu en
tuziasm la întrecerea socialis
tă pentru realizarea tuturor 
angajamentelor cuprinse în 
programul de lucru al brigă
zii; Unul din obiectivele cu
prinse în program se referă la 
îmbunătățirea continuă a ca
lității produselor pe care le 
executăm.

Pentru a 
obiectiv, o 
ție acordăm 
ficării tuturor membrilor 
brigăzii. în această privință 
a fost prevăzut în progra-

acest 
aten- 
cali-

îndeplini 
deosebită 

ridicării

AUREL BRĂTULESCU 
responsabilul brigăzii 

de producție a tineretului 
atelierul subansamble 

Uzinele „Semănătoarea"

(Continuare în pag. a IV-a)

într-o 
pe a- 
griju- 
discu- 
unde,

Spre producții sporite, 
piinti-o agrotehnică avan
sată. (Pe terenurile bazei 
experimentale agricole din 
Fundulea, aviația utilitară 
împrăștie îngrășăminte

chimice).
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să eliminăm timpii morți. 
Cînd avem nevoie de un cu
țit, știm precis unde-1 găsim.

La noi în brigadă și îngriji
rea mașinilor este o preocu
pare permanentă. La sCrșitul 
Cecarei de lucru, toți „-

IZ

in brigada noastră este 
foarte redus. Sint cazuri 
' ’ 2-3 luni la rând nu

Î3O 'hsciteheă re- 
Bucuței. da ,exem- 

i-a ‘chemat . lăcătu- 
bine db 6 luni.

cînd 2-3 1
avdin iiief1'

piu, n-a 
șui de mai 
Toate aceste măsuri s-au re
flectat în rezultatele obținute 
pină acum de brigadă. în ul
timele luni ne-am depășit an
gajamentele : planul de pro
ducție a fost
4 zile înainte,
l unar 400—500

CAPOTA

Uzinele de fire ți fibre eintetice de la Săvinești.

VICTOR 
responsabilul brigăzii 

de producție a tineretului, 
secția strungărie 

Uzinele „Timpuri Noi" 

mul de lucru al brigăzii 
și obiectivul „Fiecare tînăr din 
brigadă să participe într-o 
formă de ridicare a calificării 
sau la învățămîntul de cultură 
generală".

Tinerii care posedă o califi
care mai slabă, cum sînt Ma
tei Petre, Mircea Manoliu, Ion 
Mihalache și alții au fost în
drumați să urmeze cursurile de 
ridicare a calificării ce se țin 
în cadrul sectorului nostru de 
producție. Aceste cursuri își 
desfășoară activitatea încă din 
luna iunie și roadele lui sînt 
oglindite în rezultatele pe care 
tinerii le obțin în producție.

Pentru ceilalți tineri, vom 
organiza 
diere a 
concursuri pe tema „Cine știe 
meserie cîștigă" sau îi vom

cercuri de stu- 
literaturii tehnice,

— Autobuzul pleacă peste 
două minute !

Și anunțînd pasagerii gră
biți, șoferul se așează în fața 
volanului.

Peste cinci minute Piatra 
Neamț rămîne în urmă, pitu
lată în boarea umedă, lăptoa
să, a dimineții de toamnă. Ne 
apropiem cu 60 de kilometri 
pe oră de „Cetatea Relonu
lui".

Un bătrîn îmbrăcat 
scurtă de piele, pătată 
locuri de var, purtînd 
liu o servietă, continuă 
ția începută, cine știe 
cu o fată.

— Și deci, ești hotărîtă, 
pleci din Săvinești! ?

— Da, trebuie, deși îmi pare 
foarte rău — răspunde tînăra 
și chipul ei mărturisește re
gretul.

— Eu rămîn-.. O să începem 
bătălia de la „marginea Pie
trei". Cu toate puterile o s-o 
începem.

Apoi devine visător. Se gîn- 
dește ca un strateg optimist 
cum o să înceapă bătălia de la 
„marginea Pietrei".

Ea se interesează:

La noi în întreprindere se 
întrec pentru titlul de briga
dă fruntașă toate cele 14 bri
găzi de producție ale tinere-

In unele brigăzi, cum sint 
cele conduse de tinerii Ioana 
Spinu și Marin Caval fiecare 
muncitor își îndeplinește an
gajamentele luate. în alte ca
zuri insă, deși brigăzile obțin 
rezultate bune in ansamblu, 
printre membrii lor sint și ti
neri codași. Ori se știe că în 
întrecerea pentru titlul de 
brigadă fruntașă dacă fie și un 
tînăr nu-și îndeplinește chiar 
și o singură sarcină,.brigăzii 
nu i se acordă acest titlu.

Ne-am propus să ajtbtăm 
astfel brigăzile incit în cadrul 
lor fiecare tînăr să-și îndepli
nească angajamentele. In a-

Meridian chimic (II)
SĂVINEȘTI — ROZNOV

dumneata 
facultate 1 
apropiem 
de kilo- 

pe oră de 
Relo-

— La pensie cină o să ie- 
șiți ?

El zîmbește și face un gest 
larg, de parcă ar vrea să a- 
lunge acest gînd.

■— Cînd te în
torci 
de la

Ne 
cu 60 
metri 
„Cetatea 
nului". Discuția 
celor doi conti
nuă. Și lucruri
le se limpezesc. 
Fata a fost la
borantă la Combinatul de la 
Săvinești. Și-a luat examenul 
de maturitate și va învăța to 
nele izotopilor radioactivi in
tr-o facultate. Bătrinul e șef 
de șantier. A terminat o serie 
de lucrări pe șantierul de la 
Roznov și se pregătește pen
tru „bătălia" care se dă la 
marginea Pietrei Neamț, acolo 
unde se construiește un car
tier modern pentru muncitorii 

cest sens am popularizat în 
mod susținut experiența frun
tașilor, îndeosebi metodele fo
losite de Lucia Marin, Nicu- 
'.:na Dinu, Paraschiva Butan- 
che ca și ale altor țesătoare 
fruntașe. Paralel cu aceasta 
am analizat și am găsit și 
cauzele care făceau ca unele 
tinere să nu-și îndeplinească 
angajamentele trecute în pro
gramele brigăzilor. Printre a- 
cestea erau lipsurile nemoti
vate de la lucru și îwtîrzie- 
rile. Cu ajutorul comitetului 
sindicatului am organizat dis-

VASILE POPA
secretar al Comitetului'U.T.M. 
Țesătoria „Răscoala din 1601" 

București 

(Continuare în pag. a IV-a) 

combinatului chimic. In au
tobuzul pentru Săvinești am 
ascultat o discuție între o ti- 
nără și un bătrîn. Ea se gin- 
dea la viitor și năzuia să de

jrj av// iimiiicvbiiiiM

vină ingineră. El visa o bătă
lie care se va încheia cu 
inaugurarea unui nou cartier 
care să dea farmec vieții 
noastre noi-

Era mai degrabă un dialog 
despre viitor.

Poezia Săvineștiului
Coborâm tn furnicarul de 

oameni cart ie scurg» pe a-

Joi a sos.: in Capitală, la 
invitația Consiliului General 
AAL.U.S.. delegația Asocia
ției de prietenie sovieto-romi- 
ne care va participa la mani
festările din cadrul Lunii 
prieteniei romino-sovietice.

Delegația este compusă din : 
Natalia Pisarenko, președinta 
Prezidiului Asociației de prie
tenie și relații culturale cu ță
rile străine din RBB. Moldo
venească, conducătoarea dele
gației ; Aleksandr Trosin. 
membru corespondent al Aca
demiei de Științe a U.RSA. 
directorul Institutului de ci- 
tologle din Leningrad, preșe
dintele secției orășenești Le
ningrad a Asociației de prie
tenie sovieto-romine; Vahtang 
Beridze, președintele Filialei 
Asociației de prietenie sovie
to-romine din R.S.S. Gruzină, 
doctor în științe artistice, loc
țiitor al directorului Institutu
lui de teatru din Tbilisi. Ioa- 
chim Negruță, președintele 
colhozului ,-Dzerjinski* din 
R.SS. Moldovenească; Boris 
Sergheev, strungar, șeful unei 
brigăzi a muncii comuniste 
de la Uzina de rulmenți nr. 1

, dip Moscova.
..-.La sosise, pe aeroportul Bă- 

^nțasa.i« delegația sovietică a 
fost salutată de . tovarășii : . 
acad. P. Constantinescu-Iași și 
Marin Flarea Ionescu, vice- 

r

leile asfaltate spre „Cetatea 
Relonului" sau spre cea care 
va pregăti hrana pămîntului, 
îngrășămintele azotoase.

Clădirile combinatului se 
înfățișează vizi- 

, tatorului ca niș
te imense biju- 

I terii, una. în fața 
celeilalte) con
cepute de un ar
tist desăvîrșit :în 
mijlocul timpu
lui, ca să suge
reze lupta ce 
s-a dat aci, între 
ce a fost vechi 

nou. Cetatea re- 
înaltă, suplă, cu 

simple, 
în-'

ce este 
Ionului e 
linii arhitecturale 
dar expresive- Cetatea 
grășămintelor chimice de la 
Roznov e vastă și masivă. A- 
mîndouă răspund chemării 
partidului de a face tot mai 
plină de bucurii viața oameni
lor. Și dacă localnicii îți vor 
povesti că înainte vreme pe 
aceste meleaguri nu erau de- 
dt bordeiele celor care seor-

I

ale tinerilor ploieșteni

Muncitor

(Agerpres) Foto : S. STEINER

preșecințt ai Consmului Ge
nerai AR.LL'S, acad. lorgu 
Iordan și acad. Gh. lonescu- 
Sisești, vicepreședinți ai Aca
demiei R. P. Romine. Aurel 
Mălnășan, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe și ă 
membri ai Consiliului Gener 
A.R.L.U.S.. oameni de științ 
artă și cultură, conducători și 
activiști ai organizațiilor de 
masă, oameni ai munci;

Au participat I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București și membri ai 
ambasadei.

Oaspeții sovietici au fost o- 
biectul unei vii manifestații 
de simpatie din partea celor 
prezenți. care le-au oferit fru
moase buchete de flori.

Pe drumul
gospodăriei colective :4

’ POiteitHn to*" ' • ..•>*’ ț n <>.n n

l-am întîlnit la vizite, la seri Sate 
în sârbâtoare

n aceste zile ță
ranii muncitori 
din Cordăreni, 

Vlădeni, Mlenăuți și 
Mihăileni, raionul Do- 
rohoi, au sărbătorit 
inaugurarea de gospo
dării agricole colecti
ve în satele lor.

Pe mulți dintre cei 
prezenți la inaugura
re i-am putut întîlni 

cu

de calcul
în urmă prin gospo
dării -agricole colec
tive fruntașe din re
giune la vizitele or
ganizate de comite
tele de partid, inte- 
resîndu-se despre via
ța în G.A.C., stînd de 
vorbă cu colectiviștii 
mai vechi, citind cu 
atenție statutul G.Ă.C., 
lămurindu-și cu oca-multă vreme

I ntovărășifii au devenit colectiviști

Zn viitoarele monografii 
ale satelor Bucium, Co- 
vragiu, Balomir, Sînpe- 

tru și Undue din raionul Ha
țeg ziua de 1 octombrie va 
căpăta o însemnătate deose
bită. O zi în care țăranii 
muncitori din aceste sate au 
sărbătorit înființarea gospodă
riilor agricole colective în fie
care din satele amintite. In 
ultimul an de muncă tn înto
vărășirile agricole, ei și-au 
îmbogățit experiența și au cu
noscut avantajele organizării 
muncii în colectiv. Ei au aflat 
însă că în gospodăria colec
tivă sînt posibilități nelimi
tate pentru obținerea unor 
producții mult mai mari, pen
tru dezvoltarea, unor ramuri 
aducătoare de mari venituri și 
și-au manifestat dorința să 
meargă în vizită la colectiviș
tii vecini. Și astfel cu spriji- 

înțelegi adînca 
acestor reali-

statornicit de

moneau pămîntul să-și astîm- 
pere foamea, cu veșnica teamă 
că într-o zi apele învolburate 
ale Bistriței, coborînd dinspre 
Ceahlău, vor nărui totul în ca
lea lor, ai să ' 
semnificație a 
zări.

Stere Ioviță, 
mulți ani pe aceste meleaguri, 
citea mai deunăzi în „Sein- 
teia" interviul luat ingineru
lui George Constantinescu ve
nit din Anglia să ne viziteze 
țara. A recitit cu satisfacție 
de cîteva ori cuvintele ingine
rului : „...Un alt neadevăr,
care trebuie spulberat, este că 
în Romînia nu s-ar produce... 
nylon. Cu ochii mei am văzut 
însă aici uzine modeme, bine 
înzestrate cu tehnica moder
nă".

Stere Ioviță a văzut, cu o- 
chii lui cum s-a turnat fun
dația combinatului, a pipăit 
cărămizile cu care s-au înăl
țat impunătoarele ziduri ale

LUCIAN ZATTI

(Continuare tn pag. a IV-a) 

zia serilor de între
bări și răspunsuri sau 
a discuțiilor purtate 
cu colectiviștii pro
blemele care-i intere
sau mai mult. Ei s-au 
convins, pe baza fap
telor, că singura cale 
spre belșug este gos
podăria agricolă co
lectivă.

A. CĂRUNTU

nul organizațiilor de partid, 
au fost organizate numeroase 
vizite în gospodăriile colective 
din Demsuș, Silvaș, Totești și 
altele. Aici întovărășiții au 
văzut impresionantele reali
zări ale colectiviștilor — graj
duri moderne, spațioase pen
tru animalele proprietate ob
ștească, casele noi ale colec
tiviștilor, în care a pătruns 
belșugul. Munca politică des
fășurată sub conducerea orga
nizațiilor de partid, toate cele 
văzute cu ocazia vizitelor fă
cute în diferite gospodării co
lective i-au convins pe țăra
nii muncitori întovărășiți să 
pășească cu încredere pe dru
mul bunăstării, pe drumul 
gospodăriei agricole colective.

L. ROMEA

Puterea de <
a faptelor

convingere

Vizite, înfîlniri cu colectiviștii 
fruntași, seri de calcul, expuneri 
privind superioritatea muncii în 
comun, seri de răspunsuri la dife
rite întrebări pe care le pun ță
ranii întovărășiți și individuali ; o 
intensă muncă politică desfășoară 
organizațiile de partid din comu
nele și satele raionului Safu Mare. 
La toate aceste acțiuni participă 
și numeroși tineri, mobilizați de 
organizațiile U.T.M.

Cu ocazia vizitelor organizate 
la diferite gospodării colective din 
raion, cum 'sînt cele din Ardud, 
Doba, Cărășeu, Boqhiș și altele 
un număr din ce în ce mai mare 
de țărani 
nici s-au

muncitori tineri și vîrsf- 
convins cu ochii lor că

Au terminat recoltarea fiorii-soarelui
In Banat s-a terminat recol

tarea fiorii-soarelui și cartofi
lor, iar în raioanele Sînnico- 
lau Mare, Timișoara, Arad, 
Deta, Făget, din această re
giune, s-a încheiat și culesul 
porumbului. Acum, paralel cu 
strângerea recoltei, se execută 
intens arăturile și însămînță- 
rile de toamnă. Au fost efec
tuate lucrările de pregătire a 
terenurilor pe 60 la sută din

In prima zi a lunii octom
brie în multe sate ale re
giunii Crișana au răsunat 

cintece de bucurie pentru viata 
nouă spre care au pornit sute de 
familii de țărani întovărășiți. La 
llișua, Cîmpia, Lompirt, Măeriște, 
Suplacu de Barcău, Prăjești și 
Răpsig, într-un cadru festiv au 
fost inaugurate gospodării agricole 
colective. Unindu-și pămînturile și 
puterile, țăranii muncitori au pă
șit cu încredere pe drumul arătat 
de partid.

Cu ocazia vizitelor organizate 
de organizațiile de partid la gos
podăriile agricole colective puter
nic dezvoltate, a întîlnirilor cu 
colectiviștii fruntași, la serile de 
calcul țăranii muncitori întovără
șiți și cu gospodărie individuală 
s-au convins de avantajele pe care 
le oferă gospodăria agricolă co
lectivă.

La sărbătoarea noilor colecti
viști din aceste sate au ținut să 
participe și vecinii, colectiviști din 
comunele apropiate. Aceștia le-au 
vorbit despre frumusețea și avan
tajele muncii în colectivă, despre 
rezultatele bune obținute în creș
terea avutului obștesc și bună
starea fiecărei familii de colec
tivist.

Noile gospodării agricole co
lective se adaugă la cele 14 gos
podării colective inaugurate în 
cursul ultimei luni în regiunea 
Crișana și care au unit peste 2.000 
de familii de țărani întovărășiți 
dornici ca pe drumul arătat de 
partid să-și făurească o viață îm
belșugată.

V. CLONDA

în toate gospodăriile vizitate s-au 
obținut sporuri mari de recoltă 
(în medie cu 700 kg grîu și peste 
1000 kg porumb față de produc
țiile obținute de ei), că viața ță
ranilor colectiviști este înflori
toare, că în gospodăria colectivă 
există toate condițiile pentru dez
voltarea multor ramuri de pro
ducție aducătoare de venituri. Nu 
la mult timp după aceste vizite, 
după întilnirile cu colectiviștii frun
tași, după serile de calcul, ță
ranii întovărășiți și cu gospodării 
individuale din satele Paulian, 
Traian și Dacia, aparținătoare co
munei Doba s-au unit în gospo
dării colective.

V. MOINEAGU

suprafețele ce vor fi însămîn- 
țate în toamna aceasta și 
s-au însămînțat cu orz, grâu 
și secară mai mult de 40.000 
de hectare.

In. raionul Sînnicolau Mare 
s-a terminat însămînțarea or
zului, lucrare care în raioa
nele Arad și Timișoara a fost 
executată pe mai mult de ju
mătate din terenurile prevă
zuta.



revista „Les Nouvelles de Moscou”).Sala mașinilor hidrocentralei de la Stalingrad. („Fotografie reprodusa din

Sonicitatea
aplicațiile ei

în scopul cunoașterii mai 
bune a fenomenelor legate de 
plasmă, recent a avut loc la 
Munchen al V-lea „Congres 
internațional despre fenome
nele de ionizare în gaze". Țara 
noastră a fost reprezentată 
la această întîlnire mondială 
a fizicienilor de către acad- 
prof. E. Bădărău, directorul 
Institutului de fizică al Aca
demiei R. P. Romine.

La întoarcerea sa de la Mun
chen. l-am rugat pe cunoscu
tul nostru fizician să ne vor
bească despre importanța a- 
ceStei întâlniri internaționale. 

, însemnătatea Congresului 
dă la' KTttnchen — ne-a spus 
tovarășul acad. E. Bădărău — 
reiese în primul rînd din lar
ga participare de care s-a bu
curat- Au fost prezenți peste 
530 oameni de știință, din 
toate colțurile lumii. Printre 
ei se aflau fizicieni cu renu
me mondial.' ca N. V. Fedo
renko din Leningrad, Loeb 
și Varney din S.U.A., L. Pe- 
karek din Cehoslovacia, Engel 
Emeleus și Meek din Anglia. 
Schumann și Maecker din 
R.F.G., Vulfhekel din R-D.G., 
Restagni din Italia și mulți 
alții, alături de o întreagă ple
iadă de tineri oameni de ști
ință.

— Care au fost problemele 
dezbătute de Congres ?

— în centrul atenției au stat 
mai multe probleme : în pri
mul rînd, „fizica plasmei", 
adică tehnica producerii plas
mei, studiul parametrilor ei, 
spectroscopia gazelor ionizate, 
propagarea undelor electro
magnetice în plasmă ; în al 
doilea rînd — „-procesele ele
mentare în gaze ionizate". 
„Străpungerea electrică a plas
mei", ca și „diversele tipuri 
de descărcări electrice în gaze" 
au Constituit alte două teme 
importante ale discuțiilor-

unor aprige 
materialism 

între știință
> științifice cu 
dezvoltarea or- 

de-a lungul 
cu privire la

GH. BUȘ

TEHNICA COMUNISMULUI

i Din realizările

posesorii unui nou mijloc de spS-

foarte mic. El se termină cu un 
vîrf ascuțit. Cînd furca intră în 
sol, sub o presiune de 5 atmos
fere, soluția de îngrășăminte mi
nerale se scurge prin dinfii furcii

Uni- 
luat 
cer-

obțin ciorchini 
mari ca de obi- 
sînf de-o mări-

celente și cu randament încă 
neîntîlnit în timpul încercărilor 
prelungite la care au fost supuse.

fie
ridicare a rodniciei ogoarelor.

științei sovietice

Tractorul pe șenile tip K.T. 50 produs de Uzina de tractoare Brandenburg — R. D. Ger
mană. Foto ; ZENTRALBILD-BERLIN

AGRICULTURĂ
sovlefică știin- 
a cea mai a- 

vansata smf aplicate pe 
o scară de-a dreptul gigantică și 

de pe acum, adevă- 
lată doar unele din

Institutul de medicină șl farmacie din Cluj a fost recen.1 
dotat cru acest microscop elec tronic E. M. 5 de fabricație 
sovietică care mărește de 90.000 de ori mai mult decît mi

croscopul optic.
Foto : S. STEINER

Interviu! nostru 
cu acad. prof. 
Eug. Bădărău

ro-

— Vă rugăm, tovarășe pro
fesor, să ne vorbiți despre 
comunicările fizicienilor 
mini la acest congres.

— Am făcut la Munchen o 
comunicare despre „Emisia 
electronică provocată de fo
tonii descărcării", pe care 
am realizat-o împreună cu 
colaboratorul meu de la Uni
versitate. Wărhter. Așa 
c * u s—a aia m aiscuțdre 
care au urmat, problema a- 
ceasta are o mare importan
ță, deoarece abordează un do
meniu încă neexplorat, clari- 
ficînd mecanismul unei des
cărcări electrice în gaze. Se 
știe că orice descărcare în 
gaze trebuie să aibă un izvor 
de electroni pentru menți
nerea ei. Pînă acum nu se lua 
prea mult în considerare că 
acest izvor îl poate constitui 
și efectul fotoelectric al cuan
telor de radiații asupra cato- 
dului, ce se formează în volu
mul gazului de descărcare 
prin șocurile electronice. Cum 
se petrece acest lucru ? In ca
zul descărcărilor există două 
feluri de radiații: vizibile și 
invizibile. S-a observat că cu
antele de radiații invizibile, 
lovindu-se de catod, provoa
că apariția unor noi electroni, 
care, la rîndul lor, intră în 
circuit alături de primii. în la
boratoarele institutului nos
tru și ale Universității „C. I. 
Parhon" s-a dovedit existența 
acestui fotoefect, ba, mai 
mult: el a fost măsurat în 
mediu de argon și în mediu 

de aer. A fost astfel elucidat 
un fenomen al cărui rol nu se 
cunoaște precis.

La același congres — conti
nuă interlocutorul nostru — 
am mai prezentat și comuni
carea tînărului cercetător 
Iovițiu Popescu intitulată 
„Transferul rezonant de sar
cină în gaze dense ionizate".

— Cum au fost primite a- 
ceste comunicări ?

— Participanții au dat o 
bună apreciere activității noa
stre. Ambele comunicări au 
fost reținute spre a fi publi
cate în volumele ce vor apare, 
ca urmare a ccc^resalx De 

apreciere* de. cșaut* 

a.
și din faptul că
țării noastre a fost invitat să 
prezideze o ședință a secției 
care se ocupa de străpungerea 
gazelor ionizate.

DAN LAZARESCU

Ce să citim

O interesantă carte de popularizare 
a biologiei

Originea vieții, evolu
ția viețuitoarelor, 
problema descen

denței animale a omului — 
au fost în decursul timpu
lui terenul 
dispute între 
și idealism, 
și misticism.

Mitul creației divine a 
lumii, a omului, a fost de
finitiv sfărîmat prin uria
șele descoperiri ale științe
lor naturii. Puterea științei 
este atotbiruitoare. Nu 
există lucruri care nu pot 
fi cunoscute de mintea 
omului. Există numai lu
cruri care n-au fost dezle
gate încă de știință, dar 
ele vor putea fi cunoscute 
prin munca omului — iată 
concluzia principală, pe 
care o trage orice cititor

A

IN

Ra- 
cu 
co
fa u- 

prin 
sau

ă în cursul anului trecut, la 
Ui-ee oe t-actoare din Stalin- 

ad au fost fabricate primele lo
de -acoa-e ce lucrează pa 

cipiul mașinii» de copiat, ca 
actoare cu șenile dirijate prin 

sdio, construite pe baza inven- 
ei lui Ivan Loghinov.
Cum arată un tractor condus 

prin radio? In fața conducătorului 
tractoarelor este instalat un radio- 
em țător miniatură care cîntărește 
mai puțin de două kilograme, 
dioemițătorul este prevăzut 
șase butoane pentru darea 
menzilor. Prin apăsarea pe 
toane, tractoarele conduse | 
radio virează spre dreapta 
spre sfînga, se opresc, își micșo
rează sau își măresc viteza, și e- 

adîncimea 
„inteliqen- 

sisteme de 
nevoie : la 

fecfuează arături la 
dorită. Aceste mașini 
te“ sînt prevăzute cu 
protecție în caz de
supraîncălzirea motorului, scăde
rea presiunii uleiului etc. motorul 
se oprește automat. Aceste trac
toare au lucrat în condițiuni ex-

Intr-unui din laboratoarele 
Institutului de fizică a- 

tomică.
Foto : AGERPRES

din lectura cărții lui E. 
Repciuc — „Embrion și spe
cie" — Dovezi despre origi
nea animală a omuiui— 
apărută in colecția S.RS.C.

Aducînd o serie de inte
resante date 
privire la < 
ganismelor 
timpurilor, 
legătura dintre ontogenie 

și filogenie, explicind pe 
înțelesul maselor largi de 
cititori o serie întreagă de 
dovezi despre originea ani
mală a omului, lucrarea 
prof. univ. Em. Repciuc 
este o interesantă lucrare 
de popularizare a științei, 
care contribuie din plin la 
educația științifică a ma

ior largi ale oamenilor 
uncii.

Vitamine pentru 
plante

n ultimul timp, în 
unea Sovietică au 
o mare amploare 

cetările privind influența gibe
relinelor asupra dezvoltării dife
ritelor plante. Asemenea lucrări 
se fac în prezent în 300 de insti
tute sovietice. Interesul suscitat 
de aceste substanțe secretate de 
anumite ciuperci este explicabil, 
deoarece ele exercită o influență 
cu adevărat miraculoasă asupra 
organismelor vegetale. Acestea 
încep să se dezvolte pur și sim
plu „văzînd cu ochii" și dau roa
de uluitoare, lată cîteva exemple. 
In cazul viței de vie, sub acțiunea 
giberelinelor se 
de două ori mai 
cei, iar boabele 
me nemaivăzută. Eu personal — 
a declarat profesorul sovietic Mi
hai Ceilakian — am obținut cu 
ajutorul acestor substanțe cînepă 
înaltă de 5 m care a stîrnit uimi
rea specialiștilor și a dat de 
două, trei ori mai multe fibre de- 
cîi cînepa din alte culturi. Ace
lași efect uluitor îl exercită sti
mulatorii asupra cerealelor, legu-

Agregat ejector

în plin

Substanțe vegetale în

tratamentul cancerului

un

tineretului" SUCCES 
Mai cu seamă că cei 
km parcurși prin 
de astăzi, construcți-

avînt constructiv

o înaltă 
rulmenți 
„I. C. 

etc. sînt

sînt întotdeauna 
Peisajul nou, 

spiritual, oferă 
simțăminte bo- 
entuziasmante. 

este mai

Călătoriile 
reconfortante, 
geografic și 
idei inedite și 
gate, adesea 
Vizita în Romînia 
mult decit o simplă călătorie 
turistică. Aparțin poporului 
romîn nu numai prin naștere. 
De plaiurile rominești mă 
leagă numeroase și trainice 
amintiri. Primii pași in știință 
i-am făcut în Rominia, după 
absolvirea, în urmă cu a- 
proape șase decenii, a Școlii 
Naționale de Poduri și Șo
sele, premergătoare Institutu
lui Politehnic din Bucureștii 
de astăzi.

începutul secolului XX im
punea o adevărată revoluție 
în domeniul construcțiilor. Be
tonul armat și noile metode de 
construcții au avut în mine un 
adept înflăcărat Inițiasem, in 
acest sens, utilizarea sistema
tică a betonului armat. Cu 
toate succesele evidente obți
nute in construirea clădirii 
Camerei Deputaților, a podu
rilor de la Adjud, Răcătău și 
altor edihcii, adversari pu-

Inginerul George Constan- 
tinescu, căruia i s-a acordat 
recent titlul de doctor honoris 
causa al Institutului Politeh
nic din București, este un in
ventator fecund și valoros. 
Are 120 brevete de invenții 
patentate in toată lumea, din
tre care numai cele obținute 
in Anglia și publicate de „Pa
tent Office" alcătuiesc 4 volu
me groase. Cele mai impor
tante din invențiile sale pri
vesc sonicitatea, o știință ale 
cărei baze teoretice au fost 
puse de el și pe care tot el a 
dezvcătat-o și a aplicat-o la 
construirea mașinilor sonice-

Scdatatea se bazează pe 
tr»%miterea ewerpiei meca- 
t-ce prn r-2>r«țu elastice ta 

cmriuctâ. real ~ zincu—se un cu
rent sonic. încă din 1899, cînd 
era licean, inventatorul s-a 
preocupat de această proble
mă. în 1912 a realizat prima a- 
plicație practică a sonicității, 
iar în 1919 apare lucrarea sa 
de bază, cuprinzînd funda
mentarea matematică a noii 
științe (G, Constantinescu. 
The theory of sonies. A trea
tise on transmission of power 
by vibrations. London, 1919).

Să încercăm acum să ară
tăm principiul pe care se ba
zează transmisia sonică.

Undele care pleacă de Ia o 
sursă sonoră se răspîndesc în 
spațiu ca unde sferice : avem 
de a face cu o emisiune de 
energie sonică. Bineînțeles că 
cea mai mare parte a ei se 
pierde, energia ce se captează 
într-un punct nereprezentind 
decît o parte neînsemnată din 
energia totală radiată. Dacă 
undele se transmit printr-un 
tub sau o conductă, se reali
zează o concentrare mai bună 
a transmiterii energiei prin 
vibrația aerului ; cu toate a- 
cestea puterea mecanică ce se 
transmite astfel (utilizată la 
tuburile muzicale : trompete, 
flaute etic.) e redusă datorită 
marii compresibilități a aeru
lui. Cu totul altfel se petrec 
lucrurile dacă energia se 
transmite prin vibrații în li- 

melor și arborilor fructiferi. Oa
menii de știință pun la punct în 
prezent o serie de procedee pen
tru fabricarea giberelinelor, pen
tru lărgirea numărului de plante 
care pot fi stimulate astfel încîf 
oamenii muncii din agricultură să

Irigație sau... 
hidroburiî

Printre rîndurile lungi de meri 
înaintează o mașină cu 
două rezervoare mari, de 

la care pornește furtunul de cau
ciuc spre un dispozitiv ce se a- 
seamănă cu o furcă mare. Lîngă 
fiecare pom mecanicul apasă pe
dala și' furca intră ușor în sol. 
Acesta este hidroburul, o nouă 
mașină agricolă cu „talente" re
marcabile, construită în Uniunea 
Sovietică.

Fiecare dinte al furcii constituie 
de fapt un tub cu un diametru 

da îng. George 
Constantinei cu

ternici s-au manifestat împo
triva folosirii betonului armat 
îmi amintesc, de pildă, cum, 
intimidați si induși în eroare, 
deputății au refuzat să pă
trundă în clădirea Parlamen
tului. cerind ca mai intîi fie
care fotoliu să fie încărcat cu 
saci de nisip pentru verifi
carea rezistentei clădirii. Am 
părăsit Romînia descurajat, 
crezind că pe alte meleaguri 
voi găsi mai multă înțelegere. 
Dar și in Anglia, unde m-am 
stabilit, am intilnit dezinteres. 
Atras de alte domenii ale ști
ințelor moderne, am început 
să efectuez o serie de expe
riențe tehnice. Mă pasionau 
mai cu seamă problemele 
mecanicii mediilor continue. 
O nouă ramură a științei, cu 
mari perspective, și-a vestit 
astfel apariția : sonicitatea.

chide, bineînțeles tot în con
ducte- In acest caz se pot 
transmite cantități considera
bile de energie. In conductă, 
lichidul nu circulă, ci doar vi
brează ; apa servește ca mediu 
de transmitere. La un capăt al 
conductei energia mecanică se 
transformă în vibrații ; apa 
din conductă servește ca me
diu de transmitere a vibra
țiilor ; la capătul celălalt al 
conductei, vibrația este trans
formată din nou în energie 
mecanică.

Numeroasele mașini sonice 
create de G- Constantinescu 
se bazează pe aplicarea aces
tui principiu. S-au experimen
tat. de pildă, cu succes perfo
ratoare și ciocane sonice. ,.Au- 
toDobCele Consractinescu* au 
ctrra'M pe toenmoevele 

rrt at tract ti 'zexe trt-

O pvoc.emâ caz * încă nu a 
fost pe deplin rezolvată este 
aceea a greutății destul de 
mari și a costului încă ridicat 
al conductelor sonice. Progre
sele considerabile care se 
realizează în metalurgie, a- 
pariția unor noi materiale, 
marea precizie a metodelor 
modeme de producție înlătu
ră treptat multe dintre difi- 

și se răspîndește în subsol, 
lînd parcă rădăcinile pomilor.

îngrășarea suplimentară cu a- 
jutorul hidroburului — după cum 
se arăta recent într-o emisiune 
științifică a radiodifuziunii sovie
tice — asigură o mare economie 
de timp și mărește considerabil 
productivitatea muncii. In același 
timp îngrășămintele ajung di
rect la sistemul radicular și plan
tele asimilează mult mai ușor 
substanțele nutritive. Folosirea 
tehnicii noi a demonstrat că re
ducînd de două sau trei ori can
titatea de îngrășăminte, obținem 
recolte stabile nemaivăzut de 
mari. Dar ceea ce este deosebit 
de valoros este faptul că hidro- 
burul poate servi și pentru stro
pirea cu apă a livezilor și viilor,

Sînt bucuros să constat în 
țara n-.ea natală preocupări 
pentru sonicitate. In acest do
meniu tinerii specialiști au 
posibilități mari de afirmare. 
Teoria sonicității a apărut în 
Rominia. Continuați-o de unde 
am lăsat-o eu. Perfecționați-o 
cu noi descoperiri, lărgiți me
reu sfera aplicabilității ei în 
practica industrială. Tinerilor 
care vor să se specializeze în 
această ramură nouă a știin
ței le doresc plin intermediul 
„Scînteii...................
și curaj. 
3.000 de 
Romînia 
ile moderne, fabricile și uzi
nele noi, înzestrate cu utilaj 
de înaltă tehnicitate, m-au 
convins că tinerii ingineri și 
muncitori lomîni au 
calificare. Uzina de 
din Brașov, Uzina 
Frimu” din Sinaia 
puncte înaintate ale tehnicii 
rominești ce păreau imposi
bile in timpurile trecute.

Am găsit Romînia în plin 
avînt constructiv. Mă bucur 
din toată inima.

lovea fa- 
sonice în

în plină

cultățile de oare se 
bricația mașinilor 
trecut.

Actualmente este 
dezvoltare aplicarea sonicității 
la foraje foarte adinei în in
dustria petroliferă- Se utili
zează pompe sonice pentru 
extragerea petrolului și apei 
din subsol; astfel de pompe 
au fost încercate cu succes, 
pînă la o adîncime de 6000 
metri. Sonicitatea are de ase
menea numeroase aplicații în 
semnalizare, la mașini de cal
culat, pentru îmbunătățirea 
pieselor turnate, în generarea 
energiei electrice direct din
tr-o sursă de căldură și chiar 
în medicină.

Disciplina creată de ing. 
G. Constantinescu nu și-a spus 
incâ olt:mul cuvin* m fwințk 
«i teâc.t4. Soiuțtite șimpi» și
crug je pe care sacucztetea 
le dă uc-a intre® seri: de me- 
:anjszre așteaptă abia să fie 
puse pe deplin in valoare. Mo
toarele sonice deschid calea 
unor importante simplificări 
și perfecționări în proiectarea 
și fabricarea mașinilor unel
te, a mașinilor agricole, a mo
toarelor de toate tipurile, pre
cum și în alte domenii ale 
tehnicii și științei.

I. M. ȘTEFAN

reducînd de cca 150 de ori con
sumul de apă față de sistemul de 
irigație care revine destul de 
scump. în ultimul timp, această 
mașină a fost folosită în grădini 
de zarzavat și pe plantații de po
rumb. în cazul porumbului s-au 
obținut de două ori mai mulți 
știuleți și masă verde decît în 
celelalte sectoare și la varză re
colta a fost de trei ori mai mare 
și ea s-a copt cu două săptămîni 
mai de vreme decît restul recol
tei de varză.

Colțul minunilor 
fitotronul

ă puteți imagina o plantă 
care să reziste la o tem
peratură de minus 253 de 

grade ? Această performanță de 
necrezut a fost obținută de cerce
tătorii științifici de la stația de 
climă artificială (fitotron) din Mos
cova.

Ivan Tumanov, membru cores
pondent al Academiei de științe 
a U.R.S.S., șeful acestei stații, a 
declarat că pentru această expe
riență unică în domeniul 
rezistenței la ger a unei 
prin călirea ei treptată, 
ales coacăzul negru.

în condițiile naturale el

sporirii 
plante 
a fost

înghea-

La atelierul de asamblare 
al Uzinelor „Revoluția din Oc
tombrie* din Odesa, s-a rea
lizat un agregat ejector pen
tru spălarea subansambluri- 
lor și pieselor înainte de 
grunduirea lor. La început 
piesele sînt spălate în apă 
fierbinte, iar apoi cu ajuto
rul unei instalații speciale 
sînt supuse unui jet de aer 
fierbinte. Paralel cu uscarea 
pieselor se produce și răci
rea lor.

Productivitatea agregatului 
este de 8 tone piese pe oră;

Băștinașii din Australia și 
unii indigeni din Africa de 
Sud folosesc frunzele unei 
specii de cactus (Opuntia 
maxima) pentru a trata tu
morile canceroase. Persis
tența acestei afirmații și fap
tul că ea a străbătut conti
nentele a determinat pe 

să. 
a-
Pe 

injec- 
agent 

me-

medic din Africa de Sud 
experimenteze extracte 
poase din aceste frunze 
șoareci care au fost 
tați sub piele cu un 
provocator de cancer, 
thylcholanthrenul.

Efectul produs de extractul 
de cactus nu a fost impre
sionant, dar a întîrziat consi
derabil apariția cancerului 
provocat de agentul canceri
gen. Deasemenea incidența 
totală a tumorilor 
se a fost scăzută 
proape 100% la 
acei șoareci care 
jectați cu extract 
la două săptămîni după 
au primit methylcholanthren.

cancerocr- 
de la a- 

60-70% la 
au lost în
de cactus 

co

Struguri recoltați 

cu mașina

Oamenii de știință de la 
Institutul de cercetări știin
țifice în domeniul agricultu
rii din R.S.S.A. Daghesftnă. 
au realizat pentru prima oară 
în Uniunea Sovietică o ma
șină pentru recoltarea stru
gurilor, atașată la tractor. Or
ganul de lucru al mașinii este

sosi

viilor.
Noua mașină £ 

mentată în viile dintr-o 
țiune experimentală a 
rezultate bune. Mașina spo
rește productivitatea de 
de ori. 
persoană 
mașină poate recolta strugu
rii de pe 3-4 ha. Viteza de 
înaintare a mașinii este - de 
4,5 km/oră.

expe.i- 
sta- 
dat

_ .. _ zeci 
într-o singură zi o 

lucrînd pe această

ță la minus 40 de grade. In urma 
călirii a putut rezista la o tempe
ratură de minus 253 de grade.' 
Omul de știință sovietic a arăta* 
că planta a fost luată în timp ce 
era în stare de înflorire, carac
teristică pentru perioada de vară, 
iar apoi s-a produs pe cale arti
ficială starea de liniște care sur
vine deobicei toamna. Creșterea 
a încetat și rezistența la ger a 
plantei a început să se mărească. 
Apoi călirea a continuat redueîn- 
du-se temperaturile într-un ritm 
foarte lent și treptat. In sfîrșit s-a 
ajuns la situația că planta nu mai 
îngheață nici la temperaturile 
cele mai joase.

Observațiile cu ajutorul micro
scopului au arătat că gheața nu 
se forma în interiorul celulei plan
tei, ci în spații intercelulare. Toc
mai la aceasta a dus călirea. In 
urma ei apa a fost eliminată la 
timp din celulă și, în felul acesta, 
transformarea ei în gheață a de
curs în afara protoplasmei. Tbc- 
mai acest fapt a asigurat stabili
tatea la temperaturi atît de scă
zute.

Specialiștii au arătaf că această 
experiență are o uriașă valoare 
pentru transformarea naturii plan
telor și adaptarea lor la cele 
mai aspre condiții de viață.

Ing. S. GEORGESCU



Adunări de dări de seamă și alegeri 
în organizațiile U.T.M.

O dezbatere rodnica,
nul III B de la 
Șooala pedagogică 
— secția învăță
tori — din Deva 
cuprinde 40 de 
elevi. La sfîrșitul 

anului școlar trecut toți cei 
40 de elevi au promovat clasa 
— cei mai mulți cu note bune 
și foarte bune — dovedind 
preocupare pentru însușirea 
temeinică a cunoștințelor ne
cesare.

In adunarea de dare de sea
mă și alegeri, 
recent la această 
miștii au analizat 
zultate. Darea de 
discuțiile purtate 
utemiști înscriși la cuvînt n-au 
vorbit despre aceste rezultate 
pentru a se încînta de succe
se. Adunarea și-a propus — și 
a reușit — să releve rezulta
tele bune, metodele și for
mele care au dat roade, expe
riența pozitivă, precum și lip
surile manifestate, tocmai pen
tru ca, sintetizînd această ex
periență, trăgînd concluziile 
cele mai juste din activitatea 
desfășurată, munca organiza
ției de clasă în acest 
Iar să se întărească, 
să se intensifice.

— Noi ne pregătim 
să devenim învăță
tori, să instruim și 
să educăm genera
ția de mîine a 
triei în spiritul 
gostei fierbinți 
de patrie, față 
părintele iubit 
Pentru această

care s-a ținut 
clasă, ute- 
aceste re- 
seamă și 

de cei 12

an șco-

poi alte propuneri ale utemis- 
telor Stela Meteșan ți Livia 
Achim, toate îndreptate spre 
același scop — îmbunătățirea 
muncii de educație politică a 
elevilor.

— Darea de seamă analiza 
conținutul adunărilor genera
le U.T.M. Fiecare din noi — 
spunea Rodica Mocodean — 
ne amintim de adunările ge
nerale la care am participat, 
în care s-a discutat despre 
noi, despre munca noastră. A- 
dunarea generală care ne-a lă
sat cea mai puternică impre
sie a fost aceea intitulată 
„Lupta eroică a uteciștilor în 
ilegalitate". Cit de aprinse au 
fost discuțiile în acea aduna
re ! Ne-am simțit datori, după 
ce am ascultat o interesantă 
expunere despre viața și lupta 
uteciștilor, să reflectăm asu
pra muncii noastre și în pri
mul rînd asupra situației la 
învățătură, să analizăm felul 
cum ne îndeplinim noi, ca 
utemiști, sarcinile ce ne revin- 
In această adunare n-a fost 
pusă în discuție o situație la 
învățătură, așa cum de multe 
ori s-a întîmplat în alte adu-

pa- 
dra- 
față 

de

marginea adunării de dare 
de seamă și alegeri a organizației 

U.T.M. din anul Iii 3-Școala 
pedagogică din Deva

pildă, noului birou să se ocu
pe mai îndeoproape de acti
vitatea cu cartea, de organiza
rea concursului „Iubiți car
tea". Utemiștii au criticat mo
dul defectuos în care a fost 
organizat acest concurs anul 
trecut- In clasa- lor doar cinci 
elevi au cucerit insigna de 
„Prieten al cărții". De ce așa 
de puțini? — au întrebat parti- 
cipanții la discuții. Ei au a- 
rătat totodată cît de impor
tant este ca organizația 
U.T.M. de clasă să ceară ute
miștilor și elevilor să citeas
că mai mult, să-și formeze o 
bogată cultură generală, atît 
de necesară lor, ca viitori pro
fesori- In adunare s-a cerut 
viitorului birou să se ocupe 
mai îndeaproape de lectura 
elevilor, să-i mobilizeze pe 
toți elevii clasei pentru a cu
ceri insigna de „Prieten al 
cărții", să dezvolte mai mult 
la elevi interesul pentru cu
noașterea literaturii noastre 
contemporane, a cărților care 
vorbesc despre viața nouă, 
despre oamenii înaintați ai so
cietății noastre. Aceasta va a- 
juta mult — după cum bine 

au arătat în adunare 
utemiștii _  la edu
carea viitorilor învă
țători.

O parte însemnată 
a discuțiilor purtate 
în adunare s-a 
ferit la felul în 
s-au desfășurat 
le activități în 
pregătirii

în grupele 
Ua T. M-

În organizațiile de bază 
U.T.M. din Uzinele „Tu- 
dor Viadimirescu" din 

Capitală se desfășoară adună
rile de alegere a organizatori
lor de grupe U.T.M. In grupele 

unde au avut loc pînă 
alegerile, principalele 
ale utemiștilor au fost 
pe marginea acțiunilor 

pentru educarea

— partidul, 
muncă grea, 

dar nespus de frumoasă, tre
buie să ne pregătim cu răs
pundere — spunea în a- 
dunare, după prezentarea dă
rii de seamă, utemista Ana 
Patrușan. In primul rînd tre
buie să ne însușim o pregă
tire politico-ideologică bună, 
să cunoaștem profund politica 
partidului, sarcinile pe care 
le pune partidul în fața între
gului popor. Invățămîntul po
litic U-T.M. ne ajută mult în 
această privință. Este foarte 
important de relevat că, în 
momentul cind nivelul activi- 
*3. — -Z"l £3Q— 
poUtâc U-T-li 
btrool clase*.
- ten&e coc 

rezultatele *-au re- 
s.mțiț în tin sapa noastră la 
nvățătură- Noi. elevii clasei, 
am început să dăm o atenție 
mai mare calității studiului, 
să ne simțim mobilizați pen
tru a obține note tot mai 
bâne- Era firesc. In cadrul în- 
vățămîntului politic U.T.M. 
noi am cunoscut pe larg do
cumentele Congresului al 
Ill-lea al PMR. grandiosul 
plan de dezvoltare a patrie: 
in următorii ani Și ne-am 
rimțri datori ca printr-un stu
diu perseverent, să participăm 
și noi la înfăptuirea acestor 
sarcini alături de întregul po
por.

Cuvintele Anei Patrușan au 
fost reluate și de alți utemiști 
care au accentuat și ei rolul 
pe care l-a jucat invățămîntul 
politic în ridicarea nivelului 
politic și ideologic al viitorilor 
învățători. Ei au cerut birou
lui U.T.M. ca în acest an să 
dovedească o și mai mare 
preocupare pentru felul în 
care se aprofundează proble
mele dezbătute la învățămîn- 
tul politic U-T.M., să ajuta 
propagandistul să prezinte ex
puneri care să cuprindă și lu
cruri concrete din viața ute
miștilor.
La aceasta «-au adăugat a-

aresce-

ar..

nări generale- Totuși noi am 
discutat despre munca de în
vățătură. Tema foarte intere
santă ne-a obligat să facem 
acest lucru în mod firesc, și 
nu am discutat oricum despre 
învățătură, ci de pe pozițiile 
unei înalte combativități și 
exigențe. Cei care mai dove
deau delăsare și-au auzit a- 
tunci rostit 
me de către

Sugestiile 
în adunare 
pentru a organiza adunări ge
nerale cu un conținut bogat 
au fost numeroase.

In esență utemiștii au ară
tat că este necesar ca fiecare 
adunare generală să aibă la 

de zi. ca prim punct, 
o temă privind educația poli
tică a utemiștilor. De aseme- 

roj cum trebuie să pregăteas
că adunările generale și mai 
ales i s-a cerut să mobilizeze, 
prin rotație, pe toți utemiștii 
clasei la pregătirea adunării 
generate U.T.M'."" "" 1

Eleri'ă 'Ciut>iăn'J fe-'a îitsrtiii și' 
ea la cuvînt.

— Am vizitat Combinatul 
siderurgic din Hunedoara — 
spunea Elena Ciubian. Am 
făcut aici cunoștință cu mun
citori. i-an văzut la locul de 
muncă, am cunoscut realiză
rile lor in producție. Am or
ganizat vizite la diferite locuri 
istorice, am fost ia Muzeul 
Doftana, la muzeul regional 
cu secția sa de istorie. Ne-am 
întors în urma acestor vizite 
cu cunoștințe mai bogate, tot 
ce ni s-a povestit ne-a ajutat 
să cunoaștem mult mai bine 
realizările regimului demo
crat-popular, să putem face 
comparație între realitățile lu
minoase ale zilelor noastre și 
trecutul de mizerie al anilor 
regimului burghezo-moșie- 
resc. Și anul acesta ar tre
bui să organizăm asemenea 
activități.

Pentru viitorul plan de 
muncă au fost aduse foarte 
multe propuneri privind orga
nizarea activităților educative 
In timpul liber. S-a cerut, de

numele cu aspri- 
utemiști.
care au fost date 
de către utemiști

IV- 
eare 
une- 
pe- 

alegerilor.rioada
Vorbitorii au arătat, de pildă, 
cu cîtă satisfacție au primit 
utemiștii și elevii hotărîrea 
ca în acest an informările po
litice să fie organizate săptă- 
mînal. In același timp, însă, ei 
au atras atenția asupra unor 
lipsuri care au existat în tre
cutul an școlar privind des
fășurarea informărilor politi
ce. Ei au criticat vechiul bi
rou și comitetul U-T.M. pe 
școală, pentru că nu s-au ocu
pat întotdeauna de asigurarea 
unui conținut adecvat infor
mărilor politice, ci mai mult 
de probleme organizatorice- 
De aceea, arătau ei. unele in
formări au avut ca teme pro
bleme mai puțin importante 
sau depășite de actualitate. A- 
nul acesta este necesar să se 
aleagă cu toată grija temele 
pentru informările politice. De 
altfel, așa cum s-a apreciat in 
adunare, a și fost făcut primul 
pas pe această linie-

iiO adunare rodnică; înmutrra 
ma căreia ■ s-au. putut -tragem 
concluzii însemnate pentru în
treaga muncă, și pe baza că
rora biroul nou ales își va pu
tea alcătui un plan bogat pen
tru intensificarea activității 
politice, pentru mobilizarea 
elevilor să se pregătească Ia 
un nivel tot mai înalt, edu- 
cind la ei dragostea pentru 
profesiunea de învățător.

U.T.M.
acum 
discuții 
purtate 
întreprinse 
politică a tinerilor și mobiliza
rea mai activă a acestora în 
munca de îndeplinire a sarci
nilor de plan. în adunarea gru
pei U.T.M. din sectorul 4 auto
utilitare, de pildă, utemiștii au 
apreciat preocuparea grupei 
pentru informarea politică a ti
nerilor. Citirea cu regularitate 
a ziarului în colectiv, discuțiile 
organizate pe marginea unor 
articole mai importante apărute 
în presă i-au ajutat pe tineri 
să cunoască mai bine politica 
externă a partidului nostru, 
mersul evenimentelor politice 
internaționale. în discuțiile lor 
utemiștii au criticat însă faptul 
că grupa s-a ocupat puțin de 
orqanizarea în mod plăcut și 
educativ a timpului liber al 
tinerilor, că s-au organizat pu
ține vizionări colective de fil
me, spectacole de featru etc., 
lucru care trebuie făcut în 
viitor. Utemiștii din grupă și-au 
manifestat de asemenea dorința 
de a se organiza mai multe i 
discuții despre cărțile citite și 
mai ales pe marginea cărților 
din bibliografia concursului 
„Iubiți cartea".

In adunarea grupei U.T.M. 
de la sectorul mecanic-șef ute- 
miștii au discutat cu spirit de 
răspundere și despre aciivita- . 
tea brigăzii ce producție a ti
neretului. Apreciind munca ti
nerilor din brigadă care s-au 
străduit să-și îndeplinească pla
nul de producție, utemiștii i-au 
criticat pe acei membri ai bri
găzii care nu depun încă sufi
ciente strădanii pentru ca bri
gada să îndeplinească toate 
condițiile în vederea obținerii 
titlului de brigadă fruntașă.

Mai puțin s-a discutat în a- 
dunarea grupei despre proble
mele referitoare la viața in
ternă de organizație. De aceea 
comitetul U.T.M. pe uzină, co
mitetele organizațiilor de bază 
UIT.M.' vor trebui să dea"1 mdî’l i

■ V.v P I

-i-c- cia prunele zile după alegeri comitetul organizației de bază U.T.M., de la cazangerie, uzinele Grivița Roșie 
din Capitală a trecut la intoc aurea unui plan concret de muncă. La baza lui au stat hotăririle adoptate de aduna

rea generală de alegeri.

Pregătiri în organizațiile de bază U.T.M. de la sate

La G. A. C.
din comuna Afumați

La G. A. C. 
din comuna Daia

R HATEGAN

multă atenție .adunărilor ce urs( 
mează să se țină, pentru ca ele 
să dezbată la un nivel ridicat 
modul în care fiecare utemist 
și-a îndeplinit sarcinile de or
ganizație, cum contribuie gru
pele U.T.M. la dezvoltarea 
simțului de răspundere al ute
miștilor față de munca de or
ganizație.

r. CB1XG

u cu mult timp in urmă a
V avut loc o adunare gene

rală a organizației de bază 
U.T.M. d:n G.A.C. din comuna A- 
fumați, raionul 1 Mai in care s-au 
stabilii acțiunile concrete ce vor 
fi organizate in întîmpinarea ale
gerilor organelor conducătoare 
U.T.M. Cu acest prilej un membru 
al biroului organizației de part d 
a vorbit tinerilor despre concluziile 
adunării de partid în care s-au 
dezbătut sarcinile ce revin 
G.A.C. pe marginea documen'e- 
lor plenarei C.C. al P.M.R. din 
30 iunie — 1 iulie a.c. ; despre 
sarcinile ce stau în fața organi
zației U.T.M. pentru educarea ti
nerelului și mobilizarea lui la în
tărirea și consolidarea G.A.C.

Indicațiile date de organizația 
de partid i-au ajutat pe utemiști 
să-și concentreze atenția pentru 
ca perioada de pregătire și des
fășurare a alegerilor să ducă la 
o creștere a muncii de educare 
politică a tineretului, la mobiliza
rea și mai activă a acestuia la 
munca de întărire a gospodăriei. 
In jc^fă/.așju^re s-a stabilit un 
plan concret de măsuri pentru 
perioada de pregătire și desfășu
rare a alegerilor.

Pe baza celor stabilite în pla
nul de măsuri comitetul organi
zației de bază U.T.M. a organizat 
o adunare generală în care li s-a 
vorbit tinerilor despre U.T.M. — 
organizație unică revoluționară a 
tineretului muncitor, despre con
ducerea de către partid ca prin
cipiu fundamental al U.T.M. Îna
intea adunării de alegeri se va 
mai fine o altă adunare generală

I
I

U.T.M. in care se va discuta des
pre Statutul U.T.M., despre drep
turile și indatoririle utemiștilor. 
Comitetul organizației de bază 
U.T.M. se ocupă în această peri
oadă cu toată atenția și de pre
gătirea deschiderii invățămintului 
politic U.T.M. Cu tinerii care vor 
urma cercul de studiere a Statu
tului U.T.M. s-au purtat dis
cuții individuale, li s-au făcut 
de pe acum abonamente la ma
nuale etc. Este pozitiv faptul că 
in această perioadă s-a statornicit 
practica ca săptăminal să se țină 
în fața tinerilor informări politice 
asupra evenimentelor interne și 
internaționale. Comitetul U.T.M. 
s-a orientat, de asemenea, bine 
luind măsuri ca tinerii să primeas
că ziarele la cimp, unde lucrea
ză, organizind totodată cititul în 
colectiv al presei.

Urmind indicațiile organizației 
de partid, în planul organizației 
de bază U.T.M. pentru pregătirea 
și desfășurarea alegerilor au fost 
prevăzute și o seamă de măsuri 
concrete în vederea participării 
active a tineretului ts la lucrările 
campaniei agricole de toamnă.

Cu aprobarea consiliului de con
ducere al G.A.C. au fost înființate 
7 echipe de tineret care, alături 
de celelalte 20 existente în gos
podărie au pornit o susținută în
trecere pentru terminarea la timp 
a lucrărilor agricole de toamnă. 
Urmind exemplul comuniștilor, u- 
temiștii se străduiesc să se afle 
In permanență in rîndul fruntașilor 
întrecerii. Ca rezultat al acestei în
treceri, floarea-soarelui și siecia da 
zahăr au fost recoltate și valorifi
cate la timp, iar culesul și depo
zitarea porumbului se află într-un 
stadiu avansat. Paralel cu termina
rea strîngerii porumbului, organi
zația U.T.M. a mobilizat toate for
țele tineretului la însămînțările de 
toamnă și la terminarea săpături
lor la șanțurile pentru irigarea a 
încă 5 hectare teren, mărindu-se 
astfel suprafața grădinii de legu
me și zarzavaturi la peste 100 ha.

Mobilizați de organizația U.T.M., 
tinerii au adus de asemenea o 
contribuție însemnată la munca de 
insilozare a celor 1.200 tone de 
furaje pentru cele 160 vaci ale 
gospodăriei, la strîngerea și con
servarea lucernei, a finului și a 
paielor de ovăz, la pregătirea și 
transportul pe ogoare a îngră
șămintelor naturale etc.

Comitetul organizației de bază 
U.T.M. nu a pierdut din vedere nici 
pregătirea materialelor necesare 
adunării de alegeri. El se ocupă de 
pe acum de strîngerea datelor ne
cesare întocmirii dării de seamă, 
discută cu brigadieri, cu conduce
rea G.A.C., cu tinerii In vederea 
întocmirii proiectului de hotărîri.

Pregătită în felul acesta, neîn
doielnic că adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri va mar
ca o creștere simțitoare a întregii 
activități U.T.M.

W n seara aceea sala de șe-
I dinte a sediului gospodă

riei agricole colective s-a 
umplut de tineri. Se strînseseră 
aici birourile celor 8 organizații 
U.T.M. de brigadă din cadrul gos
podăriei agricole colective Daia, 
raionul Sebeș, propagandiștii u- 
temiști, comandanții brigăzilor u- 
femiste de muncă patriotică, in
structorii de pionieri și alți tineri. 
Scopul acestei ședințe organizate 
de comitetul organizației de bază 
U.T.M. era de a stabili măsurile 
concrete în vederea pregătirii și 
desfășurării adunărilor de dare de 
seamă și alegeri.

A vorbit la început un membru 
al biroului organizației de partid. 
El a informat activul U.T.M. din 
gospodărie despre dezbaterile 
care au avut loc în adunarea de 
partid asupra sarcinilor ce stau 
în fața gospodăriei în lumina ra
portului tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prezentat la 
Plenara C.C. al P.M.R. din 30 iu
nie—1 iulie a.c. arătînd tot odată 
sarcinile concrete pe care organi
zația de perfid.', jp ppqe âip.

Darea de seamă citită de 
secretarul organizației de 
secție U.T.M. de la Meca
nic șef, uzinele „Tudot 
Vladlmirescu" din Bucu
rești, este ascultată cu mul
tă atenție de pariicipanții 
la adunarea de alegeri. 
Ea ridică doar cele mai 
importante probleme ale 
muncii desfășurate de or
ganizația U.T.M.

Problema princi
pală discutată de utemista 
Emilia Andrei în adunarea 
de dare de seamă și a- 
legeri a organizației de 
bază U.T.M, din sectorul 
III — mașini agricole de 
la Uzinele „Vasile Roaită" 
a fost munca de educare 
a tineretului.

Foto: N. STELORIAN
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zapa de partid;-, ie peqe 
organizației U.T.MujAns nK>SiijRljp 
rea tinerilor la munca de întărire 
și dezvoltare a G.A.C. Indicațiile 
date de biroul organizației de 
partid cu acest prilej au consti
tuit pentru cadrele organizației 
U.T.M. din gospodărie un ajutor 
prețios în stabilirea celor mai 
eficace măsuri care să ducă, în 
perioada de pregătire a alegeri
lor, la creșterea întregii munci de 
organizație. Secretarul comitetului 
organizației de bază U.T.M. a 
dat apoi citire instrucțiunilor C.C. 
al U.T.M. cu privire la alegerea 
noilor organe conducătoare U.T.M. 
și planului de măsuri în vederea 
întîmpinării alegerilor.

Astfel, în perioada de pregăti
re și desfășurare a adunărilor da 
dări de seamă și alegeri organi
zația de bază U.T.M. va da o a- 
tenție și mai mare muncii de edu
care politică a tineretului. în șe
dința cu cadrele U.T.M. s-au sta
bilit în primul rînd o seamă de 
măsuri care să ducă la îmbunătă
țirea conținutului adunărilor ge
nerale U.T.M. Pînă la alegeri în 
toate organizațiile de bază U.T.M. 
de brigadă vor avea loc adunări 
generale U.T.M. deschise în care 
li se va vorbi tinerilor despre, or
ganizați* de bază — temelia 
U.T.M., centralismul democra
tic — 
stă la 
nizatorice 
disciplina

Perioada care 
la alegeri va fi bine folosită și 
pentru deschiderea în bune con- 
dițiuni a învăfămîntului politic 
U.T.M. O bună parte din cei 500 
de tineri existenfi în gospodărie 
nu au fost cuprinși în cercurile 
politice U.T.M. De educarea lor 
politică organizația U.T.M. trebuie 
să se ocupe însă cu toată aten
ția. De aceea s-a luat măsura ca 
în perioada de pregătire a alege
rilor, discutînd cu tinerii, cerîn- 
du-le părerea, să se stabilească 
pentru fiecare organizație U.T.M.

centralismul
principiul călăuzitor care 

baza
a 

de

structurii orga- 
U.T.M., despre 
organizație.
a mai rămas pînă

de brigadă un ciclu de conferințe 
care să fie ținute în fața tinerilor. 
Folosind experiența acumulată 
pînă acum, comitetul organizației 
de bază U.T.M. a indicat, de ase
menea, ca săpfămînal să se țină 
pe brigăzi în fața tineretului scurte 
informări politice asupra situației 
interne și internaționale.

Organizația de partid a cerut 
organizației U.T.M. să intensifica 
și mai mult munca de mobilizare 
a tineretului la lucrările agricole 
din gospodăria colectivă, să dez
bată temeinic în adunările gene
rale U.T.M. felul în care tinerii 
colectiviști luptă pentru îndepli
nirea sarcinii trasate de partid în 
vederea întăririi și dezvoltării' 
continue a G.A.C. în ședința cu 
activul U.T.M. din . gospodărie, 
s-au stabilit o seamă de măsuri 
concrete care să ducă la îndepli
nirea acestor sarcini trasate dej 
organizația de partid.

Principalele dezbateri care s-aii 
purtat in această ședință .s-au > re
ferit la contribuția pe care o 
aduce ținerii la întărirea,, 
rului zootehnic. Acest * 
luat și<»optiffilă să fa? 

volfare. . ■ [UrntlQ ■ -
Cu aprobarea conducerii G.A 

— au spus ei — să formăm încă 
echipă de tineri în sectorul 
nic care să se ocupe în special 
îngrijirea celor 140 de viței ai go*, 
podăriei; să însilozăm pe lingă 
cele 20 vagoane realizate pînă a-, 
cum încă 5 vagoane cu resturi da 
la grădina de legume. în această 
ședință s-a stabilit de asemenea cat 
pînă la adunările de alegeri să set 
continuie munca de canalizare ai 
văii din sectorul lunci pe o distani 
fă de 300 metri ; să se continuat 
amenajarea șoselei satului pe o 
lungime de 500 metri ; să fia 
strînse 300 kg. semințe de arbor? 
pentru ocolul silvic ; să se mobili
zeze un număr mai mare de finer? 
pentru grăbirea construcției celui 
de-al optulea grajd al gospodăriei 
etc.

Toate aceste lucruri vor fi dez
bătute temeinic în adunările da 
dări de seamă și alegeri.

Pentru a asigura buna desfășu« 
rare a adunărilor de dări de sea-t 
mă și alegeri comitetul organiza
ției de bază U.T.M. ajută îndea
proape birourile UIT.M. în pregă
tirea dărilor de seamă și a pro
iectelor de hotărîri. La majorita
tea organizațiilor U.T.M. de bri< 
gadă s-au format de pe acum ca* 
lective de utemiști care ajută e* 
fectiv birourilor U.T.M. în înfoc-j 
mirea materialelor necesare adm 
nărilor de alegeri.

îndeplinirea acesior măsuri car$ 
au fost aprobate și de organiza
ția de partid, va face să crească 
activitatea organizației U.T.M., să 
se mărească contribuția tineretului 
la munca de dezvoltare și întărire 
a G.A.C.

LAL ROMULUS

Din cuvântul utemiștilor
La dezbaterile care au avut 

loc pe marginea dării de sea
mă prezentate în adunarea de 
alegeri a organizației U.T.M. 
din secția nr. 5 de la fabri
ca de încălțăminte ,,Ștefan 
Plavăț" din Timișoara, au 
luat cuvîntul 13 utemiști. Dăm 
mai jos citeva spicuiri din 
cuvîntul unor vorbitori :

ION GHEORGHE. - Biroul 
U.T.M. a muncit satisfăcător. 
Tovarășul Szeme Carol, se
cretarul organizației de sec
ție, nu a fost însă destul de 
perseverent. In loc să antre
neze la rezolvarea sarci
nilor pe toți membrii biroului 
uneori el a preferat să lu
creze singur.

Referindu-se la faptul că în 
adunările generale U.T.M. 
s-au făcut cu regularitate in
formări politice, vorbitorul a 
recomandat biroului U.T.M. ca 
pe viitor să stabilească din 
timp utemistul care va pre
găti informarea politică, tema 
informării, avindu-se în ve
dere cele mai importante pro
bleme din viața politică in
ternă și internațională. Ar fi 
bine — a continuat el — ca în

cadrul adunărilor generale 
U.T.M. să dezbatem cîte o 
temă politică importantă care 
să contribuie la educarea 
comunistă a utemiștilor. Am 
putea discuta de pildă, des
pre conduita muncitorului în 
societatea socialistă, despre 
diferite probleme ale mora
lei comuniste. Cred că biroul 
U.T.M. ar trebui să se ocupe 
mai mult de felul în care își

nătățirea calității încălțămin
tei. Indicele de calitate a 
crescut la 97 la sută. Ne pu
tem mîndri cu tineri ca Ion 
Gheorghe, care dau produse 
de bună calitate. La îmbună
tățirea calității produselor a 
contribuit în mare măsură 
aplicarea Inițiativei contro
lului în lanț care întărește 
răspunderea colectivului șl 
întrajutorarea în muncă.

din care pricină pantofii 
aveau călcîiul deformat, au 
început să lucreze cu mai 
multă atenție și execută acum 
corect această operație.

Pînă acum, noi am obținut 
bune rezultate. Eu cred însă 
că postul utemist de control 
trebuie să aibă o sferă mai 
largă de preocupări, să se 
ocupe și mai mult de ridica
rea calității, de aplicarea

Adunarea de dare de seamă și alegeri U. T. M. din 
secjia nr. 3 a Fabricii de încăljăminfe „Ștefan Plavăf' 

Timișoara

petreo tinerii timpul liber, să 
organizeze joi ale tineretului, 
vizionări colective de spec
tacole, conferințe pe teme 
educative. Am putea vizita 
muzeul regional, am putea 
organiza o excursie intere
santă intr-o gospodărie frun
tașă etc.

DRAGOMIR PRIBEAG. - Bri
gada noastră de tineret a ob
ținut bune rezultate în îmbu-

ERGER ERVIN. — în anul 
care a trecut postul utemist 
de control a efectuat 26 de 
raiduri ocupîndu-se de dife
rite probleme ale muncii ti
nerilor în producție. Sesiză
rile noastre au fost întot
deauna de un real folos. Iată 
numai un exemplu; tovarășii 
Luca Dorin și P. Popovicl 
care nu frezau întotdeauna 
după conturul calapodului,

metodelor avansate, de in
troducerea în producție a 
propunerilor de inovații, de 
întărirea disciplinii tehnolo
gice în cadrul secției.

ADRIAN TALPAȘ. - în 
privința calificării ar trebui 
să ne preocupăm ca fiecare 
tînăr muncitor să cunoască 
nu una, ci 3—4 sau chiar mai 
multe operații, pentru a putea 
face față în orice loc de

muncă acolo unde întreprin
derea are nevoie de el.

Biroul U.T.M. — a conti
nuat el — și-a propus să an
treneze 20 de tineri la activi
tatea culturală. De ce să nu-i 
activizeze pe toți 48 ? Să gă
sim modalitatea să-i antre
năm pe toți utemiștii. Și nu 
numai la cor, la echipa de 
dans, la brigada artistică de 
agitație ci și în pregătirea 
joilor tineretului, reuniunilor, 
concursurilor „Drumeții ve
seli" sau la alte activități.

ION PASCU. — în organiza
ția noastră, așa cum a reie
șit din darea de seamă, avem 
7 tineri purtători ai insignei 
de „Prieten al cărții" și alți 
11 tineri care au fost exami
nați și urmează a primi in
signa. Trebuie să intensificăm 
munca pentru atragerea de 
noi cititori, să popularizăm 
mai bine cărțile de literatură 
astfel ca toți cei 48 de ute
miști să obțină insigna de 
„Prieten al cărții".
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fabricilor fiindcă a răspuns la 
chemarea șantierului- A văzut 
fabrica de relon intrînd în 
funcțiune, a pipăit produsele 
din relon-rolan fabricate la 
Săvinești. Și acum simte o 
minunată satisfacție că oa
menii care ne vizitează țara 
rămîn impresionați de marile 
noastre înfăptuiri, și că se 
spulberă neadevărurile care 
se trîmbițează despre țara 
noastră în Occident.

Inima Săvineștiului pulsea
ză !

De la tribuna celui de al 
III-lea Congres al partidului, 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej spunea : „Prin termi
narea Combinatului de la Să
vinești și construirea unei fa
brici de fire artificiale la 
Brăila se vor lărgi producția 
și sortimentul firelor și fibre
lor chimice necesare indus
triei textile, ajungîndu-se în 
1965 la 47.000 tone, dintre 
care 13.000 tone de tip relon, 
și circa 34.000 tone fire și fi
bre pe bază de celuloză".

Inima Săvineștiului pulsea
ză. Săvineștiul va îndeplini 
această sarcină!

In scopul sporirii fertilității 
terenurilor agricole Congresul 
al III-lea al partidului a tra
sat industriei chimice sarcina 
de a furniza agriculturii în 
1965 îngrășăminte în cantitate 
de 500-000 tone substanță ac
tivă.

Roznovul se desăvîrșește, 
Roznovul va îndeplini aceas
tă sarcină !

Ceea ce numim Săvinești — 
Roznov reprezintă un labora
tor complex care distilează o 
parte din tezaurul de materii 
prime al patriei și dă valori 
pentru fericirea oamenilor. 
Săvinești-Roznov reprezintă o 
încununare de succes pe calea 
industrializării socialiste a 
țării.

In incinta fabricii de relon- 
rolan instalații complexe, a- 
glomerate fără respect față de 
legile simetriei, dar îndepli
nind funcții precise în proce
sul chimic îți sugerează ima
ginea unui laborator ridicat 
la scara proporțiilor industriei 
noastre în plin avînt.

Bănuiești asocierile 
binațiile chimice care 
duc în acest labirint 
Ioane și eprubete de
siuni neobișnuite și îți amin
tești că Săvinești-ul era altă 
dată o comună oarecare, uitată 
lingă apele învolburate ale 
Bistriței. înțelegi mersul nea
bătut înainte al țării, sub con
ducerea partidului, pe calea 
industrializării și te încearcă 
un sentiment de mîndrie pa
triotică.

Hotărîți să grăbească schim- 
bftțe.a decorului, tinerii au a^, 
d,SUâat la seria acțiunilor pa
triotice, în primăvară, plan
tarea a peste 1000 de pomi 
fructiferi și ornamentali de-a 
lungul aleilor asfaltate, ame
najarea scuarurilor în care 
toamna a rumenit culorile gla- 
diolelor.

Un pictor și-a improvizat a- 
telierul în marginea porum- 
biștei aflată nu departe de 
combinat. Culege alb, ocru, 
albastru de pe paletă și defi
nitivează tabloul în care a 
surprins cu talent și emoție 
contrastul dintre cîmpul în
gălbenit de toamnă și prospe
țimea edificiilor industriale; 
dintre țara așa cum a fost ieri 
?i cum se înfățișează astăzi.

Tabloul va fi intitulat: 
„Poezia Săvinești-ului".

Mîini de aur
In „Cetatea Relonului"

chimic (II)
tă conștiinciozitate de aceas
tă „îndatorire". Iar relonul la 
rîndul lui, împrumută mîinilor 
nuanțele cele 
aurului.

Muncitoarele 
nești au mîini 
ceasta afirmație trebuie găsite 
toate înțelesurile.

mai pure ale

de la Săvi- 
de aur. In a-

Universitatea 
Roznov

celui de al VI-lea concurs cu 
premiul II pe țară.

Acest lucru i-a bucurat pe 
oameni dar nu i-a mirat.

— E normal să fie așa — 
și-au spus ei.

Viața, avîntul spre mîine a- 
meleagurile triste și 

altă dată cu 
vremu-

și com- 
se pro- 
de co- 
dimen-

am 
căutat la secția textilă, prin
tre fetele de la filatură și ti
nerii de la polimerizare, pe 
cei care controlează desfășu
rarea uluitorului proces me
canic și chimic început la pri
mul etaj și terminat în sala 
„finitelor".

îmi închipuiam un chimist 
integru, controlînd cu exigen
ță cum se metamorfozează 
„lactama" în uriașa coloană de 
polimerizare. Dar am consta
tat că progresul tehnicii l-a 
scutit pe om de o asemenea 
bătaie de cap. El a născocit 
laboriosul sistem mecanic și 
chimic care-i permite să sub- 
țieze un gram de relon într-un 
fir de 700 metri, subțire cit 
firul de 
ori mai 
din oțel 
ne. Și a 
cu o înbinare de relee, cu ta
blouri de comandă de la care 
supraveghează înregistrarea 
parametrilor procesului de 
producție, calitatea firelor șt 
țesăturilor. Cit despre produc
ție, dacă la Săvinești s-ar pro
duce într-o singură zi Un sin
gur sortiment, (fire pentru 
ciorapi de exemplu) s-ar putea 
fabrica 400.000 perechi de cio
rapi.

Automatizarea se dovedește 
bună prietenă muncitorilor. Ii 
scutește de îngrijorarea pentru 
felul în care agenții: căldu
ră, lumină și presiune influ
ențează procesul de polimeri
zare. Automatizarea se con
jugă cu tot ce compune Ceta
tea Relonului. Și ea își spune 
cuvîntul de la 23 aprilie 1959, 
cînd fabrica de relon a în
ceput să producă, dîndu-se în 
exploatare prima linie de po
limerizare, filare și fabricare 
a firelor sintetice.

In secția filatură îți dai sea
ma că firele subțiri de relon 
împrumută de la lumina zilei 
nuanțele cele mai pure ale 
aurului, atunci cînd izvorîte 
din sistemul de filare, se a- 
glomerează pe bobine. Munci
toarele îndrăgostite de meserie 
mîngiie cu degete catifelate 
fascicolele de fire. Am privit 
mîinile muncitoarei Veronica 
Tîlmaciu. dtă grație și inde- 
mînare în mișcarea degetelor. 
Am aflat că una din „obliga
țiile" ei de serviciu este și a- 
ceea de a-și îngriji mîinile. 
Relonul este pretențios, cere 
mîini catifelate. Și ținerele de 
la Săvinești se achită cu mul-

păianjen dar de 1,15 
rezistent decît unul 

de aceeași dimensiu- 
înlocuit controlorul

Șantierul fabricii de îngră
șăminte azotoase de la Roz
nov, șantier care a început să 
se contureze ca un nou oraș 
industrial, disciplinează peisa
jul și aduce elemente noi în 
biografia oamenilor.

Roznov a fost de mult un 
nume fără rezonanță- Rozno- 
veanul era în trecut un biet 
tăietor de pădure, care urca în 
munți după cîștig și cobora 
în satele de pe Valea Bistri
ței, secat de vlagă și zdren
țăros.

Roznovul a devenit astăzi și 
un puternic centru forestier. 
In parchetul „Larga" se lu
crează cu unelte dintre cele 
mai perfecționate. Fabrica de 
cherestea „11 Iunie" trimite 
șantierelor materiale de con
strucție din ce în ce mai mul
te, fiindcă „sus în exploatare" 
cei din brigada lui Vasile Me- 
reuță trimit gateriștilor lemn 
din belșug.

Dar faima Roznovului o ri
dică tot fabrica de îngrășă
minte azotoase. Cele două tur
nuri de granulare înălțate pe 
trăinicia betonului armat și a 
dalelor de sticlă, elegante șt 
impunătoare, sugerează com
plexitatea procesului de fabri
care a îngrășămintelor azo
toase. Pe șantierul fabricii de 
îngrășăminte, operațiile de 
suifare sînt controlate cu de- 
fectoscoapele care folosesc 
izotopi radioactivi. Pe șantie
rul care conturează orașul in
dustrial macaralele, purtînd 
materiale, descriu jumătăți 
largi de cercuri peste etaje și 
schelării.

Amprenta noului e tot mai 
evidentă in viața Roznovului. 
A devenit de însemnătatea o- 
bișnuitului ca oamenii care 
altă dată nu cunoșteau bucu
ria de a desluși slovele de 
carte să intre radiind de 
bucurie în sălile clubului. A 
devenit firesc să se anunțe o 
„Joie a tineretului", în care, 
printre altele, Georgeta Rogo- 
bete de la laboratorul Cen
tral C.I.A. să vorbească tine
rilor despre unele aspecte noi 
în opera eminesciană. Pe con
structori nu i-a uimit, dar i-a 
bucurat faptul că tinerii din 
cenaclul literar ,J»n Creangă" 
a u întocmit textul la tpectaco- . 
Iul ,.Săvinești, drog Săvinești" 
sau că Sile Neniță are veleități 
de compozitor pe care le fruc
tifică. Brigada artistică de a- 
gitație a complexului de lu
crări Săvinești-Roznop s-a în
tors de la faza republicană a

coperă 
sărăcăcioase de 
înfăptuiri pe măsura 
rilor pe care le trăim.

★

Mihai Iordache, secretarul 
organizației U.T.M. de la fa
brica de îngrășăminte azotoa
se, întocmește niște tabele... 
Rubricile conturate cu grijă 
au darul să oglindească con
vingerea tinerilor că dezvol
tarea industriei cere cadre fa
miliarizate cu teoria structu
rii compușilor organici, a lui 
Butlerov, eu ecuațiile sau. cu 
legile dezintegrării radioacti
ve, și hotărîrea lor de a cu
noaște. de a învăța crește tot 
mai mult.

Secretarul 
continuă să 
dru Nicolae. 
cian la serviciul mecanic șef. 
Urmează facultatea de chimie 
industrială. Vicol Liuba. 23 
ani. Documentaristă. Urmează 
facultatea de chimie indus
trială. David Alexandru. 18 
ani. Operator chimist. Clasa 
VlII-a cursul seral cu frec
vență. Dascălu Mihai. 23 ani. 
Electrician stații și relee. Cla
sa..."

Secretarul lasă creionul lin
gă coala de hîrtie. Așadar și 
Dascălu Mihai s-a hotărît să 
urmeze clasa a V-a la seral- 
Cînd s-a terminat marele ba
raj de la Bicaz s-a urcat în
tr-un camion și a venit la 
Săvinești-

— Vreau să mă angajez la, 
fabrica de îngrășăminte! "

— Ce meserie cunoști ?
— Sînt electrician. M-am ca

lificat la Bicaz.
Și acum... acum iată-l ho

tărît să învețe, să-și deschidă 
larg aripile, să devină un om 
adevărat. Astfel de oameni a 
reușit să călească organizația 
U.T.M.

Silvia Luncărașu e tot elec
trician. In fiecare zi, după ter
minarea lucrului, se grăbește 
să prindă autobuzul de Piatra 
Neamț. Acolo, la seral, ur
mează clasa a VlII-a, dar de pe 
acum se visează pe băncile 
facultății, studiind electroteh
nica.

Creionul se odihnește lingă 
coala de hîrtie. Secretarul își 
închipuie utemiștii din secția 
acid azotic la cursurile pre
gătitoare, răsfoind file de car
te, descifrînd logaritmi. Și-l 
închipuie pe Aurel Iftimie, 
responsabilul de dormitor din 
colonia Săvinești, explicindu-i 
lui Nichita Iosif o problemă 
de fizică

Apoi centralizează datele din 
tabel ; .Xws seral cu frecven- 

•0 de fftser».
superior 93. La specializare 
in U.RS.S.: 27 de muncitori 
chimiști, maiștri și ingineri. 
Cursuri de specializare pe me
serii r 463 tineri. 20 ingineri 
chimiști au înființat Un cere 
de conferințe."

„Roznovul învață!“ 'Aceas
tă lozincă are astăzi o largă 
circulație pe Valea Bistriței. 
Cine a lansat-o ?

„Roznovul învață!“ Cuvin
tele nu numai că îndeamnă ; 
ele afirmă, transmit o reali
tate statornicită prin concep
ția nouă a tinerilor, prin ati
tudinea lor față de muncă, 
față de ei înșiși, față de vii
torul care le aparține. Așa i-a 
îndemnat partidul. Așa i-a e- 
ducat organizația revoluționa
ră a tineretului.

Roznovul a devenit o uni
versitate !

organizației UTM 
scrie: „Alexan- 
25 de ani. Tehni-

★

.. Inima Săvineștiului pulsea
ză și noaptea- ln complexul 
laborator asocierile chimice 
desăvîrșesc relonul. In labirin
tul de coloane și eprubete 
continuă procesele chimice. 
Fetele cu mîini de aur sînt la 
datorie. Pe fondul nopții, fa
brica de relon își etalează sal
bele de lumini fluorescente ca 
să-i poți bănui suplețea și nu
măra etajele. S-au aprins lu
minile și în coloniile munci
torești, în Roznovul care se 
dezvoltă într-un ritm specta
culos. Brigada artistică pre
zintă la club ultimul program 
artistic. „Seraliștii" și-au dat 
întîlnire la club, în sălile bi
bliotecii. In dormitorul din 
colonie. Nichita Iosif a deve
nit ad-hoc profesor de fizică.

Satul uitat în Valea Bistri
ței unde o fi oare ?

Se aud 
rumbilor.

Aici e 
toamnei, 
inimă industrială a țării.

Intr-un oraș oarecare doi 
logodnici se întorc de la o re
uniune. Se opresc în fața 
unei vitrine. Scăldată în lumi
nă de neon vitrina le prezin
tă podoabe împletite din fire 
sintetice, darurile Săvineștiu
lui...

Si în vremea asta inima Să- 
vineștiului pulsează. Roznovul 
învață. Săvineștiul ține ridi
cat pe fondul nopții cuvintele 
pe care le-a introdus în voca
bularul oamenilor de pe Valea 
Bistriței ; „Relon! Rolan

foșnind frunzele po-

cîmpul cu roadele 
dincolo o puternică

$ CâlWL LO! PRIETEHIEI ROyiHMOVÎEBE
Ministerul Invăfămîntului și Culturii și Consiliul General A.R.L.U.S. 

organizează între 9-15 octombrie 1961 la
Cinematograful „PATRIA**

Festivalul filmului sovietic
9 octombrie

La începutul secolului

următoarele filme:

senin
10 octombrie

distins cu Marele Prem iu la cel de-al II-Iea Festival 
Internațional al filmului de la Moscova 1961

11 octombrie 12-13 octombrie

Cerul Balticei
(Seria II)

Două vieți
(Seria 1 șî II)

La cabinetul tehnic ai Uzinei Metalurgice din Bacău, tînărul Ion Hornea, împreună cu 
colegii lui : Mihai Călinescu, Virgil Tănăsescu și Radu Beldiman, discută despre ul

tima sa inovație, care a adus uzinei economii de circa 12.000 lei
Foto: S. NICULESCU

de brigadă fruntașă
li bună pregătire 

profesională
(Urmare din pag l-a)

antrena la audierea de confe
rințe tehnice organizate 
cercul A.S.I.T. din uzină.

Pentru ca aceste forme 
ridicare a calificării să . 
cit mai mare eficacitate în îm
bogățirea cunoștințelor profe-

de

de 
aibă

Cocteil cu ocazia sărbătoririi 
Zilei Armatei Populare 

Cehoslovace
Atașatul militar al Repu

blicii Socialiste Cehoslovace 
la București, colonel Franti
sek Dvorak, a oferit joi seara 
un cocteil în saloanele amba
sadei cu ocazia sărbătoririi 
Zilei Armatei Populare Ce
hoslovace.

Au luat parte general de 
armată Leontin Sălăjan, mi
nistrul Forțelor Armate, ge-

și general locotenent Miha, 
Burcă, adjuncți ai mirdstrului

Forțelor 
nescu, 
de stat, 
periori, 
din 
Externe.

Au participat Jaroslav Sy- 
kora. ambasadorul R.S. Ceho
slovace la București, șefii al
tor misiuni diplomaăce acre- 

R-P. Roniina, atașați 
rr.-.-'-ir. vătzxaări ai eor- 
pul-ă d-pLxr-al.c

XAgerpres;

Armate, Dionisie Io- 
șeful Ceremonialului 
generali și ofițeri su- 
funcționari superiori 

Ministerul Afacerilor

SPECTACOLE
TEATSE

Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romine : Nunta lui 
Figaro (orele 19,30) ; Teatrul 
de Stat de Operetă : Elixirul 
dragostei (orele 19,30) ; Teatrul 
Național „I- L. Caragiale" — 
Sala Comedia : Apus de Soa
re (orele 19,30). Sala Studio : 
Tartuffe (orele 19,30) ; Tea
trul „C. Nottara" — Sala Ma
gheru: Pygmalion (orele 19,30) 
Sala Studio : Scandaloasa le
gătură dintre domnul Kettle 
și doamna Moon (orele 20) ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Gu

Sir-landra“ — Sala Filimon
bu : Hamlet (orele 19,30) ; 
Teatrul C.F.R. Giulești ; Hoții 
și Vardiștii (orele 19,30) ; Tea
trul pentru tineret și copii — 
Sala pentru tineret: Cine a 
ucis (orele 20), Sala pentru 
copii : Mușchetarii Măgăriei 
sale (orele 20) ; Teatrul „C. 
Tănase ‘ — Sala Savoy : Re
vista 62 (orele 20) ; Teatrul 
Țăndărică — Sala Orfeu : 
Doctorul Aumădoare (orele 16); 
Circul de Stat : Pantomimă 
Pe apă (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Aproape de soare : Patria, 

București. Libertății ; Marele 
război : Republica, Elena Pa
vel, 23 August; Vals pentru un 
milion : 16 februarie. Al. Sa- 
hia ; Leon Garros își caută 
prietenul: Gh. Doja, Flacăra ; 
Cinci cartușe : V. Alecsandri ; 
Familia Miannard: Olga Ban- 
cic, I. C. Frimu ; O zi zgomo
toasă: înfrățirea între popoare, 
30 Decembrie ; O familie de 
revoluționari ; Magheru, Lu
mina ; Unde nu ajunge dia
volul : Central; Am fost ti
neri : Victoria : Ziua unei ar
tiste șî Din toamnă pînă în 
primăvară : M. Gorki; Palatul 
de cleștar — Poșta aeriană: 
Timpuri Noi; Program special 
pentru copii — dimineața; 
Dragostea și pilotul secund — 
după-amiază : 13 Septembrie ; 
Lumină la fereastră : Al. Po
pov, Volga; S-a furat un 
tramvai : Tineretului, A. Vlai- 
cu ; Dragoste de septembrie : 
Cultural, T. Vladimirescu ; El 
Hakim : 8 Martie ; Portretul 
unui necunoscut; Grivița; 
Prichindelul : Drumul Serii;

Muntele : V. Roaită ; Săritură 
în zori: Unirea ; Genevieve : 
Arta. Miorița ; Secțiunea a 
3-a: Munca, C. David : O în- 
tîmplare extraordinară: Popu
lar; Vikingii: Moșilor; Război 
și pace : Donca Simo ; Viraj 
în noapte : M. Emineseu ; Pli
ne și trandafiri : Ilie Pintilie; 
Pescuitorii de bureți: Flo- 
reasca ; Din nou dimineață ; 
N. Bălcescu ; Strada Preriilor: 
G. Coșbuc; Tracul unui actor: 
G. Bacovia ,

I N
Ieri s-a 

delegația 
tovarășul 
secretar al Comitetului Cen
tral al U.T.M., care a parti
cipat la întilnirea de la Ber
lin a reprezentanților organi
zațiilor de tineret șj studenți 
din Europa, consacrată înche
ierii Tratatului de pace cu 
Germania și normalizării si-

înapoiat în Capitală
U.T.M. condusă de 
Virgil Trofin, prim-

sionale ale tinerilor, țin legă
tura permanent cu lectorii 
care predau la cursuri, urmă
rind în acest fel frecvența, 
modul cum anumite teme o- 
glindesc necesitățile lucrărilor 
ce le executăm în atelier. A- 
tunci cînd se ivește o anumi
tă greutate în procesul nostru 
de producție sesizăm lectorul 
care pregătește tema respecti
vă pentru a se opri mai mult 
la ea.

Prin îmbogățirea continuă a 
cunoștințelor profesionale vom 
face ca întreaga producție e- 
xecutată de membrii brigăzii 
să fie numai de bună calitate.

Fiecare 
angajament 

îndeplinit
(Urmare din pag l-a)

cuțit cu tinerii pe această 
temă. Ața s-a intimplat, 
de pildă, in brifaâa cos- 
duca dr - - Jonesm
Dotia. «aăe ab*e ițele erau m 
lucru obișnuit. In tuttmul trmp 
datorită ajutorului primit din 
partea comitetului U.T.M. ele 
s-au redus mult. Dumitrescu 
Maria și Elisabeta Jerdeanu 
continuă încă să întîrzie sau 
să lipsească. De aceea, zilele 
trecute le-am invitat la 
comitetului U.T.M., am 
tat cu ele, le-am arătat 
gătură este între absențele lor 
și neîndeplinirea sarcinilor de 
plan. Postul utemist de con
trol se ocupă chiar în numă
rul actual de această pro
blemă.

Prin aceste cîteva exemple 
am vrut să ilustrez faptul că 
nai, membrii comitetului 
U.T.M., acordăm în cadrul în
trecerii o atenție deosebită 
urmăririi felului cum brigăzi
le își îndeplinesc angajamen
te!;; luate. Aceasta ne dă po
sibilitatea să intervenim ope
rativ, să ajutăm practic bri
găzile care într-o anumită pe
rioadă întîmpină unele greu
tăți. să înlăturăm eventualele 
neajunsuri care se mai ivesc 
în munca brigăzilor. Astfel, a- 
lături de celelalte măsuri 
luate de comitetul U.T.M.: 
stabilirea judicioasă a anga
jamentelor brigăzilor, popu
larizarea întrecerii, a obiecti
velor acesteia și altele, se 
creează posibilitatea ca toate 
brigăzile să-și îndeplinească 
cu succes angajamentele lua
te, și deci să obțină titlul de 
brigadă fruntașă-

sediul 
discu- 
ce Ie

FORMA
tuației din Berlinul occiden
tal.

★
Delegația italiană, alcătuită 

din prof. Paolo D’Antoni, dr. 
Luciano Luigi Domanti și dr. 
Girolamo Blunda, care se 
află în țara noastră la invi
tația Comitetului executiv al 
Sfatului Popular al Capitalei, 
a vizitat joi fabrica de con
fecții și tricotaje din Capita

întrajutorare
Întrajutorarea dintre tineri 

în cadrul brigăzii constituie 
un factor care ajută brigada 
să poată cîștiga titlul de bri
gadă fruntașă.

Sînt multe . luni de cînd la 
brigada de lăcătuși nu se mai 
poate vorbi de lucrări de sla
bă calitate, de neîndeplinirea 
planului, de absențe nemoti
vate sau întîrzieri la serviciu. 
La aceasta s-a ajuns, fără în
doială, prin sprijinul reciproc 
dintre membrii brigăpii. Bri
gada este formată din 10 mun
citori, toți tineri. Cu toate a- 
cestea între noi sînt muncitori 
care posedă deja o experiență 
mai îndelungată în muncă. 
Așa sînt tinerii Ion Rogneanu, 
Ștefan Barboș, Ion Pop etc. 
Totodată însă mai sînt și alți 
muncitori tineri veniți recent 
de pe băncile școlii sau care 
s-au calificat de curind și care, 
evident, mai au nevoie de a- 
jutorul celorlalți. In întreprin
derea noastră se cere o preci
zie de ordinul sutimilor și mi- 
imilor de milimetru. Orice 
nerespectare a indicațiilor teh
nice fc.ce să nu ne pateu* îu- 
deplini planul și deci sa nu 
pute—v eiș* pa Maia, d* k-»- 
pcdi frwnrcșît. De aceea. 
<** mo» tete p-epettț; ra 
hotărit săi ajutăm pe cei 
mai tineri. Ce am făcut ? 
Foriș Zoltan, Lucaci Andrei. 
Verno Vasile, trei dintre cei 
mai tineri membri ai brigăzii, 
au fost ajutați la citirea dese
nelor mai complicate, le-am 
dat explicații pentru fiecare 
fază de lucru, i-am ajutat în 
buna organizare a locului 
muncă etc. Dar ajutorul 
s-a limitat numai la atît. 
timpul liber, 
ridicare 
sionale peste tot acești tineri 
sînt însoțiți. Barboș 
fan și Szabo Tiberiu le 
explicații familiarizîndu-i 
problemele 
Lucrul acesta îl facem chiar 
și în cadrul școlii medii 
unde sîntern elevi; cunoș- 
noștințele de matematică și 
algebră, le împărtășim și ce
lor mai tineri tovarăși de 
muncă. Recomandarea unor 
cărți tehnice ca „Angrenajele 
de mașini", „Manualul lăcătu
șului" ca și explicațiiile supli
mentare pentru înțelegerea 
lor fac parte tot din ajutorul 
pe care îl acordăm 
pentru a deveni 
în producție.

de 
nu 
In 
de 

a calificării profe-
la cursul

Ște- 
dau 

cu 
muncii noastre.

acestora
și ei fruntași

COSTIN
Responsabilul 
producție a tineretului din 
secția mașini-unelte, Uzi
nele mecanice de mașini 

și utilaj minier - Baia 
Mare

IOAN 
brigăzii de

T I I
lă, Muzeul de istorie a ora
șului București și Muzeul de 
artă populară „Dr. N. Mino- 
vici“. în aceeași zi, oaspeții 
italieni au fost primiți la 
Institutul romîn pentru rela
țiile culturale cu străinătatea 
de O. Livezeanu, vicepre
ședinte' al institutului.

(Agerpres)

14 octombrie 15 octombrie

Evdochia învierea
(Seria I)



Cum înțelegem noi
fericirea

Eleonora 
și Gheorghe Stelea

Comuna Piscu Vechi

Dragă prietenă,

pară rău întreaga viață. Cre
dem că, din această perspec
tivă, faptul că îndeplinim îm
preună multe sarcini obștești, 
unele încredințate de organi
zația U.T.M., că facem parte 
dintr-o brigadă artistică, apa
re nu ca un amănunt oare
care, ci. ca o realitate semnifi
cativă pentru mulți tineri că
sătoriți care văd viața, feri
cirea prin aceeași prizmă.

Vrem să nu ne lipsească ni
mic în casă — dar nici în ini
mă și conștiință.

Nu ne-am pus niciodată pro
blema că devenind „unul al 
altuia" să fim „numai ai no
ștri". Problemele satului în 
care trăim sînt problemele 
noastre ale amîndorura. Poate 
oare exista dragoste și feri
cire în afara acelor probleme 
omenești la rezolvarea cărora 
ești chesmat să contribui ? Noi 
socotim că nu.

ta-

Faptul că dumneata apelezi 
cu toată sinceritatea la sfa
tul nostru într-o problema so
cotită încă de foarte mulți ti
neri drept o „problemă strict 
personală" ne face să ne gră
bim în redactarea răspunsului.

Cei ce-ți scriu aceste rîn- 
duri sînt acum... soț și Soție, 
deci tineri care au biruit ine
vitabilele șovăiri dinaintea că
sătoriei.
, Sîntem căsătoriți de curind 
— din simbolica zi a zboru
lui prițnului om în Cosmos — 
și ne înțelegem perfect, sîn
tem foarte fericiți. Sîntem: 
unul — func
ționar. altul — 
soția — profe
soară suplini
toare la o școa
lă elementară 
de 7 ani- Lucrăm
complet colectivizat de 
marginea Dunării.

Ne-am cunoscut bine 
dintr-o dată și nu intr-o sin
gură împrejurare. De altfel, 
împrejurarea în care se cu
nosc doi tineri, deși își păs
trează multă vreme poezia și 
farmecul ei, nu poate avea o 
importanță hotărîtoare în evo
luția sentimentelor și mai a- 
les a ideilor care-i unesc pen
tru totdeauna. Asta nu însem
nează câ am vrea să făgădu
im frumusețea acelei clipe 
unice a începutului dragostei 
și fericirii, clipă căreia îți 
vine să-i spui, ca în Faust: 
„rămîi că ești atâta de fru
moasă Doar în acea clipă 
sînt înscrise, ca lanul în boa
bele de grîu, toate zilele, toți 
anii. întreaga viață pe care 
o trăiești împreună cu ființa 
iubită.

De fapt, așa începe, dacă 
vrei, fericirea : să simți că 
dragostei tale înflăcărate i se 
răspunde cu una și mai mare, 
că ideile tale se însoțesc cu 
alte idei, pe același drum, 
croit uneori cu greu, de pro
prii pași, care prind parcă 
aripi. Pentru noi drumul aces
ta e larg — cîte nu pot face 
azi. într-un sat colectivizat, 
doi tineri care prin tot ce au 
mai scumo se simt legați de 
ridicarea celorlalți oamem Ia 
’rnnirj la bunăstare, la feri-

indi vi

rețea prin munca ta, prin 
lentul tău...

De ce n-ați face-o și voi, 
dragi prieteni ?

Să nu credeți că dacă înte- 
meiați o familie nu mai aveți 
nevoie de colectiv. Dimpo
trivă. Ești legat prin mii de 
fire de oamenii din jur. de 
societatea în mijlocul căreia 
trăiești și care este de fapt 
cadrul întregii tale vieți.

Mă refer mai mult la tine, 
dragă prietene, pentru că ești 
tînăr. Iți plac filmele, tea
trele, nu ? Ei, bine, ce s-ar țn- 
timpla dacă toți acei ce se că
sătoresc vor părăsi scena, stu
dioul, clubul, ansamblul, e- 
chipa artistică ? Ce s-ar în
tâmpla dacă toți cei care fău
resc frumosul în timpul lor de 
după orele de producție s-ar 
retrage în carapacea familiei 
lor și ar trăi izolați unii de 
alții ? O asemenea perspectivă 

te-ar 
pe 
că 
nu 
nu

La recoltatul linului

pnn-

— cea ma; ma. ir-
mană dintre toate concepțiile 
despre fericire. Așa ne-am 
gîndit la început și n-o să ne

Ceea ce dumneata numești 
dragoste, este o greșală. Un 
om cu convingerile dumitale 
nu-l poate accepta pe 
dualistul „erou".

De altfel, dumneata 
ră recunoști că te-ai 
gostit de un tânăr „foarte dră
guț, înalt și brunet". Deci 
dumneata te-ai îndrăgostit 
nu de un om, ci de o mască. 
Fiindcă important pentru o- 
mul de care îți legi viața ni 
se pare nu să fie „foarte dră
guț, înalt și brunet" ci să 
aibă un suflet frumos, înalt 
pînă la stele și de limpezimea 
azurului.

singu- 
îndră-

Tina Bărduțâ
Fabrica Steaua Roșie-Bacău

Dragi prieteni,

Sînt tinără ca și voi. Nu am 
decât 22 de ani. Sînt funcțio
nară la o întreprindere din 
Moldova, Întreprinderea de 
hîrtie și celuloză Steaua Ro- 
șie-Bacău. Mă pasionează foar
te mult arta. Sînt în anul II la 
Școala populară de artă. In 
cadrul întreprinderii activez 
la brigada artistică de agita
ție. Iubesc muzica. Iubesc co- -lit m-a aj

nabbi

cred că 
îngrijora și 
tine. Numai 
oamenii 
gîndesc și 
procedează așa.

Sînt convinsă că nu ți-ai dat 
seama cit de ciudate apar a- 
cum părerile tale.

Primirea ministrului 
Marii Britanii de către 

adjunctul ministrului 
Afacerilor Externe 
al R. P. Romîne

Foto : AGERPRES

Noi recorduri mondiale

^omuius F!ui@raș
Cîmpina

Marea operă a viefij este să 
înlături piedicile, să îmbini armo
nios munca, activitatea cu setea 
de fericire și. frumusețe. Omul 
nou trebuie să cuhoască, să se 
bucure, să înfăptuiască și să lupte 
pentru frumos, pentru socialism.

E adevărat că odată căsătorin- 
du-te îți asumi obligații impor
tante, dar lucrul acesta nu trebuie 
să ne altereze bucuriile și idea
lurile. Ba, dimpotrivă. Omul creș
te cu dorința de a trăi alături de 
alți oameni. El dorește să aibă 
părtași la bucurie și neca
zuri. Numai alături de tovarășul 
său omul poate să fie el însuși. 
Puterile, capacitatea de muncă, 
folosul pe care îl aducem socie
tății, numai colectivul le poate 
aprecia. Tocmai acesta este prin
cipiul care ne dă încredere și 
mulțumire. Nu există nici o bucu
rie să poată înlocui măcar o cli
pă această mulțumire izvorîtă din 
conștiința că ești un om nou, a- 
parfinînd unei lumi noi.

Domnica

Joi 5 octombrie, adjunctul 
ministrului Afacerilor Exter
ne al R- P. Romîne. Vasile 
Dumitrescu, a primit în au
diență pe trimisul extraordi
nar și ministru plenipotențiar 
al Marii Britanii la București, 
James 
gătură 
tare a 
tare.

Dalton Murray. în le- 
cu apropiata prezen- 
scrisorilor de acredi-

la parașutism
Parașutiștii sportivi sovietici 

au stabilit trei noi recorduri 
mondiale în salt nocturn cu 
aterizarea la punct fix. Un 
grup de 4 parașutiste, lansin- 
du-se de la 1000 m a aterizat 
în medie la 23,57

Loturile
de

ni de cen-

R.P.R
fotbal

ÎN EDITURA POLITICA
a apărut:

K. Marx - F. Engels
Opere voi. 11

Spectacol de gală 
cu filmul 

„Cinci cartușe**

în cursul zilei de joi fede
rația de fotbal a alcătuit echi
pele reprezentative ale țării 
noastre care vor evolua in în
tâlnirile de duminică cu echi
pele Turciei de la București și 
Istanbul Reprezentativa A va 
avea următoarea componență: 
Voinescu, Greavu, Nunweiller 
in, Ivan, Jenei, Nunweiller 
IV, Pîrcălab, Constantin, Ene 
II, Seredai, Tătare Rezervele 
echipei sînt Dungu, Motroc,

12Cu prilejul aniversării a 
ani de la proclamarea Repu
blicii Democrate Germane, 
Ministerul învățămîntului și 
Culturii a organizat joi sea
rs. la cinematograful „Pa
tria" din Capitală, un specta
col de gală cu filmul „Cinci 
cartușe’, producție a studiou- 

din Berlin.

Echipa turciei a
Joi seara a sosit în Capitală 

echipa reprezentativă de fot
bal a Turciei care va întâlni 
duminică pe stadionul „23 Au
gust" într-un meci amical 
echipa R. P. Romîne- La Giur
giu, fotbaliștii turci au fcst 
întâmpinați de reprezentanți

fiul cercului. O echipă alcă
tuită din 8 parașutișli lansin- 
du-se de la aceeași înălțime a 
aterizat la 16,86 m. Același 
grup sărind de la 600 m a 
obținut o medie de 10,84 m de 
centrul cercului.

pentru meciurile
cu Turcia
Macri, V. Alexandru, Hașoti. 
Dridea, Țireovnicu.

Echipa reprezentativă se
cundă care va juca la Instan- 
bul este alcătuită din : Min- 
dru, Popa, Caricaș, Soare, Ta- 
barcea, Kctzka, Oaidă, Mezsa- 
ros, Mateianu, Kaksi, Czako. 
Rezerve : Uțu, Zavoda II, 
Petru Emil, Marcu. Ivansuc.

Fotbaliștii romîni vor pleca 
astăzi dimineață pe calea 
rulai la Istanbul.

sosit la București
ai U.C.F.S. și Federației 
mîne de fotbal.

Astăzi, echipa Turciei 
face un antrenament de 
modare pe stadionul „23 
gust".

ae-

ro-
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Cupa C. S. S. Cluj a fost cucerită 
de atleții bucui eșteui

51,8 secun- 
m este deo-

cronometrat cu timpul de 4:19,5» 
In sfîrșit, Dumitru Marian a reușit 
să arunce cel mai departe sulița,

♦
fetelor, timișo* 

cele mai bune, 
loc în clasament 

la

ia 55,65 m.
In întrecerea 

rencele au fost 
ocupînd primul 
cu 157 puncte. Atletele de 
C.S.S. Banatul au cîștigat ambele 
probe de sprint prin valoroasa 
lor alergătoare, Lelia Veselinovici 
— 13,1 sec. pe 100 m și 26,6 
pe 200 m. Și celelalte alergări au 
revenit bănățencelor : Aurelia 
Cimponeru — 62,6 sec. pe 400 m, 
Gerda Ziegler — 2:28,7 pe 800 
m. Elena Vasi — 12,7 sec, pe 80 
m. garduri (12,3 sec. în serie). 
Primele locuri la aruncarea discu
lui și sulifii au fost cucerite, de 
asemenea, de reprezentantele Ti
mișoarei. Rodica Motiu — 32,95 
m și Rodica Bucea — 41,63 m. 
Bucureșteanca Maria Lupu a cîș
tigat lungimea cu 5,29 m, iar co
lega sa, Elena Vîrian, înăljimea 
cu 1,47 m. Înfrîngerea bucureș» 
tencelor este explicabilă, nu nu
mai prin buna comportare a ad
versarelor lor, dar și prin faptul 
că din echipă au lipsit o serie de 
protagoniste, cum ar fi Mihaela 
Popescu și 
reținute în 
ternaționale 
Timișoara.

Pe echipe, Cupa a revenit Clu
bului sportiv școlar din București 
cu 428 p. urmat de C.S.S. Bana
tul — 320 p., C.S.S. Cluj - 299 
p., C.S.S. Luceafa. u'-Brașov —• 
293 p. și C.S.S. Harghita — Tg. 
Mureș — 104 p.

Nu putem încheia rîndurile 
noastre, fără a sublinia buna or
ganizare și cazare asigurate de 
clubul gazdă. Merită cuvinte de 
laudă în reușita acestei competi
ții, antrenorii echipelor particip 
pante. Nicolae Paiș (Bucureșiil, 
Ion Veliciu (Timișoara), liomar 
Marx (Clui), Dragoș Burghelea 
(Brașov) și losif Buzdugan (Tg. 
Mureș). De asemenea, trebuie re
levată prezenta maestrului emerit 
al sportului, prof. Ion Moina care 
a urmărit cu dragoste și pasiune 
întrecerile, dînd concurenților pre
țioase sfaturi și îndrumări.

I. PĂTRUȚIU

Sezonul marilor competifii 
sportive ale elevilor și-a 
încheiat activitatea în aer 

liber, prin disputarea Cupei ofe
rite de Clubul sportiv școlar din 
Cluj. Tradiționala competijie de 
atleiism a reunit la start pe re
prezentanți tuturor Cluburilor 
sportive școlare din jară. Pe sta
dionul din Cluj s-au întrecut peste 
150 de atleji și atlete. Din pă
cate vremea rece, ploaia, vîntul, 
pista grea au influenjat rezultatele, 
împ edicîndu-i pe tinerii sportivi 
în objinerea unor performante de 
valoare. Totuși, și în aceste con
diții, este remarcabilă dubla vic
torie a sprinterului bucureștean 
Gh. Zamfirescu la 200 m și 400 m 
cu 22,5 și respectiv 
de. Rezultatul la 400
sebif de promifător (finind sea
ma de condițiile în care a fost 
obfinut) recomandînd pe alergă
tor drept o speranfă în această 
probă, la care atletismul nostru 
este încă deficitar. Brașoveanu1 
Dorel Comșa a cîștigat 100 m în 
11 secunde. Fără îndoială că în 
condiții normale, rezultatul său ar 
fi fost mai bun.

în general, întrecerile au fost 
dominate de reprezentanții Clu
bului sportiv școlar din București. 
Ei au cucerit cele mai multe tit
luri. Astfel, Teodor Cătănescu a 
fost dublu învingător la lungime 
(6,67 m) și triplu salt (13,96 m), 
Adrian Trifu a cîștigat săritura în 
înălțime cu un rezultat sub posi
bilități (1,85 m). Foarte aproape 
de 4 m la prăjină a fost talentatul 
săritor Eugen Simionescu (3,95m). 
Bucureștenilor le-au revenit și trei 
din cele patru probe de arun
cări : Gh. Veliciu — 13,85 m la 
greutate, Mircea Pascu — 50,11 
m la disc (1,5 kg) și 48,52 m la 
ciocan (6 kg). .i.pjvsj» ajhtjîwț 

Reprezentanții CapitaleiTiau lât 
vpt o puternică concurență din 
partea atlefilor timișoreni, mem
bri ai C.S.S. „Banatul". Sportivii 
din orașul de pe malul Begăi 
s-au prezentat bine pregătiți. A- 
drian Schneider a cîștigat probele 

110 m g și 400 m garduri 
15,5 sec.

Mihai
în cursa de 1.500 m, fiind

Adriana Mecu'escu, 
vederea întîlnirii in- 
triunghiulare de la

Buculei (Ager preș)

ființă pe care
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din echipă, le 
cele 8 ore 

așa de frumos
Dragi prieteni,

1

Oră de desen la Palatul Pionierilor

Nu ești singura 
o preocupă asemenea probleme. 
Una din ele sînt și eu. De aceea 
mă asociez părerii bune pe care 
o susții, de a nu te desprinde de 
viața colectivului, de toate preo
cupările frumoase în folosirea tim
pului liber, atît de educative și 
utile.

Cit despre pasiunea d-1ale pen- 
I omul drag, te sfătuiesc să n-o 
iruri, i ntrucit a iubi cu adevă- 

nu es*e o rușine. Dragostea 
curată, izvorîtă din sentimente pu
ternice, este înălțătoare. Prietenul 
d-tale trebuie să înțeleagă că nu 
va putea fi fericit în viață dacă 
va acționa după modul vechi, 
burghez de a gindi. El înclină 
spre mizantropie, ceea ce e stră
in moralei noastre socialiste. Tre
buie să avem încredere în cali
tățile morale ale oamenilor și nici 
de cum să ne izolăm de ei.

Probabil că d-ta ai înțeles și 
ți-ai însușit mai ușor principiile 
educației 
Dar cum 
om tînăr 
formează 
decît să 
fel, prietenia care vă leagă nu va 
fi umbrită. Prietenia trebuie con
siderată ca cel mai frumos dar 
care și-l fac oamenii.

Ajută-I pe omul drag să pășeas
că pe o cale bună, așa cum ne-a 
educat organizația noastră revolu
ționară de tineret. Să fim me
reu încrezători în oameni și-n 
faptele lor, activi, plini de energie 
și optimism.

și moralei comuniste, 
prietenul dumitale e un 
și cum caracterele se 
continuu, nu-i rămîne 

învețe de la d-ta. Ast-

Proiectilul istoric s-a ridicat, 
rectiliniu, 

Ca propriul său obelisc viitor. 
Vibrația 
Ocrotea

Barajul hidrocentralei Sadu

și respectiv 59,6 
Bota a sosit pri-

Petrolul Ploiești
Echipa iugoslavă de fotbal 

Novisad și-a început turneul 
în țara noastră jucînd la 
Ploiești cu echipa Petrolul. 
Fotbaliștii romîni au obținut 
victoria cu scorul de 4-3 (3-0). 
La începutul reprizei a doua 
echipa gazdă a condus la un 
moment dat cu 4-0, dar spre

3
sfîrșitul partidei, echipa iu
goslavă a avut o puternică re
venire reducînd din handicap. 
Cele patru puncte ale fotba
liștilor romîni au fost marca
te de Babone, A. 
Dridea II, Badea, 
Klipa, Drascovici 
(autogol).

PE SCURT
© Selecționata de box a o- 

rașului Varșovia se pregătește 
intens în vederea întîlnirii pe 
care o va susține duminică 
dimineața în sala clubului 
„Gwardia" cu echipa repre
zentativă a orașului București.

O Echipa masculină de bas
chet a orașului București con
tinuă să se afirme în turneul 
de la Harkov. După victoria 
repurtată asupra echipei ora
șului gazdă, baschetbaliștii ro-

Munteanu, 
respectiv 

și Florea

nou suc*mîni au obținut Un
ces, întrecînd cu 81-65 selec
ționata Kievului- In ziua a 
doua a turneului a jucat foar
te bine și echipa feminină a 
Bucureștiului cîștigătoare cu 
57—51 în partida cu repre
zentativa orașului Harkov,

© Echipa selecționată de 
fotbal a R. P. Ungare a sus
ținut miercuri un meci de ve
rificare în vederea partidei 
cu Austria. Fotbaliștii ma
ghiari au jucat în compania 
unei selecționate divizionare 
de 
de 
de 
va
mație : Grosics, Matrai, Sipos, 
Sovari, Szeoes.i, Kotasz. San
dor, Bozsik, Tichi, Monostori» 
Fenyvessi. ----- e-----

care au dispus cu scorul 
1—0 prin punctul marcat 
Monostori. Reprezentati- 
a aliniat următoarea for-

Conferințe
pe teme internaționale

după-amiază, în sala 
Ateneului R. P. Romîne a avut 
loc în fața unui mare nu
măr de ascultători simpo
zionul cu tema „Știința co
munismului", organizat de 
S. R- S. C. și Consiliul ge
neral A. R. L. U- S-, în ciclul 
intitulat „Manifestul comunist 
al epocii contemporane". Au 
făcut expuneri acad. Atanase 
Joja, președintele Academiei 
R. P. Romîne, acad. Șerban 
Țițeica, director adjunct știin
țific al Institutului de fizică a- 
tomică, prof. dr. Th. Burghe- 
le, rectorul Institutului medi- 
co-farmaceutic din București, 
și prof. D. Dumitrescu, mem
bru corespondent al Acade
miei R.P-R.

în sala lectoratului central 
S R.S.C., în ciclul intitulat „în 
întâmpinarea Congresului co
munismului", prof. N. Petro- 
vici, redactor responsabil al 
revistei „Analele Institutului 
de istoria partidului de pe

lî>ngă C.C. al P.M-R-", a ținut 
conferința „Peste două decenii, 
în țara constructorilor comu
nismului".

★

în cadrul expunerilor pri
vind problemele actuale ale 
situației internaționale, orga
nizate de S.R.S.C- în colabo
rare cu Comitetul național 
pentru apărarea păcii, acad. 
St. S. Nicolau, președintele 
S.R S.C-, a ținut în sala Tea
trului C C-S. din Capitală con
ferința intitulată „Soarta păcii 
în mîinile popoarelor".

*

în regiunea Mureș-Autono- 
mă Maghiară au fost ținute în 
cursul ultimei luni peste 
de expuneri în legătură 
proiectul de Program 
P.C.U.S. și cu problemele 
tuației internaționale, care
fost audiate cu interes de pes
te 35.000 de persoane.

apărut de curind, 
mai precis : acum 
patru ani, cînd 
Uniunea Sovieti- 
tică a început să 
apropie cerul de 
Pămînt.

Ă fost materializarea strigă
tului : „Așadar, e posibil!“

Da, s-a dovedit posibil să 
fie lansați primii sateliți ar
tificiali ai Pămîntului. A fost 
cu putință ca Luna să fie a- 
tinsă, ocolită și fotografiată în 
partea ei nevăzută de pe Pă
mînt. In fine, omul a zburat 
în Cosmos !

Toate acestea la trecut. Ce 
noi emoții cosmice ne rezervă 
viitorul ? Pe cînd omul în 
Lună, pe planete ?

Uniunea Sovietică ne va 
răspunde.

(MIHAI

trupului de aluminiu 
inima unui

nemuritor.
CIOBANU - Cluj)

Și una spațială :

Cu el întregul popor sovietic 
Urcă din culme în culme.

(J. BRĂDUȚ — Tulcea)

MARIA ZIMBRARU (Ba
cău) creează o atmosferă de 
familiaritate :

încă nu-ți știam

Semănai cu omul

chipul, dar 
te vedeam- 

pe care-1 
iubesc.

MARIUS DUMITRESCU 
(București), cu mai puțin con
dei. reia o idee de circulație 
destul de largă :
Jules Verne, bătrînul, de-ar 

trăi acum, 
Mirîndu-se ar zice către sine: 
„Flăcăul rus m-a întrecut..."

Iar PETCU I. GHEORGHE 
(Ghidici, regiunea Oltenia) în
registrează într-o cronică ri-

Curier literar

220 
cu 
al 

si- 
au

(Agerpres)

In fața noii realități, poeții 
de toate generațiile s-au în
flăcărat- Nu în fiecare zi apare 
în poezie un domeniu neexplo
rat, o pată albă ! Mai mult: 
inaugurarea erei 
făcut pe mulți 
condeiul în mină 
ma dată. Emoția, 
cere comunicată!

Și iată în fața noastră tean
cul masiv al scrierilor pe te
me cosmice primite la redacție 
în ultimul timp.

Interesul principal îi stâr
nește varietatea modurilor de 
abordar-e a ideii. Iată o viziu
ne temporală:

cosmice i-a 
tineri să ia 
pentru pri- 

cosmică se

înregistrea- 
ȘTEFAN 

care dă

Cu totul diferit 
ză evenimentul 
RĂȘCAN (Lugoj), 
glas vocației cosmice a între
gii noastre

Mai avem 
Pe Pămînt,
Dar curîn-d

generații:

ceva treburi aici,

vom veni după 
tine !

Pentru PETRE CRISTIAN 
(Ploiești) zborul lui 
Titov este 
liric:

Douăzeci

Douăzeci

Și

Și

prin

cinci de

Gherman 
excelență

ore lingă 
stele, 

cinci de ore 
desprinse din vis...

mată aselenizarea rachetei 
Lunnik-2 :
îi dă binețe Lunei, dar ea nu 

înțelege ;
Ce spune musafirul nu poate 

să deslege. 
Atunci ia, necăjită, în grabă 

telefonul
Și iute cheamă-n Cosmos. Și 

îi răspunde omul :
— Alo ! Alo ! Pămîntul ?
Hai, spune-mi negreșit: 
Spune-mi, în limba rusă cum 

sună : „Bun venit" ?
Am citat nu pentru măies

tria versului, ci pentru expri
marea prin acțiune, una din 
tendințele cele mai interesan
te, cu largi rezonanțe folclo
rice.

Fiică mai tinără a marii 
poezii, cea cosmică o influen
țează pe aceasta ha rîndul ei.

Metafore, comparații aparent 
exclusiv cosmice, vin să îm
prospăteze terenurile poeziei 
cu alte preocupări.

Sub titlul ,.Cîmpenească“, 
VASILE VASILESCU (Cala
fat) notează :
...O ciocîrlie,
In soare, fulgeră ca o rachetă 

vie.
Iar GHEORGHE IZBĂȘES- 

CU (București) încheie astfel 
poezia sa despre constructori : 
Și sus, 
terasa văzduhului albastră 
pare o rampă de lansare-..

Noul este dificil (descoperi
rea nu-mi aparține). Nu e 
ușor să 
Gagarin 
ginație.

Poezia 
ceea ce ai fi vrut, 
LUCIA TUDOSE 
Este prea generală, 
transparență și imagine- Scri
soarea care o însoțește te ex
primă mai bine : „Nu credeam 
că totul se va petrece atît de 
repede... Deși nu-l cunosc pe 
bravul om sovietic Iuri Gaga
rin, îl socotesc un frate al 
meu, puternic și ocrotitor... Aș 
fi vrut ca poezia mea să fie 
un imn închinat poporului so
vietic".

Ar fi vrut-o și EREMIA 
CERNAT din Comuna Oașele, 
regiunea Galați- Notînd însă :

Un vis nerăbdător s-a împlinit, 
autorul se pierde intr-o cas-

refaci zborurile 
și Titov nici în

dumitale

lui 
ima-

estenu 
tovarășă 

(Craiova), 
lipsită de

cadă de termeni tehnici și 
neologisme, adesea fără legă
tură, înțelegind foarte impre
cis rolul cuvîntului nou în 
poezia cosmică. Intr-adevăr, 
în regiunea poetică pe care o 
explorăm au acces sumedenie 
de termeni și expresii de spe
cialitate, dar poetul trebuie să 
aleagă. Drumul în poezie al 
termenilor cosmici trece prin 
același proces de asimilare pe 
care-l presupune folosirea ori
cărui neologism. Așadar, mă
sură și în orice caz subordo
narea expresiei față de

Pe mulți dintre poeții 
tri „cosmici" îi ispitește 
strucția simplistă, axată 
un cuvîht gen salut și Slavă. 
Alții versifică didactic istoria 
visului omului de a zbura, de 
la Icar încoace. Nu-i ușor de 
„cucerit cerul"!

Multe încercări neizbutite. 
Dar și cite promisiuni !

Pentru realizarea lor este 
nevoie de pregătire și expe
riență. Adică de muncă. Și de 
încă ceva : de receptivitate la 
nou-

Este aceasta o calitate în
născuta sau educată ?

Credem că ultimul este răs
punsul exact. Epoca noastră, 
în care noul năvălește prin 
toți porii, pare anume făcută 
pentru a pregăti astfel de oa
meni, astfel de poeți. Ea ne 
obligă să-i așteptăm și să-i 
pretindem fiecărei semnături 
de pe scrisorile noastre.

HORIA ARAMĂ

idee.

Foto : AGERPRES

Suie de tone de cartofi 
pentru piețele Capitalei,



Lucrările Adunării Generale a O.N.U.

Problemele internaționale litigioase 
pot și trebuie să fie rezolvate 

pe calea tratativelor
. P. Romîne,Cuvîntarea ministrului Afacerilor Externe al R 

Oorneliu Mănescu
NEW YORK 5 (Agerpres). — După cum s-a mai anunțat, 

in ședința din dimineața zilei de 4 octombrie a Adunării 
Generale a O.N.U. a luat cuvîntul ministrul Afacerilor Ex
terne al R. P. Romîne, CORNELIU MĂNESCU.

Guvernul Republicii Popu
lare Romîne — a spus el — 
acordă o mare importanță ac
tualei sesiuni a Adunării Ge
nerale a Națiunilor Unite, 
care este chemată să exami
neze și să contribuie la solu
ționarea problemelor de ex
cepțională însemnătate pen
tru întreaga evoluție a situa- 
ției internaționale, înscrise pe 
ordinea de zi.

în împrejurările actuale, 
cînd un nou război ar prici- 
nui pierderi și distrugeri in
calculabile, apărarea și con
solidarea păcii constituie sar
cina primordială a popoarelor 
lumii, obligația imperioasă a 
tuturor guvernelor.

GUVERNUL ROM1N ESTE 
CONVINS CĂ PROBLEME
LE INTERNATIONALE LITI
GIOASE ACTUALE NU SÎNT 
INSOLUBILE, CĂ ELE POT 
ȘI TREBUIE SĂ FIE REZOL
VATE PE SINGURA CALE 
RAȚIONALĂ —CALEA TRA
TATIVELOR, A CHIBZUIN- 
ȚEI ȘI ÎNȚELEPCIUNII. Tre
buie condamnate și respinse 
cu hotărîre concepțiile care 
preconizează războiul ca mij
loc de soluționare a divergen
țelor dintre state.

Evenimentele care au trecut 
de la sesiunea a 15-a a Adu
nării Generale au arătat că 
puterile imperialiste nu se 
dau în lături de a recurge la 
aventuri militare pentru pro
movarea scopurilor lor egoiste. 
Examinați documentele Con

siliului de Securitate din acea
stă perioadă și veți găsi că 
în toate cazurile acuzatul este 
o putere aparținînd blocului 
N.A.T.O.

încheierea Tratatului 
de pace cu Germania 
ar aduce o contribuție 
din cele mai importante 
la destinderea încor

dării internaționale
Situația internațională — a 

spus C. Mănescu — s-a înrău- 
în ultimele luni conside- 

---- - râtul. cîrid la noile ptbpun^fji 
>leHp's$vietice de a se încheia Tra

tatul de pace cu cele două 
state germane și a transfor
ma Berlinul occidental în- 
tr-un oraș liber, demilitari
zat. puterile occidentale au 
răspuns prin măsuri militare, 
prin intensificarea la maxi
mum a cursei înarmărilor, 
prin amenințări războinice.

GUVERNUL REPUBLICII 
POPULARE ROM1NE ESTE 
CONVINS CĂ ÎNCHEIEREA 
TRATATULUI DE PACE CU 
GERMANIA, CU PARTICI
PAREA TUTUROR STATE
LOR COINTERESATE, AR 
ADUCE O CONTRIBUȚIE 
DIN CELE MAI IMPORTAN
TE LA DESTINDEREA ÎN
CORDĂRII INTERNAȚIONA
LE ÎN EUROPA. încheierea 
Tratatului de pace cu Ger
mania ar curăți calea pentru 
îmbunătățirea relațiilor din
tre state, ar lichida definitiv 
rămășițele celui de-al doilea 
război mondial, ar crea o ba
rieră în calea forțelor mili
tarismului și revanșismului 
din Germania occidentală și 
ar deschide întregului popor 
german calea dezvoltării paș
nice și democratice.

Abordarea realistă a rezol
vării Tratatului de pace cu 
Germania nu poate porni de- 
cît de Ia recunoașterea faptu
lui că în lume există azi două 
state germane ; Republica De
mocrată Germană și Republi
ca Federală Germană.

Republica Democrată Ger
mană — primul stat cu ade
vărat democratic și pașnic din 
istoria Germaniei — duce în 
mod consecvent o politică con
formă cu interesele naționale 
ale poporului german, ale pă
cii și securității internațio
nale.

Revanșarzii vest-genmani și 
susținătorii lor nu se pot îm
păca cu existența unui stat 
german atașat ideii de pace și 
democrație, care luptă pentru 
oa întreaga Genmanie să pro
moveze o politică de pace, și 
invocă în sprijinul politicii de 
înghițire a R.D.G. principiul 
nobil al autodeterminării. Tre
buie să recunoaștem că a- 
cesta este un record de acro
bație politică. Cum se împacă 
principiul autodeterminării, de 
pildă, cu acordurile de la Pa
ris, încheiate în 1954 de S.U.A., 
Anglia și Franța cu R.F.G., 
care prevăd în mod practic 
că Germania occidentală va 
rămtoe ocupată de armate 
străine pînă la sfîrșitul seco
lului nostru ? Se poate oare 
concepe ca un popor să con
simtă să-și dea de bunăvoie

soarta pe seama ocupanților 
străini pentru trei generații ? 
Se știe, de asemenea, că în 
ceea ce privește Berlinul oc
cidental, Statele Unite, Anglia 
și Franța înțeleg prin autode
terminare același lucru : men
ținerea regimului de ocupație 
militară în oraș.

Dacă la aceasta se adaugă 
faptul că Olanda vorbește des
pre autodeterminarea Irianu- 
lui de vest în timp ce 
trimite acolo noi trupe, iar 
guvernul francez consideră 
că poporul algerian are 
dreptul la autodeterminare 
numai în prezența trupelor 
franceze și că în multe 
state devenite independente 
se mențin baze și garnizoane 
ale puterilor colonialiste, con
statăm că a apărut în Occi
dent o nouă doctrină, potrivit 
căreia autodeterminarea poa
te avea loc numai sub regimul 
ocupației militare străine. în 
astfel de condiții, reprezentan
ții puterilor occidentale nu 
trebuie să se mire că această 
doctrină este întîmpinată cu 
răceală și neîncredere legiti
mă. Multe țări reprezentate în 
această adunare cunosc din 
propria lor experiență ce în
seamnă dreptul la autodeter
minare sub călcîiul ocupației 
militare străine.

În ce privește guvernul ro- 
mîn, a spus vorbitorul, poziția 
noastră este clară: dorim să 
semnăm Tratatul de pace cu 
cele două state germane îm
preună cu puterile occidenta
le. Dacă însă aceste puteri vor 
refuza să participe la încheie
rea Tratatului de pace, Ro
mânia va semna Tratatul de 
pace numai cu Republica De
mocrată, Germană, împreună 
cu statele socialiste și cu ce
lelalte state care vor dori să 
facă aceasta.

Noi considerăm, de aseme
nea, că admiterea Republicii 
Democrate Germane și a Re
publicii Federale Germane în 
Organizația Națiunilor Unite 
ar fi de natură să limiteze li
bertatea de acțiune a milita- 
riștilor și revanșarzilor vest- 
germani, să contribuie la a- 
propierea între cele două sta
te germane și Ia micșorarea 
încșrdăriijn Europa și în în
treaga lume.5țn91U0rCD 63fni9tL_ . C ’ . / . V
Dezarmarea generală 
și totală — singura 
cale pentru a pune 

capăt o dată pentru 
totdeauna pericolului 

de război
Ocupîndu-se în continuare 

de problema dezarmării ge
nerale și totale ministrul Afa
cerilor Externe al R. P. Ro
mîne a arătat că singura cale 
pentru a pune capăt odată 
pentru totdeauna cursei înar
mărilor și pericolului unui 
război nuclear pustiitor este 
DEZARMAREA GENERALĂ 
ȘI TOTALĂ.

Delegația romînă a luat re
cent cunoștință cu satisfacție 
de faptul că în urma schim
burilor de vederi bilaterale 
care au avut loc în ultimele 
trei luni între U.R.S.S. și 
S.U.A, s-a realizat un acord,: 
asupra unor principii ale tra
tativelor relative la dezarma
rea generală și totală. Un ast
fel de rezultat nu poate fi a- 
preciat decît ca pozitiv și dă
tător de speranțe.

Dar speranțele trezite de 
publicarea Declarației comune 
sovieto-americane cu privire 
la principiile dezarmării ge
nerale și totale sînt umbrite 
de faptul că guvernul S.U.A., 
așa cum rezultă din propune
rile sale prezentate la actuala 
sesiune, se situează pe vechea 
poziție a controlului fără de
zarmare, urmărind instituirea 
unui vast sistem de spionaj. 
Această poziție, inspirată de 
cercurile agresive-militariste, 
arată că vor fi necesare în 
continuare eforturi stăruitoa
re din partea statelor iubitoa
re de pace pentru a face să 
progreseze cauza dezarmării 
generale și totale.

Așa cum a arătat de la a- 
ceastă tribună la sesiunea a 
15-a a Adunării Generale pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Ro
mine, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, cei mai sigur criteriu 
pentru a aprecia sinceritatea 
și eficacitatea unui program 
de dezarmare este efectul pe 
care aplicarea lui l-ar avea 
asupra cursei înarmărilor și 
a pericolului de război.

Noile propuneri americane, 
care lasă pentru o perioadă 
nedefinită intact sau aproape 
intact potențialul militar al 
statelor, la dispoziția cărora 
vor continua să rămînă arme
le nucleare și mijloacele pen
tru transportarea lor la țintă 
— adică rachete, avioane, 
vase de război, submarine etc. 
și nu prevede desființarea ba
zelor militare de pe teritorii 
străine, sînt departe de a co
respunde acestui criteriu și 
cerințelor dezarmării generale 
și totale.

Delegația romînă consideră 
că programul de dezarmare 
generală și totală prezentat 
de guvernul U.R.S.S., care în
cepe cu o reducere substan

țială a forțelor armate și ar
mamentelor tuturor statelor, 
însoțită de distrugerea tuturor 
mijloacelor de transport a ar
melor nucleare și de desfiin
țarea bazelor militare de pe 
teritorii străine, este tocmai 
un astfel de program care 
poate opri, încă din prima 
etapă a aplicării lui, cursa 
înarmărilor și micșora consi
derabil pericolul agresiunii și 
al războiului.

Discutarea separată a pro
blemei încetării experiențelor 
nucleare nu diminuează peri
colul războiului nuclear și nu 
poate constitui o garanție 
eficace pentru asigurarea pă
cii, deoarece stocurile de bom
be atomice și cu hidrogen ră- 
mîn intacte. Ca atare această 
problemă nu poate să fie so
luționată decît în cadrul apli
cării unui program de dezar
mare generală Și totală, care 
ar elimina armele nucleare 
și vehiculele lor de trans
port.

Ca participant în Comitetul 
celor zece state pentru dezar
mare, guvernul romin își dă, 
desigur, scama că problema 
dezarmării generale și totale 
este o problemă complexă și 
că rezolvarea ei trebuie să fie 
rodul unor negocieri amănun
țite și aprpfundate. Aceste 
negocieri trebuie să aibă loc 
într-un cadru corespunzător, 
care să permită exprimarea 
punctelor de vedere și parti
ciparea cu întreaga răspunde
re la rezolvarea problemei a 
reprezentanților celor trei 
grupe de state care există azi 
în lume și ale căror popoare 
sînt toate, deopotrivă, intere
sate în realizarea cit mai 
grabnică a dezarmării gene
rale și totale.

Anul 1962 să devină 
anul sfîrșitului definitiv 

al colonialismului
în continuarea cuvîntării 

sale șeful delegației R. P. 
Romîne la sesiunea O.N.U. s-a 
oprit asupra problemei acor
dării independenței tuturor 
țărilor și popoarelor colo
niale.

La începutul anului 1961 
— a spus el — se mai aflau 
sub dominația colonială 88 
teritorii, cu o suprafață de 
aproape 15 milioane km. pă- 
trați, totalizind peste 71 mi
lioane locuitori.

Priviți ce se întâmplă în Al
geria și Angola, în Africa de 
sud-vest, în Kenya și Oman 
și vă veți convinge că siste
mul colonial nu este mort.

GUVERNUL ȘI POPORUL 
ROMlN SE PRONUNȚĂ PEN
TRU ABOLIREA IMEDIATA 
A RUȘINOSULUI SISTEM 
COLONIAL, IN TOATE FOR
MELE ȘI MANIFESTĂRILE 
SALE.

Delegația romînă consideră 
că în interesul păcii și secu
rității popoarelor, Adunarea 
Generală trebuie să ia măsuri 
eficace pentru traducerea în 
viață în cel mai scurt timp a 
Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale. Ea sus
ține propunerile prezentate de 
delegația sovietică în această 
problemă, apreciind că ele 
conțin și cadrul corespunzător 
și măsurile eficiente pentru 
realizarea prevederilor rezo
luției O.N.U. nr. 1514.

Trebuie să facem în așa 
fel, incit anul 1962 să devină 
anul sfîrșitului definitiv și 
total al aservirii coloniale, să 
avem aici, la sesiunea a 17-a 
a Adunării Generale, pe re
prezentanții tuturor popoare
lor ce mai sînt încă asuprite.

Pentru însănătoșirea 
atmosferei 

internaționale
Principiile coexistenței paș

nice — a spus în continuare 
C. Mănescu — cuceresc o a- 
deziune tot mai largă în lu
mea întreagă. Acesta este un 
fapt incontestabil. Ar fi însă 
greșit și dăunător pentru cau
za păcii să se ignoreze că mai 
sînt tocă forțe care se împo
trivesc înfăptuirii acestor 
principii, opunîndu-le o poli
tică ce nu are nimic comun cu 
pacea și colaborarea interna
țională.

O expresie a acestei politici 
nerealiste și lipsite de pers
pective o constituie împiedi
carea Republicii Populare Chi
neze de a-și ocupa locul ce i 
se cuvine în Organizația Na
țiunilor Unite.

Republica Populară Romînă 
cere cu hotărîre restabilirea 
imediată in drepturi a Repu
blicii Populare Chineze la 
O.N.U. și izgonirea imposto
rilor ciankaișiști din organi-, 
zație. Ne vom opune catego
ric oricăror manevre menite 
să tergiverseze soluționarea 
acestei probleme.

Referindu-se în continuare 
la problema Secretariatului 
O.N.U., vorbitorul a arătat că 
delegația romînă consideră că 
ea trebuie să fie rezolvată to 
conformitate cu interesele tu
turor grupurilor de state care 
alcătuiesc organizația.

A sosit timpul să se tragă 
concluziile cuvenite și să se 
pună capăt situației in care 
hotăririle Consiliului de Secu
ritate și ale Adunării Gene
rale erau deformate in apli

carea lor de către aparatul 
executiv.

Este limpede că propunerea 
făcută de a se numi un șef 
executiv fără ca să existe cea 
mai elementară garanție că 
vor fi evitate greșelile trecu
tului este menită să ducă din 
nou la o situație care poate 
reduce la minimum capaci
tatea de acțiune a O.N.U.

Delegația romînă consideră 
necesar să atragă atenția asu
pra unui aspect extrem de se
rios al problemei și anume 
respectul față de prevederile 
Cartei O.N.U.

Pentru ca O.N.U. să joace 
un rol activ în reducerea în
cordării internaționale și să-și 
îndeplinească sarcina majoră 
prescrisă în Cartă de a fi „un 
centru de armonizare a acțiu
nilor națiunilor" este neapărat 
necesar ca aparatul executiv 
al O.N.U. să fie constituit ast
fel îneît să prezinte garanții 
de obiectivitate și să reflecte 
în mod corespunzător intere- i 
sele tuturor statelor membre, j 

REPUBLICA POPULARA I 
ROMlNĂ — a spus în conti
nuare vorbitorul — ESTE 
SINCER ATAȘATĂ CAUZEI 
PĂCII, A CREĂRII UNUI 
CLIMAT DE DESTINDERE 
ȘI ÎNCREDERE. DE DEZ
VOLTARE A RELAȚIILOR I 
DE BUNĂ VECINĂTATE IN
TRE STATE, BAZATE PE 
RESPECTUL RECIPROC, ÎN
ȚELEGERE ȘI COLABO
RARE.

Politica de pace a țării noa- : 
stre reflectă aspirațiile și in- i 
teresele fundamentale ale po- i 
porului romîn care își coasa- I 
eră eforturile construirii unei ; 
economii înaintate și ridicării ' 
bunăstării materiale și cul
turale.

România este în prezent an
gajată în realizarea planului 
de dezvoltare economică de 
șase ani, conform căruia in 
1965 se va dubla producția in- | 
dustrială a anului 1959 și se 
va ridica considerabil produc
ția agricolă.

Poporul romîn dorește să I 
continue această construcție i 
pașnică și să culeagă roadele | 
muncii sale to condiții lipsite j 
de amenințarea unei catas- I 
trofe nucleare.

Relațiile Republicii Popu- ! 
lare Romîne cu numeroase 
țări din Europa, Africa, Asia | 
și cele două Americi s-au dez- | 
voltat atitîn interesul reci
proc, cit ă "hi. jCQlaborării to- | 
temaționale. Di n parsea noas
tră vom face totul pentru 
ca această evoluție favorabilă j 
să continue pe același făgaș, i

Vom continua, de asemenea, | 
să promovăm ideea unor în- ; 
țelegeri interstatale de pace și | 
bună vecinătate pe plan re
gional, în care vedem o con
tribuție efectivă în direcția 
însănătoșirii atmosferei inter
naționale.

Guvernul român a acordat j 
atenție, în primul rînd, regiu
nii geografice în care este si
tuată R.P.R., regiunea balca- 
no-adriatică.

Ecoul stîmit de propunerile 
noastre în țările acestei re
giuni dovedește că există con
diții pentru înfăptuirea unei 
zone de pace. Guvernele sta
telor N.A.T.O. din această 
parte a Europei continuă să 
respingă propunerii' guver
nului romîn și desfășoară în 
ultima vreme o campanie de 
ațîțare împotriva țărilor so
cialiste, însoțită de intense 
pregătiri militare.

Convins fiind de faptul că 
crearea în Balcani și în regiu
nea Adriatică a unei zone 
fără arme nucleare și arma 
rachetă ar duce la întărirea 
păcii și securității Europei, 
ceea ce s-ar răsfrînge pozitiv 
asupra ansamblului vieții in
ternaționale, guvernul romîn 
își menține propunerile și va 
milita și în viitor cu perseve
rență pentru promovarea în 
relațiile dintre statele balca
nice a principiilor coexistenței 
pașnice.

DELEGAȚIA ROMlNĂ ȚI
NE SĂ-ȘI EXPRIME ȘI ÎN 
ACEST AN PĂREREA CĂ 
PROBLEMA EDUCĂRII TI
NERETULUI IN SPIRITUL 
PĂCII. RESPECTULUI RE- I 
CIPROC ȘI PRIETENIEI ÎN- j 
TRE POPOARE, DEZBĂTU
TĂ LA SESIUNEA A 15-A I 
A ADUNĂRII GENERALE, 
PREZINTĂ O IMPORTANȚĂ 
DEOSEBITĂ ȘI ATRAGE A- 
TENTIA ASUPRA URGEN
TEI MASURILOR PENTRU 
TRADUCEREA EI ÎN VIAȚĂ.

Problemele care stau în fața 
noastră nu sînt deloc ușoare. 
Considerăm însă că prin efor
turile comune, perseverente, 
ale tuturor statelor membre 
vom putea să facem ca Adu
narea Generală să aducă. încă 
în această sesiune o contribu
ție la slăbirea încordării in
ternaționale.

Delegația romînă — a spus 
în încheiere reprezentantul 
R. P. Romîne — consideră că 
în această privință sînt de o 
importanță deosebită propu
nerile. cuprinse în memoran
dumul guvernului sovietic j 
privind măsurile pentru slă- I 
birea încordării intemaționa- ' 
le și întărirea încrederii între 
state.

Ne exprimăm speranța că 
Adunarea Generală va depune 
toate eforturile pentru a răs
punde încrederii popoarelor și 
nobilei misiuni care revine 
Organizației Națiunilor Unite 
— salvgardarea păcii și secu
rității internaționale.

(Subtitlurile și sublinierile 
aparțin redacției)

Dineul oferit 
de șeful delegației 

R.P.Romîne la O.N. U.

R.P. 
ro
se-

NEW YORK 5 (Agerpres). 
In seara zilei de 4 octombrie* 
Corneliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe al 
Romîne, șeful delegației 
mine la cea de-a XVI-a 
siune a Adunării Generale a 
O.N.U.* a oferit un dineu la 
sediul misiunii permanente a 
R.P. Romîne la New York. La 
recepție au participat Mongi 
Slim, președintele Adunării 
Generale a O.N.U., A. A. Gro
mîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., șeful de
legației sovietice la cea de-a 
XVI-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., V. A. Zo
rin, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
reprezentantul permanent al 
U. R. S. S. la O. N. U., dr. 
Râul Roa, ministrul Afaceri
lor Externe al Cubei, șeful 
delegației cubane, H. Jawad, 
ministrul Afacerilor Externe 
al Irakului, șeful delegației 
irakiene, Afonso Arinos de 
Melo Franco, senator, șeful 
delegației Braziliei, C. S. 
Jha. reprezentantul perma
nent al Indiei la O N.U., M. 
Garcia-Inchaustegui, repre
zentantul permanent al Cubei 
la O.N.U., Quaison-Sackey, 
reprezentantul permanent al 
Ghanei la O.N.U.. Franz 
Matsch, reprezentantul per
manent al Austriei la O.N.U.. 
A. Pachachi, reprezentantul 
permanent al Irakului la 
O.N.U., Mișo Pavicevici, re
prezentantul permanent al Iu
goslaviei la O.N.U., Michel 
Collet, ambasador al Guineei.

Din partea delegației ro
mîne au participat Eduard 
Mezincescu, Silviu Brucan, 
Mihail Hașeganu, prof. Stan- 
ciu Stoian, Mircea Malița.

I

Astăzi are loc 
întrevederea 

A. A. Gromîko- 
]. Kennedy

WASHINGTON 5 (Ager
pres). — TASS transmite: 
Casa Albă a anunțat că la 6 
octombrie președintele S.U.A.. 
J. Kennedy, se va întîlni cu 
ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., A. A. Gromîko.

Secretarul Casei Albe pen
tru problemele presei, Salin
ger, care a anunțat această în
tâlnire, a refuzat să dea orice 
fel de amănunte cu privire ta 
problemele care vor fi .
late. Salinger a spus că intre 
vederea dintre J Kennedy d 
A. A. Gromiko a fost organi
zată de Departamentul de 
Stat.

Descoperirea unul complot
antiguvernamental

in Ghana
'ACCRA 5 (Agerpres). — Gu. 

vemul Ghanei a emis un or
din de arestare imediată a 
unui număr de 50 de persoa
ne pentru participarea la un 
complot antiguvernamental, în 
scopul răsturnării prin forță 
a guvernului constituțional 
legal al Ghanei și al asasi
nării președintelui.

In declarația dată publici
tății de cancelaria președinte
lui se spune: „Guvernul a 
aflat despre întreaga activita
te periculoasă a unor persoa
ne. Această activitate urmă
rea în mod premeditat sub
minarea și periclitarea secu
rității statului. Ea includea 
acte de violență, consfătuiri 
secrete, un jurământ secret de 
a ucide pe președinte și o se
rie de membri- ai guvernu
lui, greve, acțiuni de sabotaj, 
lock-outuri.

Printre cei arestați se află 
patru deputați ai parlamentu
lui : P. Qeidu, S. Antor, D. 
Appia, V. Ovusu, Richardson, 
secretarul general al Partidu
lui unit al opoziției, și Dan- 
cois, unul din conducătorii a- 
cestui partid.

R.D. Germană ; Noile blocuri construite pentru minerii combinatului „Schwarze Pumpe” 
din orașul Hoyerswerda.

Sosirea delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Romîne 

la Berlin
și guverna- 

Romîne care 
sărbătorirea 

aniversări a

BERLIN 5. — Coresponden
tul Agerpres transmite: Dele
gația de partid 
mentală a R.P. 
va participa la 
celei de-a 12-a 
proclamării Republicii Demo
crate Germane, a sosit la 
Berlin. Delegația este alcă
tuită din tovarășii Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, conducătorul de
legației, Dumitru Coliu, mem
bru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., gene- 
ral-colonel Floca Arhip, ad
junct al ministrului Forțelor 
Armate.

De la frontiera R.D. Ger
mane delegația a fost însoțită

tn întîmpinarea 
Congresului P. C. U. S.

ve cu motor Diesel de aceeași 
putere.

Colectivul uzinei de turbi
ne și motoare din Sverdlovsk 
s-a angajat să construiască 
un nou tip de turbină termi
că de mare putere „B.T.-100“ 
cu două luni și jumătate îna
inte de termenul planificat, 
în prezent, pe bancul de în
cercare special amenajat, a 
început montarea subansam- 
blurilor turbinei. Această tur
bină poate produce energie e- 
lectrică și căldură pentru un 
oraș cu o populație de 100.009 
de locuitori.

Din Așhabad se anunță că 
to deșertul Karakum a fost 
terminată forarea unei puter
nice sonde de gaze cu un de
bit de 350.000 de metri cubi 
în 24 de ore. In același timp 
la Riga a fost dată în exploa
tare linia de înaltă tensiune 
Riga-Elgava-Siaulai, cu o lun
gime de 140 kilometri. Acum 
la sistemul energetic unic din 
nord-vestul U.R.S.S. au fost 
conectate, de asemenea, R.S.S. 
Lituaniană și regiunea Kali
nin.

nu-
aceste reali-

colectivul U- 
din Octom- 
că Iocomoti- 

„G.T.-

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
Au rămas mai puțto de două 
săptămtoi pînă la deschiderea 
celui de-al XXII-lea Congres 
al P.C.U.S. Oamenii muncii 
din U.R.S.S. raportează zi de 
zi partidului și guvernului so- 
vietic despre minunatele rea
lizări pe care le obțin în pro
ducție. Toate acestea ei le în
chină Congresului. Iată 
mai cîteva din 
zări.

Din Lugansk, 
zinei „Revoluția 
brie" raportează 
va cu turbină cu gaze 
101-001“, destinată magistrale
lor de cale ferată, se experi
mentează cu succes. Locomo
tiva poate funcționa atît cu 
combustibil pentru motor Die
sel, cît și cu reziduri de păcu
ră foarte ieftine. Tot aici se 
află în stadiul experimental 
și locomotiva cu motor Diesel 
„T.G.-105". De remarcat fap
tul că la fabricarea ei se 
nomisesc pînă la 8 tone 
metale neferoase, în compara
ție cu alte tipuri de locomoti

eco-
de

Călătorind prin R. D. Germană

nțsute de 
kilometri, cui referind aproape 
întreaga Republică Democrată 
Germană. Ea are cu adevărat 
aspectul unei puternice țări 
industriale. Pretutindeni se 
ridică coșurile fumegînde dea
supra numeroaselor fabrici 
și uzine noi, deschise în anii 
democrației populare. Căci 
înainte de război în partea 
unde se află astăzi R. D. Ger
mană nu exista aproape de 
loc industrie grea. Muncitorii 
și țăranii din Republica De
mocrată Germană conduși de 
P.S.U.G. au trebuit să creeze 
industria grea pur și simplu 
din nimic. Iar în cîțiva ani 
R. D. Germană a ocupat lo
cul al cincilea în Europa în ce 
privește producția industrială, 
locul al treilea în lume în 
ce privește industria chimică 
și primul loc în lume la ex
tracția de lignit.

...Am văzut în această călă
torie și ogoare întinse, aurii 
ale cooperativelor agricole. 
Era tocmai perioada în care 
colectiviștii strîngeau recolta. 
Pe terenurile formate parcă 
din uriașe figuri geometrice 
de felurite culori, alternînd 
galben-verde-ruginiu se lucra 
în exclusivitate mecanizat. 
Strădania colectivistului din 
R. D. Germană, om harnic și 
chibzuit, este răsplătită de re
zultate : recolta la hectar la 
grîu, orz, ovăz întrece pe cea 
din Germania occidentală. Iar 
viața lui e mereu mai pros
peră, mai civilizată. Am vă
zut la capătul ogoarelor lu
crate de colectiviști numeroa
se motociclete, iar satele — 
electrificate, radioficate, pa-

va de referi: 
pline de flori, de verdeață — 
ne făcea adeseori să întrebăm 
dacă sînt sate cu adevărat sau 
stațiuni climaterice.

Da, în Germania democrată 
oamenii muncesc bine, cu 
străduință, seriozitate, disci
plină și sînt răsplătiți din plin 
pentru eforturile lor, prin ni
velul de trai tot mai ridicat. 
Vitrinele strălucitoare și îm
belșugate arată că magazinele 
sînt aprovizionate cu mărfuri 
de excelentă calitate, iar 
populația cumpără in canti
tăți crescînde, căci între al
tele, numai în perioada 1955— 
59 salariile au sporit în me
die cu 24% iar indicele cos
tului vieții a scăzut de la 171 
la 69. Săptămâna de lucru a 
fost redusă în numeroase ra
muri industriale la 45 ore, iar 
pentru muncă grea la 40-42 
ore. Există o mare grijă pen
tru femeia muncitoare - 
mamă și gospodină.

Am vizitat la Leipzig o ma
ternitate de 600 de paturi 
unde domneau strălucite con
diții medicale și de igienă. 
Copiii din Germania Demo
crată ! Pentru ei există, ca să 
zic așa, un adevărat cult. Toa
tă lumea îi înconjoară cu 
dragoste : de la taxatoarea de 
tramvai 
a ajuta 
ruciorul 
statului 
tru ei
mărci. Am reținut o cifră : în 
ultimii zece ani 6.000.000 co
pii au fost în tabere!

Barbaria războiului fascist 
a distrus sute și sute de 
școli, de facultăți și univer-

care coboară pentru 
mama să-și urce că- 
și pînă la conducerea 
care cheltuiește pen- 
anual milioane de

Manifestări 
ale prieteniei 

romîno-sovietice 
la Moscova

de Gerhard Kosel, secretar 
ac stat și prim-locțiitor al mi
nistrului Construcțiilor al 
R.D. Germane, și Kurt Ru- 
ger, șef de serviciu în Mini
sterul Afacerilor Externe al 
R.D. Germane.

în gara Ostbahnhoff, împo
dobită cu drapelele de stat 
ale R.P. Romîne și R.D. Ger
mane, delegația romînă a fost 
întîmpinată de Luise Ermisch, 
membru al Consiliului 
Stat, membru supleant al 
roului Politic al C.C. 
P.S.U.G., Erwin Kramer, 
nistrul Transporturilor 
R.D. Germane,

de 
Bi- 
al 

mi- 
al 

reprezentanți 
ai organizațiilor politice și de 
masă, membri ai corpului 
diplomatic și înalți funcțio
nari ai Ministerului de Exter
ne al R.D. Germane.

MOSCOVA 5 Corespondentul 
Agerpres transmite: Joi seara Con
siliul de conducere al Asociației 
de Prietenie Soviefo-Romînă a 
organizat la Casa Prieteniei din 
Moscova o festivitate consacrată 
deschiderii Lunii prieteniei romîno- 
sovietice.

In cuvîntul introductiv Ana Tu- 
kanova, vicepreședinte al Consi
liului de Conducere al Asociației 
a relevat cS Luna prieteniei 
romîno-sovietice constituie o săr
bătoare tradițională a popoarelor 
romîn și sovietic. Vorbitoarea a 
subliniat multiplele manifestări 
care au loc cu acest prilej în 
R. P. Romînă. în Uniunea Sovie
tică, în numeroase orașe printre 
care Moscova, Leningrad, Kiev, ’ 
Riga, Tbilisi vor fi organizate de 
asemenea adunări consacrate 
prieteniei cu poporul romin, vor 
fi prezentate numeroase expuneri 
despre succesele poporului ro
mîn, în cinematografe și in clu
buri vor rula filme rominești.

Cu multă căldură a vorbit 
despre sentimentele de 
ale oamenilor 
poporul romîn 
mova de 
nr. 1 din Moscova, una 
prinderile membre colective ale 
Asociației.

Alexandr Udalov de la sovhozul 
Gorki II și-a împărtășit apoi im
presiile culese în timpul recentei 
sale călătorii în Rominia. El a re
levat marea amploare și ritmul 
rapid al construcțiilor de locuin
țe la București, Hunedoara și în 
alte orașe. Vorbitorul a subliniat 
că ceea ce l-a impresionat mai 
mult în timpul vizitei este senti
mentul de stăpîni ai țării de care 
sînf pătrunși oamenii muncii ce 
la orașe și safe.

A luat apoi cuvîntul Gheorghe 
Sfoian, consilier al ambasadei 
R. P. Romîne la Moscova.

sovietici
Galina 

la Uzina de

simpal e 
față de 
Gherasi- 
rulmenți 

din intre-

•z mirate irsâă 
mint, se clădesc ai re ie «oi 
ca de pildă, ia Dresda. Aca 
demia de Medicină, școala su
perioară de muzică, un mare 
complex politehnic cu nu
meroase institute. La Jena, 
am văzut un nou complex 
universitar clădit după cele 
mai frumoase reguli ale ar
hitecturii, dotat cu cele mai 
noi și mai moderne utilaje.

Statul muncitorilor și' țăra
nilor nu precupețește fondu
rile pentru dezvoltarea cul
turii. Dresda, orașul care îna
inte de război se numea „Ve
neția Germanies pentru 
splendoarea de clădiri baroce, 
în 56 de minute de bombar
dament american a rămas 
pustiit. 35.000 de oameni au 
pierit și 200.000 de case - 
printre care galeriile Zwin- 
ger, opera lui Semper, fru
moasa Frauenkirche, palatul 
regilor saxoni au fost distru
se. Statul socialist a cheltuit 
numai pentru refacerea o- 
biectivelor culturale ale Dres
den 30.000.000 mărci. Prin 
toate orașele prin care am 
trecut se clădesc locuințe, lă
cașuri de cultură, cămine 
studențești, spitale. Se șterg 
urmele lăsate de războiul de
mentului Hitler, se ridică 
peste tot edificii ale păcii.

fără 
țara

pe

i f i-am dat seama din dis- 
jyj_ cuțiile purtate pe teri- 

toriul Germaniei Demo
crate, fie în fabrici, în muzee, 
sau chiar în magazine sau 
hoteluri, (căci am cunoscut 
oameni de felurite profesii), 
că tineri sau bătrîni, 
deosebire, doresc ca în 
lor și în lume să fie pace. $i 
nu poate să fie altfel: 
străzi mai circulă și acum su
medenie de cărucioare care 
poartă oameni cu trupurile 
sfîrtecate în ultimul război.

La Dresda, într-o zi de 
sfîrșit de august am văzut un 
miting de 6 ore, la care parti
cipa populația orașului. Voci 
hotărîte aprobau cu tărie mă
surile lîiate de guvernul 
R.D.G. la 13 august, cereau 
încheierea Tratatului de pace 
cu Germania, normalizarea si
tuației din Berlinul occiden
tal. Erau bătrîni, sprijiniți în 
bastoane, erau femei și băr
bați, de toate vîrstele, era 
mult tineret. Toți ascultau 
cu încordare și participau cu 
toată ființa lor la acest mi
ting unde era vorba de soarta 
țării. „Așa este“, „foarte ade
vărat, răsuna din sînul imen
sei mulțimi aprobarea față de 
propunerile U.R.S.S. și R.D. 
Germane pentru rezolvarea 
pașnică a problemei germane.

După cele cîteva zile petre
cute in R.D. Germană mi-am 
putut da seama că populația 
acestei țări este ferm hotărî- 
tă să apere pacea și patria 
sa socialistă. Primul stat ger
man al muncitorilor și țărani
lor. este un stat pașnic a că
rui politică găsește aprobarea 
tuturor oamenilor iubitori de 
pace.

VIORICA TANĂSESCU
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