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Lucrările agricole 
de primăvară

)*

La gospodăria agricolă d© stat Bordușani, raionul Fetești, 
s-au însămînțat 
epoca I. Plinire 

calitate

pînâ acum 450 d© hectar© cu culturi din 
mecanizatorii car© iac lucrări de bună 
s© numără și tînărul Ion Nicola©.

Foto : S. NORU

Proletari din toate (ările, uniți-vă!

Primele
Ogoarele gospodăriei colec

tive din comuna Ziduri, raio
nul Rîmnicu Sărat au fost 
pregătite din toamnă „ca Ia 
carte”. Sămînța a fost de 
asemenea selecționată la vre
me. S-au numit oameni pri- 
cepuți care să lucreze pe se
mănători. Deci tinerii trac
toriști Constantin Padiu și 
Stefan Toader de la S.M.T. 
Ziduri au putut să înceapă 
din primele zile prielnice lu
crările de primăvară. Mai în- 
tîi au semănat 10 hectare cu

hectare însămînțate
sfeclă furajeră și un hectar 
cu mazăre pentru boabe. 
Cînd lucrarea a fost gata, re
cepția și-a spus cuvîntul : lu
crări de cea mai bună calita
te. Apoi tinerii mecanizatori 
au început să semene orz 
primăvară.

Printre colectiviștii care 
lucrat cu multă pricepere 
semănători se numără șl
nerii Dumitru Tudose și Nicu 
Morogan.
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B. COSTEA

Brigada

a ieșit la cîmp

■
I oți cei 13 tineri 

mecanizatori din 
brigada condusă 
de comunistul 
Gheorghe Miu de 
la S.M.T. Bărcă-

nești, regiunea Ploiești, au so
sit în gospodăria colectivă 
la timp, încă din primele zile 
al© lui martie. Au venit aici 
cu mașinile puse la punct 
pînă la cel mai mic amănunt. 
In vagonul dormitor și-au in
stalat paturile cu saltele moi 
și cearceafuri albe. In 
seara din ajunul începerii 
campaniei tractoriștii au avut 
oaspeți: președintele gospo
dăriei colective, secretarul 
organizației de partid din 
gospodărie, inginerul agro
nom, secretarul organizației 
U.T.M., brigadieri. Au cvut o 
discuție despre plan, despre 
calitate, despre producții.

— O să facem treabă bu
nă. De-acuma doar, planurile 
voastre sînt și al© noastre.

Mecanizatorii din brigada 
comunistului Gheorghe Miu 
cunosc bine planul de pro
ducție al G.A.C. „Viață Nouă* 
— Bărcănești p9 care o de
servesc de cîțiva ani. Ei știu 
că în acest an, gospodăria 
trebui© să obțină 
500 de hectare cit© 
grîu la hectar, de pe 
tare cîte 3.200 kg.
boab© la hectar, dintre care 
90 ha sînt pentru 5.000 kg 
porumb boabe la hectar. Pro
ducții mari trebui© să obțină 
la sfecla de zahăr, 
rea soarelui și
culturi. Sarcini de produc
ție importante, 
ca lucrările să 
tate perfect.
1© din ©le au vorbit pe înde
lete Nelu Băjan, secretarul or
ganizației U.T.M. din 
vă, Vasile Moise, 
zatoml grupei U.T.M.

de pe 
2.200 kg 
310 hec- 
ponimb

la floa- 
celelalte

care cer 
fio execu- 

Despie une-

colecti- 
organi- 
din brl-

Cu agricultura
complet colectivizată
Raioanele Tg. Jiu, Strehaia și Gilort

Cu o jumătate de an în urmă, 
țăranii muncitori din comunele 
Budieni și Bălănești, din raionul 
Tîrgu Jiu au transformat cele 9 în
tovărășiri agricola în care își lu
crau pînă atunci pămîntul, în două 
gospodării colective. In scurtă vre
me după constituirea gospodări
ilor colective, fața acestor așezări 
a început să se schimbe. A fost 
introdusă lumina electrică, s-au 
ridicaț construcții zootehnice. Co
lectiviștii din Budieni eu 
rat 350 de oi și 161 de 
Fondul ce bază a crescut , 
sfîrșitul anului de 7,5 ori față de 
cel existent |a constituire.

Rezultatele obținute de tinerele 
gospodării colective au stîrnif un 
viu interes în rîndul țăranilor mun
citori întovărășiți și cu gospodării 
individuale din raion. După vizi
tarea G.A.C. 
nești, țăranii

cumpă- 
taurine. 
pînă la

din Budieni și Bălă- 
muncitori din comu-

na vecină Curfișoara ca și cei din 
Măfăsari, situată în cealaltă extre
mitate a raionului, au hotărîf să 
f)ășească și ei pe calea belșugului, 
n ziua de 8 martie s-a terminat 

colectivizarea agriculturii raionului 
Tg. Jiu, mai mult ce 10.000 fami
lii de țărani muncitori cu 23.965 
ha teren, un i nd u-se In 25 de 
GA.Q

în aceeași zi, o dată cu consti
tuirea G.A.C. din Bărboiu, Slăt:- 
nicu și Slivilești, s-a încheiat co
lectivizarea agriculturii și în satele 
raionului Strehaia. Cele 51 GA.C. 
grupează 18.300 familii care vor 
lucra laolaltă 50.300 ha.

Ceea ce a determinat în ultima 
vreme trecerea țăranilor de aici 
pe făgașul gospodăriei colective 
a fost superioritatea dovedită în 
decursul anilor de agricultura 
cialistă.

La primii pași
pe drumul belșugului

Ce-și propune organizația U. T. M. 
de ia G. A. C. Teslui pentru 

antrenarea întregului tineret la 
consolidarea economică 

a gospodăriei

ospodăria noastră 
este tînără : a luat 
ființă în primă
vara anului 1959. 
La început ea cu- 

| prindea doar 42 
de familii cu o

suprafață de 86 ha. Dar 
succesele obținute de colecti
viști an de an au constituit un 
exemplu bun pentru restul 
sătenilor. Pe acest drum al 
belșugului, al fericirii, au pă
șit apoi în masă întovărășiții 
din Teslui. In acest sens, sînt 
grăitoare următoarele cifre : 
de la 42 familii și 86 ha în 
1959, gospodăria a ajuns în 
1960 la 94 familii și 206 hecta
re, ca în 1961 și, mai ales, în 
primele luni ale acestui an, să 
cuprindă întreg satul: 612 fa
in.Iii și o suprafață de 1457 
ha. Am ajuns astfel la capătul 
unui drum, acela al unirii tu
turor forțelor într-o familie 
mare și puternică. Dar sîntem 
la începutul unui drum nou, 
care este tot atît de important 
si hotărîtor : e drumul conso
lidării economice și organiza
torice a tinerei noastre gos
podării, al dezvoltării ei multi
laterale. Problemele muncii în 
gospodărie, ale dezvoltării ra
murilor de producție, sînt lu
cruri care privesc în cel mai 
înalt grad pe fiecare colectivist. 
Iată de ce, pornind pe acest 
drum, ne-am stabilit cu preci
zie ceea ce vrem să înfăptuim 
prin munca noastră unită. în
drumați de organizația de 
partid, colectiviștii au adoptat

SO-

Deun bogat plan de muncă, 
pe 680 de hectare am hotărît 
să obținem o producție de grîu 
de cel puțin 1500 kg la ha, de pe 
208 ha o producție de porumb 
boabe de 2.700 kg la ha, iar 
de pe 150 ha cultivate cu po
rumb să scoatem 5.000 kg, în 
condiții de neirigare. Nu s-au 
stabilit cifre mai mari dat 
fiind că la sfîrșitul anului tre
cut și la începutul acestui an 
în gospodăria noastră au in
trat peste 300 de noi familii 
cu o suprafață de peste 800 de 
ha teren, suprafață care n-a 
fost lucrată așa cum a fost 
cea a gospodăriei colective. 
Sarcini importante ne-am 
propus în ce privește dezvol
tarea a două ramuri noi de 
producție : pomiviticultura și 
avicultura. Pînă în 1965 vom 
avea plantate cu viță de vie 
80 de hectare, într-un teren 
nefertilizat pînă acum,~ 120 ha 
cu pomi, și o puternică fermă 
avicolă care, în acest an, va 
începe cu 1.300 de păsări 
matcă.

Știm că la temelia dezvoltă
rii gospodăriei noastre stă, 
în afară de sectorul cerealier, 
sectorul zootehnic. De aceea, 
atenția noastră este îndrepta
tă spre întărirea acestui sec-

MIHAI CIUCĂ
secretarul organizației de bază 
U.T.M. de la G.A.C. „Oltul", 

comuna Teslui, raionul 
Slatina

(Continuare în pag. a 5-a)

în ultima vreme, peste 10.000 
țărani din raion au vizitat diferite 
G.A.C. din regiune, luînd cu
noștință la fața locului de rezul
tatele dobindite de acestea. în 
satu' Cîrciu, de pildă, ei eu aflat 
că țăranii colectiviști au realizat 
la hectar recolte de 2.300 kg po
rumb boabe, 1.680 kg orz și 
1350 kg floarea-soarelui, întrecînd 
cu mult producțiile lor.

La convingerea țăranilor mun
citori de superioritatea muncii în 
gospodăria colectivă a contribuit 
în mare măsură munca politică de 
masă care a îmbrăcat forme 
variate In sate!e acestui raion. în 
numeroase localități au fost afi
șate grafice cu veniturile colecti
viștilor, comparativ cu ale țărani
lor cu gospodării individuale. De 
asemenea, realizările gospodăriilor 
colective au fost popularizate și 
prin foi volante ’ . ..............
zale în sate.

Colectivizarea 
încheiat și în raionul Gilort. Aici 
sînț acum 24 de gospodării co
lective, din care fac parte aproa
pe 11.600 de familii, cu o supra
față de 27.250 hectare.

în aceste zile, în gospodăriile 
colective din cele trei raioane se 
fac pregătiri pentru campania a- 
gricolă de primăvară, iar în cele 
noi se întocmesc planurile de pro
ducție pe acest an.

fipărife și difu-

agriculturii s-a

(Agerpres)

gada de tractoare. S-a stabi
lit ca grupa U.T.M. din bri
gadă și comitetul U.T.M. 
din colectivă sâ țină o sîiinsa 
legătură pe tot timpul campa
niei agricol© de primăvară. 
De altfel, ajutată de comuniș
tii din brigadă și Împreună gj 
grupa sindicală, grupa U.T.M. 
va urmări zilnic planul de 
producție al fiecărui tracto
rist, va veghea la calitatea 
lucrărilor. Cei mai buni trac
toriști, cum sînt utemi;4ii 
Gheoigh© Radu și Ion Voinea, 
vor executa lucrările cel© mai 
dificile la întreținerea tarlale
lor cu grîu, a celor au porumb 
pentru 5.000 kg. boabe, 
fiecare seară se va face 
scurtă discuție și va fi 
semnat „fruntașul zilei". La 
sfiișitul fiecărei decade vor fi 
organizate consfătuiri d© pro
ducție pe tema: „calitate, 
timp optim de lucru, urgen- 
ță“. Grupa U.T.M. va organi
za citirea presei, a broșurilor 
d© specialitate, s© va îngriji 
de apariția la timp a gazetei 
de perete „Fulgerul*.

Așa și-au propus să lucre
ze și așa au început munca. 
Împreună cu inginerul gospo
dăriei, șeful de brigadă a 
stabilit primele lucrări. Tre
buiau făcute arături pe 100 d© 
hectare pe care colectiviștii 
au împrăștiat gunoi de grajd. 
Au mers și la tarlalele cu 
grîu.

— Au suportat bine lama 
aspră. Plantele nu sînt des- 
rădăcinate a spus inginerul.

Au mai stabilit să se gra
pe ze încăodată tarlaua pe 
care se va însâmința orzul, 
să întrețină în cea mai per
fectă stare tarlalei© destinat© 
însâmînțârii porumbului. După 
asta, tinerii tractoriști s-au 
suit la volan© pornind către 
locurile de muncă stabilite. 
Primele patru zile de muncă 
au închegat și primul bilanț: 
arături pe 80 d© hectare, dis
cuit pe 90 d© hectare, borotnit 
pe 100 d© hectare cu grîu. 
Sînt primele rezultate din pla
nul d© 1.800 hectare arătură 
normală, pe care brigada îl 
ar© de realizat în această 
campanie agricolă. Calificati
vul calității : „Foarte bin©M.

In 
o 

de-
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a
Sesiunea generală

Academiei R. P. Romîne
Joi . ,_ _________

lucrările sesiunii „
Academiei R. P. Romîne.

In cadrul discuțiilor in ju
rul dării de seamă asupra ac
tivității Academiei și Droiec- 
tului de plan de cercetări ști
ințifice pe anul 1962, au luat 
cuvîntul : academicienii Ralu- 
ca Ripan, AL Rosetti, și Mi
ron Nicolescu, ing. Al. Boa
bă, secretar general al Minis
terului Industriei Petrolului și 
Chimiei. Hie Matei și prof. 
Traian Gheorghiu, membri co
respondenți ai Academiei, 
acad. A. Kreindler, Gh. Gas
ton Marin, președintele Co
mitetului de Stat al Planifi
cării, acad. C. D. Nenițescu, 
ing. C Tuzu, ministrul Meta
lurgiei și Construcțiilor de 
mașini, acad. E. Bădărău, M. 
Suder, ministrul Economiei 
Forestiere, academicienii Elie 
Carafoli, I. S. Gheorghiu, Gr. 
Moisil, Gh. Oprescu, P. Con- 
stantinescu-Iași.

dimineața au continuat 
generale a

în ședința de dupâ-amiaza 
au mai luat ouvintul: acad. 
Al. Codarcea. prof. dr. Voinea 
Marinescu, ministrul Sănătă
ții și Prevederilor Sociale, 
prof. N. Sâlâgeanu. membru 
corespondent al Academiei, 
acad. Horia Hulubei, Bujor 
Almășan, ministrul Minelor și 
Energiei Electrice.

După terminarea discuțiilor 
a fost adoptată Hctârîrea se
siunii.

A fost apoi citită lista pre
miilor acordate de Academia 
R. P. Romîne pe anul 1960.

în aplauzele îndelungate ale 
celor prezenți, s-a dat citire 
scrisorii adresate de sesiune 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romin. to
varășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

Cuvîntul de închidere a lu
crărilor a fost rostit de acad. 
Atanase Joja, președintele A- 
cademiei R, P. Romîne.

(Agerpres)
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(pe marginea unei consfătuiri cu tinerii muncitori de 
la „Electroaparataj" privind îmbunătățirea calității 
produselor).
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• STEMELE CRAIOVEI

(Să ne cunoaștem patria)-
NICOLAE BARBU

Trei tineri fruntași în producție : Toader Nicolae, Tănase Cecilia și Dona Dumitru 
(Uzinele „Electroputere* Craiova ).

Lucrări trainice pentru viitoarei© blocuri d© locuințe 
din Calea Griviței

Foto : AGERPRES

El AU ÎNVINS
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ca să bea 
ușa ce dădea în curtea cinema
tografului, un vînt puternic și rece 
îi cuprinse pieptul și fa|a, silindu-l 
să dea 
Împinse 
fere ușa 
fu lingă 
cîfeva clipe aplecat țînîndu-se cu 
mîna de gulerul hainei și simți 
cum vîntul de gheafă îi pătrunde 
direct sub cămașă. Se întoarse re
pede în sală. Pe ecran, o fată și 
un băiat se uifaU la zborul unui 
avion. Dar acum nu-i mai ardea 
da film. Intră printre scaune și își 
chemă în șoaptă

— E prăpăd 
mare afară. S-a 
iscat un vînt de 
te doboară. Să 
mergem pe șan
tier să vedem 
ce-i cu rezervoa
rele. Eu cu Ghifă 
o iau înainte, tu cheamă-i pe cei
lalți I

Și-au luat bicicletele și au ple
cat. De la Negoești pînă la șan
tierul de la Brazi e un kilometru 
șl jumătate. Pe viscol nu se poate 
merge pe bicicletă. Nicolae Băl- 
tărețu și Ghifă Manea au ajuns 
totuși pe șantier în trei sferturi de 
oră. în întuneric, printre palele 
zăpezii viscolite, se profilau re
zervoarele. Nu suferiseră nici o a- 
varie. Au răsuflat ușurați după 
goana îndîrjită. Echipa lor lucra la 
montarea acestor rezervoare pen
tru lichide și ziua, înainte de în
cetarea lucrului, le ancoraseră cu 
cabluri de oțel, așa cum cere STAS- 
ul. Dar nimeni nu prevăzuse o 
asemenea furtună. Acum, unul din
tre cabluri pleznise, lăsînd liber 
capătul unei virole. S-au aruncai 
amîndoi aproape orbește să întin
dă cabluri duble. Pe tabla rece bă-

prea cald și se gîn- 
să iasă afară din sală 
niște apă. Deschizînd

înapoi. Ei drăcie îl 
încă o dată cu pu
și după cîțiva pași 

pompa de apă. Șezu

tovarășii.

Însemnări
iiiiiiiiiimiiimmimmii'immi

tută de viscol mîinile s-au lipit 
ca pe plita încinsă. Și-au pus mă
nușile dar le-au aruncat repede 
pentru că nu puteau lucra cu ele. 
Vîntul urla în jurul lor căutînd să-i 
smulgă de pe schelă, să-i dezbra
ce de haine, să le astupe vederea. 
După o jumătate de oră au venit 
și ceilalți. Paul Teodorescu i-a gă
sit aproape pe toții pe-acasă, pe 
la cinematograf. S-au adunat re
pede și au Jinut-o apoi tot într-o 
goană pînă la șantier,

Băltărețu, șeful echipei, a făcut 
rost de cîteva lămpi de vînt de la 
corturile vecine și a hotărît ce 
aveau de făcut. Cabluri, proptele 
și suduri noi.

A fost o luptă aprigă, tăcută.
Paul Teodorescu 
suda apăsînd cu 
tot corpul margi
nea unei virole 
ce căuta să se 
desprindă; Stroa 
acoperea cu hai
nele sale micu- 
generau scînteice

Au fost aprobate proiectele 
pentru construirea altor 1828 

apartamente
Recenf au fosf aprobate pro

iectele de ansamblu pentru con
struirea altor 1.828 de apartamen
te în diferite orașe din tară.

Unul din noile cartiere ale 
Bucureșfiului, cartierul Floreasca, 
se va îmbogăți cu alte blocuri cu 
288 de apartamente. La Brașov 
în cartierul Tractorul, creat în anii 
din urmă, se vor construi alte 380 
de apartamente. Planul de inves
tiții al Sfatului popular al regiunii 
Cluj prevede ridicarea unor 
blocuri cu 300 de apartamente la 
Cluj și aproape fot atîtea la Tur
da, în cartierul Orpișani. Noile 
construcții de la Bacău, din precj- 
ma parcului Libertății, vor forma 
un ansamblu unitar împreună cu 
cele date în folosință în anii pre- 
cedenfi, printre care și un teatru 
d© vară. Aceste apartamente fac 
parte din cele 1.072 care se vor

în orașele și 
din regiune.

termina în acest an 
centrele muncitorești 
Centrul Sucevei își va schimba în 
continuare înfățișarea în cursul a- 
nului cînd se vor înălța aici 
blocuri cu 230 de apartamente.

La multe din blocurile construi
te în aceste localități se vor ame
naja zeci de magazine moderne 
și alte unități de deservire a 
populației.

Proiectele de ansamblu prevăd 
un confort ridicat și o calitate su
perioară. Noile construcții vor fi 
racordate la centrale termice, am
plasate în clădiri independente, 
și vor avea grupuri de spălătorie 
și uscătorie, insfala|ii de colectare 
și evacuare a resturilor menajere, 
spafii pentru motociclete și bici
clete etc.

(Agerpres)

întocmirea schițelor 
de evidență și 

folosirea pămintului 
in noile G. A. C.
In toate regiunile țării, e- 

chipe de ingineri agronomi și 
topometri au început întocmi
rea schițelor de evidență și 
folosire a pămîntului în noile 
gospodării agricole colective. 
Prin aceste lucrări se delimi
tează hotarele gospodăriilor 
colective, modul de folosi
re a terenurilor, se ampla
sează centrele de producție ale 
gospodăriilor, construcții agro
zootehnice, sediile administra
tive etc., și se parcelează lo
turile personale ale colecti
viștilor. Se stabilesc, de ase
menea, posibilitățile de mărire 
a suprafețelor arabile — prin 
defrișări de arborete. mărăci- 
nișuri și tufișuri, desțeleniri 
și desecări.

Schițele vor fi aprobate de 
adunările generale ale gospo
dăriilor colective și vor sta la 
baza întocmirii planului de 
perspectivă al gospodăriilor.

(Agerpres)

Noi linii de
în ultima vreme au 

fost date în exploata
re în București 10 noi 
linii de autobuze șl 
troleibuze și au fost 
prelungite alte nume
roase trasee. Recent a 
intrat în exploatare un 
nou traseu de autobu
ze între Bd. Libertății 
și Fabrica de mobilă 
„Tehnica 
în curs 
se află I 
leibuze

i Lemnului*, 
de «menajare 
linia de fro-

91 ce va

autobuze și troleibuze

de

lega partea de sud- 
est a Bucureșfiului — 
cartierul Dristor — cu 
nordul orașului — Pia
ța Sclnteii. 

întreprinderea
transporturi București- 
I.T.B. caută In conti
nuare să asigure o tot 
mai bună legătură în
tre noile cartiere ale 
Capitalei, în continui 
dezvoltare, și centrul 
orașului. In urma son
dajelor efectuat©

Plastifiant
P©

Colectivul Fabricii „Solven
tul" din Timișoara a pus la 
punct tehnologia de fabricație 
a sebacatului de dietilhexil 
care a început să fie produs 
recent pe scară industrială.

Noul produs, un plastifiant 
cu calități superioare celor 
fabricați pînă acum în între
prindere, este utilizat în in-

7 trasee dintre cele 
mai aglomerate, cum 
ar fi, de pildă, liniile 
de autobuze 31, 33 si 
34, au fost puse în 
circulație un numi* 
sporit de mașini Lini
ile existente, cît ti 
cele care se vor în
ființa, vor fi dotate 
în acest an cu 
100 de autobuze 
fabricație rominească.

superior
dustria de mase plastice. Poli- 
clorurii de vinii, de pildă, îi 
conferă o suplețe mai accen
tuată, rezistență sporită la în
doiri și la temperaturi scăzu
te. Primele cantități din acest 
produs livrate întreprinderii 
„Bela Brainer“ și prelucrate 
au dat rezultate bune.

jele aparate
electrice. Pogriban, Catinca și Ivă- 
noiu împingeau stîlpii în interiorul 
rezervorului. Ceilalți întindeau noi 
cabluri. Se sprijineau unul pe ce
lălalt, se țineau de mîini cînd fă
ceau un pas nou pe schelă. Ge
rul năpraznic îi mușca nemilos la 
fiecare atingere cu metalul, vîntul 
le tăia răsuflarea. S-a gîndit vre
unul să lase baltă totul și să se 
ascundă în cortul de alături ? Poa
te. Dar atunci slăbiciunea de mo
ment a fost înfrîntă de puternica 
voință colectivă. La ora 1 
rezervoarele erau în afară 
ce pericol. Furtuna putea 
tuie după plac de-acuma.

O parte din membrii
au plecat să se odihnească acasă. 
Trei tineri, Paul, Ghifă și Băltărețu 
au intrat în cortul din apropierea 
rezervoarelor și au aprins mica 
sobă cu cărbuni. Au rămas să ve
gheze rezervoarele pînă a doua 
zi, ghemuiți unul 
încălzească.

—— Ai văzut, 
lefii, a spus la 
unul dintre ei.

Paul s-a uitat
nedumerit spre cel care spusese 
cuvintele acestea.

— Păi nu era normalii
V. CONSTANTINESCU

noaptea 
de ori- 
să bîn-

echipei

în altul, ca să se

au venit toți tă
un moment dat

surprins și chiar

(Agerpres)

Intr-una din serele Grăd l< 
Botanice din Cluj

Foto : AGERPRES



Prin cît&va institute
de cercetări

Recolte sporite Din realizările

prin însamînțări la timp
iecare plantă de 
cultură își are par. 
ticularitățile sau 
cerințele ei bio
logice. Cunoscînd 
aceste cerințe noi 
putem crea toate 

pentru 
ne dea un belșug

ca acestecondițiile 
plante să 
de produse.

Semănatul fiecărei plante 
este legat de necesitatea de a 
favoriza încolțirea seminței în 
condițiile de umiditate sufici
entă, fapt care asigură răsă
rirea rapidă și ușoară, înles
nind totodată înrădăcinarea 
cît mai adîncă. Semănatul în 
cadrul epocii optime pregă
tește plantele pentru a lupta 
cu seceta, cu bolile și dău
nătorii. Este cunoscut faptul 
că maturitatea plantelor sau 
coacerea rodului trebuie să 
coincidă cu o anumită peri
oadă a verii sau toamnei, 
cînd lumina are o anumită 
durată și o anumită intensi
tate.

Pentru semănatul de primă
vară există trei grupe de 
plante, corespunzător celor 
trei epoci din primăvară. 
Datele la care se seamănă a- 
numite plante nu sînt aceleași 
pe întregul cuprins al țării 
noastre, dar comun pentru în
ceperea semănatului sînt tem
peraturile pe care trebuie să 
le aibă pămîntul.

Culturile care se 
cînd temperatura în stra
tul de suprafață are 1-2 
grade sînt : lucerna, tri
foiul, mazărea, măzărichea și 
cînepa. îndată după acestea 
se seamănă plantele care cer 
o temperatură puțin mai ri
dicată, adică 3—5 grade : 
grîul de primăvară, 
ovăzul, bobul, macul, lintea. 
Inul, sfecla de zahăr, sfecla 
de nutreț, cartoful, iar floa-

rea-soarelui, spre «fîrșitul a* 
cestui interval.

Intîrzierea semănatului la a- 
ceste culturi are consecințe 
nefavorabile pentru recolta. 
Astfel, la o întîrziere de 20 
de zile a semănatului mază- 
rei s-au înregistrat scăderi de 
producție de peste 400 kilo
grame la hectar.

La orz s-a constatat că fie
care zi de întîrziere provoacă 
scăderea recoltei cu 2 la 
sută și uneori mai mult In 
unele cazuri întîrzierea cu nu
mai 7—10 zile a semănatului 
griului de primăvară produ
ce pierderi de peste 50 la 
sută, adică recolta se înju
mătățește. Aceasta se întim-

sărire, mai ales primăvara, 
temperatura se ridică la va
lori corespunzătoare cerințe
lor normale. In felul acesta, 
cultura intră din plin în creș
tere, valorifică bine rezerve- 

în 
din 
are

le de apă acumulate 
cursul iernii și folosește 
belșug hrana pe care o 
la dispoziție.

Experiențele făcute în țara 
noastră cu privire la semăna
tul sfeclei de zahăr arată că 
o întîrziere de 5—8 zile față 
de epoca optimă (la despri- 
măvărare cînd solul are 3—5 
grade) produce o scădere a 
producției de peste 3.000 de 
kilograme la hectar, ceea ce 
reprezintă peste 690 de

Pe teme agrotehnice

kilo-

seamănă

orzul.

plă mai ales în zonele cu pri
măveri scurte și in general 
secetoase.

Dacă semănatul se face Ia 
timp, adică la începutul epo
cii optime pentru flecare plan
tă, răsărirea decurge normal, 
plantele pun «topicii» pe te
ren și-l apără de escâctaM. 
Este dovedit faptul că în pri
mele zile după râsârir», orga
nul plantei care se dezvcltă 
mai mult este rădăcina. iar 
îndată ce vremea se încălzeș
te apar condiții pentru crere- 
xea frunzelor și talpteaL De 
aceea, culturile sesBânate de
vreme, în cadrul < 
me, luptă bine < 
cresc viguros și < 
bogate.

La alegerea ■onesKxM 
pentru semănat s» ia în con
siderare temperatura cea mai 
mica (minimă) la care ger
minația decurge normal dato
rită faptului că piuă la ră

grame de zahăr. Dacă 
zierea este de 9—15 
pierderea medie de recoltă 
este de 5.000 kilograme de 
rădăcini la hectar, din care 
se pot extrage 980 de kg de 
zahăr. Este important să știm 
că in carul folosirii la semă
nat a semințelor monocarpe 
sau bicarpe (care dau naște
re la o singură plântuță sau 
ia două piântuțe), semănatul 
se face cu 5—6 zile mai tir- 
zm dealt ia cazul seminței 
cbissuite, tmind s^r-rr că ră- 
sâmtri ar» loc mm repede, 
iar piăztuțeie ar putea fi sur
prins» d» unei» brume.

De asemenea este import 
să cunoaștem că floaxea-si 
xemi din soiuri!» noi. bog 
fa —se seammiă am 
ciad sobri are 5—6 erzrie, <

întîr- 
zile.

it

să se acorde alegerii epocii 
optime de plantare a carto
fului care este foarte sensi
bil la brumele tîrzii de pri
măvară. De aceea plantarea 
cartofului nu trebuie să 
înceapă decît atunci cînd în 
sol, la adîncimea de 
centimetri s-a statornicit 
zona de cîmpie o tempe
ratură de 5—6 grade P® 
terenurile ușoare și de 7—8 
grade pe terenurile mijlocii 
(lutoase). In zona nordică a 
țării, pe soluri mai grele și 
mai umede, plantatul^ cartofu
lui se face atunci cînd tem
peratura a atins 9-10 grade.

Pe măsură ce temperatura 
crește urmează semănatul 
plantelor iubitoare de căldu
ră : soia, porumbul, fasolea, 
dughia și meiul romînesc, care 
germinează la o temperatură 
cuprinsă între 8—10 grade, cu 
tendință de creștere.

Ultimele plante care 
seamănă sînt : orzul, dovlea
cul, dovlecelul, tutunul, bum
bacul, iarba de Sudan și 
hrișcă.

Folosirea epocii optime 
o însemnătate deosebit 
mare pentru producție, nu 
mai sub aspectul luptei 
seceta dar și în legătură 
apariția dăunătorilor, 
dăunătorii porumbului nu re
ușesc să distrugă plantele pe 
care le găsesc în plină creș
tere la apariția lor. Unii dă
unători apar înaintea semă
natului sau a răsăririi plante
lor si pot fi mai ușor distruși 
prin tratamente chimice.

Ing. TEODOR MOSCALII 
eardidzt în științe agricole

Cargourile 
romînești „Cluj" 

și „Craiova"

se

10 
în

se

are 
de

nu- 
cu 
cu 

Astfel,

La Galați au fost lansate de 
curînd două noi nave con
struite la Șantierele navale: 
„Cluj" și „Craiova”. împre
ună cu „Galați”, „Brăila” 
„Iași”, „Suceava", „Timișoara” 
și „Victoria”, lansate anterior, 
cele două cargouri din seria 
de 4500 ae tone fac să crească 
prestigiul constructorilor de 
nave romîni.

Profităm de acest prilej 
pentru a reaminti cîteva din 
caracteristicile cargoului ro- 
mînesc de 4500 t., cotat în ca
taloagele maritime internațio
nale printre cele mai reușite 
nave de acest tip: lungimea 
90,90 m; lățimea 13,90 m; pes
cajul maxim 6,60 m; capaci
tatea de încărcare 4.000 tone; 
puterea motorului 2500 C. P.; 
viteza la 155 rotații pe minut 
ale motorului, 13 noduri; au
tonomie 5000 mile.

Navigația este asigurată cu 
aparate moderne de orientare 
și dirijare. încăperile desti
nate echipajului (cabine, sa
loane, săli de mese și de lec
tură,) sînt confortabile și ele
gante. Bigi acționate de vin- 
ciuri cu o capacitate de 3 și 5 
tone asigură încărcarea rapidă 
a celor trei magazii de măr
furi.

Corpul cargoului este com
plet sudat după cele mai mo
derne metode.

Constructorii au adus per
fecționări importante celor 
două noi cargouri. Stabilitatea 
a fost îmbunătățită, catargele 
au fost ușurate, silueta a fost 
înfrumusețată.

F. LUCA

Proiecte științifice

Tabloul de comandă al termocentralei de la Blachownia — R.P. Polonă
Foto : C.A.F.-VARȘOVIA

Excavator cu o înălțime 
de 20 etaje

La profilul Sa- 
franovo din bazinul 
carbonifer Cerem- 
hovo se montează 
un excavator, a că
rui cupă are lun
gimea de 65 m. și 
capacitatea de 35 
m.c. Excavatorul 
este destinat lucră
rilor de dezvelire a 
straturilor de căr
bune, precum și 
extracției cărbune
lui în exploatarea 
de suprafață. Acea
stă mașină uriașă

a fost proiectată și 
construită de noua 
uzină constructoare 
de mașini din Kra
matorsk.

Excavatorul se de
plasează pe patru 
cărucioare cu șenile 
și este condus de 
un singur om. In
stalațiile sale sint 
deservite de o bri
gadă formată din 
5—7 oameni. Pentru 
efectuarea lucrări
lor de reparații, ex
cavatorul este do

tat cu cinci maca
rale.

înălțimea aces
tei mașini uriașe 
este egală cu înăl
țimea unei clădiri 
de aproximativ 20 
de etaje. Pentru 
transportul echipa
mentului în sala de 
mașini a fost mon
tat un ascensor 
special. Excavatorul 
deplasează pămîntul 
la o distanță de 
peste 100 de metri.

„ Chirurgie "... 
planetară

Prte rezervete sale de 
rpc fă tminl riurilor 
șa /SsrnSor, Uaiaaea 

S-—eaef Dcxpâ prâtnl Ioc ia 
tame. Dar repartiție lor »■ 
este mtiformâ. în timp ce î« 
Oceanele Arctic și Pacific se 
varsă 82 la sută din volumul 
de apă total, regiunile cele 
mai populate ale țârii nu se 
bucură decît de 10 la suta din 
cantitatea de apă existentă.

Astfel se explică de ce Ma
rea Caspică, puternic rezer
vor de apă aflat la hotarul 
dintre Europa și Asia, duce 
lipsa unor „furnizori" de apă 
puternici. Apele Mării Caspice 
s-au retras în ultima sută de 
ani de pe o suprafață egală cu 
cea a Belgiei.

De aceea oamenii de știință 
sovietici încearcă să se împo
trivească acestui fenomen 
efectuînd o adevărată operație 
de chirurgie... planetară.

n acest scop există pro
iectul de a construi în 
anii viitori mai multe 

lucrări hidrotehnice de mare 
amploare pentru „redistribui
rea" cursurilor de apă din nor
dul Uniunii Sovietice. Con
form unuia din aceste proiecte, 
cele două fluvii polare Pecio
ra și Vicegda vor fi îndrepta
te spre Volga prin interme
diul afluentului său Kama. 
Aportul acestor fluvii, care se 
varsă fără nici un folos în 
Oceanul Arctic, va salva Ma
rea Caspică.

Proiectul prevede de aseme
nea construirea în apropierea 
orașului Ustvoi pe Peciora, a 
unui baraj înalt de 80 metri 
și lung de 12 km. O rețea de 
baraje auxiliare situate pe 
afluenții fluviului va permite 
reținerea unei imense cantități 
de apă îndărătul acestui obs

tacol Ridicarea nivelului apei 
ra dxce ia ^căutarea- unei 
ieșiri spre sud. 2n acest scop, 
«n esncl de 62 km. ca «ai 
«pete rețelei cu de Vteegde*.

Se prevede de asemenea cc 
«n alt dig înalt de 34 metri și 
lung de 2 km., să fie ridicat 
pe viul Vicegda, in apropie
rea orașului Ustkulom; el va 
forma un al doilea lac artifi
cial, rezervorul Vicegdei.

5e prevede pe de altă 
parte amenajarea unui 
baraj hidraulic și pe 

Kama, în apropierea orașului 
Borovsk, care va „dirija" de
bitul de apă. Acest baraj va 
face posibila instalarea unei 
uzine hidroelectrice puternice 
de 700.000 kilovați.

Canale deschise cu o lungi
me totală de 162 km. vor lega 
cele trei mari rezervoare prin 
căi de comunicație între Pe
ciora și Vicegda precum și în
tre Vicegda și Kama.

Ansamblul acesta hidraulic, 
care va fi cel mai mare din 
lume va putea ceda Volgăi 
40 de milioane de km. cubi de 
apă, adică 17 la sută din apor
tul anual al Volgăi la Marea 
Caspică. După calculele spe
cialiștilor această cantitate de 
apă, i,suplimentară" este su
ficientă pentru a opri scăderea 
nivelului mării, putînd chiar 
să-l ridice.

Canalizarea apelor Peciora 
și Vicegda spre bazinul Vol
găi va fi doar primul pas spre 
crearea unei rețele hidraulice 
artificiale în partea europeană 
a Uniunii Sovietice. Există 
proiecte și pentru ameliora
rea altor neregularități hi
draulice prin crearea canale
lor Moscova-Volga, Doneț- 
Donbas etc.

R. IRIMIA

Ziarul „Berliner Zeitung" 
scrie că la fabrica de fibre ar
tificiale „Wilhelm Pieck" din 
Schwarza s-a realizat un nou 
soi de mătase fină din polya- 
mid denumită „Dederon-bril- 
lant“. Este vorba de o mătase 
profilată ale cărei fibre sînt 
toarse cu ajutorul unui profil 
cu trei colțuri. Retractarea 
luminii pe aceste fire produ
ce un efect sclipitor care nu 
se pierde nici după spălat. 
Din această nouă mătase se 
pot confecționa mănuși, îm
brăcăminte de corp, ciorapi și 
alte țesături.

Stație de pompare 
plutitoare

Șantierele navale „Boemia“ 
din Praga au realizat o stație 
de pompare plutitoare — 
„S.C S.“ cu o capacitate de 
pompare de 7,5 m. cubi pe se
cundă și o dragă „RSB-250“ 
cu o capacitate de absorbție 
de 250 m. cubi pe oră.

Specialiștii de la aceste șan
tiere lucrează în prezent la un 
nou model de dragă cu o ca
pacitate de absorbție de 750 
m. cubi pe oră.

■ lectrochimia t-a
născut în urmă 
cu un secol și ju
mătate, odată cu 
celebrele experien
țe ale lui Galvani.

In ultimele de
cenii însă sursele electrochi- 
mice de energie electrică s-au 
perfecționat nespus de mult.

Interesul deosebit acordat 
cercetărilor de electrochimie 
este determinat, printre altele, 
de faptul că pe calea trans
formării directe a energiei 
chimice în energie electrică 
s-ar putea obține un randa
ment nerealizabil, pînă în pre
zent, prin alte mijloace.

Energia electrică, de care ne 
folosim atît de larg în zilele 
noastre este produsă în ma
rea ei majoritate de termocen
trale, unde căldura obținută 
prin arderea unor combusti
bili chimici (cărbune, petrol, 
gaze naturale), este transfor
mată cu ajutorul turbinelor 
în energie mecanică, iar a- 
ceasta la rîndul ei acționează 
generatoarele electrice. Acest 
proces de transformare a 
energiilor are însă, din cauza

ENERGIE ELECTRICĂ
DIRECT DE LA GURA SONDEI...
marilor pierderi, un randa
ment foarte scăzut care, în 
cel mai bun caz, atinge 40 
la sută la marile obiective e- 
nergetice.

Aceste pierderi intermedia
re de energie nu au loc însă 
în pilele electrice, unde ener
gia chimică se transformă di
rect în energie electrică, fără 
a trece în prealabil în ener
gie termică și mecanică. Dar 
și aceste surse de energie sînt 
încă puțin economice.

Iată însă că oamenii de 
știință sovietici au anunțat, 
la ultima sesiune generală a 
Academiei de Științe a 
U. R. S. S. rezolvarea proble
mei construirii unui nou ele
ment galvanic, denumit pilă 
electrică cu combustie, pe ba
ză de hidrogen și oxigen, care 
realizează un randament de

70 la sută, adică dublu în com
parație cu cel al altor surse 
de energie electrică. în plus, 
electrozii acestui dispozitiv 
sînt durabili, ei putînd fi fo
losiți, practic, timp nelimitat.

Căi noi în tehnica 
contemporană

Cercetările efectuate la In
stitutul de electrochimie al 
Academiei de Științe a 
U.R.S.S., sub conducerea aca
demicianului A. Frunkin, au 
pornit de la o idee a chi
mistului sovietic O. Davtian, 
care încă în anul 1943, a ară
tat că există posibilitatea 
construirii unor pile electrice

cu funcționare continuă și în 
care să fie folosiți combusti
bili chimici foarte ieftini.

O astfel de pilă electrică de 
tipul Hidrox (hidrogen-oxi- 
gen) transformă energia chi
mică a combustibilului, prin 
intermediul arderii, direct în 
energie electrică.

Pentru a acționa, de pildă, 
un automobil prevăzut cu un 
motor electric este suficientă 
o putere de 2,5—9 kW, ceea 
ce poate fi obținut de o bate
rie de tipul Hidrox, formată 
din numai 40 de elemente.

Aplicarea bateriilor electri
ce cu combustie se va dovedi 
foarte utilă în construcția de 
vehicule acționate electric și 
pe motivul că funcționarea 
lor nu este însoțită de nici un 
fel de zgomot, ele nu degajă 
gaze toxice^ nu consumă

ILa Institutul de fizică a- 
tomică — supraveghind 

funcționarea dispozitivului 
pentru efectuarea diferitelor 
măsurători asupra substanțe
lor supuse radierii în reactor.

Doi dintre cercetătorii Ins- 
titutului de cercetări a- 

gronomice măsurînd radio
activitatea extraselor de sol 
cu ajutorul Instalației de nu

mărare electronică

3 Intr-unui din laboratoa
rele Institutului de meca

nică aplicată „Traian Vuia"

Tehniciană Păun Niculina 
** de la Institutul do cerce
tări „Petnochim" din Ploiești 
lucrînd la instalația de pro

ducerea vidului înaintat.

(Foto : AGERPRES)

E La microscopul electronic 
** de la Institutul de endo
crinologie al Academiei 

R.P.R.
Foto : S. NICULESCU

Cercetători ai Institutului 
v de cercetări alimentare 
lucrînd la instalația de us
care în vederea obținerii 
produselor lactate-dietetice.

(Foto t AGERPRES)

combustibil* în timpul opriri
lor, iar pornirea se face foarte 
ușor.

O perspectivă- și mai mare 
șe deschide în fața surselor 
electrochimice de energie elec
trică asupra cărora și-au con
centrat atenția cercetătorii de 
la filiala din Novosibirsk a 
Academiei de Științe a U.R.S.S,

Este vorba de realizarea 
unor baterii electrice cu com
bustie, care funcționează la o 
temperatură de peste 5009C, 
ceea ce permite să se folo
sească drept combustibil nu 
numai hidrogenul dar și com
bustibili naturali, cum ar fi 
oxidul de carbon (obținut prin 
gazeificarea zăcămintelor de 
cărbune), sau hidrocarburile 
naturalei gazul metan, buta
nul, propanul etc).

Rezolvarea cu succes a a- 
cestei probleme va permite 
să se obțină energie electrică 
direct din minele gazeificate, 
sau de la gura sondelor ceea 
ce va reduce simțitor prețul de 
cost al energiei electrice.

TEOFIL ROLL



ONOAREA FABRICII-ONOAREA TA!
PE MARGINEA UNEI CONSFĂTUIRI CU TINERII MUNCITORI

DE LĂ „ELECTROAPARATAJ" PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII PRODUSELOR

I
ndustria noastră electrotehnică produce aparataj 
electrotehnic perfecționat ce rivalizează cu suc
ces cu produsele similare de pe piața mondia
lă. Gama variată, precizia funcționării, aspectul 
acestor produse arata priceperea, măiestria 
celor ce 1© lucrează. Și multe din acestea sînt 
produse la întreprinderea „Electroaparataj" din 
București.

Partlclpînd Ia întrecerea socialistă, colectivul întreprin
derii se străduiește să dea viață indicațiilor cuprinse în 
Directivele C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale 
ale întrecerii socialiste care au stabilit ca sarcini de bază 
pentru ramura respectivă „îmbunătățirea substanțiala a 
calității aparatajului de joasă tensiune și în mod special a 
aparatajului de instalații".

La serviciul controlului tehnic de calitate sosesc deseori 
scrisori care vorbesc despre aprecierea deosebită de care 
se bucură aparatajul și echipamentul electric produs de 
întreprinderea „Electroaparataj".

Nu de mult, au sosit însă în întreprindere și unele scri
sori în care întreprinderea „înfrățirea"-Oradea, în
treprinderea „Ascensorul"-București, Uzina de strun
guri din Arad, arătau că la unele produse al© întreprin
derii „Electroaparataj se mai observă urma unor neglijențe 
în execuție.

Pornind de la aceste scrisori, redacția ziarului nostru, îm
preună cu comitetul U. T. M., cu sprijinul organizației d© 
partid și al conducerii întreprinderii, a organizat recent o 
consfătuire pentru a discuta ce posibilități și rezerve in
terne există în întreprindere, în munca tinerilor, pentru con- 
tizua îmbunătățire a performanțelor tehnice ale aparatajului 
și echipamentului electric. La consfătuire au luat parte 
muncitori fruntași tineri și vîrstnîci, secretari U.T.M., maiștri, 
șefi d© secție și servicii, tovarăși din conducerea întreprin
derii etc.

Iată cîteva din problemele ridicate în această consfă
tuire.

Calitate —

tenție calitatea proiectelor 
noilor produse propuse să in
tre în fabricație, să fie omolo
gate.

Un rol important în buna 
desfășurare a procesului de 
producție, în asigurarea rea
lizării unor produse de cali
tate superioară îl au și teh
nologii. Despre activitatea lor 
s-a discutat mult în consfă
tuire.

Iată, de pildă, secția prese- 
bachelită. Aici se execută pes
te 50 la sută din reperele care 
intră în componența aparate
lor electrice. Totuși la multe 
din acestea nu este întocmită 
o fișă tehnologică, corespunză
toare, nu se stabilesc unele 
date principale iar aceasta are 
repercusiuni asupra calității 
pieselor. Fără indicații pre
cise, clare, muncitorii sînt ne- 
voiți să lucreze „după ochi", 
ceea ce, evident, duce deseori 
la rebutarea pieselor. Com
plexitatea procesului tehnolo
gic de confecționare a pieselor 
din bachelită impune ca fisa 
tehnologică să cuprindă des
crierea amănunțită a normelor 
tehnice ale regimului de coa
cere (timp, temperatură, pre
siune). Or, aceasta trebuie să 
o facă tehnologii.

— Deși în documentația teh
nică este prevăzută folosirea 
dispozitivelor pentru găurirea 
unor repere de la releele și 
magneții panourilor pentru 
ascensoare — arăta Ioachim 
Sine, montor — totuși gău-

îr.tîmplă că dispozitivele res
pective sînt gata după ce re
perele respective au și fost fa
bricate.

Fără îndoială, că de această 
situație, vinovată este in primul 
rind conducerea tehnică a în
treprinderii care nu a urmă
rit îndeaproape munca tehno
logilor din întreprindere, con
tribuția pe care aceștia pot 
și trebuie să o aducă la îm
bunătățirea calității produse
lor.

Subliniind rolul important 
pe care îl are serviciul tehno
logic șef în realizarea unor 
produse de calitate superioară. 
Directivele C.C. al P.M.R. 
privind criteriile principale 
ale întrecerii socialiste arată 
că în cadrul măsurilor luate 
în întreprindere o atenție 
deosebită trebuie acordată 
perfecționării continue a pro
ceselor tehnologice și însușirii 
celor mai moderne procedee 
de fabricație; fazele de fabri
cație se vor stabili pe baze 
științifice și cu respectarea ri
guroasă a acestora conform 
documentației tehnice. Por
nind de la aceste sarchu. în 
consfătuire s-a subliniat fap
tul să tinerii care lucrează 
la serviciul tehnologic trebuie 
să-și îmbunătățească munca, 
să-și aducă mai mult aportul la 
traducerea acestora in viață, 
legînd mai strîns munca 
lor de studiu, de cerin-

Toți tinerii

H
n lupta pentru 
continua îmbună
tățire a perfor
manțelor tehnice 
a aparaxajului e- 
lectric, comitetul 
sindicatului cu sprijinul orga
nizației U.TAL, sub conduce

rea comitetului de partid, des- 
fășurînd o susținută muncă 
politică, a antrenat în între
cerea socialistă întregul co
lectiv, muncitori, tehnicieni și 
ingineri.

Referindu-se la contribuția 
tinerilor la lupta pentru îm
bunătățirea calității produse
lor, tovarășul Gheorghe Cos- 
min, inginer șef ai întreprin
derii, arăta printre altele in 
cadrul consfătuirii :

— La întrecerea socialistă 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor alături de ceilalți 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri, e necesar să fie antre
nați toți tinerii din întreprin
dere, începind cu cei ce lu
crează în cadrul serviciului de 
aprovizionare și terminînd cu 
cei ce se ocupă de expedierea 
produselor fabricate. Pentru 
aceasta este însă nevoie de 
mai multă preocupare din 
partea organizației U.TJI.

in întrecere
zația U.T3I. trebuie să în
drume tinerii să-și stabilească 
în întrecere angajamente con
crete care să se refere la îm
bunătățirea acoperirilor gal
vanice, care să ducă la creș
terea duratei de funcționare 
a aparatajului electric, la îm
bunătățirea aspectului de pre
zentare a acestuia.

Comitetul U.T.M. trebuie să 
se ocupe îndeaproape de edu
carea tinerilor pentru ca din 
rindurile acestora să crească 
tot mai mulți fruntași în 
lupta pentru o calitate supe
rioară a produselor. în această 
direcție comitetul U.TJkL are 
datoria să cunoască în per
manență situația întrecerii, 
să cunoască fruntașii in pro
ducție dar în același timp și 
care sînt acei tineri care mai 
au greutăți în muncă. Aceștia 
trebuie ajutați și îndrumați 
îndeaproape pentru a-și în
deplini angajamentele luate in 
întrecere.

Un rol important în buna 
desfășurare a luptei pentru 
realizarea unor produse de 
calitate superioară trebuie 
să-1 aibă și controlul tehnic 
de calitate din întreprindere.

muncii controlorilor a fost 
aceea ca pe lîngă introducerea 
executării controlului preven
tiv, să se asigure o mai te
meinică pregătire profesională 
a tinerilor controlori de ca
litate.

Activitatea controlorului în 
producție este o muncă fru
moasă, o muncă de înaltă răs
pundere. Comitetul U.T.M. va 
trebui să se ocupe mai în
deaproape de educarea, de 
dezvoltarea la aceștia a spiri
tului de răspundere, a exigen

ței față de calitatea produse
lor fabricii. Una dintre for
mele cele mai potrivite în a- 
cest scop este discutarea în 
adunările generale U.T.M. a 
muncii tinerilor controlori.

Controlul tehnic de calitate 
trebuie să fie „ochiul ager" al 
întreprinderii care să nu per
mită să părăsească întreprin
derea nici unul din produsele 
ce nu sînt executate potrivit 
cerințelor unei înalte calități.

în strînsă legătură: 
calificarea - calitatea

ste un adevăr cu
noscut de toată 
lumea : nu poți să 
realizezi un pro
dus și cu atît mai 
mult unul de înal
tă tehnicitate —

dacă nu te pricepi cum să-l 
faci, dacă nu posezi cunoștin- 
'țele profesionale necesare, lată 
de ce pentru asigurarea îmbu
nătățirii continue a calității 
produselor, se arată în consfă
tuire, ridicarea continuă a ni
velului profesional al muncito
rilor, inginerilor și tehnicieni-

încă, de la proiectare rirea se execută de cele mai 
multe ori fără aceste dispozi
tive. Cauza este aceea că ser
viciul tehnologic întîrzie lan-

arietatea mare a 
aparatajului elec
tric produs la în
treprinderea „Ele c- 
troaparataj** pune 
probleme deose
bite în munca de 

concepție, atît în ceea ce pri
vește proiectarea cît și pre
gătirea tehnologiei executării 
acestora.

Cum era și firesc, în cadrul 
consfătuirii, mulți dintre vor
bitori s-au referit direct la 
munca ce o desfășoară tinerii 
proiectanți. Aceștia și-au adus 
contribuția la îmbunătățirea 
substanțială a unor produse 
ca priza dublă, comutatorul 
cumpănă, completul cu două 
și trei aparate și multe altele, 
proiectate și produse în între
prindere, au performanțe teh-

să aibă lipsa de precizie în 
munca tinerilor proiectanți. 
Intr-adevăr, munca de proiec
tare nu e ușoară. Ea incumbă o 
înaltă pricepere, specializare, 
o muncă de creație. Dar în 
același timp, și o înaltă răs
pundere. Răspunderea pentru 
calitatea desăvîrșită a produ
sului proiectat. Oricît s-ar 
strădui lăcătușii, strungarii, 
montorii și toți ceilalți mun
citori să execute in mod per
fect produsul respectiv, dacă 
acesta va porni de la pro
iectant cu un anumit defect 
de concepție, aceasta se va 
răsfrînge, va influența direct 
asupra calității produselor.

în asimilarea produselor la 
un nivel funcțional cît mai 
înalt, un rol de seamă revine 
și laboratorului de încercări

sarea lor în fabricație. Așa se

țele producției, de rezolvarea 
unor importante probleme 
care să ducă la creșterea con
tinuă a performanțelor tehni-
ce ale aparatajului electric.

organizări

s-a- discutat 
consfătuirii.

una organizare a 
muncii are o in
fluienfă directă asu
pra îmbunătățirii ca
lității produselor. 
Tocmai de aceea, 
despre acest aspect 
pe larg în cadrul

contribui din plin la creșterea ca
lității produseior.

Experiența acumulată în multe 
întreprinderi din țară, ca și re
zultatele bune obfinute chiar în 
unele secții ale întreprinderii 
„Electroaparataj", demonstrează 
marea influienfă asupra bunei or
ganizări a muncii tinerilor, pe 
care o are aplicarea inițiativei ti
nerilor de la Uzinei© „Tudor Vla- 
dimirescu’ din București : „Pen
tru cel mai organizat loc de 
muncă, pentru atitudine civilizată 
și curățenie în producție”. Apli- 
cînd această inițiativă tinerii își 
organizează mai bine locul de 
muncă, își îngrijesc mai bine ma
șinile și sculele cu care lucrează, 
iau măsuri pentru întărirea disci
plinei în muncă, pentru asigurarea 
ordir.ei, curăfeniei și frumosului 
la fiecare loc de muncă ceea ce 
are o mare influență asupra creș
terii productivității muncii și îm
bunătățirii calității produselor.

Din păcate această prefioasă 
inițiativă nu este aplicată în toate 
secțiile și atelierele întreprinde
rii : turnătorie, strungărie, secția 
chimică și altele. Cum este și 
firesc aici locurile de muncă ale 
tinerilor sînt slab organizate, pie
sele sînt aruncate la întîmplare, 
iar calitatea produselor executate 
• rămasă în urma cerințelor.

Comitetul U.T.M. va trebui să 
acorde o mai mare atenție extinde
rii inițiativei tinerilor de la Uzina 
„Tudor Vladimirescu". Pentru fie
care secție și atelier trebuie să 
se stabilească obiective în funcție 
de problemele ce se ridică în 
legătură cu buna organizare, cu 
disciplina în producție și curățe
nia la locul de muncă.

DUMITRU POPA, 
montator

Participant! Ia discuții:
ALEXANDRU NEGROIU, 

ajustor

Tinerii Ionel V!ad, Ion Bîră, Marin Torlac ?1 Ion Nicolae de la secția matrițerie con
sultă „Buletinul calității". Lucrările executate de ei au primit și de data aceasta din 

partea controlului tehnic de calitate, calificativul: „foarte bine".
nice superioare. Cu toate re
zultatele bune obținute în 
munca proiectanților, s-a ară
tat că aceștia au încă mari 
posibilități de a contribui la 
îmbunătățirea continuă a ca
lității produselor întreprinde
rii.

— Multe dintre neajunsurile 
sesizate de beneficiarii noștri 
privind calitatea produselor 
livrate de noi pornesc încă 
de la proiectare. Principalul 
neajuns în munca proiectan
ților este lipsa de precizie în 
proiectare — mici erori și ne
glijențe de calcul — care au 
influențe negative asupra ca
lității produselor. Să luăm, de 
pildă, comutatorul stea-triun- 
ghi. Acesta este unul din pro
dusele care aduce beneficia
rilor noștri unele neajun
suri — spunea în consfătu
ire tînărul Alexandru Ne- 
groiu. Neajunsul principal 
pornește de la concepția gre
șită la proiectare a canei co
mutatorului care nu are cea 
mai potrivită formă de con
strucție, din care cauză în 
timpul manevrării, rotorul co
mutatorului nu poate face 
cursa normală, blocîndu-se în
tre contacte. Micile corecturi 
făcute ulterior, nu au rezol
vat total deficiența, comutato
rul continuînd să se defecte
ze uneori în timpul funcțio
nării.

în consfătuire s-au dat și 
alte exemple, de asemenea 
„mici" erori de proiectare care 
au efecte negative importante 
asupra calității pieselor. Pa 
noul de comandă pentru as
censoare are prevăzut în pro
iect siguranțe de protecție de 
6 Amperi, deși motorul are 
puterea numai de 0,4 kW, ceea 
ce duce la defectarea moto 
rului foarte des.

lată dar. ce urmări poate

și probe cu care este dotată 
întreprinderea. Aici se verifică 
„pe viu** în toate amănuntele 
dacă produsul corespunde tu
turor normelor tehnice de ca
litate și dacă poate intra în 
producție de serie.

Cît de important este ca în 
munca de încercări la labo
rator să nu se admită nici o 
abatere de la cerințele unei 
înalte calități îl poate consti
tui următorul exemplu dat în 
consfătuire. Comutatorul stea- 
triunghi de 60 Amperi a fost 
propus de laborator spre omo
logare deși în timpul încer
cărilor au apărut unele „mici** 
deficiențe. Dovedind o slabă 
exigență față de munca pe 
care o fac, laboranții au lăsat 
„să treacă'* comutatorul cu 
acele „mici" neglijențe de 
proiectare, considerate „ne
esențiale"; aceste „mici** de
fecte s-au dovedit mai apoi 
destul de importante avînd o 
influență directă asupra cali
tății produsului respectiv.

în sectoarele de proiectări 
și laborator ale întreprinderii 
lucrează mulți tineri. în con
sfătuire s-a subliniat necesi
tatea ca comitetul U.T.M. să 
se ocupe mai îndeaproape de 
munca acestora, să întreprin
dă acțiuni care să ducă la 
cultivarea și dezvoltarea răs
punderii și exigenței acestora 
pentru calitatea produselor 
proiectate, pentru „marca fa
bricii". în același timp, con
ducerea întreprinderii va tre
bui să ajute mai mult munca 
tinerilor din serviciile de pro
iectare și laborator. Pentru 
pregătirea și specializarea a- 
eestora e necesar să se orga
nizeze un curs sau altă formă 
de îmbogățire a cunoștințelor 
profesionale. De asemenea, 
conducerea tehnică va trebui 
să studieze cu mai multă a-

Pe lîngă experiența bună popu
larizată, referatul prezentat de 
comitetul U.T.M. în cadrul con
sfătuirii scotea în evidență faptul 
că în secția presă-bachelită la 
multe mașini se lucrează încă fără 
aparate de măsură, fără aparate 
de control. Din cele 36 mașini cu 
ajutorul cărora se presează bache- 
lifa numai 11 dintre ele au mon
tate termoregulafoare de tempe
ratura. Restul nu au, deși în ma
gazie există de peste o jumătate 
de an 29 astfel de instrumente.

în astfel de condiții presarea 
pieselor din bachelită se face în 
funcție de experiența muncitori
lor și, firește, cum experiența 
este diferită și piesele din ace
lași lot de produse ies diferite. 
Conducerea întreprinderii cunoaște 
toate aceste lucruri și totuși în
tîrzie să ia măsurile necesare.

Tot în această secție nu au 
fost create condiții pentru presa
rea prafurilor de culori deschise. 
Presarea acestora se face în a- 
ceeași încăpere în care se pre
lucrează și bachelita neagra. Din 
această cauză la piesele execu
tate în asemenea condiții apar 
pete de culori diferite, care strică 
aspectul și dăunează calității.

lată dar fapte care prinfr-o mai 
bună organizare a producției pot 
fi înlăturate, poate fi evitată in
fluienfă negativă a acestora asu
pra calității produselor întreprin
derii. Aceasta depinde desigur în 
primul rînd de conducerile sec
țiilor dar și de inginerul șef și 
întreaga conducere a întreprin
derii. Conducerea întreprinderii 
va trebui să studieze posibilitatea 
organizării unei grupe „operative" 
de tehnicieni și ingineri în cadrul 
serviciilor constructor șef și 
tehnolog șef, care să se ocupe de 
rezolvarea curentă a deficiențe
lor ivite în cadrul proceselor de 
producție.

Promp idinea și operativitatea 
cu care aceștia ar acționa ar

La secția strungărie, de pildă, 
sînt necesare o serie de măsuri, 
printre care :

— aprovizionarea ritmică cu 
materialele necesare executării pie
selor, așezarea ordonată a aces
tora în ordinea prelucrării la ma
șina ;

— asigurarea zilnică cu sculele, 
dispozitivele și aparatele de mă
sură în funcție de reperele ce se 
prelucrează în ziua respectiva ;

— aranjarea sculelor în dulap 
în ordinea folosirii acestora.

De asemenea trebuie găsite și 
aplicate cele mai potrivite măsuri 
pentru fiecare secție, pentru fie
care atelier —măsuri care să ducă 
la o mai bună organizare a mun
cii. Comitetul U.T.M., printr-o 
muncă politică, susținută, să de
monstreze tinerilor importanța 
și utilitatea practică a inițiativei 
tinerilor de la Uzinele „Tudor Vla
dimirescu”. La buna organizare a 
locurilor de muncă, la introdu
cerea ordinei și frumosului 
să fie atras un număr tot mai 
mare de tineri. Comitetul U.T.M. 
trebuie să atragă la aceste acțiuni 
posturile utemiste de control care 
să popularizeze experiența bună 
dobîndifă, să organizeze diferite 
raiduri în cadrul cărora să desco
pere neajunsurile care mai există 
în legătură cu o mai bună orga
nizare a producției. în aceste 
raiduri să fie antrenați cei mai 
buni muncitori și tehnicieni pen
tru ca măsurile propuse împreună 
să ajute la îmbunătățirea calității 
produselor.

în cadrul consfătuirii, participan
ts au arătat printre altele și fap
tul că unele defecțiuni privind 
calitatea produselor se datoresc și 
unor furnizori care livrează mate
rii prime și auxiliare necorespun
zătoare. Printre întreprinderile 
furnizoare criticate au fost : între
prinderea ceramică Turda, Fabrica 
de tablă și materiale elecfro- 
izolanfe București, Uzina chimică 
Victoria, întreprinderea de indu
strie locală Tg. Mureș,

Principala îndatorire a or
ganizației U.T.M. din între
prindere este ca sub conduce
rea organizației de partid să 
desfășoare o asemenea muncă 
politică și organizatorică care 
să ducă la mobilizarea utemiș- 
tilor și a tuturor tinerilor la 
lupta pentru înfăptuirea sarci
nilor de îmbunătățire a ca
lității produselor. în activita
tea sa comitetul U.T.M. trebuie 
să se ocupe îndeaproape de 
antrenarea tuturor tinerilor la 
întrecerea socialistă al cărei 
obiectiv principal este tocmai 
realizarea unor produse de ca
litate superioară. Tinerii tre
buie să fie îndrumați și aju
tați să-și stabilească angaja
mente cît mai concrete, cît 
mai mobilizatoare, legate de 
lupta pentru îmbunătățirea 
calității produselor.

Tînărul Alexandru Negroiu 
arăta în cadrul- consfătuirii că 
uneori de la turnătorie mai 
primesc piese de slabă cali
tate care prezintă porozități 
sau care au adaosuri mari de 
prelucrare. Aceste mici negli
jențe, ce par neînsemnate la 
început, au însă repercusiuni 
negative asupra produsului fi-

— Una dintre problemele 
cele mai importante este aceea 
a asigurării unui control pre
ventiv care să înlăture din 
vreme posibilitățile realizării 
unor piese de proastă calitate. 
Ce fac însă controlorii ? Să 
luăm spre exemplu secția 
prese bachelită, spunea în 
consfătuire inginerul Ion 
Alexe. Aici, după ce întregul 
lot de piese este gata execu
tat, controlorii se apucă să le 
verifice. Piesele bune, sînt 
bune, cele ce nu corespund 
— la rebut. Procesul tehnolo
gic de presare a bachelitei- 
este un proces de producție 
complex care trebuie urmărit 
îndeaproape. Pe fiecare ma
șină și cu aceeași matriță se 
presează zilnic sute și sute de 
piese și repere. Solicitarea la 
eforturile respective face ca 
atît la matrițe cît și la mașini 
să se producă în timpul func
ționării anumite dereglări care 
se reflectă în ultimă instanță 
asupra calității produselor. 
Din păcate, în momentul de 
față, aici nu se face un control

Tinerii Mihai George și Ioachim Sine de la secția montaj© 
automate sînt fruntași în lupta pentru calitate. Iată-i 
în timpul lucrului la unul din panourile pentru ascensoare.

nai. Comitetul U.T.M. trebuie 
să sprijine mai activ organi
zația U.T.M. din secția turnă
torie, ca aceasta să se ‘ocupe 
de antrenarea tuturor tineri
lor la întrecerea socialistă al 
cărei obiectiv principal să-1 
constituie însușirea și aplica
rea în producție a procedeelor 
tehnologice modeme care să 
ducă la îmbunătățirea calității 
pieselor turnate.

O atenție deosebită trebuie 
acordată stabilirii angajamen
telor tinerilor care lucrează 
in secția chimică. Aici organi-

sistematic al mașinilor și ma
trițelor cu care se lucrează, 
control care să asigure sigu
ranța în funcționare. Or, un 
asemenea control ar asigura 
constatarea oricăror deficien
țe ivite, iar prin măsurile luate 
se pot elimina la timp defec
țiunile ivite asigurîndu-se ast
fel ca piesa să fie prelucrată 
corect, conform cerințelor li
nei înalte calități.

Ca o primă măsură stabilită 
a se lua pentru îmbunătățirea

ALEXANDRU COJOCARU, 
montator

lor, înarmarea lor cu cunoș
tințe tehnice avansate, este 
una din principalele sarcini 
ale comitetului U.T.M.

La „Electroaparataj" lu
crează foarte mulți tineri, 
numărul acestora depășind 
cifra de 1.500. Ce s-a făcut 
pentru perfecționarea aces
tora ?

Din păcate trebuie spus că 
pînă acum s-a făcut foarte 
puțin. Din numărul total al 
muncitorilor din întreprindere 
doar circa 340 sînt cuprinși în 
cursurile de ridicare a califi
cării. Dar ceilalți tineri ? Ei 
nu trebuie ajutați să-și îm
bogățească cunoștințele profe
sionale, să-și ridice califi
carea ?

— In secția prese bachelită 
lucrează mulți tineri care au 
greutăți în producție tocmai 
din cauză că posedă insufi
ciente cunoștințe profesionale 
— arăta în cadrul discuțiilor 
maistrul Gheorghe Mateescu. 
Și totuși, cea mai mare parte 
dintre aceștia nu sînt antre
nați la nici o formă de ridi
care a calificării. Comitetul 
U.T.M., conducerea secției 
manifestă un grav dezinteres

pentru această situație. „Aici, 
spun ei, poți lucra și fără să 
ai prea multe cunoștințe de 
specialitate". Cît de greșită și 
în același timp dăunătoare 
este această părere o dove
desc greutățile pe care le au 
tinerii din această secție în 
muncă, precum și calitatea 
încă necorespunzătoare a pie
selor din bachelită.

Ridicarea nivelului profe
sional al tuturor tinerilor din 
întreprindere este o cerință 
imperios necesară. In nici un 
caz ea nu poate fi rezolvată 
prin participarea a 340 mun
citori la cursurile de ridicare 
a calificării.

Printre propunerile și mă
surile discutate în consfătu- 
ire a fost și aceea ca condu
cerea întreprinderii și comite-, 
tul U.T.M., cu sprijinul cornii 
tetului sindicatului să treacă 
de îndată la organizarea în 
fiecare secție a unor cursuri 
sau alte forme de ridicare a 
calificării, în cadrul cărora 
să fie cuprinși toți tinerii. Co
mitetul U.T.M. trebuie să 
explice fiecărui tînăr în 
parte, să-l ajute să înțeleagă 
că fără să-și ridice în perma
nență calificarea profesională 
nu poate face față sarcinilor, 
mari, de răspundere, care stau 
în fața întreprinderii în ceea 
ce privește îmbunătățirea con
tinuă a calității produselor. 
Va trebui să se acorde o mai 
mare atenție unor forme de 
ridicare a calificării care și-au 
dovedit deja utilitatea în 
îmbogățirea cunoștințelor pro
fesionale ale tinerilor: confe
rințele tehnice, schimburile de 
experiență, citirea cărților teh
nice, concursurile „Să ne cu
noaștem meseria" etc. De ase* 
menea o mai mare grijă tre
buie acordată pregătirii profe
sionale a tinerilor iiigineri, 
maiștri și tehnicieni. Pen
tru ingineri și tehnicieni 
trebuie să fie organizate 
forme de specializare în ca
drul cărora aceștia să pri
mească spre rezolvare teme 
legate de îmbunătățirea cali
tății aparatajelor electrice.

Comitetul U.T.M. va trebui 
să urmărească mult mai a- 
tent modul cum se desfășoară 
cursurile, felul în care tema
tica acestora este strîns legată 
de problemele producției din 
fiecare secție, cum participă 
tinerii la cursuri etc. Cu alte 
cuvinte să urmărească zi de 
zi eficacitatea acestora și să 
intervină ori de cite ori este 
nevoie pentru continua îmbu
nătățire a muncii de ridi
care a calificării profesio
nale a tinerilor.

iscuțiile purtat©
interesant© și utile. S-au . ______
bune. Au fost scoase în evidență eforturile pe 
care le face întregul colectiv al întreprinderii 
pentru îmbunătățirea continuă a calității pro
duselor. In același timp au fost criticate cu tă
rie unele rămîneri în urmă care îngreunează 

ridicarea nivelului calitativ al produselor. Pentru înlătu

în cadrul consfătuirii au fost 
spus mult© lucruri

rarea acestora, pentru îmbunătățirea activității întreprin
derii s-au făcut propuneri, au fost elucidate unele probleme, 
au fost stabilite măsuri. Conducerea întreprinderii va lua 
fără îndoială măsurile cele mai eficace pentru îndreptarea 
neajunsurilor semnalate în consfătuire, pentru obținerea 
unor noi succese în ridicarea calității produselor.

In activitatea sa, pe lîngă eforturile întregului colectiv, 
întreprinderea are nevoi© de mai mult sprijin și din partea 
direcției generale tutelare din cadrul Ministerului Metalur
giei și Construcțiilor de Mașini care trebuie să urgenteze 
dotarea și completarea întreprinderii cu unelte aparate de 
măsură și control. Totodată, întreprinderea are nevoie de 
mai mult sprijin în aprovizionarea ritmică cu materialele 
necesare desfășurării norma la a procesului de producție.

Trăgînd toate concluziile din această consfătuire bogată 
în învățăminte, comitetul U.T.M. va îndruma desigur organi
zațiile U.T.M. din secții și servicii să mobilizeze toți tinerii, 
de la primul pînă la ultimul, de la cel ce se ocupă cu pro
iectarea, stabilirea tehnologiei, aprovizionarea și pînă la cel 
ce expediază produsul, la lupta continuă pentru îmbunătă
țirea performanțelor tehnice ale produselor.

Consfătuirea a scos în evidență dorința tinerilor de la 
întreprinderea „Electroaparataj" d© a spori contribuția 
lor la îndeplinirea angajamentelor p© care colectivul între
prinderii și le-a luat în întrecerea socialistă pentru o pro
ducție sporită, pentru calitate superioară.

Pagină realizată des

Ing. NICOLAE STATE
VASILE DINULESCU

Fotografiile: O. PLECAN



în muncă.

Scrisori de la cititori

■»

Afoz/c din fur nu mi-e străin"

Cum
te comporți 
în societate

anul IV este adunare„La 
generală pentru a discuta ca
zul de ieri"^. Vestea aceasta 
circula nu de mult printre ele
vii școlii de meserii din Blaj.

Ce se întâmplase 7
Fiind in una dintre pauze, 

elevii Victor Orian și Sever 
Rusu ieșiseră la poartă. Toc
mai atunci trecea pe stradă o 
femeie. Ca să se „distreze** cu 
început s-o însoțească pe tre
cătoare adresindu-i o adevăra
tă ploaie de glume proaste. 
Jignită de o asemenea pur
tare, tovarășa s-a adresat con
ducerii organizației U.T.M. a 
școlii.

— Orian 7 s au întrebat 
membrii comitetului tUrJț- 
Nu ne iniră. Și in alte caruri 
s-a mai purtat așa...

Nu cu mult timp înainte. Ic 
'Comitetul U.T.M. sosise o a'.:ă 
„veste". Aflîndu-se intr-un 
tren, Victor Orian a început 
să se certe și să vorbească 
urit unui taxator care, pe 
bună dreptate, îi reproșase ci 
se poartă necuviincios față a'e 
călători, că nu respectă re
gulile călătoriei.

Organizația U.T.M. a hotărât 
ca aceste cazuri sâ fie discu
tate într-o adunare cu întreg 
colectivul anului IV, adunare 
care să aibă ca temă 
portarea în societate a 
lor".

Mulți elevi fruntași, 
plinați care se poartă 
zat atât în școală dt și

Mă înscriu la discuția despre 
comportarea tinerilor în muncă, 
în viață, povestindu-vă cîteva în
tâmplări sau — mai bine zis ~— 
vorbindu-vl despre unui dintre 
tovarășii noștri de muncă.

Se numește Isache Nicolee, 
n-are mai mult ce 25 de ani și 
este ca înfățișare — un tînăr obiș
nuit. Lucrează la noi, la atelie
rul mecanic central a! Comb ha
tului Chimic Borzești, ca lăcătuș 
mecanic.

Prin ce s-a făcut apreciat Isa
che în rmdul colectivului nostru 
de muncitori î In primul rînd, pr;n 
modul cum munces‘e. La anii să:, 
el es*e un muncitor exceler* pa
sionat și perseverent. Stima și pre
țuirea colectivului și-a căpătat-o 
însă și pentru aheeva : pe-—, fap
tul că tot ce se petece în jerai 
lui — încep;nd cu fap‘ele coti
diene la locul de muncă și ter
minând cu strada, orașid, blocul in 
care locuiește — totul M iatem 
sează, îi cap'ează ate-^.o, U de
termină să .n‘err?M. Foar*e mtdf 
e$‘e apret ai per-rj g- a. pe—s 
atenția și af^orW pe care, oi

proprie inițiativă îl acordă tineri
lor care au nevoie să-și ridice 
calificarea profesională.

Cu aproape un an în urmă, ce 
pilda, a fost angajat în secția 
noastră un tînăr nou, lancu Stan- 
ciu. Ceva meserie de lăcătuș știa 
el, dar la instalații de tipul celor 
cu care lucrăm noi în Combinatul 
Chimic Borzești nu mai lucrase. 
Ori as*a era egal cu necesitatea

* la 
se

ce a învăța totul aproape de 
început. Isache l-a văzut că 
descurcă greu.

— Am să te ajut, l-a propus 
lui Stanciu. Vrei!

— Bineînțeles, că vreau.
Se Lcra la monta-ea greblelor 

ta camereie de clorurare. Lucrări 
foarte pretențioase, care puneau 
tndie probleme, în special la 
cercarea pieselor față de axele 
tnetân'or, față de planșee... Fie
care d ”'e monturi ave* timpul 
măsiraf, dar Isache nu precupețea 
tuorf ca să-l ajute pe Stanc'ru, 
săi învețe.

•— Ce-fi o'erzi vremea î l-eu 
zis un ~i lui 'sache. Are d:plomă I 
Are. Sâ se descirce singur. Cind

el

O problemă de familie

„com- 
elevi-

discf- 
cfrfli-

___.... . p« 
stradă, acasă etc. au luat cu- 
vîntul. Alexandru Simu, Ion 
Birilă, Traian Boțea și c'*-. 
colegi i-au arătat lui Ori ai 

Rusu de ce e urâtă, nedem- 
purtarea lor.

mul rezultat pozitiv ob- 
r.rrt a fost faptul că cei cri- 
ncari și-au recunoscut în adu
nare vinovăția, că de-atunci se 
observă in purtarea lor o 
schimbare în bine. Ceea ce 
înseamnă că adunarea noastră 
a fost de folos,

SERAFIM DUICU 
profesor

ea sâ ascundă. Lă&ați-mâ 
mâ mai necăjiți și voi-

— S-a purtat iar urit 
tine?

A început sâ plîngâ.
asLa era realitatea. Bărbatul 
ei. șeful echipei noastre, avea 
convingerea că față de o fe
meie trebuie să te porți brutal 
ca să te respecte, după el asta 
însemna să dai dovadă câ ești— 
„bărbat-. Pană se purta urit 
cu soția, cheltuia banii fără 
rost, îi găsea pricină din te 
miri ce. In seara «ceea 1 se 
păruse că— o haină nu e a- 
șezată bine în -- --
apucat s-o cere. 
Și lucrul acesta

cu

Da,

cuier «i s a 
s-o krreaseâ- 

_______ _ _ nu4 făc-jse 
mimai o datâ. se hriîmpli 
mereu.

„Ce ne facem ?■» ne-am în
trebat noi. Doar nu patera 
lăsa lucrurile sâ meargă așa. 
E adevărat că Petre Pană 
muncea bine, condusese echi
pa în așa fel îneît se afla 
mereu numai în frunte pe 
graficul calității finisajelor de 
locuințe. Iar față de noi, în

Grupa integralistelor
Grupa de fete din anul II 

al Facultății de educație fizi
că din cadrul Institutului pe
dagogic de 3 ani din Cluj, a 
obținut, la sfîrșitul sesiunii 
de iarnă, cele mai bune rezul
tate pe facultate în ceea, ce 
privește situația 
tură : Sîntem 18 
18 integraliste.

Pregătindu-ne 
tematic pentru fiecare semi
nar, sesiunea de examene nu 
a fost o perioadă de transfor
mare a nopților în zile, ci o 
perioadă de recapitulare a 
jnateriei învățate.

In vederea pregătirii pen

la învăță- 
în grupă și

în mod sis-

tru examene, am format șl 
grupe de învățătură, am aju
tat pe colegele noastre mal 
slab pregătite.
Această metodă a dat rezul

tate foarte bune. Studentele 
Gyorke Reka, Ciunda Aurica 
și Balaș Elena, care anul tre
cut au fost slabe la învăță
tură, au reușit anul acesta sâ 
obțină în sesiunea de iarnă 
numai note peste 7.

Aceste rezultate ne bucură 
foarte mult, în semestrul al 
II-lea succesele noastre vor 
fi și mai frumoase.

y. GODJA 
aiudeniă

echipă, se purta ca un ade
răm cap de familie. Acasă 
insă -uita’ sâ se poarte la feL 
Putesm sta nepssâtcri ? Ne
am glndi: de aceea că tocmai 
nou tovarășii de muncă, avem 
datoria sâ intervenim, 
sfătuim, sâ i arâtâm câ

— Uite ce e. ne-am zis, 
vine ne adunăm toți.

Și ne-am aduna:. Am 
ma:-o și pe Zenovla.

L-am criticat aspru, 
prietenește, i-am spus in 
totul, părerea și dezaprobarea 
noastră in legătură cu faptele 
lui.

Am vorbit toți, toți membrii 
echipei. N-am tăcut nici unuL 

__Au trecut trei luni de a- 
tunci. Soții Pană se înțeleg 
mai bine, și-au cumpărat mo
bilă nouă, și-au făcut haine 
noi. De atunci Zenovia vine 
în fiecare zi la lucru vesela.

— Ei. ce zici ? l-am între
bat intr-o zi pe Petrică. Nu 
e mai bine așa ?

să-1 
gre-

cum

che-

dar 
iată

NICOLAE DAN 
zugrav — Pitefti

o fi la o adică o să ajungă să 
te și întreacă... Pariem că tu, care 
ești acum cel mai bun, o să 
rămii în urmă...

Și iată că „previziunea" s-a în- 
timplat : în decembrie 1961 Stan- 
ciu a câștigat întrecerea. Isache a 
trecut pe locul doi. Unii s-au mi
rat însă că tocmai atunci Isache 
era foarte bucuros.

— Te bucuri ? l-au întrebat ei.
— Păi, cum nu ?
Și în acest caz, ca și în altele, 

Isache dovedește că a te purta 
ca un tînăr înaintat în muncă, in 
viață înseamnă să nu te gîndești 
doar la tine, ci să privești mereu 
în jur, să intervii acolo unde este 
nevoie pentru ca lucrurile sa 
meargă mai bine, pentru ca oa
menii să trăiască în chip socialist, 
să se poarte civilizat, lată, în 
privinfa aceasta, și un alt exem
plu.

Isache locuiește,în Onești, blo
cul 9, cvartalul 2, apartamentul 3. 
Vecină cu el, la apartamentul 4, 
este o familie, soț și soție,
care se certau mereu, per.hu
lucruri de nimic. „Ce fel de viață 
o mai fi și asta ?“ se întreba Isă- 
che, suferind el pentru că în zi
lele noastre doi oameni, care au 
toate motivele să 
își iroseau timpul 
căutat să stea de 
doi soți.

— Viața e atîf 
In Onești, ca peste tot, sînt ai'ea 
prilejuri ce bucurie și de ferici
re... Nu e stupid să vă consumați 
d'pele, cind sinteți împreună, în 
ce-turi absurde ?

Și ;-a ajutat, prietenește, cu tact, 
cu răbdare, pe cei doi soți să 
pestă face deosebirea între ceea 
ce e frumos și esențial în 
și— nimicurile care erau 
certurilor lor zilnice...

— Intervii peste fot, i-am zis 
noi.

— Da, intervin. Pentru că so
cotesc că nimic din jur nu mi-e 
străin...

Ne-au rămas în minte vorbe'e 
lui Isache : „nimic din jur nu mi-e 
străin**. Adică, nu sta nepăsător, 
adă-fi peste tot partea ta de con
tribuție, în muncă, în viață, fă a- 
ceasta de pe pozițiile unui om 
înaintat.

Luminile s-au stins, cortina 
s-a ridicat și în fața celor 
aproape 300 de țărani colecti
viști din comuna Morteni, 
raionul Găești, a început să 
se desfășoare viața clocotitoa
re a unui colectiv de îngriji
tori de animale.

Piesa lui Mihail Davidoglu 
„Baba Dochia și brigadierul“ 
prezentată în premieră acum 
două seri de Teatrul de Stat 
din Pitești în fața colectiviș
tilor din comuna Morteni s-a 
bucurat de un binemeritat 
succes. Regia lui Radu Sorin 
Grigorescu și interpretarea ac
torilor ’ 
Mareș, 
Ileana 
Buciu, 
lalți au scos în evidență ideile 
principale ale piesei ajutîndu-i 
pe colectiviști să înțeleagă și 
mai bine mportanța deosebită 
a dezvoltării sectorului avicol 
în G.A.C.

In premieră colectivul tea
trului piteștean a mai prezen
tat, de asemenea, în fața co
lectiviștilor din comuna Dră- 
gănești piesa „Neamurile- a 
lui Teofil Bușecan.

Ioana Ciomîrtan, Irina 
Mihail Milcoveanu, 

Anghelescu, Valeriu 
Cornel Poenaru și cei-

ION ARGEȘ

Poezii, cîntece, dans

trăiască fericiți 
fără rost. Și a 
vorbă cu cei

de frumoasă !

viață 
cauza

GHEORGHE ROMAN 
turnător — Combinatul Chimic 

Borzești

Pentru tinerii din Orăștie, regi
unea Hunedoara, a devenit tradi
țională organizarea „Joii tineretu
lui". în ultimul tifhp, 
narilor cate participă 
neretului" este mult 
față de anul trecut, 
pentru că programul 
este mai atractiv, mai plăcut.

La ultima „Joie a tineretului" 
de exemplu, tinerii au participat 
la concursul de poezii și au as
cultat cîntece de muzică populară 
și ușoară interpretate de tovară
șii lor de muncă.

Obișnuitul dans al inimioarelor a 
fost deosebit de data aceasta. Pe 
inimioarele purtate de băieți era 
scris un nume de fără, iar pe cele 
e:'e fetelor un nume de capitală. 
Cind s-a anunțat „dansul inimioa
relor", fiecare tînăr trebuia să 
cheme la dans partenera ce purta 
numele capitalei 
tivă. Astfel s-au 
reamintit 
geografie.

Fiecare 
organizată 
ganizație U.T.M. din Orăștie, adu
ce ceva nou, atractiv și educativ.

numărul ti- 
la „Joile fi- 
mai mare
Și aceasta 

acestor seri

unele

din tara respec- 
distrat și și-au 
cunoștințe de

a tineretului",

L CHIȚLMIA

•-

T- de chimie al Casei pionierilor din Petroșani
Foto : L CUCU

Stemele Craiovei
tema vechii Cra- 
iove era un scut. 
In centru, pe fond 
roșu ca singele, se 
decupa cu aur un 
leu — simbolul pu
terii — iar dede- 

linia încremenită a 
un pește albastru.

subt, sub 
unei ape ... .

Am văzut o astfel de stemă 
la muzeul orașului și admi- 
rînd arta de bijutier a vechi
lor meșteri, am realizat, într-o 
frîntură de clipă, sensul unei 
istorii întregi, întinsă pe sute 
și sute de ani.

Am ieșit afară, în lumina 
crudă a dimineții de martie... 
Mă gîndeam, suprapunînd ve
chea stemă, imaginii de azi a 
orașului — a cărui emblemă e 
Uzina „Electroputere" și silue
ta grațioasă a noilor blocuri 
i— la marile bătălii și asalturi 
care au zguduit, în timp, pu
terea asupritoare, cidminind 
cu transformările înnoitoare 
ale prezentului.

Vechea stemă poartă pe ea 
urma de spadă a lui Tudor din 
Vladimiri, primul domn al ce
lor de jos, intrat în Craiova, 
spune cronica, la 1 
1821, „în fruntea a 
panduri și 7 tunuri".

27 ani după trecerea 
Tudor VZ-hh.-f------ ,
ieșit în stradă, primește

martie
8000 de

evenimentele cart au deda 
epocii Dar, după fiecare dxn 
aceste asalturi, după fiecare 
răscolire de talazuri a mîniei 
poporului, singele din stemă 
devine mai bogat, mai fier
binte. Reprimarea e cruntă, 
clasele de sus neșovăind sd 
recurgă la asasinatul in masă 
și torturi bestiale. In noiem
brie 1860, „răscoala patentări
lor" — a micilor meseriași cra- 
ioveni împovărați de dările 
ruinătoare — se soldează cu 
12 impușcați și 158 de 
arestați, bătuți îngrozitor 
condamnați la mulți ani_ 
temniță grea. Anul de văpaie 
1907 dă Olteniei peste 4000 de 
victime, iar Craiovei, cîteva 
decenii mai târziu, spectacolul 
sinistru a sute de schelete 
descoperite în beciurile pră
bușite ale prefecturii poliției.

In 1934, la Craiova are loc 
procesul conducătorilor co
muniști de la Grivița. De pe 
banca acuzaților, transformată 
în tribună de luptă a clasei 
muncitoare, tovarășul Gheor- 

trimite
l lup-

iova le-a primi*, ca pe arma 
cta mai de preț tw minuwaîa 
bc:dlie a libertății.

^Și stema străveche primeș
te cel din urmă asalt 23 
August 1944 Ceasul libertă
ții sună. Cîteva luni mai târ
ziu, in dimineațațde 24 fe
bruarie, mii de muncitori si 
țărani, conduși de comuniști, 
asediază, printr-o ploaie de 
gloanțe, prefectura in care se

ca „produse tipic autohtone", 
doar bidul împletit și lampa 
de gaz, toată industria măr- 
ginindu-se la cîteva ateliere 
și fabrici minuscule, care ar 
încăpea toate, dacă-ar mai fi, 
intr-o singură hală a Uzinelor 
^lectroputere".

Istoria lui „Electroputere" 
începe in 1949. Ea se înscrie 
in mărețul plan de electrifi
care a țării, conceput de 
partid, și devine, sub condu
cerea comuniștilor, istoria 
unei ample și pasionante în
treceri a noului, o întrecere 
cu vaste ecouri în viața de 
fiecare zi a Craiovei. Pe un 
cimp din marginea orașului,

viguros pe tabelul de realizări 
al uzinei: se produc printre 
altele, începînd din 1951, trans
formatoarele de 1000, 1800 și 
5600 kilowați, iar in 1955 apa
re pe standul de probă cel 
dintâi transformator electric 
de 20.000 kilowați. Intre timp, 
noi contingente de tineri înva
ță, sub conducerea comuniști
lor, să devină muncitori de 
înaltă calificare, oameni îna
intați ai patriei noi. Intre timp, 
„Electroputere" trimite țării și 
generatoare de curent conti
nuu, și locomotive electrice de 
mină, și tramvaie moderne, și 
echipament electric pentru re
țelele de înaltă tensiune. în

Gheorghiu-Dej 1 
întregi mesajul

inși 
fi 

de

incuibaseră ultimii agenți 
tonescieni și fasciști.

an-

____ __________ lui 
Vladimirescu, orașul 

’—cu 
aclamații și vuet de clopote 
cortegiul revoluționarilor pa
șoptiști din Izlaz.

Și „asalturile la stemă" con
tinuă, amestednd orașul în 
toate marile răscruci istorice 
ale poporului nostru, făcîndu-l 
șă dețină un loc de frunte în

ghe 
țării 
tei înflăcărate pentru sfă- 
rîmarea cătușelor burghezo- 
moșierești, pentru libertate și 
viață nouă. Zidurile cazărmii 
în care s-a ținut procesul (as
tăzi muzeu, loc de evocatoare 
pelerinaje, înconjurat de dra
gostea fierbinte a oamenilor), 
n-au putut înăbuși cuvintele 
înaripate, deschizătoare de 
zări noi. Laolaltă cu țara, Cra-

La biblioteca clubului Școlii de meserii din Bacâu
Foto : N. STELORIAN

„Șoseaua milionarilor^
dt Petru Vintilă

Citind reportajul lui Peiru 
Vintilă ai sentimentul că 
participi nemijlocit la pro

cesul grandios de colectivizare a 
agriculturii care se desfășoară în- 
tr-un ritm impetuos pe întregul 
cuprins al țării. Reportajul poartă 
titlul semnificativ : „Șoseaua mi
lionarilor".

Geografic, șoseaua pornește 
din partea de nord a Timișoarei, 
străbate raionul Sînnicolau Mare, 
adur.îr.d de o parie și de alta „ca 
niște mărgăritare, localități colec
tivizate, cu gospodării multilateral 
dezvoltale, cu fonduri de bază ce 
depășesc de patru și chiar de 
opt ori milionul — Biled, Sandra, 
Lovrin, Sînnicolau Mare, Cenad".

j.Freneiic și neobosit descoperi
tor al realității imediate", repor
terul Petru Vintilă descoperă cu 
adîncă admirație și emoție trans
formările petrecute în acești ani 
în cîteva comune din regiunea 
Banat. Autorul consemnează da
tele realității sociale, elaborînd 
niște „însemnări de călătorie", 
cum însuși le numește.

Modalitatea utilizată cu această 
intenție este și ea simplă : de
scrierea, cu opriri semnificative 
pe aspecte și detalii diverse, din 
care se încheagă o imagine glo- 
ba'ă a reaiifății consemnate. Auto
rul se dorește un cronicar obiectiv 
în transcriere, participant enoț-o- 
ne- Ia bucur..e colectiviștilor.
As- e câ modal^taiea »easă tu 
esp -â c&rw o cupnnce'e rr>o-.c- 
grarrcă, 6 se -es- Tge U a emâri 
fxJe-, I n ar, niște inf’mpîări cj 
tîfc. Pom’nd de la Timișoara în 
căruța gugulanului plecat să-și 
vîndă ionaihanele la șes, autorul 
are nenumărate priiejuri de a 
descoperi asemenea fapte cu tîlc, 
revelatorii pentru existența umană 
în condițiile socialismului. Rapor
tată la dimensiunea uriașă a pre
zentului socialist (construcțiile în
tinse ale gospodăriei colective, 
bogăția ei, care întrece cîteva 
milioane) imaginea gugulanului 
,,individual” pare desprinsă din- 
fr-un cadru arhaic : „Stăteam în 
căruța gugulanului singuratic ca 
într-un străvechi car dacic, parcă 
mergeam pe un drum oarecare 
cu două milenii în urmă". în 
această alăturare arhaică cifrele 
înscrise pe panoul realizărilor 
G.A.C. „Drum Nou" din Beciche- 
recul Mic capătă virtuți artis
tice. Față de mărimea averii gos
podăriei colective gugulanul are 
sentimentul pătrunderii înfr-un 
univers cu totul nou, unde kilo
gramele lui de mere nu înseamnă 
aproape nimic.

Confruntarea antitetică dintre 
prezent și trecut este un proce
deu des utilizat. Trecutul aparține 
amintirii reporterului care a mai

,,călcat” aceste locuri, de aceea 
impresiile rezultate din confrun
tare sînt notate laconic, fără in
sistență pedantă. La Biled, răz
boiul lăsase „casele arse, înnegrite 
de fum”... ..gara ciuruită de gloanțe 
și obuze". Acum, o gară pașni
că, străzi „trase cu echerul", 
cinematograful „23 August”, „Că
minul cultural”, „Cofetărie”, ,,Mă
celărie”, „Frizerie” și altele.

Există în reportajul lui Petru 
Vintilă intenția de a sugera pro
cesul viu al preocupărilor econo- 
mico-organizatorice ale țăranilor 
colectiviști (o adunare generală, o 
ședință pe raion, consfătuiri de 
producție), dar nu în această în
cercare stă valoarea cărții, căci 
pentru asemenea cuprindere s-ar 
fi cerut un studiu mai îndelung, 
atent și multilateral, deci o cer
cetare monografică.

Faptele, cifrele, sentimentele 
înregistrate de reporter, chiar 
dacă nu totdeauna se încheagă în 
realizări artistice de mare forță 
tind spre un scop cu o semni
ficație majoră : reliefarea unui 
portret moral colectiv, văzut prin 
nobila sa manifestare, în nume
roase ipostaze, fiecare avînd func
ția de a completa cu încă o ca
litate chipul înfîlnif anterior. Căci 
reportajul realizează o imagine de 
ansamblu a preocupărilor țăranu
lui de astăzi, a vieții colectiviste.

C. STANESCU

„Sanda învajă 
limba rusă"

De curînd a apărut în li
brării volumul „Sanda 
învață limba rusă", pri

mul din seria manualelor de
limba -fusă editate de „Edh 
tura Științifică" și destinate 
copiilor între 5 și 14 ani.

Acest prim volum se adre
sează copiilor de vîrstă pre-, 
școlară, între 5 și 7 ani.

Scopul cărții este de a-i fa
miliariza, într-o formă accesi
bilă și atractivă, cu cele mai 
uzuale cuvinte și expresii ale 
limbii ruse, legate de realita
tea imediată a copiilor, pre
cum și de a le forma deprin-, 
deri de pronunțare și de con
versație cit mai corecte. Pre
zentarea întregului material
se face exclusiv pe calea in-, 
tuitivă, pe baza ilustrațiilor.

Cartea este bogat ilustrată 
și cuprinde numeroase exer
ciții, constând din diverse 
jocuri cu ajutorul cărora copiii 
vor putea să asimileze mai 
ușor materialul respectiv.

Volumul II din seria „Sanda 
învață limba rusă" se va a-
dreaa copiilor de vîrstă șco
lară, latre 7 și 9 ««i.

„Rossini“ de George Sbîrcea
Care dintre cunoscătorii o- 

perei lui Pușkin, ascultând la 
Teatrul de operă admirabila 
operă bufă „Bărbierul din Se
villa" sau în sala de concert 
captivanta uvertură la „Wil
helm Tell", nu și-a amintit 
cuvintele marelui poet rus : 
„Sunetele lui Rossini se re
varsă, clocotesc și ard ca să
rutările tinerești, mistuindu-» 
se în flacăra iubirii”.

După decenii, opera lui Ros
sini ne cucerește într-adevăr 
prin valurile muzicii ei, prin 
tonicul ei optimism.

George Sbîrcea, autorul 
unora din cele mai izbutite 
monografii romînești închina
te unor compozitori de operă, 
a publicat în Editura Muzi
cală a Uniunii Compozitorilor 
din R.P.R. o interesantă lu
crare despre viața și opera 
lui G. Rossini. De-a lungul 
celor 240 de pagini ale mono
grafiei, George Sbîrcea se 
dovedește a fi nu numai po
sesorul unui remarcabil talent

publicistic dar și un adînc 
cunoscător al muzicii veacului 
trecut în general, al creației 
lui Rossini, în special. După 
o substanțială analiză a epocii 
în care a trăit și a creat ma
rele maestru italian, autorul 
se oprește asupra unora din
tre lucrările sale.

Elaborînd această monogra
fie, George Sbîrcea nu numai 
că a cercetat zecile de lucrări 
închinate lui Rossini, dar a 
întregit informația cărții și 
prin cîteva cercetări făcute 
personal în Italia și la Paris 
cu privire la viața și opera 
talentatului compozitor ita
lian.

Vasta lucrare închinată lui 
Rossini nu este numai o lu
crare de seamă în domeniul 
muzicologiei ci și o lucrare 
de popularizare în care fie
care tînăr poate sorbi învă
țături de preț pentru întregi
rea cunoștințelor de cultură 
muzicală.

I. SA VA
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nai, care a trasat sarcina me
canizării rapide a agriculturii. 
Atunci, în acel februarie, au 
fost dărîmate vechile ateliere 
care ocupau locul acesta, niște 
maghernițe afumate și triste, 
a căror „zestre tehnică" se 
compunea (bilanțul merită să 
fie transcris !) din 6 strunguri 
acționate cu curele de trans
misie, două mașini de găurit, cî
teva menghine și un singur a- 
parat de sudură autogenă... 
S-a turnat beton peste retor
tele vechii coxerii (niște gropi 
săpate în pămînt, adinei de 
5—6 metri, în care oamenii 
munceau înnebuniți de căl
dură), și pe aceste temelii 
s-a ridicat uzina de azi, care 
împodobește străvechiul co
vor al ogoarelor oltenești cu 
motivele noi, moderne, ale 
științei și tehnicii avansate.

Spațiul nu ne îngăduie să 
punctăm pe larg și celelalte 
înnoiri industriale ale Craio
vei de azi, cum ar fi, de pildă, 
marele depou C.F.R. — ridi
cat de brigadieri în iarna anu
lui 1949, ca ecou la „hei-rup"- 
ul entuziast al Bumbeștilor — 
sau Fabrica de confecții „I. C. 
Frimu", sau Fabrica de textile 
„Independența"... Vom încheia 
acest capitol la poarta orașu
lui, în câmpia solitară până 
mai ieri, dar care devine azi, 
sub ochii larg deschiși ai lo
calnicului, arena celor mai 
spectaculoase prefaceri.

Conform Directivelor celui 
de al Ill-lea Congres al parti
dului, peste câmpia aceasta, se 
va ridica, peste dțiva ani, cel 
mai mare combinat de chimi
zare complexă a gazului me
tan din patria noastră. Numai 
una dintre fabricile combina
tului — cea de îngrășăminte — 
va produce anual, de două 
ori mai mult decît combinatul

vor valorifica și mai din plin 
frumusețea într-un decor în 
care totul e nou, luminos, 
servind omului și ridicînd 
poema celui mai înalt elogiu 
al său. Partidul a trasat sar
cina unei rapide și armonioa
se dezvoltări a orașului, a ri
dicării lui pe verticala mari
lor planuri de construcție ale 
epocii noastre.

Se construiește febril, se 
construiește intens. Numai 
în 1961 au fost date în folo
sință peste 1.000 apartamente, 
s-au modernizat zeci de kilo
metri de străzi, s-au plantat 
noi hectare de spații verzi 
(un capitol cu grave restanțe 
în istoria vechii Craiove!), 
s-au înmulțit lampadarele cu 
tuburi fluorescente...

Un capitol aparte, cu pro
funde ecouri în viața de azi 
a orașului, îl constituie noile 
construcții social-culturale, 
noile locașuri de cultură și 
artă.

Ridicarea culturală a Cra
iovei este opera acestei tul
burătoare tinereți a orașului, 
care ține de mai bine de 17 
primăveri. în anii aceștia, 
Craiova a devenit oraș uni
versitar. Inaugurat în 1947, 
Institutul agronomic „Tudor 
Vladimirescu" a înmînat, 
pînă acum, peste 2.000 de di
plome de ingineri agronomi 
și mecanizatori. Institutul 
dispune de 17 laboratoare și 
o bibliotecă cu peste 60.000 
de volume, iar în ce privește 
condițiile de viață ale studen
ților vom aminti cele cinci 
cămine și o somptuoasă casă 
de cultură.

Institutul agronomic, că
ruia i s-a alăturat în ultimii 
ani și un institut pedago
gic, larga rețea de școli, fac 
din Craiova un oraș al tine-

din Roznov, intrecînd de cir
ca 15 ori întreaga producție 
de îngrășăminte azotoase a a- 
nului 1958 !

cestor ritmuri noi, 
de nevisat altă
dată — ritmul si
renelor, ritmul 
planurilor de stat, 
ritmul întrecerii 
socialiste — le

vom adăuga și noul avînt con
structiv care cuprinde astăzi, 
pe zi ce trece, orașul întreg.

E o muncă uriașă. care 
pune animatorilor ei proble
me multiple și deosebit de 
complexe. Au moștenit un 
oraș al celor mai silnice îm
perecheri de culori și de linii. 
Au moștenit un oraș în 
care domneau arbitrariul și 
haosul, sfidarea (sau ne
cunoașterea !) celor mai ele
mentare legi ale urbanis
ticii (la care se adăuga și 
gustul „personal" al negusto
rului sau proaspătului îmbo
gățit, seduși îndeobște de cele 
mai hilare combinații ale ar- 
hitecților de mâna a patra), 
în plin centrul Craiovei erau 
străzi întortocheate și strimte 
ca niște ulițe vechi, de ba
zar.

Dar Craiova de azi e în 
plină febrilitate a înnoirii. 
Centrul orașului, devenit de 
cîțiva ani un vast șantier, 
s-a și împodobit cu nunieroa- 
se blocuri moderne, încon
jurate de arbori decorativi și 
ronduri de flori. Alte blocuri, 
la roșu, își vor primi în cu
rînd sutele de noi locatari. 
Vechile monumente de arhi
tectură — cîteva clădiri sem
nate de pana inspirată a 
vestitului Mincu — n-au dis
părut, ci, integrate poetic în 
viziunea orașului viitor, își

1959, la aniversarea a 10 ani, 
uzina raportează o creștere a 
producției de peste 25 de ori. 
Calitatea și gradul de moder
nizare a produselor cresc și 
ele în același tempo accelerat, 
marca „Electroputere" gravată 
în metal devenind astăzi o 
mîndrie și un gir. Actualitatea 
uzinei sînt giganticele trans
formatoare de 40.000 și 60.000 
kilowați, fiecare din ele o a- 
devărată uzină.

...Cît a trecut de la moto
rașul electric de 4,5 kilowați ? 
Dar cît a trecut de pe vremea 
cînd „industria** urbei erau 
biciușca și sticla de lampă ?...

Același ritm impetuos și la 
Uzina de mașini și unelte a- 
gricole „7 Noiembrie" — celă
lalt pivot al industriei craio- 
vene. Și aici, tot ce se vede 
e nou. Cronica uzinei debu
tează în februarie 1951, odată 
cu primul nostru plan cinci-

pe locul unor ateliere năruite 
de bombele ultimului război 
mondial, constructorii încep 
să ridice — într-un ritm ce 
prevestea, parcă, marile vic
torii de mai târziu — arhitec
tura impresionantă a zecilor 
de clădiri și hale moderne, 
în anul următor, uzina tră
iește prima ei sărbătoare: 
primul motor electric cu em
blema „Electroputere". Era un 
motor micuț, doar de 4,5 ki
lowați, dar în mîinile făuri
torilor lui stălucea atunci, în 
învelișul de oțeluri cromate, 
cu lumina vie a primei vic
torii. Dovada fusese făcută ! O 
dată cu descifrarea tot mai 
rapidă a secretelor 
odată cu sosirea în uzină a 
primilor muncitori și ingineri 
specializați în U.R.S.S., vic
toriile se înmulțesc, noi ci
fre, mareînd tot atâtea pro
duse moderne, se încolonează

aniu trecut 17 
atunci... Redu- 

dimensiuni 
efigie, stema 
ur și singe 

| este astăzi un sim
plu obiect --------

zeu... Ce ridică orașul 
Ce linii, ce culori, ce 
be ?

„Orașul cu o mie 
șieri" a devenit în anii ace
știa, o puternică cetate a in
dustriei moderne.

Este cea dintâi trăsătură a 
înnoirii orașului, apărută 
brusc și masiv, pe loc gol. 
Capitală a unei Oltenii „emi
namente agricolă", unde în 
1944 — deci în plin secol al 
energiei atomice — existau 
peste 40.000 de pluguri de 
lemn, vechea Craiovă oferea,

de mu- 
în loc?
podoa-

de mo-

tehnicii,



Schimb de experiență
La întreprinderea „Elec

tromotor" din Timișoa
ra, numai în cursul a- 

nului 1961, peste 100 de ti
neri au făcut 212 propuneri 
de inovații dintre care 78 au 
și fost aplicate în procesul 
de producție, aducînd între
prinderii economii antecal- 
culate în valoare de aproape 
300.000 lei.

Comitetul organizației de 
bază U.T.M. de la această în
treprindere, sub conducerea 
organizației de partid, s-a 
preocupat îndeaproape de an
trenarea a cît mai mulți ti
neri în mișcarea de inovații. 
El s-a îngrijit ca toți tinerii 
să frecventeze cu regularitate 
cursurile de ridicare a califi
cării profesionale.

Pentru popularizarea expe
rienței dobîndite de organiza
ția U.T.M. de la întreprinde
rea „Electromotor" în privin
ța antrenării tinerilor la miș
carea de inovații, Comitetul 
orășenesc U.T.M. Timișoara, 
a organizat acum cîteva zile 
un schimb de experiență la 
care au participat numeroși 
tineri din întreprinderile ti
mișorene cu profil asemănă
tor.

Schimbul de experiență s-a 
dovedit a fi deosebit de folo
sitor.

MIRON VASILE 
activist al Comitetului orășe

nesc U.T.M. Timișoara

Sesiune a cercurilor științifice

Zilele trecute 
s-au desfășurat 
lucrările celei de 
a VIII-a sesiuni 
a cercurilor știin
țifice studențești 
din Institutul po
litehnic Brașov. 
In cadrul celor 8 
secții, care au fă
cut comunicări, 
au fost prezen
tate lucrări lega
te de problemele 
ridicate de nece
sitățile practice 
ale unor între
prinderi. La lu
crările sesiunii au 
participat invi
tați din partea 
institutelor de cer
cetări, reprezen
tanți ai diferite
lor întreprinderi.

studențești
De o bine me

ritată apreciere 
s-a bucurat lu
crarea : Determi
narea caracteristi
cilor de funcțio
nare a elemente
lor panoului hi
draulic „Steagul 
roșu" prezentat 
de studentul I. 
Francisc.

Studentul Gri- 
gore Dumitru a 
prezentat lucra
rea: „Studiul in
stalației electrice 
a tractorului" re- 
zolvînd competent 
această temă în 
cadrul cercului 
de automobile și 
tractoare.

De la cercul de 
tehnologia meta
lelor, cea mai bu
nă lucrare a fost: 
Structura prețu
lui de cost la în
treprinderile „Re
construcția" din 
Brașov și „Măgu
ra Codlei" pre
zentată de stu
dentul Creițaru 
loan.

Calitatea lucră
rilor prezentate 
dovedește că ac
tivitatea cercu
rilor a fost bo
gată.

ȘT. CULDA 
student

Tinerii naturaliști
din G. A. C. Roșia

ercul „tinerilor natura
liști- de la gospodăria 
colectivă din comuna 

Roșia, raionul Sibiu, a luat 
ființă acum cîteva luni. La 
început el nu avea decît 24 
de membri. După numai cî
teva conferințe, numărul mem
brilor a crescut simțitor, a- 
jungînd acum la 65. Organi
zația U.T.M. a acordat o deo
sebită atenție problemelor ce 
se dezbat aici și, mai ales, 
conținutului lor. Adeseori, 
membrii cercului sînt între
bați ce anume ar vrea să 
cunoască, ce probleme îi in
teresează în mod deosebit. 
Astfel, au fost stabilite teme 
noi, interesante ca : „Forma

rea ploilor și viaturilor", 
„Oxigenul și întrebuințarea 
lui", „Rolul îngrășămintelor 
chimice în cultura cerealelor", 
și multe altele, pe marginea 
cărora s-au purtat discuții în
suflețite.

Caietele de notițe ale tine
rilor Hunz Richard, Gross 
Wilhelm, Grigore Stoica și 
alții, sînt acum încărcate cu 
diverse notițe care-i ajută 
mult în activitatea lor prac
tică pe care o desfășoară în 
gospodăria colectivă.

RICHARD HANK
Instructor al Comitetului 

raional U.T.M.-Sibiu

Folosesc cu succes 

un nou dispozitiv
Ț~\e aproape două 
/ J luni de zile 

în sectorul 
frînă automată al 
Atelierelor de re
parat material ru
lant din Ploiești, se 
folosește cu succes 
un nou dispozitiv 
pentru șlefuirea 
presetubelor valve
lor de la frîna au
tomată.

Concepută de tî- 
nărul Radu Con
stantin și realizată

cu sprijinul direct 
al maistrului Con
stantin Marinescu, 
inovația se dove
dește a fi deosebit 
de valoroasă, ea 
contribuind la rea
lizarea unei șlefuiri 
de cea mai bună 
calitate. în plus, se 
obțin anual eco
nomii la manoperă 
și energie electrică 
în valoare de a- 
proape 8.000 de lei.

In acest răstimp,

prin folosirea aces
tui dispozitiv cit și 
prin recondiționa- 
rea robineților „A- 
kerman" de către 
tinerii Constantin 
Matei și Dumitru 
Fior ea, a fost rea
lizată o economie 
de peste 4.000 lei.

ION PATERAȘ 
lăcătuș 

IANCU V. ION 
sudor

retului avîntat spre lumină. 
Acest ritm a pretins nașterea 
și înflorirea — pe baza ve
chilor tradiții împinse către 
noi de cîțiva intelectuali le
gați de popor — a unei inten
se vieți culturale. Alături de 
Teatrul Național, vechi de 
peste 100 de ani, au apărut 
în anii noștri, o filarmonică, 
un teatru de păpuși, un An
samblu popular care poartă 
numele lui Nicolae Bălcescu. 
Orașul s-a îmbogățit și cu 
o sală pentru cinemascop, 
deschisă la parterul unui bloc 
de patru etaje, iar în palatul 
locuit cîndva de cel mai mare 
moșier al Olteniei, s-a inau
gurat o bogată galerie de 
artă. Vin aici, să contemple 
o sculptură de Brîncuși sau 
un pastel cu arbori vaporoși 
de Luchian, mii de tineri din 
fabrici și școli; vin adesea, 
din satele regiunii, și tineri 
țărani ai căror părinți se pră- 
bușau cîndva, pe scările ace
stui palat, sub harapnicul bo
ieresc...

ar despre viața ti
neretului craio- 
vean ar fi multe 
de spus.

Să cunoaștem 
un tînăr din Cra
iova zilelor noas-

stre. Un nume
Dinu Paul. Un tînăr zvelt, 

dar bine construit, cu o față 
negricioasă, pe care zîmbetul 
înflorește spontan la fiecare 
dou*-trei vorbe. Dinu are 26 
de ani. e căsătorit ș; are 
o fetiță care împlinește 
5 ani. Locuiește intr-un bloc 
nou (pentru cei ce vor să-i 
scrie: strada Al. Ioan Cuza 
nr. 5), într-un apartament în 
care se simte, de cum oi in
trat, știința creării confortu
lui, împletită cu o atentă

căutare a impresiei, de sim
plitate în distribuirea podoa
belor. De meserie, Dinu e 
muncitor. Muncitor bobina
tor la Uzinele „Electr oputer e". 
Conduce o echipă de oameni 
harnici și iscusiți cu care a 
lucrat la bobinarea multor 
aparate și motoare electrice. 
Lor li s-a încredințat sarcina 
grea, de mare răspundere, de 
a executa lucrările de bobi- 
naj la prototipurile transfor
matorilor de 750 kW și 
10.000 kW. în 1960, tot ei au 
bobinat primul transformator 
de 40.000 kW, făurit în uzină. 
Vom mai nota că în cei 9 ani 
de cînd lucrează în uzină, 
Dinu Paul n-a dat pînă astăzi 
nici un rebut, niciuna din lu
crările executate de el n-a 
fost returnată de la bancul 
de probă. Munca sa entuzia
stă a primit o înaltă prețuire 
în „Ordinul Muncii" clasa a 
IlI-a. Pentru a-i întregi por
tretul vom aminti că Dinu 
e un pasionat al teatrului 
(i-a plăcut mult „Cidul“, pe 
care l-a vizionat împreună 
cu băieții echipei) și un pa
sionat fotograf. în colecția sa 
de fotografii cele mai multe 
sînt scene de muncă de la 
„Electr oputer e“

Despre care întâmplări din 
viața lui Dinu să vorbim mai 
pe larg? Parcă cea mai intere
santă e, totuși, povestea trans
formatorului de 40.000... Un 
accident tehnic ivit din senin, 
tocmai cînd transformatorul 
era gata de expediție, de mon
tarea și rebobinarea lui. Adică 
o operație care presupunea, 
date fiind proporțiile trans
formatorului, o muncă de cel 
puțin 10 zile. Dinu și băieții

Mașini pentru ogoarele 
colectivizate . (Uzinei© de 
pompe și mașini agricole 
din Capitala expediază 
un nou lot de sămânători 
pentru gospodăriile agri

cole colective).

Foto : AGERPRES

Numirea 
ambasadorului 
R. P. Romîne 

î i Turcia
Printr-un decret al Consi

liului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, tov. Ion 
Drînceanu a fost numit în ca
litate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Romîne în 
Republica Turcia, în locul tov. 
Nicolae Dinulescu care a pri
mit aitâ însărcinare.

Informații
Tovarășul Gh. Vasilichi, 

membru al C.C. al P.M.R., a 
plecat joi dimineața spre 
Santiago, unde va reprezenta 
Partidul Muncitoresc Romîn 
la cel de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist din 
Chile.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost de față tova
rășii Ion Popescu-Puțuri, Ilie 
Verdeț și Ștefan Voicu, mem
bri ai C.C. al P.M.R., Constan
tin Lăzărescu și Teodor Mari
nescu, 
C.C. al 
partid.

membri supleanți ai
P.M.R., activiști de

Primul ministru al Cey
lonului, d-na Sirimavo Ban- 
daranaike a răspuns la mesa
jul președintelui Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer, mul
țumind pentru felicitările și 
bunele urări primite cu pri
lejul celei de-a 14-a aniver
sări a independenței țării sale.

Joi a sosit în Capitală o 
delegație de ziariști din presa 
sovietică de tineret și copii, 
condusă de L M. Satunovski, 
secretar general de redacție al 
ziarului „Komsomolskaia Prav
da", care, la invitația C.C. al 
U.T.M., va face o vizită în 
țara noastră.

Adunarea festivă consacrată
9

Zilei internaționale a
Joi seara, la Teatrul de O- 

peră și Balet, a avut loc adu
narea festivă, organizată de 
Consiliul național al femeilor 
din R.P. Romînă și Comitetul 
orășenesc București al femei
lor, cu prilejul sărbătoririi 
zilei de 8 Martie — Ziua in
ternațională a femeii.

Au luat parte numeroase 
femei din întreprinderile și 
instituțiile Capitalei, din uni
tățile agricole socialiste din 
comunele învecinate, lucră
toare pe tărîmul științei, ar
tei și culturii, activiste ale 
organizațiilor de partid și 
obștești. Au asistat conducă
tori ai instituțiilor centrale și 
ai organizațiilor oamenilor 
muncii.

Cu acest prilej a luat cu- 
vîntul tov. Maria Rosetti, 
președinta Consiliului națio
nal al femeilor din R.P. Ro
mînă.

fe- 
de

femeii

O scrisoare 
de la seraliștii 

din Găești

Vorbitoarea s-a referit pe 
larg la situația internațională, 
subliniind că la marea luptă 
a popoarelor pentru pace, 
pentru dezarmare generală 
și totală, pentru întărirea co
laborării între state, o contri
buție de seamă aduc femeile 
din lumea întreagă.

Vorbitoarea a arătat în con
tinuare că anul acesta femeile 
din țara noastră sărbătoresc 
ziua de 8 Martie în condițiile 
unor noi victorii în lupta 
pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste. Cu sentimente 
de înălțătoare bucurie, 
meile au primit, alături
toți oamenii muncii din țara 
noastră, vestea că după 
giunile Dobrogea și București, 
în alte șapte regiuni ale țării 
— Banat, Cluj, Galați, Hune
doara, Ploiești, Argeș, Mara
mureș și într-un număr im
portant de raioane din cele
lalte regiuni, colectivizarea a- 
griculturii a fost încheiată.

Relevînd marile drepturi de 
care se bucură femeile în țara 
noastră, vorbitoarea a spus : 
„Femeile din patria noastră 
sînt profund recunoscătoare 
partidului nostru pentru ma
rile realizări, pentru viața 
nouă, liberă și demnă pe care 
o trăiesc astăzi, pentru mi
nunatele condiții de muncă și 
cultură ce le-au fost create. 
Ele își manifestă recunoștin- 

dragostea lor față de 
munca plină de 
devotament pen-

ța, 
partid, prin 
abnegație și

(Urmare

tru realizarea cu succes a im
portantelor sarcini ce stau în 
fața întregului popor".

„Prin munca plină de avînt 
— a încheiat vorbitoarea — 
femeile din țara noastră, ală
turi de întregul popor, sînt 
hotărîte să contribuie la întă
rirea și înflorirea scumpei 
noastre patrii, la sporirea con
tinuă a forței țărilor socia
liste, la victoria progresului 
și a păcii în lume”.

Intr-o atmosferă de mare 
entuziasm adunarea a adoptat 
în unanimitate textul unei te
legrame de salut adresate 
C.C. al P.M.R. „Conștiente de 
marea răspundere pe care o 
avem în viața economică, po
litică și socială a patriei — 
se spune printre altele în te
legramă — asigurăm condu
cerea partidului nostru drag, 
că vom munci cu toată price
perea și perseverența pentru 
a contribui, alături de toți 
oamenii muncii, la înfăptuirea 
mărețului program trasat de 
cel de-al III-lea Congres al 
partidului”.

A fost trimisă de asemenea 
o telegramă Federației Demo
crate Internaționale a Femei
lor.

Adunarea s-a încheiat qu 
un bogat program artistic. ,

*
Adunări festive consacrate 

zilei de 8 Martie — Ziua in
ternațională a femeii — au 
avut loc și în alte localități 
din țară. (Agerpres)

„...Sîntem, în viața de toate 
zilele, strungari, mecanici, 
electricieni etc. la întreprin
derile din localitate. Seara 
însă, ne îndreptăm grăbiți 
către școala serală. Datorită 
grijii ce o poartă partidul ti
neretului din patria noastră 
ni s-a creat și nouă, tinerilor 
muncitori din Găești, posibili
tatea să urmăm cursurile șco
lii serale. Și o facem cu multă 
tragere de inimă. Rezultatele 
obținute de noi la învățătură 
sînt bune. Nu însă la toate 
obiectele. La matematică și 
chimie, de pildă, întâmpinăm 
greutăți. Aceasta din cauză 
că direcțiunea școlii nu se 
preocupă de pregătirea noas
tră cu un înalt simț de răs
pundere. Sîntem nemulțumiți 
de această situație, mai ales 
că noi vrem să fim la înăl
țimea așteptărilor celor care 
ne-au trimis la învățătură..."

Așa începe scrisoarea adre
sată redacției ziarului „Sdn- 
teia tineretului" de un grup 
de muncitori elevi din clasa 
a IX-a A de la Școala medie 
serală din Găești, regiunea 
Argeș. Sînt oare îndreptățite 
aceste rînduri ?

...La clasa a IX-a A preda 
matematica profesorul Sava 
Vasile. N-au trecut' însă decît 
trei săptămîni de la începutul 
anului școlar, și acesta, îm- 
bolnăvindu-se, s-a internat în 
spital. Firesc ar fi fost ca di
recțiunea școlii să-l înlocu
iască imediat cu un alt pro
fesor de specialitate, cu expe
riență didactică. „O să numesc 
la voi un alt profesor" — i-a 
asigurat pe elevi tovarășul. 
Licescu Ștefan, directorul 
școlii.

...Șase zile, elevii clasei a 
IX-a A au audiat in orele de 
matematică „lecțiile" ținute 
de fiul profesorului Sava Va
sile, elev în clasa a Xl-a. A- 
poi, alte cîteva zeci de zile 
au predat la această clasă, 
după cum avea fiecare timp 
liber, trei profesori de la 
cursurile de zi fiecare cu 
metoda lui de predare. Elevii 
au cerut să se pună capăt a- 
cestei situații. Ca să „în
drepte" lucrurile direcțiunea 
școlii a numit-o la clasa a 
IX-a A pe profesoara Drogu- 
șin Paraschiva, o proaspătă 
absolventă, fără experiență în 
problemele școlii serale. In 
tot acest timp, nimeni din 
partea direcției nu asista la 
ore, nu căuta să discute cu 
elevii, să-i ajute. Problemele 
ridicate de elevi au rămas 
nerezolvate.

In nenumărate rînduri ei au 
cerut ca orele de chimie să 
se țină în laborator. Niciodată 
însă această dorință nu le-a 
fost satisfăcută. Profesoara 
Grosu Georgeta, care predă la 
această clasă chimia, este 
convinsă de faptul că lecțiile 
ținute în laborator fac ca ni
velul cunoștințelor teoretice 
să crească, să se îmbunătă
țească. Totuși, deși școala are 
două laboratoare noi, utilate 
modem, cu fonduri alocate de

stat, lecțiile de chimie se țin 
numai în clasă. Cine este vi
novat de această situație ?... 
Laboranta Budan Maria care 
vine foarte rar pe la școa
lă?... Directorul școlii care n-o 
controlează îndeajuns ?... Poate 
că răspunsul îl va da și to
varășul Morărescu Vasile, șe
ful secției raionale de învăță- 
mînt, căruia elevii i-au adus 
la cunoștință această situație.

...Elevii Școlii medii serale 
din Găești sînt în cea mai 
mare parte muncitori de la 
întreprinderile din localitate 
(I.G.O., Cooperativa „înfră
țirea", I.I.L. „1 Mai", Centrul 
de prelucrarea plantelor me
dicinale etc.) în multe din a- 
ceste întreprinderi ei se bucu
ră de o atenție deosebită. Sînt 
sprijiniți să se pregătească cît 
mai bine. Ceilalți muncitori 
îi înconjoară cu dragoste și-i 
încurajează. Sînt însă și în
treprinderi care nu s-au în
grijit să le creeze tinerilor 
muncitori-elevi condiții să ur
meze regulat cursurile, nu 
le-au asigurat întotdeauna 
timpul necesar pentru studiu. 
La I.I.L. „1 Mai", de pildă, lu
crează patru dintre elevii cla
sei a IX-a A. De multe ori, 
după terminarea programului 
de lucru ei sînt reținuți în 
alte activități. Tinerii au se
sizat această situație, cerînd 
să li se asigure timp pentru 
studiu, dar răspunsul în fapte 
întârzie.

Direcția întreprinderii, or
ganizația U.T.M. au datoria 
să intervină de urgență pen
tru rezolvarea acestei situații. 
Este doar un drept legal al 
muncitorilor care vor să în
vețe să li se asigure toate 
condițiile, să nu fie antrenați 
în nici o muncă după orele 
de producție. Acest drept tre
buie respectat.

La I.G.O., secretar al orga
nizației de bază U.T.M, este 
tovarășul Ivașcu Constantin. 
Dacă-l întrebi de cite ori s-a 
interesat la școală de situația 
tinerilor muncitori-elevi din 
organizația sa răspunde că... 
n-a avut timp.

De asemenea, trebuie spus 
că și profesorii merg rar în 
întreprinderi, îi vizitează rar 
pe elevi la locurile lor de 
muncă. Colaborarea dintre 
școală și întreprindere este 
slabă.

Fără îndoială că situația ar. 
fi fost cu totul alta dacă Co
mitetul raional U-T.M. Găești 
ar fi analizat mai des și cu mai 
multă atenție activitatea des
fășurată de organizațiile 
U.T.M. cu tinerii seraliști. ar 
fi îndrumat comitetele U.T.M. 
să țină o strînsă legătură cu 
școala. Va trebui să facă a- 
cest lucru în viitor. Să răs
pundă dorinței elevilor sera
liști de a fi sprijiniți mai 
mult în munca ce o desfă

șoară în producție și la școala 
, iprnlri.

ADRIAN VASILESCU

----•----
Congresul Crucii Reții 

a R. P. Romîne

La primii pași
pe drumul belșugului

din pag. I-a)

din echipă s-au angajat să 
facă o rebobinare „din mers", 
fără demontarea complicatei 
aparaturi. Sistemul născocit 
de ei era ingenios, dar foar
te greu de aplicat, reclamînd 
o muncă fără nici o clipă de 
pauză și, în același timp, 
eforturi fizice mari. Dinu și 
ceilalți au muncit o amiază 
și o noapte întreagă, încheind 
triumfători operația. Un act 
de eroism pe care muncitorii 
uzinei și-l amintesc și astăzi 
în toate detaliile.

Drumul lui Dinu, drum pre
sărat cu atîtea victorii și 
bucurii, este drumul a nume
roși tineri craioveni, ridicați, 
odată cu orașul lor la înțe
legerea deplină a unor noi 
idealuri și rosturi în viață. 
Numai la „Electroputere“, cite 
alte nume nu i s-ar mai pu
tea pune alături! Un Petre 
Săftoiu, de pildă, cel de-al 
10-lea fecior al unui țăran 
sărac din Husnicioara-Severi- 
nului, este astăzi tehnolog 
principal și laureat al Pre
miului de Stat. Plăpîndul bri
gadier care era Defta Marin, 
în 1949, lu Bumbești-Live- 
zeni, e de nerecunoscut sub 
înfățișarea autoritarului elec
trician, astăzi șef de echipă 
în importantul sector al lo
comotivelor electrice „Diesel"; 
și nu sînt decît 13 ani de 
atunci...

Dar în viața orașului și a 
locuitorilor săi, fiecare an 
marchează astăzi un salt în
drăzneț. Stema noii Craiove, 
ca și stemele tuturor orașelor 
țării de azi, se împodobește 
și se înfrumusețează mereu, 
sub lumina vie a stelei roșii.

ILIE PURCARU

Discuțiile despre calitatea 
produselor sînt întotdea
una interesante și eficace. 
(Chețan Maria și Morea 
Ion din secția decor a în
treprinderii „Porțelanul" 

din Cluj)

Foto : N. STELORIAN

Fotbal
Echipa selecționată de fotbal a 

R. P. Ungare, care se pregătește 
în vederea turneului final al cam
pionatului mondial din Chile, a 
susținut un joc de antrenament 
cu echipa „Lask” Linz, fruntașa 
campionatului austriac. Fotbaliștii 
maghiari au cîșiigaf cu scorul de 
3—2 (2—1) prin punctele marcate 
de Tichy (2) ?’ Sandor.

Sah
ulti- 

a 
clasamentul

In urma desfășurării 
melor partide întrerupte, 
fost definitivat 
primelor locuri în turneul in
terzonal de șah de la Stock
holm. R. Fisher (S.U.A.), E. 
Gheller (U.R.S.S.), T. Petro
sian (U.R.S.S.), V. Korcinoi 
(U.R.S.S.) și M. Filip (R. S. 
Cehoslovacă), clasați în ordine 
pe primele 5 locuri, s-au cali
ficat pentru turneul candida- 
ților, care va avea loc în anul 
acesta la Curcao. Trei concu- 
renți: Benko (S.U.A.), Gligo- 
rici (Iugoslavia) și Stein 
(U.R.S.S.) situați la egalitate, 
cu cîte 13*72 puncte, vor parti
cipa la un turneu de baraj în 
scopul desemnării celui de-al 
6-lea clasat la turneul inter
zonal și a unui participant la 
turneul candidaților.

tor aducător 
nituri. Cifrele 
colectivizarea completă a co
munei sînt grăitoare : de la 
355 de bovine cîte aveam la 
sfîrșitul lui 1961, din care fer
ma de vaci cuprindea 61 de 
capete, vrem să ajungem în 
1962 la peste 500 de bovine, 
din care 117 vaci, 50 juninci 
montate, 96 vițele și 60 capete 
tineret sub un an. Vom pune 
mare preț pe tineretul femei, 
deoarece urmărim ca ferma 
noastră de vaci să se dezvolte 
prin prăsilă proprie. Cu toate 
că numărul vacilor va crește 
începînd din vară încolo, 
totuși noi am fixat să obținem 
o producție de lapte pe cap de 
vacă furajată de 1.800 litri.

Organizația noastră U.T.M., 
avînd îndrumarea de zi cu zi 
a organizației de partid, a 
hotărît în cadrul unor adunări 
generale să aducă o impor
tantă contribuție la realizarea 
tuturor obiectivelor propuse. 
Ne-am angajat în fața or
ganizației de partid, că vom 
mobiliza întreaga masă a ti
neretului din gospodărie la 
executarea în condiții bune a 
tuturor lucrărilor în campa
niile agricole. In ce privește 
dezvoltarea sectorului zooteh
nic, sporirea producției de 
carne și lapte, organizația 
noastră s-a preocupat și pînă 
în prezent. îngrijitorii de ani
male sînt în majoritate ti
neri. Aceștia au fost recrutați 
și recomandați conducerii gos
podăriei de către organizația 
U.T.M., care s-a îngrijit de 
ridicarea calificării lor profe
sionale. în primul rînd, toți 
tinerii care lucrau în sectorul 
zootehnic au fost mobilizați la 
cursurile învățămîntului zoo
tehnic. La cele 24 de lecții ți
nute în acest an de brigadie
rul zootehnic Crețu Dumitru 
și de doctorul veterinar Ursan 
Alexandru, n-a lipsit nici un 
tînăr. La aceste cursuri, or
ganizația U.T.M. a căutat să-i 
atragă și pe acei tineri colec
tiviști care vor intra să lucre
ze în sectorul zootehnic în 
cursul acestui an, pe măsură 
ce nevoia de cadre crește. Doi 
dintre tinerii mulgători au 
urmat apoi cursurile de 10 
zile de la Stehareț-Slatina de 
ridicare a calificării: este 
vorba de Dragonu Ilie și Lupu 
Florea. întorși între ceilalți 
mulgători, aceștia au organi

de însemnate ve- 
stabilite după

zat la recomandarea organiza
ției U.T.M., chiar acolo, la 
grajduri, în timpul lor liber, 
discuții cu prilejul cărora le 
împărtășeau din cunoștințele 
căpătate la cursurile amintite. 
La grajduri, în camerele lor 
de odihnă și repaos, tinerii 
îngrijitori de animale și-au 
format mici biblioteci. Nu e 
nimic neobișnuit să-l vezi pe 
Bădescu sau pe Dragonu ori pe 
Lupu, citind broșuri ca: 
„Furajarea rațională a anima
lelor", „Cum putem obține 
producții mari de lapte ?" și 
altele. In urmă cu cîteva săp
tămîni, gospodăria a organizat 
o vizită la cîteva gospodării 
colective puternice din regiu
nea Brașov. Tinerii mulgători 
Bădescu și cu Dragonu au avut 
prilejul să vadă animalele 
gospodăriilor din Hărman- 
Brașov și Cristian-Sibiu, unde 
s-au interesat îndeaproape de 
munca îngrijitorilor, de me
todele pe care le aplică aceș
tia în îngrijirea și furajarea 
animalelor, în special a vaci-, 
lor.~ Tinerii s-au întors cu 
învățăminte prețioase pe care 
le vor pune în practică. Și 
pe viitor vom căuta să trimi
tem cît mai mulți tineri în
grijitori de animale în vizită 
la gospodăriile colective cu 
rezultate bune în creșterea 
animalelor și obținerea unor 
producții mari. Am constatat 
că atunci cînd tinerii văd cu 
ochii lor, interesul de a pune 
în aplicare metodele cele mai 
bune, care dau rezultate bune, 
crește. Avem tineri ca Lupu, 
Bădescu, Dragonu, care au 
îndrăgit într-atîta meseria de 
îngrijitori de animale, îneît ei 
înșiși fac experiențe proprii, 
care uneori dau roade bune.

Rezultatele bune obținute de 
tinerii care lucrează in sec
torul- zootehnic au sporit în
crederea conducerii gospodă
riei și a organizației de partid 
în priceperea și posibilitățile 
tinerilor. Nu mai departe de
cît acum cîteva zile, ni s a 
cerut să recomandăm încă 8 
tineri care să lucreze ca în
grijitori de animale și două 
fete pentru a fi trimise la Pi
tești unde s-a deschis un curs 
de îngrijitoare de păsări.

Dar nu numai cei din sec
torul zootehnic, ci și ceilalți 
tineri colectiviști își aduc con
tribuția la consolidarea gospo
dăriei. Brigada de constructori 
e formată în marea ei majo
ritate de tineri: Frații Do- 
brescu St. Marin și St. Con-

Voicu 
zidari, 
Tinerii 

an

stantin sînt dulgheri, 
Gh. și Puiu Gh. sînt 
Bega I. Gh. e rotar, 
constructori au în acest 
obiective importante de înde
plinit. Iată cîteva: un grajd 
pentru 100 capete vaci, o în- 
grășătorie pentru 300 porci, o 
magazie pentru 30 vagoane 
cereale, un pătul de 10 va
goane, un complex avicol, ră
sadnițe pe o suprafață de 
7.500 mp, un atelier de fie
rărie și multe altele. Tinerii 
care lucrează în cadrul brigă
zilor de cîmp au hotărît cu 
toții în adunarea generală 
U.T.M. să participe la absolut 
toate lucrările agricole, să 
depășească cu toții numărul 
de zile-muncă stabilite pentru 
toți colectiviștii.

Cu forța științei, cu hotărî- 
rea și hărnicia tuturor colec
tiviștilor, obiectivele propuse 
în vederea consolidării econo
mice a gospodăriei noastre 
colective vor fi realizate cu 
siguranță. Marea și puternica 
noastră- familie va cunoaște un 
spor de produse care-i va a- 
duce înflorire și bunăstare.

Azi încep în Capitală lu
crările Congresului Crucii Ro
șii a R. P. Romîne.

La lucrări participă dele
gați aleși la conferințele re
gionale și a orașului București 
ale Crucii Roșii, precum și 
numeroși invitați.

Congresul are următoarea 
ordine de zi: 1.—Prezentarea 
raportului de activitate al 
C.C. al Crucii Roșii și raportul 
Comisiei Centrale de Revizie; 
2. — Alegerea C. C. al Crucii 
Roșii și a Comisiei Centrale 
de Revizie.

Plecarea unei 
delegafii de scriitori 

în Italia
ci delegație de scriitori din 

țara noastră, condusă de Mi
hai Beniuc, președintele Uniu
nii Scriitorilor, a plecat spre 
Italia pentru a participa la 
Adunarea Generală a Comuni
tății europene a scriitorilor și 
la Congresul internațional cu 
tema: „Raporturile scriitori
lor cu radiodifuziunea, tele- 
viziunea și cinematografia 
care vor avea loc la Florența.

Din delegație fac parte scri
itorii George Călinescu, Tudor 
Vianu și Titus Popovici.

'n curînd pe ecrane noul film sovieticBătălie în marș
O producfie în două serii a studioului 

„Mosfilm" după romanul cu același nume al 
Galinei Nikolaeva.



DE PESTE
HOTAR

Popoarele cer dezarmare
nu experiențe nucleare

India acordă 
o mare importanță 

tratativelor 
pentru dezarmare

DELHI 8 (Agerpres). — 
Subliniind marea importanță 
pe care guvernul Indiei o 
acordă tratativelor pentru 
dezarmare, agenția D.P.A. 
arată că aceasta reiese din 
„faptul că la apropiata con
ferință de la Geneva pleacă 
nu numai ministrul Apărării, 
Krishna Menon, ci și secreta
rul de Stat de la Ministerul 
de Externe, Morarji Desai, pre
cum și ambasadorul Indiei la 
Viena, Lai, considerat ca ex
pert în problema dezarmării. 
Nehru, se spune în continuare 
în telegrama agenției D.P.A., 
este, de asemenea, ferm ho
tărît să plece și el la Geneva, 
dacă se va ajunge la convoca
rea unei conferințe la nivel 
înalt în problema dezarmării".

Corespondentul din Delhi al 
agenției D.P.A. relevă că gu
vernul indian susține ferm 
„încetarea experiențelor nu
cleare ca premisa cea mai 
importantă pentru o înlătura
re, cel puțin parțială, a ne
încrederii între marile puteri 
și ca un pas concret spre in
terzicerea generală a armelor 
nucleare și, în ultimă instan
ță, spre o dezarmare gene
rală".

„Să fie interzisă bomba atomică"••

Vizita delegației parlamentare
rominc in Birmania

P. Romine, Io-

depus o cerea
la mormîntul

In scrisoarea adresată cm- 
basadonlui francez se co-- 
damnă refuzul guvemulsi 
francez de a participa la ls- 
cniriZe Comitetului celor 13 
state.

în scriso-irea adresată czn- 
bascdorului S.U.A. se spâne 
că hotărirea gurentulxi S-C-A. 
de a efectua experiențe nu
cleare în insula Cristmas 
subminează șansele de reali
zare a unui acord la Geneva 
in problema dezarmării.

mare demonstrație 
la Londra, unde 
străbătut străzile 

Port- 
centrul

LONDRA 8 (Agerpres). - 
La 7 martie, femeile partici
pante la Mișcarea pentru de- 
zarmea nucleară" au organi
zat pe tot cuprinsul Angliei 
manifestații in sprijinul cere
rii de renunțare la arma nu
cleară și in semn de protest 
împotriva reluării de către 
puterile occidentale a expe
riențelor cu arma nucleară.

Femeile membre ale ^AiȘ- 
cării pentru dezarmarea nu
cleară" au organizat în orașe 
și sate mitinguri și au difuzat 
manifeste.

Cea mai 
a avut loc 
femeile au
orașului din cartierul 
land-Place pînă in 
Londrei.

Ele purtau tablouri 
care înfățișau victimele bom
bardamentului atomic asupra 
orașelor Hiroșima și Nagasaki, 
tablouri pe care era scris: 
„Aceștia sînt japonezi, dar ar 
putea fi englezi".

Pe alte pancarte era scris: 
„Să fie interzisă bomba ato
mică „Nici un fel de baze 
în Anglia", „Am obosit să 
trăim cu spaimă".

Participantele la demonstra
ție au depus la ambasada 
Franței și la ambasada S.U.A. 
scrisori adresate ambasadori
lor.

uriașe

Protestai opiniei publice
japoneze

TOKIO 8 (Agerpres). — Con
siliul- pe întreaga Japonie pen
tru interzicerea bombelor ato
mice și cu hidrogen protes
tează cu hotărîre în numele 
poporului japonez împotriva 
experiențelor nucleare ale 
S.U.A. și Angliei și cere anu
larea lor de urgență.

Aceste experiențe vor da o 
lovitură serioasă perspective
lor apropiatei sesiuni a Comi
tetului celor 18 țări pentru 
dezarmare, se spune în rezo
luția plenarei lărgite o con
ducerii consiliului.

Plenara, la lucrările căreia 
au participat reprezentanți ai 
tuturor celor 46 de prefecturi 
ale țării, a chemat pe locui
torii orașelor de pescari Iaid- 
zu și Murato, Misaki și Ma-

kuradzaki și din alte orașe șl 
localități ale țării, ca prin mi
tinguri 
protest, 
vemului 
proteste 
sulatele 
obțină anularea experiențelor 
nucleare.

Consiliul a hotărît, de ase
menea, sâ adreseze un apel 
opiniei publice din SALA-, 
Anglia și alte țări de a orga
niza la 1 aprilie a_c. ziua de 
acțiuni comune împotriva ex
periențelor nucleare.

La plenară a fost adoptată 
ho târî rea de spijinire a apro
piatului Congres mocdial pen
tru dezarmare generală și pace 
de la Moscova.

și demonstrații de 
petiții adresate gu

și parlamentului, 
la ambasada și con- 
S.U.A. și Angliei sâ

STJL
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Defioastnții 
studenților iranieni 

de la Londra

O poziție contrară 
destinderii internaționale
j 11 eoarece Kennedy

11 și Macmillan n-au 
I vrut să accepte
1 propunerea con

structivă a Uniu
nii Sovietice
tratativele de de

zarmare de la Geneva

ca

_ - ______ să
înceapă la nivel înalt, guver
nul sovietic a acceptat—după 
cum s-a arătat în mesajul lui 
N. S. Hrușciov — ca miniștrii 
de externe „să ridice ancora". 
Dar, săptămîna viitoare, cînd 
la Palatul Națiunilor din Ge
neva se întrunește Comitetul 
celor 18 un loc va rămîne 
gol: cel al delegației fran
ceze. Comitetul celor 18 va 
porni deci la lucru în... 17. 
Așa dar, piedicile ridicate în 
calea tratativelor de dezar
mare de anunțarea reluării 
în aprilie a experiențelor nu
cleare anglo-americane în at
mosferă sînt multiplicate de 
absența Franței.

Este semnificativ felul în 
care corespondentul din Pa
ris al 
Times* 
nunțat 
poziția 
unui boicot desăvîrșit al în
cercărilor Națiunilor Unite de 
a organiza tratative cu pri
vire la dezarmare a survenit 
ca o surpriză... Divergențele 
de poziții și tactici în rîndu
rile aliaților occidentali au 
reieșit cu mai multă amploare 
ca oricînd înainte".

Potopul de critici care s-a 
abătut asupra guvernului 
francez pentru poziția adop
tată față de apropiata întîl- 
nire de Ia Geneva a venit 
din partea opiniei publice in
dignată, precum și din partea 
aliaților anglo-americani, care 
își văd stingherite planurile 
lor chiar înainte de începerea 
tratativelor. Diplomația anglo- 
americană 
pară „mai

ziarului „New York 
Henry Giniger a a- 
cititorilor americani 
Franței : „Hotârîrea

se străduiește să 
__ „____ suplă", pentru a 

nu înfrunta brutal cererea de 
înfăptuire a dezarmării gene
rale și totale formulată de o- 
pinia publică mondială, în 
timp ce actuala poziție a gu
vernului francez duce la auto- 
demascarea în toată goliciu
nea ei a poziției cercurilor 
interesate în promovarea 
cursei înarmărilor.

Guvernul francez are un 
singur sprijinitor ferm în po-

ziția sa obstrucționistă, în per
soana milita riștilor vest-ger
mani. însuși cancelarul Ade
nauer a cerut miercuri ta 
fața membrilor Biroului parti
dului creștin-democraț ^să nu 
se pună prea mari speranțe 
în conferința de dezarmare 
de la Geneva’. Pentru a-și 
face simțită prezența la con
ferință tocmai pe această li
nie, Adenauer s-a adresat 
guvernului american solici
ți nd ca secretarul de stat. 
Rusk, să vină Ia Bonn, dar in 
cele din urmă el s-a mulțu
mit cu organizarea unei întil- 
niri a ministrului de Externe 
vest-german, Schroeder cu 
Rusk, înainte de deschiderea 
conferinței de la Geneva și de 
convorbirile dintre miniștrii 
de Externe ai U.R^-S-, SALA, 
și Angliei. Sprijinul acordat 
de guvernul de la Bonn pozi
ției obstrucționiste franceze 
este explicabil dacă se ține 
seamă de faptul că militaris
ts vest-germani încearcă să 
obțină arma nucleară prin in
termediul Franței. încă în fe
bruarie 1960, cînd ciuperca a- 
tomică franceză s-a înălțat 
pentru prima oară la Regann 
în pustiul Saharei, în presa 
occidentală s-a anunțat că ex
periența a fost urmărită și de 
oameni de știință vest-ger
mani. De asemenea, celelalte 
trei experiențe atomice fran
ceze — care au creat dificul
tăți de netrecut în calea con
tinuării la un moment dat a 
convorbirilor sovieto-ameri- 
cane-engleze de la Geneva în 
legătură cu încheierea unui 
tratat cu privire la încetarea 
experiențelor cu armele nu
cleare — au fost salutate la 
Bonn cu un entuziasm demn 
de o cauză mai bună. Guver
nul francez și-a anunțat in
tenția nu numai de a conti
nua experiențele nucleare (și 
în acest scop la tratativele 
franco-algeriene se urmărește 
menținerea unor poligoane 
experimentale în 
chiar după proclamarea 
dependenței Algeriei), 
după cum a anunțat agenția 
A.F.P., miercuri guvernul 
francez a hotărît să constru
iască un submarin atomic 
prevăzut cu instalații pentru 
lansarea rachetelor.

Sahara, 
in- 
dar

Op;

R. PIETREANU

Hamburg s-a pe*-e- 
cut kxta trecuta un 
fapt care a fost con- 

scandaîcs- da i>- 
de presă din Ger

mania occidentală. La ora de 
„comportare cetăfeneescă* profe
sorul i-a învățat pe elevi vechi 
cîntec nazist. .înainte — a spus, 
cu nostalgie în glas, pedagogul 
— acest imn era cintat cu mina 
ridicată-. Furat de aducerile e- 
minte el a dictat copiilor textul 
cîntecului și apoi i-a ob. gat să 
repete salutul hitlerist și sâ c*n- 
te în cor „în curînd drapelele lui 
Hitler vor flutura deasupra tutu
ror străzilor-.

Oare cele ce s-eu perieeut în 
școala din Hamburg reprezintă un 
fapt deosebit pentru moravurile 
care domnesc în prezent în Ger
mania occidentala ? Nicidecum. 
A fost un lucru obișnuit in țara 
unde foști naziști ocupă posturi 
de răspundere în guvern, armată, 
justiție și în toate celelalte sec
toare ale vieții de stat. Cîteva 
exemple confirmă pe deplin că 
vechii naziști manifestă o grijă 
deosebită pentru a-și pregăti suc
cesori în ale crimei.

Cu prilejul unei întruniri a 
membrilor unor organizații anti
fasciste care a avut loc în orașul 
vest-german Frankfurt s-a arătat

Peste 200 de studenți 
iranieni au demon
strat la 7 martie în 

Ambasadei Iranului 
la Londra unde primul 
ministru al Iranului, Ami- 
ni. aflat intr-o vizită ofi
ciali, in Anglia dădea o 
recepție în cinstea premie
rului Macmillan. Studen
ții care protestau Împotri
va închiderii Universității 
din Teheran, împotriva a- 
restărH conducătorilor po
litici ai 
ținerea 
purtau 
scria :

opoziției și pentru 
de alegeri libere 
pancarte pe care 

„Libertate pentru
studenți", „Eliberați pe 
conducătorii Frontului na
țional" (principalul partid 
de opoziție — nr.), „Nici 
o reformă fără consultarea 
unui parlament liber ales". 
Totodată studenții iranieni 
au distribuit o broșură in
titulată „Apel către po
porul britanic", în care se 
cere să nu se acorde nici 
un ajutor financiar Iranu
lui otita timp cit nu vor 
fi fost satisfăcute cererile 
al căror ecou s-au făcut 
studenții

că in prezent în Germania occi
dentală activează fățiș peste 100
: r • -ș-e*.
Conducătorii lor sînt de cele mai 
■adfo ori foști comandanți ai 
.Jflforjugend-uiui** de tristă fai
mă. Una c ri-e aceste organizații 
es*e de p dă „Tineretul german 
dr> Răsărt*. Scopurile revanșar
de a e acestei organizații sînt 
i _s**î*e de lozinca : „Recuceri
rea terrto- or răsăritene’. „Aso-

niei, de alți reprezentanți ai 
MAE. și de însărcinatul cu 
afaceri al. al R.P.R. La so
sirea pe aeroportul din Man
dalay, pe care fluturau dra
pelele de stat ale R.P.R. și 
Uniunii Birmane, oaspeții ro- 
mîni au fost salutați de pri
marul orașului, de rectorul 
universității, de comandantul 
garnizoanei militare, de zia
riști, și de alți reprezentanți 
ai autorităților din Mandalay. 
Un grup de fete au oferit 
membrilor delegației buchete 
de flori. După masa oferită 
de gazde în cinstea delegației, 
oaspeții au vizitat orașul 
Mandalay, bogat în mărturii 
ale străvechii culturi ale 
poporului birman și orașul 
de munte Maymyo.

în ziua de 6 martie dele
gația a vizitat Universitatea 
din Mandalay unde a fost în
tâmpinată de rector și corpul 
profesoral al universității. în 
aceeași zi, s-a deplasat în lo
calitatea Sagaing, 
peți* romîni 
spre locurile 
gate de arta 
lui birman.

în ziua următoare delega
ția s-a deplasat pe calea ae- 

spre localitatea Pagan. 
La sosire pe aeroportul 
podobit cu drapele de 
ale Republicii Populare 
mine și ale Uniunii Birma
ne, delegația a fost salutată 
cu căldură de primarul ora
șului și de alte personalități 
oficiale. Fete birmaneze în 
costume naționale au oferit 
flori oaspeților.

După o vizită de cîteva ore 
în acest oraș, delegația a 
plecat la Lanywa, important 
centru petrolifer birman. în 
aceeași zi delegația s-a îna
poiat la Rangoon.

Vizita în Birmania a dele
gației Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare 
Rcmîne se desfășoară într-o 
atmosferă cordială, în spiri
tul prieteniei dintre popoa
rele romîn și birman.

unde oas- 
au fost conduși 
interesante le- 
veche a poporu-

ruj
îm- 
stat 
Ro

Criza agriculturii 
americane

WASHINGTON 8 (Ager
pres). — An de an criza da 
supraproducție în agricultura 
SALA. devine tot mai adîncă. 
Din această cauză veniturile 
fermierilor americani se reduc 
mereu, zed și sute de mii de 
fermieri ruinați devin „de pri
sos” în agricultură și com
pletează armata de milioane 
a șomerilor.

SALA. se află într-un cerc 
vicios, 
din 7 
rared
Times
E. Dillon (orașul Washington). 
In prezent, există prea mulți 
fermieri în regiunile sătești, 
larx în orașe — prea mulți 
muncitori.

arată în scrisoarea sa 
martie, publicată de 
b Washington Post and 

Herald’, cititorul

Pavilionul R.P. Romîn© la Tîrgul internațional de la Leip
zig se bucură de un remarcabil succes. Numeroși vizita
tori și-au exprimat admirația față de produsele expuse. 
Edgar Young, om de afaceri din Londra, scrie printre al
tele în cartea de impresii a pavilionului R. P. Romîue : 
„Numai o dezvoltare armonioasă a industriei și agri
culturii permite atingerea ___1________

oglindit de exponatele dv“.
In fotografie: Agregat©
produse în R.P. Romînă expuse la *Tîrgul internațional de 

la Leipzig.

unui asemenea nivel ca cel

și compresoaie refrigerent©

Declarația P.C. Francez în legătură
cu tratativele de la Evian

Lucrările 
plenarei C. C 
al P.C.O.S.

raportului 
„Etapa ac- 

comunis- 
partidului 
conducerii

Sta-
Pi- 
de 

ce
la

(Agerpres). — în 
începerea tratati- 

de la Evian, Partidul 
Comunist Francez a dat pu
blicității o declarație în care 
se spune printre altele :

în timp ce au început tra
tative între reprezentanți ai 
Guvernului Provizoriu al Re
publicii Algeria și ai guvernu
lui francez, „în 
ciștii din O.A.S. 
me cu caracter 
cari sîngeroase, 
incendieri, ucid 
vemul de Gaulle și reprezen
tanții lui le permit să acțio
neze nepedepsiți. încurajați 
de această impunitate, fasciș
tii încep să aplice aceleași 
metode și în Franța. Activita
tea criminală a fasciștilor, 
precum și toleranța și com
plicitatea guvernului, ar putea 
împiedica încheierea cu suc
ces a tratativelor".

„Poporul francez și poporul 
al-gerian au repurtat împreună 
prima victorie, silind guver
nul de Gaulle să ducă 
tive pe baza dreptului 
riei la independență".

Poporul francez este 
astăzi să urmărească adopta
rea măsurilor necesare pentru 
încheierea unul acord cu pri
vire la încetarea focului în Al
geria și pentru aplicarea lui 
cinstită în interesul celor două 
popoare. P. C. Francez chea
mă poporul să ceară aresta-

PARIS 8 
legătură cu 
velor

Algeria fas- 
săvîrșesc cri- 
rasial, provo- 
pun la cale 

locuitori. Gu-

trata- 
Alge-

dator

rea, judecarea și condamnarea 
necruțătoare a tuturor celor 
care inspiră și sprijină O.A.S.; 
epurarea armatei, poliției și 
organelor administrative, în- 
cepînd cu destituirea celor 
care poartă răspunderea per
sonală pentru înfăptuirea po
liticii de îngăduință față de 
rebeli și de represiuni față de 
antifasciști; punerea în liber
tate a tuturor patrioților al
gerieni deținuți în închisorile 
din Algeria și Franța, pe care 
bandiții din O.A.S. îi amenin
ță cu moartea.

★,
PARIS 8 (Agerpres). « La 8 

martie au continuat la Evian tra
tativele oficiale dintre delegațiile 
guvernului francez și Guvernului 
Provizoriu al Republicii Algeria.

Confom acordului intervenit în
tre cele două delegații, după ter
minarea celei de-a patra ședințe 
nu a fost daf publicității nici un 
comunicat.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 8 martie 
în cadrul plenarei Comitetu
lui Central al P.C.U.S. a con
tinuat discutarea 
lui N. S. Hrușciov 
tuală a construirii 
mului și sarcinile 
în îmbunătățirea 
agriculturii".

La ședință au luat cuvîntul: 
F. D. Kulakov, prim-secretar 
al Comitetului de ținut 
vropol al P.C.U.S., V. E. 
sarev, șeful laboratorului 
selecționare a culturilor 
realiere de primăvară de
Institutul agricol de cercetări 
științifice din regiunile cen
trale ale zonei fără cerno
ziom, L. I. Florentiev, prim- 
secretar al Comitetului re
gional de partid Kostroma al 
P.C.U.S., S. P. Pavlov, prim- 
secretar al C.C. ' 
din U.R.S.S., S. 
prim-secretar al 
regional Voronej 
V. S. Fedorov, 
Comitetului de 
chimie de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S., I. V. 
Bicevoi, prim-secretar al Co
mitetului raional Novo-Ale- 
xandrovsk al P.C.U.S., ținutul 
Stavropol, V. E. Cernîșev, 
prim-secretar al Comitetului 
de ținut Primorie al P.C.U.S., 
V. G. Komiahov, prim-secre
tar al Comitetului regional 
Poltava al P.C. din Ucraina, 
V. V. Grișin, președintele 
C.C.S. din U.R.S.S., P. I. Mo
rozov, prim-secretar al Comi
tetului regional Amur al 
P.C.U.S., A. A. Kokarev, prim- 
secretar al Comitetului de 
ținut Krasnoyarsk al P.C.U.S., 
M. S. Sinița, prim-secretar al 
Comitetului regional Odesa 
al

al U.T.C.L. 
D. Hitrov, 

Comitetului 
al P.C.U.S., 
președintele 
Stat pentru

I

regional 
P.C. din Ucraina.

----- •-----

In U. R. S. S.

Cuptor Martin 
fără egal în lume
MOSCOVA 8 (Agerpres). 

TASS transmit© : — Comi
tetul Central al P. C. U. S. 
și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au felicitat pe me- 
talurgiștii Consiliului eco
nomiei naționale din Do- 
neț cu prilejul punerii în 
funcțiune la Uzina siderur
gică din Jdanov (Ucraina) a 
primei părți a laminorului 
degroșor automatizat 
complexului noii 

Martin.
în noua oțelărie a 

sa producă oțelul 
cuptor Martin de mar© capa
citate, car© nu-și ar© egalul 
în lume în ceea ce privește 
productivitatea.

și a 
oțelării

început 
primul

Declarația președintelui Sukarno
DJAKARTA 8 (Agerpres). 
în 1962 Irianul de vest tre

buie să fie restituit Indone
ziei. Poporul indonezian nu 
va conteni lupta pînă ce Iria-

nul de vest va fi eliberat, a 
declarat președintele Sukar
no într-o cuvîntare rostită Ia 
8 martie la Djakarta cu pri
lejul sărbătorii musulmane. 
Vom continua să îndeplinim 
neabătut ordinul din 19 de
cembrie cu privire la desfășu
rarea pregătirilor de luptă, 
pentru ca în orice clipă să a- 
ducem la îndeplinire ordinul 
de eliberare a teritoriului 
nostru.

Zilele acestea, a spus în 
continuare președintele, am 
fost informat că guvernul 
Olandei a declarat că este gata 
să ducă „tratative oficiale". 
Noi dorim însă să știm dacă 
el este gata să ducă tratati
ve cu privire la restituirea 
Irianului de vest. Vreau să 
subliniez din nou că tratati
vele pot avea loc numai în le
gătură cu modalitățile de re
trocedare a Irianului de vest.

PE SCURT

A

Un aspect al ajutorului tehnic acordat de U.R.S.S. Indiei. în fotografie : Specialiști in
dieni lucrează la cimentarea unei sonde petroliere din Hoșiarpura alături de un spe

cialist sovietic.

Germania’. Cartea de căpăfîi a 
membrilor ei este „Mein Kampf" 
a lui Hitler. Organizația „Deufs- 
che-Sozial:stische Jugendsturm“ 
care face parte din uniunea 
„Mișcarea națională de tineret 
din Germania- a fost creată de 
criminalul Diel, care a deținut un 
post important în partidul nazist.

Toate organizațiile naziste de 
tineret au legături strînse cu or
ganizațiile de adulți : „Casca de

La otrăvirea conștiinfei tinere
tului vest-german cu ideile fas
ciste și revanșarde își dă larg 
concursul în mod oficial și gu
vernul de la Bonn. Manualele 
școlare îndeamnă pe elevi „să 
fie mîndri" de fărădelegile hitle- 
riștilor. Noile edijii ale manuale
lor de istorie din Germania occi
dentală preamăresc acțiunile mili- 
tariștilor germani în timpul ultimu
lui război mondial, cotropirea al-

Cine răspîndește otrava nazistă
in rîndurile tineretului vest-german

ciația studenfilor naționaliști’ — 
care are filiale în multe institute 
ce învățămînt superior din Ger
mania occidentală se bucură de 
sprijinul activ al unui grup de 
foști naziști care au multă influ
ență în lumea industriei, comer
țului și justiției.

Activînd fățiș, sub oblăduirea 
generoasă a guvernului de la 
Bonn, tinerii naziști vest-germani 
poartă la diferitele „solemnități" 
uniforma organizației „Hitlerju- 
gend" cum se întîmplă cu orga
nizația „Tineretul național din

oțel", „Uniunea soldaților ger
mani", „Kifheuserbund" și altele 
care cultivă idee a revanșei
cheamă, într-un mod mai 
sau mai puțin deschis, la restau
rarea inumanelor rînduieli fascis
te.

Noii naziști duc o propagandă 
intensă și prin intermediul case
lor de editură. Anual se tipăresc 
20 milioane exemplare de macu
latură ieftină în care sînt ridicate 
în slăvi crimele naziștilor în tim
pul celui de-al doilea război mon
dial.

tor țări și popoare, jefuirea bo
gățiilor teritoriilor ocupate, asasi
natele în masă.

lată cum, la 17 ani după termi
narea războiului, tineretul vest- 
german este supus din nou unei 
adevărate ofensive din partea or
ganizațiilor naziste și ideologiei 
fasciste. In spatele organizațiilor 
neonaziste de tineret, în spatele 
tuturor acțiunilor menite să răs- 
pîndească otrava fascismului în 
rîndurile tineretului vest-german, 
stau cercuri monopoliste influen
te. Aceste cercuri îi pregătesc și-i

folosesc pe neofasciști ca pe un 
instrument de înăbușire a luptei 
poporului, ca pe un detașament 
de șoc pentru înfăptuirea planu
rilor lor războinice.

Mereu mai mulți tineri din 
R. F. Germană își dau însă sea
ma că drumul pe care vor să-i 
împingă propovăduitorii neo-na- 
zismului este un drum întunecat 
și tragic. Crește numărul tinerilor 
care se ridică împotriva reînvierii 
militarismului și revanșismului. 
Chiar în ultimele două săptămîni 
au avut loc la Duisburg, Hamburg, 
Mannheim demonstrații ala tine
rilor împotriva înarmării Bundes- 
wehrului cu arme atomice, împo
triva politicii militariste, revan
șarde a guvernului de la Bonn. 
La Munster sute de tineri au ma
nifestat purtînd pancarte pe care 
scria : „Nu vrem repetarea bar
bariei hitleriste“. Ziarul vest-ger
man „Siiddeutsche Zeitung“ scria 
nu de mult : „Repulsia și dezgus
tul față de fascism, militarism și 
ideile revanșarde se răspîndesc 
în rîndurile tinerilor din Republi
ca Federală (R.F.G. n.n.) pe zi 
ce trece mai mult și mai adînc“.

Toate acestea arată că mane
vrele neonaziștilor din statul de 
la Bonn, care urmăresc otrăvirea 
tinerilor vest-germani cu miasme
le fascismului, se lovesc de re
zistența unor mase largi ale ti
nerei generații din R.F.G.

HAMBURG. — Recent, în 
sălile Muzeului de etnografie 
și preistorie din Hamburg 
(R. F. Germană), s-a deschis 
Expoziția de artă populară 
romînească, trimisă de Insti
tutul romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea. La 
vernisaj au fost prezenți re
prezentanți ai Universității 
din Hamburg, personalități 
culturale și un numeros pu
blic, care au manifestat un 
viu interes pentru lucrările 
expuse.

Expoziția va rămîne deschi
să aproximativ două luni, ur- 
mînd ca ulterior exponatele 
să fie montate într-un colț 
romînesc permanent în cadrul 
muzeului.

LENINGRAD. — La 7 mar
tie membrii expediției sovieti
ce la mari latitudini, — „Nord- 
14" — au plecat în Arctica 
centrală pe calea aerului.

După cum presupun oame
nii de știință sovietici, stațiu
nea „P. N.-8" va străbate zone 
neexplorate ale Oceanului în
ghețat de Nord și se va îna
poia la insula Vranghel peste 
2—4 ani. Acolo stațiunea și-a 
început deriva în aprilie 1959.

BERLIN. — Secretariatul 
Federației Democrate Interna
ționale a Femeilor a trimis, 
în numele celor 200.000.003 de 
membre, o telegramă de pro
test guvernului argentinian 
împotriva arestării și deținerii 
arbitrare a femeilor care au 
participat la o adunare de 
solidaritate cu Cuba, ținută 
la Buenos Aires în cursul lu
nii februarie.

I. BRATEȘ

RIO DE JANEIRO. — Fos
tul președinte al Brazilei, 
Janio Quadros, s-a înapoiat Ia 
7 martie în țară după o călă
torie de mai multe luni în 
străinătate.
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