
Au terminat
insămînțatul 

legumelor timpurii
Sprijiniți de specialiști și 

cadre de conducere din G.A.C. 
fruntașe, colectiviștii din ra
ionul Bîrlad au însămînțat 
legume timpurii pe întreaga 
suprafață de răsadnițe prevă
zută. De asemenea, numeroa
se G.A.C. au început plantă
rile de pomi pe cele peste 300 
ha planificate și pregătesc 
alte 80 ha pe care vor planta 
viță de vie. O atenție deose
bită se acordă dezvoltării sec
torului zootehnic.

In ultimele două luni au 
fost cumpărate 300 de vaci și 
1.700 de oi. Pentru adăpos- 
tirea animalelor se constru
iesc în acest an 320 de graj
duri, maternități pentru scroa
fe, cotețe pentru păsări și 
saivane. Colectiviștii din 
Ivești, Sulerea, Peicani ame
najează camere-incubator în 
vederea dezvoltării sectorului 
avicol.

(Agerpres)
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Gata 
pentru 

însămîntări
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Fostul utemist de control
șî calitatea produselor
ostul utemist de 
control din ate
lierul nostru — 
ne-a spus ingine
rul Nicolae Cos- 
tea, șeful atelieru
lui montaj-armă- 

turi de la Uzinele de utilaj 
petrolier și chimic din 
Capitală se bucură de o 
bună apreciere. Seriozitatea 
cu care se ocupă de proble
mele principale ale atelieru
lui, ajutorul pe care-1 dă ti
nerilor muncitori, contribuția 
adusă la generalizarea expe
rienței înaintate au făcut ca 
el să fie un sprijin prețios 
pentru întregul colectiv de 
muncă. Pentru conducerea a-
telierului, el constituie un a- 
jutor puternic.

Principalul lucru care tre
buie subliniat cu privire la 
activitatea acestui post ute
mist de control este acela că
el se ocupă de principalele 
probleme ale producției care 
stau în fața secției. înainte, 
asta înseamnă acum 2-3 ani, 
postul era considerat o sim
plă gazetă. Din această pricină 
el nu aducea un aport concret 
la îmbunătățirea muncii tine
retului. Situația s-a analizat

la vreme și colectivul a fost 
reorganizat.

Multă vreme și mai ales 
după publicarea Directivelor 
C.C. al P.M.R. privind crite
riile principale ale întrecerii 
socialiste, postul utemist de 
control s-a ocupat de proble
ma calității produselor. El a 
urmărit multiplele aspecte 
care sînt strîns legate de ca
litate, principalul obiectiv al 
întrecerii socialiste. Iată nu
mai cîteva exemple.

Dacă n-ai sculele necesare, 
sau dacă cele pe care le ai 
nu corespund lucrului pe ca
re-1 ai de executat, firește că 
va suferi calitatea. In această 
problemă, în urma mai mul
tor raiduri întreprinse, postul 
a sesizat că lipseau din maga
zie filierele de 6, 8 și 12 mm. 
Din cauză că se foloseau fi
liere vechi unele piese se re- 
butau. Odată cu sesizarea a- 
cestui neajuns s-a făcut pro
punerea să se reorganizeze 
magazia de scule, să se facă 
o mai bună aprovizionare cu 
S.D.V.-urile necesare.

In legătură cu aproviziona
rea cu sculele necesare și cu 
mai buna organizare a locu
lui de muncă, postul a între-

Proletari din toate țările, unițî vă!

z

După cum a fost informat co
respondentul Agenției Agerpres 
de către președintele sfatului 
popular regional, loan Mărcuș, 
în regiunea Brașov pregătirile 
pentru însămînfările de primă
vară au fost terminate.

In urma colectivizării agricul
turii, aici ca și în celelalte re
giuni ale țării au lost create 
condiții pentru scurtarea perioa
dei ce executare a însămînfărilor 
și a celorlalte lucrări agricole de 
primăvară, pentru efectuarea a- 
cestora la un nivel agrotehnic su
perior. S.M.T. dețin cu 325 mai 
multe tractoare șî cu 385 mai 
multe semănători decit în primă
vara anului trecut. In toate gos
podăriile, inclusiv cele înființate 
anul acesta, au fost organizate 
brigăzile și echipele și s-au re
partizat terenurile, inventarul și ! 
sarcinile de producție. Colecti- i 
viștii au pregătit totodată atela- ; 
jele.

Pe ogoare au fost transportate 
peste 500.000 tone de gunoi de 
grajd și însemnate cantități de 
îngrășăminte chimice. S-au asi
gurat importante cantități de 
sămînță de calitate, prin schimb 
cu bazele de recepționare.

O atenție deosebită se acordă 
în regiune pregătirii terenurilor 
de pe care urmează să se obțină 
5.000 kg porumb boabe la hec
tar în cultură neirigată. în alara 
altor lucrări, pe aceste terenuri 
s-au transportat 77.000 tone de 
îngrășăminte naturale.

Anul acesta se extinde cultura 
legumelor în jurul orașelor și 
cresc suprafețele destinate cultu
rilor furajere. Se vor face de ase
menea, lucrări pentru sporirea 
producției de iarbă pe pășunile 
din regiune.
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în sprîjânul 
noîior G.A.C.
PLOIEȘTI. Cercetătorii de 

la stațiunile experimentale 
pomicole Voinești, horti-viti- 
colă—Valea Călugărească și 
legumicolă din Buzău au aju
tat în ultimele luni pe colec
tiviștii din regiunea Ploiești 
la întocmirea planurilor de 
organizare a terenurilor des
tinate pomiculturii, viticulturii 
și legumiculturii, la formarea î 
brigăzilor și școlarizarea ca- 

. drelor de conducere. Gospo
dăriile colective din regiune 
vor fi îndrumate în continua
re de stațiunile experimen
tale în organizarea și îngri
jirea livezilor, viilor și gră
dinilor de legume. Stațiunea 
experimentală pomicolă Voi
nești, de exemplu, organizea
ză anul acesta în livezile 
G.A.C. 50 de loturi demons
trative, pe care colectiviștii 
vor învăța să pună în prac
tică cuceririle științei.

(Agerpres)

Se montează o nouă linie de înaltă tensiune.

Fotoi E, POPPER

Cu planul trimestrial 
îndeplinit întreprinderile industriei chimice

Muncitorii din in
dustria chimică au 
îndeplinit cu 3 zile 
înainte de termen 
planul producției 
globale pe primul 
trimestru al anului.

Comparativ cu 
primele 3 luni ale 
anului trecut, colec
tivele întreprinderi
lor chimice au pro
dus în plus cu pes

te 7.700 tone îngră* 
șăminte chimice, cu 
aproape 10.000 tone 
mai mult acid sul
furic, 800 tone mai 
multe mase plasti
ce și rășini sinte
tice, CU 40.000 kg 
mai multe fire și 
fibre sintetice etc. 
Valoarea producției 
realizate este cu 
peste 120 milioane

lei mai mare decit 
cea obținută în tri
mestrul I 1961.

în cursul acestui 
an, chimiștii au re
alizat o serie de 
noi articole și bu
nuri de larg con
sum din materiale 
plastice, colcranți și 
intermediari, medi
camente și alte 
produse chimice.

Fabrica de ciment

din Bicaz
Muncitorii fabricii de ci

ment din Bicaz au realizat 
miercuri planul pe trime
strul I. Ei au produs pînâ 
acum în plus față de preve
deri 1.180 tone klinker, 1.450 
tone ciment, 53 tone tuburi 
de azbociment. Acest succes 
a fost posibil datorită crește
rii indicelui de utilizare a 
agregatelor.

Fabrica de rulmenți 
Bîrlad

O altă întreprindere impor
tantă din regiunea Iași - fa
brica de rulmenți Bîrlad - a 
realizat planul pe primul tri
mestru înainte de termen. In

telegrame

primele 3 luni ale anului, me- 
talurgiștii bîrlădeni au produs 
4.200 rulmenți de diferite ti
puri peste sarcina de plan. 
Prin folosirea mai rațională 
a materiei prime și a materia
lelor s-au obținut beneficii 
peste plan în valoare de 
1.000.000 lei.

întreprinderile 
industriei locale 

din regiunea 
Maramureș 

întreprinderile industriei lo 
cale din regiunea Maramureș 
au îndeplinit cu 5 zile mai 
devreme sarcinile de plan pe 
primul trimestru al anului. 
Colectivele acestor unități au 
dat cu 31 la sută mai multe 
materiale de construcții și de 
aproape 2 ori mai multă mo
bilă decît în perioada cores
punzătoare a anului trecut.

(Agerpres)

Tovarășul Dimităr Ganev a trimis președintelui Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, o telegramă l 
ca răspuns Ia felicitările primite cu ocazia realegerii sale in j 

funcția de președinte al Prezidiului Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria.

Mulțumesc din inimă pentru caldele felicitări și urări de bine 
trimise cu ocazia realegerii mele in funcția de președinte al 
Prezidiului Adunării Populare, se spune în telegramă, șl la 
rindul meu vă doresc multă sănătate și mari succese în nobila 
dv. activitate pusă în slujba progresului poporului frate romîn, 

a triumfului socialismului, păcii și prieteniei dintre popoare.

★

Tot cu prilejul realegerii sale, tovarășul Anton Iugov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, a adresat 
președintelui Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, o telegramă de răspuns la felicitările 
primite.

Vă mulțumesc călduros și în persoana dv. Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Romîne pentru sincerele felicitări 
adresate cu prilejul realegerii mele ca președinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria.

Folosesc acest prilej, se spune în telegramă, ca la rîndul meu 
să vă doresc dv. și poporului frate romîn suc'cese și mai mari 
în construirea deplină a socialismului în Republica Populară 
Romină, în întărirea continuă a unității și coeziunii puterni
cului lagăr socialist, garanția menținerii păcii în întreaga lume.

(Agerpres)

-----

Expoziție de artă plastică
Ieri, în cadrul celui de-al 

V-lea Festival republican al 
școlilor și institutelor de artă 
din țară s-a deschis expoziția 
de artă plastică a tinerelor ta
lente. La festival au fost pre
zentate un număr foarte mare 
de lucrări din care s-au se
lecționat peste 1.200 de dife
rite genuri: pictură, sculptu
ră, ceramică, textile, grafică,

La deschidere au participat 
un număr mare de cadre di
dactice, studenți, elevi și nu
meros public.

Au luat cuvîntul maestrul 
emerit al artei Boris Caragea, 
președintele comisiei de selec
ționare și tov. Petre Dumitres
cu, rectorul Institutului de 
arte plastice București.

Expoziția, deschisă în sala 
de marmoră a Casei Scînteii, 
în sala Studio a Institutului 
de artă teatrală și cinemato
grafică și în incinta Conser
vatorului Ciprian Porumbescu, 
se bucură de un binemeritat 
succes.

PETRE DINU 
student

prins o largă anchetă printre 
muncitorii atelierului. Iată ce 
au propus aceștia :

Dumitru Cioboată: să se 
amenajeze o ascuțitorie (pro
punere pe care postul a sus
ținut-o în fața conducerii uzi
nei). Să se aducă un fierăstrău 
mecanic pentru debitarea ma
terialelor de dimensiuni mari.

Vladimir Manciu î să se 
facă o mai bună aproviziona
re cu calibrele și alezoarele 
necesare.

Nicolae Isac : produsele fi
nite să fie expediate de urgen
ță din atelier. In acest fel se 
va descongestiona spațiul de 
producție, iar piesele nu vor 
mai fi supuse lovirii, deterio
rării.

Multe din aceste propuneri 
au fost rezolvate, lucru care a 
făcut ca munca să fie mai 
bine organizată. Iar calitatea 
produselor să se îmbunătă
țească continuu.

O altă problemă căreia pos
tul ~ i-a acordat atenția cuve
nită a fost respectarea disci
plinei, folosirea de către ti
neri a timpului de lucru. A- 
cestea sint indisolubil legate 
de calitatea produselor. Unii 
tineri, printre care Alexandru 
Burtea. Horia Fulga, Florea 
Gărgăianu, întîrziau adesea de 
Ia lucru. Au fost cazuri cînd 
pentru a-și face planul (în- 
tr-un timp mai mic din pri
cina orelor pierdute) au lu-

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Corul și echipa ce teatru ale 
Școlii medii nr. 4 din Ploiești 
prezintă un spectacol. Recită 
Stan Dorina din dasa IX C.

Foto N. STELORIAN

Scînteia 
tineretului 

I

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Locul agronomului—pe ogoare!-
„Gospodăria e și a mea“ Pentru totdeauna — un om al satului

G.A.C. „Sclnfe;<3* din Slobozia Roznov, raionul Bu
tași, a luat ființă în iarna aceasta. Sediul gospodăriei 
se află deocamdată la căminul cultural. Intr-una d.n 
încăperile acestuia se aflau într-una din serile trecute 
Ion Colobanea, președintele gospodăriei, Dumitru Ca- 
tană, secretarul organizației de partid, cîfiva brigadieri 
și încă cineva — un tînăr care, privit mal cu luare aminte, 
nu părea să fie localnic. Se discuta despre modul cum 
trebuie să se țină evidența zilelor-muncă : pe familii sau 
pe fiecare braț de muncă în parte. La un moment dat 
se făcu liniște, iar unul dintre brigadieri se adresă tînă- 
rului :

— De asta am venit, tovarășe inginer, să-mi spuneți 
cum să fac...

Toate privirile se îndreptară spre inginer. Oamenii 
așteptau de la el sfatul cel mai bun. Luă un imprimat 
de evidență și puse arătătorul pe una din rubrici.

— Uite, tovarăși, eu zic să facem așa...
Ceilalfi îl ascultau cu atenție. După ce brigadierii 

plecară, mulțumiți de indicațiile primite, am stat de 
vorbă cu inginerul agronom. Sosit în comună abia cu 
cîteva zile în urmă, Gheorghe Preotu este mai mereu 
înconjurat de colectiviști, întrebările curg asupra lui — 
după cum spunea el însuși — ca ploaia.

— Cînd am făcut cererea de a munci într-o gospo
dărie tînără știam bine ce fac. Pot spune că asta a 
fost una din marile hotăriri ale vieții mele. Am părăsit 
munca de birou, de la Fabrica de zahăr din Roman, și 
am venit pentru totdeauna în sat. Nu pot spune că 
mi-am făcut mari probleme de conștiință. Am hotărî! 
asta simplu și firesc. Acum, cînd e o nevoie atît de

C. NANCU

(Continuare in pag. a IV-a)

Am venit aici, în sat de cîteva zile. Sînt bucuros 
de ho tar ir ea pe care am luat-o. Colectiviștii mau 
înconjurat cu dragoste, ca pe un bun prieten al 
lor. La Trustul regional de panificație Ploiești, 

■unde am lucrat, munca mea era utilă. Dar abia 
acum pot zice că mă simt pe deplin folositor. Gos
podăria colectivă în care am venit este mai veche, 
dar număra pînă de curînd doar cîteva zeci de 
familii. în primăvara asta se poate spune că satul 
a făcut cu adevărat cununia cu belșugul. Colec
tiva a cuprins întreaga comună. Cele 700 de fa
milii stăpînesc 1.500 de ha de teren. Pentru ca 
acest pămînt să rodească mai bine și gospodăria 
să înflorească rapid este nevoie de muncă bine 
organizată, de lucrări de cea mai bună calitate. 
Sînt o sumedenie de treburi de făcut acum. Cu 
ajutorul organizației de partid și al consiliului de 
conducere am organizat 3 brigăzi de cîmp, 2 legu
micole, una zootehnică și una de construcții. Am 
căutat să punem în fruntea lor pe cei mai pricepuți 
oameni. Printre ei sînt și brigadieri și șefi de 
echipe tineri, recomandați de organizația U.T.M. 
Am cercetat bine terenurile gospodăriei colective. 
Chiar acum am sosit din cîmp. Cele 447 ha cu grîu 
au ieșit bine din iarnă. Am stabilit însă ca pe 
unele parcele unde terenul este mai jos să grăpăm 
și să plivim. Am indicat colectiviștilor să mai 
transporte gunoi de grajd pe terenul destinat po
rumbului și în special pe cele 60 de ha pentru 
5.000 kg porumb boabe la ha. Colectiviștii sînt oa-

VALERIU TINTEANU
inginer agronom la G.A.C. „23 August" 

Tirgușorul Vechi, raionul Ploiești

(Continuare în pag. a TV-a)

Despre ea vorbesc... 
recoltele

Un grup de colectiviști lucrau de zor la tunena 
jarea paturilor calde pentru răsadnife. Unii con
fecționau tocurile, alții cerneau mranița, iar alții, 
vreo 12, însămînțau roșiile și gulioarele. Nu-ți 
puteai da seama care dintre ei conducea lucrările. 
Atunci însă cînd a fost vorba despre densitatea 
plantelor, o tînără blondă, cu părui adunat sub o 
căciulă de astrahan, cu mîinile pline de pămînt t-a 
făcut atenți pe ceilalți.

— Distanța între plante trebuie respectată. Așa 
cum ați învățat la cursuri. Altfel plantele nu se 
mai dezvoltă bine, se înăbușe una pe alta.

Trecu apoi pe la fiecare grup de colectiviști 
îndrumîndu-i cu vorba și mai ales cu fapta, asupra 
respectării cu strictețe a tuturor normelor agro
tehnice pentru obținerea unui răsad viguros. Nu 
după mult timp sosi și Ion Popa, președintele 
colectivei.

— Ce facem, tovarășă inginer ? Mai transportăm 
gunoi pe „terenul pentru 5.000“, se adresă el fetei 
care nu se deosebea cu nimic de celelalte

— Desigur. Cel puțin 30 tone la fiecare heotar. Iar 
dacă ne ajunge, îi administrăm chiar 40 de tone.

— Dacă spuneți dumneavoastră așa vom face. 
„Dacă spuneți dumnevoastră...". Președintele

gospodăriei agricole colective din Pricaz, raionul 
Orăștie, s-a convins de mult, la fel cum s-au con
vins toți colectiviștii din 
prețios pe care inginerul

acest sat, de sprijinul 
agronom Dogaru Maria

(Continuare in

20.00u de participanți 
Tuiul orașului București"

București cîte o coloană de 
autocare încărcate cu zeci și 
sute de elevi. Aceștia parti
cipă la „Turul orașului Bucu- 
rești“ organizat în colabo
rare cu O.N.T. Carpați în 
scopul de a da elevilor po-

ROMULUS LAL
AUREL DAVID

pag. a IV-a)

sibilitatea să cunoască locu
rile legate de lupta clasei 
muncitoare condusă de partid.

Pînă în prezent, la aceste 
interesante acțiuni turistice au 
participat peste 1500 de elevi 
și eleve. Pînă la sfîrșitul va
canței de primăvară numărul 
lor va crește la 20.000.

ION CRISTIAN

CONSTANTINESCU TITI, inginer la G.A.C. din comuna Făcăieni, 
giner agronom la G.A.C. „Steaua Roșie*4 din comuna Storobăneasa, 
tinerii care s-au dedicat cu pasiune acestei nobile profesiuni. Zi 
purtători ai știinjei la sale, ei au bucuria și mîndria de a contribui 

patriei, la înflorirea gospodăriilor colective în

Vaporașele 
Ku eureșlenilor

O plimbare pe He
răstrău, la bordul va
porașelor de pasageri, 
albe ca niște lebede, 
sau în bărcile cu rame 
ce brăzdează în lung 
și-n lat celelalte lacuri 
din parcurile Capita
lei, îți oferă întotdea
una momente plăcute 
de destindere.

Pentru a pune din 
timp la dispoziția pa
sionalilor de canotaj 
și de plimbări pe 
apă, întregul parc de 
vaporașe și bărci, lu
cratorii de la l.C.A.B. 
au transformat baza

lor de lingă Băneasa 
intr-un adevărat șan
tier. Întrecerea pentru 
punerea rapidă în 
funcțiune a vaporașe
lor se desfășoară în 
toate secțiile bazei 
nautice. Vasele de 
pasageri „Miorița", 
„București" și altele 
sint deja gata să plece 
în primele curse. Anul 
acesta parcul de am
barcațiuni. cu rame 
se va mări cu încă 
200 de bărci noi. De 
altfel, pină în prezent 
toate bărcile de pe 
lacurile Capitalei au

raionul Fetești, și GH. CIOC în- 
raionul Alexandria, sint doi dintre 

de zi în mijlocul colectiviștilor, 
la sporirea belșugului ogoarelor 
care muncesc.

fost pregătite de navi-. 
gație. Atenția moto- 
riștilor și constructori
lor din baza l.C.A.B. 
este îndreptată acum 
spre o nouă lucrare 
importantă. Este vorba 
de un nou vaporaș de 
pasageri cu o capaci
tate de 140 de locuri, 
care va pleca în pri
ma lui cursă în ajunul 
zilei de 1 Mai. Este 
darul constructorilor 
de la l.C.A.B. în cin
stea acestei sărbători.

V. TURDEANU

Rodnic schimb 
de experiență
Direcția personal-învățămînt 

din Ministerul metalurgiei și 
construcțiilor de mașini ana
lizează în zilele de 29 și 30 
martie a. c. munca desfășu
rată în școlile profesionale, 
tehnice și tehnice de maiștri 
în anul școlar 1961/1962 (pri
mele două trimestre).

Rapoartele prezentate în pri
ma zi de conducerile Grupu
lui școlar „Steagul roșu“-Bra- 
șov, Școala profesională a Uzi
nelor de autobuze și troleibu
ze din Capitală, Grupul șco
lar „Electromotor“-Timișoara 
și Grupul școlar Hunedoara, 
au analizat principalele pro
bleme : pregătirea instructiv- 
educativă, organizarea instrui
rii practice, activitatea comi
siilor metodice și îndeosebi 
activitatea cultural-educativă.

30.000 de elevi vor vizita Doftana
n întîmpinarea celei de-a 

40-a aniversări a U.T.C., 
Comitetul orășenesc 

U.T.M. București a luat iniția
tiva organizării pînă la sfîr
șitul lunii aprilie a unui mare 
număr de excursii la Doftana,

Multe din aceste excursii 
sînt organizate în perioada 
vacanței de primăvară, tocmai 
pentru a da prilejul unui nu
măr cit mai mare de elevi să 
viziteze Muzeul Doftana. Pînă 
în prezent, au participat la 
cele două excursii inițiate de 
Comitetul orășenesc U.T.M. și 
organizate în colaborare cu a-

genția centrală O.N.T. Carpați 
un număr de aproape 4000 de 
elevi. Duminică, 1 aprilie, alți 
4.500 de elevi și eleve din ra
ioanele Nicolae Bălcescu, Tu
dor Vladimirescu și 23 August 
vor pleca în excursie pe Va
lea Prahovei. Cu acest prilej 
ei vor vizita Muzeul Doftana, 
orașul Cîmpina și casa memo
rials „N. Grigorescu”.

După vacanța de primăvară 
excursiile la Doftana se vor 
organiza pentru elevi în fie
care duminică. Un număr de 
30.000 de elevi vor vizita ast
fel Muzeul Doftana.

Telegramă
Tovarășului SANZO N OSAKA,

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Japonia

TOKIO

Cu prilejul împlinirii a 70 de ani, Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn vă adresează un salut călduros și 
cele mai sincere felicitări.

Fiu credincios al poporului japonez, vechi militant și condu
cător încercat al Partidului comunist și al mișcării muncitorești 
japoneze, dv. v-ați consacrat toată energia luptei pentru apăra
rea intereselor vitale ale clasei muncitoare șl ale întregului 
popor japonez, pentru triumful cauzei nobile a socialismului 
și păcii.

Vă urăm, dragă tovarășe Nosaka, multă sănătate și mulți ani 
de activitate rodnică în fruntea Partidului Comunist din Ja
ponia — luptător consecvent pentru independența și viitorul 
luminos al țării dv., pentru democrație și prietenie între 
popoare.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN



în timpul însămînțării
■ ercetările științi

fice din ultimul 
timp au demons
trat că un mare 
efect asupra spo- 

1 ririi producției a- 
gricole îl are în- 

grășarea de bază, înțelegînd 
prin aceasta Ingrășămintele a- 
plicate sub arăturile adinei 
(de vară și de toamnă).

Scopul îngrășărli în preaj
ma semănatului este acela de 
a pune la dispoziția tinerelor 
plante o cantitate de hrană 
necesară creșterii viguroase 
chiar din primele faze de ve
getație.

Experiențele făcute în 
U.R.S.S. de N. S. Avdonin au 
arătat că insuficiența unui 
element de hrană in primele 
15 zile ale vieții plantelor duce 
la însemnate pierderi de re- 
coltă. Chiar dacă adaosul de 
îngrășăminte se face mai tir- 
ziu, efectul negativ al lipsei 
de hrană din primele zile de 
viață ale plantelor nu poate fi 
înlăturat cu totul. De aceea, 
pe suprafețele de teren care 
urmează a se însâmința cu 
planta de primăvară, dar care 
n-au fost îngrășate la ară
tura de bază, aplicarea îngră
șămintelor în r 'ajma și în 
timpul semănat . are o im
portanță deosebi.. .

Pentru cultura porumbului, 
aplicarea îngrășămintelor în 
preajma semănatului are o 
mare importanță mai cu 
seamă în zonele umede ale 
țării, pe terenurile în pantă 
- unde nu s-au făcut arături 
adinei de toamnă și pe tere
nurile nisipoase- In aceste 
condiții, aplicarea în primă
vară a unei cantități de 10-15 
tone la hectar gunoi de grajd 
poate aduce sporuri mari de 
producție. Este însă necesar 
să se facă o arătură de primă
vară. Pentru ca efectul aces
tei arături să fie bun, ea tre-

de ing. Th. Moscalu
Candidat în științe agricole

buie făcută cît mai devreme 
posibil. In acest scop, gunoiul 
de grajd se împrăștie uniform 
îndată ce terenul a început sâ 
se zvînte. iar pe măsură ce 
gunoiul se împrăștie se ară și 
se grăpează concomitent. A- 
tunci cînd avem îngrășăminte 
chimice, încorporarea Ier se 
face cu ocazia lucrării soiului 
cu cultivatorul sau cu discui- 
toarele, sau în timpu semă
natului. Dacă se aplică can
tități mici de îngrășăminte, 
ele se pot da împreună cu să- 
mința. Astfel, o cantitate de

kg ha. Aplicarea îngrășămin
telor chimice la porumb, late
ral față de rîndul de plante 
este posibilă cu ajutorul ma
șinilor noastre speciale de se
mănat porumbul, care există 
în toate gospodăriile agricole 
de stat și la Stațiunile de ma
șini și tractoare.

Și la sfeeia de zahăr, apiî- 
carea îngrășămintelor chimice 
în preajma semănatului s-a 
dovedi i necesară dacă ingră- 
șămîntul se aplica lateral față 
de rîndul de semințe sau sub 
rîndul de semințe. Astfel,

Pe teme agrotehnice
30-33 kg superfosfat la hectar 
aplicată împreună cu semin
țele de porumb a adus un 
spor de producție de 500 kg 
ha. Ingrășămintele cu azot 
(azotatul de amoniu, și sulfa
tul de amoniu) nu sînt indi
cate a se aplica alături de să- 
mînță.

Intr-o experiență cu apli
carea alături de semințele de 
porumb a 33 kg superfosfat, 
30 kg azotat de amoniu și 25 
kg sare potasiu, răsărirea po
rumbului a întârziat 5-6 zile, 
iar densitatea a fost mică. 
Dacă însă aceleași îngrășă
minte se aplică cu mașinile, 
prevăzute cu dispozitive spe
ciale pentru îngrășăminte, nu 
se mai constată nici un efect 
dăunător. In aceeași expe
riență, aceleași îngrășăminte 
aplicate în timpul semănatu
lui, la o distanță de 4-5 cm 
în dreapta și în stînga rîndu- 
lui de semințe a asigurat o 
depășire a producției cu 1360

Pe șantierul unui siloz de cereale din noul oraș sovietic Țelmograd, 
în care se vor depozita 100.000 tone de cereale.

Curiozitățile planetei Jupiter
Planeta Jupiter se 

comportă ca un agent 
de circulație pentru 
cometele periodice, 
adică pentru acelea 
care fac parte din sis
temul solar. Datorită 
forței cîmpului sau de 
gravitate, Jupiter ba 
atrage planetele 
centrul sistemului, ba 
le respinge pe orbi
tele periferice. Aceas
ta este concluzia ia 
care a ajuns Elena 
Kazmirceak-Polonska- 

îa, astronom, din Le
ningrad.

Bazîndu-se pe 
«uitatele unui

în

re- 
lung

studiu al legilor miș
cării cometelor, astro
nomul sovietic afirmă 
că toate cometele pe
riodice cunoscute, fă
ră nici o excepție, 
trec în apropierea pla
netei Jupiter. Acest 
fapt dă posibilitatea 
observatorilor de pe 
Pămînt sâ le cunoască 
pe toate.

Ipoteza astronomu
lui din Leningrad are 
o mare importanță 
pentru știință. ea 
explicând aparițiile su
bite și dispariția co
metelor. Cometa lui 
Lexeî!, de exemplu.

care a fost descope-
* secolul al

Si care a 
rapid din

rttă in 
XVni-lea 
dispărut 
cîmpul de vedere, a 
fost proiectată de 
Jupiter la o distanță 
ia care observațiile nu 
mai sînt posibile. In 
1963, afirmă Elena 
Kazmirceak-Polonska- 

ia, după o apropiere 
ce Jupiter, cometa 
C.enra va dispare 
pentru multă vreme, 
poate pentru totdeau
na, observațiile tere
stre asupra ei nemai 
fiind posibile.

CU

35 kg superîosfa: granula: s-a 
obținut un spor de recolta de 
400-530 kg ha.

La sfecla de zahar «-au ob
ținut rezultate bune ți atunci 
cînd sătnînța a fost umezită 
timp de 24 ore iar după a- 
ceasla. semințele umed? au 
fost prăfuite cu cenuță ți se
mănate. Prin acest procedeu 
se obțin sporuri de producție 
de 1.500-2.500 kg de rădăcini. 
Plantele răsărite sin: mai vi
guroase și mai sănătoase.

La floarea-soarelui. in zo
nele de stepa (pe cernozio
muri) la semănat se aplică 
superfoslatul ir. cantitate de 
100-125 kg ha, cit mai adine, 
fie cu cultivatorul hrănitor, 
fie cu mașinile prevăzute cu 
brăzdare speciale. Se obțm 
sporuri de producție de 150- 
280 kg.ha. “ ‘ ‘ "
zultate se 
tunci cînd 
plică Ia

Cele mai bur.? re- 
obțin în stepă a- 
superfosiatul se a- 
arătura adincă de

toamnă (300-430 kg/ha spor de 
recoltă). In zonele umede, cu 
soluri mai sărace, primăvara 
se poate aplica și gunoi de 
grajd, cu condiția ca aplica
rea îngrășămîntului și arătura 
să se facă cît mai devreme, 
pentru a nu se întîrzia semă
natul.

La cartofi, primăvara, îna
inte de plantatul tuberculelor, 
se aplică gunoiul de grajd în 
cantitate de 20-30 tha, în spe
cial pe solurile ușoare Și pe 
aluviuni. Gunoiul de grajd tre
buie să fie insă foarte bine 
descompus (fermentat). în gos
podăriile cu brațe de muncă a- 
sigurate, gunoiul de grajd se 
poate aplica la cuib. Această 
măsură este foarte indicată 
în zonele favorabile culturii 
cartofului. Aplicarea gunoiu
lui ia cuib aduce sporuri 
mari de recoltă la cartofi, de 
2.500-4-500 kg ha Ingrâșarea 
se face după deschiderea 
rigolelor in care se plan
tează cartofii sau in cui
burile făcute pe ternul 
marcat. Peste gunoi se așează 
puțin pâmint apoi se pure 
tuberculul de cartof și se a- 
coperă cu pămînt La fiecare 
cuib se pune o cantitate de ; 
300 500 grame gunoi de gr»?- 
bine descompus

Pentru cerealele pi oase de 
primăvară, care se raa» mo j 
mână aplicarea Înainte
de semănat sau in timpul se
mănatului a unei cantități ce 
100-150 kg azotat de amom- 
este o măsură indicată pentru 
sporirea producției. Mai indi
cată este aplicarea ingrășă- 
mintului cu ocazia lucrării cu 
cultivatorul sau cu polidiseul. 
astfel ca îngrășăminrjl să se 
amestece bine cu solul.

Folosirea îngrășămintelor 
în timpul primăverii este o 
importantă metodă agroteh
nică.

După o sută de ani...
Pe vechiul 

teritoriu al Ba
natului, acolo 
unde încă pe 
vremea dacilor 
și romanilor 
se înfiripaseră . 
liere siderurgice, acolo unde 
pe zăcămintele de minereuri 
de fier și de metale neferoase 
au apărut cele mai vechi în
ceputuri ale metalurgiei în 
patria noastră, cu 100 de ani 
în urmă a fost pornită și pri
ma cocsarie din țara noastră.

Folosind cărbunii minelor 
de la Anina, în anul 1862 s-a 
pornit o cocsărie care a pro
dus în primul său an de 
funcționare 61JB0 chixtale 
de cocs* adică ceva mai pu
țin de 6-3» wee în 10M 
pns in fxmcțxane Și eccsâr*-a 
veche ce la Reștia. pe malul 
sting a! Birzaw. In anul 
1900 s-a pus in funcțiune 
o uzină de cocs la Lupcn:

Dar, regimul burghezo-mo- 
șieresc n-a putut crea con
dițiile dezvoltării aceste: ra
muri deosebi* de importante 
a siderurgiei șu rind pe rind. 
aceste prime uzine cocsochi- 
mice sint închise, oprite pen
tru perioade mai mult sau 
mai puțin îndelungate ?• 
apoi părăsite cu torul. Astfel. 
cocsăria Anina a fost opnț5. 
definitiv în 1934. iar cocsâria 
veche de la Reșița a for. da:. 
jertfă inundațiilor Bîrzave: 
în 1912-1913. Cocsâria de la 
Lupeni a fost închisă in 1926-

La 11 iunie 1948. r.u exista 
în țara noastră, decît o sin
gură cocsărie mică la Reșița, 
care nu reușea sâ satisfacă 
niă măcar necesarul de cocs 
al acestor uzine.

înfăptuirea politicii partidu
lui. de industrializare 
listă a țării a 
oda'ă cu puternica 
a întregii industrii 
o rapidă creștere a 
de cocs, a bazei materiale a 
acesteia. Capacitatea cocsă- 
riei de la Reșița a fost du
blată. secțiile dumice lărgite. 
S-a ridicat noua uzină cocso- 
chimică de la Hunedoara m 
care se fabrică coc? <tn căr
buni de Valea Jiului.

Ridicată cu ajutorul spec-a*

de ing Die Barbu
$ef laborator cocs 

la Institutul de cercetări 
metalurgice

primele ate-

socia- 
insemnat. 

dezvoltare 
grele, și 

producției

Realizări noi în cibernetică

lișților sovie
tici, uzina coc- 
sochimică de la 
Hunedoara re- 
prezintă o rea
lizare de sear-.3 

baza unei tehr-icipe
noi. in utilaje șt

în care, 
cu totul 
stalații perfecționate se pro
duce un cocs de calitate ce 
poate fi folosit și de marile 
furnale ale Hunedoarei.

Cronica anilor ce au trecut, 
din 1955—1955 și pînă aste r 
înregistrează in lunga înși
ruire a faptelor, strădaniile, 
munca fără de preget, price
perea și interesul dovedi: de 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de la uzina eocsochimi- 
că de la Hnnedoara. care >u 
reușit sâ ridice rezistența coc* 
sulei de Ia 280-280 kr cum 
era la Începu*, pină la peste 
310 kg. cum este astăzi

Cu cit calitatea cocsului 
este mai bună, cu cît rezis
tența sa — exprimată In kg 
— mai mare și mai constantă, 
cu atît mersul furnalelor este 
mai lin și mai uniform 
atît productivitatea lor 
mai ridicată.

Cccsariî mai asigură 
stria chimică, a maselor 
*:ce. agricultura etc. cu mate
rii prime. îngrășăminte prin 
captarea produselor chimice 
ce se obțin concomitent 
fabricarea cocsului din 
bune.

lată doar cîteva cifre 
arată ce au însemnat ultimii 
ani din toți cei 100 cîți au 
trecut:

în 1M2 - 6.200 tone 
în 

tone.
Iar 

striei

eu 
este

indu- 
plas-

cu
car

care

1962 - peste 1.000.000

viitoruL viitorul indu- 
cocsochunice ? EI a 

foet fixat prin Hotăririle ce
lui de al m-lea Congres al 
partidului, care arată că în 
anul 1965 se vor produce circa 
1,6 milioane de tone de cocs. 

Aceste mărețe perspective 
însuflețesc munca plină de 
avînt a muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor din in
dustria cocsochimică și din 
institutele de cercetări ce 
lucrează in acest domeniu.

TEZAUR ARHEOLOGIC
în ultimele luni, au fost 

aduse rind pe rind la Muzeul 
din Cristur 21 monede antice 
găsite în hotarul satului Săla- 
șnri (radonul Tg. Mureș). Cer
cetătorii muzeului mirați 
de frecvența descoperirilor 
monetare intr-un loc unde 
pină acum nu fuseseră 
semnalate urme arheologice 
din epoca romană, s-au depla
sat la fața locului pentru a 
cerceta terenul unde fuseseră

găsite monedele. Locuitorii sa
tului au venit în ajutorul cer
cetătorilor, lucrînd la săpătu
ra cîmpului unde apăruseră 
monedele. Așa au ieșit Ia 
iveală încă 3179 monede da- 
tînd din epoca romană repu
blicană pînă la Marcus Aure
lius și cîteva fragmente ale 
vasului de bronz în care a- 
ceste monede fuseseră depozi
tate și îngropate. După păre
rea specialiștilor acesta este

cel mai mare tezaur de mo
nede de argint dezgropat în 
Transilvania și păstrat în în
tregime. Această importantă 
descoperire arheologică con
stituie pentru istorici un pre
țios document pentru lămuri
rea unor probleme privind 
secolul II al erei noastre.

GHEORGHE BUȘ
student

Facultatea de istorie-Cluj

Scale de analize produse la Uzina de aparatură de precizie din Gdansk — R. P. Polonă.
Foto CAF : VARȘOVIA

Laminor care mărește 
productivitatea muncii 

cu 2.650 la sută
Fabrica de mașini-unelte „Bad- 

Duben' din R. D. Germană a con
struit un laminor pentru profile 
care mărește productivitatea mun
cii cu 2.650 la sută față de o 
«așină așchietoare. Sistemul de 
reglare a cursei asigură la a- 
ctestă mașină adaptarea la con
dițiile tehnologice prescrise, auto- 
Kstrxarea treptată pini la cupla
rea Ia linia de fabricație pe fhix- 
Mașiaa execută formarea automa

ta rece, a profîielor eiicoii 
procedeul pendular.

ti. 
pns

ereditățiiSchimbarea
transfuziilorcu ajutorul

Prof. Piotr Sopikov din Lenin
grad a dovedit cu numeroase ex
periențe că cu ajutorul transfuzii-

presă hidraulică de înaltă pro-O r _ ____  __ r
ducfivitafe cu o putere de pre
siune de 630 tone pentru mase 
plastice și metal, produsa de Uzina 

din Riazan.
Foto : TASS — Moscova

Proiecte cutezătoare

Un turn 
de televiziune 

de înălțimea 
munților

• coTistructori
» cer

cetări științifice în do- ---------i..z------ . ^in 
con-

Televizor
portativ

Inginerii din Xpscova au con
struit un televizor portativ Mosk
va" care este doar puțin mai 
mare decît o cutie de pantofi și 
care va putea fi folosit de turiști, 
geologi și automobiliști.

In prezent, industria sovietică 
produce anual peste 2 milioane 
televizpare de diferite tipuri.

„Grom"
la

poate modifica 
pot obține

găinilor

noi

din
la

lor de singe se 
ereditatea și se 
rase de animale.

Introducîndu-se
rasa Leghorn-albă singe de 
găini de rasa Avstrolop-neagră si 
invers, prof. Sopikov a obținut o 
nouă rasă înalt productivă de 
găini. Greutatea găinilor din a- 
ceastă rasă este de 3—4 kg. Fie
care din ele produce cîte 150—170 
de ouă mari pe an.

.In R. P. Polonă a fost pusă 
punct producția unui. nou instru
ment pentru constructori, denumit 
„Qrom". Este vorba de un pistol 
care bate cîrlige metalice și cuie 
In beton, marmoră și cărămidă.

De aceste cîrlige și cuie se 
poate prinde utilaj, electric, sani
tar etc.

Cu ajutorul unui astfel de pistol, 
în 8 ore de lucru, se pot bate în 
beton aproximativ 400 cîrlige me
talice.

Ț-n grup de constru 
(J de la Institutul de

meniul betonului armat 
Moscova a elaborat sub 
ducerea profesorului V. Mihai
lov, membru al Academiei de 
construcții și arhitectură a 
U.R.S.S., proiectul unei con
strucții revelatoare, pe care 
istoria o va trece probabil, pe 
lista „minunilor secolului al 
XX-lea“. Această construcție 
constituie turnul unei antene 
de televiziune cu o înălțime de 
2 km adică de 7 ori mai mare 
decît turnul Eiffel și întrecînd 
de 4 ori cea mai înaltă con
strucție din lume, ce se ridi
că în prezent la marginea 
Moscovei — antena postului de 
televiziune central al Uniunii 
Sovietice.

Tumul gigant va avea deci 
înălțimea unui munte. Virful 
lui se va afla aproape întot
deauna deasupra norilor, adi
că la nivelul drumurilor aerie
ne. Un obiect greu aruncat de 
la înălțimea acestui turn va 
ajunge la pămînt după un 
nut și jumătate.

După cum a declarat pro
iectantul șef al acestei con
strucții, prof. V. Mihailov, tur
nul gigant va fi realizat din 
beton armat și va avea forma 
unui hexaedru, bazat pe 6 
arcuri subțiri, fiind asemănă
tor unei rachete gata de zbor. 
Baza turnului va fi cuprinsă 
intr-o circumferință cu un dia
metru de 140 metri. Construc
ția din beton armat va cu
prinde în interiorul ei un ci
lindru realizat din masă plas
tică. In acest cilindru, cu un 
diametru de 30 de metri, vor 
fi amenajate cinematografe, 
teatre, biblioteci șî restauran
te care vor fi legate intre ele 
prin ascensoare-expres. în 
tumul cu multe etaje se vor 
putea afla simultan peste 
100.000 de oameni. La diferi
tele nivele gle turnului vor fi 
amenajate terase pentru tu
riști, iar alte terase vor dis
pună de terenuri de aterizare 
pentru helicoptere. în zilele 
ploioase sau cețoase, locuito
rii Moscovei vor putea face 
plajă la nivelele cele mai înal
te ale construcției, la fel ca și 
în munți.

în virful turnului, în afara 
instalațiilor de emisie, vor fi 
amenajate laboratoare științi
fice între care se numără un 
observator astronomic și geo- 
fizic.

în timpul vîntului, virful 
turnului se va abate de la 
axul principal cu 5—6 m iar in 
timpul unui uragan puternic 
cu pină la 17 m.

Costul acpștei construcții 
extraordinare se va cifra in ju
rul sumei de 16.000.000 ruble. 
Construcția va fi realizată cu 
ajutorul unor elemente pre
fabricate ce vor fi montate de 
o macara mobilă cu o putere 
portantă de 80—100 tone, care 

sus odată cuva „crește" în 
construcția.

Proiectantul 
gigant este de 
ni ca modernă 
construirea mior turnuri cu o 
înălțime de... 5 km.

șef al turnului 
părere că teh- 
permite deja

T. R.

Revizie fără revizor

Planor
din aluminiu

Uzinele din Esztergom (R. P. 
Ungară) construiesc, pe baza unui 
patent al inginerului ungur Erno 
Rubik, un planor din aluminiu. 
Aceste planoare sînt cu 30 la sută 
mai ușoare și cu 40 la sută mai 
ieftine decît tipurile care au fost 
construite pînă acum în lume. 
După ee primele modele au dat 
rezultate bune, planorul va intra 
în fabricație de serie încă anul 
curent y

Grafie invenției lui 
K. Filatov, din orașul 
Borovici (U.R.S.S.), mii 
de revizori vor ii 
scutiți pe viitor de 
munca lor obositoare 
și monotonă, care 
constă din verificarea 
lagărelor ppntru a se 
constata dacă acestea 
ml s-aa încălzit prea

mult, ceea ce implică, 
în consecință, schim
barea roților.

K. Filatov este auto
rul unor receptoare 
de raze termice infra- 
roșii, plasate pe tera- 
sament șl care „ob
servă" lagărul 
încălzit chiar

supra- 
dacă

garnitura trece pe 
lingă dispozitiv cu o 
viteză de 120 km pe 
oră. Defecțiunea sem
nalată este comunicată 
la stația cea mai apro
piată pentru a fi re
mediată îndată după 
sosirea garniturii 
colo.

Petrolier uriaș
In Uniunea Sovietică se proiec

tează un tanc cu o capacitate de 
70.000 tone. Lungimea acestui gi
gant al flotei sovietice de tancuri 
va fi de peste un sfert de kilo
metru, iar lățimea de aproximativ

a-

metri. Viteza proiectată a35
tancului cu încărcătură completă 
va ii de 17 noduri. EI va fi ac
ționat de mașini cu o putere to
tală de 30.000 C.P,

■ ibernefica pătrunde 
tot mai adînc 
toate sectoarele 
activitate.

După definiția 
fă ciberneticii 
către cunoscutul spe

cialist sovietic, acad. V. Trapez
nikov, directorul Institutului de 
automatică și telemecanică din 
Moscova, cibernetica este știința 
proceselor de comandă, prin co
mandă înțelegînd organizarea unei 
acțiuni într-un scop bine definit. 
Această definiție arată cît se poate 
de clar cîmpu| vast în care inter
vine cibernetica.

Una din direcțiile principale în 
car© cibernetica intervine astăzi 
tot mai mulf constă în utilizarea 
calculatoarelor electronice în auto
matizarea diferitelor procese de 
producție.

O experiență deosebit de inte
resantă și unică pe plan mondial, 
a fost aceea în care un calculator 
sovietic de tip Kiev a condus un 
întreg combinat chimic, de la o 
distanță de cîteva sute de kilo
metri.

în stadiul actual de dezvoltare 
a tehnicii electronice, devine po
sibilă automatizarea completă a 
întregului proces de producție. 
Astfel, aparatele electronice pot 
să măsoare în permanență mă

in 
de

da
de

de prof. unlv. 
Edmond Nicolau

rimile cere irrieresează, con*.-— 
nicînd rezumatul la un post cen
tral, unde un calculator electron c 
ține seama în fiecare moment ce 
toți parametrii și, în permanență, 
rezolvă ecuația care determină 
funcționarea ooiimă a instala?, e 
Soluția dată de calculator intră 
apoi din nou în instalație sub for
ma unor semnale electrice coman- 
dînd revenirea parametrilor la 
valorile corecte.

Experiența sovietică la care ne 
referim arată posibilitatea ca un 
mare calculator rapid dispus in
tr-un centru de calcul și care e$:e 
conectat prin linii telefonice cu 
mai multe instalații, să le coman
de pe toate simultan. Evident, 
pentru fiecare instalație, calculato
rul are afectat o anumită perioadă 
de timp care se repetă ciclic. Să 
spunem că pentru fiecare instala
ție, calculatorul afectează 1 minut, 
la un ciclu de 5 minute. Aceasta 
înseamnă că un singur calculator 
poate conduce simultan cinci mari 
instalații.

Perioada aceasta de 1 minut 
este foarte lungă dacă ne gîndim 
că un calculator modern rapid, în

te. Este vorbe de ceea ce mate
maticienii numesc „o ecuație di* 
fereafiaU'.

Des g-' că nu se poate cere ca 
•neca- cii de locomotivă în perma
nență să integreze această ecua- 
ț.e, pentru a tace ca trenul să 
~ea'că atrt în conformitate cu 
gre»«cta de peron, cif fi cu con- 
o- e care conduc la o funcțio
nare optimă a motorului.

In Un -Te3 Sovietică s-a realizat 
•tsă ca această problemă să fie 

•ezorvată de un calculator electro- 
n c dispus chiar pe locomotivă, 
idreees nslalație t’n® seama atît 
ae semna e e pe care le dau in
stalat e exfer oare, cît și de toți

• Un calculator conduce simultan 5 mari 
instalații • Tren condus de un mecanic... 
electronic • O „broască țestoasă*4 execută 

comenzile omului

paranteză, arătind sardnne ce 
revin unui mecars.c uman care tre
buie să reg'eze în permanen*â 
regimul de lucru al motorului 
pentru ca să se respecte graficul 
ce parcurs. Cord’.. e în care lu
crează locomotiva a ap : nd de nu
meroși factori externi. Astfel, tre
buie să se țină seama de panta 
căii, de viteza pe care trebuie s-o 
atingă trenul, ce viteza vînfolui, 
etc. Toate acestea stot exprimate 
cu ajutorul unei ecuații comp’ica-

factorii care afectează funcționarea 
locomotivei.

Această instalafie are nenumă
rate avantaje, față de soluțiile 
actua’e. In primul rind siguranța 
de funcționare este mult mărită, 
deca'ece acest robot electronic 
nu este niciodată neatent. Semna
lele care i se transmit din exte
rior nu sînt numai semnale optice, 
ci sînt semnale electrice. Ceața, 
întunericul mu ploaia nu afectea
ză propagarea acestor semnale.

Aceasta face ca siguranța circula
ției să fie sporită.

Sub aspect economic, instalația 
este deosebit de interesantă 
deoarece, tăcînd ca în permanență 
motorul să funcționeze în regim 
optim se realizează importante 
economy de combustibil.

★
O altă direcție importantă în 

care astăzi cibernetica se aplică 
cu succes est» aceea în care se 
tinde la realizarea unor automate 
speciale care reproduc anumite 
funcțiuni „intelectuale".

Astfel, la laboratorul de electro
nică ai Academiei gruzine de 
științe, s-a realizat o „broască 
țestoasă-, care esie capabilă de 
a înțelege semnalele pe care i le 
transmite un om, sub forma unor 
cuvinte pronunțate în fața unui 
microfon. Astfei, daca i se coman
dă broaștei ,,înainte", ea se de
plasează înainte. In mod asemă
nător înțelege și alte cuvinte, ca 
„stop", „la dreapta”, „la sfînga’1 
etc. Aceste experiențe sînt foarte 
interesante deoarece ne tac să ne 
gîndim la posibilitatea ca în viitor 
să se realizeze, de exemplu, 
stenografe automate foarte rapide, 
capabile să transcrie direct 
sub formă dactilografiată, diferite 
comunicări verbale, ceea ce 
actualmente nu se poate face.

De asemenea, deosebit de im
portanta sînt experiențele realizate 
îfll Uniunea Sovietică cu mașini 
care se aufoinsfruiesc.

înfr-una din acesta experiențe, 
un calculator electronic a fost 
programat pentru a recunoaște for
ma literei A. Mașinii nu i s-a dat 
această formă. Separat, experi
mentatorii au folosit diferite schițe 
ale literei A. Anume, s-au efec
tuat 200 de schițe cu diferite 
dimensiuni și forme.

Pentru instruire, s-au dat mașinii 
40 de schițe din care ea a „în
vățat" ceea ce înseamnă litera A. 
Apoi, i s-au prezentat celelalte 
160 de modele, pentru a verifica 
dacă mașina a învățat sau nu liiera 
A. Rezultatele au fost foarte in
teresante, deoarece din 800 de 
încercări efectuate, mașini nu a 
greșit decit de 4 ori.

Rezultatele acestor experienje 
au permis ciberneticienilor sovie
tici să treacă la alte experiențe 
mai complexe, 
problema chiar 
unor portrete.

Ciberneticienii
actualmente problema importantă 
a automatelor electronice, capabi
le de a recunoaște forme sonore 
sau grafice.

Fără nici o îndoială că aceste 
experiențe ale ciberneticienilor 
sovietici arată clar că cibernetica 
progresează înfr-un mod extra
ordinar de rapid, depășind chiar 
eele mai înaintate visuri ele scrii
torilor de literatură științifico-fan- 
tasfică. »

în care s-a pus 
a recunoașterii

sovietici studiază

în laboratorul de cercetări roentgenografice al Institutului geologic 

din Capitală.

Foto : AGERPRES



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

sprijinul organizațiilor
din noile G.A.C

această perioa
dă, firește, aten
ția noastră a fost 
îndreptată în pri
mul rînd spre or
ganizațiile U.T.M. 
din G.A.C. și mai 

ales, spre cele din gospodă
riile nou create sau unificate. 
Biroul comitetului raional 
U.T.M. a repartizat membrii 
săi și aparatul comitetului ra
ional să studieze situația nou 
creată pentru fiecare caz în 
parte.

Pe baza studiului făcut, bi
roul comitetului raional a sta
bilit ce măsuri să se ia.

In comuna Băsești, de pil
dă, în urma unificării celor 
două G.A.C. (G.A.C. Văleni și 
G.A.C. Viltotești), era necesar 
să se creeze o singură orga
nizație de bază U.T.M.. Tota
lul numărului de utemiști pe 
întreaga gospodărie nu depă
șea însă 100. Erau numai 72 
utemiști. De aceea, odată cu 
constituirea organizației de 
bază U.T.M., am creat pe bri
găzi grupe U.T.M.

In satele Strîmba și Rotari 
din comuna Puești, de exem
plu, existau pînă la colectivi
zarea completă, o gospodărie 
agricolă colectivă și două în
tovărășiri agricole. Acuma 
există o singură G.A.C. pentru 
amîndouă satele. Numărul 
utemiștilor din această gospo
dărie agricolă colectivă este 
între 100 și 300 (mai precis 
120). Și aici noi am creat o 
singură organizație de bază 
U.T.M. pe întreaga gospodă
rie, iar în fiecare din cele 2 
brigăzi de cîmp și cea zooteh
nică, cîte o organizație U.T3J. 
de brigadă cu drept de orga
nizație de bază.

Au existat însă în raion și 
situații cind prin colectiviza
re completă și unificare, 
mărul utemiștilor într-o 
gură G.A.C. a devenit 
mare de 300. în G.A.C. 
letea, de pildă, prin

a două G.A.C.-uri 
sate ale comunei, nu- 
utemiștilor s-a ridicat 
Aici a fost ales un co-

ficarea 
din 3 
mărul 
la 327.

nu- 
sin- 
mai 
Su- 

uni-

Două zile 
la clubul uzinei

Duminică dimineața mai 
mult de 200 de copii ai mun
citorilor de la Uzinele „Gri- 
vița roșie”, invitați in sala de 
festivități a clubului, au as
cultat cu interes concertul 
prezentat de elevii Școlii de 
muzică de 7 ani din raion. 
După concert, spectatorii s-au 
întâlnit la o discuție amicală 
cu colegii lor artiști.

Luni în sala de conferințe 
120 de muncitori au partici
pat la conferința intitulată 
„Octav Băncilă — omul și ope
ra", organizată de colectivul 
clubului în colaborare cu Mu
zeul de artă al Republicii 
Populare Romine. Proiecțiile 
și diapozitivele prezentate au 
dat posibilitatea înțelegerii 
mai profunde a sensului ope
rei pictorului Octav Băncilă.

GH. TAMEȘ

mitet U.T.M. pe întreaga gos
podărie avînd toate dreptu
rile pe care le prevede sta
tutul, iar în cele 5 brigăzi din 
cadrul G.A.C. au fost create 
organizații de bază U.T.M.

Dar odată înființate, orga
nizațiile de bază U.T.M. din 
G.A.C. trebuie și temeinic a- 
jutate pentru a se întări, pen
tru a fi capabile să mobili
zeze toți tinerii colectiviști în 
vederea obținerii unor mari 
recolte încă din acest an.

Ce am făcut în această pri
vință ?

Prima măsură luată a fost 
aceea ca aparatul comitetului 
raional U.T.M., membrii 
roului raional să stea o 
rioadă mai 
special în 
bază U.TJd. 
înființate și 
la organizarea și 
muncit

Era necesar, de 
ca înainte de toate _____
răm în mod operativ o temei
nică instruire a tuturor ca
drelor nou alese.

Acest lucru s-a făcut de 
către membrii biroului și a- 
paratul comitetului raional 
U.T.M. imediat după aduna
rea de alegere a organului res
pectiv. De asemenea, pe data 
de 1 aprilie a.c. vom organiza 
o zi a secretarilor în care vom 
pune un deosebit accent pe 
contribuția ce pot și trebuie 
să și-o aducă organizațiile de 
bază U.T.M. la întărirea eco- 
nomico-organizatorică a G.A.C. 
La această instruire, secreta
rii comitetului raional U.T.M. 
vor discuta, pe grupe de co
mune, cu fiecare secretar al 
comitetului organizației de 
bază U.T.M. în parte. Apoi se 
va trece la instruirea propriu- 
zisă care va începe cu pre
zentarea unei informări poli
tice de către un activist al co
mitetului raional de pârtii 
In continuare, vicepreședin
tele sfatului popular raional 
cu problemele agricole și ș?- 
ful secției agricole raionale 
vor vorbi secretarilor despre 
„Planul de producție al GA_C., 
contribuția ce trebuie să și-o 
aducă organizațiile de bază 
U.T.M. la îndeplinirea indici
lor de plan". -Sarcinile în ve
derea bunei desfășurări a 
campaniei agricole de primă
vară*. După Secare expunere. 
3-4 secretari din gospodăriile 
agricole colective mai vechi 
vor vorbi despre felul cum s-a 
desfășurat practic munca po
litică în organizația lor de 
bază pentru ca toți tinerii 
colectiviști să participe la 
muncă și să facă lucrări de

bi-
pe-

îndelungată în 
organizațiile 

din G.A.C. nou 
să ajute practic 

Începerea

de

asemenea, 
să asigu-

calitate, ce măsuri concrete 
au luat pentru mobilizarea tu
turor tinerilor la lucrările din 
această campanie de primă
vară.

Tot în prima decadă a lunii 
aprilie, se va organiza pe trei 
centre de comune instruirea 
tuturor secretarilor organiza
țiilor U.T.M. de brigadă. De 
fiecare instruire vor răspunde 
2-3 membri ai biroului comi
tetului raional U.T.M. în frun
te cu un secretar. Șl aici ac
centul îl vom pune pe trans
miterea experienței practice 
acumulate de cadrele cu o 
mai mare vechime în această 
muncă.

O altă formă folosită de co
mitetul raional U.T.M. în în
tărirea muncii organizațiilor 
de bază U.T.M. nou create în 
G.A.C. a fost și aceea de a 
trimite în aceste organizații, 
pentru o anumită perioadă, 
un număr de secretari ai or
ganizațiilor de bază U.T.M. cu 
mai multă experiență. Aceas
tă măsură a fost de un real 
folos în sprijinirea acti
vității organizațiilor de bază 
U.T.M. din noile G.A.C.- 
uri, în orientarea acestora 
spre mobilizarea întregului 
tineret la munca de întă
rire economico-organizatori- 
că a gospodăriei. Numai 
în lunile februarie și mar
tie, de pildă, au fost tri
miși în organizațiile de 
bază U.T.M. nou create peste 
20 de secretari din G.A.C. mai 
vechi, cu experiență. Așa. de 
exemplu. Ioan Chios a, secre
tar al organizației de bază 
U.T3L din GA.C. Igești. a 
ajutat comitetul organizației 
de bază U.T.M. din G.A.C. 
Biăgești pentru organizarea 
muncii în organizațiile U.T.M. 
de brigadă. in organizarea 
activității postului utemist de 
control etc.

Dar lucrurile nu se află de
cit la început. Trebuie și pe 
mai departe să ajutăm mai 
mult organizațiile de bază 
U.T.M. din G-A.C. pentru a 
intensifica munca de educare 
în spirit colectivist a tinerilor, 
de dezvoltare a dragostei lor 
față de gospodărie, de mobi
lizare a lor la toate lucrările 
din G-A.C Numai așa ne vom 
putea îndeplini sarcina trasată 
de partid, de a mobiliza tine
retul la muncă, astfel ca încă 
din acest an gospodăriile agri
cole colective să obțină re
colta bogate.

LUCA CONSTANTIN 
prim-secretar al comitetului 

raional U.T.M. Bîrlad

E. POPFER

f ier vechi 
pentru oielării

Pentru a veni în sprijinul 
oțelarilor hunedoreni, zilele 
acestea numeroși tineri de la 
Uzinele „Victoria“-Călan și de 
a mina Teliuc au participat 

ia acțiuni patriotice pentru 
colectarea fierului vechi. Ast
fel într-o singură zi 200 deți
neri de la Uzinele „Victoria" 
au colectat peste 70 tone fier 
vechi. In mod deosebit s-au 
evidențiat tinerii din organi
zațiile de bază U.T.M.-furnale 
și turnătoria de lingotiere.

La mina Teliuc comitetul 
U.T.M. a mobilizat numeroși 
tineri care în ciuda timpului 
nefavorabil au colectat peste 
35.000 kg. fier vechi. Rezulta
tele cele mai bune le-au obți
nut tinerii din organizația de 
bază U.T.M. a sectorului II 
care au colectat 18 tone de fier 
vechi.

SERGIU IVANOV
corespondent

P
e perete, un tablou din 

care ne priveau zîmbind 
absolvenții uneia din 

promoțiile Școlii profesionale 
„Timpuri noi” din București. 
Dar cîte promoții de purtători 
ai insignei „Prieten al cărții” 
au intrat de pe băncile școlii 
în uzină ?

— Multe, ne răspunde tova
rășul Cristian Ionescu, locții
torul secretarului comitetului 
U.T.M. al școlii. Și aceste pro
moții de purtători ai insignei 
au fost de multe ori sinonime 
cu promoțiile școlii.

Să vedem cum muncește or
ganizația U.T.M. de aci pen
tru a obține aceste rezultate.

Elevii intră în școala profe
sională ca absolvenți ai școlii 
elementare și o părăsesc după 
trei ani pentru a intra în fa
brici și uzine ca muncitori 
calificați. Dar orizontul mun
citorului de azi este tot mai 
bogat, omul de la strung este 
în același timp și un om al 
culturii. Printre premizele 
necesare unei temeinice cu
noașteri a meseriei alese, stă 
la loc de frunte și munca cu 
cartea. De aceea în Școala 
profesională „Timpuri noi”, 
concursul „Iubiți cartea” este 
prețuit la adevărata sa valoa
re — mijloc eficient de edu
cație comunistă. Iată de 
ce este și firesc ca centrul 
'e greutate al preocupării co-

Promoții de
și „Prieteni

misiei concursului să cadă a- 
supra muncii cu proaspeții e- 
levi ai școlii, cei din anul I, 
care urmeză să primească in
signa de „Prieten al cărții“ In 
timpul școlarizării.

După perioada popularizării 
intense a regulamentului și 
bibliografiei concursului (la 
care concură agitația vizuală 
și discuțiile purtate cu tinerii 
de către comisia concursului), 
se organizează diferite mani
festări literare care îi ajută 
pe elevi în înțelegerea tot mai 
profundă a mesajului cărților 
aflate în bibliografia con
cursului.

Iată un exemplu : după o 
seară literară „Mihaâl Emi- 
nescu" la club s-a organizat 
o seară literară „Mihail Sado- 
veanu”. Și pe lîngă prezen
tarea vieții și operei scriito
rului, făcută de responsabilul 
bibliotecii școlii, a fost pre
zentată și o recenzie a roma
nului „Nicoară Potcoavă", una 
din capodoperele marelui

Ill KS3 Z/A4îinile J ✓ /e aur
de la Codlea

Studenții din anul III mecanică al Institutului politehnic din Brașov studiind materialul biblio
grafic.

Foto N. STELORIAN

Z" n dimineața aceasta
limpede și liniștită to
tul vestește că a ve

nit primăvara. Aici, la mar
ginea orașului Codlea, unde 
niciodată nu se schimbă ano
timpul, am poposit într-una 
din aceste dimineți. De o par
te și de alta, sub cupolele de 
sticlă, florile te privesc zîm- 
bitoare. Privirile lacome nu 
se mai satură, vrînd să ad
mire acest covor imens în 
care se întrec culorile. Calla 
de un alb imaculat, sau după 
cum f se mai spune „Floarea 
miresei", garoafele, flori cîn- 
tate de îndrăgostiți, te cuce
resc cu parfumul lor preg
nant.

Această nesfirșită primă
vară făurită de om a fost 
medaliată la multe concursuri 
internaționale. Nu de mult 
garoafa de la Codlea, sau 
„specialitatea casei" cum i

se zice, a fost distinsă cu me
dalia de aur, iar gladiola cu 
medalia de argint. Flori, aur 
și argint — răsplată bine me
ritată a făuritorilor frumosu
lui de aici.

„Florile primite de la voi 
sint adevărate bijuterii încon
jurate de verdeață. Toată ad
mirația noastră pentru spe
cialiștii romîni cu . mîini de 
aur". Aceste rînduri trimise 
de o firmă elvețiană la „Fruct- 
export" Codlea, dovedesc eloc
vent hărnicia și priceperea 
florarilor din Codlea. Ingine
rul Csata Anelise, maistrul 
Denes Iacob, Vigneci Maria 
sînt numai cîțiva din făurito
rii acestor frumuseți.

PETRE CAPAțINA
merceolog

(Material sosit în cadrul 
concursului nostru)

Ol în muncă, în viață

„Mulți dintre l

ar fi procedat la fel"
în ziarul nostru din 24 martie a fost publicat articolul 

„Omul — omului prieten" ’
Un tânăr muncitor din Onești, zidarul șamotor Nicolae 

Constantin, a salvat viața unui tovarăș de al său. Fapta lui 
i-a impresionat pe toți cei care-1 cunosc sau nu-1 cunosc, 
iar au aflat despre el.
Tineri din toate colțurile țării țin să-și spună părerea în 

legătură cu aceste fapte. în scrisorile trimise ziarului, ei 
araiă că fapta eroică, plină de umanism a Iui Nicolae Con
stantin este caracteristică tinerei noastre generații crescută 
ji educată de partid.
Publicăm mai jos cîteva fragmente din aceste scrisori.

★
Dragi tovarășe Nicolae 

Constantin,

Noi, studenții Institutului 
politehnic din București am 
rămas profund impresionați de 
curajul tău. Noi știm că ase
menea fapte minunate sînt ur
marea educației pe care noi, 
tinerii, o primim zi de zi de la 
comuniști, de la organizația 
noastră U.TJd., unde învățăm 
să ne purtăm cu grijă de prie
ten, de tovarăș față de cei din 
jurul nostru, să nu precupețim 
nimic pentru ei atunci cînd e 
cazul s-o facem. De aceea te 
admirăm din toată inima. Nu
mai un om care iubește cu a- 
devărat viața noastră nouă, 
care știe ce înseamnă ferici
rea de a trăi în epoca socia
lismului este capabil de un a- 
temenea act de eroism în nu
mele prieteniei, al dragostei 
pentru tovarășii de muncă.

Te felicităm, tovarășe Nico
lae Constantin. Știm că treci 
printr-o perioadă destul de 
grea. Noi care lucrăm zi de zi 
intr-un spital ne dăm seama 
de asta. Tot atit de bine ne 
dăm insă seama că iți vei re
face repede sănătatea. Sintem

de viratul sens al cuvîntului: 
el este un om adevărat, con
știent că în viața de toate 
zilele, la locul de muncă nu 
poți trăi de unul singur, că 
ești o părticică din marele co
lectiv și că viața tovarășului 
care muncește și trăiește ală
turi de time îți este tot atât de 
scumpă ca și a ta.

Atitudinea Ioanei Nicolae fa
ță de soțul ei este atât de neo
menească, de individualistă și 
atât de condamnabilă incit îmi 
permit a-i spune că, și în ca
zul că ar fi frumoasă fizicește, 
gestul ei o sluțește.

atunci dnd acesta a ajuns în
tr-o situație grea 7

ȘTEFANIA MATEI 
bobinatoare 

„Uzinele "Electronica" 
București

★
Se naște întrebarea firească: 

ce fel de educație va primi 
copilul tovarășului Nicolae 
Constantin.de la o „educatoa
re" ca mama lui 7 Nu e gre
șit să lăsăm pe mîna acestui 
„om" educația unui viitor 
membru al societății noastre 
socialiste 7

Nu mai e cazul să vă spu
nem ce a urmat, cit ne-a in
dignat acest răspuns ! Sintem 
sigure că tovarășii de la tri
bunalul care va judeca proce
sul de divorț vor da răspunsul 
legal cuvenit acestei intenții 
și vor hotărî ca fiul unui om 
ca Nicolae Constantin să nu 
fie lăsat pe seama unei mame 
care se poartă așa cum se 
poartă ea.

MARIANA BARBU 
studentă Universitatea 

Babeș-Boluai“-Cluj

NICOLAE TURCILA 
student Facultatea de industrie 

ușoară-Iași

UN COLECTIV DE FETE 
DE LA COMBINATUL 

CHIMIC-BORZEȘTI
★

Am citit la rubrica „Să dis
cutăm despre tinerețe, educa
ție, răspunderi'* articolul 
„Omul — omului prieten" și 
mi-am dat seama că trebuie, 
ca utemist, și ca om, să-i scriu 
tovarășului Nicolae Constan
tin. El este unul dintre adevă- 
rații muncitori ai zilei de azi 
și noi, tovarășii lui, îl privim 
cu mîndrie.

Mulți dintre noi ar fi pro
cedat la fel!

alături de tine și-ți urăm 
grabnică însănătoșire.

Curaj!

VICTOR RENȚI
Oi

NICOLAE PANDOR 
studenți — București

ir
Sini mai în virsîă decit 

dumneata, am trecut prin 
multe intîmplări in viață. Am 
cunoscut și oameni de un fel 
și de altul. Iu timp ce citeam 
articolul despre actul de curaj 
săvîrșit de dumneata mă vin
deam ce tineri minunați cresc 
astăzi in țara noastră.

Ești un om eare meriți în
crederea noastră, a tuturor, 
tovarășe Nicolae Constantin.

GH. DUMITRESCU 
Pitești
★

Mă adresez Ioanei Nicolae. 
Din partea tuturor tinerilor, 
soțul tău va primi felicitări și 
mult timp noi nu-i vom vita 
fapta vitejească. Dar pe dum
neata, tovarășă Ioana, fii si
gură, în urma unui asemenea 
gest, nimeni nu te va consi
dera capabilă de vreo 
frumoasă.

Cred că acum dnd 
scrisoarea aceasta, mulți 
fac la fel, dorind să-l 
pe soțul tău, sâ-i dea încre
dere. Noi toți sintem alătur 
de el.

Japtd

scriu 
tineri 
ajute

ADELA IONIȚĂ 
comuna „I. L. Caragiale’ 

raionul Tirgoviște

muncitori
ai

Recenzentul
Dumitru

nostru prozator, 
a fost un elev: 
Gheorghe, din anul II, purtă
tor al insignei „Prieten al 
cărții”. Serile literare, la care 
au participat toți elevii din

Concursul 
„Iubiți cartea** 

la țcoala profesională 
de pe lîngă Uzinele 

„Timpuri Noi** 
din Capitală

anul I s-au bucurat de o a- 
preciere unanimă. Și rezulta
tul? Comisia de examinare a 
concursului „Iubiți cartea” a 
trebuit să se întrunească de 
două ori; la ultima discu
ție finală au obținut in
signa 18 elevi. Deci, școa
la ar« acum noi prieteni ai

cărții"
cărții. ’Acesta este un 
zultat exprimat cifric. Dar el 
mai are o latură, nu mai 
puțin importantă : la o seară 
literară prezentarea romanu
lui „Moromeții" de M. Preda 
a fost făcută de un elev din 
anul I. Elevii din anul I, cei 
din mijlocul cărora se 
recrutează viitorii prieteni ai 
cărții sînt interesați din ce în 
ce mai mult în munca cu car
tea, se deprind a citi și a pre
țui valoarea unei cărți. In 
școală (anul II și III) sînt pînă 
în prezent 156 purtători ai 
insignei „Prieten al cărții", 
dar curînd promoția anului I 
va mări această cifră.

Nici cei care obțin insigna 
nu sînt apoi neglijați. In ca
drul unor după amieze, la că
min (unde a avut loc și mani
festarea citată mai sus și la 
care participă elevii interni 
cît și invitați dintre ex
terni) sînt popularizate ulti
mele noutăți intrate în bibli
otecile școlii și »le uzinei, In

re-

Dr. LUCIA GHEORGHIU 
medic șef 

CORNEL CÎMPEANU 
secretarul org. U.T.M. 

ELENA POPESCU 
statisticianâ 

EUGENIA LĂZĂRESCU 
secretară 

MARLÂ C1RNICIU 
contabilă

Spitalul Oltenița
★

Dragă prietene,

Nu te cunosc, dar mie ■

Scriu pentru prima dată 
unui ziar.

Mă adresez Ioanei ca so
ție și mamă. Mă întreb: se 
uită ea în ochii oamenilor fără 
să roșească ? Cit a ținut iu
birea ei 7

A bătut un vînt puternic și 
a răsturnat pentru o clipă bra
dul înalt, iar ea, în loc să-l 
ajute să-și îndrepte tulpina, l-a 
părăsit.

E rușinos !

tuzuror tinerilor care știu ce-i 
omenia și respectul pentru to
varăși ne ești prieten și vrem 
să-ți fim prieteni. Parcă te 
cunoaștem de dnd lumea. 
Faptul nu trebuie să-ți pară 
nefiresc. Oamenii adevărați 
sint prieteni, se ajută chiar 
dacă la un moment dat nu 
s-au cunoscut, învață unii din 
faptele altora. Iar noi am în
vățat multe de la dumneata.

MARINA CREȚU 
Centrul școlar agricol 

Țigănești Tecuci
★

Afli nd despre comportarea 
minunată a tânărului din 
Onești, mai mult ca în oricare 
altă ocazie am simțit nevoia, 
obligația morală de a-mi îm
părtăși gindurile și de a aș
terne pe hîrtie tot ceea ce 
simte un om care-și dă seama 
de modul în care trebuie să se 
comporte in viață.

Frumusețea morală este a- 
devărata frumusețe umană, 
mai mare și mai trainică decit 
frumusețea fizică.

Tovarășul Nicolae Constan
tin este un om frumos în a-

întâmpinarea celei de a 40-a 
aniversări a creării Uniunii 
Tineretului Comunist va avea 
loc prezentarea literară in
titulată „Eroii uteciști".

Sînt de făcut însă și cîteva 
observații: anul trecut, comi
tetul U.T.M. al uzinei a ini
țiat întâlniri ale tineretului cu 
diferiți scriitori, la care au 
fost invitați și elevii școlii 
profesionale. Au fost acțiuni 
izbutite. In acest an școlar 
însă, asemenea întâlniri n-au 
avut încă loc. Credem că co
laborarea dintre comitetul 
U.T.M. al Uzinei „Timpuri 
noi” și cel al școlii profesio
nale ar trebui să fie mereu 
prezentă în această privință 
și în general în organizarea 
comună a unor acțiuni vari
ate și atractive cu cartea.

In curînd va avea loc o 
nouă discuție finală. Și cu 
siguranță că noii elevi ai Șco
lii profesionale „Timpuri noi" 
vor dobîndi insigna de „Prie
ten al cărții". Și vor urma 
alte și alte discuții finale care 
vor sublinia cîștigul nenumă
ratelor ore de lectură ale ele
vilor harnici de azi, muncitorii 
pricepuți de mîine. Iar pro
moția celor 180 de elevi din 
anul I, va fi și o nouă pro
moție de „Prieteni ai cărți”.

F. 8LĂVESCU

OCTAVIA SABĂU
Întreprinderea 

„Turdeana"-Turda
★

Citind despre fapta curajoa
să a lui Nicolae Constantin, 
mă gindesc și la fapta soției 
sale, Ioana Nicolae. Și îmi pun 
întrebarea : cum poate această 
mamă să-și educe copilul în 
spiritul grijii față de om, dnd 
ea însăși își părăsește soțul

Am vrea In rîndurile
noastre să-și facă loc toată 
indignarea care ne-a cuprins 
zilele trecute în legătură cu 
fapta Ioanei Nicolae.

Noi lucrăm în secția în care 
lucrează și ea, sintem colege 
de muncă la secția anticoro- 
siv a Combinatului Chimic 
Borzești.

Zilele trecute cineva a des
coperit în ziar articolul despre 
tinărul Nicolae Constantin. A 
fost citit cu glas tare și l-am 
ascultat cu emoție. Noi îl cu
noaștem pe tinărul muncitor 
personal, apreciem fapta lui.

Ioana era de față.
Doream să vedem ce va zice 
va înțelege ea că greșește ? 

Nu, n-a înțeles. Cu toții i-am 
pus atunci întrebarea: ce vei 
spune copilul tău cind va fi 
mare 7 Acum are 3 ani, dar va 
crește și odată va afla adevă
rul despre tine, despre fapta 
tatălui său.

— O să-i schimb numele, a 
răspuns ea. Ca să nu afle...

GH. NISTOR 
muncitor 

Combinatul chimic ■ Făgăraș 
★

Nota redacției: Numărul 
scrisorilor este mare. în multe 
dintre ele, odată cu cuvintele 
calde adresate tânărului din 
Onești, odată cu reproșul și 
dezaprobarea pentru fapta so
ției, cititorii ne povestesc ei 
înșiși fapte săvîrșite de tineri 
în împrejurări deosebite, fapte 
care vorbesc despre eroismul 
tinerei noastre generații, des
pre omenia omului socialist.

în numerele noastre viitoare 
vom începe publicarea acestor 
scrisori.

Redacția roagă pe tinerii ci
titori ca, odată cu părerea în 
legătură cu cele relatate în 
articolul „Omul — omului priot 
ten" să continue a ne povesti 
de Ia locurile lor de muncă și 
alte fapte de eroism, întâm
plări semnificative pentru 
profilul moral al tinerei noas
tre generații.

au fost de curînd oaspeții filatorilor de 
otoreporfe rul a surprins pe filatoarele Maria Fodor și Maria 

Hanțig povestind cu multă plăcere despre succese |e obținute în întrecerea socialistă.
Foto: I. CUCU

Intîlnire între muncitori și studenți
Ne aflam în sala de spectacole 

Casei de cultură a raionului „23a
August'* din Capitală, într-o joi 
după-amiază, zi organizată de ti
nerii Uzinei „23 August’’ împre
ună cu o grupă de sfudenfi din 
anul a| IV-lea de la Facultatea de 
filologie.

Tinerii muncitori ai uzinei au 
întotdeauna o zi pe săptămînă, 
de obicei joia, la Casa de cul
tură, pe care o pregătesc cit mai 
plăcut și util. De data aceasta era 
„Ziua constructorului de vagoane", 
planificată cu cîteva săptămînl 
înainte. Și tot cu cîteva săptămînl 
înainte, comitetul U.T.M. al secției 
vagoane a început ii se progM-

fească intens în vederea acestui 
eveniment. Rezultatul a fost 
așteptat.

în cadrul primei părfi a fost 
prezentat nelipsitul „portret al 
săptămînii** la care, după o suc
cintă evidențiere a contribufiei ti
neretului din secție la îndeplini
rea sarcinilor de plan pe trimes
trul I al acestui an, totul s-a axat 
pe activitatea unuia dintre cei 
mai buni muncitori din organiza
ția U.T.M. respectivă. De data 
aceasta înalta apreciere și cinste 
a avut-o tînărul Costel Corban de 
la hala I a seefiei.

Partea a doua a programului 
serii a constitult-o simpozionul 
muzlcal-folclorlc „Vechiul șl noul

cel
în folclorul regiunii Argeș", pre
zentat de studenții grupei 434 de 
la Facultatea de filologie, al că
rui referat l-a ținut studentul 
Ionel Oprișan.

...A fost o seară utilă și plă
cută, și în încăpătorul hol al Casei 
de cultură se duceau discuții a- 
prinse între muncitori și atudenți,

— Am fost la înălfime, și noi 
șl studenții — exclamă tînărul in
giner Victor Beldi.

— Da, adaugă Constantin Din- 
că, secretarul comitetului U.T.M. 
al secției vagoane din uzină. E a 
doua seară pe care o organizăm 
împreună cu studenții și vom 
continua această inițiativă.

ION ANDREIȚA

Constantin.de


O corespondenta 
-a prieteniei —

Moscova—Hunedoara : acestea
sînt cele două ștampile de pe 
scrisorile asupra cărora se apleacă 
tot mai des oțelarul Ispas Iulian. 
Tînărul acesta, înalt, cu privirea 
blajină, cumpătat la vorbă, este 
erou al multor articole și repor
taje. In această „calitate” și-a 
căpătat desigur mulți prieteni în 
diferite localităfi ale tării. Prieteni 
care i-au admirat vrednicia și 
priceperea lui de oțelar, sau care 
i-au împărtășit din bucuriile și 
neca2trxile lor. Dar iată că într-o 
bună zi pe adresa sa au sosit 
două scrisori, deosebite de cele
lalte. Și ștampila, și timbrele, și 
slovele erau altfel. Ii scriau Lidia 
Akușinoi și Kolea Poliacov din 
Moscova. Cum l-au cunoscut, cum 
i-au aflat adresa ? Foarte simplu: 
explicația se afla în cele două 
scrisori sub forma unui articol de 
Ziar în ■ care se scria despre 

: Iulian și a unui portret al acestuia 
decupaț dințr-o revistă... Emoționat 
și îndatorat, Iulian a zăbovit cu 

^-dicționarul în mînă de cite două 
trei ori asupra slovelor. I s-a părut 
că traducerea oferită de un prie
ten nu era destul de fidelă. In 
cuvinte calde le-a trimis răspuns 
de mulțumire. Au urmat apoi noi 
scrisori cu timbrul C.C.C.P. Lidia, 
studentă la Institutul de artă cine
matografică din Moscova îi scria 
ca unui vechi amic „ce mai e nou 
pe la Moscova”. „Zilele acestea 
— scria ea — a avut loc o săp- 
tămînă a filmului rominesc. Îm
preună cu prietenii și prietenele 
am vizionat toate filmele. Ne-a 
plăcut foarte mult „Setea”, „Nu 
vreau să mă Însor" și „Darclee",

Kolea Poliacov, de-o vîrstă cu 
Iulian, este tehnician la un centru 
telefonic din Moscova. Iulian îi 
scrie din ce în ce mai des, și 
răspunsurile nu întîrzie nici odată. 

Jiolea îi scrie „că este căsătorit, 
are . un copil, și în căminul său 
este totdeauna veselie. In zile de 
sărbătoare ne întîlnim cu toții. A- 
dică familia mea, tata, sora mea, 
medic dentist, și fratele care este 
șofer. De cele mai multe ori tata 
ne invită pe malul rlului la 
pescuit. Undifa este una din pasiu
nile sale acum de cînd este 
pensionar".

Cuvinte simple, despre lucruri 
. intime. La fel îi răspunde și Iulian. 
Ii vorbește despre familia sa, des
pre tovarășii de muncă, îi trimite 
fotografii și vederi. Prietenia fru
moasă pe care i-o arată Kolea îl 
îndeamnă pe Iulian să-i povesteas

că din ce în ce mai multe lu
cruri despre combinat, furnaliștii 
și oțelarii săi. Trebuie să ne cu
noască cît mai bine — își spune 
el. Să știe cum sînt tinerii noștri, 
cum muncesc, ce preocupări au. Să 
știe că avem sentimente de prie
tenie și admirație față de oamenii 
sovietici.

Ghicindu-i parcă din rindurile 
scrisorii această dorință, Kolea 
scrie astfel într-un răspuns :

„Prin tine am învătat să cunosc 
și mai bine poporul romîn. îmi 
plac cîntecele și dansurile voas
tre, citesc mult despre voi '. Iar 
Lidia Akușinoi îi spune : „Sînt 
convinsă că prietenii și tovărășii 
tăi îți seamănă : harnici și înflă
cărați în proiesiunea aleasă, iubesc 
viafa și luptă sâ o facă cît mai 
frumoasă. Toți aceștia ne sînt prie
teni buni".

...L-am vizitat pe Ispas Iulian 
acasă, în după-amiaza unei zile 
de odihnă. Printre lucrurile la 
care ține foarte mult, rostuite cp 
grijă în sertarul unui scrin se 
află scrisorile noilor săi prieteni. 
Printre ele, vederi din Moscova, 
fotografii cu Iuri Gagarin și Gher
man Titov. In primele scrisori 
Kolea se adresa astfel : „Sti
mate Iulian Ispas”. Iar acum Kolea 
îi scrie : „Dragul meu Iulian" — 
Firește, Iulian îi răspunde : „Dra
gul meu Kolea". In una din ulti
mele scrisori Kolea îl anunță: 
„Să-mi scrii pe noua adresă de pe 
plic. M-am mutat acum într-o lo
cuință noua. Sînt mai aproape de 
serviciu”. „Și la mine s-a schimbat 
oarecum adresa — îi răspunde 
Iulian. Pentru un timp nu mai lu
crez la oțelărie. Frecventez cursu
rile unei școli de maiștri".

întorc paginile ultimei scrisori 
a lui Kolea. E scrisă în romî- 
nește I E adevărat, pe alocuri, în 
mijlocul unei fraze sau la sfîrșît 
întîlnești și cuvinte scrise în limba 
rusă, dar ele întregesc admirabil 
textul romînesc. Ghicindu-mi parcă 
întrebarea ce aveam să i-o pun, 
Iulian -îmi arată scrisoarea lui de 
răspuns: firește este scrisă în 
limba rusă.

Prietenia lor devine acum din ce 
hi ce mai strînsă, acum nu mai 
există nici greutățile create de ne
cunoașterea limbii. La Hunedoara 
Iulian învață limba rusă ; la Mos
cova Kolea învață limba prietenu
lui său, oțelarul hunedorean.

VICTOR CONSTANTINESCU

Noi magazine j
La București, Timișoara, 

lăți, Tg. Mure.ș, Cluj și in alte 
orașe și centre muncitorești 
s-au deschis o parte din cele 
mai mult de 500 de magazine 
prevăzute a se amenaja In 
acest an tn clădiri special 
construite sau la parterul noi
lor blocuri.

Profilul acestor unități, dt 
și al celor care se moderni, 
zează, a fost stabilit in urma 
unei analize temeinice a ce
rerii de consum a populației 
din cartierele respective. Ma
rea majoritate vor fi speciali
zate, iar unele vor desface nu
mai un anumit produs. La 
Înființarea noilor magazine se 
acordâ o atenție deosebită a- 
sigurării unei tânzări rapide 
prin extinderea autoservirii, 
a desfacerilor firi bon, prin 
amenajarea de magazine-ez- 
poziție in oare consumatorul 
alege nemijlocit ceea ce do
rește.

I
(Agerpres)

I 
—•----

Concertul 
studenților 
bucureșteni

Miercuri seară, în sala Ate
neului R. P. Romine a avut 
loc un concert de muzică in
strumentală și vocală susținut 
de studenții Conservatorului 
„Ciprian Porumbe seu," din 
București.

In cadrul programului au 
figurat lucrări de Beethoven, 
Ceaikovski, Prokofiev, Schu
man, Enescu, Bartok etc.

Varietatea programului a o 
ferit prilejul afirmării unor 
noi tinere talente printre care 
Viorica Diaconu (pian), Andrei 
Elena (canto), Pirvu Mircea 
(flaut), care au făcut dovada 
unor calități interpretative 
deosebite.

Concertul s a bucurai de 
un frumos succes in rindul 
publicului spectator.

B. COCA

Noi blocuri în apropierea Gării de Nord.
Foto: GH. BUȘOIU

Joi dimineața dl. K. B. 
Ayensu, secretar al Adunării 
Naționale a Republicii Ghana 
care se află în țara noastră, 
a făcut o vizita la sediul Ma
rii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne, unde a fost primit de 
Grigore Geamănu, secretar al 
Consiliului de Stat.

La convorbirea care a avut 
loc au participat deputății 
Traian Ionașcu. președintele 
Comisiei Juridice a Marii A- 
dunări Naționale și C. Paras- 
chivescu-Bălăceanu, membru 
al Comitetului de conducere 
al Grupului național romîn al 
Uniunii Interparlamentare.

A fost de fața E. K. Dadzie,

INFORMA
ambasadorul Republicii Gha
na la București.

Dl. K. B. Ayensu s-a infor
mat despre modul de organi
zare și funcționare a Marii 
Adunări Naționale.

★
Joi, dl. William A. Craw

ford. trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Sta
telor Unite la București, a fă
cut o vizită la Institutul Ro- 
mîn pentru Relații Culturale 
cu Străinătatea, unde a fast 
primit de acad. M. Ralea, pre
ședintele I.R.RC.S.

★
Joi seara, la Casa prieteniei 

romîno-sovietice A.R.L.U.S. 
din Capitală ing. Ilie Papa-

T l l
dache, secretar al Comisiei de 
automatizare a Academiei R.P. 
Romîne, a ținut conferința 
„Realizări recente în U.R.S.S. 
în domeniul automaticii".

Conferința a fost audiată de 
un numeros public.

★

Joi seara, la Casa oamenilor 
de știință din Capitală a avut 
loc o seară culturală organiza
tă de Institutul romîn pentru 
relații culturale cu străinăta
tea, cu ocazia zilei naționale 
a Greciei.

Cu acest prilej, acad. Geo 
Bogza a împărtășit impresii 
din recenta sa vizită în Gre
cia, după care a rulat un film 
artistic.

★

Oamenii de teatru din R. P. 
Bulgaria care au fost oaspeți 
ai Teatrului pentru copii și ti
neret din Capitală, cu prile
jul prezentării în premieră la 
acest teatru a piesei „In fie
care seară de toamnă" de 
dramaturgul bulgar Ivan Pei- 
cev, au părăsit joi țara.

(Agerpres)

Locul agronomului —• 
pe ogoare!

„Gospodăria e și a mea11
(Urmare din pag. l-a)

urgentă de specialiști la sate, nu 
mai e vreme de stat pe gînduri, 
trebuie trecut la fapte.

Aici, cînd am venit, pot spu
ne că nici n-am avut vreme să 
răsuflu. Am intrat imediat din 
plin în muncă. De curînd s-a de
finitivat planul de producție și 
s-a trecut la treburile campa
niei.

Jmi place aici în sat, e bine. 
Nici nu se compară cu munca 
mea dinainte. După ce îi învăț 
pe colectiviști ce trebuie sa 
facă, îmi rămîn și mie destule 
de învățat. Azi, de pildă, am

Pentru totdeauna
(Urmare din pag. I-a)

meni harnici și și-au propus, 
cu ajutorul științei să obțină 
producții care nu s-au pome
nit pe aici : 1.800 kg grîu, 2.600 
kg porumb boabe în medie 
de pe 500 de ha.

Planuri frumoase are gos
podăria și în ce privește dez
voltarea sectorului zootehnic.

Despre ea vorbesc... recoltele
(Urmare din pag. I-a)

l-a dat gospodăriei în cei 3 
ani de cind a poposit pe a- 
ceste meleaguri. El, președin
tele, își amintește și acum 
de primăvara anului 1959, 
cînd la sediul colectivei s-a 
prezentat o fată blondă. „Sînt 
inginerul agronom Dogaru 
Maria. Voi lucra în gos
podăria dumneavoastră". Cî- 
teva zile a cutreierat întreg 
hotarul satului. „Trebuie să 
cunosc posibilitatea de pro
ducție a fiecărui petic de pă- 
mînt“, și-a spus ea. Și a cu
noscut-o. Lua pământ în pal
me, îl studia cu atenție, ba 
alte ori strîngea bulgărași în
tr-un săculeț pentru probe de 
laborator. In cîteva zile a 
fost terminată și schița de a- 
solament. A alergat cu ea la, 
secretarul organizației de 
partid, la președintele gospo
dăriei.

— Aici s-a semănat ani de-a 
rindul grîu. Dar solul este cu 
mult mai prielnic porumbului. 
Dincolo e locul cartofilor, aici 
al sfeclei...

Recoltele obținute în primul 

trasat schița celor două grajduri 
care se vor construi. Nu mai fă
cusem asta pînă acum. Și sînt 
multe alte lucruri de care mă lo
vesc pentru prima dată. Le voi 
rezolva, penfru că nu sînt singur. 
Consiliul de conducere, organi
zația de partid, comitetul U.T.M. 
ma ajută ori de cite ori am ne
voie. Perspectivele gospodăriei 
sînt și ale mele. Și nu e lipsă de 
modestie dacă vă spun că 
G.A.C. „Scînteia“, gospodăria 
unde muncesc, unde voi munci, 
se va număra printre cele mai 
bune din raion. Văd limpede a- 
ceastă perspectivă.

— un om al satului
Anul acesta va ajunge la 258 
taurine din care 68 vaci cu 
lapte, 536 ovine, 184 porcine.

Planuri îndrăznețe, care 
vor face ca încă din anul com
pletei colectivizări a comunei, 
gospodăria să devină milio
nară. Am venit aici cu bucu
rie, cu dorința de-ai ajuta P® 
colectiviști să-și realizeze în
tocmai aceste planuri.

an de la sosirea ei au avut 
darul de a-i convinge și pe 
cei neîncrezători de pricepe
rea inginerei. Mai ales că era 
zi de zi în mijlocul colectiviș
tilor, acolo, pe ogoare, unde 
era mai mare nevoie de aju
torul ei.

Sfaturile ei, culese din cărți, 
ori din experiența practică, 
respectate cu strictețe de co
lectiviști, au făcut ca munca 
colectiviștilor să fie mai PR* 
nă de roade, ca în anul 1961 
să obțină o producție de 2260 
kg porumb boabe la ha. Ingii 
nerei Dogaru Maria îi face 
deosebită plăcere să vorbească 
despre gospodăria în care lu* 
crează, despre rîvna cu care 
muncesc colectiviștii, despre 
dragostea lor față de știință* 
Cu și mai multă satisfacție 
vorbește tînăra ingineră des
pre marile perspective de dez
voltare a gospodăriei, despre 
viața din ce în ce mai fru^ 
moașă a colectiviștilor din 
Pricaz. Doar despre ea uită să 
vorbească întotdeauna. Despre 
ea vorbesc însă convingător 
faptele, adică recoltele,

Tinerii mineri îndrăgesc 
doar fotbalul ?

1) Vă pasionează sportul ?
2) Ce discipline vă plac în mod deosebit ?
3) La ce întreceri sportive ați participat și ce competiții 

doriți să mai fie organizate de asociația sportivă ?
4) Ce propuneri sugerați pentru activitatea viitoare a 

consiliului asociației sportive?
Acestea sînt întrebările anchetei ziarului nostru efectu

ată zilele trecute printre tinerii care muncesc la Mina Petrila 
din Valea Jiului. La anchetă 
mărturisindu-și în unanimitate

ei mai mulți din
tre interlocutorii noș
tri s-au arătat pa
sionați de fotbal și 
lupte. Aceste disci
pline sportive au 
acum aici mulți pri- 
format de-a lungul 
o tradiție frumoasp. 

de
au

eleni, și-au 
ultimilor ani

Cît privește participarea 
masă, cei mai mulți tineri 
fost prezenți la startul CROSURI
LOR 1 MAI $1 7 NOIEMBRIE și la 
întrecerile Spartachiadelor de vară 
și de iarnă ale tineretului. Ele au 
chemat la start în fiecare ediție 
sute de tineri. Printre disciplinele 
Spartachiadei, de o mare popu
laritate se bucură șahul, tenisul de 
masă, halterele, crosul și, bineîn
țeles, fotbalul.

— Parca pentru gimnastică n-ar 
fi destui pasionați? — spunea tî
nărul miner Ion Covrig. Dar gim
nasticii, membrii consiliului aso
ciației sportive i-au arătat mai 
puțină atenție, l-aș invita înfr-o 
seară să-i urmărească pe seraliștii 
noștri cum zăbovesc după orele 
de curs în sala de gimnastică a 
liceului. Se prind barbătește de 
palier, frec în zbor înălțimea ca
lului cu minere și prind cu neîn- 
demînare dar cu putere barele 
paralelelor inegale. E vorba de 
pasiune aici.

au răspuns 234 tineri, aceștia 
pasiunea pentru sport.

Ancheta noastră a scos în re
lief și un prim aspect negativ 
care ilustrează, în bună măsură, 
unele deficiențe destul de preg
nante pentru activitatea sportivă 
de masă a tinerilor mineri de la 
Petrila. Este vorba în primul rînd 
de faptul că activitatea sportivă

me-.ea întreceri se aawxeșw 
primul rînd lipsei oe gr.|â a con
siliului asociației sportive r a co
mitetului U.T.M. pentru ©rganiza- 
lea unei secții de atletism care să 
stimuleze dorința tinerilor penriu 
asemenea întreceri, să descope e 
noi amatori ai atletismului.

Unii dintre membrii consiliu 
asociației sportive justiîică aceas
tă lipsă prin iapiu! că n-ar ex s'a 
printre tinerii mineri o „trad. e' 
pentru atletism. Apo . ar . ps-. 
chipurile, o bază sportivă ce e-a- 
putea îngădui practicarea aceste: 
multilaterale discipline sportive 
Este știut însă că pentru pract - 
carea crosului tinerii n-au nevoie 
de pistă de atletism înzestra-'ă 
cu... zgură roșie, așa după cum

ANCHETA NOASTRĂ

i
i

a tinerilor se desfășoară la un 
număr limitat de discipline, și a- 
nume numai la fotbal și lupte. 
Participarea tinerilor mineri la 
unele întreceri de cros se face 
în mod sporadic și chiar atunci 
cînd unii dintre aceștia își desco
peră pasiunea pentru cros, ei nu 
au posibilitatea să desfășoare o 
activitate continuă, să participe în 
mod organizat la antrenamente, 
ia competiții organizate pe plan 
local.

Sini puțini oare tinerii care do
vedesc pasiune pentru cros, pen
tru celelalte probe aie atletismu
lui ? Nici vorbă. Printre interlocu
torii noștri au fost 74 de tineri 
care au cerut organizarea perma
nentă a întrecerilor de cros și a 
altor concursuri atletice. Faptul 
că n-au fost organizate încă ase-

n-au nevoie de un stadion special 
pentru practicarea unor ramuri a- 
tletice ca săriturile in lungime, în 
‘nălțime etc. Tinerii mineri din 
Petrila și-au construit în vara anu
lui trecut un frumos stadion, care 
din păcate a fost rezervat între
cerilor fotbalistice. Stadionul a 
fost construit cu toată grija, fiind 
dotat chiar cu un gazon de cali
tate superioară. De ce a fost uitata 
amenajarea unei simple gropi de 
sărituri ? Lesne de înțeles că aici 
este vorba de modul în care con
siliul asociației sportive a dirijat 
activitatea sportivă către fotbal, 
îngustînd astfel în mod efectiv 
posibilitatea tinerilor de a practica 
disciplina preferată. Cît privește 
așa-zisa neexistență a unei ,tra
diții", despre care vorbesc mem
brii consiliului asociației sportive, 
să amintim că doar cu cîțiva ar 
în urmă aici au fost organizate 
întreceri atletice la care au par
ticipat mulți tineri și din rindul 
cărora s-au și descoperit elemente 
talentate. Un singur exemplu : 
demifondistul Mihai Ștefan din 
lotul R.P.R. a început aici practi
carea atletismului, aici s-a confir
mat ca un atlet de valoare.

U Per a ei ră ș» se x --cs 
tău* se '«■- Vera e se t^c-ră 
ce o -e^e eaaeer.e- S--e oe - - 
-eri își pe-ec ac --e-esa—. i* 
-ecere zi, citeve ore. Dec in tor 

anul trecut aici ea iost egar za*e 
doar oouă întrece-: ce ~a'a' e.

Turismul se încedreazi, de ase
menea, printre pas -n e t rer or 
sportivi de la Petrila. A-p'caze 
fiecare duminică tine'.: m ieri por
nesc cu rucsacurile in spa'e so-e 
a decoperi tainele și frumuse; e 
turismului. Adesea insă o iac ii 
mod organizat doar la ini; at . s 
lor personală. Asociația sportivă. 
co*nr?eiul U.T.M. au organizat ii 
acest a' do a- o singură excurs e 
la care au participat... 30 de tinen. 
Și să nu scăpăm din vedere un 
amănunt, și anume că la această 
mină își desfășoară ac*rvitatea 
pes*e 1.200 de tmer:.

Succesele în producție ale ti
nerilor miner, de la Pe- a sînt 
cunoscute astăzi în toată țara. în 
aceeași măsură es*e cunoscută și 
activitatea lor cuttira'ă. Act'rvita- 
tea sportivă insă ere insuficientă 
și acearia se datorere unei acti
vități unilaterale în aces4 sens a 
comitetului U.TJA. și asez ației 
sportive.

— Ce propune? sugera; pen
tru activitatea de v 'rix a comi
tetului U.T.M. și a cons ului aso
ciației sportive ?

Aici am primit un răspuns co
lectiv. In primul rînd o ședință 
comună a consi!._ _ asociației 
sportive și a com.fefw'-i U.T.M. 
Ordinea de zi : din 234 tineri 
mineri din Petrila 32 sint pasionați 
de atletism, 53 nat=- e, 25 gim
nastică, 41 volei, 120 ce turism. 
In concluzie : orgar zarea secții
lor pe ramuri de sport la: tu- 
r:sm, gimnastică, nat arie, volei, 
atletism. De bună seamă, numărul 
tinerilor pasionați pentrj aceste 
discipline este în creștere. Orga
nizarea acestor secții a? constitui 
punctul de plecare in antrenarea 
unui număr tot mai mare de ti
neri la practicarea sportului de 
masă.

VASILE RANGA

Terezii de joc desfundat, 
iar pe alocuri plin de apă, a j 
pus la grea încercare pe fot- j 
oalișii. Această confruntare, | 
.iTe se anunța de la început | 
.-.teresantă. a corespuns aș- i 

:ep’-iril3r. oferind miilor de 
spectatori deplină satisfacție.

Victoria a revenit formației 
republicane de juniori cu sco- 
ru. de 3—2, deși în prima 
parte a întrecerii fotbaliștii 
□e la Rapid conduceau cu

învingătorii s-au comportat 
mer.tori’x Aceasta cu atît I 
mai mult cu ci: terenul acor- j 
da prinsa șansă formației | 
gaxiâ- mai experimentată. Ju- | 
niorii au iuptot însă cu multă ; 
voinți și dirzenie pentru fie- I 
care minge, au inițiat acțiuni ; 
inspirata și eficace în atac și 
s-au cocoportat prompt și cu 
desrulâ Batantele in apărare. 
Punctele Învingătorilor au fost 
marcate de Matei, Gergely și 
Sorin Avram.

A fost o «probă* utilă, de 
natură să soLcite la maximum 
pe toți juniorii — și ar fi bine 
să se organizeze și altele în 
răstimpul care a mai rămas 
pinâ la începerea turneului.

V. R.

Pe scurt
Aseară, in sala Giulești, e- 

chipa feminină de baschet Ra
pid București a repurtat o re
marcabilă victorie internațio
nală, intrecind in prelungiri 
cu scorul de «-«1 (30-27) e- 
chipa Daugava Riga, într-un | 
meci contind ea retur pentru . 
sferturile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni”.

♦
SiKhâză seara. în sala Dinamo 

din Capitală va avea loc întîlni- 
rea internauc-.zii ce lupte clasice 
dintre echipele selecționate ale 
R. P. Romine și Suediei.

(Agerpres)

Produse chimice pentru 
țesături și încălțăminte

Industria chimică din țara 
noastră a realizat recent pen
tru întreprinderile textile și 
de pielărie o serie de noi pro
duse menite să contribuie la 
îmbunătățirea calității țesătu
rilor și încălțămintei. Printre 
acestea se află un fixator nou 
pentru coloranți denumit „A- 
niofix“, care asigură textile
lor vopsite o mai mare rezis
tență la acțiunea luminei so
lare, la spălat și purtare, un 
produs mai eficient „Aldetal“ 
pentru îndepărtarea petelor 
de ulei șl grăsime de pe țe
sături și tricoturi, un ulei spe
cial pe bază de agenți neio
nici, care se întrebuințează la 
pregătirea textilelor înainte 
de vopsiri, tananți sintetici în

buchet, necesari unei mai 
bune tăbăciri a pieilor des
chise etc.

în prezent, industria ușoa
ră folosește circa 100 de chi
micale fabricate în țară : | 
lacuri, vopsele, coloranți, a- 
cizi diverși, substanțe de di
zolvare și de apret etc. Aceste ' 
produse se întrebuințează la 
efectuarea a peste 60 de ope
rații tehnologice în sectoarele 
prelucrătoare de bumbac, in, 
mătase, lînă, fibre sintetice și 
piele. Caracteristicile superi
oare ale chimicalelor realizate 
în ultimul timp de industria 
noastră au dus la scurtarea 
timpului de înmuiere și de 
spălare a textilelor, la asigu
rarea egalizării vopsirilor, 
crearea unor imprimeuri cu 
desene fine și clare, micșora
rea rigidității firelor de bum-

în s’la eh q "ă a școlii de meserii din Bacău.
Foto N. STELORIAN

Postul utemist de control
calitatea produselor

bac și in, obținerea unor pro
duse cu o culoare albă, stră
lucitoare și pură etc. Astfel, 
industria ușoară a putut da 
mărfuri îmbunătățite 
tiv, din ce

calita-
în ce mai cores-

Scenă din noul spectacol 
muzical coregrafic „București 
inima |ării“ a cărui premieră 
a avut loc de curînd în in
terpretarea ansamblului fol
cloric de cîntece și dansuri 
al Sfatului popular al Capi

talei

(Urmare din pag. I-a)

crat neatent, au dat chiar re
buturi. La început au fost cri
ticați la gazeta postului, apoi 
la propunerea acestuia au 
fost discutați în ședințe ful
ger, pe echipe și în cele din 
urmă în adunările generale de 
organizație. Li s-a arătat con
cret că timpul absentat de ei 
și de alți tineri echivalează 
cu cel necesar pentru execu
tarea unor repere importante. 
Tinerii care mai aveau obi
ceiul să absenteze n-au scăpat 
de critica usturătoare a pos
tului. Iar aceasta a ajutat.

Numeroase propuneri au 
fost făcute în legătură cu ti
nerii care dădeau rebuturi. 
Analizînd îndeaproape cauze
le, postul a cerut ca aceștia să 

1 fie repartizați pe lingă cei

mai buni muncitori, să fie în 
permanență supra veghe ați. Și 
mulți sînt azi fruntași în pro
ducție, oameni care se simt 
mîndri pentru lucrul pe care 
l-au executat, pentru „marca 
fabricii*.

Ceea ce ni se pare demn de 
relevat în legătură cu activi
tatea acestui post este în pri
mul rînd faptul că el nu con
stată pur și simplu, ci vine 
întotdeauna cu propuneri, că 
urmărește felul în care au fost 
ele rezolvate, comunicînd co
lectivului prin intermediul ga
zetei la rubrica „Critica aju
tă* efectele obținute.

Trebuie subliniat, de ase
menea, ca pozitiv, faptul că 
raidurile se fac întotdeauna 
cu participarea unui larg co
lectiv de muncitori, ingineri, 
maiștri, oameni cu o bogată

experiență care se bucură de 
respect și stimă în cadrul a- 
telierului.

De altfel este și firesc să se 
întîmple așa. Oamenii aceștia 
cunosc temeinic procesul de 
producție și datorită speciali
tății, a experienței de muncă 
pe care o au, pot face obser
vații și propuneri substanția
le, pot contribui la descope
rirea unor rezerve interne 
existente în atelierul respec
tiv ca și în munca tinerilor. 
Atragerea lor la organizarea 
raidurilor postului utemist de 
control pe diferite teme s-a 
dovedit astfel deosebit de uti
lă și eficace. Așa se și expli
că faptul că aceasta a devenit 
o metodă permanentă de mun
că a postului utemist de 
control,

— Aș vrea să subliniez — 
ne spunea responsabilul pos
tului utemist de control, ingi
nerul Marius Constantinescu 
— că activitatea noastră este 
mult mai complexă decît cea 
relatată în cadrul gazetei. Și 
e firesc. Prin gazetă noi co
municăm doar concluziile la 
care am ajuns într-o proble
mă, dar pînă la ele desfășu
răm o muncă de cercetare, 
discutăm cu factorii compe- 
tenți, propunem măsuri care 
credem că pot ajuta la rezol
varea problemei respective.

La cele spuse trebuie să a- 
dăugăm că pe merit, datorită 
experienței și consecvenței cu 
care își îndeplinește sarcinile 
colectivul postului a primit tit
lul de post utemist de control 
truntu

punzătoare exigențelor cum
părătorilor.

(Agerpres)

Cah/a/e Superioară 
c^fj/on re-xi'stenfe 
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Aportul inovatorilor
inovații și ra- 

cunoaște o 
dezvoltare la 

Uzinele de reparații-Ciulnița 
din raionul Călărași.

Numai în primele două luni 
ale acestui an a fost realizată, 
prin aplicarea unor inovații 
și raționalizări, o economie de 
50.900 lei.

Printre inovațiile aplicate 
în aces: trimestru se numără 
dispozitivul de uscare mecani
că a blocului motor pe banda 
rulantă, creat de tinărul Pa- 
nait Valentin, remagnetizarea 
dinamurilor de tractor conce
pută de tinărul Stanciu Flo
re», precum și o serie de ra
ționalizări privind recondițio- 
narea pieselor prin metode 
originale, realizate de tinerii 
Iosif Mirdae și Alexe Dumitru.

Sub directa îndrumare a 
organizației de partid și spri-

Sesiune de

Carnet cinematografic

„Căluțul cocoșat"

Poetul
Niculae Stoian

Tn vacanță. 
Foto: GH. BUȘOIU

P/egătiri

într-una din poeziile sale cele 
mai recente, intitulată semnificativ 
,,Fișă personală", Niculae Stoian 
— poet din generafia lui Labiș — 
se definește ca artist și cetățean 
cu o franchețe care caracterizează 
întreaga sa personalitate :

„Eu sînt poetul lucrurilor cate
gorice, I Ca munfii-n cerul clar 
de după ploaie ! Poetul zilelor 
care devin istorce / Chiar de la 
prima ceasului bătaie’’.

Confurîndu-și profile! spiritual 
în anii regimului de democrație 
populară, tinărul poet poartă in 
biografia sa amprenta zilelor de 
lupta și glorie ale revoluției noas
tre, atitudinea fermă și categorică 
a comunistului. De la volumul de 
debut „Fierul dracului" publicat în 
1957 la Editura tineretului, poetul 
se impune cu un 
fîșnind din a- 
dîncurj folclorice 
și îngemănat, fi
resc, cu poezia 
actualității, cu 
viafa nouă a oa
menilor care con 
sfruiesc socia
lismul.

Fiu al cimpiei — „Mi-s rădăcinile 
pierdufe-n Bărăgan”, al cărui cîn- 
tăref este aproape cu exclusivi- • 
fafe în primul sau volum, Niculae 
Stoian cutreiera cu pasiune și stă
ruință drumurile țării de la Dunăre 
pînă-n munfii Maramureșului, din 
țărmul mării pînă-n granița de 
apus, a cuprins în sufletul său 
receptiv și pasionat pentru nou, 
imaginea nouă a țării, pe care 
altădată, strămoșii săi n-au putut-o 
cunoaște.

luția profilului său litera', o lăr
gire a ariei tematice și a m ;toa
ce lor de expresie, circumscrisa 
inițial la un univers sfr c* rara’, 
spre o poezie pluriva'eită de 
buna calitate, insp'rată di*< aspec
tele cele mai variate ș> n-.s carac
teristice ale vieții co^s: or

.socialismului.
Despre v.afa acestora. S-2 ?n 

scrie sincer și firesc, ca despre 
niște vech; cunoscut și prieten . 
In creația sa, figuri cur-oscuta de 
oro. ai munci șoca., st o trăise cu 
o deplină

II 
„Tripșa 
oțel / Grijind cuptorul ca pe-un 
prunc 
figuri de țărani 
muncii colective, 
ginea fericită a 
neri entuziaști 
dobrogene, cu

autenticitate.
cunoaștem astfel 

— imblinztioru!

gingaș”,

timbru original

de tineri creatori

,,Patrie, iubirea a lor mei, / 
Dorul lor cum altul nu mai este.

Nouă ni te-arăfi abia acum / Ca 
dintr-un blestem desferecată, / 
Tu, doar bănuită altădată / Din
colo de-al fabricilor fum / Și de 
zarea-n lacrimi înnecată / Noua 
ni te-arăfi abia acum”.

începu- 
ploaia 

lui Ese-

Contactul permanent, nemijlocit 
al tînărului poet cu viafa noua, 
cu oamenii ei harnici dă poeziei 
sale, chiar cînd nu este desăvîrșită 
artistic, o prospețime și o au
tenticitate remarcabilă.

Dacă talentul său literar 
se să înmugurească sub 
binefăcătoare a versurilor
nin, deși poetul se declara osten
tativ un descendent maiakov- 
skian, în ultima vreme atît tema
tic cît și sub raport prozodic, poe
tul Stoian este în primul rînd 
el însuși, ca erou al vieții 
contemporane. Cine citește o po
ezie de Stoian — sau, mai ales, 
cine-l aude citind pasionat în stil 
maiakovskian — nu-l mai uita cu 
ușurință. Orice reîntîlnire cu ver
surile sale ni-| descoperă lesne 
datorită energiei sufletești puse în 
ele , dăruirii pătimașe și limba
jului frust, categoric, cu imagini 
simple — dar, adeseori, memora
bile. E de remarcat pentru evo-

pe 
de

ne înfîlnim cu 
prinși în elanul 
exaltați de ima- 
viitorului, cu ti
de pe plaiurile 

activiști de partid 
și U.T.M., intrăm 
într-un univers 
liric pe care 
pana înzestrată 
a poetului și pro
funda cunoaștere 
a vieții îl fac de 
o netăgăduită au
tenticitate.

Stoian, pline de 
noi inovează în

pentru plantarea 
pomilor

C
omuna Valea Mare din 
raionul Oltețu este așe
zată pe Valea Cernii. 

Deoparte și de alta a comu
nei se află dealuri care erau 
folosite numai pentru pășuna! 
Anul acesta conducerea gos
podăriei colective din comu
nă a hotărât ca pe o supra
față de 50 ha să fie plantați 
pomi fructiieri. Acum se lu
crează la săparea gropilor. 
Numai pînă la 20 martie au 
fost săpate 5.386 gropi.

La această acțiune comite
tul U.T.M. din comună a an
trenat un număr mare de ti
neri. Florea Briceag, Ana Tiu- 
dora. Alexandru Bănică, Ră- 
duț Gheorghe sînt numai câți
va din tinerii fruntași la a- 
cecrstă acțiune.

I. POPESCU 
învățător

Zilele trecute, la 
Institutul de medi
cină din Timișoara 
a avut loc sesiunea 
de comunicări ale 
cercurilor științifi
ce studențești.

In momentul de 
față, in cele 15 
cercuri științifice 
studențești de pe 
lingă Institutul de 
medicină din Timi
șoara sint antre
nați in munca de 
cercetare științifi
că 251 de studențL 

Studiind progra
mul comunicărilor 
științifice editat de

P

-------e-------

Versurile lui 
sensurile vieții 
conținut, in descoperirea unor 
aspecte >nedite, specifice actuali
tății și nu în false înnoiri moder
niste

O limpezime cristalină a glodu
rilor și sentimentelor, un si:, di- 
red, fără întortochea pedante 
fac din poezia lui un bun a. ma
selor. Firește, uneori virtuțiile nu 
sînt departe de reversul lor. Și 
virtuțiile poeziei lui Niculae Stoian 
sînt uneori amenințate de slăbi
ciunile care le stau în preajmă, 
simplitatea și franchețea poeziei 
sale fiind în astfel de cazuri înlo
cuite cu anume note declarative, 
cu expresii lipsite de fior poetic. 
E de datoria poetului să manifeste 
o exigență maximă față de astfel 
de slăbiciuni artistice, care-i fac 
unele versuri să semene cu 
cartușele oarbe.

Niculae Stoian exprimă în ver
surile sale gîndurile, sentimentele 
de adîncă înțelegere și partici
pare afectivă la îndeplinirea ma
rilor idealuri comuniste, proprii 
ostașului devotat partidului;

„Ci, am urmat partidul cu cre
dință ; / $i dragostei și-njelep- 
ciunii sale, / Vad bun le-a fost 
întreaga mea ființă, / Croindu-le 
spre alte inimi cale”.

Aceasta îl obligă și la o reali
zare artistică înaltă pe care au 
atins-o de altfel ultimele sele 
creații.

Poet și cetățean tînăr, entuziast 
și înzestrat, Niculae Stoian este 
unul dintre poeții din prima linie 
a generației tinere, de la al că
rui talent așteptăm tot mai multe 
roade — și nu 
vom avea.

ne îndoim că le

I. D. BĂLAN

tineri

Viiilf ale studenților 
in uiUeprinderi 
deven.-t o tradiție in activi-A

iatw organ.zaț.ei de bază U.T.M. 
a anului N li-faa istorie da ia 
Facultatea do istorie-hlozofio a 
Universității „Babeș-Bolyai" din 
Cui ca, in timpul liber, să or- 
gaxzezo vizite la diferita intro- 
p-noer; dm oraș. In cadrul acestor 
v.zite, studenții au posibilitatea 
să cunoască viața muncitorilor, 
condițiile ce luau, felul în caro 
tinerii muncitori învață |i își fo
losesc timpul liber.

In primul semestru, studenții a- 
nului al ll-lea, însoțiți do îndru
mătorii de om, conf. univ. Kurt 
Horedt și loc. unrv. V. Schiopu, 
au vizitat întreprinderile „Tehno- 
frig" Și „Carbochim". De curînd 
ei au fost oaspeții muncitorilor 
de la Fabrica de porțelan „Iris", 
cu care ocazie au stat do vorbă 
cu muncitorii, au admirat hărnicia 
și priceperea lor deosebită, luînd 
cunoștință de preocupările perma
nente ale întregului colectiv de a 
îmbunătăți calitatea produselor, 
de a mări productivitatea muncii. 
Studenții au vizitaf toate secțiile, 
au făcut cunoștință cu procesul 
de producție, au stat do vorbă cu 
tinerii muncitori despre activita
tea de inovații din fabrică.

MIRCEA ȚOCA 
student

Pentru tineretul din orașul 
Craiova, a devenit un obicei 
să-și petreacă o parte din 
timpul liber la Casa Priete
niei Romino-Sovietice. Con
ferințele. simpozioanele care 
au loc aici, întâlnirile cu oa
menii de cultură și artă, cu 
oamenii care au vizitat Uniu
nea Sovietică, îi ajută să cu
noască și mai bine viața și 
munca poporului sovietic, a ti
neretului.

într-una din seri, au ascul
tat o expunere bogată in 
exemple și fapte despre pro
filul moral înaintat al tânăru
lui sovietic; în alte seri

expuneri despre cuceririle 
științifice și tehnice sovietice. 
Cu multă plăcere au partici
pat tinerii de asemenea la me
dalioanele muzicale închinate 
marilor compozitori ruși și 
sovietici.

Programul 
Prieteniei 
din orașul 
numai de 
și pînă în
le organizate aici, să participe 
un număr de peste 10.000 ti
neri craioveni.

variat al Casei 
Romîno-Sov i etice 

Craiova a făcut ca 
la începutul anului 
prezent, la acțiuni-

L. BOBEICA
corespondentă

jiniți de cabinetul 
nerii inovatori au 
propuneri care să 
la sporirea productivității 
muncii. Astfel. în cursul lunii 
martie s-au făcut 7 noi pro
puneri, printre care și aceea 
a utemistului Bălan Costache 
privind realizarea foarfecelui 
de tăiat tablă de un milimetru 
grosime, propuneri care vor 
duce la economisire de mate
riale. de timp și la reducerea 
prețului de cost.

La ultima adunare generală, 
utemiștii s-au angajat să an
treneze un număr mai mare de 
tineri in mișcarea de inovații 
și raționalizări, pentru a spori 
contribuția tineretului la în
deplinirea și depășirea planu
lui de reparații.

NICOLAE STOENENCO 
activist

tehnic, ti- 
fâcut noi 
contribuie

Pentru 5.000 kg. 
porumb boabe 

la hectar

comunicări

consiliul asociației 
studențești din in
stitut se observă 
multitudinea teme
lor abordate de 
studenți, începind 
de la disciplinele 
preclinice și pi*ă 
la cele din ultimii 
ani de studiu.

Cercul științific 
studențesc de pe 
lingă clinica de 
boli contagioase a 
făcut un număr de 
12 comunicări. De 
asemenea, cercu
rile științifice de 
la Clinica I medi
cală, Clinica II

științifice

Stu- 
în cercuri 

le- 
practica 
studen- 
labora- 
clinici, 

actâ- 
medic.

chirurgicală și neu
rologie au prezen
tat lucrări intere- 
sânte.

Problemele 
diate
sint în strînsă 
gătură 
zilnică 
țUor 
toare 
cu viitoarea 
vitale de 
Cele mai bune lu
crări științifice pre
zentate au fost pre
miate.

cu 
a 

in
?i

IOVU TRIPON 
student

E SC U R
© Comitetul U.T.M. al Institu

tului pedagogic din București a 
organizat — in cadrul acțiunii „Și 
profesorii noștri au fost studenți" 
— o intîlnire a studenților anului 
I cu tovarășul profesor Aurel 
Haiduc, decanul Facultății de arte 
plastice a institutului, care le-a 
vorbit despre viața grea a studen
ților în anii regimului burghezo- 
moșieresc. (Petru Stoicescu—stu
dent).

• Orchestra de muzică populară 
a Institutului agronomic „Nicolae 
Bălcescu" din București, premiată 
pe centru universitar in cadrul 
concursului formațiilor artistice

T
a dat de curîndstudențești,

concert in iafa colegilor care 
bucurat de un frumos suc 
(N. Constantin — student).

© Organizația de bază U.T.M. 
din secția mecanica a C.S. Hune
doara, a organizat nu de mult, un 
schimb de experiență pentru 
strungari. In cadrul lui, tovarășul 
inginer V. Antonescu, a vorbit 
despre tăierea filetului cu pas- 
mare. El și-a insotit expunerea cu 
desene și schițe. Apoi au luat cu
vîntul tineri strungari, fruntași în 
producție. (Filip Stelian — strun
gar).

olectiviștii din gospodă
ri* agricola colectivă 
..Progresai din comuna 

Făcâeni, raionul Fetești, au 
prevăzut în planul de pro
ducție să cultive in cursul a- 
nului 1962 suprafața de 35C 
hectare cu porumb pentru a 
obține o producție de 5.090 kg 
boabe la hectar în cultură 
neirigată.

Îndrumați de organizația 
de partid, colectiviștii au luat 
din timp măsuri pentru pre
gătirea solului. Astfel, întrea
ga suprafață a fost arată diu 
toamnă la adâncimea de 34—36 
cm. s-a transportat pe teren 
piuă în prezent cantitatea de 
2.800 tone gunoi de grajd 
bine fermentat

La lucrările de mai sus s-au 
evidențiat brigada de cîmp 
nr. III, condusă de tov. Sin 
Marin și brigada I-a, condusă 
de tov. Dăroiu Ion, precum 
și tinerii Neagu Haralambie, 
Radu Gh. Gheorghe, Burciu 
Ion și alții.

FRÎNCU CONSTANTIN
colectivist

Un vechi basm rusesc cu 
Pasărea de foc ce nu se-arată 
muritorilor decit pentru a-i 
neferici, pînă in clipa cînd 
poate realiza și ea simpla, o- 
bișnuita fericire păminteană; 
cu un căluț năzdrăvan ce-și 
scoate stăpinul — Ivan cel cu 
suflet de aur — din toate ne
cazurile, pedepsindu-l in 
schimb pe Țarul rău și ca
pricios. Cu un flăcău senin la 
chip și inimă, ce n-are altă 
avere decit curajul și sinceri
tatea față de oameni; într-un 
cuvint, un basm ca toate bas
mele, in care dragostea și în
țelepciunea înving pînă la ur
mă, aducind eroilor și specta
torilor încrederea în viață.

Vechea legendă rusă, trans
pusă coregrafic în strălucita 
interpretare a balerinilor de 
la Teatrul Mare din Moscova, 
constituie obiectivul, spectaco
lului cinematografic intitulat 
„Căluțul cocoșat”.

Necontind pe obișnuitele „po
sibilități" ale aparatului cine
matografic, autorii adaptării 
(regizor Z. Tulubieva, scena
rist A. Rodunski) nu s-au lăsat 
furați nici de magia decoruri
lor „naturale", nici de abuzul 
procedeelor tehnice (deși exis
ta frumoase supraimpresiuni 
sugerînd zborul în văzduh, ori 
palatul din fundul oceanului). 
Ei au păstrat în totul conven
ția scenei, cu panouri de
senate și obiecte stilizate, fii- 
mind în chip documentaristic 
spectacolul, urmărind cu acu- 
rateță valorile interpretative 
ale marilor balerini: Maia Pli- 
sețkaia (Pasărea de foc), M.

Vasiliev (Ivan), A. Scerbina 
(Căluțul).

Exceptând relația lirică Ivan 
— Pasărea de foc, toate cele
lalte personaje își au linia lor 
comică: hazul simplu, plin de 
gingășie al istețului căluț; apoi 
tratate caricatural, personaje 
ca: frații lacomi și îngîmfați 
ai lui Ivan. împăratul cel ri
dicol si curtenii lui vicleni și 
intriganți etc. Senzația de au
tentic popular ți-o creează nu 
numai frumoasele dansuri ru
sești (explozia coloristică din 
secvența tîrgului) ori muzica 
bazată pe cunoscute motive 
folclorice, dt mai ales umo
rul sănătos, frust al persona
jelor. Ivan nu e un Făt Fru
mos plin de calități, ci un flă
cău de care la început se ride, 
fiind socotit prostănac, pentru 
ca treptat să-și releve în fața 
oamenilor una dar neprețuita 
constanță morală omenia. 
Cit de degajat își creează in
terpretul această fermecătoa
re compoziție scenică. Pltseț- 
kaia, sobră și pasionată, cu o 
lucire adîncă a ochilor vultu
rești, dezvoltă un dans de for
ță și virtuozitate. Interpreta 
„Căluțului" uimește prin gra
ția, suplețea mișcărilor sale, 
iar o foarte tînără și frumoa
să balerină, intrupînd pe 
regina apelor, susține una din 
cele mai strălucite partituri 
coregrafice într-o ambianță de 
vis și frenezie amețitoare 
(dansul din fundul oceanului).

Merită savurat acest model 
al măiestriei balerinilor sovie
tici.Tinerețea bătrTnului 

nostru oraș
vapor acostează la 

i I oontonul din fața gării 
fluviale Brăila. Călă

torii așteaptă cu nerăbdare 
debarcarea pentru a cunoaște 
portul dunărean.

Ce vor vedea mai întâi ?
Se vor opri, desigur, să ad

mire falezele amenajate în 
ultimii ani pe malul Dunării, 
inundate de flori multicolore, 
ștrandul și bazinul plutitor 
de înot. Apoi, urcind pe sca
ra ornamentală care numără 
300 trepte de piatră, vor porni 
în oraș.

Astăzi, bătrinul port de pe 
malurile Dunării și-a schim
bat înfățișarea. 11 întineresc 
noile blocuri construite in 
anii regimului democrat- 
popular, frumoasele sale bu
levarde și parcuri, magazine
le moderne, sălile de specta
cole, muzeele sale.

Dar adevărata tinerețe a 
orașului i-o dau oamenii săi, 
harnicii muncitori ai uzinelor 
și fabricilor, cei care cu mîi- 
nile lor i-au făurit frumuse
țea de azi.

ION TOADER 
economist

„Valea mindră IC

Scenă

Acum, după ce au cîștigat fa școală concursul pe meserii, Ion Mărgărit și Florea Consfanhnescu 
elevi în anul I la Școala profesională a Uzinelor „Timpuri Noi- din Capitală se pregătesc intens 

pentru faza pe minister.
Foto: O. P.LEGAN

Un film realizat înainte de 
război, în care Paul Robeson 
cântă puțin dar interpretează 
du sobrietate și căldură rolul 
plin de noblețe al unui miner 
negru ajuns șomer, care își 
sacrifică viata pentru a o sal
va pe cea a tovarășilor săi. 
Spectatorul dornic de a asis
ta numai la un recital Ro
beson va fi, din acest punct 
de vedere, dezamăgit. In „Va
lea mândră" numai debutul 
intrigii promite un film mu
zical (și cele câteva naive co
ruri de operetă ce sparg rea
lismul povestirii). Pe parcurs, 
banala premiză de conflict: 
se caută un solist pentru co
rul minei X care trebuie să 
participe la concursul de ama
tori din orășelul Y, se găsește 
acest solist în persoana negru
lui venit după lucru în loca
litate, dar cînd sosește ziua 
competiției dirijorul suferă un 
accident de muncă și moare, 
lăsîndu-și familia și conduce
rea corului în grija talentului 
proaspăt descoperit — se es
tompează. In prim-plan apare 
drama unei întregi localități 
muncitorești amenințate de 
închiderea minei; în principal 
se dezbate acum, cu mijloace 
cinematografice simple, pro
blema capitală a șomajului, a 
crizei economice care a zvîrlit 
în preajma celui de al doilea 
război mondial milioane de 
oameni în brațele mizeriei și 
disperării. E drept, situația de 
aici nu ajunge la intensitatea 
impunătoarei realizări „Sarea 
pământului", iar muncitorii 
din „Valea mândră" sînt mai 
puțin conștienți de soarta ce-i 
așteaptă. „Dar moment^ din 
scenariu mareînd solidaritatea 
eroilor în fața primejdiei (a- 
legerea delegației și marșul

Comeliu Leu: „Cu mâinile noastre
„Autobuzul coti încă o dată, 

trecu pe lingă niște grajduri, 
niște magazii și niște ateliere 
acoperite cu țiglă de curînd 
arsă și intră pe o alee, ajun- 
gînd în fața unei intrări dea
supra căreia scria cu vopsea 
încă neuscată : „Bine ați ve
nit, oaspeți dragiȘi oas
peții, proaspeți colectiviști își 
încep vizita într-o gospodărie 
veche pentru a înțelege „se
cretele" bogăției. Curiozității 
nestăpînite a vizitatorilor i 
se răspunde la început printr-o 
informație laconică: Aici
și-a spus cuvîntul întărirea 
noastră 
torică". 
ceasta 
zare cuprinde ea, de vreme ce 
gospodăria din Ceacu a scos 
„de două ori și de trei ori mai 
multe produse * decît oaspeții 
de pe același fel de pămînt ? 
Reporterul invită cititorii să 
parcurgă, împreună cu vizita
torii, etapele acestui „proces 
spinos al înțelegerii". Itinera- 
riul în timp propus de scrii
tor depășește însă întinderea 
vizitei despre care e vorba. 
Se urmărește o recompunere 
monografică în care datele — 
măcar sumare — ale istoriei 
așezării și, mai ales, a oame
nilor săi sînt absolut necesa-

economico-organiza- 
în ce constă a- 

întărire, ce organi-

re. Reconstituirea cuprinde 
doar momente esențiale, rezu
mate într-un comentariu dens, 
fără artificii stilistice, din „is
torii" omenești tipice, cum 
e cea a lui Ilie Slav, al nou
lea frate pe un lot de 4 hec
tare și jumătate, la rîndul său 
tată a 6 copii și stăpîn pe 
cinci pogoane. Deznădejdea să
răciei l-a chinuit îndelungă 
vreme, pînă la înfăptuirea re
voluției. „încrederea în par
tid, ăsta a fost lucrul cel mai 
scump care a răsărit în sufle
tul meu îmbătrînit. Asta m-a 
făcut să lupt pentru înființa
rea gospodăriei colective" — 
spune el, justifieîndu-și astfel 
„înseninarea". Urmărind eta
pele parcurse pînă în prezent 
de satul colectivizat, autorul 
își alege bine reperele acestei 
reconstituirii. Fiecărei etape îi 
corespunde o „istorie" ome
nească, determinată de îm
prejurări sociale. Trebuie su
bliniat că reporterul trădează 
nuvelistul și romancierul, prin 
grija permanentă de a construi 
portrete, elaborând amănunțit 
fișe caracterologice, încât mo
nografia satului este realizată, 
indirect, ca o reflectare prin 
evoluția destinelor omenești. 
Gheorghe Peicu ilustrează, 
în acest sens, o etapă a evo-

luției satului răscolit de rea
lizarea reformei agrare din 
1945, înfruntînd furia duș
manilor, revărsată în trei va
luri : lingușire, amenințare și 
crimă. Au fost ani grei de 
luptă neîncetată pentru viito
rul controlabil azi: gospodă
ria multimilionară din Ceacu 
(fond de bază 6.230.751 lei) ob
ține 2.000 kg. grîu la hectar, 
3.000 kg. porumb, iar valoarea 
zilei muncă a ajuns la 41 de

de lector
lei. Mihai Bădiță, cel care 
spune „am intrat ca să pot 
mînca o bucată de pîine, atâta 
dorință și pretenție am avut", 
este azi un om mîndru de bo
găția lui, adică a întregii gos
podării. Istoria lui simbolizea
ză de fapt năzuințe comune 
întregii colectivități a țărani
lor muncitori: intrați în gos
podărie să aibă o viață îm
belșugată, oamenii și-au asi
gurat nu doar „o bucată de 
pîine?, ci însăși fericirea. Și

aceasta le dă încredere în for
ța lor nemăsurată, le sporește, 
firesc, pretențiile, mergind 
mereu spre noi victorii.

Procedeul specific utilizat cu 
consecvență de reporter slu
jește unei idei prețioase : ra
porturile dintre oameni sînt 
determinate în noile condiții 
de nevoile superioare ale co
lectivității socialiste. Din a- 
cest motiv, autorul, după ce 
enunță o problemă, un aspect 
al reconstituirii, nu trece la 
o demonstrație amplă, cu 
exemple numeroase, ci alege 
pentru descriere istoria unui 
singur om. Prin forță genera
lizatoare, autorul învestește 
în această istorie sensul dez
voltării întregii colectivități 
(„istoria" lui Ilie Slav și a lui 
Mihai Bădiță sau a lui Gheor
ghe Peicu, precum și a lui 
Gheorghe Stan). Modalitatea, 
realizată într-un stil reținut, 
cu unele accente de patetism 
interior, obține deseori re
zultate de certă valoare ar
tistică, însă abaterea, necesa
ră pentru a evita maniera, u- 
niformizarea, se soldează une-

€6

ori cu tablouri care se vor 
complexe, dar rămân statice. 
Reportajul nu reușește în în
tregime crearea unor imagini 
complexe, văzute în intersec
tarea unor preocupări nume
roase, cu profiluri foarte va* 
riate, specifice satului contem
poran. Autorul însuși pare să 
fie conștient de această caren
ță cînd renunță sa realizeze 
amploarea unor astfel de ta
blouri și stăruie asupra acelor 
„istorii*'—fișe pentru un posi
bil roman—în care omul, indi
ferent de particularitățile sale 
biografice, parcurge uneori 
ostentativ, o istorie cu „mo
rală". De aici, o parțială în- 
greunare a lecturii, o impre
sie monocordă, în ciuda inte
resului faptic prezentat de e- 
voluția unor eroi.

In ansamblu, volumul are 
un profund caracter actual șl 
agitatoric prin documentele u- 
mane conținute, reportajul lui 
Corneliu Leu fiind în primul 
rînd un emoționant document 
al desăvîrșirii construcției so
cialismului la sate.

i din film.

spre Londra, pentru a cere 
redeschiderea minei), apoi cu* 
rajul disperat cu care pătrund 
în subteranul plin de gaze 
primejduindu-și viața pentru 
a repune în funcțiune mina, 
dovedesc cît de acută deve
nise în acei ani problema șo
majului chiar și în ochii — 
mai puțin lucizi — ai creato
rilor acestui film. „Valea mân- 
dră“ este un vechi film a* 
merican inegal ca valoare, 
care conține pe lîngă secvențe 
abil construite pe o suspensie 
cinematografică (explozia din 
mină sau moartea negrului) și 
altele de o mare platitudine 
și superficialitate (relația din* 
tre cei doi tineri de pildă, re
petițiile și concursul coruri* 
lor desfășurate într-un fantas
tic edificiu medieval filmat 
„savant" în oglinda lacului 
etc., etc.) Din această enume
rare nu poate lipsi însă peisa
jul cel mai dramatic, de data 
aceasta un cadru cu adevărat 
bine compus: dealul din a- 
propierea minei pe care-1 ur
că zilnic și-1 coboară într-o 
dureroasă resemnare șomerii, 
scotocind cărbune ; sau mo
mentul cel mai încordat, tra
gerea la sorți spre a desemna 
pe cel care se va sacrifica 
pentru a asigura ieșirea celor
lalți din subteran.

Sub raport muzical, foarte 
impresionantă este acea odă a 
soarelui pe care o înalță, pă
trunzând în adîncurile întune
cate ale minei, muncitorii. 
Condițiile inumane de lucru 
în mină (proprii unei socie
tăți zguduite de grave crize 
economice ca aceea izbucnită 
în Europa în anii 1929—33), 
apar cu atît mai pregnante în 
lumina acestui imn slăvind 
viața, imn pe care-1 intonează 
niște oameni mergînd spre o 
moarte sigură. Din păcate, ne
justificate dramaturgie, restul 
cîntecelor nu capătă o sem
nificație deosebită pe ecran. 
Cel puțin mistica izbucnire 
colectivă din final a familiilor 
celor blocați în mină, creează 
un moment penibil, fals și ri
dicol totodată, cu totul în a- 
fara stilului realist al filmu
lui. Raportat totuși la timpul 
în care a fost realizat (anul 
1938) „Valea mindră" suscită 
un interes destul de mare mai 
ales pentru mesajul umanist, 
actual pe care îl transmite.

ALICE MANOIU

Tineri hunedoreni 
în excursie

C. STĂNESCU

Tinerii muncitori din regiu
nea Hunedoara iau parte în 
număr din ce în ce mai mare 
la excursiile organizate de a- 
genția locală O.N.T. „Carpați" 
pe cuprinsul acestei regiuni 
sau în țară. Aproape 200 de 
colectiviști din raioanele Sebeș 
și Alba au mers în excursie 
pe Valea Oltului și Valea Pra
hovei. Peste 300 de muncitori 
din Hunedoara, Deva, Colan și 
Ghelar au vizitat în aceste 
zile orașul Cluj.

In aceste frumoase zile de 
primăvară tinerii hunedoreni 
se pregătesc pentru noi excur< 
8ii în regiune sau prin lo cu» 
file pitorești ale patriei.
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Lucrările Comitetului celor 18 state
pentru dezarmare

GENEVA 29 (Trimisul spe
cial Agerpres, N. Puicea, 
transmite) t

La 29 martie a avut loc, sub 
președinția doamnei A. Myr- 
dal (Suedia), cea de-a 11-a șe
dință plenară a Comitetului 
celor 18 state pentru dezar
mare. In cadrul ședinței, care 
în general a fost consacrată 
discutării proiectului de pre
ambul la Tratatul cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală, au luat cuvîntul repre
zentanții U.R.S.S., S.U.A., Ca
nadei, R.S. Cehoslovace, R.P. 
Romîne, Italiei, Indiei, Marii 
Britanii și R.P. Bulgaria.

Delegația sovietică, a spus 
V. A. ZORIN, a studiat atent 
considerentele expuse în tim
pul schimbului de păreri 
cu privire la proiectul de 
preambul în cadrul ședin
ței trecute, și consideră că 
pot fi acceptate propunerile 
secretarului de Stat al S.U.A.,
D. Rusk.

Formulînd tezele proiectu
lui de preambul cu adăugirile, 
propuse de delegația america
nă, reprezentantul U.R.S.S. a 
subliniat în continuare nece
sitatea de a se lucra rapid și 
energic asupra proiectului de 
tratat cu privire la dezarma
rea generală și totală.

Abordarea concretă con
structivă din partea delega
ției sovietice a pregătirii tra
tatului cu privire la dezarma
rea generală și totală, după 
cum au arătat în expunerile 
lor ceilalți delegați, a fost în- 
tîmpinată favorabil de toate 
delegațiile.

Unii reprezentanți ai puteri
lor occidentale, au încercat să 
tărăgăneze examinarea prac
tică a proiectului de preambul 
al acestui tratat, reducînd din 
nou totul la deziderate vagi cu 
caracter general sau propu- 
nînd mereu noi modificări de 
redactare la proiectul sovie
tic de preambul, cîteodată 
neavînd nimic comun cu fon
dul problemei.

Reprezentantul S.U.A., A. 
Dean, de pildă, s-a referit în 
discursul său, după cum s-a 
exprimat chiar el. la pro- 
bleme-cheie legate de tratat 
adică la problemele privind 
unele stadii ale dezarmări!, A- 
ceste probleme trebuie să Ce 
oglindite în capitolele cores
punzătoare din tratat și nici
decum în preambul. Firește că 
o asemenea abordare nesiste
matizată nu poate contribui în 
nici un caz la elaborarea ra
pidă a documentului unic, ac
ceptabil tuturor statelor.

In continuare a luat cuvîn
tul GEORGE MACOVESCU, 
reprezentantul R. P. Romîne.

Delegația romînă a consta
tat cu satisfacție acum două 
zile că în Comitetul nostru a 
început analiza proiectului de 
tratat de dezarmare generală 
și totală, a spus vorbito
rul. Acum însă ne găsim în 
fața unei propuneri tinzînd la 
amînarea dezbaterii noastre. 
Noi considerăm că avem obli
gația să continuăm munca 
noastră asupra preambulului. 
Pare a exista în mare măsură 
un acord asupra prevederilor 
proiectului sovietic. De aceea 
delegația romînă socotește po
trivit să se meargă înainte cu 
dezbaterea noastră privind 
preambulul.

Preambulul proiectului de 
tratat propus de delegația4 soj 
vietică prezintă importanță 
deosebită pentru că el defi
nește cu precizie scopul urmă
rit — făurirea unei lumi fără 
arme, fără războaie, precum și 
principiile călăuzitoare pentru

Vizita 
delegației 

de activiști 
ai P. M. K. 

în O. R. S. S.
MOSCOVĂ 29 (Agerpres). 

— TASS transmite: La 29 
martie s-a întors la Moscova 
dintr-o călătorie prin Ucraina, 
delegația de activiști ai Parti
dului Muncitoresc Romîn, 
condusă de tovarășul Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al 
P.M.R., care vizitează Uniunea 
Sovietică la invitația C.C. al 
P.C.U.S.

în timpul șederii la Kiev, 
delegația a vizitat întreprin
deri industriale, colhozuri și 
sovhozuri din regiune, a luat 
cunoștință cu activitatea Co
mitetului regional Kiev al 
Partidului Comunist din Ucra
ina și a organizațiilor de 
partid din întreprinderile, 
colhozurile și sovhozurilor ra
ionului Kagarlîk.

Delegația a fost primită de 
N. V. Podgornîi, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Ucrai
na. Membrii delegației au avut 
întrevederi cu I. P. Kazanet 
și A. D. Skaba, secretari ai
C.C.  al P.C. din Ucraina, care 
au vorbit oaspeților despre 
experiența muncii organiza
ției de partid din republică.
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Interpretarea și aplicarea tra
tatului.

Ideile enunțate în preambu
lul proiectului de tratat cores
pund principiilor care stau la 
baza politicii externe a Repu
blicii Populare Romîne, poli
tică de pace și prietenie în
tre popoare.

Ne aflăm în acel moment 
din istoria relațiilor interna
ționale — și textul din pream
bul la care ne referim o sub
liniază cu putere — cînd în
făptuirea dezarmării generale 
și totale trebuie să asigure tri
umful dreptului popoarelor 
la pace, egalitate și indepen
dență.

Inserarea acestui aliniat în 
preambul, a spus vorbitorul 
în continuare — subliniază le
gătura strînsă dintre dezar
mare și stabilirea unor rela
ții juste între state. Practica 
vieții internaționale arată că 
cursa înarmărilor este un fac
tor puternic de încordare a 
relațiilor între state.

Atîta timp cît vor exista 
arme, va exista și pericolul ca 
anumite cercuri să le folo
sească în acțiuni de înrăută
țire a relațiilor internaționale, 
în acțiuni intervenționiste, 
de încălcare a suveranității și 
independenței altor țări. De 
aceea, în condițiile actuale, 
înfăptuirea principiilor păcii și 
egalității în drepturi, ale res
pectului față de independența 
și suveranitatea tuturor țări
lor, nu poate fi despărțită de 
realizarea dezarmării generale 
și totale.

Alineatul următor din pro
iectul de preambul reafirmă 
atașamentul față de scopurile 
și principiile Cartei Organiza
ției Națiunilor Unite. Această 
prevedere este cu atît mai 
firească, cu cît ideile enunțate 
în alineatul precedent și la 
care ne-am referit constituie 
principii fundamentale ale 
Cartei.

Respectarea scopurilor și 
principiilor Cartei O.N.U., la 
care sînt parte toți membrii 
acestui comitet — a spus în 
încheiere G. Macovescu — 
constituie o premizâ impor
tantă pentru aplicarea trăi
tului de dezarmare generală 
și totală.

In ceea ce privește problema 
procedurală ridicată astăzi de 
către reprezentantul Statelor 
Unite, delegația romînă este 
de părere că ar trebui ca noi 
toți să continuăm să dezbatem 
preambulul pînă la epuizarea 
acestui punct.

O serie de delegați, care au 
luat apoi cuvîntul, și-au ex
primat satisfacția că Comite
tul a trecut la examinarea

Primirea unei delegații de femei 
C. Mănescude către tov

GENEVA 29. - De la tri
misul Agerpres, N. Puicea.

La Geneva se manifestă 
puternic dorința arzătoare a 
popoarelor de a se făuri o 
lume a păcii, fără războaie, 
de a se realiza neîntîrziat un 
acord asupra principalei pro
bleme care frământă astăzi în
treaga omenire — dezarma
rea generală și totală. Nume
roase delegații ale unor orga
nizații internaționale care 
luptă activ pentru pace și de
zarmare, organizații obștești 
de femei și tineret se adre
sează direct reprezentanților 
țărilor membre ale Comitetu
lui celor 18 cerînd să se dea 
urmare voinței opiniei publi
ce internaționale, care așteap
tă rezultate rodnice de la ac
tuala conferință pentru dezar
mare.

La 29 martie, ministrul Afa
cerilor Externe al R. P. Romî
ne, Corneliu Mănescu, a pri
mit la sediul misiunii perma
nente a R.P.R. la Geneva o 
delegație de femei din partea 
„Intîlnirii mondiale a femei
lor pentru dezarmare”, care a 
avut loc la Viena între 23 și 
25 martie.

Delegația a înmânat tovară
șului Corneliu Mănescu o scri
soare în care se arată că fe-

pe xcurffZl PPăcurt
DELIII. — La 28 martie, Ia 

Delhi au fost semnate con
tractele în baza cărora Uniu
nea Sovietică va acorda In
diei sprijin tehnic în construi
rea și darea în exploatare a 
unor întreprinderi ale indus
triei medicale. Contractele 
prevăd că Uniunea Sovietică 
va pune la dispoziția Indiei 
utilaje, va elabora proiecte, 
va acorda ajutor tehnic în 
construirea unei fabrici de an
tibiotice la Rishikesh și a 
unei fabrici de instrumente 
chirurgicale la Madras.

PARIS. în cadrul unei emi
siuni speciale a jurnalului te
levizat, televiziunea franceză 
a transmis interviul acordat 

concretă a proiectului de tra-« 
tat cu privire la dezarmarea 
generală și totală. Este nece
sar, a declarat reprezentantul 
Indiei, să se mențină și să se 
dezvolte spiritul colaborării 
care s-a manifestat în ședința 
de astăzi, pentru rezolvarea 
efectivă și rapidă a sarcinii 
care stă în fața Comitetului.

Ne-am adunat aici, a subli
niat ministrul Afacerilor Ex
terne al R.P. Bulgaria, K. LU- 
KANOV, nu pentru a rezolva 
dispute ideologice, ci pentru a 
elabora tratatul cu privire la 
dezarmarea generală și totală. 
De aceea, a tărăgăna procesul 
lucrărilor asupra preambulu
lui, a ne abate de la el pen
tru oarecari alte probleme, nu 
ar fi just.

V. A. ZORIN, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S., care a luat 
pentru a doua oară cuvîntul 
la sfîrșitul ședinței, a răspuns 
la o serie de probleme care 
au apărut în timpul discuțiilor 
și a subliniat încă o dată că 
delegația sovietică, călăuzin- 
du-se de spiritul colaborării, 
este hotărîtă să examineze a- 
tent toate adăugirile și amen
damentele la proiectul sovie
tic. V. A. Zorin a criticat tot
odată propunerile care, de 
fapt, frinează activitatea Co
mitetului.

La sfîrșitul ședinței s-a a- 
doptat hotărîrea ca delegații
le să prezinte, în scris, pînă 
luni 2 aprilie toate observa
țiile și completările pe care 
vor să le aducă proiectului de 
preambul al tratatului de 
dezarmare generală și totală.

★

GENEVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: Luînd cu
vîntul la 28 martie la ședința 
subcomitetului pentru inter
zicerea experimentării armei 
nucleare al Comitetului celor 
18 pentru dezarmare, S. K. 
Țarapkin, reprezentantul Uni
unii Sovietice, s-a referit din 
nou la problema controlului 
și a metodelor de detectare și 
identificare a exploziilor nu
cleare.

Ateițiseind efiera 
convingătoare ce de 
ajutorul mijloacelor naționale 
a exploziilor nucleare efec
tuate de altă țară, reprezen
tantul sovietic a subliniat că 
atunci cînd reprezentanții oc
cidentali vorbesc despre ca
racterul insuficient al mijloa
celor naționale de detectare, ei 
știu foarte bine că afirmațiile 
lor nu corespund realității și 
sînt lipsite de temei. în pre
zent nimeni nu mai poate 

meile din lumea întreagă 
îngrijorate serios de primej
dia unui război atomic, cer 
conferinței de dezarmare de 
la Geneva să acționeze de ur
gență pentru realizarea unui 
program de dezarmare gene
rală și totală sub un strict 
control internațional și de a 
lua imediat următoarele mă
suri : încetarea experiențelor 
nucleare și distrugerea stocu
rilor de arme atomice; des
ființarea bazelor militare stră
ine și retragerea tuturor tru
pelor aflate pe teritoriul altor 
state; soluționarea pe cale 
pașnică prin negocieri a tutu
ror diferendelor dintre state; 
respectarea suveranității na
ționale a statelor și a princi
piului egalității în drepturi 
între state; neamestecul în 
treburile interne ale altor 
state.

După ce a ascultat cele spu
se de reprezentantele „întâlni
rii mondiale a femeilor pen
tru dezarmare", ministrul Afa
cerilor Externe al R. P. Ro
mîne a subliniat că delegația 
romînă a depus și depune e- 
forturi permanente pentru ca 
lucrările Comitetului celor 18 
state să se încheie cu succes.

lntilnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească.

de cineastul Ion Popescu 
Gopo, completat cu unele 
scene din filmul „S-a furat o 
bombă”.

ISTANBUL. în saloanele 
Academiei de Arte Frumoase 
din Istanbul s-a deschis Ex
poziția de fotografii arheolo
gice din R.P. Romînă.

NEW YORK 29 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 
28 martie a avut loc la 
New York ședința Consiliului 
de Securitate al O.N.U. con
vocată la cererea guvernului 
Republicii Arabe Siria în le
gătură cu acțiunile agresive 
ale Izraelului, care încalcă 
Carta O.N.U. și acordul pri- 

nega faptul că cu ajutorul 
mijloacelor naționale de de
tectare se pot înregistra, 
prin, urmare 
ta exploziile
atmosferă, sub apă și în spa
țiul cosmic, ci și exploziile 
nucleare subterane.

Reprezentantul sovietic a 
subliniat că Statele Unite în
cearcă să folosească tratati
vele cu privire la încetarea 
experiențelor nucleare numai 
ca un paravan pentru camu
flarea pregătirilor lor în ve
derea reluării experiențelor.

Aceasta însă este o cale ex
trem de periculoasă.

Uniunea Sovietică nu ar 
dori să se întreacă cu Statele 
Unite ale Americii în crearea 
și acumularea acestei arme 
aducătoare de moarte. Am 
dori să ajungem la unirea 
eforturilor spre o dezarmare 
reală. Năzuind spre aceasta, 
Uniunea Sovietică este gata să 
semneze neîntîrziat un tratat 
cu privire la interzicerea 
experimentării armei nucle
are cu folosirea mijloacelor 
naționale de detectare pentru 
controlul asupra respectării 
tratatului.

★

GENEVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: In diminea
ța zilei de 29 martie a părăsit 
Geneva, plecînd spre Moscova 
pe calea aerului. A. A. Gromî- 
ko, ministrul Afacerilor 
teme al 
parte la 
celor 18 
mare.

. Și 
se pot detec- 

nucleare în

Ex- 
U.R.S.S., care a luat 
lucrările Comitetului 
state pentru dezar-

lui Fuentes
împotriva dictaturii

ridicarea

Greva studenților portughezi

Italia : Aspect din timpul unei demonstrații a muncitorilor de pe șantierele navale pentru condiții, 
mai bune de vrafă, pentru dezarmare și pace.

Lovitură de stat în Argentina
Preluarea puterii de către o junta militară

BUENOS AIRES (Agerpres). 
— în. noaptea de 28 spre 29 
martie, în Argentina eveni
mentele au continuat să, se 
succeadă rapid. După cum a- 
nunță agențiile de presă, pu
țin după miezul nopții cei trei 
comandanți ai forțelor armate 
terestre, aeriene și navale s-au 
prezentat președintelui Fron
dizi pentru a-i cere din nou 
demisia. în cadrul întrevede
rii, care a durat numai cinci 
minute, președintele a refuzat 
să-și dea demisia.

După o scurtă consfătuire, 
șefii militari au anunțat; că, 
întrucît Frondizi a refuzat din 

vind armistițiul între Izrael 
și Siria.

HAGA. Guvernul olandez a 
hotărît să sporească efectivul 
trupelor olandeze în Irianul 
de vest, să trimită acolo noi 
unități ale forțelor terestre și 
maritime militare.

La 28 martie au părăsit O- 
landa plecînd spre Irianul de 
vest primele subunități ale 
infanteriei marine.

PRAGA. La 29 martie, la 
Praga și-a început lucrările 
cea de-a 13-a sesiune a Adu
nării Naționale a R. S. Ceho
slovace. Pe ordinea de zi a 
sesiunii se află probleme pri
vind dezvoltarea agriculturii.

Vizita delegației 
parlamentare 

romîne în India
BOMBAY 29 (Agerpres). — 

în dimineața zilei de 27 mar
tie, delegația Marii Adunări 
Naționale, condusă de acad. 
Ștefan S. Nicolau, a sosit în 
orașul Ahmadabad, capitala 
statului Gujerat. La aeroport, 
oaspeților romîni li s-a făcut 
o primire deosebit de căldu
roasă. Delegația a fost întîm- 
pinată de Padhali Palejwala, 
președintele Adunării legisla
tive, Premji Lana, vicepre
ședintele Adunării, Shukla 
M. P. Joshi, secretar și sub
secretar ai Adunării, precum 
și de un grup de specialiști 
romîni care lucrează în aceas
tă regiune în domeniul ex
ploatărilor petroliere.

în aceeași zi, delegația Marii 
Adunări Naționale a făcut vi
zite guvernatorului statului 
Gujerat, dl. Melbi Nawab 
Hung, și primului ministru, 
dr. J. Mehta. întrevederile 
s-au desfășurat într-o atmo
sferă de cordialitate și prie
tenie. Atît guvernatorul cît și 
primul ministru au adus mul
țumiri guvernului romîn pen
tru ajutorul pe care specialiș
tii romîni aflați la Ahmada
bad și Gambay îl dau la ex
ploatarea petrolului indian, 
subliniind modul exemplar în 
care se dezvoltă cooperarea 
r o mîno-indiană.

Tot în ziua de 27 martie, 
membrii delegației au fost 
oaspeții specialiștilor petro
liști romîni care lucrează în 
această regiune. La întîlnire 
au mai participat specialiști 
ir.dieni și sovietici care coope
rează în acest domeniu. A- 
ceastă adunare a fost un nou 
prilej de manifestare a prie
teniei și colaborării romîno- 
indiene. După salutul adre- 
5z: delegației Marii Adunări 
Naționale de către inginerul 
petrolist Ion Petcu, a luat 
cuvîntul deputatul Constantin 
Mateescu, membru al delega
ției, care a subliniat caracte
rul constructiv și rodnic al 
relațiilor de colaborare romi- 
no-indiană sub steagul coexis
tentei pașnice, spre binele am
belor popoare. Vorbitorul a 
urat petroliștilor romîni, pre
cum și colegilor lor indieni 
r.oi succese în muncă. Luînd 
cuvîntul în numele specialiș
tilor indieni prezenți la întîl- 
r.ire, Sharma, directorul sche
lei Gambay, a exprimat cele 
mai vii mulțumiri pentru spri- 

ul prietenesc primit 
nea petroliștilor romîni.

trebuie să 
militarilor 

difuzate.

nou să-și dea demisia, ei „vor 
proceda în consecință și Fron
dizi este responsabil de ceea 
ce se va întîmpla“.

Intre timp, toate punctele 
strategice ale țării continuă să 
fie ocupate de către militari, 
iar ofițerii au stabilit cenzura. 
După cum relevă agenția 
France Presse, toate buletine
le de informații 
aibă aprobarea 
pentru a putea fi

★
BUENOS AIRES 29 (Ager

pres). — Agențiile de presă 
anunță că președintele Arturo 
Frondizi, care a fost demis 
din postul său de comandan
ții armatei argentinene, a fost 
transportat pe bordul unui 
avion militar în insula Mar
tin Garcia, o rezervație mili
tară situată la 30 mile nord- 
est de Buenos Aires, în estua
rul fluviului La Plata.

Incercînd să justifice lovi
tura lor de stat, comandanții 
militari au publicat o decla
rație în care afirmă că „pen
tru rezolvarea crizei care a 
urmat alegerilor din 18 mar
tie, demisia sau îndepărtarea 
președintelui era singura so
luție".

Referindu-se la evenimen
tele din Argentina, agenția 
France Presse spune că „pre
ședinția lui Frondizi a fost 
întreruptă în cel mai pur 
stil al „pronunciamento"-uri
lor după vechea tradiție sud- 
americană".

Fotografia de mai sus reprezintă un aspect al noilor blocuri de locuințe construite pentru oamenii 
muncij din capitala Cubei-Havana

ridel Castro despre desfășurarea 
revoluției socialiste din Cuba

HAVANA 29 (Agerpres). — In 
seara de 26 martie, Fidel Castro, 
prim-secretar al Organizațiilor Re
voluționare Integrate (O.R.I.) din 
Cuba, prim ministru al Republicii 
Cuba, a rostit la posturii© de ra
dio și televiziune o cuvîntare în 
care a analizat desfășurarea revo
luției socialiste în Cuba și s-a ocu
pat în amănunt de crearea, meto
dele și formele de muncă ale 
O.R.I. »

Castro a subliniat că revoluția 
este un proces foarte complex în 
care se ciocnesc ideile și interese
le claselor dominante, ale vechiu
lui, ale societății care și-a trăit 
traiul, cu ideile și interesele re
voluționare.

în Cuba, după cum a arătat el, 
în marea luptă dintre ideile vechi 
și cele noi, au învins ideile noi, 
revoluționare. Aceasta nu înseam
nă ca lupta a luat sfîrșit. Lupta 
continuă și va continua încă mult 
timp atîf pe plan național, cît și

prezent, în urma 'demi- 
lui Frondizi, puterea a 

asumată de o juntă mi-

în 
terii 
fost 
litară compusă din comandan
ții celor trei arme : generalul 
Râul Poggi, comandantul 
forțelor terestre, generalul 
Antonio Cayo Alsina, coman
dantul aviației, și contraami
ralul Agustin Penas, coman
dantul flotei. Reține atenția 
faptul că succesorul constitu
țional al lui Frondizi, dr. Ma
ria Guido, a refuzat să-și asu
me postul de președinte în 
condițiunile loviturii de stat.

De asemenea, Uniunea Ci
vică radicală intransigentă, 
partidul lui Frondizi, care de
ține majoritatea în parlament, 
este ostilă unei „colaborări" 
cu conducătorii militari.

SITUAȚIA DIN ALGERIA ÎNCEPE SĂ SE NORMALIZEZE
PARIS 29 (Agerpres). — Po

trivit știrilor sosite din Alge
ria, la 28 martie situația a în
ceput să revină la normal în 
majoritatea orașelor algeriene, 
în cursul după-amiezii de 
miercuri, multe magazine, ca
fenele și bănci și-au redeschis 
din nou porțile. Coresponden
tul din Alger al agenției 
France Presse subliniază în 
special că în cartierele musul
mane din Alger și Oran at
mosfera continuă să fie liniș
tită. 

pe plan international. Aceasta este 
o luptă între ideologia socialistă 
și cea capitalistă, între teoria 
marxistă și cea burgheză.

în cursul revoluției, a conti
nuat Fidel Castro, ideile revolu
ționare, marxism-leninismul au 
cucerit de partea lor masele largi 
populare.

Fidel Castro a subliniat că, a- 
funci cînd anul trecu) în ajunul 
intervenției imperialiștilor împo
triva Cubei a fost proclamat ca
racterul socialisf al revoluției cu- 
bane, poporul Cubei a apărat în 
mod conștient revoluția socialistă. 
Aceasta este o dovadă a uriașe
lor schimbări calitative din con
știința maselor populare.

Aratînd în continuare că majo
ritatea covîrșitoare a membrilor 
conducerii Organizațiilor Revolu
ționare Integrate sînt revoluționari 
excelenți, devotați socialismului, 
marxismului și revoluției, Fidel 
Castro a criticat activitatea secre
tarului Conducerii Naționale O.R.I. 
pentru problemele organizatorice, 
Anibal Escalante, care, abuzînd de 
încrederea ce i-a fost acordată.

decuxrane t» cure face 
o «erie de propuneri In vede
rea rezolvării crizei care se 
adincește tot mai mult in a- 
ceasta țară.

Declarația propune înlătura
rea lui Ydig oraș Fuentes și a 
guvernului lui, -formarea 
unui guvern de coaliție, cu 
participarea partidelor de opo
ziție și a organizațiilor demo* 
erotice din țară. Ea cere efec-* 
tuarea unei reforme agrare efi
ciente, o reformă bancară și o 
reformă municipală.

In legătură cu problemele 
politicii externe, declarația 
preconizează promovarea unei 
politici independente și anti-, 
imperialiste, în scopul dezvoL

A
 gențiile de pre

să relatează 
că studenții 

de la Universitatea 
din Lisabona au 
declarat luni o gre
vă de protest împo
triva refuzului au
torităților portughe
ze de a le permite 
organizarea sârbă-* 
toririi „Zilei 
denților".

Studenții 
masat în fața clă-

dirii Universității, 
însă poliția i-a ata
cat în mod sălba
tic încercînd să-i 
împrăștie. Cîțiva 
studenți au fost ră
niți.

Potrivit relatări
lor agențiilor de 
presă, studenții din 
alte orașe portu
gheze au declarat 
în aceeași zi o gre
vă de solidaritate 
cu colegii lor de la

stu-

O. A. S. continuă acțiunile
criminale

PARIS 29 Corespondentul 
Agerpres transmite: Ca ur
mare a atacului banditesc să- 
vîrșit asupra sediului organi
zației locale a P. C. Francez 
din arondismentul al 18-lea al 
Parisului, atac care s-a soldat 
cu moartea militantului co
munist Georges Basoch, în 
vîrstă de 24 de ani, în după- 
amiaza 'zilei de 28 martie a 
avut loc un miting al oame
nilor muncii și al tuturor de
mocraților din acest arondis- 
ment.

In ciuda ploii, sute de mun
citori, funcționari, feroviari și

Cu toate acestea, pe străzile 
Algerului și Oranului continuă 
să patruleze importante forțe 
militare. La fiecare încrucișa
re de străzi sînt postate 
care blindate. Agenția France 
Presse relevă că după aresta
rea acum trei zile a fostului 
general Jouhaud, la 28 martie 
a fost arestată o nouă căpete
nie fascistă a O.A.S., locote
nentul de marină Pierre Guil
laume, șeful zonei a 4-a a 
O.A.S.

luat mă 
greșe- 

a 
Conducerea Na- 

O.R.I. S-a hotărî! să se 
componența Conducerii 
a Organizațiilor Revo- 

Integrate.

a comis greșeli grave în constitu- 
irea organizațiilor de bază ale 
partidului alunecînd spre sectarism.

Castro a făcut cunoscut că Con
ducerea Națională a Organizațiilor 
Revoluționare Integrate, discutînd 
situația existentă a 
suri pentru remedierea 
Iilor comise. Anibal Escalante 
fost exclus din 
țională a 
lărgească 
Naționale 
luționare

Partidul nostru, a continuat Fi
del Castro, trebuie să se înte
meieze pe principiile marxiste ale 
centralismului democratic. El tre
buie să cuprindă elementele cele 
mai bune ale clasei muncitoare, 
ale poporului. Trebuie să devenim 
partidul de avangardă al clasei 
muncitoare, avangarda marxist- 
leninistă a proletariatului.

în încheiere, Fidel Castro și-a 
exprimat convingerea fermă că 

• revoluția cubană va continua să 
progreseze, să se dezvolte și să 
se întărească.

terne ale altor țări.
Declarația cere 

stării excepționale din țară, 
anularea alegerilor falsificate 
din decembrie, anul trecut, 
pedepsirea persoanelor care 
s-au făcut vinovate de repri
marea mișcării populare, eli
berarea deținuților politici și 
garantarea activității libere a 
diferitelor partide și organiza
ții politice din țară.

în încheiere declarația chea
mă poporul guatemalez la 
vigilență și luptă pentru înfăp
tuirea acestor deziderate și 
propuneri.

Universitatea din 
Lisabona. Cu acest 
prilej poliția sala- 
zaristă a operat nu
meroase arestări în 
rîndul studenților.

France Presse re
latează că, în cele 
din urmă, autorită
țile au fost nevoite 
să accepte sărbăto
rirea „Zilei studen
ților" în universi
tățile portugheze.

în Franța
studenți au venit la sediul 
P. C. Francez din strada Ro
bert nr. 18 pentru a cinsti me
moria lui Georges Basoch, ră
pus de criminalii fasciști.

în cadrul mitingului a 
luat cuvîntul Jean Vlos, 
secretar al Comitetului P.C. 
Francez din arondismentul 
al 18-lea. In cuvîntul său 
Vlos a exprimat în numele ce
lor prezenți condoleanțe fami
liei celui căzut la datorie. To
varășul care a căzut răpus de 
pumnalul criminal al fasciști
lor din O.A.S. a spus Vlos, a 
fost un adevărat comunist și 
nu-l vom uita niciodată.

La miting, în afară de co
muniști, au participat și 
membri ai Partidului socialist 
unificat, membri ai organiza
ției locale a Ligii Drepturilor 
Omului exprimând astfel uni
tatea de acțiune a oamenilor 
muncii în lupta împotriva fas
cismului.

După miting, participanții 
au manifestat pe străzile aron- 
dismentului al 18-lea sub lo
zincile „Cerem ca ucigașii să 
fie găsiți și pedepsiți!“, „Nici 
o milă față de bandiții din 
O.A.S.!“ „Fascismul nu va 
trece

Pe tot parcursul, manifestan
ta au fost salutați de la fe
restre de numeroși parizienii


