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Pe acest agregat lucrează ute- 

mistul Mihai Mi hal cea de la 

S.M.T. Inoteșfi. La însămînjări 

el depășește zilnic planul cu 

3-4 hectare arătură normală.

- Ritm intens-lucrărilor agricole! ->
Zilele devin tot mai călduroase. Lucrările agricole de pri

măvară sporesc în intensitate, cu fiecare oră. Pe ogoare
le colectiviste este un freamăt continuu. Iată cîteva 

imagini ale acestei activități, surprinse cu prilejul unui raid
efectuat prin cîteva gospodării colective din raionul Mizil, re
giunea Ploiești.

Ingineii și tehnicienii 
in sprijinii perfecționării 
profesionale a tineriloromitetul U.T.M. « de la Uzinele „Se- i mănătoarea", îndrumat de organizația de partid, 1 a desfășurat o muncă susținută în direcția sprijinirii continue a pregătirii profesionale a tinerilor muncitori. In uzină, funcționează 20 de cercuri de îmbogățire a cunoștințelor tehnico-profesionale. Se folosesc, de asemenea, șialte forme: citirea literaturii tehnice, conferințe tehnice, concursuri „Cine știe meserie, răspunde" și altele. Dar ceea ce aș vrea să subliniez, în a- ceasta direcție, este acțiunea inițiată încă de anul trecut de organizația de partid din uzină, pe baza căreia s-a hotărît ca în cadrul grupelor sindicale, fiecare inginer și tehnician să se ocupe în permanență de ridicarea nivelului cunoștințelor profesionale a 7_8 muncitori. în felul a- cesta toți muncitorii tineri —- pentru că în primul rînd la ei se pune problema îmbogățirii pregătirii profesionale — sînt îndrumați și ajutați practic la locul de producție să-și

Pentru
înfrumusețarea 

căminului
La București, pe Calea Victoriei, 

a început amenajarea unui cen
tru special de comandă pentru 
obiecte de decorare a interioa
relor locuințelor. Aici se expun 
mostre de diverse mobile, lămpi, 
perdele etc. care pot fi confec
ționate la cerere. Maeștri decora
tori stau la dispoziția populației, 
acordînd consultații în legătura 
cu modul de amenajare cît mai 
plăcută a camerelor de locuit.

In prezent se fabrică o mare 
varietate de noi obiecte pentru 
înfrumusețarea locuințelor, în care 
utilul se îmbină cu esteticul, Fa- 
bricile de sticlărie și ceramică 
fină au introdus în producție, 
între altele, 50 de modele de a- 
bajururi și aplice, din sticlă co
lorată și sticlă mată, cu format 
modern, 40 de noi modele de 
vaze din semicristal, în culori su
prapuse, din faianța imifînd 
mura și din porțelan fin. Alte 50 
de modele de bibelouri stilizate 
și servicii pentru fumători conry- 
pletează gama de articole reali
zată în acest sector. întreprinde
rile textile produc zeci de noi 
modele de perdele, între care 12 
din fire sintetice, rezistențe la 
căldură și la lumina soarelui, pre
cum și 16 tricotate în imitații de 
dantelă, de broderii și {i,e’\n- 
Totodată a crescut număru sorti
mentelor de stofe de mobilă, tete 
de mese, covoare etc. în culori 
plăcute și desene variate ceru e 
și așteptate de cumpărători.

(Agerpres)

îzvolte pregătirea profesio- ilă.Valoarea deosebită a aces- 
l acțiuni reiese și mai lim- de dacă ne gîndim ca ingi- ;rii și tehnicienii sînt oa- mii cei mai bine pregătiți 1 uzină, iar prin specificul meii lor cunosc îndeaproape tnca tinerilor, greutățile și /oile pe care aceștia le au locurile lor de muncă. Pen- a cunoaște și mai bine nete tinerilor muncitori, ei ticipă cu regularitate la șe- :ele de producție din cadrul oelor sindicale, din cadrul ăzilor și echipelor. Aici, ei notează problemele ce se ă în ceea ce privește pre- ea profesională a tinere- și, deci, direcțiile în care ție să-și îndrepte atenția 'imul rînd. Mai mult de- tît, aflîndu-se mai tot U în mijlocul celor de °ăspund, observă cum lu- c și îi corectează la nevi ajută să-și însușească ctâ bine meseria aleasă. 5-1 este cazul, lucrează cot la cu muncitorii. Ingineră Andrei, de la ateliere preparate, l-a ajutat, dei, pe utemistul Ion Bu- ZKplicarea în executarea Pei lateral de la car- cahbinei a unei noi metodologice.I ajutorul primit din pa^ginerilor și tehnicie- Pi^lți tineri din uzină P°J lucruri frumoase. Să luaiexemplu. Tinerii Va- siler și vidu loan sînt ajut inginerul Constantin e. Zi de zi el stă . împi cu ei ia locul de

muncă și le arată cum trebuîe executate o serie de operații, cum trebuie să lucreze la anumite repere. Le împărtășește din „secretele" meseriei, discuta și le explică anumite cunoștințe teoretice, privind tehnologia procesului de producție, executarea și descifrarea desenelor tehnice și încă multe altele, le recomandă cărți tehnice pe care să le citească, iar peste cîteva zile discută cu ei pe marginea acestor cărți. Efectele acestui ajutor tovărășesc sînt deosebit de prețioase. Astăzi, atît Vidu Ion cît și Tudor Vasile execută numai lucrări de cea mai bună calitate, își îndeplinesc cu regularitate sarcinile de plan.Sînt mulți alți tineri muncitori care au reușit cu sprijinul inginerilor și tehnicienilor să-și îmbogățească permanent cunoștințele profesionale. To- ghină Stelian, Dumitru Tudor și Nae Alexandru de la atelierele de matrițerie sînt doar cîțiva dintre aceștia. Veniți de curînd de pe băncile școlii profesionale ei nu reușeau în mod permanent să facă față procesului de producție, nepu- tînd să-și îndeplinească întotdeauna sarcinile de plan și dînd rebuturi peste coeficientul admis. Astfel, ponsoanele și plăcile de tăiere de la matrițe erau foarte adesea res-GRIGORE ȘTEFANESCU
secretarul comitetului U.T.M.

Uzinele „Semănătoarea" 
București

(Continuare în pag. a 3-a)

Tinerii — prezenți 
pretutindeni

Pentru actuala campanie a- 
gricolă, colectiviștii din comuna 
Vadu-Sapat au de executat în- 
tr-un timp scurt, un mare vo
lum de lucrări. Pe 590 de hecta
re trebuie eă se însămînțeze 
culturi de primăvară, iar pe cele 
300 hectare cu viță de vie tre
buie făcute lucrările de sezon, 
împărțirea judicioasă a forțelor, 
folosirea tuturor atelajelor, ală
turi de tractoarele S.M.T. — iată 
o primă problemă care a stat 
în fața gospodăriei. Organi
zația U.T.M. a înțeles că 
prima ei îndatorire este mobili
zarea tuturor celor 400 de ti
neri colectiviști la muncă pentru 
asigurarea succesului lucrărilor 
agricole de primăvară. Alături 
de vîrstnici, i-am găsit pe tineri 
pretutindeni. Cei din echipele

de cîmp lucrau pe semănători, 
pe 50 din cele 75 de atelaje la 
însămînțatul cartofilor și grăpa- 
tul griului de pe 190 hectare. 
La dezgropatul și tăiatul viei 
erau mulți tineri și, mai cu sea
mă, fete. Așa au stabilit ei în 
adunarea generală U.T.M. des
chisă ținută înainte de începerea 
campaniei, și așa muncesc. Ei 
pun umărul cu nădejde pentru 
obținerea producțiilor mari pe 
care și le-a propus gospodăria : 
1900 kg grîu în medie la hectar, 
3000 kg porumb boabe de pe 
200 hectare, iar de pe alte 60 
hectare, cîte 5000 kg în condiții 
de neirigare.

S-a muncit cu temei și, în pri
mele cinci zile, s-au obținut re
zultate bune. S-au însămînțat 
toate culturile din epoca întîia 
pe 230 de hectare, a fost dez
gropată vița pt toată suprafața 
de 300 ha și este pe terminate 
tăiatul ei. .Griul a fost gripat

Utemiștii Dumitru Zamfirescu și Ana lonescu de la G.A.C. Vadu 
Săpat sînt fruntași la lucrările ce se fac acum în vie.

Roade ale întrecerii minerilorDin abatajele minelor de cărbuni din întreaga țară au fost scoase la suprafață în primul trimestru din acest an cu peste 85.000 de tone cărbune mai mult decît prevedea planul. Este rodul întrecerii a- vîntate pe care o desfășoară minerii pentru a trimite siderurgiei, industriei energetice și altor sectoare economice cărbune mai mult, mai bun și mai ieftin. Numai cu cărbunele extras peste plan de minerii din Valea Jiului se pot

încărca 50 de garnituri de tren, de cite 60 de vagoane fiecare. Minerii de la Lupeni, animatorii întrecerii pentru randamente superioare la fiecare loc de muncă și fruntași pe bazinul carbonifer Valea Jiului, au totalizat la sfîrșitul primului trimestru o depășire de 11.500 tone de cărbune cocsificabil, ceea ce reprezintă aproape 40 la sută din cantitatea pe care s-au angajat s-o extragă peste planul anual.(Agerpres)

Fofcu YASILE RANGA
Bega și-a reîntîlnif prietenii,

pe 100 de hectare și s-a pregă
tit terenul pentru porumb.

Mai multă 
operativitate I

Pînă acum, la gospodăria co
lectivă „Unirea“-Mizil s-au însă
mînțat 20 hectare cu orz, 10 cu 
ovăz, 10 cu mazăre, și alte 45 
hectare cu floarea-soarelui, car
tofi și borceag. S-a dezgropat 
vița de pe 100 hectare și s-au 
făcut lucrări la grădina de zar
zavat. Față de posibilitățile de 
care dispune gospodăria, lucră
rile de primăvară nu se desfă
șoară totuși în ritmul corespun
zător. Dacă în zilele bune de lu
cru, alături de tractoare se folo
seau toate atelajele proprii, lu
crările puteau fi mai avansate. 
(Multe din cele aproape 100 
de atelaje — pe care lu
crează în majoritate tineri 
— sînt folosite însă la lu
crări de mai mică impor
tanță). Astfel, putea fi grăpat 
griul pe cel puțin 100 de hectare 
și se puteau face arături pe une
le tarlale cu care ultimele fami
lii au intrat în colectivă în acest 
an. în gospodărie sînt foarte 
mulți tineri. Organizația U.T.M. 
(secretar Moise Lazăr) are dato
ria să se ocupe cn mai multă 
răspundere de mobilizarea tutu
ror tinerilor la muncă. Unii ti
neri din brigăzile a doua de 
cîmp și întîia viticolă vin cu 
întârziere la lucru și nu dau a- 
tenția cuvenită calității lucrări
lor. Este bine ca organizația 
'U.T.M. să discute cu fiecare tâ
năr în parte, să se intereseze în 
fiecare seară ce treburi mai im
portante sînt de făcut a doua 
zi. Fiecare oră e prețioasă pen
tru că timpul este înaintat. Pro
ducțiile mari se obțin numai 
dacă toate lucrările sînt făcute 
la timp și în condițiuni agroteh
nice optime. Or, la aceasta este 
necesar să contribuie mai activ 
și tinerii colectiviști.

Cu sprijinul tînărului 
inginer

rînd la secția agricolă a sfatu
lui popular raional Mizil. Acum 
el muncește pe ogoarele gospo
dăriei colective din Limpeziș. 
Sprijinit de organizația de 
partid, de consiliul de conduce
re al gospodăriei, de colectiviști, 
el a reușit să pună în aplicare 
multe din cunoștințele sale. Pri
ma lui grijă a fost aceea ca toa
te lucrările din această campa
nie să fie făcute la timp. A pro
pus ca toate cele 80 de atelaje 
să fie folosite la arături, la gră
pat, la lucrările din grădină. Cu 
ajutorul lui, atelajele au fost re
partizate la lucrările care cereau 
urgență. în acest fel, s-au făcut 
arături pe 120 de hectare, s-a 
grăpat griul pe întreaga supra
față de 200 hectare și s-au ter
minat însămînțările din epoca 
întîia pe 240 hectare.

Cîteva concluzii
în această primăvară în raio

nul Mizil sînt de efectuat lu
crări pe 51.500 hectare. Dintre 
acestea, 41.342 hectare sînt des
tinate culturii porumbului din 
care pe 5.500 hectare s-a prevă
zut, să se obțină 5000 kg porumb 
boabe în medie la hectar în con
diții de neirigare. Forțele, mij
loacele de care dispune agricul
tura raionului erau în măsură să 
asigure terminarea pînă acum a 
lucrărilor din epoca întîia. Dacă 
în gospodării ca Fulga de Sus, 
Vadu Săpat, Limpeziș, Cîrligu 
Mare, Sălciile și altele lucrările 
sînt avansate, în altele (Mizil, 
Condur atu, Vintileanca) ritmul 
lucrărilor e încă necorespunză
tor. Viteza zilnică de lucru poa
te fi însă intensificată. Organiza
țiile U.T.M. au datoria să stăruie 
ca toți tinerii colectiviști să ur
meze exemplul fruntașilor din 
raion. Tinerii vor contribui ast
fel la realizarea unor producții 
mari la hectar, condiție esenția
lă pentru dezvoltarea continuă 
a gospodăriilor colective în care 
muncesc.

Tînărul inginer agronom Ion Raid realizat de NICOLAE 
Dumitrescu a lucrat pînă de cu- BARBU și ION CUCU

1.000 hectare livezi noi 
pe terenuri erodate

Gospodăriile agri
cole colective din re
giunea Maramureș au 
început lucrările pen
tru plantarea de pri
măvară a pomilor 
fructiferi. în cîteva 
zile, colectiviștii din 
Cîmpulung la Tisa au 
pregătit 30 ha, iar cei 
din Valea Chioarului, 
Somcufa Mare, Bu
ciumi, Vima Mică

și Berchezoaia între 
15-20 ha. Noile lu
crări se execută pe 
terenuri în pantă sau 
supuse eroziunii. Ma
terialul săditor este a- 
sigurat din pepinierele 
pomiviticole din re
giune.

Potrivit planurilor 
de produefie ale 
G.A.C., precum șî stu
diilor întocmite de

specialiști j 
lorificarea 
improprii i 
realelor, în 
aceasta în 
Maramureș 
livezilor va 
peste 1.000 
vor planta, îndeosebi, 
soiuri de meri și de 
alte specii de pomi, 
recunoscute pentru va
loarea lor economică.

(Agerpres)

pentru va- 
terenurilor 

culturii ce- 
) primăvara 

regiunea 
suprafața î crește cu 
ha. Se

Studenți 
pe șantier

Cine a trecut sîpibătă prin 
fața șantierului I.T.B.-Obor, din 
șoseaua Ștefan cel Mare a pu
tut observa un grup de tineri 
ce pătrundea în sectorul șan
tierului. în excursie ? în vizită ? 
Da și nu. Da, pentru că aveau 
intr-adevăr de văzut lucruri noi, 
și nu, pentru că ei s-au apucat 
îndată de lucru. Rezultatul ? 
Cărămizi stivuite, fierul pentru 
beton aranjat mai la indemîna 
constructorilor, sortarea mate
rialului de cofraj, inventarierea 
unor materiale de construcții și 
altele. Se poate spune deci că 
cei 81 studenți de la secția 
„Economie politică" a I.S.E. 
„V. I. Lenin" au făcut lu
cruri utile în orele de muncă 
patriotică prestate pe șantier.

La sfîrșit, tinerii au putut ad
mira de la etajul 9 tulburătoa
rea panoramă a Bucureștiului 
renăscut.POGONEANU C. NICOLAE

student

Noi mașini și utilaje 
ia ftovinari

Cu cîteva zile în urmă în
treprinderea Minieră Ro- 
vinari a fost dotată cu noi 

mașini și utilaje care fac mun
ca omului mai ușoară și mai 
rodnică în același timp. Multe 
din aceste mașini și utilaje cum 
ar fi transformatoare de curent 
electric, separatoare, întrerupă
toare automate cu ulei puțin, 
sînt produse de Uzinele „Elec- 
troputere" din Craiova. De ase
menea, sondeza G.P. 1 cu spri
jinul căreia 8e pot acum de
termina cu precizie rezervele 
de antracit din sectorul Schela, 
este și ea de mare valoare pen
tru munca minerilor și cercetă
torilor de aici.

O dată cu aceasta, I. M. Ro- 
vinari a mai fost înzestrată cu 
încă 23 de autobasculante care 
vor fi folosite cu succes la 
transportul operativ al cărbune
lui scos de la suprafață.

Primind aceste noi mașini și 
utilaje, minerii au hotărît să 
dea un nou avînt întrecerii so
cialiste, pentru a da patriei mai 
mult cărbune peste prevederile 
planului. I. TE OH ARIDE

De la Muzeul 
de artă al R.P.R.

Se aduce la cunoștința publi
cului că începînd de marți 10 
aprilie 1962 Galeriile de artă 
romînească și universală din 
Muzeul de artă al RJP.R. — 
Calea Victoriei nr. 53, Palatul 
Republicii — pot fi vizitate zil
nic între orele 11—19. Luni în
chis.

Tineri participant! 
la acțiunea de evacuare 

a stufului
Mobilizați de organizațiile 

de partid, mecanizatorii și ma- 
nipulanții din unitățile apar
ținătoare I.A.V.S.-ului Tulcea 
printre care și numeroși tineri 
participă cu entuziasm la ac- 
țiunea de evacuare a depozi
telor de stuf din zonele ame
nințate de inundații în urma 
creșterii nivelului apelor Du
nării <At și la acțiunea de scoa
tere de sub apă a celor inun
date. Zilnic sînt încărcate pe 
vasele transportatoare canti
tăți însemnate de stuf. în 
fruntea acestei acțiuni se află 
tinerii mecanizatori și manipu- 
lanți din echipa specială de 
salvare condusă de Andrei 
Gutui de la unitatea stufi- 
colă Rusca care se remarcă 
prin operativitate și prompti
tudine în intervenții.GH. FĂTU

UN AN DE LA
ZBORUL

COSMONAUTULUI
IURI GAGARIN

■ iua de 12 aprilie 
1961 în care, pen
tru prima dată, un 
om — cosmonau
tul sovietic luri 
Alexeevici Ga
garin — a zburat 

în Cosmos, a intrat în mod 
definitiv în toate calendarele 
lumii.

încununare a marilor iz- 
bînzi ale științei sovietice de 
la memorabilul Sputnik din 4 
octombrie 1957, rod al 
lateralei dezvoltări a 
tuturor domeniilor de 
cercetare ale științei 
sovietice, incontesta
bilă dovadă a supe
riorității mondiale a 
științei marelui po
por constructor al 
comunismului, zborul 
navei cosmice ce 
purta la bordul ei pe 
primul cosmonaut, 
I. A. Gagarin, înscria 
în istoria omenirii o 
zi unică, una din acele zile 
excepționale pe care istoria le 
înscrie cu litere de aur în pa
ginile sale.

La 12 aprilie, Gagarin a de
monstrat faptul că ființa uma
nă poate avea și o existență 
cosmică, nu numai terestră. 
Verificarea a însemnat nu

multi-

Pămîntul - port
al Universului
Conf.

Ion
univ. ing. 
Paicaru

Secretar științific al Comisiei 
de Astronautică 

a Academiei R.P.R.

numai solicitarea 
de vedere fizic, 
psihic a organismului omenesc 
în condițiile reale ale zborului

din punct 
biologic și

Lui Iuti GagarinLanțul inerției s-a frint;Lîngă urmele-nscrise-n Pămînt. Și iată-mă astăzi fulger invers Trasind nouă axă prin univers.Zborul meu ce sfarmă un mit F-abia începutul, fără sfîrșit!VICTOR MAȘEK
cosmic, dar și confirmarea 
ultimă a posibilităților mijloa
celor tehnice create de omul 
contemporan — de a învinge 
cele mai teribile elemente ale 
naturii, cum sînt forța de gra
vitație, distanțele uriașe din 
Cosmos, nocivitatea radiațiilor 
cosmice, condițiile mediului 
cosmic și altele.

Fiind dovedit că omul poate 
zbura în Cosmos și că poate 
trăi și activa în condițiile 
zborului cosmic, calea spre 
aștrii sistemului solar îi era 
deschisă. Se punea acum doar 
problema dacă zborul de lun
gă durată poate fi suportat 
de organismul uman. La 6-7 
august 1961, Gherman Stepa- 
novici Titov a străbătut un 
itinerar cosmic egal aproape 
cu o călătorie de la Pămînt 

__ pînă la Lună și îna
poi.

’ Peste 25 de ore de
zbor cosmic!

începutul era ast
fel pe deplin stator
nicit.

Din punct de vede
re experimental și 

, teoretic există deci 
create toate premi- 
zele pentru pregăti- 

_____ rea sistematică, in
tensă, a zborului cir

cumlunar al omului cu înapo
ierea spre Pămînt.

După toate probabilitățile, 
aceste pregătiri se vor dez
volta în următoarele direcții:2. Cercetarea fizică a mediului cosmic atît din vecinătatea Pămîntului cît și din
(Continuare în pag. a IV-a)



Profesorul explică o nouă lec|ie. Cei doi elevi, alături de întreaga clasa a Xl-a de la Școala me
die „Filimon Sîrbu" din Capitală, urmăresc cu atenție explicafiile.

Foto: N. STELORIAN

cu autoservireNu de Iii medii re$, a pus în practică o inițiativă deosebit de interesantă aceea a autoservirii.în ce constă această ini- țiatlvă îjElevUl iți iS singur» cartea preferată din rafturile bibliotecii Și o trece pe fișă, pune cartea, pe care o restituie, la locul său și și-o șterge tot singur din fișă. Luarea acestei inițiative a fost determinată de faptul că biblioteca era frecventau silnic de un număr mare de cititori și bibliotecarul era nevoit să desfășoare o muncă exclusiv scriptică. Adevărata sa menire, de îndrumător, de activist cultural, și-o neglija.Autoservirea cu cărți, presupune accesul fiecărui elev la rafturile bibliotecii. Aceasta a făcut ca o serie de cărți cu circulație restrînsă pînă acum să atragă atenția elevilor, să fie deci citite.In afară de aceasta, bibliotecarul poate sta acum in permanență in mijlocul cititorilor, ii sfătuiește ce să citească.Lucrul cel mai important care se realizează insă prin aplicarea acestei Inițiative este educarea elevilor in spiritul dragostei fața de bunurile obștești, tn cazul de față al dragostei față de carte, răcind singur operațiunile de împrumut, de restituire etc., elevul își dă seama de faptul că o carte circulă prin sute și mii de miini, că ea trebuie păstrată cu grijă, pentru ca să ajungă înapoi, tn raft, curată, in perfectă stare, pentru ca să se poată folosi de ea alți ți alți cititori.

mult, biblioteca $c0- nr. 4 din Tîrgu Mu-

A. CRISTIAN

Institutul agronomic din Cluj
Facultatea de agricultură și zootehnie cu secțiile de agricultură și zootehnie

nstitutul agronomic din Cluj se întinde pe 900 ha. Coborînd treptele marilor amfiteatre în care se țin cursurile celor de agronomie și studenții lui des-două secții zootehnie, cind în cîmp, printre semănături și livezi. Privite de malul Someșului, parcelele pămînt, așezate pe dealuri, terase, par ele înșile imen- săli de curs și laboratoare aer liber, unde se vorbește cel mai înalt nivel științific despre agricultură și zootehnie. Astfel, orarul institutului este reprodus aici identic prin coordonatele și parametrii fermei experimentale. Amfiteatrului în care se țin cursurile de agricultura generală îi corespund cele 520 ha de teren arabil, cursului de pomicultură ii corespund aici 28 ha de livezi tinere și pe rod, 18 ha de pepinieră pomicolă etc... în grajdurile fermei experimentale, viitorii ingineri zootehniști au sub îngrijirea lor 214 taurine, 85 vaci cu lapte, 690 ovine. 510 oi, 1000 de păsări etc. Metaforic spus, amfiteatrele s-au mutat pe ogoarele fermei. Noțiunile cursurilor notate ordonat in maculatoare, se însușesc și se desăvîrșesc aici,

în „universul lor concret-, în atmosfera obișnuită de muncă a agronomilor. Studenții institutului, beneficiari ai unui fond funciar atît de bogat, își îngrijesc singuri ferma, aplicînd mereu și cu pasiune în practică, pe viu, cunoștințele însușite la cursuri. Le sînt create, în acest fel, condiții ideale de îmbinare a teoriei cu practica, proces unic prin

Numai din 1948 pînă astăzi, s-au pregătit și au absolvit institutul, pentru a fi de folos milioanelor de colectiviști ai țării, 1840 ingineri agronomi și cu cîțlva ani în urmă, la cererea crescîndă de cadre de specialitate, a luat ființă secția de zootehnie... Zi de zi, în institut se îmbunătățesc mereu condițiile de studiu și se lărgește orizontul de cunoș-

radioactivi, realizînd încrucișări artificiale cu rezultate apreciate în toată țara, lu- crînd efectiv la culesul griului sau porumbului, săpînd amplasamente pentru însilo- zări. în toamna trecută ei au cules prima recoltă din via plantată și îngrijită de mîi- nile și priceperea lor, cu toate că în această regiune bătută de vînturi și ierni friguroase,
QCFStDE

care se formează viitori specialiști, cu aptitudini deosebite de organizatori ai producției și oameni de știință pregătiți la nivelul cerințelor agriculturii noastre socialiste.Institutul, care se pregătește să-și sărbătorească nu peste mult timp centenarul, era altădată doar miniatura de azi. Cîțiva studenți, teva săli de cursuri și ratoare descifrau cu această știință a pămîntului și a anotimpurilor... în trei sferturi de veac de școală burghezo-moșierească, au trecut porțile acestui institut doar 1959 ingineri agronomi.

celui în cî- labo-greu

I

V-j.
\

viitorilor ingineri, institutului se duceîn incintao continuă și rodnică activitate de cercetare în cercurile științifice de fitotehnie, agricultură generală, pomicultură, horticultură etc... Trăind în mijlocul bătăliei pentru o a- gricultură științifică, studenții institutului fac în laborator și în cîmp, cele mai interesante și îndrăznețe experiențe. In- tenționînd să transforme ferma lor într-o adevărată uzină producătoare de grîne, legume, lapte, miere, unt etc..., ei își petrec ore în șir în fața microscopului, efec- tuînd experiențe cu izotopi

vița de vie nu creștea... Cu- legînd primii struguri de pe cele 4 ha de vie, ei aveau tot dreptul să se bucure. Prin metode științifice, printr-o îngrijire atentă, ei învinseseră natura. Regiunea întreagă s-a bucurat atunci de lor. Astfel, studiind parcurgînd întregul ciclu al lucrărilor agricole, cercetînd cele mai ascunse taine ale vieții plantelor și animalelor, pe acest teren fecund de afirmare a spiritului creator, viitori ingineri agronomi se formează ca oameni de știință.Pentru ca toate acestea să se desfășoare în cele mai bune condiții, pentru ca studenții 'institutului să poată învăța, fără nici o altă grijă, peste 60 la sută din ei locuiesc în căminele noului oraș studen-

succesul mereu,

țese de pe malul Someșului. Seara, după cursuri, ei se întorc în liniștea bibliotecilor din cămine, în ambianța plăcută q ințerioarelor pe care le locuiesc. în majoritate au burse și sîat trimiși la odihnă în timpul vacanțelor în cele mai pitorești stațiuni ale țării. Zilnic aproape au ocazia și posibilitatea să vizioneze spectacole, să-și afirme și să-și dezvolte aptitudinile artistice în formațiile de cor, teatru sau dansuri. Studentul care urcă aici treptele universitare învață să prețuiască frumosul, aria, devenind un om complex, cu un orizont larg de emoștințe, capabil să ducă acolo unde va munci, odată ci lumina științei agricole și ferța culturii noastre socialite...De curînd, institutul a sărbătorit o nouă promoție care a plecat în producție. Acolo, îl sala de festivități, printre clipurile care au sur.j atunci îi fața obiectivelor fotografice, printre cîntece și toaste emoționante, se încheia și itinerarul lor universitar. Spe- clalștii din a 93-a promoție plecau spre ogoarele patriei o dată cu primăvara, înarmați cu ele mai înaintate cunoștințe însușite în institut, în- creztori în viața ce li se deschide dincolo de porțile Instituitul agronomic din Cluj în stele agriculturii noastre sociăste.ADRIAN DOHOTARU
Pregătiri pentru

<

maturitate

Catalogul clasei
ilanful rezultatelor 
obținute de cei 37 
de elevi ai clasei a 
X-a D de la Școala 
medie nr. 2 ,,Mihail 
Eminescu" din Buzău,

în trimestrul al ll-lea, comparat 
cu cel din trimestrul I, dovedește 
o creșfere a străduinței lor. Nu
mărul fruntașilor la învățătură
a sporit simțitor. Dacă în pri
mul trimestru numai 18 dintre
elevii clasei au obținut medii
de le 7 in sus, în trimestru! >1 
ll-lea numărul lor s-a ridicat la
27. A scăzut și numărul cor.je-»ț»- 
lor. C'asa e X-a D este acum ® 
dasă fruntașă.

Rezultatele nu au tos* obf-'x/e 
dintr-odatt și nici nu au avut de 
la început un caracter general. In 
clasa a X-e D erau și e*evi care 
manifestau nepăsare față de învă- 
țăfură și care obișnuiau să absen
teze fără motiv de la școală. In 
catalog apăreau și note de 
3 și 4. Cele mai multe le-am vă
zut înscrise în rubricile elevilor 
Roznovschi Ștefan și $erban Ma
rla. Despre aceștia, colegii obiș
nuiau să spună că nu se vor în
drepta niciodată.

Situația însă nu putea rămîne 
așa. Membrii biroului U.T.M. au 
discutat cu dirigintele, cu profe
sorii, cu elevii cei mai buni din 
clasă. Trebuiau găsite cele mai 
eficace metode pentru schimba
rea acestei situații.

A fost alcătuit un plan de ac
tivitate în vederea intensificării 
muncii politico-educative. In adu
nările generale U.T.M, deschise 
s-au discutat despre realizările 
mărețe ale regimului demo
crat-popular, eroica muncă a cla
sei muncitoare pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid. S-a 
discutat despre sarcinile utemiști- 
lor și elevilor, despre îndeplinirea 
datoriei ce o au de a învăța, des
pre atitudinea lor în școală si în 
afara școlii. La redactarea refera
telor a fost antrenat un colectiv

larg de elevi format nu numai d n 
membrii biroului, ci și din elfi ute- 
miști.

In trimestrul al ll-lea numărul 
notelor mari a crescut mult. Note 
mari au obținut elevii acestei 
clase îndeosebi le literatura ro- 
mină. De fapt, in trimestrul al 
ll-lea, la această materie a rămas 
un singur corijent: eleva Găgeanu 
Merieta. Restul elevilor a promo
vai numai cu note de 8. 9 p 10- 
Toverăy-I profesor Frăncwescu 
Ovîd u. g.-*a'e c ase ie o a-

După două 
trimestre

că acelor elevi care ou rimes 
corijenți și în cel de-a’ do'®a tri
mestru li s-au mai adăugat e e.ele 
Găgeanu Maneta și Gobami Cor
nelia. Acestea nu au fost atrase 
în nici una din gruoe'e de întra
jutorare. în trimestrul al H-'ea 
î-ația lor ou a fost niciodată d.s- 
criatl In adunarea generei pen- 

s>mp!ul moHf că ave». -c*e 
trecere. 8 -oul U-TM el cte- 
a X-e 0 va trebu- ca în v»«tor 
se preocupe te mod Oeosefc4 
ace eter- care des- pmmo-

e«r» lor U
este saoă. «M mereu amorsat’ 
să aămiM corjenfi. Ma atee e* 
cești e'ev- trebuie atrași în gru
pele de întrajutorare. Situația lor 
la învățătură trebuie discutată de 
întregul colectiv al clasei, pentru 
a-i ajuta să-și ridica nivelul cali
tativ de pregătire, să obțină note 
bune și foarte bune.

de
se»
să

Consfătuire eu

De curînd, la Com
binatul de îngră
șăminte azotoase 

„Roznov" a fost orga
nizată o consfătuire în 
cadrul căreia s-a anali
zat activitatea elevilor 
seraliști. La consfătuire 
au participat conducerea 
combinatului, cadre di
dactice și 
elevi.

muncitori

In cadrul combina
tului, _ Z77
elevi urmează cursurile 
școlii serale de cultură 
generală iar alfi 58 se 
pregătesc să devină 
elevi la seral. în con
sfătuire, s-a arătat că 
s-au creat cele mai 
bune condiții pentru ca 
tinerii muncitori să 
poată urma cu regulari-

pest® 200 de

» —
...ii

3

/

ro de desen...
Cu ajutorul rigle

lor, dreptele sînt 
trasate milimetric, 
compusele, in mîini 
sigure, descriu 
curbe precise. Con- 

seriozi-știinciozitate, sirguință, 
tate tn munci...

Așa i-am cunoscut pe 
clasei a Xl-a C de la 
medie nr. 5 „Unirea" din Bra
șov. Desenul nu este un obiect

elevii
Școala

Iul lor de muncă, ei trebuie 
j facă față cu cinste tăr
iilor de producție, să cOn- 
ibuie la continua înflorire a 
giunii lor. Semnificative ni 
au părut preocupările biroului 
I.T.M. pe an care a pus în dis- 
uția organizației de bază de 
nul te ori această problemă. In 
ebruarie, de pildă, un punct al 

irdinei de zi a adunării gene
rale a fost „Ne pregătim te
meinic să devenim buni spe- 

S-a discutat înde
lung felul in care pregătirea lor 
a. —.-i. X. răsjringe asupra 

"j( muncii I6r de mai tîrziu.

bdrare Cu organizația U.T.M. au 
inițiat ținerea săptămânală a unor 
șezători literare. Cum decurg a- 
cestea î In clasă, profesorul vor
bește despre viața și opera unui 
scriitor ; aceasta este prima etepă. 
Apoi, lectura particulară a elevi
lor care parcurg cele mai fru
moase pagini ale acestui scriitor, 
întregește cunoștințele lor. In 
cadrul șezătorilor literare se pro
gramează recitări sau lectura dra
matizată a unor fragmente din 
cele mai valoroase opere 
scriitorului respectiv.

După primul semestru, organi
zația U.T.M. s-a ocupat îndeo
sebi de corijenfi, care au fost 
Cuprinși în grupele de întraju
torare la învățătură. In aceste 
grupe, fiecare era îndrumat cum 
să-și ia notițe, cum să-și organi
zeze studiul individual, Cum să-$i 
petreacă timpul liber. In preajma 
tezelor de pe trimestrul al 11-lea, 
grupele de întrajutorare au consti
tuit un bun mijloc de a asigura 
repetarea materiei parcurse. Atrași 
în aceste grupe, cei 
dintre corijenții de 
trul I, au reușit 
în trimestrul ai ILIea. lată însă

ADRIAN VA8ILE8CU

elevii seralîștî
tâie cursurile școlii se
rale, iar între combinei 
și școlile unde învață 
elevii există o strînsă 
legătură.

Marea majoritate a 
elevilor ce sînt înscriși 
la tnvăjămintul seral, 
sînt fruntași.

Participant i la con
sfătuire au criticat as
pru pe acei puțini

Pionierii Școlii medii din Topolove-ni lucrează cu hărnicie în 
timpul lor liber, pentru ca satul lor să fie cîi mai frumos.

Fofo: GR. PREPELIȚĂ

fuv. trvaKibui nu. con; mi, <z«zecu»T—, -----
cuprins în programa examenului ^aUști". 
d^maturitate, dar, ca și l^ma-junS felul îi

\te^atică, literatură, fizică^.cbi- ucuțn se 
mie, elevii lucrează la fel d, ...w
serios. Fiecare obiect al școli . preocupările organizației au 
de cultură generală le va fi d lntrut și alte acțiuni legate de 
un deosebit folos în meseria k ----- • • -
viitoare.

Firi ei vrei, atunci cind 
b+fti despre elevii aflați in 
9^1 absolvirii școlii modu.

rc
F*

U meserie ier mfee 
Firesc, deci, ea p diJCSM 
care am arut-o cil ere nue
după ora de desen despre j 
gătirile pentru examenul de i 
turitate să se împletească 
preocupările pentru alegi 
profesiunii. Marea majoritat< 
elevilor clasei a Xl-a C ș 
îndreptat gîndurile către pr 
siuni legate de specificul ea 
miei regiunii Brașov. Ei 
merge acolo unde este ne 
do cadre bine pregătite.

pregătirea examenului de matu
ritate. Sînt sprijinite cursurile 
organizate de școală pentru re
vederea materiei din anii tre- 
cuți. Se analizează periodic re- 
udtslels obținute la învățături. 
S^u organizat grupe de intraju- 
torare. Gazeta de perete se pre
ocupi de popularizarea metode
lor Bune dă iavăfâturâ. Întrea
ga activitate este dedicată pre
gătirii examenului de maturitate.

Rezultatele de piuă acum tint 
îmbucurătoare. Clasa a Xl-a C 
este una din cele mai bune cla
se ale Școlii medii nr. 5 „Uni
rea". Profesorii sînt mulțumiți 
de răspunsurile frumoase, com
petente ale elevilor. Mariana 
Gurgui, Eliza Purcăreață, Viorel 
Popescu, Gabriela Costescu și 
mulți alții au în catalog numai 
note mari, rezultate firești ale 
nivelului ridicat al cunoștințelor 
lor la toate obiectele de învăță- 
mint.

Totuși, mai sînt multe de 
făcut. Și organizația U.T.M. știe 
spre ce să-ți îndrepte atenția 
acum, în ultimul trimestru al a- 
nulni școlar: spre studiul indi
vidual și spre completarea lacu
nelor din cunoștințele de bază. 
Mai sînt unii care nu știu să 
învețe, alții care învață prea 
pufin.

Pregătirea pentru examenul de 
pentru viitoarea 

rămîne principala
muturilate

ale

DUMINICILE E LEVLOR

mai mulfi 
pe trimes- 

$2 promoveze

•levi seraliști 
se pregătesc cu temei
nicie și au făcut pro
puneri importante me
nite să ducă la ridi
carea nivelului calitativ 

pregătirii elevilor.al OANEA ION
corespondent

îh clasa a Xl*a a Școlii medii fir. 5 „Unirea din Brașov se discută aoasea despre viitoarea 
profesiune. Reporterul fotograf a surprins un grup de e’e< ca’-e discuta cu diriginta clasei des

pre profesiunea de constructor. Foto : N. STELORIAN
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uminica, în școlile 
din raionul 23 
August se organi
zează diferite ma
nifestări cultural- 
artistice și sportive 
care-i ajută pe elevi 

să-și petreacă plăcut și instructiv 
timpul liber.

lată numai cîteva din activită
țile organizate în școlile din ra
ionul nostru, în cadrul acestor 
„duminici ale elevilor**.

Avînd în vedere valoarea edu
cativi a vilitiril locurilor legate 
de lupta în ilegalitate a partidului 
nostru, a muzeelor șl expozițiilor, 
s-au organizat excursii la Dol- 
tana, vizite la Muzeul de istorie « 
partidului, la Muzeul de istorie 
a orașului București etc. La ace
ste acfiuni au participat foarte 
mulfi elevi. Muzeul de Istorie a 
partidului, de pildă, a lost vizitat 
de toți elevii Școlii medii nr. 15.

De asemenea, au fost organi
zate excursii pe Valea Prahovei, 
la care au participat elevi de la 
toate școlile din raion. Cu prile
jul acestor excursii ei au vizitat 
Muzeul Doftana, Castelul Peîeș, 
au admirat peisajul industrial al 
Văii Prahovei — sondele, uzinele.

In fiecare duminică, numeroși 
elevi participi ia excursiile MCif-

cuitul orașului București** organi
zate prin O.N.T. Despre aceste 
excursii ei au multe de povestit. 
Văzînd noile construcții ce se 
înalță pretutindeni în București, 
elevii citesc parcă noi pagini din 
istoria patriei, pe care poporul 
muncitor, conclus de partid, o 
scrie zi de zi.

Dar la „duminica elevilor** nu 
numai excursiile oferă posibilita
tea de a petrece într-un ritm în

„Mihai Viteaza.*1 împreună cu 
Uzinele „23 August" a fost o 
sărbătoare de neuitat. Cu toții, 
fete și băieți, erau îmbrăcafi ca 
pentru o deosebită solemnitate. 
Fetele așteptau îmbujorate de 
emoție deschiderea serii, iar bă
ieții erau nerăbdători să dezvăluie 
mai repede surprizele pregătite 
pentru acea seară. Și, înfr-ade- 
văr, surprizele au fost numeroase: 
un concurs ghicitoare care a

cerea școlii, din U.T.M. 
al școlii au înfel/9anizeze 
în timpul liber 1 multi
laterale, cu bog??ut edu- 
cativ. începutul l'mld. O 
formație de dan° bri9adă 
artistică de agife au dat 
primul spectaco3 e’evilor 
școlii. Dar elnfaJ' erau 
mulți în școală.f *imP s-a 
înființat un cor ch'Pă de 
teatru, o orche* muzicuțe

Cum organizăm timpul lib
structiv și plăcut timpul liber. In 
localurile școlilor sau la Casa de 
cultură a tineretului din raionul 
23 August, în zilele dedicate ele
vilor se organizează Cu regulari
tate simpozioane, seri literare, 
întîlnirl cu muncitori fruntași în 
producție, cu scriitori, 
de știință. Reuniunile 
șești, serile de dans sînt de 
asemenea îndrăgite de elevi. 
In tot mai multe școli din 
raionul 23 August se organi
zează asemenea reuniuni și serate 
unde elevii își petrec în mod 
plăcut și instructiv timpul liber. 
Seara închinată tinerelor fete or
ganizată de Școala medie nr, 13

oameni 
tovără-

prilejuit o pasionantă dispută In
tre băieți și fete, jocurile distrac
tive, „sfoara cu surprize", „dansul 
cu floarea", etc.

Asemenea acfiuni au loc a- 
proape în fiecare duminică și în 
alte școli. Trebuie însă spus că 
nu toate organizațiile U.T.M. din 
școli au înțeles de la început să 
se ocupe cu atenție de organi
zarea timpului liber al elevilor. 
Era o vreme cînd la Școala o'o 
fesională de construcfii, de pildă, 
activitatea culturală lîncezea. In 
timpul liber elevii nu erau a- 
trași în acfiuni interesante, edu
cative. îndrumați de comitetul ra
ional U.T.M,, tovarășii din condu-

șl inci vreo 
lice de agili și
un concurs
prezent sini ,n activita
tea cullural-d^te 800 de 
elevi. In tirn 'deosebi 
duminica, se’aIă acfium 
din cele m^n,e- D« cu' 
tind, la Ca>râ a ’ine- 
telului din P A,u^' a. 
avui loc „se Profesionale 
de construcni,es,ârea a 
început cu Program ar
tistic la cadel concursul 
toate form/.roe ale șco
lii. S-au si' desP'e Pa
trie și parc,n,al cîntece 
de tineret, artistici a

prezentat un program „pe viu" 
din viața elevilor. Apoi au 
început dansul și concursurile.

Nici amatorii de sport nu sînt 
neglijați. Duminică de duminică, 
elevii Școlii medii nr. 13, de pildă, 
participa la palpitante întreceri 
de baschet, volei și handbal. 
Comitetul U.T.M. a acordat o a- 
tenție deosebită mobilizării elevi
lor la aceste întreceri.

★
Organizînd în mod plăcut și 

instructiv timpul liber al elevilor 
organizațiile U.T.M. din școlile 
raionului 23 August au inițiat o 
serie de acțiuni menite să dez
volte dragostea elevilor fața de 
patrie și partid, față de învăță
tură, sa dezvolte aptitudinile și 
înclinațiile lor. „Duminica elevi
lor" este un cadru foarte 
potrivit pentru organizarea ace
stor acfiuni. A folosi bine, cu 
pricepere, această formă de pe
trecere a timpului liber al elevi
lor, a da fiecăreia din acțiunile 
organizate un bogat conținut 
educativ este una din sarcinile 
importante ale organizațiilor 
U.T.M.GEORGETA OANCEA 
secretar al Comitetului raional 
U.T.M. „23 August" București



Cum sprijinim munca
tinerilor crescători de animale

■ n gospodăria noastră, zootehnia este una din ramurile principale de producție și un important izvor de venituri pentrucolectiviști. Planul de producție prevede ca anul acesta să obținem din sectorul zootehnic venituri in valoare de 4.000.000 lei. Din fermele noastre vor pleca spre fabricile de unt și brînzeturi, 125 de vagoane cu lapte. Alături de colectiviștii în vîrstă, tinerii îngrijitori de animale muncesc cu dragoste pentru realizarea planului, pentru obținerea unor mari produtții. Organizația de bază U.T.N. a recomandat să lucreze la ferme ca mulgători, crescători de viței, îngrijitori, 20 de uemiști cu dragoste pentru neseria de crescător de animale.Noi nu ne-am mulțumt să-i recomandăm pe tineri, c continuăm să ne ocupăm ci grijă de ei, să-i ajutăm sl realizeze sarcinile ce le reiln. O deosebită importanță a acordat organizația de bază U.T.M. mobilizării finirilor la cursurile zootehnice pntru ca ei să cunoască principlele noțiuni care se cer uni bun crescător de animae. Toți mulgătorii și crescătrii de a- nimale au urmat emul condus de doctorul -eterinar Constantin Cazacu » agentul veterinar AlexandruBec. Cu acest prilej, tinerii u învățat cită importanță ai respectarea programului ăi grajd, furajarea rațională ; animalelor. La cursuri s-aacordat o deosebită importau explicării amănuntelor caria prima vedere nu par atît de esențiale. De pildă, s- arătat că o adăpare făcută a în-

tîmplare fără să se respecte ora stabilită, poate duce la scăderea producției de lapte cu pînă la 15 la sută. Acum cursurile zootehnice s-au încheiat. Totuși, noi n-am încetat să ne ocupăm de înarmarea tinerilor cu cunoștințe zootehnice. De mulți ani, în gospodăria noastră se duce o muncă științifică, are loc o selecție riguroasă a Pentru a-și putea tribuția la această animalelor, aduce con- muncă atît

zarea și depășirea producției de lapte planificată. Spre acest obiectiv principal sint mobilizate toate forțele îngrijitorilor și mulgătorilor. Recent, într-o adunare generală a organizației de bază U.T.M. s-a discutat despre munca tinerilor de la ferma de vaci pentru îndeplinirea planului producției de lapte. Mal întii am prezentat situația pe primele trei luni ale anului a producției de lapte, apoi am

TRIBUNA 
îx/ufi/nteiînaintate 
în munca tf^a/iaa/îîA^UIM 
Rift g&t/uMrttfc sitâclute

importantă este necesar cadetinerii să învețe în permanență. în acest scop noi organizăm diferite concursuri, discuții cu brigadieri, cu fruntași în producție care vorbesc tinerilor despre cele mai înaintate metode folosite în zootehnie. în luna aceasta, in toate organizațiile U.T.M. de brigadă vor avea loc asemenea concursuri. In mod deosebit, în atenția noastră se află concursul din zootehnie la care vor participa toți tinerii din sector. în prezent, sub îndrumarea șefilor de fermă, a crescătorilor fruntași, tinerii se pregătesc pentru concurs, studiind diferite broșuri legate de creșterea animalelor, de furaje etc.Acum, problema principală spre care sînt concentrate e- forturile celor care muncesc la ferma de vaci este reall-
Primirea minis ului 

Statelor Uni' 
ale Americi 

de către prin 
vicepreședinte 

Consiliului de Mintri 
al R.P. Romim

Gheorghe Apoși

Primirea 
ambasadorului 

Ghanei 
de către prim- 

vkepreședintele 
Consiliului de Miniștri 

al R. P. Romine, 
Gheorghe ApostolMiercuri. 11 aprilie 12. prim-vicepreședintele Cii- Hului de Miniștri al Rept- cll Populare Romlne. Gb- ghe Apostol, a primita audiență de prezentare • noul trimis extraordinar ■ ministru plenipotențiar Statelor Unite ale Ameri Wiliam A. Crawford.

Miercuri. 11 aprilie 1962. prim-vicepresedlnteie Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romtne. Gheorghe Apostol, a primit în audiență de prezentare pe noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Ghane! la București, Emmanuel Kodjoe Dadzie.

vorbit tinerilor despre sarcinile ce le stau în față în acest important sector și, mai ales, în creșterea continuă a producției de lapte. In adunare s-au analizat posibilitățile care stau la îndemîna tinerilor pentru a putea să realizeze cei 3.200 litri de lapte pe cap de vacă furajată prevăzuți în plan. Mulgătorii fruntași ca Vasile Sporea, Verner Bruss și alții și-au luat angajamentul să obțină peste cantitatea planificată încă 200 litri lapte. Lucrul acesta, au arătat ei, este pe deplin posibil și el depinde în cea mai mare măsură de mulgător, de priceperea și hărnicia acestuia.— Practica mi-a arătat, a spus in adunare Vasile Sporea, că atunci cînd se respecta cu strictețe programul de grajd, cînd animalele sînt hrănite și furajate după normele stabilite, planul poate fi realizat. Numai datorită unei stricte îngrijiri a animalelor am putut realiza, în primele 3 luni ale anului, 3152 litri lapte, cu 600 litri mai mult decît prevedea planul.— Desigur, putem realiza producția planificată, a spus și Bruss Vemer, dacă vom lucra cu conștiinciozitate și vom fi disciplinați. Mai sînt însă printre noi și tineri care nu ne fac cinste ca, de pildă, utemistul Dan Nicolae.De ce l-au criticat utemiștii pe Dan Nicolae ? Pentru că el nu-și respecta îndatoririle elementare în muncă, nu aplica programul de grajd stabilit pe baze științifice și „îngrijea “ animalele după me-

todele folosite în gospodăria personală. Mihai Rozen, tehnicianul Sporea Nicolae, Eli- sabeta Munteanu toți cei care au luat cuvîntul l-au făcut Să înțeleagă pe Dan Nicolae că munca de îngrijitor de animale în gospodăria colectivă este o muncă de mare răspundere, care cere pricepere, hărnicie, disciplină. Faptele arată că Dan Nicolae a înțeles critici- le ce i s-au făcut. în general, tinerii îngrijitori de animale au atitudine combativă, hotă- rită față de cei care lucrează de mintuială. Astfel tinărul Ion Tudoran a lăsat odată vacile nefurajate și a plecat in sat. Intr-o scurtă consfătuire de producție, utemiștii au ho- tărit să propună conducerii gospodăriei sancționarea lui. Dacă Ion Tudoran este acum un îngrijitor bun, aceasta se datorește și criticii și ajutorului primite din partea utemiș- tilor.Popularizarea experienței fruntașilor, strădania ca ea să devină un bun al tuturora este, de asemenea, o preocupare de seamă a organizației de bază U.T.M. Portretele tinerilor fruntași sînt afișate cu regularitate la panourile de onoare de la sfatul popular și din fața sediului gospodăriei. Tinerii mulgători fruntași au vorbit la stația de radioamplificare despre metodele lor, despre modul în care muncesc pentru a îndeplini planul de producție de lapte la întreg lotul de vaci pe care îl au în primire.O contribuție importantă în popularizarea experienței înaintate a tinerilor mulgători a- duce și postul utemist de control. Pe lîngă critlcile pe care le adresează tinerilor care nu-și îndeplinesc sarcinile, postul a adus o importantă contribuție la punerea în valoare a experienței înaintate dobtndită de tinerii mulgători Octavian Tohănescu. Bruss Vemer, a crescătoarei de Viței Manela Boriceanu.Anul acesta avem de înde- pliniat sarcini importante în sectorul zootehnic. Cu energia și entuziasmul specific tinereții, nu ne îndoim că aportul tinerilor îngrijitori de animale în realizarea planului de lapte va fi din ce în ce mai mare.\ GttEORGHE TOMI 
secretarul organizației 

de bază V.t'M. dfn G.A.C. 
Hărman, regiunea Brașov

Foto I. CUCU

comuna Ulmeni, regiunea București, vor fi obținuți din sectorul legumicol.

Artiști sovietici 
pe scenele 

noastre
Publicul romînesc va avea 

curînd prilejul să întîlnească 
Sălile de spectacole pe cîțiva 
prezentaiiți de frunte ai 
sovietice care ne vor vizita țara.

Spectatorii romîni păstrează o 
frumoasă amintire basului sovie
tic Alexei Krivcenia, artist al 
poporului al U.R.S.S., solist al 
Teatrului Mare Academic de Stat 
din Moscova, atît din turneul pe 
care artistul l-a întreprins la noi 
în anul 1956, cît și din filmul 
„Boris Godunov", în care el a 
interpretat cu măiestrie rolul 
călugărului Varlaam. A. Krivce
nia va cînta din nou în țara 
noastră, la București în zilele de 
17 și 20 aprilie în „Boris Go- 
dunov“ și „Rusalka“, iar la Ti
mișoara, la 23 și 25 aprilie, în 
„Bărbierul din Sevilla" și „Cnea
zul Igor“.

Cunoscuta balerină sovietică 
Maia Plisețkaia, artistă a po
porului a U.R.S.S., solistă a Tea
trului Mare Academic de Stat 
din Moscova, va susține, la 1 și 
3 mai, pe prima noastră scenă 
lirică dublul roi, al Odettei și 
Odilliei, în două spectacole cu 
„Lacul lebedelor".

în luna mai și-a anunțat» tur
neul în țara năa8tjră\Tl cftuoa-j 
cuta formație 
stirnblul de stat' de dffniuri popil
lar e din U.R.&.SX 1(Agerpres)

în 
în 

re- 
artei

(Agerpres)

• In organizare» comisiei orl-publiell din Capital». Jocul va
senesti de speclalitete, duminte» 1, ora 16,30. 
ciclo-turistii bucureatenl vor iace» allrsltul acestei sBptSmini, 
o excursie la Mogoțoaia, unde u,tu nojlrl selecționați In lo
ver vizita palatul si Împrejuri- penfru „Cursa Picii" se vor 
mile Adunarea ciclo-turițtllor va -,ce intr-o nouă competiție de 
avea loc la ora 9, In lațe stadio- tticare. Sîmbdld, pe șoseaua 
nului Dinamo. „ urești—Urzicenl ei vor par-
• Echipele de fotbal ale R P- ,e 90 km, iar duminică, pe 

Romine și Turciei care vor par- oua București—Alexandria 120 
ticipa la tumenl de 
U.E.F.A., se vor Intllni simbSt», 
intr-un meci amical, pe stadionul

Peste 20 000 de spectatori < A. Munteanu șl Dridea II. Gaz- 
urmărit miercuri la belgrad Infidele au egalat In minutul 37 prin 
nltea de lotbal dintre echipa lug Sekularac. Acesta a prolital de o 
slavici, care se pregătește penii ezitare a apărării directe fi a In- 
turneul final el campionatuhscris pe lingă lonescu. in repriza 
mondial. »1 lotmatia Petrolul Pl<a doua locul a avui o desiifu- 
iești Fotbaliștii romîni au desltcate interesantă, ploleștenii con
jurat un IOC de bună calitatcortlndu-se peste așteptări. 
obllnlnd un rezultat de egalitate In acest meci Petrolul a utili- 

' următoarea formație t lonescu,1-1 (1-1). Scorul a lost desch^^^^ Mar(_e; D
In minutul 3 de Dridea I. n»anu, Tabarcea, Zaharia, Badea, 
urma unei combinații rapide cun'dea /, A. Munteanu, Dridea II.
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Reprezentatr Iugoslaviei
Petrei 1—1

udecînd după uliității lor de a trata viu, timels trei pre-jsibil, foarte atrăgător, te- miere, Teatrul importante și a găsi su- „Țăndărică11, sin-te potrivite; pe de altă gurul teatru pro-e> din cauza unor preju- fesionist de pă-ți care stînjenesc dezvol- puși și marionete , acestui domeniu artistic:din Capitală, a hotărît să se autori, artiști, directori orienteze categoric spre un >atre mai sînt de pă- repertoriu care să reflecte ac- că la teatrul de păpuși tnalitatea. Aceasta e spre fo- ;e să continue a preia Baba Cloanța și Mo- încălțat — elemente erate „specifice" și de a satisface’ nevoile iei etice și estetice spectatori. A- ciuda faptului că spiritual al copilu-

repertuLiu umv ----------tualitatea. Aceasta e spre fo- ; losul instituției din mal multe , puncte de vedere — toi primul rînd, pentru că astfel își poate înfăptui cu eficiență educativ-estetică rolul sau , e si spre folosul teatrului ro- mînesc de păpuși în general — căci prin experiența acumulată, prin calificarea artiștilor săi și succesele național* și internaționale, colectivul bucureștean ocupă locul fnto- tas, Iar rezultatele bune obținute aici devin Puitoare pentru celelalte nouăsprezece formații din regiuni.In primii ani după înființarea sa, teatrul de Păpuși profesionist n-a avut_la dispoziție nici un fel de piese originale. Era firesc să se recurgă la adaptarea basmelor și a vechilor povestiri. Treptat, prin cunoașterea dra- maturgiei sovietice prin a- propierea de păpușari și stu dierea particularităților artei lor, scriitorii au creat șl la noi un repertoriu specific, care se îmbogățește an de an.I Dar literatura originala de actualitate, e, deocamdată, în minoritate pe afișele teatre- lor de păpuși. Aceasta se în- tîmplă pe de o parte din I cauza numărului prea mic de 
I literați care își închină talen- I tul teatrului de păpuși și di*

.cilor în kil

Inginerul sectorului
r. ilele trecute, muncitorii, in- 

ginerii și tehnicienii Uzine
lor „Grivițs Roție” din 

Capital» s-au adunat după orele 
de muncă într-o însuflețită adu
nare pentru a desemna invitații 
care să-i reprezinte la luci I ile 
Sesiunii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale. Printre cei 
propuși și aleși din toată inima 
de acest harnic colectiv este Și 
tinărul Cornel Buradan, Inginerul 
șei al sectorului de vagoane.

Muncitorii sectorului îl cunosc 
bine, îl apreciază nu numai pen
tru sprijinul permanent și calificat 
pe care îl dă zi de zi muncito
rilor celor două secții de va
goane, ci și pentru entuziasmul 
fi însuflețirea cu care participă 
la rezolvarea treburilor secțiilor, 
pentru interesul dovedit fată de 
reafizarea unor reparații de cea 
mai bună calitate. Deseori II vezi 
oprindu-sa la locul de muncă al

La o repetiție a echipei de teatru a Uzinei metalurgice din Bacau.

1 /• - B1 111 «I i f
_____ 1 1 a ; ;
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domeniu atît de delicat cum e teatrul pentru copii, o creație originală, principial nouă, care să le vorbească spectatorilor mici despre tot ce-i înconjoară, despre ce e azi și ce va fi mîine — și, desfătîn- du-i, să-i pregătească pentru viață.în esență, acest teatru trebuie să conțină principiile pedagogiei noi, ideile educative ale școlii de azi, ale mișcării pionierești. Pentru cuprinderea lor artistică sînt bune și formele miraculoase, și mijloacele tradiționale ale basmului, și înfățișarea ne- mi jlocit-realistă a fenomene-

dele științei în viața de fiecare zi, realizările culturii și așa mal departe.Nu s-a bucurat oare de un frumos succes, filmul romî- nesc de desen animat care istorisea despre schimbarea picăturii de petrol într-un fir de relon? Un film sovietic cu desene animate povestea excepțional de interesant cît folos aduce oamenilor porumbul. Sînt asemenea exemple și în dramaturgia teatrală pentru copil.Elemente ale unei asemenea noi dramaturgii se găsesc și în prima din cele trei piese reprezentate la Țăndărică":

se distreze cu o jucărie atît de primejdioasă cum e aragazul. Păpușile din juru-i, clovnul, maimuța vor să-l- oprească. chibriturile îl îndeamnă la rele: încet. încet, toate obiectele se prind, într-un fel sau altul, în conflict, concluzia morală firească se ivește fără ostentație, într-un chip nostim. In realitate în locuința modernă, copilul descoperă treptat aragazul, frigiderul, mașina de spălat, televizorul, aspiratorul ; e foarte pozitiv deci că o piesă de păpuși i le prezintă ca personaje ale unui basm de azi, semnalîndu-i fără să-1 înspăi- mînte, dar grijuliu, pericolele
„Țăndărică166 în actualitate
— principalul spec-l‘î — principalul specie păpușilor mișcătoare —)ulat de imagini ale v>stre noi, de minunile tei științei, de chipuri dSntemporani ai cons- trpașnlce, ai cuceririi CM, ai pătrunderii erținuturi necunoscute aljei. Formarea con- țti^eialiste a tinerei geiformarea gustului ei >oran pentru fru- m0>oate însă să nu se n principal pe liter. arta care reflectă act epocii noastre și c0Ble dominante ale eP°ile socialismului. Pre interes critic și val<tot ce înseamnă mo5ilturală trebuie s* h și aici, într-un

lor vieții — diversitatea modalităților e nelimitată; proaste sînt însă orice tendințe de a-1 sustrage pe copil din realitate, ’ *pretextul care justifice șl de o îmbracă.Dacă autorii păpuși vor convingere spre rea actualității accesibile copiilor și potrivite acestui gen de teatru, atunci rezultatele nu vor întîrzia să se arate. Căci și într-un astfel de domeniu de creație se pot oglindi, cu procedee adecvate, marile transformări care au loc în țara noastră, realitățile industriei și agriculturii, roa-

indiferent de încearcă să le forma pe careși teatrele de persevera cu transpune- în imagini

Cea mai frumoasă stea, de Irina Opran, e povestea unui băiețel de pe o planetă artificială, care visează să cunoască Pămîntul. Timpul povestirii e viitorul, tehnica e a literaturii științifico-fantastice de anticipație. Dar copilul de azi participă cu mare însuflețire la întîmplările extraordinare ale băiețelului Tu, vede în robustul atoateștiutor Kama un miracol posibil, imaginația sa se populează cu făpturi ale viitorului, iar gîndul îi e stimulat spre stăpînirea științei. Altă piesă, Un băiețel, 
o paiață fi o maimuță de Al. Popovici, prieten bun și statornic al micilor spectatori, istorisește atractiv preșcolarilor ce i se poate întîmpla unui copil cam neglijent care vrea să

închise in ele pentru joaca nechibzuită. în țesătura piesei, se vădește totodată, efortul autorului de a sugera o bună metodă de educație a copiilor preșcolari, pornind de la realitatea mediului lor casnic. Rochița cu figuri de Viorica Filipoiu e vestmîntul fetiței Păidece. Pentru că stăpîna lor e leneșă, animalele desenate pe rochița-i neîngrijită o părăsesc. Pornind în căutarea lor. fetița va nimeri într-un loc ciudat unde vietățile fugite au căpătat proporțiile lor naturale și o dezvață. cu înțelepciune și umor, de relele ei deprinderi. Acțiunea se desfășoară vioi, cu surprize, și dez- nodămîntul e convingător.In lucrarea Irineî Opran, construcția artistică nu e prea

Se îmbunătățesc continuu 
condițiileIn întreprinderile metalurgice și constructoare de mașini s-au făcut in ultimul timp noi lucrări menite să îmbunătățească condițiile de lucru ale muncitorilor. La curățătoria turnătoriei de oțel a Combinatului siderurgic din Reșița, de exemplu, a fost construit un sistem modern de ventilație pentru absorbția prăfului produs în timpul procesului tehnologic. Asemenea lucrări de îmbunătățire a aerisiriis-au locurilor de muncă mai făcut și la uzinele

de lucru„Electroputere" din Craiova și „Electronica" din București.Anual, în întreprinderile metalurgice și constructoare de mașini din țară se cheltuiesc în medie aproape 100 milioane de lei pentru lucrări de tehnica amenajări echipament mentație . muncitorii care lucrează condiții mai grele de lucru etc.
securității muncii, tehnico-sanitare, de protecție, ali- speciaiă pentru în

(Agerpres)
Inginerii și tehnicienii 

în sprijinul perfecționării 
profesionale a tinerilor

(Urmare din pag l-a)pinse de controlul tehnic de calitate. Ajutați de ingineri și tehnicieni de la locul lor de muncă, ei au reușit în cele din urmă să-și îmbogățească cunoștințele profesionale, să pătrundă mai adînc în tainele ■meseriei. Astăzi ei shft mus- ncitori fruntași și dtm-lucrui de j£ea mai bună calitate. Aceasta, pentru că cei care se ocupă de creșterea lor profesională au avut in vedere nu numai latura practică, ci și pe cea teoretică.Ocupîndu-se de problema îmbunătățirii continue a pregătirii profesionale a tinerilor, inginerii și tehnicienii au aju- *tat într-o mare dezvoltarea mișcării de inovații. Ajutîndu-i în cunoașterea mai profundă a meseriei, ei au dezvoltat la tinerii muncitori idei îndrăznețe care să ducă la îmbunătățirea procesului de producție. Astfel, tînărul Bră- tulescu Aurel a propus o inovație privind modificarea ansamblului 34—82 și avînd ca scop reducerea manoperei pentru combine, reducerea consumului de metal și mărirea productivității muncii. Pentru realizarea inovației, inginerul Dumitru Pîrvulescu â lucrat cu el, l-a ajutat la dezvoltarea și concretizarea ideii, au făcut calculele și desenele necesare împreună. Cu această ocazie l-a învățat pe tînărul inovator multe lucruri pe care acesta nu le cunoștea.Participarea inginerilor și tehnicienilor la ridicarea cunoștințelor profesionale ale muncitorilor este sprijinita în permanența de către comitetul U.T.M. pe uzină. El duce o muncă politică susținută în rîndurile acestora, mobilizîn- du-i să participe cu tot entuziasmul lor tineresc, cu toată

capacitatea lor la lărgirea orizontului profesional al tinerilor muncitori. Adeseori, în a- dunările generale ale organizațiilor U.T.M. din secții, se analizează munca desfășurată de tinerii ingineri și tehnicieni in această direcție, scoțîndu-se siri evidență experiența poziti- păai.;nori( și critieîndu-se delăsările altora. Cu această ocazie experiența pozitivă este pe larg popularizată pentru a fi însușită de către toți inginerii și tehnicienii tineri.Nu de muR, comitetul de partid a analizat în cadrul unei ședințe de partid deschise felul cum inginerii șl tehnicienii se ocupă de pregătirea profesională a tinerilor mun- Aitori. In cadrul acestei ședințe s-au stabilit măsuri care să ducă la o mai bună organizare a acestei acțiuni, la generalizarea experienței unor ingineri și tehnicieni în munca de sprijinire a tinerilor muncitori. S-a stabilit că a- ceasta este o acțiune bună, care trebuie extinsă în întreaga uzină, iar noi, comitetul U.T.M., va trebui să sprijinim puternic extinderea ei.

unui fînăr, îl ajută să-și organi
zeze mai bine munca, să aplice 
o nouă metodă de lucru, să îm
bunătățească calitatea ■ lucrului 
executat. Sînt mulfi tinerii din 
sectorul său care urmează școala 
medie serală. Inginerul îi ajută 
în aprofundarea cunoștințelor pri
mite la școală. De pildă, în sec
torul vagoane a trebuit să se 
treacă la fabricația unor noi pro
duse : aparate de legare a vagoa
nelor, instalații de vopsire auto
mată a boghiurilor, matrițe pentru 
introducerea materialelor plastice 
ca înlocuitori calitativi ai unor 
produse. Inginerul Cornel Bura- 
dan a sprijinit pe tineri sS parti
cipe la rezolvarea acestor pro
bleme. In ceea ce privește cali
tatea noilor produse, acestea aii 
primit aprecieri unanime ca fiind 
„foarte bune". Ca urmare și a 
realizării acestor produse, care • 
dus la creșterea productivității 
muncii, s-au realizat anul acesta 
peste plan reparații de calitate 
la 16 vagoane.

jfenWT încrederea 
aC^raafă'^îR^Ful tnglriif^s -a anga
jai ca jșe viitor să aduci o 
contribuție de seamă la realizarea 
și depășirea sarcinilor de plan 
cere revin sectorului de vagoane 
pe care II conduce.I. TEOHARIDE

i Informația■hoq so Jiii ' ■ ’La invitația Societății pentru răspîndirea științei și culturii a sosit în Capitală exploratorul Leonid Dmitrie- vici Dolgușin, candidat în științe geografice, colaborator științific geografie Științe a al Institutului de al Academiei de U.R.S.S.(Agerpres)
Începînd din 17 aprilie 1962, 

la cinematograful „PATRIA” o nouă 
producție in culori a Studioului 

Cinematografic București

COMEDIA

echilibrată, Iar întîmplările de pe pămînt nu au toate caracterul atracțios al celor de pe planeta artificială. Piesa lui Al. Popovici își propune cam multe probleme la început și se hotărăște cam tîrziu, în cursul acțiunii, să se stabilească la una din ele. Lucrarea Vioricăi Filipoiu are unele obscurități în sistemul de imagini șl întortocheri intelectu- aliste supărătoare în limbaj. Tendințele educative ale acestor piese sînt însă bine afirmate, iar alcătuirea lor artistică dovedește în general cît de fecund pot fi preluate tradițiile vechilor alegorii pentru crearea unor fabule modeme; de asemenea, cit de vast și de ispititor este domeniul basmului anticipativ inspirat de previziunile îndrăznețe ale științei actuale.Spectacolele cu aceste piese, plăcute, inspirat montate (fie într-un cadru feeric, fie într-o ambianță cotidiană familiară copiilor) primite cu însuflețită satisfacție de spectatori, confirmă că orientarea spre repertoriul cu asemenea teme, e pozitivă. Dezvoltarea teatrului de păpuși e strîns legată de prezența acestuia în contemporaneitate. Aceasta presupune în primul rînd un repertoriu original, care caută mai puțin către ziua de ieri, dacă nu de altceva, măcar fiindcă are prea multe Și minunate lucruri de cuprins azi și fiindcă își ascute auzul pentru chemarea plină de farmec a zilei de mîine.VALENTIN SILVESTRU

Scenariul: Octavian Sava; Regia : Gheorghe Vitanldis ; Imaginea: Nicolae Girardi, Aurel Kostrakievici; Muzica H. MăiineanuIn rolurile principale: Iurie Darie, Florentina Mosora, Gr. Vasiliu-Birlic, Ion Dlchiseanu, Marcel Anghelescu, Geo Mai- can, Coca Andronescu, Alexandru Giugaru, Vasile Toma- zian, Vasllica Tastaman.
CINEMATOGRAFE

Bătălie în marș (ambele serii) : Patria, I. C. Frimu, Miorița, Volga, G. Coșbuc ; Profesiunea doamnei Warren: Republica, București, Gh. Doja, Alex. Sahia ; După doi iepuri: Magheru, Lumina. 1 Mai, 23 August; Experiența primejdioasă : V. Alecsandri, E. Pavel ; In noaptea de ajun: Flacăra, Olga Bancic, B. Delavrancea; Arme și porumbei : Maxim Gorki, Luceafărul ; Procesul maimuțe-

lor: Central, Moșilor ; Cetatea Hurramzamin: Victoria; Nu e loc pentru animale sălbatice : Timpuri Noi; Program pentru copii (dimineața) — Program special pentru tineret (după amiază): 13 Sep. tembrie ; Raidul vărgat: Tineretului ; Cînteeul întrerupt: înfrățirea între popoare. Libertății ; Bădăranii: Cultural; Cavalerii teutoni: Alex. Popov ; Artistul: 8 Martie; Nu te lăsa niciodată : Grivița; Străzile au amintiri: 8 Mai; Gardianul : V. Roaită ; Puștiul : Unirea, T. Vladimirescu, Popular, Floreasca ; Perle negre : Munca ; N. S. Hrușciov: Arta ; Artistul : Donca Simo; Vizita președintelui: 16 Februarie ; Program special pentru tineret: M. Eminescu.



PESTEHDTARW O rezoluție a conducerii
centrale a U.T. C

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii din Danemarca

Tratativele pentru
dezarmare de la QenevaGENEVA 11 (Agerpres). — La cea de-a 18-a ședință plenară care a avut loc la 11 aprilie, Comitetul celor 18 pentru dezarmare a continuat discutarea articolului nr. 1 din proiectul de tratat cu privire la dezarmarea generală și totală. In cursul ședinței, prezidată de delegatul Birmaniei, au luat cuvîntul reprezentanții S.U.A., Angliei, Italiei, U.R.S.S. și Indiei.înainte ca Comitetul să fi putut trece la discutarea problemei care figura pe ordinea de zi, a luat cuvîntul reprezentantul S.U.A., A. Dean. El a dat citire declarației comune a președintelui S.U.A., J. Kennedy, și a primului ministru al Angliei, H. Macmillan, în problema experiențelor cu arma nucleară. După a- ceasta A. Dean s-a ocupat, după cum a declarat el, de analiza pozițiilor celor două părți în această problemă. In-

tregul sens al acestei „analize" nu a fost decît o încercare de a arunca asupra U- niunii Sovietice vina pentru inexistența unui acord cu privire la încetarea experiențelor cu arma nucleară.îndemnîndu-i pe membrii Comitetului să reflecteze asupra declarației comune a lui Kennedy și Macmillan, delegatul italian a propus ca a- tenția Comitetului să se concretizeze astăzi asupra discutării primului articol al proiectului sovietic de tratat și a documentului corespunzător al S.U.A., dar să se ia drept bază documentul american, deși el a făcut o serie de rezerve față de acest document Apoi s-a dat cuvîntul reprezentantului sovietic, V. A. Zorin. El a menționat că poziția S.UjV și Marii Britanii în problema stabilirii unui control internațional și a inspecției asupra experiențelor
Din toată lumea - scrisori

și apeluri adresate delegației
R. P. Romîne la Geneva

GENEVA 11 (De la trimisul spe
cial Agerpres N. Puicea). — La Ge
neva continuă să sosească repre
zentanți ai unor organizații națio
nale și internaționale, cu scopul 
de a face cunoscut delegațiilor 
statelor membre ale Comitetului 
celor 18 dorința arzătoare a mii 
și mii, milioane și milioane de 
persoane pe care le reprezintă, 
speranfa lor că conferinfa pentru 
dezarmare va avea rezultate pozi
tive, așa cum cer popoarele din 
întreaga lume.

Și pe adresa delegației R. P. 
Romîne la Geneva au mai sosit 
în ultimul timp o serie de ase
menea scrisori și apeluri. Astfel, 
într-o scrisoare a Federației inter
naționale a luptătorilor din rezis
tență (F.I.R.) adresată ministrului 
Afacerilor Externe al R. P. Ro
mîne, se spune între altele : „Do
rim din toata inima ca discufii'e 
de la Geneva să ducă într-un vi
itor pe care noi îl dorim apro
piat, la dezarmare totală, gene
rală și controlată, care poate per
mite să fie apărată pacea și viito
rul omenirii. Considerăm ca pozi- 
zitive propunerile cu privire la 
crearea de zone denucleari
zate și cu armamente limi
tate, interzicerea armelor nucle
are, reducerea progresivă a arma
mentelor clasice și a efectivelor 
militare. Am fi bucuroși să vedem 
că aceste propuneri au fost adop
tate la Geneva. Dorim să atragem 
atenția în mod special asupra peri
colului pe care îl reprezintă pen
tru pacea mondială intensificarea, 
sub indiferent ce formă, a cursei 
nucleare și a activității militariș- 
tilor care au servit regimul hitle- 
rist și care dețin actualmente pos
turi conducătoare în noua armată 
vest-germană. Urăm succes confe
rinței de la Geneva și vă asigu
răm de dorința fermă a luptători
lor din rezistența europeană de a 
participa cot la cot cu celelalte 
forțe progresiste la instaurarea 
unei ere de pace și înțelegere 
între popoare".

„Discuțiile din cadrul conferin
ței dv. — se spune înfr-o scri
soare a United Electrical Radio 
and Machine Workers of America 
(Toronto-Ontario) — sînt deosebit 
de importante pentru popoarele 
lumii și trebuie să *
bire substanfială a 
adresăm dv. în

20.000 de membri ai uniunii noas
tre. Cerem un acord inițial în 
problema dezarmării generale și 
totale care să prevadă angaja
mentul ca toate națiunile să dezar
meze. Un asemenea acord inițial 
să fie urmat de tratative amănun
țite, induzînd controlul și inspec
ția necesară pentru a asigura pas 
cu pas respectarea de către toate 
statele a acordului de dezarmare. 
Cerem să se întreprindă negocieri 
imediate de către țările interesate 
în problema germană, în scopul 
de a ajunge la o reglementare 
pașnică prin recunoașterea celor 
două state germane și bazată pe 
respectarea solemnă a acordului 
de la Potsdam din timpul răz
boiului, prin care s-a hotărît ca 
militarismul și nazismul să fie stîr- 
pite, pentru ca Germania să nu-și 
mai amenințe niciodată vecinii 
sau pacea lumii*.

Organizația „înțelegerea na- 
națională a muncitorilor pentru 
pace" cu sediul la Milano (Italia) 
a trimis delegației romîne la con
ferința pentru dezarmare de la 
Geneva un apel în care subliniază 
că „conferința de dezarmare de 
la Geneva trebuie să deschidă, 
în sfîrșit, calea spre un acord de 
dezarmare generală și controlată, 
să stabilească interzicerea tuturor 
exploziilor cu armele atomice și 
nucleare, să creeze o zonă deza- 
tomizată în Europa care să pre
vadă eliminarea bazelor de lan
sare destul de numeroase care, 
din nefericire, sînt instalate și pe 
teritoriul țării noastre".

Preocuparea față de soarta păcii 
în Europa legată de problema 
germană se manifestă și în scri
sorile adresate de către Uniunea 
Germană Pentru Pace (organiza
ția landului Bavaria) și organiza
ția „Consiliului Germaniei" din 
Hamburg — R.F.G. In scrisoarea 
Uniunii germane pentru pace se 
arată printre altele : „Conferința 
celor 17 state este fără îndoială 
cea mai importantă conferință din 
ultimii ani... Neîncrederea a fost 
pînă acum cea mai mare dificul
tate care se opunea acordului cu 
privire la un sistem militar de con
trol al dezarmării. De aceea cre
dem că crearea unei zone de des
tindere, denuclearizate în Europa 
centrală constituie primul și cel 
mai important pas de înlăturare a 
neîncrederii".

cu arma nucleară este principala piedică pe calea spre încheierea unui tratat cu privire la interzicerea tuturor experiențelor nucleare. Singura justificare a acestei poziții, a declarat V. A. Zorin. o reprezintă îndoielile fața de identificarea exploziilor nucleare subterane. Este semnificativ faptul că în declarațiile oficiale ale guvernelor S.UJL și Marii Britaniii, pe care le-am ascultat, se trece sub o tăcere totală problema detectării experiențelor nucleare în atmosferă, sub apă și în spațiul cosmic. Este evident că în privința detectării și identificării acestor experiențe nu mai există nici un fel de îndoieli.Trecînd la tema ședinței din 11 aprilie, V. A. Zorin a subliniat că discuțiile care au avut loc pe marginea primei părți a proiectului de tratat cu privire la dezarmarea generală și totală au fost incontestabil utile. El a subliniat din nou necesitatea de a se acorda primului articol sau primei părți a tratatului un caracter de angajamente ale statelor.Discuțiile care au avut loc, a subliniat V. A. Zorin, au a- rătat că se recunoaște în general necesitatea de a se stabili un termen concret pentru înfăptuirea acordului de dezarmare generală și totală.El a arătat, de asemenea, că este necesar să se prevadă angajamentul cu privire la lichidarea bazelor militare străine. în caz contrar, a subliniat reprezentantul sovietic, asupra statelor care își îndeplinesc în mod cinstit angajamentele de dezarmare poate plana o mare primejdie. Intr-adevăr, ne riile statgeografice tare naturale de celelalte state, poate reduce și mai mult forțele armate care se află pe teritoriul național și in același timp să-și mențină forța vie și tehnica militară la bazele sale de pe teritoriile altor țări în proporții absolut neschimbate.Reprezentantul Indiei, care a luat cuvîntul la sfîrșitul ședinței, a îndemnat Comitetul să facă tot posibilul pentru a încheia mai repede punerea de comun acord a prevederilor primelor capitole ale proiectului de tratat

Potrivit relatărilor ziarului 
„Land og Folk", condu
cerea centrală a Uniunii 

Tineretului Comunist din Dane
marca a adoptat o rezoluție cu 
privire la poziția tineretului 
față de planurile includerii po
sibile a Danemarcei în „Piața 
comună". Asupra noastră, se 
spune în rezoluție, produce o 
impresie 
vernului 
nemarca 
cest pas 
independență.

neplăcută tendința gu- 
danex de a include Da- 
in „Piața comună". A- 
ar priva Danemarca de

Tineretul vest-german

ezoluțiile înaintate ce
lei de a cincea confe
rințe a tineretului din 

sindicatele vest-germane, care 
se va ține între 13 și 14 apri
lie in Berlinul occidental, cer, 
printre altele, elaborarea 
unui plan amănunțit de ac
țiuni împotriva planurilor de 
înarmare atomică a R.F.G. 
O serie de rezoluții cer, dea- 
semenea, intensificarea acti-

de altor care
un stat care dispu- baze pe terito- țări, în special un datorită situației este izolat prin ho-

în loc să sacrifice ultimele 
rămășițe ale independenței țării 

,Pieței co- 
— care este o nouă va- 

în 
guver- 

depună.

noastre în favoarea 
mune‘ 
riantă a N.A.T.O., se spune 
continuare în rezoluție, 
nul nostru trebuie să 
eforturi pentru sporirea volumu
lui comerțului cu țările socia
liste, precum și cu țările care 
s-au eliberat de sub dependența 
colonială. Danemarca trebuie să 
rupă lanțurile economice, mili
tare și politice cu care politica 
N.A.T.O. leagă țara noastră.

se pronunță împotriva

vității sindicatelor vest-ger- 
mane împotriva ofensivei gu
vernului și 
vest-germcne împotriva nive
lului de trai 
muncii. Alte rezoluții se pro
nunță cu ' 
legislației 
nizate de 
man și 
cheltuieli

monopolurilor

al oamenilor

hotărîre împotriva 
excepționale preco- 
guvernul vest-ger- 
împotriva marilor 
militare.

Puternică demonstrație 
a studenților din AtenaATENA (Agerpres). — La 9 aprilie a avut loc la Atena unul din cele mai puternice mitinguri de masă ale tineretului grec, anunță agenția TASS. Mii de tineri muncitori-cursanți ai gimna- ziilor serale au umplut sala și coridoarele teatrului ..Ha- gihristu". „Trebuie să învețe » și cei săraci", mocrație !“ — acestea au fost revendicările tinerilor muncitori. Tinerii au dat o ripostă hotărîtă acelora care au încercat să zădărnicească mitingul. Vorbitorii care au luat cuvîntul au cerut reducerea taxelor de învățămînt în gimnaziile serale. Tinerii muncitori au hotărît să organizeze la 12 aprilie o manifestație de masă a tuturor cursanți- lor școlilor de învățămînt seral din Atena.Luînd cuvîntul la miting, L. Kircos, deputat din partea EJD.A., a declarat că partidul Uniunea democrată de stînga sprijină lupta tineretului grec pentru drepturile sale.Studenții de la facultățile de Fizică. Matematică, și de la alte facultăți ale Universității din Atena au organizat, de asemenea, o nouă adunare de protest împotriva refuzului guvernului de a le satisface revendicările.

,.De-

ATENA (Agerpres). TASS La 11 aprilie pe străzile din centrul Atenei au avut loc noi ciocniri sîngeroase între poliție și studenți. Poliția a reprimat cu cruzime pe participan- ții la mitingul studențesc care a avut loc în fața clădirii Universității din Atena în semn de protest împotriva refuzului guvernului de a satisface ce-

rerile tineretului. S-au înregistrat răniți, zeci de studenți au fost molestați, numeroși studenți au fost arestați.Studenții de la Universitatea din Atena, indignați de declarația ministrului Invăță- mîntului, care a refuzat să satisfacă revendicările studenților, au organizat la 11 aprilie un miting de protest deși poliția din Atena interzisese desfășurarea lui. La miting au luat parte 500 de studenți de la Universitatea din Salonic, | care au sosit la 10 aprilie la | Atena pentru a participa la lupta comună, precum și stu-j denți de la învățămînt tena.Studenții ministrului au declarat continue lupta pînă li se vor satisface revendicările.După cum au informat ziarele, la 11 aprilie dis-de-dimi-1 neață întreaga poliție din A- tena a fost mobilizată împotriva studenților. Detașamentele polițienești s-au năpustit asupra participanților la miting. Polițiștii i-au lovit pe studenți cu bastoane de cauciuc. Scandînd „rușine", „democrație". studenții au respins atacul poliției adăpostin- du-se în clădirea universității. Un mare grup de studenți au rupt cordoanele polițienești și au continuat demonstrația pe o altă stradă. Urmărindu-i pe studenți, polițiștii au lovit și pietoni. S-a putut vedea cum studenții purtau pe brațe un bătrîn muncitor molestat cu cruzime.Noul atac polițienesc împotriva studenților greci a stîr- nit indignare generală.

alte instituții de superior din A-au cerut demisia Invățămîntului și că sînt gata să

Cei do cosmonaufi sovietici luri 
Gagrin și Gherman Titov

Pămîntul — port 
al Universului

(Urmare din pag l-a)spațiul solar (radiația solară, 
cosmică, meteoriții etc.). Pe 
această linie automatele cos
mice vor deține rolul princi
pal. In Uniunea Sovietică a 
și fost declanșat un program 
special destinat tocmai unui 
asemenea scop. Primii doi sa
teliți din cadrul acestui pro
gram au fost deja lansați.

2. Continuarea cercetării satelitului natural al Pămîntului — Luna folosind în acest scop 
sateliți automați circumlunari 
și stații cosmice automate 
care să aselenizeze lent pe 
suprafața acesteia în vederea unor explorări de lungă durată.

3. Rămînerea îndelungată a omului în Cosmos, pe o or
bită periterestră, pentru ca 
oamenii de știință și cosmo- 
nauții să stabilească cit de 
mult poate să lucreze omul 
în spațiul cosmic, fără să-și 
pericliteze sănătatea. In ca
drul unor astfel de zboruri 
se va putea urmări firește, 
perfecționarea continuă a na
velor cosmice, îmbunătățirea 
condițiilor de viață la bordul 
acestora, punerea la punct a 
pilotajului care ar urma să 
răminâ în exclusivitate pe 
seama echipajului, descoperi

Declaratia
lui Ben Bella

(u prilejul 
.niversării 

prmului zbor 
îi Cosmos

rea celor mai bune metode de 
comunicații între nave și Pă- 
mint, efectuarea de zboruri 
cosmice cu nave purtînd la 
bord echipaje formate de doi 
sau mai mulți cosmonauți 
etc. Cu timpul, unii dintre a- 
ceștia vor fi savanți, cercetă
tori etc., care vor observa lin
guri fenomene ce nu pot 
observate pe Pămînt.

4. Zborul omului pînă Lună, înconjurul acesteia 
înapoierea spre Pămînt cu 
terizare la punct fix. Un astfel 
de zbor va crea premize certe 
pentru înfăptuirea zborurilor 
cosmice ale oamenilor în Lună, 
cu aselenizare lentă și reve
nire pe Pămînt. Apoi stații 
cosmice locuite pînă la Marte, 
Venus...

Desigur, un rol de bază în 
rezolvarea atîtor sarcini com
plexe ce au fost enumerate 
ca direcții posibile de cerce
tare în actualul stadiu al teh
nicii revine rachetelor purtă
toare, sistemelor de propulsie și de ghidare a acestora. Creș
terea continuă a greutății în
cărcăturii utile pune sarcini 
tot mai mari puterii motoa
relor rachetă, sistemelor de 
dirijare care trebuie să devi
nă tot mai precise și mai ro
buste, comunicațiilor prin ra
dio dintre navă și Pămint a- 
flate intre ele la depărtare de 
milioane și zeci de milioane 
de kilometri. In același timp 
trebuie să existe certitudinea 
în funcționarea diferitelor sis
teme care să cj__ „---------
optime în privința securității abilul zbor 
zborului. iagarin, f

Zborurile lui Gagarin și Ti-Jexescu, directorul Observa’foru- tov iluminează strălucitor căi-ui astronomic . 
le perspectivelor astronautice, r , . popular.
căile îndeplinirii unui vis mi- <-on'er'nle, simpozioane, seri de 
lenar al omenirii — zborul o-ntrebiri și răspunsuri, prezentări 
mului spre aștri. ie filme documentare etc în le-

J2 aprilie 1961 a devenigătură cu ima cS|ă 
piatra de hotar desparțvtoar, . . ,
între două epoci net distinct osmos au avut loc în tn-
în istoria sistemului solar, ftreaga fără, atît la orașe cit și la 
acea zi Pămîntul a devenit v5ate> 
port al Universului.

Cu ileful 
date e 12 
primubm din lume _____
luri Axeevici Gagarin — a zbu
rat în'osmos, în întreaga fără au 
loc nieroase manifestări.

In la lectoratului central al 
Socid'i pentru răspîndirea ști
inței culturii a avut loc miercuri 
dup/miază simpozionul intitulat 
(|O icerire epocală — primul 
zbod omului în Cosmos". Sim- 
poflul a lost prezidat de acad. Gh^rînceanu, directorul Institu
tul de matematică al Academiei 
R_. Romîne. Au făcut expuneri 
pi univ. Călin Popovici, prof. ui dr. Emil Repciuc și conf. 
u I. Pascaru. Vorbitorii au ară- 
t'-ă zborul memorabil al lui luri 
țarin, care a deschis în istoria 
'li era cosmică, este o încunu- 3 a strălucitelor succese obfi- 

e în ultimii ani de știința și 
nica sovietică.O manifestare asemănătoare a 

ut loc la Casa prieteniei romîno- 
vietice A.R.L.U.S. din Capitală, 
ci a conferențiat prof. univ. . Pîrvu despre succesele științei 
tehnicii sovietice în cucerirea 

sațiului cosmic. De asemenea, 
onsiliul orășenesc București 
.R.L.U.S. a organizat la Clubul 
indicatului lucrătorilor din învă- 

"‘oîereTarânțix^'^ 0 «>n'e"ntă despre memo- 
' .r cosmic al lui I. A. 

ținută de prof. Matei

fila
a-

aniversării istoricei 
aprilie 1961, cînd 

— maiorul

CAIRO 11 (Agerpres). — 
TASS transmite : Intr-un in
terviu acordat unui corespon
dent al agenției M.E.N., Ben 
Bella, vicepreședintele guver
nului provizoriu al Republicii 
Algeria, care se află la Cairo, 
a declarat: Principala sarcină 
care stă în prezent în fața 
noastră, a subliniat Ben Bella, 
este dezvoltarea Algeriei din 
punct de vedere economic, mi
litar, cultural și social. Guver
nul provizoriu al Republicii 
Algeria elaborează în momen
tul de față un program vast de 
construcție a țării, în toate do
meniile vieții sale. Vom începe 
să transpunem în viață acest 
program cu avînt revoluționar 
de îndată ce Algeria va obține 
independența.

Comentînd rezultatele refe
rendumului din Franța, Ben 
Bella a subliniat că algerienii 
nu s-au îndoit niciodată de 
înalta conștiință a poporului 
francez. El și-a exprimat, de 
asemenea speranța că, în urma 
referendumului, în perioada 
care va urma evenimentele din 
Algeria se vor desfășura în 
așa fel incit teroriștii din 
O-AJS. vor suferi un eșec ine
vitabil.

ALGERIA: Noi acte teroriste ale O.A.S.zive au fost plasate în incinta universității, pricinuind avarierea aripei clădirii unde își țin cursurile studenții facultății de drept și de fizică.Paralel cu atacurile directe asupra instituțiilor din Alger, grupuri de asasini ai O.A.S. își continuă raidurile lor criminale asupra populației pașnice, omorînd pe algerienii care se încumetă să părăsească cartierele musulmane.Agenția France Presse relevă că, în cursul zilei de 10 aprilie, la Alger și în celelalte orașe algeriene au fost omo- rîte 10 persoane, iar alte 23 au fost rănite.Nu încetează nici atacurile bandelor din OA_S. asupra băncilor și magazinelor bijuterii.

ALGER 11 (Agerpres). — In Algeria continuă actele de terorism ale O.A.S.De mai bine de două zile, atacurile O.A.S. s-au îndreptat, îndeosebi, asupra principalelor instituții din Alger și din celelalte orașe. După cum relatează corespondentul din

Alger al agenției France Presse, în cursul zilelor de 9 și 10 aprilie, o serie de școli, spitale, precum și Universitatea din Alger au fost ținta atacurilor cu bombe ale teroriștilor din O.A.S. In cursul după-amiezii de marți, două puternice încărcături explo-

(Agerpres)
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K. MENON: Dezarmarea 
este unica cale spre crearea 

unei lumi fără războaie
DELHI 11 (Agerpres). — 

Nu putem rămine pasivi cînd 
se întreprind încercări pentru 
a opri mașina de război. Toc
mai de aceea participăm la lu
crările Conferinței pentru de
zarmare, a declarat ministrul 
Apărării al Indiei, Krishna 
Menon, în cadrul unui mi
ting de masă la Bombay.

Armamentul a fost necesar 
pentru a crea și apăra impe
riile coloniale, pentru a

robi țările slab dezvoltate, a 
spus Menon, dar evenimen
tele din Algeria au arătat 
inutilitatea războiului colo
nial în zilele noastre.

Dezarmarea este unica cale 
spre crearea unei lumi fără 
războaie pe care o dorim, a 
subliniat ministrul Apărării al 
Indiei. Cursa înarmărilor tre
buie să înceteze, iar războiul 
nu trebuie să mai fie un mij
loc al politicii naționale.

\ppxcurmmȚHiPRAGA. — La Brno s-a deschis, în cele patru săli pentru expoziții ale Muzeului morav, expoziția cărții romînești.NEW YORK. — Din cauza unor defecțiuni de ordin tehnic în cea de-a doua treaptă a rachetei acceleratoare, la 10 aprilie a fost amînată lansarea unui satelit artificial proiectat în comun de Statele Unite și Anglia.PARIS. — Zeci de mii de locuitori ai insulei Guadelupa din Antile, colonie franceză, care lucrează pe plantațiile de trestie de zahăr, cafea și cacao aparținînd europenilor,

luptă împotriva condițiilor neînchipuit de grele de muncă. în ultimul timp, grevele și alte manifestări ale muncitorilor agricoli au devenit un fenomen frecvent. Speriați de această mișcare, care ia o amploare tot mai mare, proprietarii plantațiilor au cerut ajutor administrației franceze a insulei.După cum relatează ziarul „L’Humanite", împotriva greviștilor au fost folosite detașamente de poliție. în regiunea Port-Louis au fost arestate trei persoane acuzate de tentativă de a „tulbura munca normală". In aceste zile pe străzile Algerului: O nouă victimă a teroriștilor din 
O.A.S.

Viața lui Gizenga continuă 
să fie in primejdieLEOPOLDVILLE 11 (Agerpres). - congolez continuă să se afle în me j die.După cum s-a aflat surse congoleze, un grup de membri ai Parlamentului Republicii Congo au vizitat recent insula Bolambemba, unde se află deținut, fără a i se aduce în mod oficial vreo acuzare, cunoscutul luptător pentru libertatea țării, Antoine Gizenga. Membrii parlamentului care s-au în- tîlnit cu Gizenga au relatat că „starea sănătății lui este satisfăcătoare, deși a slăbit foarte mult". Membrii parlamentului au recunoscut condițiile în care Gizenga sînt proaste.Corespondentul TASS s-a întîlnit cu Luiza Itenga, mama lui Antoine Gizenga, și cu Justine Bize- lengue, soția acestuia. Iată ce au declarat ele corespondentului :„Ne-am adresat autorități-

Viața patriotului Antoine Gizenga pri-

că este deținut intr-adevăr

lor Republicii Congo decla- rindu-le că sîntem indignate și neliniștite de faptul că Antoine Gizenga a fost aruncat în închisoare prin încălcarea celor mai elementare norme juridice. Autoritățile au insultat demnitatea de om al lui Gizenga. Am cerut autorităților punerea lui în libertate. Pînă în ziua de astăzi, însă, nu ni se răspunde nimic, ceea ce confirmă, o dată mai mult, că autoritățile au intenții rele față de Gizenga.Cerem tuturor oamenilor, mamelor și soțiilor să intervină și să solicite, alături de noi, autorităților congoleze punerea imediată în libertate a lui Antoine Gizenga. Ajuta- ți-ne să scăpăm de grija și durerea continuă pentru soarta și viața lui Antoine Gizenga, care se află într-o mare primejdie".„Oamenii trebuie să țină minte ceea ce a făcut fiul meu pentru concilierea generală în Congo", a spus mama lui Antoine Gizenga.

n program de ceașcă cimentul pereților cu 
i leviziune în 1 ' ' ’ ’
| doi artiști de 
tivi dau sj 
cum se poate 

I un apartamen 
confortabil și 

plăcut. Piuă aici nimic răi 
și-a spus și ziarista can 
Nelly Peterson, care a pr 
niștită primele imagini și 
cultat cu interes sfaturi? 
cu competență.

Emisiunea a apucat îP 
un făgaș neobișnuit. Tef‘ 
torii canadieni și-au dat?, 
seama încotro bat orge11 
emisiunii. Pentru că nur’ 
ba de mobilarea unui a" 
ment obișnuit, a unei/? 
din Montreal sau Ottaff 
măcar de o vilă de 
marilor lacuri. Cei doilcl 
decoratori sfătuiau teto" 
rii cum să-și împodol a’ 
dăpostul antiatomic.

Emisiunea despre 
te publicația MComlttl* 
a fost pusă la cale d"00’ 
se firme industriald1?1"’ 
dale care iși laudi™”' 
hu e prima dată 
de publicitate folo.za 
războinică, creată aiP?n‘ 
tru a plasa produs;tafl‘ 
lor comerciale. Dar10?160 
canadiană a realizar 
forță concentrind f}Sură 
emisiune, brodată l?atea 
de a avea o viață ln a~ 
dăpostul antiatomi1. a 
zeci de firme indP co' 
merciale.

Văzînd că a eșr,carea 
de a convinge oat1 con’ 
struiască costisitPosiurj 
antiatomice, orga 
siunii cu pricina 
pivnița casei es 
singură condiție amen<*- 
jată din vreme. umP^^ 
rogojini de. la ]carPete 
de naylon, neaL^oare 
albastru siniliu, de 
către magazinelse V0P’

emi- 
că și 
Cu o

___  r--r---- O 
culoare amintind de nuanța șam
paniei calde, pe care negustorul 
Z abia așteaptă s-o vîndă. Și 
așa mai departe. Rafturile 
de cărți, 1 ’
„masa de ___ — „
plăcută și atrăgătoare la care 
să vă scrieți memoriile**, scau
nele, canapeaua, frigiderul, fie
rul de călcat, nimic nu a fost 
lăsat de o parte pentru că nu
meroase sînt fabricile și maga
zinele dispuse să asigure con
fortul viitorilor candidați la o 
viață de cîrtiță. „Gingășia** or
ganizatorilor emisiunii e împin
să destul de departe. Se reco
mandă candidaților la cavernele 
antiatomice să-și decoreze pere
ții cu tablouri și fotografii care 
să amintească viața de afară. 
Deci telespectatorii sînt sfătuiți 
să-și ia o amintire din lumea 
aceasta pentru lumea cealaltă.

De altfel au mai existat și 
alte consolări cam pe același ca
lapod. „Scrieți-vă memoriile cită 
vreme stați în adăpost. Ele vor 
fi utile în viitor**. Peste miliar
de de ani, asigură televiziunea 
canadiană, adăpostul va fi dez
gropat de o ființă creată de 
produsele reacției nucleare. Și 
atunci ce valoare extraordinară 
vor avea manuscrisele, ce afa
ceri grozave vor putea face ur
mașii !

Folosind psihoza războinică, 
cei care au finanțat emisiunea 
urmăreau două scopuri: să-și 
desfacă urgent mărfurile și să 
demonstreze că nu e așa de rău 
să trăiești în caverne.

După protestele ziarelor și te
lespectatorilor canadieni se pare 
că emisiunea n-a prea convins. 
Ce să-i faci ? Oamenii preferă 
să trăiască la suprafață în bă
taia soarelui și a vîntului, în 
pace. Și e greu de dezrădăcinat 
această convingere care expri
mă însăși bucuria de a trăi.

chiar și cărțile, 
lucru de o culoare
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