
j Biblick

Uzina cu sute
de gospodari

La Uzinele „UNIO”-Satu 
Mare a început să se aplice 
de mai bine de un an iniția
tiva tinerilor de la Uzinele 
„Tudor Vladimirescu” din Ca
pitală. De atunci s-au schim- 

** bat multe lucruri în munca 
și comportarea tinerilor de 
aici. Curtea uzinei a devenit 
o adevărată grădină înflori
toare. La secția mecanică-grea 
domnește o curățenie desăvîr- 
șită. La sculerie perdelele dau 
secției un caracter mai intim, 
mai apropiat. Ordinea, curățe
nia au devenit un lucru obiș
nuit în munca 
nerilor de aici.

— Inițiativa 
ne spunea locțiito
rul secretarului co
mitetului U.T.M. — 
ne-a ajutat mult. 
Ne-am obișnuit să 
fim buni gospodari, economici.

Intr-adevăr, uzina are acum 
numeroși gospodari. Dar cu 
cit obțin mai multe rezultate, 
cu atît tinerii își dau seama 
că au încă atîtea lucruri de 
făcut în ce privește mai buna 
organizare a muncii, a întări
rii disciplinei și atitudinii ci- 

, Vilizate în producție. Recent, 
sub îndrumarea comitetului 

r de partid, cu sprijinul direc
țiunii, al comitetului sindica
tului, comitetul U.T.M. a or
ganizat o consfătuire în care 
tinerii muncitori, ingineri, 
maiștri, șefi de secții au dis
cutat despre posibilitățile 
existente la fiecare loc de 
muncă pentru extinderea și 
mai largă a inițiativei tineri
lor de la Uzinele „Tudor Vla
dimirescu”.

Adunarea a fost interesan
tă. Tinerii au discutat cu ma
turitate, au privit cu ochi cri
tic fiecare colțișor de muncă 
și au făcut multe propuneri 
concrete.

— După mine, spunea în 
cadrul consfătuirii tînărul in
giner Florian Graur, șeful 
secției mecanice, buna orga
nizare a muncii este factorul 
principal în creșterea produc
tivității muncii, în îmbunătă
țirea calității produselor. Buna 
organizare a muncii te scu
tește de eforturi în plus, îți 
aduce mari economii de timp. 
Aplicînd inițiativa, mulți ti
neri din secția noastră țși pre
gătesc din vreme locul de 
muncă, sculele, materialele, 
documentația tehnică. Proce- 
dînd astfel, ei au posibilita
tea să preia schimbul din 
mers, ceea ce înseamnă o 
mare economie de timp. Așa 
procedează tinerii fruntași Ki- 
raly Alexandru, Konya Ioan, 
Sarkodi Adalbert etc. Sînt

ti-

însă și tineri care pierd încă 
mult timp din pricina dezor- 
dinei care există la locul lor 
de muncă sau în dulapuri. 
Iată, eu am făcut un calcul 
sumar. Dacă toți tinerii ar 
prelua din mers mașinile s-ar 
putea executa în plus în 24 
de ore 73 de pistoane de la

0 
creștere a productivității mun
cii la reperul respectiv de 6 
la sută, sau pe secție, în an
samblu, de 2,4 la sută.

Există la numeroși tineri o 
grijă deosebită pentru aran

remorcă. Asta înseamnă

Organizarea, frumosul - 
rezerve ale producției

jarea sculelor în dulapuri. în 
acest fel se păstrează mai 
bine sculele și se ușurează și 
munca. Conducerea secției a 
instalat la mașini tăvi pe care 
tinerii țin instrumentele de 
măsură și sculele necesare zi
lei respective. In felul acesta 
nu sînt nevoiți să facă mișcări 
inutile.

Mai sînt însă unii tineri 
care țin sculele în dezordine. 
In acest fel ei pierd timp pre
țios. Să facem și aici un mic 
calcul. Pentru organizarea lu
crului un muncitor are nevoie 
în medie de 15 minute. Dacă 
fiecare și-ar organiza din vre
me tot ce este necesar, dacă 
și-ar rîndui sculele în dula
puri am cîștiga zilnic timpul 
necesar pentru confecționarea 
în plus a 54 de cilindri pen
tru remorcă, ceea ce înseamnă

o creștere a productivității 
muncii la acest reper de 5,2 
la sută. Pentru ca să-i ajutăm 
pe tineri în mai buna organi
zare a muncii, continuă ingi
nerul Florian Graur, propun 
să luăm următoarele măsuri: 

— reorganizarea magaziei 
de scule și completarea aces
tora, dotarea tuturor mașini
lor cu dispozitive care să re
zolve centrarea ; aproviziona
rea cu o zi înainte a munci
torilor cu documentația teh
nică necesară, materia primă 
și materialele auxiliare.

— Ce-i drept, s-au 
făcut multe lucruri 
bune în privința

organizării, a inter
venit în discuție

strungarul Szilagy 
Ștefan. La mașini 
sînt lădițe pentru 
piesele prelucrate, 

își fac singuri curățe-Tinerii
nia la locul lor de muncă. Ma
șinile sînt mai bine îngrijite. 
Eu aș face cîteva propuneri 
pentru ca lucrurile să meargă 
și mai bine. în primul rînd să 
ia ființă o ascuțitorie cen
trală. Să nu mai fim nevoiți 
să pierdem timpul mergînd să 
ascuțim sculele. Asta ar în
semna o creștere considera
bilă a productivității muncii 
prin folosirea mai deplină a 
timpului de lucru. In al doi
lea rînd, să se vopsească ma
șinile în aceeași culoare. A- 
cum unele sînt gri, altele 
sînt verzi, altele jupuite. As
pectul secțiilor se va schimba
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Noi - 
în muncă, 
în viață

— Să discutăm despre 
tinerele, educație, 

răspunderi —

I Maiilda Daa, Maria Blriri. 
Maria Doner. Hies Elisa- 
beta și Maria Szabo dte- 
va din fzustagele lapte: 
pentru calitate de la Fa
brica de dantelă ți pas
manterie „Solidaritatea*- 

din Satu Mare.

Utilaje moderne 
la exploatările 

forestiere
Reeenr. £b «irățO fort»

Foto: AGERPRES

CONCURS
PENTRU CEL MAI BUN CINTEC

DE MASĂ PENTRU TINERET
In cinstea aniversării a 40 de ani de la înființarea 

Uniunii Tineretului Comunist din Romînia, Ministerul 
Invățămîntulul și Culturii în colaborare cu Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Muncitor instituie un con
curs pentru crearea celui mai bun cîntec de masă pen
tru tineret.

Lucrările prezentate vor trebui să aibă ca bază de 
inspirație una din următoarele teme : trecutul de luptă 
revoluționară a U.T.C., sub conducerea partidului, viața 
nouă a tineretului din patria noastră, avîntul în muncă 
al tineretului în uzine, pe ogoare, pe șantiere, în școli 
șl facultăți, bucuria muncii libere, viitorul însorit al 
tineretului nostru, lupta pentru pace și prietenie între 
popoare.

Partiturile, purtînd un motto,vor fi trimise pe adresa 
Uniunii Compozitorilor, Calea Victoriei nr. 141, Bucu- 
rești — cu mențiunea „pentru concurs".

Totodată, concurenții vor depune în plic închis nu
mele șl pronumele lor, adresa și titlul lucrării.

La concurs pot participa compozitori și scriitori pro
fesioniști sau amatori, indiferent de vîrstă.

Vor fi atribuite următoarele premii:

Un

Un

Un

premiu

premiu

premiu I. Muzică 5.000 lei
Versuri 3.000 lei

II. Muzică 4.000 lei
Versuri 2.000 lei

III. Muzică 2.000 lei
Versuri 1.000 lei

1.000 lei pentru muzică și a 500 leiCinci mențiuni a 
pentru versuri.

Attt lucrările premiate ctt și alte cîntece și versuri 
apreciate de juriu ca valoroase pot fi achiziționate de 
Ministerul Invățămîntulul și Culturii.

Termenul de predare a lucrărilor este 30 aprilie 1962. 
Pentru examinarea lucrărilor prezentate la concurs 

se va institui un juriu format din reprezentanți de 
frunte ai muzicii și literaturii noastre,

W
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Cu agricultura complet
colectivizată

Raionul Buzău Raionul
Ultimele familii de fă'a-' Înto

vărășiți și cu gospoaă* . .rdivi- 
dua'e din raionul Buzău, regiunea 
Ploiești, au hotărît să int-e în 
ma’ea fam e a co ec* viștiior. 
Astfel, s-a terminat colectiviza'ea 
agriculturii în cel de-al 7-lea 
raion al regiuni. Ac, ca și în 
restul raioa.ne'or țăr i, coiecirviza- 
rea este rezultatul procesului de 
remein'Că conv-nge-e a •ărar.i.’or 
munci'ori asupra pes c 'ătilor pe 
care le are gospodâ- a colectivă 
pentru sporirea o'oo--r e și rio- 
ca-ea n.vefului de v ră al mem- 
brifor săi. Pe măs-rl ce s-*j dez
voltat, gospodă' -te ederve în
ființate in ultimii aci ra on au 
oferit 
mente 
care I 
vă. Anul 
s nd spri j

’i!

... —— __ _  ra on au
tot mei murte ergu- 

esupre fooeseter pe 
le «duce munca în cotecti- 

Irearf, de p tei, folo- 
1 SALT, pe.—ru meca

nizarea -cri' c- ș. ea c'nd me
tode-e agrotehnice ton -*sfe, ete 
eu re* zf producții ce cerea’e 
cere au oeoășt cu 320 kg gnu 
și cu 700 kg porumb boabe la 
hectar pe cete ete i—ovărășirilor. 
în eeeteși cotec*iviștii eu
oezvor pute— ce fer—e de ani- 
.-!M, care cuprind, printre r’tete 
ec'oepe 5.000 ce faur -e și circa 
25.000 de ou

Vaiorificînd surplusul ce produ
se agroa mentare pe bază de 
contracte cu statul, gospodăriile 
colective au real zat numai în 
anul 1961 venituri bănești de pes
te 38 milioane le’, creindu-se noi 
surse pentru dezvoltarea averii 
obștești și creșterea bunăstării 
colectiviștilor. Valoarea fondului

:e munca

■

ei ziua ce

de note,

>ă vă... Un om tre- 
’ “e’ețe, membru al 
co'ective .Judo*'

din
Primul spectacol 

Circului Mare
im. la Circul de Stat 

d:n Capitală, artiștii Ansam
blului Circului Mare din Mos
cova au prezentat spectacolul 
„O seară la Moscova”, primul 
in cadrul turneului pe care 
U întreprinde în țara noastră. 

Numerele de mare atracție 
cuprinse în program, printre

Cu două luni 
înainte de termen
Prima unitate a Combinatului 

de celuloză și hîrtie de ambalaj 
din Suceava —— fabrica de saci 
de hîrtie a intrat în producție cu 
două luni înainte de termen.

Noua fabrică are o capacitate 
anuală de 150 milioane de saci, 
ceea ce înseamnă de peste trei 
ori mai mult decîf întreaga ca
pacitate a producției de saci de 
hîrtie existentă pînă acum în țară.

Prin folosirea unor mașini spe
ciale de înnobilat hîrtia, fabrica va 
produce saci din hîrtie tratată cu 
polietilenă, bitum sau parafină 
pentru ambalarea produselor chi
mice și alimentare.

(Agerpres)

Ansamblului 
Moscova

care 
tilor
Alexandr și Violeta Kiss, dre
sura de urși siberieni pe sîr- 
mă realizată de Podcernikova, 
acrobațiile la leagăn ptțezen-, 
tate de artistul emerit al 
R.S.F.S. Ruse Beliakov, acro
bațiile aeriene executate de 
artistul emerit al R.S.F.S. 
Ruse A.P. Baladin și momen
tele vesele susținute de comi
cul Alexei Kozacenko, au fost 
răsplătite de asistență cu vii 
aplauze.

jongleria rapidă a artif- 
emeriți ai R.S.F.S. Ruse

(Agerpres)

Aviația
aviației 
agricole 

zborul
re-

Toate avioanele a- 
parținînd 
utilitare 
și-au luat 
spre diferite
giuni ale țării pen
tru a ajuta gospo
dăriile agricole de 
stat și gospodări
ile colective la exe
cutarea lucrărilor

de bază a ajuns la 24 mi.o «ne 
lei, iar colectiviștilor li s-au îm
părțit, in afară ce produse, și ve
nituri bănești care au depășit cu 
aproape 7 lei la zi-muncă pe ce.e 
din anul 1960.

Toate aceste succese ae 
GA.C-, ca și schimbă- e ce s-au 
petrecut în viate satelor ra.onj- 
lui : electrificarea aces*oea, ridi
carea de noi școli, cămme cultu
rale, cinematog'aie, sp^a'e, case 
de nașteri, cons*ruc*rî ce Jocu -te, 
ca urmare a ’nfiptuirn pol • cJ 
partidului de r.aicare a r ve'jui 
de trai al țără" — . si— b ne cu
noscute In ra o-. La această cu
noaștere a noii rea.-iți au contr - 
buit organizarea de vizite în 
G.A.C. precum și la casete colec
tiviștilor, întîlnir e dmfre cofect - 
viști și întovărăși., ec 'area ce foi 
volante, pliante etc. Deosebit oe 
grăitoare a fost compararea ve
niturilor cotecfhrișfikx și ale înto- 
vărășifilor, ca și ree'lză’ile social- 
culturale din cuprinsul raionului.

în satele raonutui s-a desfășurat 
o bogate ac*i.i*a*e culturală. Nu
mai anul trecut, numărul spectato
rilor la cinematografele sătești « 
ajuns la 1.200JXX). Filmele 
satele o'ec4 • zate e e regiunii 
Ploiești" și .^-’e-ea prinif, care 
redau aspecte o’i.n viața și munca 
G.A.C. au fost prezeitete în pes*e 
J20 de safe.

în urma terminării colectiviză
rii, în raionul Buzău sînt 51 gos
podării agricole colective care 
cuprind 31.252 familii de țărani, 
cu o suprafață de 82.560 hectare.

(Agerpres)

Rimnicu Vilcea

r e ac- cote coiec* ve. După vi- 
z te e făcute ce îmovărășif.i din 
Șir -e»-a Bulete ’a G-A.C. d*n 
Stoiceni, Galicia, Mihăteșfi și ai" 
fe e. ei au arat că acestea au 
obținut anul t-ecu* cu 40C—600 
kg griu și porumb mai mult dec'i 
întovărășit/. Numai din pomicul
tură și zootehnie gospodăria co
lectivă din O ă-eș- a realizat un 
venit de jumătete milion lei. Ve
nituri însemnate au obținut co ec- 
thrițtu din Bujoreni, Căzănești, 
Buda, O’ănești și aite'e prin dez
voltarea legumicuHurii. An ce an 
au crescut veniturite și bunăste’ea 
co-'ectrviștilor. Va'oe’ea zi lei -mun
că la GA.C. din Mihăiești și 
Stoiceni, de pildă, a fost în anul 
trecut de 33 lei. Cu veniturile ob
ținute de colectiviști în ultimii 3 
ani, în satele raionului au fost 
construite aproape 2.700 case noi,

îar valoarea mărfurilor desfăcute' 
țr cooperativele sătești a cres
cut cu ayoape 50 milioane lei 
tete ce 1959. La G.A.C. Stoiceni, 
■"‘cvărăș.tii au asistat și »la îm- 
oă'Ț -ea produselor, după care au 
ce.e- ‘ ei înșiși agitatori, îrtdem- 
“ nd și pe a ; i să intre în G.A.C.

Rez. fate e obținute de G.A.C. 
din acest raion au fost pe larg 
popu a-izate și prin alte forme ale 
muncii petice de masă. Astfel, 
au fost organ zate cu țăranii' în- 
tovărăș ți seri de întrebări și răs
punsuri și seri de calcul wCine e 
mai cîștigaf*, în cadrul cărora se 
prezentau compa-ativ veniturile 
obținute de un colectivist și de 
un întovărășit. La căminele cul
turale au fost prezentate conferin
țe sau programe artistice oglin
dind munca și viafa colectiviști
lor. Prin grafice și panouri com
parative, prin foi volante, pliante, 
broșuri și mai ales prin munca de 
la om la om, viața nouă a colec
tiviștilor a devenit bine cunoscu
tă în rindul țăranilor întovărășiți.

Colectivizarea agriculturii raio
nului deschide largi perspective 
dezvoltării tuturor ramurilor de 
producție și în special creșterii 
animalelor și extinderii livezilor.

Plecarea unei delegații 
guvernamentale 
a R. P. Romine 

la Tîrgul international 
de la Leipzig

O delegație guvernamentală 
a R.P. Romîne, condusă de 
tovarășul Alexandru Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a plecat 
joi dimineață în R.D. Germa
nă pentru a participa la des
chiderea Tîrgului internațio
nal de la Leipzig. Delegația, 
din care fac parte tovarășii 
Gogu Radulescu, ministrul 
Comerțului, Șt. Nădașan, pre
ședintele Comitetului pentru 
tehnica nouă, Anton Pușcașu, 
adjunct al ministrului Meta
lurgiei și Construcțiilor de 
Mașini, Atanase Diaconescu, se
cretar general în < Ministerul 
Industriei Petrolului și Chi
miei, și Gh. Cioară, secretar 
al Comisiei guvernamentale 
de colaborare economică și 
tehnico-științifică, este înso
țită de un grup de experți și 
specialiști.

La plecare, în Gara de 
Nord, au fost de față tovară
șii : Petre Borilă, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri, Mihail Florescu, ministrul 
Industriei Petrolului ■. și Chi
miei, George Macovescu, ad
junct al ministrului Afacerilor 
Externe, Ana Toma, adjunct 
al ministrului Comerțului, și 
alți membri ai conducerii 
unor ministere economice, ai 
Camerei de Comerț a R.P. Ro
mîne, precum si alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Wilhelm 
Bick, ambasadorul R.D. Ger
mane la București, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

MOTTO : „Si parâ’.in 
soarele lunii iunie, cind 
se coace griul, țara toată 
poleită cu aur".

(Agerpres)

(Din Chemarea Con
sfătuirii pe țară a ță
ranilor colectiviști).

Gă"te nu s-a desminfit nici aci. 
A pus doar o singură întrebare, 
și aceea scurtă, precisă. în rest 
a tăcut, muffumindu-se să asculte 
și ma ales să observe. întemeiată 
în 195C, cu 103 familii și ci‘ev a 
sute ce hectare arabile, colectiva 
«fin xo ceoi cuprinde astăzi toată 
corrcna, posedă peste 3.600 de 
hectare și un sector zootehnic

puternic: 811 taurine (în 1950 
nunai 19 !), 5^3 de porci, peste 
1.100 ce oi. Mai posedă și 6 
autocamioane, 7 motopompe de 
irigaf. praoxn și numeroase con
strucții modeme, care ridică va
loarea mij'oacelor de bază la 
4.145.609 iei. Cit privește traiul 
cotecthrișfilor, oaspafS s-au găsit 
în fața prive'^i care spunea 
prea destel : j jnătate din xmă- 
rjl case or din sat erau 
ca-e în an i aceșha.

— Spuneți-— — a 
Gheorghe Găină — cine 
cel —ai sărac de la 
voastră din sat?

— Sărad erau muiți — i s-a 
spus. Dar parcă ăl mai sărac era 
Toma Petcu...

— Unde stă ?
I s-a arătat o casă mare, aibă, 

cu verandă luminoasă și stîlpi 
zugrăviți. Operă de meșter pri
ceput, pentru un sfăpin care nu 
se scumpește ’a plată. Pe frontis
piciul tăiat în arcade, o cifră :

r»', ridi—

1961. Gheorghe Găină - n-a mai 
scos un cuvînt.

Seara, fîrziu, în autobuzul care 
!■ ducea spre casă, Gheorghe 
Găină încă mai tăcea.„

A făcut și în zilele următoare. 
Dar și-a continuat cercetările — 
fie cu alte grupuri, fie singur — 
prin gospodar le colective din 
Beche*, M-rșan:, Dăbuleni, Poiana 
Mare, Golenți.. Oamenii din co- 
nrxiă zimoeau : „Nea Gheorghe 
vrea să viziteze foaie colectivele 
din Oltenia I Ba te pomenești că 
mSne-poimîine trece și Oltul, în 
Bărăgan, sau o ia peste munți, 
în Ardeal !•

După o săptămână de investi
gat', Gheorghe Găină și-a depus 
cererea de înscriere în gospodăria 
colectivă.

— Acum 
î-^ebat a 
vecin.

Gheorghe era echipat ca 
drum : cojocul cel nou, bastonul 
sub braț

unde 
doua

mai pleci? l-a 
zi, uimit, un

de

In vizită
în ziua de 1 martie, peste 

700 de fruntași ai recoltelor 
bogate din comunele și satele 
raionului Sînnicolau Mare — 
lucrători din G.A.S. și S.M.T., 
colectiviști și ingineri — au 
fost oaspeții oamenilor mun
cii din orașul Timișoara. în
tre muncitori și fruntașii re
coltelor bogate au avut loc 
discuții prietenești despre în
noirile petrecute în viața și 
munca lor.

După-amiază, în sala Ope
rei de Stat fruntașii recolte
lor bogate au audiat o confe
rință despre noile propuneri 
ale Uniunii Sovietice în pro
blema dezarmării, iar seara, 
în cinstea oaspeților, Teatrul 
de Stat a prezentat .un spec
tacol cu piesa „Poveste 
Irkutsk", de A. Arbuzov.

(Agerpres)

în slujba agriculturii
din campania de 
primăvară. Un nu
măr de 19 avioane 
au lucrat iară între
rupere și în lunile 
trecute în aceste 
unități, împrăștiind 
pe mii de hectare 
mari cantități de în
grășăminte chimice.

Anul trecut, 
vioanele utilitare a- 
gricole au zburat 
deasupra ogoarelor 
și pădurilor împrăș
tiind îngrășăminte 
chimice și insectici
de pe mai bine de 
285.000 hectare.

Se electnfica satul...

— Mai am încă treabă.
Enigma s-a limpezit în curînd. 

Omul cel scump la vorbă umbla 
acum pe la neamuri și cunoscuți, 
și, lepadîndu-și în tindă cojocul 
împovărat de omăt, se așeza 
ceasuri lungi la taifas, povestind 
despre cele văzute prin gospodă
rii colective și îndemnînd la dru
mul cel nou. în aceste zile, as- 
culfînd chemarea partidului, tot 
mai mulfi țărani din Izvoru pă
șeau cu încredere pa drumul a- 
cesta. Gheorghe și-a convins mai 
înfîi frații, pe Ion și pe llie, apoi 
cumnații, trei la număr, pe urmă 
pe nepotu-său Constantin și pe 
cîțiva vecini : pe Constantin Gea
nă, pe Marin Surligeanu, pe Du
mitru Bărbuia... Din cele 272 de 
familii care au intrat, ’ în ultima 
vreme, în gospodăria colectivă 
„Tudor Vladimirescu" de la Izvo
ru, 9 sînt „opera" lui Gheorghe 
Găină. 9 cereri, în decurs de nu
mai cîteva zile I

— Cînd ai învățat să faci pro
pagandă, nea Gheorghe? l-a în
trebat, surîzînd, Dumitru Bărbuia, 
după ce își pusese semnătura pe 
cerere.

— Eu ți-am spus ce-am văzut

ILIE PURCARU

(Continuare in pag. a 4-a)

Sâ cunoaștem Capitala. în cadrul acestei .acțiuni. pionierii de la Școala nr. 173 din 
Capitală au vizitat aceste construcții de pe Calea Griviței.

(Agerpres) Foto: GRIGORE PREPELIȚA



la

Rezervoaie construita cu 
ajutorul unor cohere gli
santa la Uxina pentru 
decantarea apei de 

Fraga.

în sprijinul producției

Rină de curind tehnica re
producerii sunetului la apara
tele de radio — de pildă — ne 
obișnuise să ne mulțumim cu 
audiția unui singur difuzor, 
montat chiar tn caseta apara
tului ; aceasta tn pofida fap
tului ci însuți sistemul nos- 
tru auditiv impune ca repro
ducerea să dea și senzația de 
repartiție a sunetelor sonore.

Per.t.-u remedierea acestei 
stări de lucruri, specialiștii e- 
lectroa cuști eleni s-au preocu
pat ir-tena și îndelung pentru 
a pune la indemina ascultă
torilor reproduceri de calitate 
și — în măsura posibilului — 
să le creeze senzația de reper 
tiție a surseior sonore. Altfel 
spus. în stereofonic un ascul
ta tor legat la ochi poete spu
ne — cu suficientă precizie — 
din ce direcție anume vin su
netele produse de flaut, 
ră. contrabas, etc. deși 
aceste instrumente fac 
din aceeași orchestră și 
simultan — sau pe rînd 
ceeași melodie. Așada

vioa- 
toate 
parte 
cintă 
— a- 

r, as
cultătorul poate preciza dacă 
sunetele vin din stingă sau 
din dreapta sau — eventual 
— de sus sau de jos.

Stereofonia are ca obiectiv 
reconstituirea in percepția au
ditorilor a veritabilei reparti
ții în spațiu a surselor sono
re. Nu este insă vorba de a 
le situa in profunzime, căci 
ser ați’le ..departe- și ..aproa
pe- e?:istă deja în actualele

ERE O
sisteme de reproducere a su
netului. monoaurale. Tăria re
lativă a sunetelor — de la 
cele abia auzite la cele tună
tor de puternice — procură 
senzația de depărtare sau a- 
propiere. mai cu seamă in re
producerile sonore de calitate. 
Ceea ce lipsește reproduceri
lor obișnuite e3te senzația de 
repartiție, de distribuție a iz
voarelor de sunet ; intr-ade
văr, fie că ascultați la radio
receptorul dumneavoastră o

ta, la mijloc sau la stingă. 
In felul acesta reproducerea 
unui ansamblu de sunete ca 
acela produs de orchestră sau 
un cor ciștigă substanțial; se 
separă net instrumentele mu
zicale. care în loc de o magmă 
sonoră, apar ca un ansamblu 
de voci — distincte. Mai mult, 
cînd sursele de sunet se de
plasează (ca în cazul unei 
piese de teatru) auditoriul 
poate să urmărească cu ușu-

Răspundem la întrebarea cititorilor
mare orchestră simfonică, fie 
că ascultați un program vor
bii. toate sunetele vin din a- 
celași punct: difuzorul apara
tului de radio.

Firește, s-a încerca*, să se 
evite acest neajuns folosind 
mai multe difuzoare. Dar fap
tul că se emit aceleași unde 
sonore din mai multe puncte 
ale spațiului nu ameliorează 
deloc situația, căci nu putem 
preciza ce loc anume ocupă 
în orchestră fiecare instru
ment.

Stereofonia adaugă o nouă 
dimensiune reproducerii sune
tului. pernrițind — in percep
ția ascrită tar ului — reparti
zarea surselor sonore in plan 
orizontal, situindu-le la dreap-

rință mișcările actorilor sau 
cîntăreților.

Se poate spune că stereo- 
fonia este — în comparație cu 
reproducerea obișnuită — ceea 
ce este culoarea și relieful în 
filmul modern în comparație 
cu fiimul clasic — alb-negru.

Bineînțeles că o asemenea 
perfecționare 'tehnică nu s-a 
obținut fără compliearea sis
ter elor de înregistrare, tran
smisie și reproducere. în- 
tr-adevăr, dacă în cazul re
producerilor monoton ice este 
suficient un singur lanț elec- 
troacustic — format dintr-un 
microfon, un amplificator și 
un difuzor — pentru repro
ducerile stereofonice sînt ne
cesare cel puțin două lanțuri

electroacustice, două canale 
complet separate, cite unul 
pentru fiecare ureche. Micro
foanele captatoare fiind așe
zate la distanță unul de ce- 
lălat, sunetele din canalul ce 
merge la urechea dreaptă — 
să zicem — v6r sosi cu o în
tindere de circa o miime de 
secundă fată de sunetele ce so
sesc la urechea stingă a as
cultătorului. Această întîrziere 
in transmiterea sunetelor este 
suficientă pentru a crea as
cultătorului senzația de îm- 
prăștiere, de repartiție a 
surselor sonore, căci urechea 
localizează sursele sonore 
prin direcție și distanță.

în stadiul actual al tehni
cii se disting trei grupe de 
sisteme cărora li se atribuie 
calificativul „stereofonice".

Sistemele de veritabilă ste- 
reofonie transmit din lo
calul de „emisie" i 
„recepție” două 
complete, folosind 
nale de transmisie 
identice.

Sistemele de 
,codată" care

din 
în localul de 

informații 
două ca- 
separate și

Creșterea sectorului horti- 
viticol pune în fața oameni
lor de știință din agricultură 
probleme complexe.

Rezolvarea acestor . . 
bleme este fără îndoială con
diționată de întărirea bazei 
materiale a Institutului de 
cercetări horti-viticole — ne
am adresat tov. N. Stefan, di
rectorul Institutului de cer
cetări horti-viticole.

— Bineînțeles. Condițiile de 
cercetare științifică de la In
stitutul de cercetări horti-vi
ticole se ridică la nivelul teh
nicii mondiale actuale. Stați
unile experimentale dispun 
de circa 7.000 ha ocupate cu 
livezi, vii, legume și cultură 
de cimp, iar stațiunile Buzău, 
Isalnița, Cluj, Odobești, Iași, 
Ștefănești, Tg. Jiu, Valea Că
lugărească și Voinești benefi
ciază de laboratoare moderne 
înzestrate cu utilaje de înaltă 
tehnicitate. w

— Ce probleme noi sînt a- 
bordate de specialiștii horti- 
viticoli ?

— Dezvoltarea rapidă a vi
ticulturii, pomiculturii și le
gumicultorii romînești recla
mă soluții practice de pildă 
în probleme ca valorificarea 
prin culturi viti-pomicole a 
terenurilor în pantă — supuse 
eroziunii solului — nisipoase, 
și care sînt improprii agricul
turii. ameliorarea soiurilor 
autohtone și străine și crearea 

, de soiuri noi de vițe, pomi și 
legume, elaborarea unor sis
teme diferențiate de îngrășa
te bazate pe produsele in
dustriei noastre chimice, 
elaborarea complexelor agro
tehnice diferențiate pe zone 
naturale, folosirea unor sub
stanțe insecto-funglcide noi 
pentru combaterea bolilor și 
dăunătorilor culturilor horti- 
viticole etc.

— Recent, la sesiunea oame
nilor de știință care lucrează 
în domeniul horti-viticol au 
fost prezentate o serie de co
municări și referate prețioase.

— Vă referiți la temele de 
mai sus ?

— Unii specialiști au abor
dat și citeva din aceste pro
bleme. Aș menționa pentru 
importanța lor teoretică și 
practică rezultatele obținute 
de cercetătorii legumicultori 
privind agrotehnica tomatelor 
timpurii cultivate în adăpos
turi acoperite cu peliculă din 
polietilenă și agrotehnica cul
turilor timpurii în cîmp. Pro
tejate cu peliculă. După stu
dii îndelungate, ameliorator!! 
legumicultori au reușit să sta
bilească combinațiile între so
iuri care duc la obținerea se
mințelor heterozis la pătlăge-

pro-

Interviul nostru cu 
ing. N. Ștefan 

Candidat în științe agricole, 
Directorul Institutului 

de cercetări horti-viticole

lele vinete și ardei gras. însu
șirile lor biologice și econo
mice sînt deosebit de valo
roase.

Cercetătorii pomicultori au 
adus contribuții la explicarea 
proceselor biologice din viața 
pomilor și la stabilirea repau
sului de iarnă și a pragului 
biologic la cais. Aceste rezul
tate au o mare valoare 
deoarece aduc precizări foarte 
necesare stabilirii sortimentu
lui corespunzător fiecărei re
giuni și specificului lucrărilor 
agrotehnice în vederea obține
rii de recolte îmbelșugate.

— Rezultatele cercetărilor 
horti-viticole sînt aplicate 
imediat în producție ?

— La 107 gospodării agri
cole de stat, 77 gospodării a- 
gricole colective și alte 25 de 
unități aparținînd unor mini
stere s-au organizat loturi de
monstrative pentru introdu
cerea și generalizarea în pro-

ducție a rezultatelor științifice 
obținute de cercetătorii insti
tutului nostru. Aceste loturi 
pe baza convențiilor bilate
rale beneficiază de asistența 
tehnică a cercetătorilor noș
tri. în plus, ne preocupăm de 
instruirea practică a colecti
viștilor, muncitorilor și tehni
cienilor din - - ~ • 
sectoare 
viticolă, 
mentale, 
niere și 
nizeazâ 
sînt prezenți mii de țărani 
colectiviști și muncitori din 
G.A.S.-uri. Cu foarfecă, bri
ceagul sau cu răsadul în mină, 
asistați de specialiști ei în
vață metode moderne de în
grijire a livezilor și viilor, de 
producere a materialului sâ- 
ditor pomicol și viticol deprind 
cum se obțin răsaduri de ca
litate și legume timpurii etc. 
Conform recomandărilor co
misiei pentru producția pomi- 
viticolă și legumicolă, în anul 
acesta circa 900 colectiviști se 
vor califica în stațiunile ex
perimentale ale institutului 
nostru, calificare care va dura 
întreaga perioadă de produc

G.A.S. în variate 
activitate horti-de

în stațiunile experi- 
în plantații, pepi- 

sere, institutul orga- 
instructaje ia care

■ stereotonie 
„uyudLa va.e transmit din 
localul „emisie" în localul de 
„recepție" două informații, 
din care una se poate repro
duce la un simplu semnal de 
direcție.

Sistemele, „pseudostereofo- 
nice", care nu utilizează de- 
cit un singur semnal trimis 
din localul de „emisie" în lo
calul de reproducere, semna
lul — captat de un grup de 
microfoane — fiind trimis pe 
un singur canal și împărțit 
la ieșire între două sau mai 
multe difuzoare în așa fel în- 
cît să dea artificial senzația 
de stereofonic.

GrigoreExploziile pot prelucra

MUZEE

metalele...
Totul a pornit de la o 

timplare. tn cursul ulti
mului război mondial, o 

navă ce se afla m larg, a fost 
la un moment dat zguduită de 
o puternică explozie. Mina, 
intîlnită în cale, nu a re-șit 
Insă să avarieze nava prevă
zută cu un blindaj puternic. 
Doar la întoarcerea în port, 
s-a constatat că blindajul na
vei, în partea din care a venit 
șocul exploziei, a fost puter
nic curbat, lucru pe care nu l 
puteau realiza nici cele mai 
moderne mijloace de ștanțare 
a metalelor. întimplarea. 
început privită doar ca

Ing. T. M. BÂJENESCU

li
| II W4

.

Antipa“
Pentru cel care dorește să 

facă o călătorie în jurul lumii, 
pentru cel care dorește să cu
noască animalele de pe glob, ni
mic nu este mai ușor decîf o 
vizită la Muzeul de istorie natu
rală „Grigore Anfipa** din Bucu
rești.

Decenii de-a rîndul, oamenii 
d® știință din fara noastră s-au 
străduit sa adune aici viefuitoare 
din coifurile cele mai îndepărta
te ale lumii, să le cunoască or
ganismul, să le descrie modul de 
viafă.

Muzeul este un adevărat stră
moș al așezămintelor de acest fel 
din Capitală i el a fost înființat 
în 1831. De la o colecfie miță 
expusă la Colegiul Național „$f. 
Seva” pînă la actualul muzeu 
care primește pesta 230.000 vizi-

curiozitate, a atras apoi aten
ția oamenilor de știință, și 
astfel s-a născut ideea folosi
rii exploziilor în prelucrarea 
metalelor.

Rezultatele obținute in acest 
domeniu de către unii cerce
tători sovietici, sub conduce
rea acad. M. A. Lavrentiev, 
creatorul teoriei hidrodinami- 
ce a exploziilor. în laborato
rul de „Prelucrare a metale
lor prin explozii” promit în
cetățenim în scurt timp a 
acestei metode în industria 
metalurgică.

Prima din aplicațiile folosi
rii exploziilor în prelucrarea 
metalelor, este aceea de dur- 
cizare a metalelor, adică de 
creștere a rezistenței lor. Noile 
proprietăți ale metalelor, care 
apar sub acțiunea undei 
explozive echivalează cu cele 
obținute prin căliri repetate 
sau prin presare, operații de 
lungă durată și costisitoare.

Cercetătorii sovietici au 
constatat, în plus, că cele mai 
friabile materiale pot fi ștan- 
țate sub acțiunea gazelor cu 
presiuni mari, degajate de 
explozie, adică ele pot fi 
transformate astfel în mate
riale cu coeficienți ridicați de 
plasticitate.

Orice material metalic poa
te fi prelucrat prin această 
metodă ; numai ca este nece
sară determinarea precisă a 
vitezei exploziei. Dacă viteza 
este mai mică, sau mai mare, 
metalul este distrus. In cazul 
tind viteza expoziei este adec
vat aleasă, rezultatele ștanță- 
rii sînt impresionante. Meta
lele cele mai fragile, sau cele 
mai rezistente, se supun pre
lucrării, asemănător maselor 
plastice.

Calculele preliminare au 
arătat că aplicarea metodelor 
de ștanțare prin explozie va 
permite, chiar de la început, 
să se reducă timpul de lucru 
de 10 ori în comparație eu 
metodele folosite pînă în pre
zent.

L. CALOMFIR

Ce să citim:
„Despre somn

Problema explicării cauzelor 
somnului și a viselor a preo
cupat multe veacuri la rînd 
pe oameni. De ce e nevoie să 
dormim? De ce visează omul? 
Iată întrebări la care s-au dat 
nenumărate explicații, de cele 
mai multe ori năstrușnice, și 
cărora diferiți șarlatani, spe- 
culînd ignoranța și credulita
tea oamenilor naivi, le-au dat 
un caracter „profetic", iar ei 
s-au erijat în rol de „tălmă
citori".

Care este cauza somnului și 
a viselor ? Răspunsul l-au dat 
savanții, care — cu fiecare 
pas făcut de știință — au ex
plicat atît apariția somnului, 
precum și a viselor.

Acestei interesante teme îi 
este închinată lucrarea lui 
Mircea Steriade „Despre somn

și despre vise . editată de So
cietatea pentru RSsșâ ocărea 
Științei și Culturii. Lucrarea 
este concepută ca o suită de 
scurte capitole — răspuns la
întrebările cele mai impor
tante în legătură cu a pariu» 
somnului și viselor. Cităm 
dintre acestea „Un acumula
tor epuizat care se reincarcă”, 
„Somnul este o anemie cere
brală ?*, „Pierdere de timp?' 
„Preziceri și tălmăciri" etc, 
care — alăturate la celelalte 
capitole ale lucrării — dau 
un răspuns științific cuprin
zător. pe înțelesul oricărui 
cititor, la întrebările despre 
cauza somnului și a viselor.

poaal

K. F.

ȘTIINȚIFICE

proiectata: am plasamentului Expoziției mon
ta Moscova. In tatogzatie : In fața unuia dintre 

proiectele expuse.

Foto: TASS—MOSCOVA T. MEȚAC

ELECTRO -GASTROGRAFUL
oardiograful, noul apa
rat a fost denumit e- 
lectro-gastrograful.

Aparatul cuprinde 
doi electrozi: unul este 
aplicat pe partea su
perioară a abdomenu
lui, celălalt, care este 
lega: de pămtnt. pe 
coapsa dreaptă. Acest 
din urmă electrod eli
mină informațiile elec-

trice provenind de la 
inimă.

După ce au determi
nat o electro-gastro- 
gramă normală la oa
meni sănătoși^ cercetă
torii sovietici au înre
gistrat la bolnavii su
ferinzi de cancer la 
stomac diferențe mari 
în comparație cu curba 
tip.

Particularitățile e- 
lectro-gastrogramei pa
tologice constau într-o 
alterare a ritmurilor 
rapide și lente ale con
tracțiilor gastrice, în-* 
soțite de o diminua
re însemnată a activi
tății electrice a pereți
lor stomacali.

Agregat pentru țevi 
electric

sudate

Institutul de cercetări în construcții și economia con
strucțiilor din Capitală. In fotografi®: Aspect de la 
montarea mașinii pentru pre comprimarea rezervoarelor 

din beton armat
Foto : AGERPRES

Descoperiri arheologice
in Crișana

Multe lucruri au aflat ar* 
teologii în timpul săpaturi
lor de pe Valea Pîrjovuhii 
unde s-au descoperit urme 
omenești care, datînd de 
eute de mii de ani, se nu
mără printre cele mai vechi 
și mai prețioase documente 
din întreaga lume ce atestă 
existenta și activitatea 
tai pe aceste meleaguri.

In munții Orăștiei, la 
șor, Noșlac, Tilișca, la 
dea. Otomani, Simand, 
gramul de cercetări a fost 
deosebit de fructuos.

Descoperirile arheologice de 
la Solea relevă continuitatea 
culturii (materiale pe teritoriul 
patriei noastre începînd înfeă 
ou ultima perioadă a epocii 
de piatra și pînă în feuda
lism. Recent, săpăturile au 
scos la iveală două tipuri 
de locuințe privind așezările 
din faza tîrsie a neoliticului 
(aproximativ cu 4.500 ani în 
urmă), una săpată în pă-

omu-

Tîrq- 
Ora> 
pro-

mint, cealaltă clădită kt ea- 
praiață din pat! și nuiele 
spoite cu lut și pleavă. Cu- 
rios apare iaptal că ele da
tează din aceeași perioadă 
și aparțin omului primitiv.

Fragmentele ceramice și 
vasele ornamentate cu motive 
în stil geometrie, cele 3 kg de 
grîu carbonizat, cu boabe in
tacte găsite înti-o locuință, 
turnătoria de bronz precum și 
numeroase alte obiecte des
coperite vor permite efectua
rea unor studii importante de
spre „cultura Otomani".

Interesante descoperiri s-au 
făcut și cu prilejul dew-hiderii 
unei cariere de nisip în co
muna Șimand. In urma unor 
săpături eiectuate 
cicliștii Muzeului 
Crișana au ieșit 
morminte atribuite 
lor sarmatice de 
nomazi.

tatori anual drumul a fost lung 
fi anevoios.

Exponatele sînt înșiruite în- 
tr-un sens unic ce urmează în li
nii mari firul apariției lor pe Pă- 
mînt și al înrudirii lor. Acest mod 
științific de prezentare ajută pe 
vizitator să desprindă mai ușor 
ideea evolufiei vieții, să aprecie
ze bogăția și frumusețea ființe
lor ce trăiesc pe întreg globul.

Foarte interesante sînt diorame- 
I® — vitrina în care animalele 
sînt prezentate în modul lor da 
viață.

Spațiul nu ne permite o enume
rare cit de sumară a zecilor de 
animale ce se găsesc în acest 
muzeu. De aceea vom aminti nu
mai cel mai prețios exemplar: de 
altfel unicul exemplar întreg din 
lume — „Dinotherium gigantissi^ 
mum" — strămoș indirect al ele* 
fantului răspîndif pe meleagurile 
noastre acum circa 2 milioane da 
ani, și descoperit la Mînzafi (Bîr- 
lad).

In incinta Muzeului mai sînt 
păstrate valoroase colecții științi
fice (peste 300.000 exemplare) 
din fauna țării și de peste ho
tare. Numeroși oameni de știință 
din fără și specialiști din străină
tate vin în număr apreciabil să 
le studieze.

ELENA MANTU 
cercetător principal 

al muzeului

-- •--

de spe- 
regioncri 

la iveală 
popuiații- 

câiareți

L. CRISTESCU

în 1962 în U.RKS. se con
struiește un agregat pentru fa
bricat țevi sudate electric cu 
diametrul între 20 și 114 mm 
Cuplarea mașinii de sudare 
cu laminorul reductor, func- 
ționînd cu viteze sincronizat® 
într-o linie, asigură continui
tatea procesului de fabricație 
a țevilor.

Agregatul permite ca prin 
trefilarea țevilor, după su-

încălzire suplimen- 
obțină țevi de

dare, fără 
tară să se 
înaltă calitate cu diametrul 
dorit și cu lungimea necesară. 
Prin noua tehnologie se reduc 
diferența de grosime a pere 
ților țevilor și alte defecte.

Peste L500.000 de ruble se 
vor economisi anual, prin ri
dicarea productivității și prin 
mecanizarea procesului de fa
bricație a țevilor.

Se șae că turnarea mai ni
ctate med o mare volum de 
operata mamaie. 1* ultimele 
decern, meulurgițti și tehno
logi din toată lumea au cer
cetat posibilitățile de mecani
zare complexă a muncilor din 
tiiiMforii. Azi putem vorbi 
despre o Imte generală de 
modernizare a turnătoriilor.

Explicația marelui interes 
arătat de ingineri, noștri me
canizatori turnătoriilor se 
poate deduce ușor din calcu
lul productivității muncii, a 
coeficienților de calitate Ș» 
consum de materiale la care 
piesele turnate participă cu 
un procent însemnat.

Știrea pe care t-o comuni
căm, ne-a parvenit prin inter
mediul inginerilor l. Gențiu 
și P. Dumitrescu și se referă 
la o colaborare fructuoasă 
intre Institutul de studii și 
cercetări tehnologice pentru 
industria constructoare de

Pentru mecanizarea
turnatoriilor

mașini și Uzina „Steagul roșu" 
din Brașov. Obiectul aces
tei colaborări: prima mașină 
rominească de „împușcat" 
miezuri. O mașină de miezuit 
perfecționată înseamnă pen
tru un turnător productivitate 
mare, precizie dimensională 
sporită, cavități cu toleranțe 
minime în interiorul piese
lor turnate. „Presarea", „ba. 
terea" scuturarea" sau pro
iectarea” amestecului pentru 
miezuri, iată citeva din pro
cedeele care stau la baza unor 
mașini de miezuit uzuale. In 
ultimul timp, însă, mașinile 
de miezuit prin „împușcare"

em devenit preponderente. 
Principiul care stă la baza a- 
cestei mașini este expansi
unea bruscă a aerului compri
mat peste amestecul din care

Noutăți în tehnica 
rominească

se fac miezuri aflat într-un 
spațiu etanș. Prin împușcare 
cutia de miez se umple per
fect, se elimină uzura ei pre
matură, dispare preocuparea

pentru evacuarea eficace a ae
rului comprimat, absolut ne
cesară în cazul procedeului 
curent, de „suflare'.

Autorii mașinii recomandă 
folosirea ei la turnarea pie
selor cu o greutate între 100 
gr și 3 kg garantînd o produc
tivitate de 360 miezuri pe oră, 
la o greutate de 2,6 kg miez 
și o economie de 260 
tona de miezuri.

Tot de la „Steagul 
ne-a parvenit Știrea că 
de proiectări din 
metalurgului-șef 
la concluziile unui schimb de

lei pe

roșu* 
biroul 

serviciul 
pornind de

experiență cu Uzina „Mosk- 
mei" din Moscova, a realizat 
o instalație semiautomată 
pentru executarea modelelor 
ușor fuzibile (din ceară).

Instalația realizată se com
pune din agregatul pentru 
confecționarea modelelor și a- 
gregatul pentru confecționa, 
rea crustelor. Majoritatea ope
rațiilor sânt automatizate. 
Pornirea, oprirea și controlul 
funcționării agregatelor se 
fac de la un pupitru electric, 
prevăzut cu sisteme de sem
nalizare optică.

Productivitatea 
subliniază marea 
intr-un schimb
5.700—11.500 piese, in funcție 
de mări mea lor.

LUCA FELEA

r/wtalafiez 
ei utilitate: 
se produc

In 
cri

laboratorul 
Institutului 
chimice din

de încercări 
d» cercetări 
Capitala.
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SA DISCUTAM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

ă povestim în această pagină 
cîteva întimplări obișnuite 
liti viața colectivului de ti
neri de la Uzinele „Steagul 
roșu* din Brașov. Ele vor
besc despre atitudinea aces
ta locul lor de muncă, pe 
reuniuni, acasă, despre corn

tor tineri 
stradă, la 
portarea lor în colectiv și în societate.

Pornind de la aceste fapte — unele 
reflectînd atitudinea înaintată, civili
zată a majorității covîrșitoare a tine
retului nostru, educat de către partid 
în spiritul moralei comuniste, altele — 
rămășițe vechi* retrograde din compor

tarea unor tineri — redacția dorește să 
deschidă în ziar o discuție a cititorilor 
pe ierna „Noi — în muncă, în viață*.

Vă rugăm, dragi cititori, să ne 
scrieți, cu cit mai multe fapte concrete, 
edificatoare, despre ceea ce considerați 
că este mai prețios și caracteristic în 
comportarea tînărului înaintat al zilelor 
noastre, a tinerilor din colectivul în 
care lucrați sau invățați. Scrieți-ne 
despre voi, despre tovarășii voștri, cum 
se comportă ei la locul de muncă, pe 
stradă, în societate, în familie* care sînt 
faptele pentru care îi prețuiți pe cei mai 
înaintați dintre tineri și cum îi ajutați 
să se îndrepte pe cei care manifestă 
încă în purtările lor atitudini înapoiate.

Cele mai 
nînd fapte 
publicate în

interesante scrisori, confi- 
concrete, sugestive, vor fi 

ziar la această rubrică.

Onoarea fabricii

S-A ÎNTÎMPLAT CEVA
99
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altă întreprindere

trecute, înainte ca 
plece din uzină, se- 
comitetului U.T.M.

caz s 
d’-srîp

La centrala electrică a 
uzinei lucrează, în e- 
chipa de reparații, opt 

tineri. Vin la uzină diminea
ța la orele 7 și pleacă la o- 
rele 15. în ziua aceea de de
cembrie însă, aproape de ora 
plecării s-a defectat, pe ne
așteptate, motorul Diesel. Se 
topise un lagăr la bielă și re
parația trebuia începută ime
diat. Altfel, producția multor 
secții ar fi fost periclitată. în
treaga echipă a hotărît să ră- 
mînă pe loc.

„Ce întîmplare!" își spuse 
Mircea Ciobanu, 
cu părere de rău la întîlnirea 
de după-amiază. ~ / 
pe prietena lui în fața cine
matografului „Tineretului" ui- 
tî-du-se în lungul străzii fără 
să-l vadă venind. Măcar de-ar 
pxrea s-o anunțe...

Mai frămîntat era însă Nagy 
Arpad. El aștepta să-i nască 

. in după-amiaza aceea 
trebuia s-o ducă la spital. Dar 
Nagy este cel mai priceput în 
retușarea Izgărelor și știa bine 
cită -.evoie era de el acolo, la 
uzina.

— Să începem, spuse el. De
montați cr.iulasa!

Timpul trecea repede. Acum 
fusese ora trei iată că se 
și făcuse patru. „Peste o oră, 
gindi Ciobanu, ea e în fața 
cinematografului". Nu-i trecu 
însă nici o clipă prin minte 
că ar putea să părăsească lu
crul.

— Scoateți pistonul afară! 
spuse Nagy sufleeîndu-și mî-

gîndindu-se

O și vedea

necile salopetei, ca un chirurg 
în fața mesei de operații.

Comunistul Nicolae Delea- 
nu îl chemă pe Ciobanu lin
gă el.

— Acum începem retușatul, 
îi spuse el. Cea mai mare ne
voie o avem de tovarășul 
Nagy. Tu știi unde locuiește 
el ? Pe Varthe. Așa-i tovarășe 
Nagy ? Dă o fugă într-acolo și 
vezi care-i situația cu soția 
lui. La o adică, dă un telefon 
la spital. Înțelegi ce spun, da?

Înțelegea, cum să nu înțe
leagă. Mai înainte însă Cioba
nu se gîndi să treacă și pe la 
cinematograf. Dar dacă nu a- 
junge la timp 
„Nu, mai bine 
își spuse el, și trecu repede 
pe la club unde rugă un prie
ten să se ducă el s-o anunțe 
pe fată că nu poate veni la 
întîlnire.

La Nagy acasă, Ciobanu nu 
găsi însă pe nimeni. O vecină 
îi spuse că soția acestuia fu
sese dusă la spital.

— Trebuia să nască si am 
chemat noi, vecinii, Salva
rea", explică ea. Spunei to
varășului Nagy să r.u ducă 
nici o grijă.

Noaptea tîrziu, după ce 
„Diesel"-ul își recăpătase via
ța, tinerii din echipa de re
parații mergeau încet, fâ*ă 
grabă spre casă. Nici una din 
secțiile uzinei nu suferise din 
cauza accidentului.

A doua zi, Nagy Arpad a 
venit să le spună fericit:

— Sînt tată !

pe Varthe ? 
fac altceva".

Cu o vreme în urmă a fost 
angajat la secția motor 
a uzinelor un tînăr pe 

nume Vasile Baban, absolvent 
al școlii profesionale.

Cînd a intrat în atelier, 
maistrul l-a luat de-o parte 
și i-a vorbit așa:

— Eu mă bucur că ai venit 
la noi și cred că o să-ți pla
că. Uită-te împrejur : • numai 
motoare și motoare. Astea 
toate le lucrăm not Acum o 
să ne ajuți și tu. Ce zici, pu
tem pune nădejde în tine?

Baban a tras aer în piept, 
mîndru de sine și a răspuns 
grav :

— Na mă ermnașteti!
— Intr adewăr na-4 codov-* 

team ! își amintește azi mais- 
truL Că dacă l-arz fi cobos- 
ft ■.

Ce-a ficu* Ba ban ? I oe •iă- 
duse o sarzirâ foarte z=®cc 
tentă: să tareae te wrifien 
rea și rodajul mcbsareîer 
iute de a fi mrarate pe 
șint Luers de mare r“ 
dere. Meșterii aa Ie 
ajute să prindă tei 
mai fine ale acest 
ccczplicate. Nu 
mirarea insă crd Bazaz 
răspens cu 
nic :

— U sc 
Știu ce aci âs Sect

O asercecea al 
surprds pe toți

onoarea ta
Băiatul acesta scund, de 22 

de ani, din secția 524, 
care știe să facă cu a- 

ceeașî precizie oricare din o- 
perațiile de prelucrare și fini
sare a blocmotorului, lucra 
pînă uu de mult ca încercător 
de autocamioane. Misiunea lui 
era, adică, să vadă dacă auto
camionul produs de uzină în
deplinește sau r.u toate con
dițiile. încercarea o făcea în 
uzină și într-un timp scurt. 
De cîte ori urca însă la volan 
el și-1 imagina totdeauna pe 
șoferul pornit într-o cursă 
grea și importantă. Astfel câ 
cea mai mică neregulă la un 
motor devenea pentru utemis
tul Lepădat Preotesoiu o pro
blemă care trebuia rezolvată 
cu toată seriozitatea. „Pe 
poarta noastră nu trebuie sa 
iasă decît mașini perfecte' 
spunea el cu mîndria omului 
care și-a înțeles pe deplin răs
punderea la locul de muncă.

In toamna treeută insă 
Preotesoiu a constatat că u- 
nele deficiențe ale motorului 
provin de la secția 524. Moto
rul nu „trăgea" bine sau se 
supraîncălzea. Unul dintre 
maiștri nu i-a dat însă drep
tate; el spunea că în această 
secție toate operațiile sînt c- 
xecutate ireproșabil.

și-a susținut

Preotesoin părerea. Dacă ar fi 
așa, atunci motorul ar func
ționa perfect Dar oricît a in- 
cercat Freotesoiu să-l convin
gă pe maistru că acolo, în 
secția Iui, nu este totul în re
gulă, acesta o ținea una și 
bună : n-ai dreptate. „Așa nu 
se poate lucra, începu să se 
frămînte Preotesoiu. Ori mo
torul e de cea mai bună cali
tate, ori nu-i mai spunem mo
tor. Am să mă duc să lucrez 
acolo- — s-a ambiționat el.

Și, într-adevăr, peste cîteva 
zile Preotesoin a fost transfe
rat, Ia cererea lui. în secția 
524. O vreme a lucrat la con
trolul tehnic. Așa a observat

străini"

el ci găurile de răcire ale mo
torului erau prea mici din 
care cauză circulația apei se 
făcea greoi, ci segmenții și 
pistoanele erau adesea mon
tate necorespunzător. Cele 
mai multe greutăți le ridicau 
inși desele remanieri ce tre
buiau făcute blocmotorului de 
la un complex dc operații la 
altul. Tînărul lăcătuș a propus 
introducerea la freze a unor 
cuțite noi, menite să le elimi
ne. La început însă propune
rile sale au fost considerate, 
de unii frezori, aproape ca im
posibil de aplicat.

„Am să încerc euu — și-a 
zis el. Și a cerut să treacă 
de la controlul tehnic la ma
șină.

Era convins că are drepta
te și a dovedit asta prin fapte.

Aici, la freză, utemistul 
Preotesoiu și-1 poate închipui
— după propria-i mărturisire
— și mai bine pe omul de la 
volan.

a poarta uzinei a venit un7r a poarta uzinei a venit un 
j profesor. Căuta trei tineri 

strungari cu care, spunea 
el, avea sa discute niște chestiuni 
de școală. Cei trei — Ionică Le
pădat, Mihai Cușmereanu și Ene- 
che Tașcă — lucrează in aceeași 
secție, la blocmofor. După masă, 
învață la liceul seral, în aceeași 
clasă, a X-a și pînă nu de mult 
au locuit pe aceeași stradă in 
fierul Noua.

— E vorba de Viorel — 
spus profesorul acestora cînd 
întîlnit ieșind de la lucru.

car-

le-a 
i-a 

Poate 
ne mai puteți da o mină de aju
tor.

Viorel e un copil de 14 ani de 
pe strada Brazilor. Tinerii strun
gari îl cunoscuseră în primăvara 
anului trecut. Se întorceau acasă 
din oraș, cînd, dintr-un stejar stu
fos s-au pomenit „atacați" cu o 
ploaie de săgeți. Cei trei s-au a- 
muzat la început pe seama iscu
sitului arcaș și au intrat cu el în 
vorbă. S-au împrietenit. Dar iată 
că într-o zi au aflat că prietenul 
lor, Viorel, își mințea mama, (tată 
nu are) ca în loc să se ducă la 
școală își petrecea vremea prin 
pădurea din marginea cartierului. 
S-au dus atunci împreună la 
mama Iu!.

— Am încercat cu el în fel și 
chip — li s-a plîns mama. L-am 
luat și cu binișorul, l-am și bătut, 
dar degeaba. Dacă eu, ca mama, 
n-am putut să-l îndrept, ce-o să 
faceți dumneavoastră, niște străini?

Cei trei „străini" au încercat 
să facă fofufi ceva pentru Vic-el 
și s-au dus la școală. Aici situația 
elevului Bogdan Viorel era din 
cale afară de proastă. Cu un an 
în urmă rămăsese repetent, iar 
acum, de vreo trei săptămîni, nici 
nu mai dădea pe la școală. Profe
sorul se plimba dintr-un capăt la 
altul al cancelariei supărat :

— Credeți 
'două luni să 
Și apoi cine 
fră, rude, 
capul pentru

— N-are importanță dacă sîn- 
fem sau nu rude. Locuim pe ace
eași stradă cu el și sîntem prie
teni. Nu-l putem lăsa așa. Vrem 
să-l ajutăm, să-l „săltăm" din si
tuația asta. Noi ne-am gîndit 
și-am și făcut un plan de medita
ție la chimie, la fizică, la male- 
maticăw.

Așa și-au început cei trei tineri 
strungari munca de educatori ai 
lui Viorel. In cele două luni cite 
mai erau pină la încheierea anului 
școlar n-a trecut nici o zi în care 
ei să nu fi avut cel puțin o oră 
de meditație cu băiatul de pe 
strada lor. Aveau de lucru la uzi
nă, trebuia în aceiași timp să se 
pregătească ei înșiși pentru exa
mene la școala medie, dar cu toa
te astea aveau mereu în vedere 
și sarcina pe care și-o luaseră de 
a ajuta la educația unui copil.

La sfirșitul anului, Bogdan Vio
rel a trecut clasa cu media șapte, 

vreo cîteva zile însă, prie- 
lor începuse să lipsească 
de la școală. De aceea 
profesorul la uzină. Să 
sprijinul.
Bine, — a spus Ionică

pădat, uitindu-se spre ceilalți 
părat de necazurile pe care li le 
făcea Viorel — o să luăm legă
tura cu olnsul și-o să vedem ce 
facem. E și vina noastră că în 
ultima vreme l-am cam scăpat din 
vedere.

De 
tenul 
iarăși 
nise 
ceară

ve
le

Le-
su-

I

Eu nu credeam
ia-ra pe la mijlocul lunii

P; nuarie cînd tinerii din ate
lierul de modelărie al Uzi

nelor „Steagul roșu" au aflat un 
fapt care i-a revoltat. La comite
tul U.T.M. pe uzină venise cineva 
care arăta că tînărul Duță Cons
tantin, muncitor în uzină, își chel- 
tuie salariul prin restaurante iar 
acasă se poartă necuviincios cu 
mama sa, îi spune vorbe urîte. Ba, 
uneori îi cere mamei să-i dea lui 
și salariul ei.

Cel care încunoștiințase colec
tivul despre toate acestea era în
săși fratele lui Constantin Duță. 
El cerea ajutor organizației U.T.M.

Chiar în aceeași zi știrea a tre- 
’ cut de la un banc: de lucru la 

celălat, de la un tînăr la alful. A- 
proape nu le venea să creadă.

16 scrisori pentru
Z^n adunarea în care a fost

discutat cazul lui Constantin 
Duță, povestit mai înainte, 

a luat cuvîntul și tînărul muncitor 
Alexandru Săraru. El a povestit un 
fapt care i-a emojionat pe toți. II 
reproducem aici.

...Comuna Jurilovca este o co
mună ca oricare din Delta Dunării. 
O comună de pescari și de agri
cultori. In comuna aceasta trăiesc 
doi bătrîni : moș Săraru, în vîrstă 
de 75 de ani, acum pensionar, și 
soția lui, Elena, care la cei 68 de 
ani ai ei mai trebăluiește cu hăr
nicie în colectivă.

Firește, el primesc din partea 
gospodăriei colective tot ce le tre
buie ca să trăiască bine. Și totuși, 
poștașul din Jurilovca le aduce cu 
regularitate celor doi bătrîni, luna 
de lună, din 16 coifuri ale țării, 
16 daruri (bani, pachete cu o- 
biecte).

— De ce 16? spunea în adu
nare tînărul muncitor Alexandru 
Săraru. Pentru că ei au 16 copii. 
Cel mai mare, Ion, are 48 de ani, 
și e președintele G.A.C. din co
muna lonelu, regiunea Banat. Un 
altul, Eugen, e ofițer în București, 
Veron e șofer în alt colț al Do- 
broge o fiică, Maria, e căsători
tă în Constanța, iar cel mai mic 
lucrează în fabrică, ca modelier.

Cu toții socotesc de datoria lor 
să trimită ceva părinților la fie
care salariu. Dar dacă se simte 
într-adevăr fericită mama pentru 
ceva este în primul rînd faptul că 
toți cei 16 copii îi scriu cu regu
laritate. Mai ales atunci cînd se 
întîmplă să primească în aceeași 
zi 16 scrisori, mama e în culmea 
fericirii. Numai să ai ocazia s-o 
vezi I

„Toți copiii mă respectă — se 
laudă dînsa prin sat — Iar eu so
cotesc că primul

—•* f-< piru: insă

Probleme

ea mai poate el in 
cîștige ce-a pierdui! 
sînfefi dumneavoas- 
frați, de vă

ntr-una din zile, tînânil 
strungar I. D. din atelie
rul de cabine a fost 

chemat la sediul organizației 
U.T.M.

— De ce nu ești tu om ca 
toți oamenii? l-a întrebat se
cretarul.

I. D. l-a privit mirat. Mai în- 
și-a spus câ e o gluma.

dar după felul cum i se pu
sese întrebarea a priceput 
repede că nu de glumă era 
vorba. Nu știa însă cam ce 
voia să spună secretarul. 
Cum, adică nu-i om ca toți 
oamenii ? Nu muncește bine, 
nu se poartă frumos cu cei 
din secție, cu maiștrii, cu 
inginerii ?

— Vrei să spui că nu mă 
port frumos cu oamenii ? a în
trebat el mirat.

— Dar cu soția cum te 
porți? l-a întrebat secretarul. 
De ce-o bați?

Tînărul s-a îngălbenit, apoi 
s-a înroșit și s-a ridicat 
„demn' în picioare.

— Nu permit să se ameste
ce nimeni în problemele mele 
familiare 1

— De ce ? l-a întrebat calm 
secretarul. Ca să nu se afle 
cîți pumni îi dai pe zi soției ?

— Astea sînt problemele 
mele și vă rog frumos să nu 
vă amestecați. Ce, nu mai a- 
veți cu ce vă ocupa ?

Și I. D. a plecat. încerca să 
se gîndească la altceva ca și

mai schimb"
Utemiștii au propus să se con

voace o adunare U.T.M., chiar în 
după-amiaza aceleiași zile la care 
să participe toți tinerii muncitori 
din atelier, la adunare au venit 
însă nu numai tinerii ci și munci
tori mai virstnici, au rămas și 
meșterii, a rămas și inginerul, 
șeful secției.

— Vasăzică așa stau 
Duță al nostru — își 
indignați.

...Adunarea a durat
Nu vom repeta aici cele ce s-au 
spus. E ușor de înțeles că Duță a 
plecat frămîntat îh urma criticilor 
făcute de tovarășii săi de muncă. 
Au luat cuvîntul și Nicu Dragu și 
Alexandru Marton și Costian Dră-

=e pu
tem juca 3SBC- Tre
buie să tațahp mso.

Ce a sdspoae Bahne? Ce 
rezolvare a țăr-d ei propriei 
indiscipline ?

— Mă ! 
. Și a veu: mmsferul

pentru o 
din oraș.

...Zilele 
Baban să 
cretarul 
l-a chemat la el:

— Să știi, tovarășe Baban, că 
Ia noi e o obișnuință: un tî- 
năr care a lucrat aici, în uzi
nă, fie chiar și pentru scurt 
timp, devine „de-al nostru", 
ne simțim răspunzători pen
tru el ori unde s-ar duce. Fu
ga de la un loc de muncă la 
celălalt nu e o rezolvare a 
greșelilor. înainte de a pleca 
de aici noi am luat legătura 
cu organizația U.T.M. de la 
uzina unde vei lucra și i-am 
rugat pe tovarășii de acolo să 
se ocupe de tine cu toată gri
ja, să ne ceară sprijinul și 
nouă, în continuare.

lucrurile cu 
spuneau ei

— Noi n-o 
fa. Știm însă 
toți cei patru 
și dragoste, 
destule greutăți, mai 
timpul războiului, cind tatăl vos
tru a murit. Iar fu îți permiji sa

cunoaștem pe mama 
că v-a crescut pe 
cop'i cu multă grijă 
deși a trecut prin 

aies în

mama

cîteva ore.

un părinte, dacă ești departe, este 
să-i trimiți o scrisoare, să-i s 
cum trăiești, cum o duci".

Spuneam că cel mai mic 
crează ca modelier. Acela sînt 
muncitor la Uzinele „Steagul
șu". Firește, noi zîmbim uneori 
cînd auzim laudele pe care ni le 
aduce bătrîna noastră mamă. Zîm
bim însă muljumi|i. Și nu uităm 
niciodată ca, măcar odată pe lună, 
să trimitem o scrisoare la

ridici mîna asupra ei ? Ce fel de 
om ești fu ?

★

Zilele trecute, membrii comite
tului U.T.M. au trecut pe la mama 
lui Duță. Femeia i-a primit 
bucuroasă.

— In seara aceea băiatul a ve
nit și mi-a cerut să-l iert, le-a po
vestit ea utemiștilor. De atunci, 
fiul meu se poartă frumos. Vă 
mulțumesc pentru tot ce-ați făcut. 
Eu nu credeam să-l mai schimb.

reprezinți uzina noastră"
Seaicr, d^pă c» a» 

nasexâ ozolo școala 
Mvtdâ, le* jc.

cokxe BcgdaK MEwgiB fi 
elevi în clasa a Z5-c - seral 
#• întapMmpa» cea*. 
neașteptate, iz -o Mbs de 
tioleibuB ei mar
tori ai unui incrăm zrzlâcut 
Un tînăr de virs*a aflat
în stare de erre ri înalta 
cetățenii, încercfac fc pro
voace un scandai. Cei dai cu 
vrut să meargă mm z «parte. 
„Un dexbedeu, a «pes ea pen
tru sine Bcgda=_ -r-_ sâ-ti 
pui mintea cu el ‘'

Curiozitatea i-a Uv 
să se apropie âe crupul ce
lor care se aur. 
scandalagiul’.^. Si 
spre surprinderea .: - 
zut că acesta er“» m tlaăr 
din uzina lor. pe sene Ma
re? Constantie. stanțar la 
secția 520. In mod ce total fi
resc, cei doi tmer. r-m pu
tut să plece mai departe fi 
nici sa asiste eepMBad la 
acest „spectacol’. . -z. apro
piat de el si l-au firi de 
mină.

— Mareș ! Ce-1 cx tine ? 
Așa ai ajuns ?

Mare? i-a recuzle-a 
zîmbit flegmade.

însă

ftmil 
armei, 
ca vâ-

respect pentru

j—jlena Moldoveanu, 
Jjj foare la secția

— Aveți ceva de discutat 
cu mine ?

— Da, cu tine.
— Țin să vă atrag atenția 

— rosti el pe un ton vădit 
grav și marțial — că nu sîn- 
tem la o ședință, ci pe stradă 
?i nu permit să mi se facă 
morală.

Firește cei doi nu s-au a- 
pucat să-i facă „morală' a- 
colo, în plină stradă, dar l-au 
liniștit și au evitat ca penibila 
situație în care se pusese Ma
re? să se extindă.

A doua zi, Bogdan și Dan 
Ion au mers însă să stea d© 
vorbă tovărășește cu Mare?. 
Acesta nu arăta că regretă 
cele întîmplate.

— In fond, cred că impor
tant e cum mă port în uzină, 
dacă-mi fac datoria, dacă 
muncesc. Și cred că în privin
ța asta...

— Nu numai asta e impor
tant. Pe stradă nu ești 
muncitor? Și nu trebuie 
te porți și pe stradă și 
oraș frumos, civilizat? Te-al 
gîndit vreodată la asta?

Mare? a recunoscut că, în
tr-adevăr, nu s-a gîndit nici- 
o dată la asta. Și poate că 
și alții ca el...

tot 
sâ 
în

din partea fetelor

cînd nu s-ar fi petrecut ni
mic deosebit, dar discuția cu 
secretarul nu-i ieșea din 
minte.

— Tu ce părere ai, Cojoca- 
rule ? îl întrebă el pe un băiat 
de alături. Are el dreptate ? 
Da, dacă aș da, să zicem, re
buturi, sau dacă aș vorbi urît 
maistrului aș merita să mă 
pună în discuția oamenilor. 
Dar așa... Spune-i și tu secre
tarului să mă iase-n pace. Te 
rog eu frumos.

— Și chiar îți bați soția ? 
îl privi surprins Cojocaru. Nu 
mi-aș fi închipuit așa ceva, 
pe cuvîntul meu. Cum poți să 
dai în ea, nu crapi de ru
șine ?

I. D. se uita uluit la Cojoca
ru. El voise să și-l ia ca a- 
jutor, și cînd colo...

în ziua aceea a plecat a- 
casă frămîntat. în sinea lui 
el era încă convins că nu e 
just ca oamenii să se „lege' 
de el pentru ceea ce făcea 
el acasă. I se părea chiar că 
aceasta e o nedreptate fla
grantă.

In zilele următoare a 
aproape om cu om, pe toți 
cei din secție și le-a cerut pă
rerea. Spre surprinderea lui 
nimeni nu i-a dat dreptate.

— Lasă, tovarășe, e bine să 
se vorbească de tine în adu
nare, i-a spus maistrul. Ai fă
cut o faptă așa de urîtă, 
meriți să te arate 
getul. Nu te mai 
cu fățărnicie.

Cuvintele erau 
dar acesta era adevărul, 
i le-au spus nu unul, ci toți 
oamenii din secție.

I. D. nu putea să nu înțe
leagă ce era de înțeles din 
toate acestea. Și într-o zi s-a 
dus singur la secretar.

— Poate n-ai să mă crezi 
dar mi-am venit în fire. Am 
stat eu singur de vorbă cu 
oamenii, am aflat care-i pă
rerea lor. Simt nevoia 
mărturisesc că ai avut 
tate.

Acum tînărul strungar 
schimbat purtarea în familie.

că 
toți cu de- 
vdita atîta

dureroase,
Și

să-ți 
drep-

și-a

miezui- 
a , turnătorie

de fontă, se ridicase și lua
se cuvîntul în adunarea organiza
ției U.T.M. din atelierul de for
mare, nu fără oarecare sfială, ceea 
ce o dovedea și faptul că obrajii 
îi erau ușor aprinși de emoție.

— Cred că n-o să se supere 
nimeni a spus ea, dacă am să 
vorbesc aici despre cîțiva tineri 
din secția noastră. Mai precis, des
pre purtarea urîtă a unor băieți 
față de noi, fetele. Pentru acea
sta am să vă povestesc un 
întîmplat chiar cu mine, 
trecute.

Intr-o parte a sălii stătea, cu 
capul plecat, Valentin Marian. Des
pre el era vorba.

— După cum știți Marian are 
motocicletă. Intr-o zi m-a invitat 
să fac, o „plimbare" în afara o- 
rașului. Am refuzat pentru că, 
drept să vă spun, nu-mi plac 
mie asemenea plimbări. Drept 
răspuns el a început să-mi vor
bească urît, necuviincios, să mă 
insulte. Și asta o face nu numai 
cu mine.

O clipă, în sala unde se purta 
discuția, s-a așternut " ‘ ~ '
prezenfi — fete și 
priveau pe Valentin.

La adunare a luat 
tînăra Clara Sikeș.

— Avem în secție 
finpri buni, respectuoși, care știu 
să se poarte frumos cu cei din jur. 
Dar sînt și unii' băieți care-și în
chipuie că sînt grozavi dacă știu 
să ia fetele peste picior, să le vor
bească ,,șmecherește", să le jig-

nească. Ce-și î.nch z.e ci 'i felul 
acesta cresc în odăi aofkil

— Sa ne j reu
niunile tovărășești — acăc^ă tî
năra Elena Mincă. Aâd 
unii care, după ce n

«cau

liniștea. Cei 
băieți — 
El făcea, 
cuvîntul

și

fi

la noi mulți

un pahar de vin, își orice
măsură. In loc să te «oaia cuviin
cios la dans vin ș> to Opaci de 
mină și te zmucesc ’î i - ci o ru
șine. încearcă numa tatozu. 
Din cauza lor ps'zl ' p e-e si 
cheful să mai vw la «eaniune. 
Oare nu șl în priv ~» er» ,a tre
bui să li se facă edtaaBa «nora 
dintre tinerii noșH ?

lată că In felul eeesra z'sfjfia 
în jurul purtării lui .'As- *- deve
nea o discuție cesz t ccmpor-

tare față de fete. Nu nu
mai fetele dar. și băieții, prin
tre care Ion Trandafirt Francisc 
Szilagyi, Ștefan Galan, Constan
tin Tamache și alții au fost de 
acord că tovarășele lor de muncă 
au perfectă dreptate că mai sînt 
unii tineri care trebuie 
colectiv.

La adunare participa 
nista Elena Balea.

— Eu am să vă fac 
nere, le-a spus ea tinerilor. Sînt 
mai în vîrstă, dar mă știți, parti
cip adesea la „joile tineretului** 
de la club. Să organizeze comi
tetul U.T.M. o „|oie a tineretului" 
pe tema : „Comportarea băieților 
față de fete". Adică un fel de 
discuție la care fetele să fie „re
ferente" și în care să nu rămînă 
un băiat din atelier căruia ele să 
nu-l comunice observațiile lor: 
cine are o purtare frumoasă și 
cine nu.

Propunerea a fost aprobată. Fe
tele se pregătesc 1n prezent pen
tru această „joie" care se anunță 
a fi foarte interesantă și educa
tivă.

ajutați de

și comu-

o propu

Pagină realizată de : 
VASILE BĂRAN 

EUGEN FLORESCU 
Desene de TIA PELTZ



Procesul Semnarea planului de colaborare pe anul 1962

notei 4
între A.R.L.U.S. și Asociația

sovieto-romînă
de prietenie

Initiative a pornit de la detașa
mentul nr. 4. Pionierii fruntași au 
hofărît să supună judecății între
gului detașament nota 4. Motivul 
care i-a îndemnat să ia această ho- 
tărîre a fost deosebit de serios. De 
p bucată de vreme cîțiva pionieri 
din detașament se lăsaseră pe tîn- 
jala. Tudor Șerban din clasa a 
Vll-a B nu-și mai pregătea lecțiile 
cu temeinicie, Ion Avram din clasa 
a Vll-a C începuse să lipsească de 
la școală nemotivat, alții nu învă
țau cu seriozitate la unele obiecte 
pe care le considerau „mai ușoa
re”. Și notele slabe începuseră să 
apară în cataloage. Firește, acest 
lucru a dat de gîndit nu numai 
președintelui de detașament, ci tu
turor pionierilor. Cum să proce
deze, ce să facă, pentru ca pio
nierii respectivi să se îndrepte î 
Așa. s-a născut inițiativa despre 
care mi-am propus să scriu.

Pionierii detașamentului nr. 4 de 
la Școala de 8 ani nr. 2 din Fe
tești au tradus-o în viață. Timp de 
doua, săptămîni pionierii fruntași 
ai detașamentului au discutat cu 
pionierii care luaseră note proaste, 
le-au controlat caietele să vadă 
cum își iau notife, și au întocmit 
documentația pentru proces.

în același timp s-au luat și mă
suri operative pentru ajutorarea 
pionierilor care aveau note proaste. 
S-a organizat întrajutorarea la în
vățătură, pionierii fruntași i-au aju
tat pe cei rămași în urmă cum să 
învețe, cum să-și împartă timpul.

Procesul a fost organizat și s-a 
desfășurat după toate regulile: cu 
judecător, cu procuror (doi pionieri 
care de la începutul anului au ob
ținut numai note de 9 și 10), cu 
acuzați și acuzatori, cu martori, cu 
o numeroasa asistență. Unul după 
altul, pionierilor care aveau note 
proaste li s-a cerut să-și analizeze 
activitatea în fața judecătorului. 
Pionierii cu note bune au luat cu- 
vintul, i-au criticat pe cei delăsă
tori, le-au arătat cum trebuie să în
vețe pentru a răspunde cu cinste 
datoriei lor de pionieri. Ei le-au 
oferit ajutorul. Procesul Notei 4 a 
stirnit un viu interes in toată școa
la, contribuind la îmbunătățirea si
tuației la învățătură a detașamen
tului. Astăzi, pionierii criticați nu 
mai au nici o nota proasiă in ca
talog. Ba, mai mult, s-a creat în 
detașament o atmosferă de învăță
tură mai susținută.

Forma aceasta de dezvoltare a 
spiritului de răspundere al pionie
rilor față de învățătură, a fost ex
tinsă și la celelalte detașamente 
din școală. Un asemenea^,proces 
s-a organizai și la Casa de. cultură 
raională din Feieșii.

Procesul intentat Notei 4 cit și 
celorlalte note proaste — 5 și 6, 
— alături de multiplele acțiuni e- 
ducative inițiate de organizația de 
pionieri din școala noastră s-a do
vedit a li deosebit de eficient. Pe 
zi ce trece pionierii se pregătesc 
cu mai multă rîvnă, cu mai multă 
răspundere.

ION PARIU 
instructor de detașamenl

Z i 1
(Urmare din peg. l-a)

și ce cred — i-a daț replica 
Gheorghe. Propagandă sau ade
văr, zi-i cum vrei, e totuna...

Și îmbrăcîndu-și cojocul, proas
pătul agitator a plecat pe la alți 
vecini și prieteni.

★
Pe Nicolae Ion îl despart, ca 

vîrstă, destui ani de Gheorghe 
Găină ; abia s-a eliberat din ar
mată ; povestea sa o repetă însă, 
intr-un fel pe cea de mai sus.

Pînă în acest februarie, cînd 
s-a înscris în gospodăria agricolă 
colectivă, Ion Nicolae stăpînea 4 
hectare și 50 de ari. Patru hectare 
pentru care asuda — povestește 
e| — cît pentru o întreagă moșie. 
Fărîmifaf succesiv, din strămoși, 
cu fiecare generație de moșteni
tori, din tată în fiu, pămîn- 
tul acesta era împărțit în 12 
petece mici (cel mai răsărit: 
0,75 ha). Douăsprezece petece, 
împrăștiate la distanțe ce însumau 
peste o suta de kilometri, stră- 
bătînd, în sinuozități și meandre, 
teritoriul a trei raioane, dintre 
care unul de deal ! Primăvara, 
cînd pleca să-și lucreze „ogoe» 
rele", Ion se pregătea ca pentru 
o veritabilă expediție. își punea 
în car toată gospodăria, de la 
capra de lapte pînă la sacul cu 
mălai și ceaun, și se întorcea 
după cîteva săptămîni, bătut de 
toate ploile și urzicat de toate 
cărările. La capătul acestei trude, 
răsplata nu era cea așteptată, pen
tru că niciodată nu ajungea să 
prășească și să secere la timpul 
cel mai potrivit.

O sută de kilometri de alergă
tură de la o bucățică de pămînt 
la altul — și asta în fiecare 
primăvară, vară și toamnă...

Dar drumurile acestea i-au 
deschis ochii... Se iviseră de-a 
lungul lor, în ultimii ani, o seamă 
de noi înfățișări și priveliști, 
îmbiindu-l tot mai des la popas, 
la cercetare și meditație. A văzut 
înfîripîndu-se, una după aita, gos
podăriile colective, le-a văzut în
florind, le-a admirat bogăt*'*®- 1°

Vești de pe șantierele construcțiilor 
de locuințe

BAIA MARE. — La Baia 
Mare unde în ultimii doi ani 
20 de străzi au fost încadrate 
de blocuri noi, moderne, sau 
edificii social-culturale. a în
ceput de curînd construcția 
unui nou ansamblu de locuin
țe cu aproximativ 1.000 de a- 
partamente. El va uni Piața 
Victoriei cu blocurile din ve
cinătatea gării.

ORADEA. — Constructorii 
de locuințe din cvartalul Piața 
București din orașul Oradea 
și-au însușit și ei inițiativa 
constructorilor clujeni, de a 
preda locatarilor fiecare apar-

clujeni, de a

însușirea mesan»; care atM (t paeaavare>t&. Georgescu absol-
ventă a școlii sbmH fl C 9^** baai apnAeaoi* Ia Teodora Măuoiu ds la Intreprin.- 

da rscscw xârzrâ r. control din Capitală.

Steaua

Patinai

(Agerpres)

F

aceasta — 
loturile -

pitala plecînd in 3 
pa de fotbal Rc - i . 
Fotbaliștii feroviari 
trei întâlniri; la 4 
F.C. Beringen, la 4 
A.C. Beerscho*. r. . 
cu O.C. Charterer, 
pei Rapid cuprind 2 
printre care Dur-. 
Greavu, Macri, 
nescu, Ozon* 
gescu.

în competiția â? 
pa cupelor'1 echipe 
Madrid a învins 
p? Werder Breme 
du-se pentru sen 
primul meri c?!? ~ 
terminaseră la eg 
Pentru semi fine ■> 
ției s-au calif.cz 
pest Budapesta, 3 
Florentina și

Duminică 
ora 10,45, pe 
Iești va avea 
micală de fotbal 
pele și D.r

luna 
teze 
decîf gospodari 
du-se lanț pe iot

La Marbtinul de S 
ioamnă era doar 
gospodărie coieci 
toate cele 312

La Cătunele, în p 
ale lunii februar e, 
cereri...

La Lupueșf-, 
Hătăroaia, la Che-âș* 
la Pleșești, toți 'i a 
în rîndul colectiv.'* y

Ion s--a decis. A Korf 
intrare în gospodă* a cs 
sat. L-am întîlnit chiar 
scrierii, la camc- xnL 
serbarea dată în ano 
colectiviști.

— Și acum? l-a— ;i 
planuri ai ?

— O să muncesc GI 
cînd oi lua avansu -

S-a întrerupt.
— Ce vei face z'z •* 

avansul ?
— Fîiăei alaltăieri oe '4 colec

tiviștii din Cetate— Onea lx>- 
gafi ! Cînd am =,-*s fMi I *=.- 
nare generală. In 
vreo treizeci de mcroc-ce** 
motorete...

M-a privit drept.
— Pesemne că dumoeMa 

așa : ia ie uită la âsa r - î 
pe drumuri, ca șetr-vu c- ca 
și acum ar vrea mo*oc>oe*ă- '» : 
doi pași, pînă la t='e_-î 
riei să mai facă cxver. ce 
jos sau în car!... Este că era rc

M-am apărat:
— Nu, nu zic asia
— Ba poți să și z □ 

dește-te că nu ma 
ieri, sînt colectivist ’

Pe scena 
echipa 
onoarea

p

I Dar 9-k 
sW 09

L.
cămînui u ,

de fluiera; o—» :
lui...

★

povestirea Era...Din
îngrijitoare de vk a - - 
Boca :

— ...Ziceam a -zec. ■ i 
aștept, nu mă-nsc' - : i: t.'
pîn-la vară, să sece- ?"'*•/- S» 
pîn’la toamnă, — ă • •

tament însoțit de un certificat 
de garanție. Ei se obligă ”r_~. 
aceasta ca timp de 1 an să 
remedieze orice defetțtUDe 
semnalată în privința calită
ții lucrărilor.

★
HUNEDOARA. — în nche 

orașe muncitorești de la Hu
nedoara și Calan au fost date 
in folosința siderurgiștilor, de 
la începutul anului ți pină 
acum, 300 de apartamente 
compuse din cite două-trei ca
mere și dependințe și încăl
zite prin termoficare.

(Agerpres) 

se- cop .
■9U- Am 

să 
o a in 1959 
• mtrare în 

ce’ casa rr.:-e 
oa'e. avem și 

moc ă nouă, 
cumpărat șî biciSe- 

k*. care- eev !a S^e- 
'ez . -rK>că I mă mustră 
De ~e-nsc';a*n de la-n- 

ccour o ouce^i- ș- mat bine !* 
x.-e o*eo*a*e. Sini v;novafâ. 
De-a a vez, dumneata, cînd 

s-zei— pe cne unii c-5' mai 
c-o mai fi, c-o păți, îmi 

să mâ duc ș» să le strig în 
sfi : O să vă pară rău, mă, de 

• .”c - ăs*a pierdut, de toate 
Z'jcur e * care dați cu piciorul! 
•an- ma vt lingă noi!

♦
=ac*-a>* • în Oltenia... Februarie 

ce scfipîhrf de argint al cîmpii- 
zr. ce---e'ea de petale albe 

s dJ*ci_  Un singur smalț alb, la
Hore a Sud, ce pe dealurile No
vac or și pină -a Dunăre...

Iar -a vârî..
O t-ază. ca un oce" din Che

marea CerefăkJr' pe țara a fa- 
•a- or colectiv .ști:

_ „Să pară în soarele unii iunie,

(Urmcre din pop. I-a) Uzina cu sute de gospodari

Simbâtă seara de la ora 19 
In sala Dinamo va avea loc 
intiinirea amicală de box din
tre echipele bucureștene Di
namo și Metalul Programul 
cuprinde o serie de întîlniri 
care se anunță atractive.

Atletism
La Leningrad au început 

campionatele atletice de iarnă 
ale orașului. In prima zi de 
întreceri mărșăluitorul Piotr 
Mandrakov a cîștigat proba de 
10 km cu timpul de 42*43 ’ — 

ia: bună performanță
ilâ pe teren acoperit 
probe de aruncări s-au 
irat în aer liber. La 

pe locul întîi s-a cla- 
Kolodm — o8.16 m. 

ce la disc a cîștigat 
nev cu o arun-

e. Pe -ocul doi s-au 
lorii sovietici 
»va și O*eg Pro- 

topov — 203.8 puncte, urmați 
de Marganr. Gobi și Franz 
Nmgen (R. F. Germană) — 
203.8 puncte.

I
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ALICE MĂNOIU

ne îndreptăm maicum 
mult atenția spre organizarea 
producției în atelierul mic. 
Conducerea secției va sprijini 
tinerii mai mult decît pînă 
acum în această direcție.

Despre roadele aplicării 
inițiativei au vorbit și alți 

la consfătuire 
și muncitorul 
șef de echipă, 
mai slab pre- 
dînsul, i-am 
alături de cei 

De la aceștia au 
au

participants 
printre care 
Hallas Zoltan,

— Pe tinerii 
gătiți, a spus 
dat să lucreze 
mai buni, 
învățat și meseria, dar 
învățat și cum trebuie orga
nizat și gospodărit locul de 
muncă. Cred că așa ar tre
bui să se procedeze și în alte 
secții. Ar ajuta mult în apli
carea cît mai largă a iniția
tivei constructorilor de auto
buze și troleibuze din Bucu
rești.
- Deș: se pare că noi nu 

avem contingență directă cu 
aplicarea inițiativei, a spus 
tînărul inginer Mihai Dumi- 
trașcu. șeful serviciului teh
nic. noi putem ajuta mult ti
neretului în mai buna orga- 
■,:zare a muncii. Tovarășul 
Graur a vorbit despre înzes
trarea muncitorilor cu docu
mentația tehnică. Noi am

I

Joi a avut loc la sediul 
Consiliului General A.R.L.U.S. 
semnarea planului de colabo
rare pe anul 1962 între 
A.R.L.U.S. pe de o parte și 
Uniunea Asociațiilor sovieti
ce de prietenie și legături cul
turale cu țările străine și A- 
sociația de prietenie sovieto- 
romînă pe de altă parte.

Au asistat acad. P. Constan
tinescu-Iași, Marin Florea Io- 
nescu și acad. îorgu Iordan, 
vicepreședinți ai Consiliului 
General A.R.L.U.S., Vasile 
Dumitrescu, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe, C. 
Prisnea, adjunct al ministru
lui Invățămîntului și Culturii, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
oameni de cultură, ziariști.

Au fost de față G.G. Sotni
kov, vicepreședinte al Asocia
ției de prietenie sovieto-romî
ne. I. V. Zotikpv, adjunct al 
șefului secției țărilor socialiste 
europene din cadrul Uniunii 
asociațiilor sovietice de prie
tenie și legături culturale cu 
țările străine, precum și G.E. 
Cebotariov, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Uniunii So
vietice la București, și D. 
Zvonkov, prim-secretar 
Ambasadei U.R.S.S.

Planul a fost semnat
G.G. Sotnikov și Marin Florea 
Ionescu, care au rostit apoi 
scurte cuvîntări.

Planul prevede organizarea 
de acțiuni pentru populari
zarea hotărîrilor celui de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S. 
și ale celui de-al III-lea Con
gres al P.M.R., a succeselor 
obținute de către ambele țări

K. 
al

de

Elevi la școala 
belșugului

în 
par- 

nostalgică.

Ultima zi de februarie, 
sala de cursuri a stăruit 
că o atmosferă 
Oamenii au ascultat cu aten
ție cuvintele calde ale lecto
rului. Dar parcă le părea rău. 
De ce? Cercul agrotehnic și-a 
încheiat cursurile. Tînărul in
giner agronom Ion Lepădatu 
a adus mulțumiri „elevilor** 
săi. A felicitat organizația de 
bază U.T.M. pentru felul în 
care i-a mobilizat la lecții și 
seminarii pe toți cei 20 de ti
neri colectiviști înscriși. A dat 
exemple de tineri care și-au 
însușit cel mai bine tainele 
cărților, metodele folosite de 
el la lecțiile practice în teren. 
Apoi a întrebat cine are de 
spus ceva. Au vorbit cîțiva 
tineri: Ion Tănase. Maria 
Ghiță. Dumitra Nicolai. Flo
rea Ene. Ei au arătat cît de 
folositoare le-au fost cele 24 
de lecții care s-au ținut și de 
la care n-au absentat. S-au 
angajat să pună în practică 
toate cunoștințele despre cul
tura porumbului, a griului pe 
care și le-au însușit la cursuri.

Toți au fost de acord. Agro
tehnica cere studiu neîntre
rupt ca de altfel toate mese
riile Colectiviștii milionari 
din Corbeanca, raionul Ră- 
cari. știu bine acest lucru. Și 
ei îl aplică în practică pe întin
sele ogoare ale colectivei.

NICOLAE BARBU

£ ./j|

O scenă din film

Și
cîștigat 

uneltele se păs- 
bine și realizăm

trecut la întocmirea planu
rilor pe operații, așa că în 
curînd ele vor fi puse la dis
poziția muncitorilor, ușurîn- 
du-le munca, înlesnindu-le 
mai buna organizare. S-au 
luat măsuri și în ce privește 
modernizarea unor utilaje.

— Cu cîtva timp în urmă, 
arăta tînărul inginer Gheor
ghe Tengher, șeful secției 
turnătorie, exista la unii ti
neri părerea că noi nu pu
tem menține curățenia. Aș 
putea spune că aplicînd ini
țiativa, cele mai mari reali
zări le-am avut în ce privește 
ordinea, curățenia și disci
plina. Am cîștigat spațiu 
productiv, 
trează mai 
și economii. Ar trebui să se 
organizeze
Este absolut necesară. O pro
blemă deschisă rămîne disci
plina. E drept că avem rare 
cazuri de absențe sau întîr- 
zieri, dar mai sînt și la noi. 
10 minute pierdute înseamnă 
timpul necesar pentru execu
ția unui butuc de la remorca 
basculantă. Pe această linie 
cred că ar trebui să facă mai 
mult organizația noastră 
U.T.M.

Mulți vorbitori s-au ocupat 

și o curățătorie.

în construcția socialistă și co
munistă. Se prevede în acest 
scop organizarea de conferin
țe, simpozioane, serbări popu
lare, schimburi de experiență 
și întîlniri între fruntași și 
inovatori în producție din in
dustrie și agricultură, între 
reprezentanți ai culturii și 
științei, schimburi de delega
ții și grupuri de turiști, mani
festări închinate datelor ju
biliare comemorative impor
tante ale U.R.S.S. și R.P. Ro- 
mînă, organizarea de legături 
prietenești prin corespondență 
între întreprinderi și institu
ții similare din ambele țări, 
cît și între diferite persoane, 
schimburi de cărți, fotoexpo- 
ziții, publicații 
alte materiale.

periodice și

CINEMATOGRAFIC

Sen tința

a timpului dinaintea 
a prilejuit pe planul 
artistice marile sus- 
dramatice. în 

momente oamenii 
sever

aces-
își

,Dacă 
ofer; viața aș urma 
același drum” — cu- 
deviză a poetului 

al- Rezistenței așter- 
către unul- din eroii

î inci oameni își 
trăiesc ultimul 
ceas înainte de 
execuție. Sînt par
tizani francezi care 
au comis un a- 
tentat asupra unui

colonel fascist. Patrulele hitle- 
riste i-au surprins pe cind în
cercau să se ascundă și i-au 
închis laolaltă într-o vilă pus
tie de la marginea mării. 
Ce-și pot spune niște oameni 
în fața sentinței implacabile, 
rostită într-o limbă aspră din 
care nu pot desluși deci: sen
sul cutremurător, tragic: im- 
pușcați pesie o oră...

Din totdeauna comprimarea 
aceasta 
morții 
emoției 
pensii 
te 
scrutează sever conștiința, 
își reverificâ idealul în nu
mele căruia au trăit, pentru 
care merg la moarte. ~ 
mi s-ar 
din nou 
noscuta 
francez 
nută de 
filmului pe hîrtiuța ce avea să 
constituie testamentul lor filo
zofic e de natură să precize
ze certitudinea acestor luptă
tori fața de justețea cauzei 
căreia s-au dedicat. Dacă no
bilele cuvinte-manifest ar fi 
încoronat și caractere pregnant 
conturate, nu numai o acțiune 
abil construită pe suspensia 
timpului dinaintea execuției, 
eie ar fi căpătat valoarea sim
bolică a sensului major, uma
nist pe care-1 implică actul de 
eroism. Dar. Ulmul francez 
„Sentința** nu reușește să dez
volte tema aceasta grandioa
să a „tragediei optimiste'1, 
care a generat înaltele valori 
alte artei noastre realist-so
cial is te. Reprezintă, desigur, și 
în acest film o tragedie ucide
rea patrioților care n-au avut 
altă vină decît ura fierbinte 
împotriva cotropitorilor. Dar 
jertfa lor nu apare încununa

V
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1.

în cuvîntul lor de înfrumu
sețarea secțiilor.

— O secție frumoasă, arăta 
maistrul Nistea Gheorghe de 
la sculerie, în care lumina 
pătrunde din abundență 
creează un ansamblu mai plă
cut. Secția noastră este acum 
mai frumoasă, avem perdele 
la geamuri, flori, s-a instalat 
lumină fluorescentă, geamu
rile sînt păstrate curate în 
permanență. Asigurarea unei 
lumini corespunzătoare ușu
rează munca, mărește preci
zia de execuție. Eu am făcut 
o constatare. De cînd s-a in
trodus lumina fluorescentă, 
și se mențin geamurile cura
te producem zilnic în plus 
6—8 dispozitive de mare pre
cizie. Propun să se extindă 
iluminatul fluorescent 
alte secții, 
menea, să se 
te coșuri, să 
scrumiere-

Maistrul 
de la lăcătușerie, strungarul 
Ținea Nicolae, inginerul Ka
posi Carol, șeful secției forje, 
tovarășii 
membru 
catului, 
tor al secretarului comitetu-

Și în 
Propun, de ase- 
aducă mai mul
se confecționeze

Erdei Gheorghe

Chirvai Augustin, 
în comitetul sindi- 

Szabo Zoltan, locții-

cursul după-amiezii, la 
prieteniei romîno-sovi- 
a avut loc o întîlnire 

G.G. Sotnikov și I.V. Zo- 
și numeroși oameni ai

In 
Casa 
etice 
între 
tikov 
muncii din Capitală.

Oaspeții au fost salutați de 
acad. P. Constantinescu-Iași, 
vicepreședinte al A.R.L.U.S.

A luat cuvîntul G.G. Sotni
kov, care a subliniat că în
făptuirea prevederilor planu
lui de colaborare pe anul 1962 
intre A.R.L.U.S. și Asociația 
de prietenie sovieto-romîne 
va constitui o nouă contribu
ție la întărirea prieteniei de 
nezdruncinat 
rele sovietic

ce leagă popoa- 
și romîn.

(Agerpres)

tâ de finalitatea optimistă 
care te făcea să înțelegi, de 
pildă, de ce eroii „Tinerei 
gărzi" își puteau învinge spai
ma și păși ferm în fața pluto
nului de execuție, încredințați 
că moartea lor n-a fost zadar
nică. De ce ? Atentatul eroilor 
filmului francez a reușit, o- 
fensiva aliaților se apropie. 
Franța va fi *..................
Senzația de 
act gratuit, 
pentru ei, 
vedește că 
n-au înțeles 
creează tocmai dezbaterea lașa 
angajată de cei închiși pe te
ma : am făcut bine ori n-am 
făcut amestecindu-ne în aceas
tă afacere? Tonul penibil al 
discuției îl* dâ unul singur, 
studentul cu nervi zdruncinați, 
interpretat cu subtilitate de 
Robert Hossein. O bătrînă pla
cidă, fără contur psihologic, 
un pescar împăcat pînă la ur
mă cu ideea uciderii sale ne
drepte, fără să fi participat la 
atentat, o fată în transă pen
tru bărbatul voinic care o do
mină cu tăria sa morală, nu 
fac cu toții decît să tempereze 
— pasiv — panica, defetismul 
acestui tînăr răsfățat ajuns 
întîmplător în mișcarea de 
rezistență. Temîndu-se proba
bil de ostentație, realizatorii 
nu-i opun celui mai bine pre
cizat personaj (studentul Le- 
grange) adversari capabili să-J 
combată pe un plan mai înalt 
filozofic. Fostul sindicalist — 
inițiatorul atentatului — deși 
interpretat cald, cu pondere 
matură mai ales în raporturile 
cu tinăra indecent de senti
mentală in aceste clipe (Ma
rina Vlady) nu are față de in
telectualul nevropat și autori
tatea morală necesară. Liniș
tirea din final a lui Legrange 
e mai mult o resemnare, o 
acceptare fatalistă a inevita
bilului decît o înțelegere ma
joră a idealurilor de luptă ale 
poporului francez. Formula ci
nematografică — suspensia — 
îndemînatec susținută (există 
variate, zguduitoare feluri de 
reconstituire a așteptărilor în 
acest film, cu speranță, cu 
spaimă, cu resemnare etc.), 
pornește de la premize, date 
umane ce nu devin tipuri 
viabile pe parcurs. Deși lucrat 
cu finețe psihologică (rapor
turile celor condamnați cu o- 
biectele din jur ale vilei în 
care își trăiesc ultima oră) 
filmului îi scapă tocmai acel 
adevăr filozofic și uman mare: 
frumusețea cauzei pentru care 
se sacrifică acești oameni. De 
aceea îi lipsește fiorul adînc 
al emoției, sentimentul tonic 
care ar trebui să-i dea specta
torului încrederea că pe a- 
ceste înalte pilde de eroism 
s-a realizat înfrîngerea isto
rică a fascismului

curînd eliberată, 
zădărnicie, de 

in primul rind, 
fiindcă se do
pe plan moral 
mare lucru ți-o

Cinematografe
Străzile au amintiri : Pa

tria, G. Coșbuc: Pace noului 
yenit: Republica, L C. Fri
mu 1 Perle negre: Lumina, 
Libertății t Nana : Magheru, 

lui de partid au vorbit des
pre posibilitățile existente 
în secțiile și atelierele uzi
nei de a se extinde și mai 
larg această valoroasă ini
țiativă.

In cadrul consfătuirii, to
varășul Vasile Rus, locțiito
rul secretarului comitetului 
U.T.M. a prezentat cîteva 
măsuri ce vor fi luate pen
tru extinderea inițiativei la 
liecare loc de muncă : o lar
gă popularizare în toate sec
țiile prin toate mijloacele, 
organizarea unor vizite a ti
nerilor din secțiile turnăto
rie, debitare, forje, mecanică- 
vagonaj, la secțiile sculerie, 
lăcătuș-montaj unde s-au 
obținut rezultatele cele mai 
bune în aplicarea inițiativei; 
organizarea unor schimburi 
de experiență cu tinerii din 
alte întreprinderi ale orașu
lui, mobilizarea posturilor 
utemiste de control în susți
nerea mai activă a aplicării 
inițiativei și multe altele.

Consfătuirea a fort rodni
că. Tinerii au subliniat fap
tul că extinderea inițiativei, 
îi va ajuta, intr-adevăr, și în 
valorificarea unor însemnate 
rezerve, în sporirea contri
buției tinerilor la creșterea 
productivității muncii, la îm
bunătățirea calității produse
lor și realizarea de cit mai 
multe economii.

Sesiunea de referate 
a institutelor 
de cercetări 

din agricultură
februarie și 1 mar- 

Institutul 
pentru coordonarea

între 26 
tie a avut loc la 
Central 
cercetărilor agricole sesiunea 
de referate a institutelor de 
cercetări și de învățămînt din 
agricultură.

Au fost prezentate rezulta
tele unor cercetări privind 
crearea de noi soiuri și hi
brizi de plante de cultură, sta
bilirea de noi metode agroteh
nice, de creștere și furajare a 
animalelor, de prevenire și 
combatere a bolilor și dăună
torilor, precum și pentru îm
bunătățirea procesului de me
canizare a lucrărilor în dife
rite sectoare de producție a- 
gricolă.

Aceste rezultate vor fi puse 
la dispoziția unităților agri-* 
cole socialiste prin diferite pu
blicații și mai ales prin con
ferințe și îndrumări directe 
ale cercetătorilor din institu
tele și stațiunile experimenta* 
le agricole.

(Agerpres)
-•------

*

In cadrul Uzinelor metalurJ 
gice „Unirea" din Cluj, se 
execută o gamă variată da 
utilaje pentru industria tex
tilă. In fotografie : aspect de 
la asamblarea și reglarea 
unui nou lot de războaie 

de țesut
Foto: AGERPRES-- •--

ale comitetului 
Uzinele f|Semana- 

uzină funcționează 
centrală cu cîte- 

volume, în -fie— 
s-au creat bi-

Prietenii cărții
Cultivarea dragostei peir 

tru lectura în rîndul tinerilor 
muncitori constituie una dintre 
preocupările importante și per
manent susținute 
U.T.M. din 
toarea". în 
o bibliotecă 
va mii de 
care secție 
blioteci de sectoare, se organi* 
zează standuri de cărți cu vînza* 
re etc. Organizațiile de bază 
U.T.M. din secții, i-au antrenat pe 
tinerii muncitori să devină cititori 
permanenți ai bibliotecilor

Așa cum este și firesc, cea mai 
mare atenție a acordat-o și o a- 
cordă în continuare comitetul 
U.T.M. organizării și desfășurării 
concursului pentru cucerirea insig
nei de „Prieten al cărții”. Con
cursul este organizat în toate 
secțiile și pînă în prezent 835 din 
cei peste 1.400 de tineri munci
tori din uzină sînt purtători ai 
insignei „Prieten al cărții''. Alți 
124 de tineri se pregătesc în a- 
ceste zile pentru discuții finale.

La popularizarea cărții în rîndul 
tinerilor și la educarea dragostei 
pentru citit au contribuit, fără în
doială, și cele peste 50 de re
cenzii prezentate cu ocazia mani
festărilor culturale care au avut 
loc în anul trecut și care continuă 
să se desfășoare la fel de bine 
și în prezent.

EMILIA PÂNDELE 
membră în comitetul U.T.M. 

t>S emană toareaM

«

București, Fioreasca ; Sentin
ța : V. Alecsandri. Olga Ban. 
cic, 8 Martie; Dragostea lui 
Alioșa: Maxim Gorki, înfră
țirea între popoare, Miorița, 
16 Februarie ; In noaptea spre 
13: Central, Cultural; Ceta
tea Hurramzamin : E. Pavel, 
Alex. Popov, Arta, 30 Decem
brie ; Frumoasa Lurette: Vic
toria. V. Roaită, Flacăra, Au
rel Vlalcu, Despre oameni șf

animale — Depinde de noi — 
Consecințele alcoolismului — 
Motanul neascultător — Intil- 
nire cu Pamirul — Munca și 
joaca — Zîna de cerneală : 
Timpuri noi; Ultimul meu 
tango : 13 Septembrie ; Pri
mele încercări (ambele serii): 
Tineretului, B. Delavrancea; 
Insula: Gh. Doja, T. Vladi- 
mirescu ; Cer senin : Grivița; 
Cursa de 100 kilometri: Uni
rea, 23 August, Volga; Tom- 
Degețelul: Drumul Serii, M. 
Eminescu ; Muzicantul orb: 
Alex. Sabia, N. Bălcescu; 
Nikita Sergheevici Hrușciov: 
Munca ; S-a furat o bombă; 
C. David, I. Pintilie, G. Ba- 
covia ; Circul fără cupolă : 
Moșilor ; Caidul: Donca Si. 
mo ; Raidul vărgat: 8 Mai; 
Fii fericită, Ani!: Luceafărul; 
Făclii: Popular,

calif.cz


Fiecărei acțiuni „Mica bibliotecă agricolă"
eficacitate politică m

Ce era în trecut regiunea 
Oltenia ? Sate înglodate in mi
zerie ți ignoranță, exploatate 
crunt de un pumn de boieri, 
orașe ale căror porți erau în
chise industriei. Și cum arată 
ea azi ? In cuvintul lor, mulți 
delegați la conferința organi
zației regionale U.T.M. au vor
bit cu o deosebită mîndrie 
despre viața nouă, clocotitoa
re, care s-a statornicit in a- 
cești ani pe meleagurile Olte
niei. Intr-adevăr, în anii pu
terii populare, datorită politi
cii înțelepte a partidului nos
tru, harta regiunii Oltenia, ca 
de altfel a întregii țări, a de
venit cu totul alta. Uzinele 
„Electroputere“ Craiova — ele 
însele un adevărat oraș indus
trial — Combinatul forestier 
de la Tg. Jiu, schelele petro
liere de la Bîlteni, Țicleni, 
Bărbătești, minele de la Rovi- 
nari, institute de învățămint 
superior și sute de școli noi, 
cvartaluri de locuințe nou con
struite în fiecare oraș — iată 
tot atîtea mărturii vii, grăitoa
re a ceea ce înseamnă înfăp
tuirea politicii științifice a 
partidului nostru de ridicare a 
fiecărei regiuni la un tot mai 
înalt nivel de viață materială 
și culturală. Pretutindeni în 
regiune au Ioc noi realizări la 
care, sub conducerea organi
zațiilor de partid, își aduce o 
prețioasă contribuție și tinere
tul.

In darea de seamă prezen
tată la conferință de tovarășul 
Mihai Dănescu, prim-secre
tar al Comitetului regional 
U.T.M. Oltenia, s-a subliniat 
pe bună dreptate aportul or
ganizațiilor U.T.M. din regiu
nea Oltenia la îndeplinirea 
planului de stat pe 1961 în 
proporție de 103,6 la sută, la 
transformarea socialistă a a- 
grlculturli și întărirea econo- 
mico-organizatorică a gospo
dăriilor agricole colective, la 
înfrumusețarea orașelor și sa
telor. Peste 16.500 tineri mun
citori au fost antrenați, sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, în întrecerea socialis
tă. Organizațiile U.T.M. din 
orașe au acordat o mai mare 
atenție antrenării întregului 
tineret Ia îndeplinirea angaja
mentelor luate de întreprin
deri în cadrul întrecerii socia
liste.

La succesele mari obținute 
în construirea socialismului de 
oamenii muncii din regiunea 
Oltenia, in frurte cu comuniș
tii, o contribuție însemnată a 
adus-o și tineretul de la sate. 
Mobilizați de către organiza
țiile U.T.M., tinerii țărani 
muncitori au răspuns cu în
suflețire sarcinilor puse de 
partid pentru transformarea 
socialistă a agriculturii. Ală
turi de comuniști, utemiștii 
participă activ la munca po
litică ce se desfășoară în sate, 
arătînd tinerilor țărani munci
tori superioritatea gospodăriei 
agricole colective, marile 
vantaje oferite de ea, 
singurul drum aducător 
bunăstare și fericire.

Interesante și instructive 
fost relatările delegațllor
conferință care au împărtășit 
din experiența lor cu privire 
la metodele folosite, sub în
drumarea permanentă a orga
nizațiilor de partid, in munca 
politică educativă de masă 
desfășurată în rîndurile tine
retului. In multe organizații 
U.T.M. s-au citit și s-au orga
nizat discuții pe marginea do
cumentelor lucrărilor Consfă
tuirii pe țară a țăranilor co
lectiviști ; In adunări genera
le deschise U. T. M., tineri
lor li s-a citit și Ii s-a expli
cat Statutul model al G.A.C. 
Una din metodele cele mai e- 
ficiente în munca de convin
gere și demonstrare a rezulta
telor gospodăriilor colective au 
fost vizitele făcute de tineri la 
gospodăriile agricole colective 
vecine.

Iată un exemplu adus în 
conferință de tovarășul Flo- 
rea Popa, delegat din raionul 
Vînju Mare: Comuna Bistreț 
este așezată pe loc nisipos cu 
multe bălți. Organizația U.T.M. 
din această comună a făcut 
cu tinerii o vizită la G.A.C. 
din Jiana Mare, comună așe
zată tot pe loc nisipos, cu 
multe bălți. Cu acest prilej ei 
au constatat că aici, colecti
viștii, muncind pămîntul în 
comun și folosind metode a- 
grotehnice înaintate au obți
nut în medie, 3.900 kg. po
rumb boabe la hectar iar pe 
25 hectare între 5.300—5.800

porumb boabe la hectar, adică 
triplu decît ei.

Asemenea fapte și altele, 
văzute la alte gospodării co
lective fruntașe, l-au convins 
pe tineri pe deplin și ei au 
intrat, alături de părinții și 
rudele lor în gospodăriile co
lective.

In întreaga regiune, țăranii 
muncitori intră în masă în 
gospodăriile colective, mai în 
fiecare săptămînă se anunță 
colectivizarea agriculturii 
unor raioane întregi, ceea ce 
demonstrează profunda încre
dere a țărănimii noastre 
muncitoare în cuvintul parti
dului. Sate, comune, raioane 
întregi, din regiunea Oltenia 
au pornit în aceste zile pe 
drumul gospodăriei colective, 
drumul bunăstării, al belșu
gului și fericirii.

Alături de comuniști, tinerii 
colectiviști ai satelor oltenești 
participă cu tot elanul lor la 
întărirea economico-organiza- 
torică a gospodăriilor agricole 
colective. Acestui lucru i-au 
acordat o importanță deose
bită mulți delegați la confe
rință. Așa cum s-a subliniat 
în darea de seamă, organiza
țiile U.T.M. au mobilizat și

lui regional U.TN, cerind 
noului organ să ajute ți să e- 
fectueze un control mai sus
ținut in organizațiile de bază 
U.T.M.. să țină mai bine legă
tura cu ele.

In cuvintul său. tovarășa 
Elena Poparad. secretară a 
Comitetului Central al U.TAL 
a subliniat in mod deosebit 
necesitatea ca in întreaga lor 
muncă, organele și organiza
țiile U.TM. să contribuie ac
tiv la formarea ți dezvoltarea 
conștiinței socialiste a tinere
tului, să aibă permanent în 
vedere eficacitatea politică a 
fiecărei acțiuni, să desfășoare 
o activitate concretă, vie in 
mijlocul tinerilor, să-i cunoas
că bine și să-i ajute în mun
ca lor.

Vorbitoarea a arătat că 
principala îndatorire a orga
nizațiilor U.T.M. este ca sub 
conducerea organizațiilor de 
partid să desfășoare o aseme
nea muncă politică și organi
zatorică care să ducă la mo
bilizarea utemiștilor și a tutu
ror tinerilor la îndeplinirea cu 
cinste a sarcinilor p-zse de 
partid în fața întreprinderii, a 
instituției, a gospodăriei co
lective, de stat sau SJLT. in

Conferința organizației 
regionale U.T.M. Oltenia

a- 
ca 
de

au 
la

îndrumat tineretul spre sec
toarele cele mai importante 
ale gospodăriilor colective, în 
mod deosebit la sectorul zoo
tehnic.

Cu viu interes l-au ascul
tat delegații la conferință pe 
tinărul Ion Benea, distins cu 
Diploma de Onoare a C.C. al 
U.TJ4. Și decorat cu Medalia 
Muncii, Împărtășind din ex
periența sa de mulgător la 
G.A.C. „Gh. Dimitrov- din Be
chet, care de la cele 15 vaci 
pe care le furajează și le în
grijește după metode avansa
te a reușit să obțină o pro
ducție de 2.300 litri lapte a- 
nual. iar de la unele vaci 
peste 5.100 litri lapte.

In conferință s-a scos in e- 
vidență faptul că organele ți 
organizațiile U.T.M. au acor
dat în această perioadă o a- 
tenție sporită muncii desfășu
rate de utemiștii și tinerii din 
gospodăriile agricole de stat și 
S-M.T.-uri. In cuvintul lor, 
delegații utemiștilor din aces
te unități socialiste din agri
cultura regiunii au injpărtățit 
din experiența lor bună in 
obținerea unor recolte mari 
la hectar, în efectuarea 
unor lucrări de bună ca
litate ți Ia timp. Multe exem
ple care s-au dat vorbesc de 
la sine : toate brigăzile de la 
G.A.S. Segarcea, în care mun
cesc și numeroși tineri, au ob
ținut, în anul trecut, o pro
ducție medie de 2.715 kg grîu 
la hectar, cea mai mare pro
ducție de grîu din regiunea 
Oltenia; brigada zootehnică 
condusă de utemistul Alexa 
Gheorghe de la G.A.S. Cetate 
a obținut, în anul 1961, de la 
cele 135 vaci cite 4.283 1 lap
te, față de 3.100 litri lapte 
planificați, iar de la 12 vaci 
îngrijite de utemistul Uță Du
mitru — cite 5.000 litri lapte; 
brigada nr. 13 condusă de tî
nărul mecanizator Topozu Ion 
de la S.M.T. Băilești, efectu- 
ind lucrări numai de bună 
calitate și la timp a 
să-și realizeze planul 
porție de 164 la sută.

Pozitiv este faptul
în darea de seamă cît și in 
discuțiile purtate în conferin
ță, delegații, analizînd cu 
competență și spirit critic re
zultatele obținute in această 
perioadă de organele și orga
nizațiile U.T.M., n-au trecut 
cu vederea unele deficiențe 
existente încă în munca lor ți 
au făcut interesante propu
neri de îmbunătățire a muncii. 
Astfel, ei au recomandat 
organelor ți organizațiilor 
.U.T.M. să se ocupe mal bine 
de mobilizarea întregului tine
ret la îndeplinirea sarcinilor, 
să aibă mereu în centrul a- 
tenției ca acțiunile ce se ini
țiază să fie legate de princi
palele probleme ce frămintă 
tineretul și să se urmărească 
pînă la capăt îndeplinirea lor. 
Utemiștii delegați Ia conferin
ță au criticat, în acest sens, 
și unele lipsuri existente în 
stilul de muncă al comitetu-

care muncește- Să mundin in 
«ța fel îndt să-l ajutăm pe 
fiecare tinâr să-ți înțeleagă 
bine rolul și locul său pe 
frontul eonstruepei socialiste.

E necesar — a subliniat vor
bitoarea — să dăm o atenție 
mai mare muncii organi
zațiilor U. T. M din șco
lile profesionale, să 
tribuim la formarea 
tineri muncitori pe 
stăpini pe meseria
să. cu o inaltă calificare, cu 
un profil moral înaintat. Tre
buie de asemenea să ne ocu
păm mai susținut de munca 
organizațiilor U.TM. din școli 
și facultăți care au datoria să 
dezvolte la elevi ți studenți

pasiunea pentru un studiu 
profund, pentru însușirea te
meinică a cunoștințelor pre
date la cursuri. Dezvoltarea 
dragostei pentru fiecare ma
terie — matematică, fizică, 
chimie. socialism științific, 
economie politică, limba ro- 
mină istorie etc — înțelege
rea de către fiecare elev ți 
student a necesității de a se 
pregăti cît mai bine la toate 
disciplinele care se predau in 
școală ți facultate — iată o 
sarcină dintre cele mai im
portante ale muncii noastre 
de organizație cu tineretul din 
școli și facultăți. Prin întrea
ga noastră activitate să-i aju
tăm pe tineri să se formeze 
ca oameni cu trăsături lumi
noase. demni membri ai so
cietății socialiste.

Un puternic imbold in mun
că pentru tinerii din regiunea 
Oltenia l-a constituit cuvintul 
rostit in conferință de tovară
șul Constantin Drăgan. mem
bru supleant al CC. al 
P.MJL. prim-secretar al Co
mitetului regional de partid 
care. în numele Comitetului 
regional Oltenia al P.M.R. a 
apreciat pozitiv munca desfă
șurată de către organele și 
organizațiile U.T.M- de tine
rii din fabrici, schele petrolie
re, mine, șantiere de construc
ții, de pe ogoarele regiunii, 
din școli ți facultățL Arătînd 
care sînt principalele sarcini 
puse de partid in fața tinere
tului, tovarășul Drăgan a che
mat pe tinerii regiunii Olte
nia, ca sub conducerea orga
nizațiilor de partid, să-ți în
chine tot eianul lor tineresc, 
puterile de muncă îndeplinirii, 
alături de oamenii muncii, a 
mărețelor obiective puse 
fața întregului popor de 
de-a! m-lea Congres 
P’d.R.
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în cele 23 de bro
șuri ale „Micii bi
blioteci agricole' 
părute nu de mult 
în Editura agrosilvi
că, cititorii de la sate 
pot găsi explicate pe 
larg, intr-o formă a- 
Ircctivă ți pe înțele
sul tuturor celor care 
lucrează in agricul
tură, cele mai înain
tate metode agro-zoo- 
tehnice.

Așa cum se spune 
ți in prezentare, bro
șurile din această 
„mică bibliotecă* cu

a-

reușit 
în pro-

că atît
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..principalele 
de cultivare a

prind 
metode 
cerealelor ți a plan
telor tehnice ; lucră
rile solului și de în
treținere a culturilor, 
sfaturi practice pen
tru cultura legume
lor, pomilor, viței de 
vie etc. De aseme
nea, sini publicate 
broșuri privind creș
terea ți îngrijirea va
cilor de lapte, îngri- 
șarea porcilor, creș
terea oilor, a pă
sărilor, prevenirea
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bolilor la animale, a- 
sigurarea unei baze 
furajere puternice 
etc. care vor ajuta pe 
colectiviști, pe țăranii 
muncitori să-și îmbo
gățească cunoștințele, 
să lupte pentru ridi
carea producției".

De remarcat că în 
aceste broșuri sînt 
popularizate cele mai 
înaintate metode de 
lucru din unitățile 
agricole socialiste 
fruntașe, metode ex
plicate pe larg și de 
multe ori ilustrate

prin grafice și foto
grafii interesante. 
Astfel întocmită, „Mi
ca bibliotecă agrico
lă" răspunde uneia 
din sarcinile impor
tante care stau in fa
ța agriculturii noas
tre 
me 
tot 
ția
mală pe baza aplică
rii în practică a celor 
mai înaintate metode 
ugro-zootehnice.

socialiste și anu- 
aceea de a spori 
mai mult produc- 
vegetală ți ani-

Pentru oamenii muncii

misia regională de 
prima sa plenară, 
regional U.TJă. a 
prim-secretar pe 
Dănescu Mihai.

con- 
uncr 

deplin 
alea-

M. VOICULESCU 
V. POJOGEANU

primăvară să fie reparate bine 
și la timp.

Astfel, cele 87 
semănători, 114

Conferința a ales noul 
mitet regional OTăf. și 

revizie. In 
comitetul 

reales ca 
tovarășul

iv -'l
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Prietenii muzicii la clasa de acordeon de la Școala populară de artă din Baia Mare. 
Foto i N. STELORIAN

tractoare, 30 
pluguri, 14

La cercul nostru 
agrozootehnic

La cercul agrozootehnic d n ca
drul gospodăriei agricole co:ec* - 
ve „Nicolae Bălcescu- din co-%.- 
na Mozăceni Deal, raionul Cos- 
tești, regiunea Argeș, partepâ 
peste 60 de tineri. Lecii e s'*- 
predate de inginerul acrocxx- = 
colectivei. Băcanu Emanoii, proas
păt absolvent al Institutului ac'c- 
nomic. Pentru o mai profundă 
țelege'e a cunoștințelor preda»e.

' lectorul folosește la expener- e 
saie maier.ale didactice ca p^rse 
și mulaje. De asemenea, sînt pre
zentai diferita diafiîme oe ter*e 
cum a* ti: „Lucrările so!u’-**. 
wTraiarea samnjoior', Jnyă^ă- 
m'niele naturale șî ch'rrsce-, 

’ perumburui* și abate. 
AAuHa dm heța _nsot *e p oe 
demonstra:-, prad ce.

Pnnrre cei te s •gmrocs. mem- 
bn a; ce-cuhn se -xjmârâ uiem-ș- 
tS S®j Aural. Btre e Dumrtrv, 
Antea Mana, C ucuiete Petrec Dună 
Nicul:na și Bordei Horea.

D. ANGHEL 
profesor

care vin la odihnă
în dorința de a afla noi 

cești privind asistența medi
cală in stațiunile baineo-cli- 
materice ne-am adresa: tova
rășului dr. Mircea n-ăgan șe
ful serviciului medical din 
Direcția balr.eo-climaterici a 
Ministerului Sănătății și Pre
vederilor Sociale.

— Ce rezultate s-au obținut 
în anul care a trecut în acor
darea unei asistențe medicale 
cit mai calificate oamenilor 
muncii veniți pentru trata
ment în stațiunile balneo-cli
materice ?

— Sarchia direcției noastre 
— de a îndruma din punct de 
vedere tehnico-metodologic 
secțiile sanitare și de preve
deri sociale ale sfaturilor popu
lare regionale — se concreti
zează prin dotarea cu apara
tură medicală, asigurarea cu 
cadre medico-sanitare și orga
nizarea și controlul servicii
lor medicale balneare. Să ve
dem, deci, prin această pris
mă ce am realizat în anul 
1961. Litoralul, de pildă, s-a 
îmbogățit cu două noi policli
nici : una la Mamaia (care se 
adaugă celei existente deja) și 
cealaltă la Mangalia în cadrul 
sanatoriului de aci. Și pentru 
că sîntem... pe litoral, să amin
tim și de cele două staționare 
antiepidemice de la Mamaia și 
Vasile Roaită, dotate de că
tre ministerul nostru cu apa
raturi și utilaj medical mo
dern. Citez in ceea ce privește 
aparatura specifică sectorului 
balnear dușurile subcquale și 
mese vibratorii. Ca și cele de 
pe litoral, stațtunile Olănești 
și Gura Oeniței au primit a- 
paraie Rontgen de mare ran
dament. Și tot la sanatoriul de 
la Gura Oeniței a intrat în 
funcțiune un bazin helioterm

care completează metodele te
rapeutice aplioate aci in tra
tamentul sechelelor la copii.

Consolidarea factorilor na
turali, a izvoarelor de cură $i 
dezvoltarea lor, ne-a preocu
pat, de asemenea, in anul tre
cut De altfel aceasta este o 
sarcină permanentă a noastră. 
La Borsec, de pildă, cu mij
loacele proprii aie Institutu
lui de balneologie s-au recon
diționat izvoarele de bază ți 
s-au făcut foraje in vederea

Interviul nostru
captării unor noi izvoare la 
Lipova, Sărata, Monteoru, Bi
polari și Bușteni.

— Ce ne puteți spune despre 
măsurile preconizate în acest 
an pentru îmbunătățirea asis
tenței medicale în stațiunile 
balneare ?

— „Perla Carpaților", cum 
este denumită pe bună drep
tate Sinaia, a dobândit în a- 
cest 
nostru 
tratamentul 
pic al nevrozelor astenice, do
tat cu aparatură modernă de 
investigație și tratament. 
Ne-am ocupat direct de elabo
rarea metodologiei de trata
ment pentru noile aparaturi.

Obiectivele planului nostru 
pe anul 1962 vizează consoli
darea și dezvoltarea sectoru
lui boineo-ciimateric (sintem 
•n curs de avizare a planurilor 
de sistematizare ți dezvoltare 
a unor stațiuni ți se fac stu
dii in vederea descoperirii 
unor noi izvoare de ape mi
nerale), ridicarea nivelului

tehnic și îmbunătățirea asis
tenței medicale în stațiuni șl 
servicii de balneo-fizio-terapie.

Urmirindu-se îmbunătățirea 
asistenței medicale în policli
nicile balneare, în perioada 
lunilor de vară se vor dirija 
de la centre spre stațiuni ca
dre suplimentare de specialiști 
(O.R.L. Oftalmologie, Gineco
logie etc,). în anul trecut, de 
pildă, au fost trimise numai 
pe litoral 300 de asemenea ca
dre medicale.

De asemenea, cercetarea 
științifică are drept unic scop 
ridicarea calitativă 
ței medicale.

In acest an vom 
mai mult clinicile 
fizio-terapie de la 
Medico-Farmaceutice din țară 
(Cluj, Iași, Tg. Mureș, Timi
șoara) în sprijinul stațiunilor 
bdlneo-climaterice. ,

Prin aceste măsuri sperăm 
că asistența medicală acorda
tă oamenilor muncii veniți in 
stațiunile balneo-climaterice să 
fie la înălțimea condițiilor 
create de statul nostru.

a asisten-

antrena și 
de balneo- 
Institutele

pentru însămînțări

O seară plăcuta
case* de

amatori in

GHEOSGHE JIȚA 
eoomioe-tehwe

țcoaia oe 8
Smlrdioasa, raunul Zmncea. re
giunea Bucureși,i, se m -d-eșie cu 
brigada sa artistică de agrtațm 
formată din pionieri. Avind un re
pertoriu bogat, brigada a devenit 
cunoscută nu numai în comună, ci 
și în multe sate ale raionului.

Spectacolele muzicale, create 
de un colectiv de cadre didae-

scob-s. sînt o ne me.'- 
p-e-șee oe pocea- și se bucv* 
de mu- s-cras. Ut-sjl spectaccl 
cu care s-a prezentat la faza ra- 
-onală a co-tursufu1 elevăor. al
cătuit din cuplele, scenete, cinteco 
ca : „Școală nouă avem in set*, 
„Mulțumim din inimă partidului", 
„Lot școlar cu rod bogat- ele., a 
fost apreciat da juriu, echipa cla- 
sîndu-se pe locul tl.

an prin grija statului 
un sanatoriu pentru 

balneo-fizio-tera-

Pentru sectorul 
zootehnic

Țesătoarele Elisabeta Piaml 
și Victoria Docili de la Țe- 
lâtoria „Teleorman" din Ro
șiorii de Vede sini fruntașe 
In muncă. Ele Iși depășesc 
planul de producție — reali- 
ztnd numai produse de cali

tate.
Foto: S. NORU

Tineri sibieni
in excursii

ANETA MĂCIUCĂ 
coiecrirind

studio
Dup* prezentarea spectacolului, 

micii artiști amatori au fost invr 
tați să prezinte spectacolul și în 
studioul stației de radioficare din 
orașul Zimnicea, unde a fost în
registrat pe bandă de magnetofon 
și apoi retransmis la «misiune. lo
cală.

IONEL TRIFTJ
profesor

Excursia, este o adevărată 
pasiune pentru tinerii munci
tori sau elevi din orașul Si
biu. Iarna sau vara ei călă
toresc organizind interesante 
excursii colective prin regiu
nea Brașov sau prin țară.

Zilele trecute 700 tineri 
muncitori și elevi sibieni au 
pornit intr-o excursie organi
zată de comitetul orășănesc 
U.T.M. in colaborare cu a- 
genția locală O.N.T., în ora
șul Brașov. Excursia aceasta 
le-a oferit surprize deosebit 
de plăcute. Amatorii de schi 
au urcat la Poiana Brașov. 
Ceilalți au pornit intr-o vi
zită pentru cunoașterea locu
rilor istorice, a frumuseții o- 
rașului de la poalele Timpei. 
Seara, tinerii din Sibiu au vi
zionat spectacolul „Trandafi
rii Doftanei".

In zilele de 17 ți 18 mar
tie Comitetul orășenesc U.T.M. 
Sibiu organizează o nouă ex
cursie pentru tinerii din oraș 
cu un itinerariu foarte inte
resant : Sibiu-București-Cimpi- 
na-Sinaia-Sibiu. In aceste două 
zile tinerii vor vizita noile 
construcții ale orașului Bucu
rești, Muzeul de Istorie a 
Partidului iar la Cimpina, Ca
sa memorială Grigorescu. De 
la Cimpina vor merge la Dof- 
tana și apoi la Sinaia la Mu
zeul Peleș.

La această excursie s-au în
scris pină acum peste 1.000 de 
tineri.



BE PESTE 
HOTAR
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U.R.S.S. dorește ca tratativele 
pentru dezarmare 

să aibă o mare eficiență 
Mesajele adresate de N. S. Hrușciov 

lui de Gaulle, Diefenbaker și Erlander
MOSCOVA î (Agerpres). — 
ASS transmite; — N. S. 
Tușciov, președintele Consi- 
ului de Miniștri al U.R.S.S., 

adresat un nou mesaj pre- 
jdintelui Franței, de Gaulle,
i legătură cu mesajul trimis 
e către de Gaulle la 17 fe- 
ruarie.
în mesajul său, șeful guver- 
ului sovietic și-a exprimat 
îgretul pentru faptul că pre- 
îdintele de Gaulle nu a ma- 
ifestat o atitudine pozitivă 
iță de propunerea guvernu-
ii sovietic, ca lucrările Corni- 
jtului celor 18 state să fie 
îițiate de șefii de state sau 
s guverne.
N. S. Hrușciov a subliniat 
i atunci cînd s-a gîndit la 
ropunerea de a se începe lu- 
?ările în Comitetul celor 18 
;ate cu participarea șefilor 
e state sau de guverne, „era 
nimat de dorința de a se rea- 
za un progres în apropiatele 
•aiative, de a se asigura con- 
iții în care lucrările să se 
esfășoare în mod productiv,
i o mare eficiență”.
Referindu-se la propunerea
ii de Gaulle ca comnonența 
articipanților la tratative a- 
îpra dezarmării să fie limi- 
ită la cele patru puteri nu- 
eare, N. S. Hrușciov a sub- 
niat: Puterile nucleare sînt 
iernate să aibă în cursul 
•atativelor un rol important, 
liar hotărâtor.
Totuși, a arătat el, problema 

ezarmării, problema întăririi 
ă'cii afectează nu numai pvj- 
jrile care dispun de arma 
ucleară.
„Se înțelege că participarea 

l Comitetul pentru dezar- 
lare a unei serii de state care 
u dispun de arma nucleară, 
îclusiv țări neutre, nu exclu- 
e cîiușî de puțin posibilita- 
sa ca puterile nucleare să 
i&ntina contacte și să aibă în 
ursul tratativelor schimburi 
b păreri în problemele dezar-

mării”, a declarat N. S. 
Hrușciov, adăugind că „în 
ceea ce ne privește, sîntem 
totdeauna gata pentru aseme
nea contacte”.

★*
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite: în mesajul 
adresat lui J. Diefenbaker, 
primul ministru al Canadei, 
N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri ai 
U.R.S.S., a reafirmat că este 
important ca lucrările Comi
tetului celor 18 să înceapă la 
nivelul șefilor de guverne sau 
de state. Șeful guvernului so
vietic a subliniat că, prezen- 
tînd această propunere, gu
vernul sovietic a luat ca punct 
de plecare însemnătatea deo
sebită a problemei, dezarmă
rii și necesitatea de a se folosi 
toate posibilitățile pentru 
succesul tratativelor.

N. S. Hrușciov a arătat că 
este regretabilă poziția guver
nului Canadei, care propune 
ca întîlnirea dintre șefii de 
state pentru examinarea pro
blemei dezarmării să fie amî- 
nată pe un timp nedetermi
nat. Este greu să se pună a- 
ceastă poziție în concordanță 
cu declarația d-lui Diefenba
ker că este necesar să se de
pună eforturi maxime pentru 
realizarea dezarmării.

N. S. Hrușciov a arătat că 
apropierea rezolvării proble
melor dezarmării este cu ne
putință fără un anumit grad 
de încredere și sinceritate. 
Dar o asemenea încredere 
poate fi obținută mai degrabă 
între cei cărora le revine răs
punderea supremă în fața po
poarelor țărilor lor pentru 
securitatea lor. Nu mai tre
buie demonstrat că tocmai 
conducătorilor la cel mai înalt 
nivel le vine cel mai ușor ca 
în timpul contactelor perso
nale să manifeste încredere 
față de intențiile și propune
rile celeilalte părți, și, impli-

cit, să creeze condiții cît se 
poate de favorabile pentru 
succesul tratativelor, a decla
rat N. S. Hrușciov.

★>
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite: — N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
a adresat primului ministru al 
Suediei, Erlander, un mesaj 
în legătură că răspunsul d-lui 
Erlander la propunerea gu
vernului sovietic ca lucrările 
Comitetului celor 18 state să 
înceapă la nivel înalt. N. S. 
Hrușciov și-a exprimat satis
facția în legătură cu faptul că 
guvernul Suediei consideră 
problema dezarmării ca una 
din cele mai importante pro
bleme ale zilelor noastre.

N. S. Hrușciov scrie : „Ati
tudinea dv. pozitivă față de 
propunerea ca șefii de guver
ne (de state) să participe la 
faza inițială — fază de cea 
mai mare răspundere — a 
lucrărilor Comitetului celor 18 
state îmi permite să sper că 
guvernul Suediei își va aduce 
contribuția la rezolvarea cît 
mai grabnică a problemei de
zarmării generale și totale, 
care preocupă atît de mult 
toate popoarele’’.

D. Rusk pe vechile poziții 
nerealiste

WASHINGTON 1 (Ager- 
res). — TASS transmite: La 
Martie, la conferința sa de 

resă, Rusk, secretarul de 
;at al S.U.A., a dat citire 
nei declarații cu privire la 
olitica Statelor Unite în 
ietnamul de sud.
Statele Unite, a recunoscut 

sporesc ajutorul militar, 
zonomic și tehnic acordat 
ii Ngo Dinh Diem, S.U.A., a 
ius în continuare secretarul 
a stat, ajută guvernul Viet- 
amului de sud în instruirea 
upelor, îi trimite echipa- 
Lent militar, mijloace de 
•ansport, trimite în Vietna- 
tul de sud consilierii săi m'i- 
tari.

In legătură cu apropiata 
conferință a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezar
mare, de la Geneva, Rusk a 
expus cunoscuta poziție a 
S.U.A. în această problemă. 
Statele Unite, a spus el, speră 
ca și înainte, că lucrările Co
mitetului vor începe la nive
lul miniștrilor Afacerilor Ex
terne, iar el intenționează să 
vină personal la Geneva. Se
cretarul de stat a repetat din 
nou propunerea ca miniștrii 
Afacerilor Externe ai Uniunii 
Sovietice, Angliei și Statelor 
Unite să se întîlnească îna
inte de începerea lucrărilor 
Comitetul pentru dezarmare 
la Geneva.

Să înceteze 

împotriva P. C
NEW YORK 1 (Agerpres). 

— Ministerul Justiției al 
S.U.A. intensifică campania 
de urmărire a Partidului Co
munist din S.U.A. pe baza 
faimoasei legi McCarran. In 
prezent, este folosită o armă 
nouă — citarea membrilor 
partidului in fața marelui ju
riu federal de la Washington, 
care anchetează activitatea 
Partidului Comunist. Acolo li 
se pun întrebări provocatoare.

Tribunalul federal din Wa
shington a hotărît să fie tri
mis în închisoare Ph. Bart, 
unul din conducătorii Parti
dului Comunist din S.U.A., și 
a cerut ca el să rămînă în în
chisoare pînă va accepta să 
răspundă la întrebările ma
relui juriu cu privire Ia acti
vitatea Partidului Comunist 
Activitatea marelui juriu este 
strict secretă. La ședințele 
sale nu sînt admiși reprezen
tanți ai opiniei publice și ai 
presei.

înainte de a fi citat în fața 
tribunalului, Bart a refuzat 
să răspundă la cele 40 de în
trebări în legătură cu Parti
dul Comunist, ce i-au fost

_ _ _ _ _ Case fără oameni, oameni fără
Specula cu construcțiile de 

locuințe în Italia a luat în 
ultimii ani mari proporții. 
Ziarul „Espresso" a relatat 
nu demult unele amănunte 
despre felul în care o mină 
de mari financiari se îmbo
gățesc de pe urma acestei 
specule deșănțate. Tehnica 
speculativă — scrie „Es
presso" — este foarte simplă: 
se cumpără loturi de pămînt

la periferiile centrelor ur
bane și apoi se exercită pre
siuni asupra municipalități
lor ca ele să extindă deser
virea comunală asupra aces
tor locuri. Apoi se ridică

renurile din apropierea Ro

construcții ieftine care se
pun in vinzare la pre-
țuri de 15—20 de ori mai
mare decît valoarea lor.
Iată un exemplu: pe te-

Polițiștii încearcă să împiedice transmiterea de alimente 
femeilor care, câutînd sâ scape de viața chinuita 
din maghiernițele insalubre, s-au baricadat în noile con

strucții

mei, care aparțineau conte
lui Vittorio Cini — un mare 
financiar — au început să se 
construiască case. Valoarea 
acestor pămînturi a crescut 
imediat și s-au vîndut la 
prețurile care se obțin pen
tru cele mai bogate terenuri 
petroliere. Asupra afacerii 
și-a întins tentaculele și so
cietatea „Proprietăți Fun
ciare" controlată de Vatican.

După ce afacerile cu tere
nurile de la periferie nu a 
mai fost la înălțimea pofte
lor nesățioase ale speculanți
lor, o bună parte dintre ace
știa au început să acționeze 
în centrul orașului. In cîțiva 
ani, aici aproape că au dis
părut parcurile, loturile de 
pămînt vînzîndu-se la prețul 
de 100 și chiar 200 mii lire 
fiecare metru pătrat. Milio
narii au suportat cu ușurință 
cheltuielile pentru a-și con
strui case luxoase în centrul 
jrașului.

In vreme ce o mină de 
bancheri realizează profituri 
uriașe de pe urma speculei 
cu locuințe, milioane de 
italieni simpli sint lipsiți 
de posibilitatea de a locui 
in condiții omenești. Nu
mai la Roma, după rela
tările ziarului „Times" tră
iesc 50.000 de oameni care 
„nu au un acoperiș solid dea
supra capului". „Pe de altă 
oarte, subliniază același ziar, 
15.000 de apartamente abso- 
'ut noi sînt nelocuite". Fap
tul că apartamentele sint 
joale nu este un miracol. 
Motivul este cit se poate de 
simplu. In calea oamenilor 
muncii se află bariera de ne
trecut a chiriilor.

Pentru o locuință modestă, 
chiria se ridică la 22.000— 
25.000 lire pe lună, ceea ce 
reprezintă în medie aproape

Pregătiri in vederea alegerilor 
pentru Sovietul Suprem al U.RS.S.

Intîlniri ale alegătorilor 
cu candidațiî

MOSCOVA t (Agerpres), — 
Mai sînt două săptămîni pînă la 
data cind poporul sovietic va 
păși în fața urnelor pentru a-și 
alege reprezentanții săi în orga
nul suprem al puterii de stat, 
Sovietul Suprem al U.R.S.S.

în prezent în orașele și satele 
"din întreaga țară continuă, înfr-o 
atmosferă de căldură, întîlniri ale 
alegătorilor, muncitori, colhoznici, 
intelectuali, cu candidași pe care 
i-au propus.

După cum anun/ă TASS la Lu
gansk, a avut loc întîlnirea lui Vla
dimir Șcerbițki, membru supleant 
al Prezidiului C. C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.S.S. Ucrainene cu ale
gătorii din regiunea Lugansk, care 
I-au propus candidat pentru ale
gerile de deputafi în Sovietul Su
prem al U.R.S.S. La Leningrad, 
Ivan Spiridonov, secretar al C. C. 
al P.C.U.S., prim secretar al comi

tetului regional de partid "din 
Leningrad, s-a întîlnit cu alegăto
rii circumscripției electorale nu
mărul 52. Aleksandr Șelepin, se
cretar al C.C. al P.C.U.S, s-a în- 
fîlnit cu alegătorii din circumscrip
ția electorală Oktiabr din Taș- 
kent.

Luînd cuvînful în fața alegători
lor candidafii au subliniat uriașele 
succese repurtate în cei patru ani 
care s-au scurs de la alegerile 
precedente, sub conducerea Parti
dului Comunist și mărețele per
spective pe care le deschide pro
gramul pentru următorii douăzeci 
de ani, elaborat la Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S.

Alegătorii și-au exprimat cu 
căldură adeziunea și sprijinul față 
de politica P.C.U.S. și a guvernu
lui sovietic în lupta pentru pace și 
pentru preîntîmpinarea războiu
lui.

A 6-a aniversare a Armatei 
populare naționale a R.D.G.

ședința Icstivă dc Ia Berlin
BERLIN 1 (Agerpres). — 
La Berlin a avut loc 

ședința festivă consacrată ce
lei de-a șasea aniversări a 
Armatei populare naționale. 
La ședința au participat frun
tași ai vieții publice din capi
tala R.D.G., militari ai Arma
tei populare naționale, mem
bri ai gărzilor muncitorești. 
Printre cei prezenți se aflau 
membri ai C.C. al P.S.U.G. și 

; ai Consiliului de Stat al R.D.G., 
■ J. Dieckmann, președintele 

Prezidiului Camerei Populare, 
reprezentanți ai corpului di
plomatic, precum și mareșalul 
A.A. Greciko, comandantul 
suprem al forțelor Armate 
Unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, 
Mareșalul Uniunii Sovietice, 
M.V. Zaharov, și mareșalul U- 
niunii Sovietice, I. S. Konev,

persecuțiile

. din S. U. A. I
puse de marele juriu. Unele 
din întrebările puse se refe
reau la funcțiile pe care le 
ocupă unii activiști de partid, 
la sursele de finanțare a zia
rului „The Worker1.

comandantul suprem al gru
pului de trupe sovietice din 
Germania.

R.D.G. este interesată în 
pace și în destinderea încor
dării internaționale, a declarat 
în raportul său H. Hoffmann, 
ministrul Apărării Naționale 
al R.D.G. De aceea noi ne 
pronunțăm pentru dezarmarea 
generală și totală în Germa
nia. De aceea noi sprijinim 
propunerea tovarășului N.S. 
Hrușciov ca lucrările apropia
tei conferințe de la Geneva 
pentru dezarmare să înceapă 
cu participarea șefilor guver
nelor celor 18 state.

Măsurile de apărare ale sta
tului nostru socialist nu ame
nință pe nimeni, a spus apoi 
H. Hoffmann. în același timp, 
ele au o mare însemnătate a- 
vertizînd pe acei care vi
sează încă să împiedice victo
ria socialismului în R.D. Ger
mană pe calea dezlănțuirii 
unui nou război.

Felicitînd in numele Con
siliului militar și al întregu
lui efectiv al grupului de tru
pe sovietice pe ostașii Armatei 
populare naționale, mareșalul 
Uniunii Sovietice, I.S. Konev, 
a declarat că ostașii sovietici 
vor rămîne întotdeauna cre
dincioși datoriei lor intemațio- 

I naliste.

Astăzi se împlinesc 6 ani de la data proclamării independenței Marocului. Iată în 
fotografia noastră un aspect din capitala Marocului — Rabat.

Pentru unitatea 
tuturor forțelor 

democratice
Mitingul tineretului 

din Tokio

Paste 10.000 de repre
zentanți ai tineretului 
muncitor s-au adunat 

la 28 februarie la un mi
ting în parcul Hibia, la 
chemarea comuniștilor din 
Tokio si a Uniunii tineretu
lui democrat, pentru a-și 
exprima hotărîrea lor de a 
apăra pacea, democrația 
și dreptul la viață.

Iosio Siga, miembru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din 
Japonia, care a luat cuvin, 
tul la acest miting, a subli
niat necesitatea unității tu
turor forțelor democratice, 
pentru a bara calea ofen
sivei reacțiunii și pentru. a 
obține victoria în alegerile 
care urmează să aibă loc 
în Camera Superioară a 
Parlamentului japonez.

Masao Ivama, deputat 
din partea P.C. în Camera 
Superioară, a relevat în cu- 
vîntarea sa caracterul pri
mejdios al tratativelor ja- 
pono-sud-coreene. Japonia, 
a spus el, de pe acum li
vrează Coreei de sud ar
mament prin intermediul 
Statelor Unite.

Participanții la miting au 
fost salutați de reprezen
tanți ai Partidului Socialist 
din Japonia, Comitetul ja
ponez de solidaritate cu 
țările Asiei și Africii, ai 
Federației organizațiilor de 
femei și alții.

Vizita unui grup de oameni 
de știință romîni în Anglia

LONDRA 1 (Agerpres). — în 
cadrul schimburilor culturale ofi
ciale dintre R. P. Romîna și An
glia, un grup de oameni de știință 
romîni compus din academicienii 
A. Ojetea, Al. Graur, profesorii 
Remus Rădulef și Gh. Mihoc, 
membri corespondenți ai Acade
miei R.P.R., vizitează în prezent 
Anglia.

La 27 februarie, Consiliul Brita
nic (organizație guvernamentală 
pentru promovarea schimburilor 
internaționale și relațiilor cul
turale cu străinătatea — n.r.)
a oferit un dineu în cinstea 
oaspeților romîni. Au parlicipat 
dr. I. Phillips, director la Consi
liul Britanic, R. L. Speight, di
rector la Ministerul Afacerilor 
Străine, prof. E. G. Turner, direc
torul Institutului de studii clasice 
și prof, A. Tustin de la Colegiul 
imperial de știință și tehnologie.

în seara aceleași zile. Al. Lăză- 
reanu, ministrul R.P.R. la Londra, 
a oferit în saloanele Legafiei un 
cocteil în cinstea grupului de oa
meni de știinfâ romîni. La cocteil 
au participat K. R. Johnstone, di
rector general adjunct la Consiliul 
Britanic, și alfi reprezentanți ai 
Consiliului, R. W. Mason și R. L. 
Speight, directori la Ministerul 
Afacerilor Străine, prof. J, D. 
Bernal, președintele executiv 
al Prezidiului Consiliului Mon
dial al Păcii, profesori de la 
Universitățile din Londra, Oxford 
și Cambridge și alji oameni de 
știinfă $i cultură, precum și mem
bri ai grupului parlamentar anglo- 
romîn. Cocteilul s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

Rezultatele definitive
ale alegerilor din fi. P. Bulgaria

1 (Agerpres).

case _ _ _ _ _
jumătate din salariul lunar 
al unui muncitor calificat. 
Firește că mult mai greu fac 
față muncitorii necalificați și 
în special numărul mare de 
șomeri.

Este semnificativ un episod 
petrecut recent în raionul 
San Basilio din Roma. Aici 
s-a început construirea cî- 
torva corpuri de clădiri. Lo
cuitorii din cocioabele mizere 
priveau cu jind spre noile 
construcții ce se înălțau. In 
sfirșit, acestea au fost termi
nate. Casele stau însă pustii, 
pentru că chiriile care se 
cer sint uriașe. Cei care tră
iau în cocioabe mizere nu 
au mai putut rezista: cîteva 
femei ajunse la disperare au 
ocupat una din noile cașe. In; 
urma lor s-au năpustit locui
torii cocioabelor din raioane
le Tiburtino și Pietralata. 
Cit de amară le-a fost dezi
luzia : pe loc au și sosit Pă
zitorii ordinei publice, cara
binieri și polițiști. înainte ca 
poliția să-și aducă întăriri, 
alte cîteva femei și cițiva 
copii au pătruns pînă la case 
și au intrat în ele prin fe
restre. După două zile, cei 
care au stat intr-o adevărată 
casă, în care exista o bucă
tărie, o cameră de baie, dor
mitor, au fost nevoiți să pă
răsească blocurile moderne. 
Poliția i-a scos cu forța, tri- 
mițindu-i înapoi la cocioabe
le lor.

Dacă în trecut „locuințele" 
lor li se păreau o vizuină, 
acum ele arătau ca un mor- 
mînt.

Iar noile case ? Ca și în 
trecut, stau goale în aștep
tarea celor cu buzunarele 
pline.

GH. PURCĂREA

Șantierul de construcții navale de la Rostock (R. D. Ger- 
manâ)ă Un nou cargobot de 10.000 tone este lansat la apă.

Libertate lui Manolis Glezos!
PRAGA 1 (Agerpres). — 

Organizația Internațională a 
Ziariștilor cere eliberarea lui 
Manolis Glezos, anunță agen
ția CETEKA.

Secretariatul O.I.Z. a adre
sat primului ministru al Gre
ciei, Karamanlis, o telegramă 
în care, în numele celor 70.000 
de ziariști grupați în această 
organizație, cere guvernului 
să satisfacă cererea partidelor 
politice grecești cu privire la 
eliberarea lui Glezos. Consi
derăm, se spune în telegramă,

că este timpul ca ziaristului, 
eroului din rezistență din tim
pul ocupației naziste a Greci
ei, omului cu care poporul 
grec se mîndrește pe bună 
dreptate să i se redea liberta
tea și să i se dea posibilități 
să-și exercite mandatul de de
putat al Parlamentului.

Ne exprimăm ferma convin
gere că cererea partidelor po
litice din Grecia, sprijinită 
atît de opinia publică greacă 
cît și de cea internațională, va 
fi satisfăcută, scrie O.I.Z.

ppxcurtYtilVAtt Pp scurt
BRASILIA. — La 28 februa

rie I. S. Cernîșev, ambasado
rul extraordinar și plenipoten
țiar al U.R.S.S. în Brazilia, a 
înmînat în orașul Brasilia, 
scrisorile sale de acreditare 
președintelui Republicii Joao 
Goulart. După înmînarea scri
sorilor de acreditare, între 
președinte și ambasador a a- 
vut loc o convorbire.

La ceremonia înmînării scri
sorilor de acreditare au asistat 
Santiago Dantas, ministrul A- 
facerilor Externe și alte per
soane oficiale.

KAMPALA. începînd de la 
1 martie 1962, coloniei en
gleze Uganda i s-a acordat 
dreptul de autoconducere in
ternă. Benedicto Kiwanuka a 
fost numit prim ministru al 
Ugandei. După cum rela
tează corespondentul agenției 
Reuter, din Kampala, Kiwa
nuka a declarat că în com
ponența guvernului său vor 
intra 12 africani, un englez 
și un indian.

LONDRA. Ziarul „Scots
man1 scrie la 1 martie că 
„potrivit comunicatelor din 
Washington, avioanele ameri
cane „U-2“ continuă să efec
tueze zboruri la mari înălțimi 
pentru a fotografia obiective 
terestre. Unul din principa
lele obiective ale acestora, 
deși nu singurul, este Cuba“.

NEW YORK. — Referin
du-se Ia persoane oficiale din 
Washington, ziarele americane 
anunță la 1 martie că pre
ședintele S.U.A., Kennedy, a 
hotărît să reia experiențele cu 
arma nucleară în atmosferă. 
După cum anunță corespon
dentul de Ia Washington al 
ziarului „New’ York Times", 
această hotărâre a președinte
lui S.U.A. va fi anunțată ofi
cial peste cîteva zile.

ANKARA. — Potrivit date
lor publicate recent la Ankara 
de Direcția de Statistică, ba
lanța comercială a Turciei pe 
anul 1961, prezintă un deficit 
de 1.461.000.000 de lire tur
cești.
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SOFIA . _ _ .
Agenția B.T.A. transmite re
zultatele definitive ale alege
rilor de deputați în Adunarea 
Populară și sfaturile populare, 
precum și a alegerilor de ju
decători și asesori populari 
care a avut loc la 25 februa
rie 1962 în R.P. Bulgaria.

Din numărul total al alegă
torilor înscriși pe listele elec
torale au votat 99,71 la sută, 
dintre care 99,90 la sută și-au

dat votul candidaților Fron
tului Patriei.

Alegerile care au avut loc 
la 25 februarie în R.P. Bulga
ria s-au transformat pretutin
deni într-o adevărată sărbătoa
re a întregului popor. Rezul
tatele alegerilor demonstrea
ză în mod grăitor unitatea 
moral-politică a oamenilor 
muncii din Bulgaria în jurul 
Partidului Comunist Bulgar.

Pentru pace 
în Algeria

Anunțarea începerii fazei finale 
a tratativelor dintre reprezentanții 
guvernului francez și ai Guvernu
lui Provizoriu al Republicii Al
geria a făcut să se nască spe
ranța unei apropiate statorniciri a 
păcii în Algeria. Etapelor de tra
tative infructuoase de la Melun, 
Evian și Lugrin — sabotate de 
partea franceză — le-au urmat 
tratativele secrete dintre 11’ și 18 
februarie al căror conținut a fost 
aprobat atît de guvernul francez, 
cît și de Consiliul național al re
voluției algeriene întrunit la Tri
poli între 22 și 27 februarie.

De la .1. noiembrie 1954, cînd 
poporul algerian a pornit cu 
arma în mînă să-și cucerească 
dreptul la libertate și indepen
dență — refuzat de colonialiștii 
francezi care au cucerit Algeria 
în 1830 — simpatia popoarelor
lumii întregi a 
fost de partea 
luptei drepte și 
curajoase a po
porului algerian., 
In ciuda dislocă
rii unor uriașe 
forțe armate pe
pămîntul Algeriei și a sprijinirii 
îndelungatului ,,război murdar" 
de către celelalte puteri ale 
N.A.T.O., colonialiștii francezi nu 
au izbutit să înfrîngă mișcarea 
de eliberare națională algeriană- 
Opinia publică mondială salută 
perspectiva încheierii păcii în Al
geria pentru că în felul acesta 
se pune capăt vărsării de sînge 
pe mult încercatul pămînt nord- 
african, se înlătura pericolul ex
tinderii flăcărilor pîrjolului, se con
firmă că în epoca contemporană, 
datorită preponderenței forțelor 
păcii și socialismului pe arena 
mondială, lupta popoarelor pentru 
independență națională nu poate 
fi zăgăzuită.

Războiul din Algeria ar fi putut 
să ia sfirșit de multă vreme, dacă 
colonialiștii francezi nu s-ar fi 
cramponat de poziții iremediabil 
pierdute, daca guvernele care 
s-au succedat în timpul Republicii 
a 4-a ar fi ținut seama de mer
sul istoriei și dacă promisiunea 
de „autodeterminare" făcută de 
generalul de Gaulle în urmă cu 
mai bine de trei ani ar fi fost 
tradusa în fapt. Colonialiștii fran
cezi au ignorat însă „lecția .indo- 
chineză", adică felul rușinos în 
care au trebuit să bată în retra
gere ,în Vietnam, după ce au iro
sit imense resurse umane și ma
teriale și au pricinuit răni adînci 
poporului vietnamez.

Este limpede că revenirea pă
cii în Algeria — dacă se va rea
liza acum — este rezultatul vic
toriilor obținute pe cîmpul da 
luptă de poporul algerian și al 
acțiunilor în favoarea păcii des
fășurate cu dîrzenie de poporul 
francez. „Dacă se va ajunge la

un acord între guvernul francez 
și Guvernul Provizoriu al Republi
cii Algeria, dacă peste cîteva zile 
se va afla despre încetarea focu
lui, nimeni nu se va bucura mai 
mult decît comuniștii. Conducăto
rii țării sînt nevoiți, în sfirșit, să 
ajungă la singura rezolvare ra
țională și posibilă a probleme^ 
rezolvare pentru care Partidul Co
munist Francez insistă din noiem
brie 1954", a declarat secretarul 
general al P.C. Francez, Maurice 
Thorez.

De altfel, chiar acum, cînd tra
tativele franco-algeriene intră în 
faza finală, ultracolonialiștii nu 
renunță la planurile lor și acțio
nează pentru a împiedica perfec
tarea și traducerea în viață a 
acordului. La 28 februarie străzile 
orașelor Alger și Oran au fost din 
nou înroșite de sînge. Pe străzile 

cartierului arab 
din Oran se pu
teau vedea ade
vărate bălți de 
sînge, cadavrele 
a zeci de alge
rieni orbii muți-' 
lăți. Intensificarea

acțiunilor teroriste în Algeria ca 
și în Franța constituie o expresie 
a furiei cu care O.A.S. și cei ce 
stau îndărătul acestei organizații 
fasciste se îndărătnicesc să zădăr
nicească realizarea păcii.

Primejdia ca ultracolonialiștii să 
torpileze în ultimul moment sem-i 
narea acordului și ulterior tradu
cerea lui în viață, a fost relevată 
de numeroși observatori. Ziarul 
„Paris Jour" scria joi dimineața ; 
„Semnarea acordurilor franco-a!-* 
geriene va marca etapa capitală, 
dar nu va rezolva definitiv pro
blema algeriană. Guvernul va fi 
obligat să angajeze o adevărată 
încercare de forțe cu O.A.S. pen
tru a permite scrutinul autode
terminării". La rîndul său, ziarul 
„Liberation” scrie sub semnătura 
lui Claude Estier că „fără înăbu
șirea definitivă a activității crimi
nale a O.A.S. nu poate fi rezol
vată decît pe jumătate problema 
încetării focului și a instaurării 
definitive a păcii".

Puternicele acțiuni ale maselor 
populare franceze împotriva 
O.A.S. sînt chezășia respingerii 
fascismului și expresia cererilor 
ca în Algeria să fie cît mai grab
nic instaurată pacea. Refe- 
rindu-se la manifestația care a 
avut loc la Paris la 8 fe
bruarie, ziarul vest-german „Die 
Welt" recunoștea că ,,cei opt 
morți au plătit cu viața lor o 
parte din prețul păcii în Algeria". 
Instaurarea păcii în Algeria de
pinde deci în momentul de față 
de succesul luptei împotriva te
roriștilor fasciști și ultracolonialiș- 
tilor, iar poporul francez își în
cordează forțele în această di
recție.

Z. FLOREA


