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în campania agricolă de primăvară

Cu toată
puterea de muncă

« Despre participarea tine
rilor la lucrările agricole din 
campania aceasta conducerea 
gospodăriei colective n-are de 
spus decît cuvinte frumoase și 
nu numai câteva. Avem în 
gospodărie peste 500 de tineri. 
Oricine își poate închipui ce 
putere de muncă stă în bra
țele lor voinice. Tocmai de a- 
ceea. în adunarea generală a 
organizației de bază U.T.M., 
care a avut loc înainte de în
ceperea campaniei agricole de 
primăvară, tinerii au primit 
sarcini precise, și-au luat an
gajamente importante, au ho- 
tărît să nu lipsească nici unul 
de la lucru din gospodăria co
lectivă, iar acolo unde vor 
munci, fiecare să facă numai 
lucrări de bună calitate. Adică 
întocmai așa cum procedează 
acum. în toate sectoarele de 
activitate, alături de cei vîrst- 
nici, sînt prezenți și ei : con
ductorii de atelaje la grăpatul 
ogoarelor sau la grăpatul grî- 
nelor; mânuitorii — pe mași
nile de semănat — așa cum sînt 
Gheorghe lord ache, Stelian 
Fierbințeanu și alții, care au 
fost la instruire în S.M.T. 
pentru a se pregăti în acest 
scop; alții, la transportul se
mințelor pe cîmp, peste tot. 
Dorința noastră, a tuturor, 
este ca și la lucrările de cam
panie ce vor veni de acum 
înainte tinerii să muncească 
la fel de bine pentru ca să 
putem realiza producțiile mari 
pe care ni le-am propus.

ai mult ca oriunde 
primăvara se sim
te în activitatea 
însuflețită a oa
menilor muncii de 
pe ogoare, care au 
pornit cu toată 

hotărîrea la treabă 
pregătirea în bune 
a recoltelor viitoare, 
simte primăvara și aici, la 
gospodăria agricolă colectivă 
din comuna Dragalina, raionul 
Călărași. Gospodăria a avut și 
are încă un plan serios de 
muncă pentru aceste zile : în
sămînțarea a 20 ha ovăz, 60 ha 
mazăre, 65 ha borceag, 300 ha 
floarea-soarelui, 100 
sfeclă de 1— 
porumb dintre care

pentru 
condiții 
Așa se

(De la panoul de onoare al întrecerii socialiste)

in ^p^ea Fruntași în iupta pentru calitate
zilei de I Mai

••••••

’ ’ hectare
zahăr, 860 hectare 

r____  ‘ —j 490 ha
pentru 5000 kg boabe la hec
tar în condiții de neirigare, 
precum și alte lucrări. Am a- 
flat acestea rugîndu-l cu pu
țin timp în urmă pe tovară
șul Petre Barbu, președintele 
gospodăriei colective de aici, 
să ne răspundă la câteva în
trebări în legătură cu desfă
șurarea lucrărilor agricole de 
primăvară.

— Anul acesta am avut o 
primăvară cam cu toane. To
tuși în puținul timp frumos 
de pînă acum noi am realizat 
unele lucrări importante. Dar 
mai înainte de a vorbi de lu
crările din campania agricolă 
propriu zisă, vreau să amin
tesc cite ceva din pregătirile 
noastre în vederea acestor lu
crări încă mai înainte de a se 
face vremea bună de lucru. 
Astfel, încă din iarnă, brigă
zile au fost reorganizate, li 
s-au împărțit loturile pe care 
trebuiau să lucreze, li s-a a- 

—i de
a- 
50

cum din lucrările prevăzute 
pentru prima decadă ?

— Am terminat de însămân
țat cele 60 hectare de mazăre, 
cele 20 hectare ovăz, 65 hec
tare borceag, am însămânțat 
peste 25Q hectare floarea-soa- 
relui, cartofii, ceapa și 55 hec
tare de plante tehnice. însă- 
mînțatul sfeclei de zahăr s-a 
efectuat pe aproape jumătate 
din suprafața prevăzută pen
tru această cultură. Am gră- 
pat, de asemenea, ogoarele de 
toamnă și o mare suprafață

Convorbire 
cu tovarășul Petre 
Barbu președintele 

G. A. C. Dragalina — 
reg. București

gospodăriei

pregătit totul dinainte, cu migală. Lucrul poate 
începe. Din cînd în cînd întrerupe contactul și 

5 controlează piesa.
După cîteva minute a și terminat de lucrat axul dis

tribuitorului. E complicată piesa aceasta atît de nece
sară motorului pentru irigații. Are ce executat 16 
operații și fiecare este extrem de pretențioasă. Ori ce 
mică toleranță, la dimensiunile ei, influențează direct 
asupra funcționării motorului. Dar parcă glisiera e mai 
ușor de realizat ? Și totuși, nici o piesă realizată de 
Aurel Dragomir, de la secția mecanică prelucrătoare, 
nu este respinsă de controlul tehnic de calitate.

Toate piesele lucrate de el sînt de cea mai bună 
calitate.

La fel stau lucrurile și cu planul său de lucru. N-a 
fost lună în care să nu-l realizeze atît la piesele pen
tru montaj cît și la cele de schimb, cu 4 și 5 zile îna
inte de termen.

Numele său l-am găsit trecut și-n registrul de ino
vații și raționalizări de la cabinetul tehnic. Acum lu
crează la modificarea tehnologiei rotorului pompei de 
circulație care va contribui la îmbunătățirea calității 
produselor și la economisirea a circa 8.000 lei anual. 
Acesta este strungarul Aurel Dragomir fruntaș în înfre- 
trecerea socialistă pentru produse de calitate la Uzi
nele „Timpuri noi“ din Capitală

C
«cursul s-a terminat. Juriul, care tot timpul a 
urmărit pe fiecare participant în parte, și-a 
spus cuvîntul : „Locul II în întrecerea pentru 

obținerea titlului de „Cel mai bun croitor în piele pe 
tarS-, îi revine tînarului Constantin Brafu, muncitor la 
Fabrica „Flacăra roșie" din Capitală. Și stegulețul de 
fruntaș în producție care se află azi pe masa tînăru- 
rului croitor este într-un fel cartea lui de vizită.

Calitatea și economiile, acestea sînt direcțiile în 
care-și îndreaptă tînărul croitor eforturile și priceperea 
sa, contribuind cu realizările sale la înfăptuirea anga
jamentului luat în întrecerea socialistă de colectivul fa
bricii.

Buna organizare a muncii, disciplina și răspunderea 
pentru calitatea lucrului făcut, priceperea și pasiunea 
în muncă, iată ce-l caracterizează pe Constantin Bratu. 
lată și rezultatele muncii sale : 99,3 la sulă din pro
dusele realizate sînt de calitate superioară. Cînd în 
magazine cumpărătorii laudă produsele fabricii, Con
stantin Brafu simte o mîndrie legitimă, mîndria omu
lui care contribuie prin munca lui la realizarea unor 
produse fără cusur.

Justa folosire a suprafeței pielii, folosirea metodei 
croirii combinate i-a adus un alt rezultat lăudabil : 
circa 6.000 dm.p. piele economisiți în anul acesta, sau 
cum ar spune maistrul, peste 370 perechi fețe pantofi 
din materiale economisite.

I
mi amintesc de un eveniment deosebit, — ne 

povestește un tînăr de la Uzinele de pompe 
și mașini agricole din București. Cu prilejul 

consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști, printre cei 
decorați de Consiliul de Stat al R.P.R. cu Ordinul 
Muncii clasa a lll-a pentru contribuția adusă la crea
rea unor mașini agricola de înaltă tehnicitate se afla 
și tînărul nostru maistru Gheorghe Cobianu de la 
sectorul III — mașini agricole.

Tînărul maistru muncește cu un înalt simț al răs
punderii. S-a zbătut meșterul nostru multe zile să gă
sească o solufie pentru înlăturarea remanierelor la una 
din piesele pentru semănători. îl vedeam și după a- 
miezile, încerca fel de fel de soluții, ne cerea și nouă 
sfatul. Intr-o dimineață venind la lucru, fața îi stră
lucea de bucurie. Găsise rezolvarea 1 Piesa se exe
cută acum dintr-o singură bucată și numai prinfr-un 
singur cordon de sudură — față de patru înainte. 
Dacă în primul trimestru al acestui an, sectorul nostru 
și-a îndeplinit și depășit sarcinile de plan, iar contro
lul tehnic de calitate nu ne-a respins sau nu ne-a dat 
la remaniat nici una dintre semănăforile lucrate de noi, 
aceasta se datorește și maistrului nostru.

LIDIA POPESCU 
Foto : L CUCU

dus la cunoștință planul 
muncă. S-au reparat toate 
telajele, s-au confecționat 
de grape de mărăcini, 20 de 
tăvălugi. Am asigurat sămânța 
selecționată și tratată, astfel 
că atunci când s-a ivit prima 
zi bună de lucru am pornit 
cu toate forțele la muncă. Pre
gătirile noastre s-au dovedit 
foarte bune mai ales acum, 
când într-un timp scurt trebuie 
să facem un mare volum de 
lucrări. Am folosit astfel zil
nic toată capacitatea de lucru 
a celor 18 tractoare de 
S.M.T. și în plus peste 100 
atelaje proprii.

m Ce ați realizat pînă

la 
de

a-

din semănăturile 
colective.

— La ce măsuri 
pentru ca și cele . 
veți face de-acum înainte să 
se efectueze bine și la timp ?

— Așa cum spuneam, timpul 
este cam întîrziat. Va trebui 
să începem în curind însămin- 
țatul porumbului. Intr-o ședin
ță operativă a consiliului de 
conducere al gospodăriei co
lective, ajutați de biroul orga
nizației de partid, am stabilit 
ca însămînțatul celor 860 hec
tare de porumb să nu dureze 
decît 6 zile. Vom însămânța 
deci cu o viteză medie de 
peste 140 hectare zilnic. De a- 
ceea, împreună cu șeful bri
găzii de tractoare, noi am ho- 
tărît să lucreze la însămînța
tul porumbului cei mai buni 
mecanizatori. Și tot pentru a 
nu pierde nici o clipă bună de 
lucru s-a organizat schimbul 
de noapte la toate cele 18 
tractoare de la S.M.T. Ciulnița 
care lucrează pe ogoarele gos
podăriei noastre. în schimbul 
de noapte, tractoarele lucrea
ză la pregătirea terenului. 
Vom folosi, de asemenea, pen
tru lucrările de pregătire și de 
acum înainte toate atelajele 
gospodăriei colective.

— Și acum câteva cuvinte 
despre participarea tineretului 
la lucrările agricole de primă
vară.

v-ați gîndit 
pe care le

PETRE GHELMEZ

Lucrările agricole 
se intensifică 

pe întreg 
cuprinsul țării

Însâmînțeazâ porumbul
Colectiviștii 

comuna Seaca 
Cîmp, raionul Ca
lafat, au terminat 
însămînțatul tuturor 
culturilor din epoca 
întîia și au 
cu toate 
însămînfaful 
bului. Pînă

din 
de

început 
forjele 

porum- 
acum ei2.500.000 lei economii

Modernizarea mașinilor-u- 
nelte aflate în producție este 
unul din obiectivele întrece
rii metalurgiștilor pentru ri
dicarea continuă a nivelului 
tehnic al producției. La Uzi
nele de tractoare din Brașov, 
de exemplu, prin moderniza
rea unor mașini-unelte s-a 
obținut o productivitate cu 
aproape 50 la sută mai mare. 
20 de strunguri din aceste 
uzine au fost echipate cu dis
pozitive de strîngere pneuma
tică a pieselor, înlăturîndu-se 
astfel efortul fizic al munci
torilor.

Constructorii de utilaj pe
trolier de la Uzinele „1 Mai“ 
din Ploiești realizează anual, 
datorită modernizării utilaje
lor, economii de circa 
2.500.000 lei.

Rezultate asemănătoare au 
obținut în această direcție și 
Uzinele „Republica", „Electro
magnetica” din Capitală, „7 
Noiembrie" din Craiova, „In
dependența” din Sibiu etc.

(Agerpres)

Vedere parțială a instalației de 
hidrogenare a alcoolilor grași 
sub înaltă presiune și tempera
tură de la Combinatul chimic din 

Borzești.

Foto : AGERPRES

porumb 618 
tare din cele 
pe 
cate,
obțină 
treaga 
tivată 
peste 
boabe 
cultură
au arat 
din toamnă la a-

hec- 
aproa- . 

1.000 planifi- 
Hofărîfi să 
de pe în- 

suprafafă cul- 
cu porumb 

5.000 kg 
la hectar în 
neirigafă, ei 
solul încă

Pregătiri pentru 
sezonul de vară

pe litoral vor pu- 
vara aceasta de

Stațiunile de 
tea găzdui în 
șase ori mai mulți vizitatori decît 
în 1955. Cu noile clădiri ce se 
află în stadiul de finisare — prin
tre care două vile de cite 560 
locuri la Eiorie-Sud, hotelurile de 
4, 11 și 14 etaje la Mamaia — se 
termină la începutul acestui se
zon construirea unui complex cu 
10.000 locuri.

In stațiunile Slănic, Telega, 
Monteoru, Pucioasa și Vulcana- 
Băi din regiunea Ploiești își vor 
petrece concediul de odihnă în 
acest an și își vor îngriji sănăta
tea aproape 25.000 de oameni ai 
muncii — cu peste 3.000 mai 
mulți decît în anul trecut.

Lucrările efectuate In stațiunile 
din regiunea Brașov — amenajări 
și construcții, au dus la mărirea 
capacității lor de cazare. Toate 
cabanele de la Poiana Brașov au 
fost modernizate și dotate cu 
bilier nou. Au fost deschise 
restaurante și bufete, iar pe 
gă complexele de 
amenajate cluburi 
biblioteci, săli de 
șah etc.

odihnă au i 
Înzestrate 

lectură, săli

mo- 
noi 
lln- 
iost 

! cu 
l de

(Agerpres)

Procedeu modern de îmbinare 
a liniilor ferate

Constructorii 
tind procedeul 
niilor înbinate 
bișnuit cu linii continue sudate 
cap la cap.

Circulația trenurilor pe ase
menea linii asigură un mers lin, 
lipsit de zgomot și trepidații și, 
în același timp, o prelungire a 
duratei de funcționare a loco
motivelor și vagoanelor. Numai 
pe magistrala de cale ferată 
București—Constanța, de pildă, 
s-au executat pînă în prezent

de căi ferate ti
de înlocuire a li- 
după sistemul o-

al omului
Cu prilejul împlinirii unui 

an de la primul zbor al omu
lui în Cosmos, înfăptuit de 
maiorul sovietic I. Gagarin, 
la Casa prieteniei romîno-so- 
vietice din Timișoara a avut 
loc o conferință publică con
sacrată acestui măreț eveni
ment.

Despre primul zbor al omu
lui în Cosmos a vorbit ing. 
Cornel Ungureanu, de la

aprovizionare
In-

Noi surse de
a orașului Suceavacu apa

Au fost termina
te lucrările de ame
najare a unor noi 
surse de aprovizio
nare cu apă a ora
șului Suceava și 
complexului indus
trial pentru valori-

ficarea superioară a 
lemnului din locali
tate. Cele 32 puțuri 
pentru extragerea 
apei, conducta de a- 
ducțiune instalată 
pe o distanță de 
circa 6 km, ca și re-

zervoarele de mare 
capacitate construi
te, asigură crește
rea debitului de 
apă a orașului de 
aproape opt ori.

(Agerpres)

Succese ale întreprinderilor producătoare 
de materiale

Pentru o mai bună aprovizio
nare a șantierelor, întreprinderile 
producătoare de materiale de 
construcții din regiunea Ploiești, 
și-au sporit cu mult anul acesta 
producția. La fabrica de ciment 
din Fieni, la fabrica de geamuri 
Scăeni, precum și în numeroase 
întreprinderi de industrie locală, 
au fost date în exploatare noi 
linii de fabricație și s-au perfec
ționat utilajele. Ca urmare, în 
primul trimestru din acest an, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din această ramură industrială, au

de construcții
livrat în plus, șantierelor, țigle, 
materiale de zidărie, sticlă pen
tru geamuri, ciment și cherestea 
echivalînd cu necesarul pentru 
aproximativ 350 de apartamente. 
In același timp, au fost realizate 
o serie de sortimente noi, de că
rămizi, noi sorturi de ciment des
tinat producției de prefabricate, 
sfîlpi din beton armat, planșee 
pentru terase, etc., care au ridi
cat mult productivitatea muncii 
pe șantiere și au îmbunătățit ca
litatea lucrărilor,.

(Agerpres)

dîncimea de 30 cm., 
au încorporat sub 
brazdă peste 1.500 
tone gunoi de grajd, 
au asigurat sămînfă 
de porumb dublu hi
brid și prin întrea
ga suprafață de te
ren.

ION
TEOHARIDE

aproape 100 de km, de aseme
nea linii. Anul acesta procedeul 
de îmbinare a liniilor prin su
dură va fi aplicat atît la lucră
rile noi ce se execută cît și la 
refacerea drumurilor feroviare.

Potrivit prevederilor, în acest 
an urmează să fie sudate șine 
de cale ferată pe o lungime de 
două ori mai mare decît aceea 
realizată în cursul anului tre
cut.

(Agerpres)

stitutul Politehnic din Timi
șoara. In continuare s-a pre
zentat filmul sovietic docu
mentar „Un om s-a întors 
din Cosmos". Conferințe în
chinate acestui eveniment au 
mai avut loc la Arad, Reșița, 
Lugoj și alte localități din re
giune.

In ultimii ani s-a statorni
cit o bună tradiție sportivă : 
în luna aprilie, odată cu so
sirea primăverii, în întreaga 
țară încep întrecerile Sparta
chiadei de vară a tineretului, 
o mare întrecere sportivă de 
masă. Organizată de Comite
tul Central al U.T.M. și Con- 
siliyl General al U.C.F.S. cu 
sprijinul C.C.S., al M.I.C. și 
al altor ministere și departa
mente, Spartachiada de vară 
a tineretului, ediția 1962, are 
o însemnătate deosebită.

Tinerii îndrăgesc mult spor
tul. Numărul mare de parti- 
cipanți la edițiile precedente 
ale spartachiadei tineretului, 
ale concursului cultural-spor- 
tiv și la alte competiții spor
tive de masă organizate pînă 
acum, ne vorbește despre do
rința tineretului de a parti
cipa la aceste întreceri spor
tive, care-1 ajută să practice 
exercițiile fizice în mod orga
nizat. întrecerile 
ramuri de 
chiadei de 
aprilie. De 
ceasta dată 
nizațiile U.T.M. precum și cele 
ale U.C.F.S. se îngrijesc să a-

la cele 11 
sport ale sparta- 
vară încep la 15 
aceea, pînă la a- 
organele și orga-

• Gospodăriile agricole colec
tive din raionul Rîmnicu Sărat 
au terminat însămînțarea mază- 
rei, plantelor furajere, a florii- 
soarelui și sfeclei de zahăr.

în raion continuă în aceste 
zile tot mai intens pregătirea 
terenului pentru semănatul po
rumbului. Unele gospodării, 
printre care cele din comunele 
Ciorăști, Puiești' de Jos și Mă- 
crina au început semănatul po
rumbului.

Toate gospodăriile acordă o 
mare atenție aplicării agroteh
nicii potrivit condițiilor specifi
ce din acest an, pentru spori
rea producției de porumb.

au și însămînfat cu

„...și acum trecem pe tarlaua cealaltă. Terminăm repede, pentru că tractoarele lucrează din plin. 
Peste o zi, două putem începe însămînțatul porumbului. Vremea e bună, terenul e pregătit. Să ne 
asigurați aprovizionarea ritmică cu sămînță". O discuție despre mersul însămînțărilor între șeful 
de brigadă Constantin Grigore, brigadierul Ștefan Frîncu și președintele gospodăriei colective 

din Blejoiu-Ploiești,
Foto*  I. CUCU

LA 15 APRILIE

Spartachiadei de vară a tineretului
sigure toate condițiile începe
rii competiției.

De o mare importanță pen
tru buna desfășurare a spar
tachiadei este modul în care 
fiecare organizație U.T.M. face 
cunoscut masei tineretului, ac
tiviștilor, instructorilor spor
tivi voluntari regulamentul 
competiției, sarcinile concrete 
care le revin în cadrul acestei 
competiții pentru a atrage în 
întreceri un număr cît mai 
mare de tineri. Este bine ca 
organele U.T.M. și U.C.F.S. să 
folosească în acest scop nu 
numai expunerile ci, paralel, 
să inițieze activități practice : 
antrenamente, întreceri spor
tive, etc.

Acțiuni Interesante pot fi 
inițiate și în ceea ce privește 
popularizarea competiției. La 
dispoziție se află mijloacele

cele mai eficace de agitație și 
propagandă. Comisiile regio
nale ale U.C.F.S. pot edita cu 
posibilități locale afișe, pa
nouri, articole, texte pentru 
stațiile de radioamplificare. 
Adunările generale ale orga
nizațiilor de bază U.T.M. oferă 
un bun prilej de expunere a 
cel-or mai importante preve
deri din regulamentul sparta- 
chiadei pentru stabilirea unor 
răspunderi concrete privind 
organizarea întrecerilor, pre
gătirea tinerilor la fiecare ra
mură de sport.

Asemenea edițiilor preceden
te, în ziua de 15 aprilie comi
siile raionale și orășenești or
ganizează festiv deschiderea 
spartachiadei în întreprinderi, 
în centre comunale, în școli. 
Cu acest prilej se desfășoară 
întreceri demonstrative la

atletism, gimnastică, trîntă, ci
clism, volei, oină, handbal sau 
la alte ramuri de sport. /Tot
odată se pot organiza și în
trecerile din cadrul etapei pe 
oraș a crosului „Să întâmpi
năm 1 Mai", diverse jocuri 
distractive și altele.

Succesul Spartachiadei de 
vară a tineretului depinde în 
bună măsură de modul în 
care sînt organizate întrece
rile etapei I-a, etapă organi
zată de consiliile asociațiilor 
sportive și comitetele sau bi
rourilor organizațiilor de bază 
U.T.M. Este de dorit ca la a- 
ceastă etapă să fie mobilizat 
un număr cît mai mare de 
tineri.

In cadrul acestei etape, care 
se desfășoară pînă la 10 iu
nie, este necesar să se orga
nizeze centre de inițiere sau

• Semănatul mazărei, ovăzu
lui, florii-soarelui și a sfeclei de 
zahăr s-a terminat și în gospo
dăriile agricole colective din ra
ionul Segarcea. Gospodăriile din 
acest raion au efectuat totodată 
arături pe cele aproape 6.000 
hectare rămase nearate din 
toamnă.

Pentru grăbirea însămînțări
lor, S.M.T. din regiunea Olte
nia au organizat lucru în două 
schimburi la mai mult 
tractoare. Numeroase 
folosesc, de asemenea, cupluri 
de semănători și grape, 
a contribuit la intensificarea lu
crărilor.

de 700 
stațiuni

ceea ce

• Mecanizatorii și colectiviștii 
din Dobrogea execută, concomi
tent cu însămînțările și întreți
nerea semănăturilor de toamnă. 
Aceste lucrări se fac sub îndru
marea inginerilor agronomi, ți- 
nîndu-se seama de starea de ve
getație a fiecărei parcele în par
te. Pînă acum au fost grăpatc 
sau tăvălugite peste 25.000 ha 
semănături de toamnă.

Acum în regiune se continuă 
lucrările de întreținere a ogoa
relor de toamnă pentru însămîn
țarea porumbului, lucrare exe
cutată în proporție de 50 la 
sută.

• Colectiviștii din raioanele 
Fetești, Slobozia și Urziceni, din 
regiunea București, sprijiniți de 
mecanizatorii din S.M.T. au ter
minat semănatul florii-soarelui.

Pînă acum în gospodăriile co
lective din regiunea București 
s-au însămînțat cu floarea-soa
relui 80 la sută din suprafețele 
prevăzute. în regiune s-a termi
nat semănatul ovăzului și al ma
zărei iar al sfeclei de zahăr se 
apropie de sfîrșit.

(Agerpres)

de antrenamente la ramurile 
de sport care necesită o pre
gătire tehnică mai minuțioa
să : atletism, gimnastică, nata- 
ție, trîntă și altele.

Desigur că multe asociații 
sportive și organizații U.T.M. 
vor folosi experiența dobîndi- 
tă în desfășurarea „duminici
lor sportive", ceea ce le va 
acorda posibilitatea antrenării 
unui număr și mai mare de 
tineri la întrecerile actualei 
ediții a spartachiadei.

O preocupare deosebită va 
trebui acordată organizării ac
tivităților sportive în ziua de 
2 mai, Ziua tineretului din 
R.P.R., la care să participe și 
tineri înscriși la întrecerile 
spartachiadei.

Concursurile desfășurate în 
cadrul etapei regionale, în zi
lele de 23 și 24 August, în 
cinstea celei de-a XVIII-a 
aniversări a eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist, 
trebuie organizate în așa fel 
încît să constituie o încunu
nare a întregii munci desfă
șurate pentru antrenarea în 
competiție a unui număr cît 
mal mare de tineri.

ILIE GHEORGHE
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în creșterea puilor
de

co-

Lumină I

Dr. O. VASCAN

apoi 
orz,

irimic (grîu mărunt), 
și boabe de porumb, 
diferite gozuri etc.

țitoare, din rame cu plasă de 
sîrmă. In aceste compartimen
te puii se așează cu o densita- 
te de 15—20 pui pe metru pă
trat.

Toată grija — căldurii
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Intr-unui din laboratoarele Insti
tutului de cercetări electro

tehnice din Capitală.
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reșterea puilor pe 
cale artificială re- 
prezintă una din 
metodele cele mai 
înaintate in avi- 
cultură, metodă ce 
se practică astăzi

la noi în toate fermele avicole 
de stat și ale gospodăriilor co
lective*

Elementele care stau la ba- 
za creșterii și dezvoltării nor
male a puilor sînt: căldură 
și odihnă, lumină și mișcare 
in aer liber, hrănirea raționa
lă și întreținerea igienică a. 
adăposturilor.

In prima etapă de creștere, 
puii mici au în primul find 
nevoie de „căldură", deoarece 
pină la vîrsta de 1,5—2 luni, 
în funcție de condițiile clima
tice exterioare, organismul 
lor nu este capabil «ă-și men
țină prin mijloacele fiziologice 
proprii, temperatura normală 
a corpului, care la puii mici 
este cu 2—3* * mai scăzută de
cît la păsările adulte (38*  față 
de 41°). De aceea în creșterea 
artificială, adăpostul puilor- 
puiemiță — trebuie încălzit.

de grad, pe care termometre
le cele mai perfecte nu le se
sizează.

Mecanismele de dirijare și 
control ale animalelor sînt 
mulț mai mici, decît cele rea
lizate în tehnică. Este drept că 
de la dimensiunile mari ale 
lămpilor electronice s-a tre
cut la micimea semiconducto- 
rilor. Dar într-o rachetă cos
mică fiecare gram în plus 
ridică probleme. Iată de ce, 
imitând natura, dispozitivele 
mari de azi, vor putea fi mic
șorate pînă la mărimea unei 
gămălii de ac.

Alexandr Riumin este de 
părere că viitoarele mașini 
vor putea funcționa utilizind 
molecule sau chiar atomi, la 
fel cum se petrec lucrurile în 
corpul omului, animalelor și 
plantelor. în organismul viu, 
„motoarele" de bază, genera
toarele și inelele de energie 
sînt constituite din molecule 
minuscule. Biogeneratoarele 
sînt de aceea de miliarde de 
ori mai mici decît turbinele. 
Totuși, ele lucrează cu un 
randament energetic extraor
dinar, asimilînd lumina, ali
mentele și radiațiile electro
magnetice din afară și trans- 
formîndu-le în energie.

★

,JRelativ, energia unui cără
buș — spune Riumin — de
pășește în mod considerabil 
puterea unui tractor". Și a- 
ceasta nu este întâmplător. 
Sistemele energetice organice 
sînt organizate cu totul deo
sebit decît cele tehnice. Bio- 
mașînile pot transforma direct 
energia chimică în energie 
electrică. Avem de-a face cu 
un gen unic de „combustibil 
biologic" capabil să elibereze 
instantaneu energia pe care 
o conține.

în domeniul tehnicii, un ge
nerator este cu atît mai pu
ternic cu cît pierderile sale de 
energie sînt mai mici. Cel mai 
bun bec electric transformă 
în lumină numai 7 la sută din 
energia primită, restul de 93 
la sută pierzîndu-se ca efect 
util (transformîndu-se în căl
dură). Licuriciul transformă 
in lumină 97 la sută din 
energia primită, concurînd ast
fel cu, cele mai perfecte becuri 
electrice.

Regimul de temperatură în 
puiemiță variază in funcție 
de vîrsta puilor. în primele
4—5 zile după ecloziune, tem
peratura optimă pentru creș
terea artificială a puilor este 
de 30—329C. în zilele urmă
toare ea trebuie să scadă trep
tat cu aproximativ 2—3° la fie
care interval de o săptămână. 
Temperatura se măsoară cu 
termometre obișnuite de came
ră, așezate pe pardosea, la 
nivelul puilor.

Pentru a feri puii de răcire, 
in puiernițe trebuie să se gă
sească în permanență un aș
ternut dintr-un strat de paie 
uscate, gros de circa 6—8 cm, 
care trebuie primenit ori de 
cite ori paiele se umezesc. în 
puiemiță, puii se țin in grupe 
de 300—500 pui, amenajindu-se 
in acest scop garduri despăr-

Electricitatea 
tipărește

La Institutul politehnic din 
Varșovia a fost creat un origi

nal dispozitiv electrostatic de 
tipărit.

Textul destinat spre tipărire 
este transmis acestui dispozitiv 
de mașină electronică, sub for
ma unui cod, ca într-un teleim
primator. în descifratorul apara
tului de tipărit, codul se trans
formă in anumite impulsuri iar 
apoi printr-un amplificator sem
nalele parvin, pe acele unuia din 
cei 48 de electrozi. în funcție 
de forma semnalului combinația 
de ace acționată de impuls for 
mează contururile literei date.

Sub electrozi se deplasează o 
bandă de hîrtie, impregnată în 
mod special, care are o încărcă
tură electrică. Curentul „scurgîn- 
duse” de pe vîrfurile acelor, e- 
fectuează înregistrarea electrică 
a literei pe bandă. Apoi, banda 
cu inscripția dată este presărată 
cu un praf special și astfel tex
tul devine vizibil.

Prese uriașe
Uzina de construcții meca

nice din Urali a pus la punct 
fabricația unor prese hidrau
lice de 12.000 și 30.000 tone.

Presa verticală de 30.000 
tone are înălțimea unui imo
bil cu șase etaje și ocupă o 
suprafață de peste 900 m’. 
Principalele funcțiuni sînt 
complet mecanizate și auto
matizate în așa fel îndt o 
echipă de cinci lucrători este 
suficientă pentru a suprave
ghea funcționarea presei.

PROIECTE ÎNDRĂZNEȚE

Pod peste Marea 
Caspică

Inginerul constructor Ale- 
>andr Karkovski a propus să 
se construiască peste Marea 
Caspică un pod pe pontoane 
cu lungimea de 340 km. care 
va uni Peninsula Apșeron cu 
litoralul Turkmeniei. Acesta 
este cel mai animat sector de 
cabotaj. Condițiile naturale 
sînt foarte favorabile con
struirii unui pod pe acest loc: 
malul opus se află la o dis
tanță de numai 340 km, iar 
adîncimea mării nu depășește 
200 m.

Hrana — 
factorul hofărîtor

Alături de adăpostirea 
respunzatoare, hrănirea are o 
uriași importanță pentru dez
voltarea normală a puilor. Im
portant este îndeosebi felul 
nutrețurilor și modul lor de 
preparare și de distribuire.

Nutrețurile care se dau pui
lor sint, in general, aceleași pe 
care le primesc și păsările 
adulte. Furajul de bază îl con
stituie uruielile din cereale, ca 
porumbul, orzul, griul și pe 
cit este posibil și mazărea fu
rajeră. Cu aceste uruieli se 
face un amestec în aproxima
tiv următoarele proporții: po
rumb 50 părți, uruială de orz 
20 părți, uruială de grîu sau 
tărițe de grîu 15 părți și uru
ială de mazăre 15 părți. Dar 
amestecul de cereale singur nu 
conține toate substanțele hră
nitoare necesare pentru buna 
dezvoltare a puilor. El tre
buie completat cu nutrețuri 
de origină animală, ca lapte 
smântânit, brinză proaspătă de 
vaci, zerul ce rămâne de la fa
bricarea brînzei etc.

O lege: cît mai multe 
vitamine

Pentru acoperirea nevoilor 
de vitamine, puii trebuie să 
primească cit mai multă ver
deață tocată mărunt, in primul 
rind lucerna sau trifoi verde. 
Iarna, in loc de verdeață, se 

loc 
po-
un 
to—

e aflam pe o cul
me de deal, unde- 
ta în ținuturile de 
dincolo de Mehe
dinți. într-un 
atît de puțin 
trivit pentru 

colocviu savant se purta 
tuși o importantă discuție 
științifică stârnită de prelege
rea ținută acolo, pe virf de 
deal, de academicianul Ale
xandru Codarcea. Privirea îmi 
alunecase spre chipul unuia 
dintre oaspeții care cu cîteva 
zile înainte luaseră parte, în 
București, la Congresul aso
ciației geologice carpat o-bal
canice — profesorul Louis 
Glangeaud, de la Facultatea 
de științe din Paris.

în aceeași zi, după amiază, 
profesorul îmi spunea, avind 
aerul că-mi împărtășește un 
secret :

r- Să știi, a fost o expunere 
foarte, foarte interesantă. De 
altfel, s-a făcut o demonstra
ție magistrală. Geologii ro
mini au efectuat lucrări re
marcabile in domeniul paleon
tologiei, stratigrafiei și tecto
nicii. M-am putut convinge că 
știința rominească se dezvoltă 
în mod strălucit abordînd o 
tehnică din cele mai modeme
— de pildă in geofizică și în 
geologia nucleară.

Mi~am amintit aceste cuvin
te — rostite cu luni în urmă
— zilele trecute când la tri
buna sesiunii Academiei R. P. 
Române s-a vorbit despre creș
terea prestigiului internațional 
al științei romînești. Activita
tea oamenilor de știință din 
țara noastră strins legată de 
problemele producției, la baza 
căreia stau indicațiile Congre
sului dl lîl-lea al Partidului, 
se bucură de o tot mai caldă 
prețuire peste hotare.

Anul trecut, 145 de delegați
— între care numeroși cerce
tători tineri — au reprezenta: 
știința rominească la 82 de 
reuniuni internaționale. Oa
meni de știință romini au con
ferențiat in fața unor foruri 
de specialitate de peste hotare 
iar, in același timp, țara noa
stră a primit vizita unor eu- 
noscuți specialiști «trăini.

Numeroși academicieni (Șt. 
S. Nicolau, Gr. Benetato. Șt. 
Milcu, E. Carafoli, prof. R. 
Răduleț, membru corespon
dent al Academiei R.P.R. și 
alții) au fast aleși membri ai 
altor academii sau în condu
cerea unor organizații și so
cietății științifice internațio
nale.

In Romînfdi und« odinioară 

de puilor morcovi, dați pe râ
zătoare. De asemenea, in acest 
anotimp in hrana lor trebuie 
să se mai adauge puțină droj
die de bere proaspătă, care 
conține vitamina B, și untura 
de pește (vitamina D), pentru 
a-i feri de o serie de boli 
cauzate de lipsa de vitamine 
din hrană. In sfirșit, hrana 
puilor trebuie completată și cu 
săruri minerale, care constă in 
făină de oase, praf de scoici

Cîteva recomandări 
pentru tinerii 

crescători de păsări

sau de cretă furajeră și sare 
de bucătărie.

Toate aceste furaje supli
mentare se adaugă la ameste
cul de uruieli in aproximativ 
următoarele proporții: nu
treț verde sau morcovi 
15—20%, drojdie de bere 5°/o, 
untură de pește 1%, (dacă puii 
nu beneficiază de soare), făi
nă de oase 0,5—1%, praf de 
scoici sau cretă f urajeră 2—4°/• 
și sare de bucătărie O,5°/o.

Rația puilor pe o zi se dă 
în mai multe tainuri. Cu cit 
puii sint mai mici cu atât flă
mânzesc mai repede, deoarece 
ei nu pot consuma la un tain 
decît o cantitate mică de hra
nă. De aceea, în primele 10 
zile, hrana li se dă de 6-7 ori 
pe zi. Mai târziu, pe măsură 
ce puii cresc, hrana li se dă 
la intervale din ce în ce mai 
mari: de la 10 zile pină la 6 
săptămâni de 5 ori, iar după 
vîrsta de 6 săptămîni, de 4

• 145 oameni de știință 
la reuniuni interni țiwm le
• Savanți romini umbri 
în conducerea unor socie
tăți științifice internațio
nale • Părerile unor oa
meni de știință din străi
nătate • O declarație edi
ficatoare : „Știința romi
nească îmbogățește știința 
mondială prin contribuția 
sa de idei feeunde. prin 
observațiile și descoperi

rile sale-.

bucură de o bană upnăere 
peste hotare.

„Consider uecessr — « de
clarat profesorul sxietic V. 
Concearov — tâ relee t» mod 
deosebit lucrdnie speoobftUoe 
români, care «a pn1 -fit pen
tru noi un mare interes-.

Referindu-se la rtctta făcută 
Ia reactorul atomic, ftziaanui 
finlandez P. V. Raho«e*  • 
declarat: „O impresie deose
biți ne-a lâsat-o vizita la In
stitutul de fizic*  auxmc*.  unde 
ta axară de reactorul nuclear, 
am văzu: o sere de inctalatb 
de cercetare științific*  perfec
ționate, așa cum se găsesc In 
puține țări".

Arând in cădere alt do
meniu, cei oi științelor medi
cale. profesorul O. Poupa, di
rectorul fasutetvlui de fizio
logie al Academiei Cehoslova
ce de științe a declarai: „En
docrinologia rominească ți-a 
căpătat o faimă mondială prin 
numele lui Parhon. Institutul 
condus de acad. Milcu întru
nește toate condițiile, in ciuda 
unei puternice concurențe 
mondiale, pentru a se numă
ra printre primele insitute din 
lume în acest domeniu. Insti- 
țutui da fll 

ori pe zi, deci la intervale 
circa 3,30—4 ore. Chiar din 
prima zi puilor trebuie să li 
se pună la dispoziție apă de 
băut.

încă de mici, începând de la 
vîrsta de 5—6 săptămâni, puii 
vor fi obișnuiți să mănânce și 
grăunțe; la început se ya da 
mei sau 
iar 
de

După vîrsta de 8—10 siptă- 
mini, în funcție de starea 
timpului, puii nu mai au ne
voie de căldură artificială. De 
aici înainte pot fi ținuți ziua 
in curte. Ca să se dezvolte 
normal, puii au nevoie de dt 
mai multă lumină, în special 
de raze solare directe. De a- 
ceea, în zilele calde și cu 
soare, puii vor fi scoși afară, 
în acest scop pe o distanță de
3—4 m în fața puiemiței se 
amenajează un ..solariu“, adi
că un loc îngrădit și acoperit 
cu un strat de nisip uscat. Pe 
acest loc se vor așeza și 
jghebulețele in care se distri- 

buie hrana puilor.

Războaie pneumatice 
de țesut

Colectivul 
cercetări științifice In dome
niul țesăturilor de bumbac din 
orașul Ustinad Orlice (R.S.C.) 
a început să probeze în uzina 
Kolora, de lîngă orașul S'.ame 
prima serie de 20 de răsiMNiie 
pneumatice de țesut, de pro 
ducție cehoslovacă. In aceste 
războaie nu se folosesc suveici, 
firele de bătătură sînt depla
sate cu ajutorul unui jet de 
aer.

Aceste războaie dau o pro
ducție de două ori mai mare 
decit războaiele care lucrează 
cu suveici. Un alt avantaj este 
faptul că ocupă mult mai pu
țin spațiu decit războaiele o- 
bișnuite. 
Alură sa 
mul: mai

Alimentarea ej bâ 
face de pe bobine 
mari deci’, carnetele 

obișnuite: pe aeerie bobine se 
pc: iniășura paste 5C.COO

de âr. Pe râibcaieie 
pr—fin- se pet țese apr»*-  
pe maU tipariie de țesături

■uri eoadui de acad. Benrtaîo 
•e .mpune prin preocupările 
sale Largi și prin rezolvare» 
cu Fjcces a unei colaborări 
delx ușoară, intre practica 
rltnăcă și fiziologie-.

Apreesenlr pozitive făcute 
de ob*erx.:ori  străini — și nu 
am cmx decit duva făcute in 
ulnmul timp au, firește, darul 
si bucure pe fiecare om al 
muncii dtn țara noaetrd. Este 
insă important de remarcat 
faptul ci, dezvoltindu-se în 
condițiile unui permanent pro
gres care se manifestă, in mai 
mare sau mai mică măsură, 
pretutindeni in lume, știința 
rominească este capabilă să 
colaboreze in chip nemijlocit 
la realizarea acestui progres. 
„Știința rominească — arăta 
profesorul Roman Jakob son, 
din S.U.A. — îmbogățește 
știința mondială prin contri
buția sa de idei fecunde, prin 
observațiile și descoperirile 
sale-. A ceașcă contribuție gă
sește un ămp tot mai larg 
de acțiune in cadrul relațiilor 
de colaborare rtitomicite de 
institute rominești eu foruri 
de aceeași specialitate de pes
te hotare. Depășind cadrul li- 
mitat și obișnuit al schimbu
lui de informații, in multe sec
toare importante cercetătorii 
romini au început și continuă 
să fotreprindă în colaborare 
cu colegi de peste hotare, in
teresante lucrări științifice în 
domenii variate: raze cosmi
ca, maiematici, astronomie, 
mecanică, geologie, geografie, 
științe medicale etc. Practica 
dewonrfrwnă că aceste rela
ții sînt reciproc avantajoase, 
după cum rezultă, de pildă, 
din declarația academicianului 
J. Kozesnik, vicepreședinte al 
Academiei Cehoslovace de 
Științe : „Am vizitat Institu
tul de marematici și Institutul 
de mecanică aplicată, am avut 
discuții interesante cu acad. 
Moisii, cu acad. Carafoli. 
Avem, în domeniul matemati
cii. cîteva sarcini comune și 
de aceea am extins considera
bil colaborarea și în acest do
meniu. La Institutul de meca
nică aplicată m-au interesat 
mai ales lucrările din dome
niul aerodinamicii vitezelor 
înalte și problemele legate de 
acționarea reactivă a avioane
lor. Ambele institute au un 
nivel mondial și se ocupă de 
cele mai actuale probleme de 
specialitate. Colaborarea noas- 
stră poate grăbi substanțial re
zolvarea lor..."

& COSTA

în toată perioada de creș
tere în puiemiță, puii trebuie 
îngrijiți cu toată atenția. Pe 
lingă respectarea regulilor re
lative la temperatura din pu- 
ierniță, la alimentație și îngri
jire a așternutului, trebuie 
supravegheată și starea de să
nătate a puilor. Pentru a pre
veni răspândirea bolilor mo
lipsitoare se va interzice acce
sul persoanelor străine în 
puiemiță, iar la uși se vor 
așeza vase cu soluții dezinfec
tante. Se va ține legătură per
manentă cu serviciul veterinar 
raional, în vederea diagnosti
cării eventualelor boli molip
sitoare sau pentru vaccinarea 
la timp a puilor împotriva di
feritelor boli.

Criteriul muncii 
cîntarul

Ca să se știe dacă alimenta
ția și îngrijirea puilor s-a fă
cut în condiții corespunzătoare 
pentru dezvoltarea normală a 
puilor, se va cîntări la anumi
te intervale, de obicei după 
10 zile sau lunar, un lot de 
circa 50 pui, aleși la întâm
plare, calculîndu-se apoi greu
tatea medie a unui pui a lotu
lui dntărit. Dezvoltarea pui
lor poate fi considerată nor
mală, dacă se obțin următoa
rele greutăți medii: la vîrsta 
de 10 zile 60 g, la 20 zile 110 
g, la 30 zile 210 g, la 45 zile 
400 g, la 60 zile (2 luni) 600 g, 
iar la 3 luni 1.100 g.

I

politeh-

Dr. E. ROȘIANU

Fotoj C.A.F.-VARȘOVIA

Pe șantierele termocentralei 

Siekierki din Varșovia

Editura 
a tip
„T^am narea oțelu
lui" elaborat de un 
colectiv de specia
liști format din in
giner Mihai Adri
an, candidat în 
științe tehnice, ing. 
N. Florea și ing. 
R. Flschgxd can
didat te științe teh- 
nice.

Cartea, foarte u- 
tiiă inginerilor, teh- 
niaemlcr și stu
denților lanâinoriști 
tratează probleme 
privind principiile

minare. Autorii lu
crării au redat, de- 
asemenea, in mod 
clar, pe înțelesul 
acelora care lucrea
ză în această spe
ciali rare multe pro
bleme teoretice le
gate de laminarea 
metalelor, probleme 
care in trecut erau 
prea puțin cunos
cute în țara noas-

BRINZAN 
lent anul V 

Facultatea de me

in povestirile ștâjn- 
țifico-fantastice, 

un nou domeniu al 
științei, bionica, a 
trecut în labora
toarele oamenilor 
de știință.

într-adevăr tendința actuală 
a unor specialiști în diverse 
compartimente ale științei 
contemporane este tocmai de 
a aplica în tehnică perfecțio
nările pe care natura le-a ela
borat prin dezvoltarea de-a 
lungul milioanelor de ani a 
organismelor vii.

Se naște astfel sub ochii 
noștri o nouă știință, bionica 
al cărei scop este să învețe de 
la natură, de la organismele 
vii, pentru a putea construi 
mașini care să reproducă pro
cesele naturale.

Prezintă acest nou domeniu 
de cercetare avantaje atît de 
mari ?

Să pătrundem în laboratorul 
omului de știință sovietic 
Alexandr Riumin.

Iată pe o masă, sub un clo
pot de sticlă, un cărăbuș ne
gru adus tocmai din pustiul 
Kara-Kum. Micul cărăbuș este 
dotat cu numeroase aparate 
de reglaj complicate. în con
dițiile de viață grele ale pu
stiului, acestea îl ajută să gă
sească mica oază unde poate 
trăi mai bine, să se orienteze 
să găsească hrană...

Albinele și furnicile, care 
formează alt „material" de 
studiu, posedă și ele o serie 
de „dispozitive". Nu numai că 
ele știu să-și „aleagă” cele 
mai bune condiții de viață, 
dar ele știu să-și creeze stu- 
puri și furnicare în care să 
locuiască.

Procedeele modeme de ex
perimentare, au demonstrat 
că albina percepe ultravioletul 
ca o culoare specifică și că ea 
distinge lumina polarizată de 
cea nepolarizată, lucru pe care 
ochiul nostru nu e capabil 
să-1 facă.

Observînd natura înconju
rătoare, oamenii au de cîștigat 
învățăminte prețioase. Licuri
cii posedă un radar mult mai 
vechi decît cel descoperit de 
oameni. Șarpele cu clopoței 
înregistrează schimbări de 
temperatură pînă la o miime ★

Acestea sînt doar cîteva 
exemple care arată de ce se 
tinde la imitarea principiilor 
biologice ta tehnici

Cercetările lui Riumin au 
dus de pe acum la proiectarea 
unui tip de biomașină artifi
cială. Ba se bazează pe func
ționarea sistemelor biologice 
și randamentul ei se apropie 
de cel existent ta celula vie.

într-un interviu recent, Ale
xandr Riumin a declarat 
printre altele:

— In zilele noastre, știința 
și tehnica au de rezolvat o 
problemă capitală... Căci mași
nile viitorului trebuie să u- 
nească „inteligența" unor blo- 
maștai foarte perfecte create 
după modelul creierului uman 
cu puterea energetică exis
tentă ta ființele vii. în micro
cosmosul organismului, savan- 
ții descoperă cele mai intere
sante „mașini". Biologia, mal 
mult ca oricare altă știință 
este chemată astăzi să re
zolve cele mai arzătoare pro
bleme ale științei șl tehnicii 
actuale.



Un nou lot de tuburi precompri- 
mate la presiune produse la 
întreprinderea de prefabricate 
„ProgresulMucureșty va pomi 
curînd către șantierele de con- 

sfrucfii ale patriei.
Foto : AGERPRES

Direcția de zbor
ogoarele

PE TEREN
(Din activitatea unui instructor al comitetului raional U.T.M.)■

De la aerobaza de aviație utili
tară T AROM-Otopeni, trei avioane 
au decolat unul după altul, cu pu
ternicele motoare mergînd în plin. 
Pe cer, norii cu marginile zimțuite 
în argint erau rari; avioanele s-au 
văzut multă vreme în zare, înde- 
părtlndu-se.

— Încotro se Îndreaptă ?
— Direcția de zbor — agricul-\ 

tura, a răspuns tovarășul Cristea 
Radu, comandantul aerobazei. Pi- 
loții noștri sînt și ei la datorie, 
pe ogoare, acolo unde este mai 
mare nevoie.

Urmărind avioanele, gindurile 
comandantului zburau și ele spre 
echipele plecate în misiune.

...La această oră matinală, a de
colat desigur și avionul care pră- 
fuiește cu îngrășăminte chimice o- 
goarele gospodăriei de stat Ur- 
leasca, regiunea Galați si avionul 
de la Segarcea și cel de la Ovă- 
nești și toate celelalte.

Numai Slonețchi Tadeus, care 
pilotează avionul AN-2 de la Dra- 
galina a efectuat In cursul lunii 
martie peste 80 de ore de zbor. 
El a Împrăștiat peste 'ogoare 
800.000 kg îngrășăminte chimice. 
Nu demult el a chemat Ia între
cere toate echipajele aviației uti
litare, aliate pe șantierele avio- 
chimice. Piloții ~ ‘ “
comandant de 
Sabin aflat la 
regiunea Banat. Vasile Aîanasesc^ 
și alții au răspuns cu entuziasm 
chemării.

— Numai în anul care a trecut, 
ne spune comandantul aerobazei. 
piloții aerobazei utilitare au eiec- 
tuat 14.650 de ore de zbor pentru 
agricultură, împrăștiind 42.854 de 
tone substanțe chimice pe o supra
față de 186.416 hectare.

— Dar în acest an ?
Comandantul a privit o clipă 

harta de pe perete, pe care sînt 
însemnate cu stegulețe roșii punc
tele în care lucrează avioanele u- 
tilitare. Sînt cîteva zeci de stegu
lețe împrăștiate pe toată supra
fața hărții.

— Sîntem abia la începutul se
zonului prielnic pentru zbor. Co
lectivizarea completă a agricul
turii a creat posibilitatea lucrării 
pămlntului cu cele mai modeme 
mijloace.

Zgomotul puternic al unui motor 
de avion a umplu! văzduhul. Pe 
aerodrom un nou aparat aleargă 
cu viteză tot mai mare. Cîteva 
clipe și s-a desprins, inălțlndu-se 
majestuos spre *UvL  A făcui un 
viraj larg, a mișcat rin aripi In 
semn de salut, apoi s-a îndepărtat. 
In minte mi-au revenit cuvintele 
comandantului aerobazei :

— Direcția de zbor — agricul
tura !

E o 
cinste

Emil Achici. 
aeronava. Ion 
G.AS. Lovrin.

misiune nobilă, care face 
aviației noastre utilitare.

VIOREL TOXCEANU

ste un om aștep
tat de tineri, iu
bit și îndrăgit. 
Principial în toate 
împrejurările vie
ții, luptător pri
ceput și entuziast

pentru cauza partidului, in
structorul comitetului raional 
U.T.M. trebuie să fie întotdea
una un model pentru tineri.

Am întîlnit mulți tovarăși 
de acest fel. Pe unul dintre ei 
îl cheamă Dumitru Mitrică. 
Este instructor al Comitetului 
raional- U.T.M. Băilești. A fost 
strungar. A lucrat la Uzinele 
„Electroputere“ Craiova. Tova
rășii lui i-au acordat o mare 
încredere primindu-1 în partid. 
Și prima sarcină de partid a 
fost aceea de a munci ca ac
tivist al Uniunii Tineretului 
Muncitor. își îndeplinește sar
cina cu multă dragoste, cu 
pasiune.

Comuna Rudari. într-o ca
meră la sediul gospodăriei a- 
gricole colective, Mitrică, Cor
nel Ciocoi, secretarul organi
zației de bază U.T.M. și alți 
cîțiva membri ai comitetului, 
studiază cu atenție planul 
de producție al G.A.C.

— Vedeți dar că ceea ce 
v-ați propus voi în planul de 
muncă nu corespunde întoc
mai realității. Se dezvoltă sec
torul zootehnic, trebuie oa
meni harnici. Trebuie, de a- 
semenea, grăbită campania de 
însămînțări. In special, aici 
es:e necesar să concentrăm 
munca politică pentru a mo
biliza toți tinerii colectiviști. 
Apoi, pe cele 200 ha pentru 
cultivarea porumbului cu o 
producție de 5.000 kg po
rumb boabe la ha. mai trebuie 
cărat gunoi...

Și, în seara aceea, ajutind 
comitetul să-și stabilească pla
nul de muncă, instructorul a 
sugerat o seamă de acțiuni 
politice care pot fi organizate 
pentru mobilizarea tuturor ti
nerilor la actuala campanie 
de primăvară. A exp’zca: 
membrilor comitetului cum 
trebuie organizate adunările 
generale U.TAL pe brigăzi in 
care să se discute despre con
tribuția tineretului la această 
campanie agricolă ; cum tre
buie să se desfășoare munca 
de agitație în rîădul tinerilor; 
le-a recomandat să se ocupe 
mai mult de brigada artistică 
de agitație pentru ca aceasta 
să pregătească Si să prezinte 
un program închinat campe- 
niei agricole de primă vară etc.

A sta: în comună mai mul
te zile ajudnd concret comi
tetul organ iyațic de bază per- . 
tru realizarea celor sabc£:e 
in pianul de muncă.

Și dacă în aceste zile mergi ; 
în gospodărie nu vei găsi nici | 
un tînăr colectivist care să nu 
ia pane activă la actuala 
campanie de primăvară.

Instructorul nu răspunde 
însă numai de îndrumarea 
acestei organizații de bază. De 
aceea, după mai multe zile 
petrecute aici, iată-1 poposind 
la G.A.C. „8 Martie“ Corlate. 

Ajuns acolo, controlă amă
nunțit dacă prevederile pla
nului de muncă sînt îndepli
nite. Constată că munca tine
rilor din sectorul zootehnic a 
fost analizată în ședință de 
comitet și aprecie hotărirea de 
a se organiza întreceri indi
viduale între tinerii crescători 
de animale.

— Dar cum veț 
ceste întreceri ? 
el pe secretar.

— Păi, la sfirși: de kmă. o 
să ne spună teixadierul ci- 
ne-i în frunte.

Răspunsul n 
De aceea, iată 
preună cu secretarul spre sec
torul zootehnic. Se sfâuxirâ în
delung cu tinerii crescători de 
animale, cu brigadieruL Și cu 
toții au ajuns la concluzia că 
înființarea unu: grafic

să oglindească zilnic produc
ția de lapte și creșterea în 
greutate a vitelor ar fi deose
bit de stimulativ în întrecere.

Instructorul comitetului ra
ional- U.T.M. este chemat să 
sprijine activitatea politică 
desfășurată de organizațiile de 
bază U.T.M. în rîndul tinere
tului. Cu experiența sa el a- 
jută la organizarea unor ac
țiuni care să contribuie la 
educarea comunistă a tineri
lor colectiviști, la dezvoltarea 
dragostei Tor pentru gospodă
ria colectivă, la mobilizarea 
tuturor pentru întărirea eco- 
nomico-organizatorică a 
teia.

In această perioadă, 
cum era prevăzut în 
trebuie pregătită o adunare 
generală. Ce va fi la ordinea 
de zi ? La această întrebare 
răspunsul a fost dat cu cî
teva săptămîni în urmă.

O după-amiază. Sediul gos
podăriei era plin de tineri. 
O întrebare pusă de un flăcău 
trezi interesul tuturor. „Prin 
ce se deosebește un colectivist 
de fostul individual ? îmi dau 
seama că trebuie să trăiești 
altfel odată ce ai intrat în 
gospodăria 
cum ?“

Instructorul a încercat în 
cîteva cuvinte să explice a- 
tunci ce perspective minunate 
se deschid în fața tinerilor 
colectiviști, marile posibilități 
pe care le au în gospodăria 
colectivă de a-și realiza visele, 
năzuințele. Și-a dat insă sea
ma că problema ridicată de 
acest tînăr trebuie lămurită 
mai adine și că o adunare ge
nerală ar fi foarte bine ve
nită. Comitetul organizației 
de bază a stabilit ca în aceas
tă lună să aibă loc adunarea. 
Din păcate însă pînă acum nu 
se făcuse aproape nimic pen
tru pregătirea ei.

— Este o adunare grea — 
i-a răspuns secretarul, cînd a 
fost întrebat de ce n-au pre
gătit-o pînă acum.

Avea dreptate. Și pentru că 
mai era timp. împreună cu 
comitetul, a format un colec
tiv de utemiști în care au in
trat și tehnicianul agrenotn și 
un învățător. Colectivul a pri
mit sarcina să se ocupe de 
pregătirea refera trăiri Alți u-

aces-

după 
plan,

colectivă. Dar

campanie agricolă și cîteva 
panouri care să ilustreze cum 
va arăta gospodăria peste cî- 
țiva ani.

— Toate bune, i-a spus în- 
tr-o seară lui Mitrică tovarășa 
Elena Tutunea, instructorul 
comitetului raional de partid. 
Dar de ce nu îi întrebați pe 
tineri care sînt dorințele lor, 
ce propuneri au pentru a adu
ce o mai mare contribuție în 
această campanie?

Așa s-a făcut că la sediul 
U.T.M., comitetul s-a adunat 
într-o seară pentru a cerceta 
propunerile tinerilor. Cineva 
propusese să se transporte pe 
cîmp gunoiul de grajd arun
cat de oameni înainte de a in
tra în gospodărie în gropile 
de la marginea satului ; alții 
să se folosească mai intens 
toate atelajele pentru termi
natul însămînțărilor etc. Unii 
se voiau apoi recordmani pe 
țară în producția de lapte ob
ținută pe cap de vacă fura
jată, alții specialiști în legu
micultura, unii voiau să învețe 
pentru a ajunge ingineri a- 
granoml, alții se vedeau con- 
ducînd tractorul. Dar cîte 
n-au aflat în seara aceea 
membrii comitetului...

La adunare a avut emoții. 
Referatul vorbea de oamenii 
prezenți în sală, de ceea ce îi 
frămîntă, de modul în care 
vor fi realizate propunerile 
lor. Au vorbit și tinerii, 
mulți la număr. Au vorbit 
despre ei, despre gîndurile lor, 
despre munca lor. Cu toții, 
într-un fel sau altul, și-au 
exprimat hotarirea de a munci 
cu tot elanul pentru continua 
întărire și înflorire a gospo
dăriei- Și în primul- rînd de 
a contribui la terminarea cu 
succes a acestei campanii a- 
gricole. Au 
și părinții 
Unii dintre 
vintuL Au 
nan: despre 
marâ din trecut, despre viito
rul minunat deschis de partid 
în fața tineretului, al colecti
viștilor.

—Era trecut de miezul nop
ții și lumina tot mai ardea in 
camera instructorului raional 
U.TAL In față avea un caiet 
deschis iar lingă caiet, cu rin- 
durile subliniate, o 
„Cum putem obține 
de porumb 
la hectar*.

fost în adunare 
multor tineri, 

ei au luat cu- 
vorbit emoțio- 

tinerețea lor a-

de 5.000 
Studia.

broșură : 
o recoltă 
kg boabe

PETRU ISPAS

Adunări generale bogate în conținut
în cadrul adunărilor generale 

U.T.M. ale anului al ii—lea romino- 
magh-ar de la Facultatea de fi
lologie din Cluj sînt dezbătute 
toate aspectele activități studen
ților din organizafia noastră, in- 
sistîna'u-se asupra formării unei 
înalte pregătiri politico-ideolo- 
gice îmbinată armonios cu o so
lidă pregătire profesională. In a- 
dunările U.T.M. au fost prezentate

re‘era:e despre „Studentul în so
cietate", „Chipul moral al comu
nistului". „Grija față de avutul 
obștesc" etc.

Pe marginea acestor referate 
s-au purtat vii și interesant© dis- 
cufii făcîndu-se referiri concrete 
la activitatea 
stre de an.

organizafiei noa-

ION ILIEȘ
student

Gazeta vie a uzinei
Brigada artistică de agitație a 

Uzinelor mecanice din Tr. Seve
rin desfășoară o bogată activita
te prezentînd numeroase specta
cole atjț în cadrul uzinei, cît și 
în multe localități din raion.

Colectivul de creație al brigă
zii și-a propus să pună In repe
tiția două programe, unul cu spe
cific de uzină și altul axat pe 
problemele întăririi economico-

Florian Gafițeanu și Domnica Tamhris de la Fabrica de antibiotice din lași urmăresc cu a- 
tenfie procesul de fabricație a medicamentelor.

Foto: I. CUCU

Se electrificâ 
comuna

De curînd, cu prilejul va] 
canței, mi-am revăzut cornul 
na natală : Pănătău, raioniM 
Cislău. Ea devine din zi în 21 
tot mai frumoasă. Acum est] 
în construcție un frumos că’ 
min cultural, se lucrează in
tens la electrificarea ei. -

In numai o lună și jum» 
tate de cînd au început lucrai 
rile, o parte a și fost electrif 
ficată. In seara zilei de oi 
martie s-a aprins pentru pri*  
ma oară lumina electrică în 
satele Sibiciu de Jos, Plăișoi, 
și într-o parte a satului PănăU 
tău, care aparțin de comunei 
noastră. In totul, rețeaua eleci 
trică se întinde acum pe 6 
distanță de aproximativ 3 km\ 
Colectiviștii sînt hotărîți să-și- 
respecte angajamentul p&\ 
care și l-au luat ca pînă la L 
Mai toate cele 5 sate ale col 
munei noastre să fie electri-j 
ficate. Se continuă săpatul | 
gropilor, procurarea din re*  
surse locale a stâlpilor de re-i 
țea și amplasarea lor.

Prin munca patriotică
pusă de colectiviștii vîrstnic 
și tineri a fost realizată o ej 
conomie de 10.000 lei față de^ 
devizul întocmit. Cei mai har
nici s-au dovedit a fi^ colecti
viștii Matei 
Lupu, Dinu 
alții.

ELENA

de-

Plăiosu, Gheorghe 
Gh. Ion și mulți

NICOLAESCU
elevă

Experiența elevilor
seral

Sîntem în sediul organizației 
C.T.M. din secția motoare a U- 
xinelor ^23 Au rust"’ din Capi
tală. Interlocutorii noștri sînt 
șase tineri: Nicolae AneheL 
strune ar, cler in elaaa a VII I-a 
a școlii medii serale. Soare Mi
halache, tot strungar, cler în 

- clasa a X-a a școlii medii serale, 
| Sandu Aurel, frezor și Muntea- 
• nu Aurel, strungar, elevi în cla

sa a Xl-a, Mereuță Dumitru, e- 
lectrician, absolvent al școlii me
dii serale, Nedelcu Petre, secre
tarul comitetului U.T3L din 
secția motoare.

Discuțiile s-au înfiripat re
pede.

— Nu este greu să vorbim 
despre învățătură, a început Ni
colae Anghel. Dimpotrivă, ne 
este cu totul la îndemînâ, de
oarece această problemă consti
tuie o preocupare de bază a ti
nerilor noștri. De învățat, învă
țăm toată viața, dar timpul cel 
mai potrivit pentru aceasta este 
acum, cînd sîntem tineri. în a- 
fara diferitelor cursuri de ridi
care a nivelului cunoștințelor 
tehnice, de ridicare a calificării 
etc., pe care le urmează majori
tatea membrilor secției noastre, 
peste 60 de tineri din secție sînt 
elevi la școala medie serală.

— Noțiunea de învățătură, 
spune, luînd cuvîntul, secretarul 
comitetului U.T.M., Petre Ne
delcu, cuprinde totodată grija 
tovarășilor de muncă, ajutorul 
pe care ei ți-I dau pentru a-ți 
crea toate posibilitățile ca să

mergi la școală, încrederea că 
după fiecare zi ce trece te în
torci la mașină mai pregătit să 
lucrezi mai mult și mai bine.

Toți muncitorii-elevi eu care 
stăm de vorbă au obținut bune 
rezultate la învățătură și sînt și 
fruntași în producție. Iată, de 
pildă. Nicolae Anghel, din clasa 
a X IlI-a, pe semestrul I are o 
singură medie de 7, iar restul, 
toate, numai de 9 și 10. într-o 
situație asemănătoare se află fre
zorul Sandu Aurel, din clasa a 
Xl-a, care în afara unei medii 
de 7, în dreptul său, în catalog, 
figurează medii de 8, 9 și 10.

— Nu este, desigur, ușor să 
lucrezi în producție și să urmezi 
și școala serală — ne-a spus Ni
colae Anghel. Principalul însă 
este să ai voință, să fii dîrz în 
a-ți atinge scopul propus. Și 
voința, dirzenia, presupun tot
odată seriozitate. Dacă te carac
terizează voința și seriozitatea, 
atunci vei putea fi totdeauna 
prezent la cursuri. Și a fi pre
zent la cursuri, a asculta cu a- 
tenție explicațiile profesorilor, a 
lua notițe, înseamnă a pleca cu 
lecțiile învățate aproape în în
tregime din timpul orelor. Pen
tru o frecvență regulată și pen
tru a învăța lecțiile din timpul 
orelor sînt create toate condi
țiile — intervine Sandu Aurel.

Cursurile sînt fie dimineața, 
fie după-amiază, în raport cu 
schimburile în care lucrăm noi. 
Nu sîntem reținuți Ia uzină pen
tru alte activități, aceasta numai

epre a putea merge cu regulari
tate la școală. Aici găsim profe
sori bine pregătiți, care se stră
duiesc să predea în așa fel, încît 
să înțelegem și să ne însușim 
din clasă materialul. De aseme
nea, în uzină șvem în perma
nență sprijinul tinerilor ingineri, 
care s-au angajat să-i ajute pe 
elevi în rezolvarea problemelor 
mai grele, neînțelese la școală.

Revenind, Nicolae Angliei 
spune : pentru o însușire temei
nică a cunoștințelor este nece
sar, desigur, să mai citești și 
acasă. Colegi noștri spun mereu 
că n-au totdeauna timp să în
vețe, ceea ce, în mare măsură, 
nu corespunde adevărului. Dacă 
ști cum să-ți planifici timpul, 
reușești nu numai șă înveți, dar 
să te ocupi și de familie, să 
mergi și la spectacole, reuniuni, 
să mai citești o carte etc.

— Atunci cînd nu se reușește 
să se facă acest lucru, intervine 
în discuție secretarul U.T.M., Pe
tre Nedelcu, de fapt cînd nu 
există preocupare, voință și mai 
ales seriozitate în muncă, tre
burile nu merg bine. în secția 
noastră avem exemple și de ti
neri care merg prost cu învăță
tura și nici în producție nu sînt 
străluciți.

în urma discutării situației lor 
în adunările generale U.T.M. — 
continuă Petre Nedelcu — în 
urma sprijinului primit din par
tea colectivelor de muncă, situa
ția acestor elevi a început să se 
schimbe în bine.

— Datoria noastră este să-?, 
sprijinim în continuare — spune, 
luînd cuvîntul, electricianul Du
mitru Mereuță — să-i facem să 
se pătrundă și ei de faptul că a 
învăța temeinic și continuu ne 
obligă mașinile cu care lucrăm, 
mereu mai perfecționate, ne 
obligă motoarele de înaltă teh
nicitate, care ies din mîinile 
noastre, ne obligă, așa cum spu
neau tovarășii mei, viața, societa
tea. Cunoștințele pe 
însușim în 
poate mai 
noastră de 
du Aurel, îl preocupă, 
mentul de față, c i-ri 
portantă. El a mai realizat încă 
două pînă acum. Dacă întrebați 
pe fiecare dintre cei de față vă 
vor răspunde că visează să de
vină inginer. Și visurile sînt 
foarte aproape de realitate. Eu 
sînt pasionat de studiul comu
nicațiilor prin radio. în vara a- 
ceasta voi da examen de admi
tere la Facultatea de electronică, 
în prezent urmez cursurile de 
pregătire. La cursurile de pregă
tire sînt prezenți și Sandu Au
rel și Soare Mihalache, care vor 
să urmeze mecanica. Anghel abia 
a intrat în școala medie, dar 
nici nu se gîndește să nil ur
meze electronica. Exemplul unor 
tovarăși de muncă de-ai noștri, 
în. prezent «tudenți sau ingineri, 

însuflețește.

care ni Ie 
școală sînt cum nu se 
folositoare în munca 

fiecare zi. Pe San- 
_ , , în mo-

față, o inovație im-

GH. ȘOVU

dispensare veterinare

1 Mai -Ploiești se lucrează la scheletul unei noi insfa- 
lafii pentru sondele de foraj.

Foto: N. STELORIAN

Și ei sir>f un semn el primăverii 1

organizatorice a goipodă-iJor 
agricole colective.

Cu noul program brigada a 
prezen‘at în ultimul timp 10 spec
tacole, in comunele: Prunișor, 
Simian, Bresnrta, Broscari ji ahe'e 
la care au panic pat pes*e  3000 
de colectiviști.

Cu prilejul discutării pla
nului de producție, în cadrul 
adunării generale a gospodă
riei colective din satul T. Vla- 
dimirescu comuna Salcia — 
raionul Turnu Măgurele, co
lectiviștii au hotărît să folo
sească terenurile în pantă 
pentru plantarea pomilor fruc
tiferi și a viței de vie.

Cu cîteva zile în urmă s-a 
început terasarea acestor te
renuri. La această acțiune un 
deosebit aport îl aduc tinerii 
colectiviști, care organizați 

brigăzi și echipe desfășoa- 
o muncă susținută. Pînă 
prezent s-au terasat 6,50 
din cele 8 hectare plani

ficate, care vor fi plantate cu 
viță de vie nobilă.

ARISTICA BÂGHINÂ 
lăcătuș

MIHAI IANA
tâmplar

ÎN FIECARE ZI O ACȚIUNE INTERESANTĂ
n hala turnăto
rie de la Uzinele 
„7 Noiembrie'*  din 
Craiova există o 
tablă mare. Ea dă 
răspuns la între
barea pe care fie

care tînăr din secție și-o pu
ne în mod firesc după orele 
de muncă:

— Astăzi, vineri la ora 17, 
tinerii din sectorul nostru sînt 
invitați să viziteze muzeul 
„Procesul luptătorilor cefe
riști și petroliști din iunie— 
iulie 1934“.

A doua zi, Iordan Popescu, 
responsabilul cultural în bi
roul organizației U.T.M. pe 
sector, șterge tabla și scrie 
anunțul cu acțiunea ce se or
ganizează în ziua respectivă. 
Deci, sîmbătă :

Vizionarea filmului „Pace 
noului venit**  ; pentru șahiștii 
sectorului (aproape 20 de 
neri) va avea loc la club 
concurs de șah.

— Duminică : vizionare 
lectivă la teatru și cinema 
(participă și cei aproape 30 de 
tineri elevi de la seral).

Și zilnic sînt înscrise pe 
tablă acțiunile cultural-edu
cative la care tinerii sînt che
mați să participe în orele li
bere.

ti-
un

co-

— Luni: concursul „Cine 
știe răspunde" cu tema: „Că
lătorie prin regiunea Oltenia”. 
(Pînă la concurs toți cei 76 de 
tineri din acest sector s-au 
întrecut între ei pe grupe 
U.T.M.).

— Marți: la Casa de cul
tură a sindicatelor din oraș, 
medalion muzical „Ludwig 
van Beethoven**.  în aceeași 
zi la club s-a organizat pen
tru iubitorii tenisului de 
masă și șahului întîlniri a- 
micale.

— Miercuri : seară literară. 
„Din lirica noastră contempo- 
rană“, versuri incluse în bi
bliografia concursului „Iubiți**  
cartea**  (Din 76 de tineri din 
sector, 49 sînt purtători ai in
signei, ceilalți se pregătesc 
ca pînă la sfîrșitul anului să 
nu mai existe nici un tînăr 
fără insigna „Prieten al 
cărții").

— Joi: „Joia tineretului**,  
In program : Informare asu
pra principalelor evenimente 
politice internaționale; dansul 
eroilor din cărți; jocuri dis
tractive ; concurs de dans.

Și astfel nu există zi în care 
la activitatea culturală să nu 
fie antrenați toți tinerii.

Cum s-a ajuns la acest re
zultat? Munca de atragere a

tinerilor la viața culturală 
a fost, nu de mult, dezbătută 
în adunarea generală U.T.M. 
Cîteva ceasuri utemiștii au 
discutat despre necesitatea pe
trecerii cu folos a orelor li
bere. S-au stabilit atunci mă
suri organizatorice, care aveau 
ca scop atragerea tuturor ti
nerilor din sector la activita
tea culturală. Atenția a fost

tive. Iată de pildă cazul lui 
Alexandru Olăroiu. Acesta 
era un tînăr care începuse să 
întîrzie de la lucru iar în orele 
libere nu participa la acțiuni
le organizate cu întregul co
lectiv. în schimb, își făcea un 
„merit“ din faptul că era ne
lipsit de la chefuri. Dar 
membrii biroului U. T. M. 
și-au dat seama că Olă-

Cum ie ocupă organizația U. T. M. 
din sectorul turnătorie al Uzinelor 

„7 Noiembrie" — Craiova de organizarea 
timpului liber al tinerilor

îndreptată spre acei tineri 
care nu veneau deloc pe la 
club, irosindu-și timpul liber 
în plimbări interminabile pe 
străzile orașului. S-a ajuns la 
concluzia că trebuie discutat 
cu fiecare tînăr în parte în 
așa fel încît nici unul dintre 
ei să nu rămînă în afara ac
tivității culturale. De ce era 
necesar aceasta ? Pentru că 
preocupările fiecăruia trebu
iau cunoscute astfel ca orga
nizarea manifestărilor să răs
pundă operativ și eficient 
unor necesități practic educa-

roiu, în ciuda comportă
rii sale, nu-i un tînăr lipsit 
de calități, că schimbarea în 
comportarea sa era urmarea 
influenței unor așa-ziși prie
teni cu care își petrecea, sau 
mai bine zis își pierdea timpul 
liber. Tînărul maistru Vasile 
Popescu, membru în biroul 
organizației U.T.M. pe secție, 
și-a propus să-1 cunoască 
mai bine. încetul cu încetul au 
văzut amîndoi că au multe 
preocupări comune — discu
tau despre sport, despre fil
me. S-au împrietenit. Au mers

împreună la acțiunile organi
zate la club ; uneori Vasile 
Popescu propunea chiar ca 
Olăroiu să răspundă de orga
nizarea unor acțiuni din ca
drul serii culturale de la 
club. încrederea care i s-a 
arătat a avut darul să-1 pună 
pe gînduri, să se privească cu 
mai multă seriozitate ca pînă 
atunci și să-1 disciplineze.

Cele 7 grupe U.T.M. din 
sector urmăresc și îndrumă 
activitatea fiecărui tînăr atît 
în producție cît și în afara 
ei. S-au putut organiza astfel 
acțiuni diferențiate 
libere ale tinerilor, 
zînd preocupărilor și 
țelor lor. Grupa U.T.M. nr. 6 
(organizator Constantin Popa) 
este un exemplu pentru cele
lalte grupe. Fruntași în mun
că, cei 12 membri ai grupei 
din care 6 urmează liceul se
ral sînt de multe ori împreună 
și după terminarea orelor de 
muncă. Se acordă o 
susținută lecturii, 
purtători ai insignei , 
al cărții**  din grupă 
pe ceilalți să obțină

Desigur petrecerea < 
a timpului liber cere organi
zarea și a altor acțiuni inte
resante, bogate în învățămin
te. Dumitru Ioviță, secretarul 
biroului U.T.M. de sector, își

in orele 
răspun- 

dorin-

> atenție
Cei 7 
„Prieten 
îi ajută 
insigna, 

cu folos

dă seama ori de cîte ori vor
bește cu tinerii că în proble
ma organizării timpului liber 
se află abia la prima literă din 
alfabet — cum îi place să 
spună. Mai sînt multe de fă
cut pentru ca dorința fiecărui 
tînăr să fie împlinită. Iată 
activitatea artistică a sectoru
lui. E firavă. Tinerii Aurel 
Simion, Vasile Avram, Marica 
Aurora, Marian Trană, Con
stantin Muta ar dori să facă, 
parte dintr-o brigadă artistică 
de agitație sau o echipă de 
dansuri. In sector, de ase
menea, sînt mulți iubitori 
de sport. Unii activează în 
echipele uzinei. Nu s-ar putea 
organiza însă asemenea echi
pe și pe sectoare în care să 
fie atrase și fetele ?

Rezultatele la care s-a a- 
juns în acest sector printr-o 
preocupare atentă a organi
zației U.T.M. față de organi
zarea timpului liber al tine
rilor trebuie să constituie pen
tru utemiștii de aici ca și pen
tru membrii biroului U.T.M. 
un bun punct de plecare la 
care să adauge în fiecare zi, 
noi acțiuni, cu bogat conținut 
educativ, folositoare pentru 
continua lor dezvoltare.

VIORICA QRIGORESCU

în regiunea Maramureș
In comunele Co- 

roeni și Poienele de 
sub Munte din re
giunea Maramureș 
se construiesc dis
pensare veterinare, 
iar la Baia Sprie 
se fac ultimele lu
crări pentru a se da 
în funcție o stație 
de însămînțări arti
ficiale.

în ultimii ani în 
numeroase sate șl

comune din această 
regiune, unde o 
parte însemnată a 
locuitorilor se în
deletnicesc cu creș
terea animalelor, au 
fost construite dis
pensare veterinare, 
iar la Satu Mare, 
Cărei, Sighet, Baia 
Mare, Lăpuș și Vi- 
șeu — spitale vete
rinare.

In Maramureș

sînt în prezent 48 
de dispensare și 
spitale veterinare, 
unde în anul 1938 
nu exista nici o u- 
nitate sanitară ve
terinară. Numărul 
medicilor veterinari 
â crescut în această 
perioadă de 3 ori, 
iar al personalului 
mediu sanitar vete
rinar de peste 5 ori.

(Agerpres)



Sesiunea nu se pregătește 
în sesiune

contribuie la desfășu- 
seminariilor în bune

dunările generale 
U.T.M. care au 
avut loc în Insti
tutul de mine din 
Petroșeni la în
ceputul semestru
lui al II-lea ca și

coEtsfă turile profesionale pe 
grupe și ani au evidențiat 

că numai o pregătire 
tentă, bazată pe stu- 
ifund, poate duce la re- 

Le bune. în fiecare an de 
i au fost arătate me- 

folosite de studenți 
ca Bangala Andrei, 
Petru, Golda Vasi- 

un Iulian în conspec- 
bibliografiei, s-a anali- 
importanța lucrărilor 
e de laborator, contri
ve care o aduc semina- 

insușirea materiilor 
Multe învățăminte au 

tras studenții Aniș 
Mustață Traian din 

aspră a colegilor de 
iint singurii restanțieri 
:1 IV al Facultății de 
Desfășurarea adunări- 

aerale U.T.M., atitudi
ne’.irită a majorității 
miilor împotriva restan- 
l:r și a mediocrității, mă- 
? concrete, operative sta- 

repartizarea studenților 
Veri pentru a fi ajutați 
stenții tineri din insti- 

botărîrea ca restanțierii 
s;ină examene în prese- 

sarcini pentru fiecare 
a al grupei, așa cum 
ut la anul III Elec- 

nică, atmosfera de stu- 
Ezsținut în acest trimes- 

ează premizele unor re- 
bune. Comitetul 

pe institut, analizînd
i semestrului I, a ajuns 

ocluzia că în unele gru- 
nurajutorarea nu a fost 

organizată. în semestrul 
și reorganizarea judi- 
a grupelor de întraju-

Foto: AGERPRES

'.-a martie, studioul cine- 
irâfic „Alexandru Sahia“ a 

noi filme documentare, 
iță popularizată, de edu- 

șaniiară sau pentru uzul

torare < 
rarea s 
condiții.

Din consfătuirile profesiona
le lunare s-a desprins un fapt 
negativ față de care s-a 
creat opinie colectivă. Stu
denți ca Mihai Niculescu, 
Ion Vasile (anul IV 
tromagnetică) nu 
la seminarii dar „afișează 
superioritate vizibilă" ț‘ 
indisciplinați. Studenții 
pelor din care fac parte 
citați nu au purtat discuții 
imediat după seminar despre 
atitudinea acestora, i-au lă
sat așteptînd probabil o șe
dință de grupă sau adunare 
generală. Ei au uitat de da
toria de a interveni prompt 
atunci cînd este nevoie de a 
da un ajutor imediat celor ce 
au manifestări necugetate. 
Pregătirea temeinică a consfă
tuirilor profesionale și atitu
dinea intransigentă, în care 
acea îngăduință „fals cole
gială" a dispărut, a dat de 
gîndit multor studenți. Mai 
sînt însă în institut cîțiva ca 
Jega Elena, restanțieră la 
toate obiectele sesiunii din ia
nuarie, deși repetă anul, Po
pescu Mihai, Gegan Vasile, 
care nu vor să învețe din fe
lul cu care studiază colegii 
lor.

Analiza rezultatelor sesiunii 
din ianuarie a arătat că un 
rol important în pregătirea 
studenților — pe lîngă adu
nările și consfătuirile despre 
a căror eficiență am vorbit — 
îl are organizarea educativă 
a timpului liber, agitațîa vi
zuală și aceasta nu numai la 
nivelul institutului dar și al 
facultăților și grupelor. Citi
rea presei și comentarea unor 
articole și reportaje, îndru
marea spre cărțile de litera
tură prin recenzii, organizarea 
unei activități multilaterale la 
club, vizionarea de filme și 
spectacole, discutarea în gru
pe a unora din spectacolele 
vizionate, preocuparea pentru 
felul în care este respectat 
programul din cămine (inclu-

Elec- 
răspund 

“o 
și sînt 

gru- 
cei

siv orele de odihnă), agitația 
vizuală, vie, mobilizatoare, 
prin gazeta de perete, pa
nouri, lozinci, au fost cîteva 
din măsurile pe care studen
ții le-au propus în discuții. O 
bună parte din ele s-au rea
lizat. La club se organizează 
seri de noutăți tehnice, infor
mări politice pe teme inter
naționale, audiții muzicale, 
studenții citesc multe cărți de 
literatură, la gazetele de pe
rete din cămine și institut sînt 
popularizate la timp, realiză
rile, experiența pozitivă și sa
tirizate unele aspecte, negati
ve. Cu toate acestea, discu
țiile asupra cărților nu sînt 
organizate,, nu există în insti
tut, pe coridoare și în săli Ide 
curs, lozinci mobilizatoare în 
vederea viitoarelor examene, 
nu. există un panou al trurita? 
șilor, iar la stația de radio 
amplificare a căminului, o 
frumoasă acțiune de organi
zare a emisiunilor locale, cu 
bune rezultate educative a 
fost neglijată în ultima vre
me, cu toate că cenaclul li
terar al institutului poate 
furniza un bogat material 
pentru această emisiune.

Munca perseverentă, îndrur 
marea, instruirea permanentă 
a activului U.T.M. și al aso
ciației studenților, frecvența 
bună a studenților, la cursuri 
și seminarii, la lucrările de 
laborator, discuțiile în semi- 
narii, intervenția operativă, 
prin diferite forme acolo unde 
există lipsuri, .ajutorul concret 
acordat celor rămași în urmă, 
îmbunătățirea simțitoare a 
frecvenței la consultații, per
severența în studiu, care se 
observă în. cadrul fiecărei gru
pe, dovedesc că marea majo^ 
ritate a studenților și-au în
sușit concluzia firească 
prinsă 
dentei
•siunea 
siune" 
rea că 
mai bune în viitoarea sesiune.

„Orice meserie
Conducerea școlii de 8 ani 

din comuna 
nu de mult, 
sei a Vil-a 
ma : „Orice 
moașă". La această discuție 
au fost invitați elevii din co
mună care urmează cursurile 
școlilor profesionale și școlilor 
medii și care erau atunci in 
vacanță. Elevii școlilor profe
sionale au vorbit despre felul 
cum se pregătesc ei pentru a

Letca a organizat 
pentru elevii cla- 
o discuție pe te- 

meserie e fru-

A. V. Savinov: „Legile logice
ale gindirii“

AL. ANDRIȚOlU

Soare, vînt și mări
Nimeni nu poate-nțelege mal mult, 
decît noi, comuniștii, frumusețea dîn soare. 
Primăvara pornește spre nord. Eu ascult 
energia solară cu toridu-i tumult 
în viitoarele ei rezervoare.

Nimeni nu poate-nțelege, visînd, 
ca noi, comuniștii, că vîntul stîrnit și furtuna 
se pot tălmăci în lumini. Eu în fiece vînt 
centrale eoliene aud fremătînd, 
și făcîndu-se cu strălucirea totuna.

Nimeni nu poate-nțelege ca noi
ca noi, comuniștii, frumusețea din mări șl-'®eeane.
Primăvara pornește spre nord. E fluxul în toi, 
centrale maritime, clocotitoare și noi, 
dăm faimă visărilor contemporane.

ȘTEFAN IUREȘ

I N
Evlavios atunci cînd n-avea treabă, 
El se simțea o vietate slabă, 
Cercînd să mulțumească, în zadar, 
Toți sfinții prăznuiți în calendar

Locuiforii noului cartier mun

citoresc Țiglina din Galați au 

acum și noi pasiuni.

Foto i AGERPRES

Rîvnind să afle ce-o să-i fie scrii 
11 bîntuia neliniștea în vis 
Cu niște semne tulburi și deșarte 
Ca umbra unui fum peste o carte.

des- 
din rezultatele prece- 
sesiuni, aceea că „se- 
nu se pregătește în se- 
și confirmă convinge- 
rezultatele vor fi mult

NICOLAE DRAGOȘ

e frumoasă"
deveni muncitori bine prcgâ- 
tiți, despre minunatele condi
ții ce le sînt create in acest 
scop. Mulți dintre elevii ©le
sei a Vll-a. prezenți la aceas
tă discuție, și-au exprimai do
rința de a urma cursurile șco
lilor profesionale care pregă
tesc cadre atit pentru agricul
tură cit și pentru industrie.

PROCA NICOLAE 
profesor

N
umeroase și deosebit de 

interesante sînt proble
mele pe care gîndirea 

le pune... gîndirii însăși. Jus
ta înțelegere a problemelor 
teoretice și practice ale pro- 
cesuluț de cunoaștere, însușirea 
legilor elementare și regulilor 
de construire și dezvoltare a 
ideilor^ în vederea 
rii, a schimbului de 
oameni în procesul 
lor ele producție — 
asimilarea profundă 
tințelor din domeniul logicii. 
O contribuție valoroasă in 
acest sens o constitute lucra
rea lui A. V. Savinov: ,1^- 
gile logice ale gindirii*.  apă
rută de curind in Editura 
Științifică.

...
lumina materialismul dia
lectic. a kgitor logicu forma
le ale ginairu. aurarul preci
zează. înainte de toaxe. în
semnătatea teoretică ș: prac
tică a acestei cercetăn.

Arătînd că dtejectica ma
terialistă nu exclude îio^ca 
formală cL cis^pocrivă. pe 
baza matmafiaBr'rrî dake- 
tic și istoric, aceas&a capătă 
f undazterterea ■ ■ 
autorul scrie: JLagja for
mală este • kgkă «fa fViri

fknw, tară sub graaaatica șc**  
UriLjări iriMLh ti rertife-

Posturile

cunoaște- 
idei intre 
activității 
presupun 
a cunoș-

ale nutenatieii elementare nu 
e-.r «2 ne descurcăm
■M !■ de toate zilele,
niei intr-e eereetare științifi
că. cupă crin, fără o trainică 
Inscrire a gramaticii nu ne 
puteas nici în viața
practici, mei în activitatea li
terară. ta același fel, logica 
claBcafart eoBstituie treapta 
premerrâirare spre însușirea 
giatirii teoretice".

saNkriui autorul — arată 
câ loc^a elementară a apărut 
ca o 0»eralxzare a condițiilor 
eâcaaeBtare de cunoaștere și a 
devenit in aiod istoric un mij
loc ai srtumtnilni de idei, în- 
tr-o nmginrttă legătură cu 
adMMea de producție și de 
aitt noted a oamenilor.

Contribuție creatoare la re- 
aotvarea — încă în curs — a 
onor tapocteto probleme ale 
5ogjc^_ .-ararea lui A. V. Sa- 
vtaor — ce ae adresează în
deosebi rtwif nțiloi și cerce- 
•itorijar domeniul științe
lor numnrte. precum și ca
drelor dădsrticr — reprezintă 
: vatoroasâ încercare de sin
teză a camr nțelor dintr-un 
ăor-mia al rninței despre gîn- 
-~re Euporters nu numai prin 
:mpiicaV<» sa> teoretice dar 
li prm crie practice.

X FLOBJAX

Să ne cunoaștem 
regiunea

De curînd, la Institutul pe
dagogic de 3 ani din Galați, 
a avut loc, in prezența a 
peste 400 de studenți și cadre 
didactice, un concurs „Cine 
știe, câștigă" organizat de con
siliul asociației studenților cu 
tema „Dezvoltarea regiunii 
Galați în anii regimului de
mocrat-popular".

Studenții au dat dovadă 
că-și cunosc bine regiunea în 
care locuiesc și învață. Ei au 
răspuns cu precizie și clari
tate la întrebările juriului. 
Studenții Oancea Vasile, Mun- 
teanu Floricași Delcea Gheor- 
ghe, din anul II — facultatea 
de matematici — au totalizat 
205 puncte, iar Deaconescu 
Elena, Antohi Constantin și 
Seria Ruxandra din anul I 
facultatea fizico-chimie — au 
obținut 170 puncte.

Parii ci punților la concurs 
li s-au acordat premii în cărți 
și o excursie gratuită itinera- 
riul Galați — București — Con
stanța.

CORNELII’ STOICA 
student

Privește-1 azi ! Stăpîn pe cîmp și roade 
Și-acum trimite timpului iscoade : 
Creion, hîrtie, calcul, plan cuminte. 
Și omu-și vede sporul dinainte.

Deochi, descîntec, făcătură, vrajă, 
Tot întuneric împletit în mreajă 
în care prins, mai rău decît sobolii 
Orbecăia, să dea de capăt bolii.

Pe toate le-a răpus, ca să învingă 
încrederea în medic, în seringă, 
Și-n setea lumii de-a pătrunde-o lege 
Și-n forța lumii cînd o înțelege.

întreg trecutul de eres și teamă
Sub microscop se rupe, se destramă, 
Privirile străpung mai îndrăznețe,
Aripi mai mari, vor zbor mai-nalt să-nvețe

Ca fostul rob să nu se mai despartă 
De oaspele ce i-a intrat pe poartă 
Științe — ploaie caldă peste țarini 
în evul nou cu Titovi și Gagarini...

A I. ZÂINESCU

Cel mai tînăr cîntec
Ați ascultat pe șesuri cel mai tînăr 
Ca un șuvoi de ploaie călătorind pe 
Trec clipele pe frunte ca păsările-n 
Cînd se întorc pe șesuri, migratoare,

cînteo 
cer? 
stol

Și se aud toți arborii acestei primăveri
Cu mii de ramuri verzi ’nălțîndu-se spre soare. 
Se limpezește cîmpului tot chipul 
întinerit acum și fără-asemă nare.

rele Maria Cotîrfă și Flo- 

Căprioru de la țesăforia 

cca'a din 1907" din Capitală 

r’-d despre aspectul unei 
noi fesături.

Filme 
documentare 

romînești

il „Trei strigăte pe Bistri-
u, ’SZ3 episoade din construc- 

H drocentralei „V. I. Lenin" 
i B.caz. Aspecte din munca 

tndr ar sînt oglindite în 
,1 „Scoicile n-au vorbit nici- 
J“, consacrat scoaterii la su- 
a â a unei epave.

■ domeniul științelor populari- 
1, studioul a produs filmele 
ase plastice", „Lemnul de re- 

>-’■5“ și „Urme pe zăpadă", 
fr-.anul inimii" — un film de 
:at e sanitară — arată cauzele 
5;năvirii copiilor de reuma- 
, măsurile de prevenire și de 

are a bolii.
Pentru uzul școlilor a fost rea- 

_rât filmul „Centrale electrice" 
;=-e, prin machete și desene, 
prezintă principalele părți ale 

termocentrale, modul ei de 
funcționare.

(Agerpres)

Noi cluburi 
și case de cultură

în momentul de față în țară 
se află în construcție 12 noi 
cluburi și case de cultură ale 
sindicatelor. Noile instituții 
culturale se ridică la Brăila, 
Oțelul Roșu, Piatra Neamț, 
Tulcea, orașul Victoria și în 
alte centre. Ele sînt prevăzu
te cu săli de spectacole de cîte 
600-1.000 de locuri, săli de 
lectură și pentru conferințe, 
cu biblioteci, săli destinate ac
tivității cercurilor de artă 
plastică, foto, aero și navomo- 
delism etc.

Sindicatele din țara noastră 
dispun in prezent de 276 clu
buri și case de cultură în ca
drul cărora își desfășoară ac
tivitatea numeroase formații 
artistice.

(Agerpres)

utemiste de control
în raid-anchetă

Cum ne ridicăm
calificarea profesională

Calitatea, în secția panouri mari

In noi a fost această fierbinte revărsare 
Și am pornit cutezători
Să cucerim belșuguri noi
Și să-mplinim făptura ogorului cel mare.

FLORIAN SAIOC

Spre comunism

preocupare de sea
mă a Comitetu
lui U.T.M. de la 
S.M.T. Casimcea, 
regiunea Dobro
gea, este și îndru
marea permanen

tă a activității postului ute
mist de control.

Pentru a asigura eficacitatea 
activității postului utemist de 
control, comitetul U.T.M. se în
grijește ca acesta să acționeze 
pe baza unui plan judicios în
tocmit care să abordeze teme 
strîns legate de sarcinile pro
cesului de producție, de mo
bilizarea tinerilor mecaniza
tori în întrecere pentru a 
realiza lucrări de 
bună calitate și la timp.

O metodă bună folosită de 
postul utemist de control de la 
S.M.T. Casimcea o constituie 
raidurile anchetă. Astfel, în 
perioada iernii, el a organizat 
un raid cu tema „Calitatea re
parațiilor11. In urma acestui 
raid, în afară de 
gazeta „Vorbește 
mist de control" 
blicate materiale 
larizau pe tinerii 
reparații de cea mai bună ca
litate, precum și materiale ce 
luau atitudine împotriva celor 
ce nu acordau atenția cuveni
tă calității, colectivul postului 
utemist de control a făcut 
conducerii 
propuneri 
generalizarea metodelor bune 
folosite de fruntașii în pro
ducție, privind aplicarea în a- 
telierul mecanic a inițiativei 
tinerilor de la Uzina de auto
buze 
rești.

Un 
câtva 
fost și acela cu tema: „Cum 
ne ridicăm calificarea profe
sională". Analizînd frecvența 
la lecții și modul cum se pre-

cea mai

faptul că la 
postul ute- 
au fost pu- 
care popu- 
ce efectuau

S.M.T. 
concrete

Casimcea 
privind

și troleibuze din Bucu-

alt 7
timp

raid 
) in

efectuat cu 
urmă a

gătesc cei 35 de tineri partici
pant la cursurile de ridicare 
a calificării profesionale orga
nizate de conducerea S.M.T. și 
comitetul sindicatului, postul 
utemist de control a luat atitu
dine împotriva tinerilor ce a- 
veau o frecvență slabă la in- 
vățămîntul profesional, care 
nu studiau literatura tehnică 
indicată de lectori. Concomi
tent cu aceasta, a propus orga
nizarea ajutorării la învăță
mântul profesional a tinerilor 
ce întâmpinau greutăți în a- 
profundarea materiilor preda
te, de către tineri cu o bund 
calificare și experiență bogată 
în producție.

In afară de raidurile efec
tuate la nivelul stațiunii, pos
tul utemist de control, îndru
mat de comitetul organizației 
de bază U.T.M. inițiază 
raiduri separate pe brigăzi de 
tractoare în urma cărora scoa
te ediții speciale ale gazetei 
chiar la locul de muncă. Un 
astfel de raid a organizat de 
curind la brigada de tractoa
re condusă de comunistul Da- 
che Ștefan, raid ce a analizat 
modul în care tinerii se îngri
jesc să efectueze în cadrul 
campaniei agricole de primă
vară lucrări de cea mai bună 
calitate.

Această activitate a postu
lui utemist de control orien
tată spre problemele majore 
ale procesului de producție 
este mult apreciată de colecti
vul de muncă al S.M.T. Ca
simcea. In acest fel, postul 
utemist de control contribuie 
la mobilizarea tinerilor meca
nizatori in întrecerea pentru 
efectuarea lucrărilor agricole 
de primăvară la timp și de 
cea mai bună calitate.

ȘERB IOSIF 
activist al Comitetului 

regional U.Tld. Dobrogea

ostul utemist de 
control de la în
treprinderea de 
prefabricate „Pro- 
greșul*  din Capi
tală este apreciat 
de întregul colec

tiv al întreprinderii pentru 
activitatea pe care o desfă
șoară.

Nu de mult, colectivul pos
tului utemist de control a 
efectuat un raid pe tema „Ca
litatea, 
mari*.

Raidul 
timp. La 
afara de 
inginerul 
șeful serviciului control teh
nic de calitate, 
Halischi, șeful 
maiștri, șefi de

, citori fruntași.
S-a constatat 

îmbunătățirea 
panourilor. în 
ganizat între cele 11 brigăzi 
o pasionantă întrecere avînd 
ca principal obiectiv îmbu
nătățirea calității panourilor.

Brigăzile conduse de Con
stantin Stoica. Nicolae An- 
ghel și alții sînt fruntașe pe 
secție. Ele n-au dat nici un 
rebut în cursul acestui an. 
Ne-au interesat în mod deo
sebit metodele lor de muncă.

— Specializarea muncitori
lor pe faze de lucru, orga
nizarea temeinică a muncii 
pentru a putea efectua o tur
nare ritmică. întreținerea ti
parelor pentru turnare, sînt 
căi ce duc la îmbunătățirea 
continuă a calității prefabri
catelor — ne-au spus ei.

Brigăzile conduse de Bene- 
dec Istvan și Dumitru Marin 
au rebutat în luna martie 
cîte un panou. Cauzele care 
au dus la rebutarea lor au 
fost dezvăluite cu ocazia rai- 
dului-anchetă. Astfel, fisura
rea 
mai 
de

în secția panouri

fost pregătit din 
au luat parte, in

La fiecare loc de munca ordine,
m asitat adesea la urmă

toarea scenă : mai multi 
tineri parcurgeau grăbiți 

rîndurile scrise la gazeta 
bește postul utemist de control 
din secția reparații a Uzinei de 
tablă subțire din Galați. Cei vi
zați în gazetă, printre care și 
Nicolae Scotnofis, lăcătuș, Dima

Cornel și Dedu Zamfir, strungari, 
zîmbeau dar... cu amărăciune.

Postul utemist de control de 
aici își aduce contribuția la bu
nul mers al producției, efeefutnd 
raiduri pe teme ca : ,.Folosirea
din plin a timpului de lucru**,  
„Cum aplicăm inițiativa tinerilor 
de ia Uzinele de autobuze și tro
leibuze din București**,  „Reduce-

a
el
colectivul postului : 

Nicolae Dimitriu,

inginerul Dan 
laboratorului, 

brigadă, mun-

cu acest prilej 
simțitoare a 
secție s-a or-

panourilor, cauza cea 
frecventă — e provocată 
nerespectarea proporției

curățenie
rebuturilor" etc. Rezultatul ?rea ______  __

Timpul oe muncă este folosit din 
plin de către tineri, disciplina în 
producție s-a întărit continuu, la 
locurile de muncă domnesc ordi
nea și curățenia, iar procentul de 
rebuturi a fost redus cu peste 
50 la sută.

N. MAFTEI 
lăcătuș

apă-cimenî tse prea
multă apă la cooferpccarea 
betonului). Aceasta se fctim- 
piâ cel mai matt is schimbul 
laborantului de stație Mircea 
Ionescu.

Altă cauză care a fost 
scoasă la iveală cu prilejul 
efectuării acestui raid a fost 
și aceea câ uneori sa se res
pectă ciclul de etizvare (tra
tament termic», deecfrarea 
pieselor se face unec-r. prea de
vreme (aceasta intimriindu-se 
deobicei, spre sfîrșriul zBei 
de muncă sau către sfîrșitul 
lunii).

Colectivul postura utemist 
de control a mai cocxxatat. 
de asemenea, că. des: brigada 
condusă de Ion Cristache. n-a 
dat în ultima vreme mc un 
rebut, ea se situează tomș. pe 
ultimele locuri în ce privește 
calitatea panourilor. Aceesta 
pentru că ad nu se acordă a- 
tenția cuvenită firsă-u pa
nourilor. Față de uni. mun- 
dtori ca Ion Albu și alții, 
care dau dovadă de incfissph- 
nă în muncă, sau fac lucru 
de mîntuială nu se ia o ati
tudine fermă.

Pentru remedierea

neajunsuri s-au făcut și reco
mandă-.1© necesare. Astfel, 
pentru a preintimpina fisura
rea plantelor din cauza etu- 
vării, a-a înființat o condică 
de etuvare, decofrarea fiecă
rui panou sâ se facă numai 
cu avizul controlului tehnic 
de calitate, prin dispecerii de 
producție.

S-au luat, de asemenea, 
măsuri pentru determinarea 
umidității agregatului în fie
care schimb și montarea la 
stația de betenare a unor do
zatoare de apă moderne.

Postul utemist de control a 
propus, de asemenea, ca la 
cursurile de ridicare a califi
cării profesionale ce se vor 
deschide în curind să fie șco
larizați toți tinerii muncitori 
care n-au absolvit asemenea 
cursuri.

A doua zi, la gazete pos
tului utemist de control, au 
apărut rezultatele raidului, 
iar la stația de radioamplifi
care în cadrul emisiunii „Vor
bește postul utemist de con- 

s-a făcut același lucru.
ION FERARl 

postul de corespondenți 
voluntari

„Scânteii tineretului"

Spre comunism nu e bătută cale 
De geruri ocolită ori zădunf, 
Dar bolțile proptite pe furnale 
Sînt arcurile noastre de triumf.

Le văd boltirea țintuită-n stele 
Ecoul muncii noastre le străbate.
Spre comunism vom trece pe sub ele 
Cu frunțile din luptă-nrourate.

Toți tinerii din uzină învață
Pentru a face față cu 

succes sarcinii de a da 
produse de cea mai 

bună calitate, colectivul de 
muncă al Uzinei Industria Sir- 
mei Cimpia Turzii a înțeles 
pe deplin necesitatea de a-și 
ridica continuu calificarea 
profesională.

In acest scop, conducerea 
întreprinderii și comitetul sin
dicatului au organizat cursuri 
de ridicare a calificării în fie
care secție și sector. In urma 
muncii politice desfășurată de

-----•-----

comitetul U.T.M., sub condu
cerea comitetului de partid, 
pentru mobilizarea tuturor ti
nerilor la învățământul profe
sional, în cele 31 de cursuri 
de ridicare a calificării au fost 
încadrați un număr de 700 ti
neri laminoriști, oțelari, tre- 
filatori, mecanici, lăcătuși, 
laboranți.

Cursurile de ridicare a ca
lificării sînt organizate dife
rențiat după specificul locului 
de muncă și gradul de pregă
tire tehnicii a cursanților. De 
asemenea, 
tehnicieni 
cursuri de 
rii tehnice
pentru ingineri, lectorate de 
conferințe tehnice.

Ținînd seama că în afară de 
tinerii încadrați în învățămîn- 
tul profesional, un număr de 
371 de tineri metalurgiști din 
Cîmpia Turzii își completează 
studiile frecventând cursurile 
serale ale Școlii medii de cul
tură generală, constatăm că 
toți tinerii din Uzina Indus
tria Sîrmei învață cu pasiune 
pentru a deveni stăpîni de
plini, ai tehnicii noi, pentru 
a-și însuși o înaltă calificare.

pentru maiștri și 
s-au organizai 

studiere a literatu- 
de specialitate, iar

B. ARISTIDE 
student

Tînărul Radu Lec (primul din 
dreapta) se ocupă cu pasiune 
de pictură. Și cum e firesc, 
lucrările lui sînt adesea expuse 
„criticii", de data aceasta a 
unui grup de elevi din clasa a 
X-a a Școlii medii nr. 5 din 

Brașov

Foto : N. STELORIAN



Voleibaliștii de la Rapid Bucu
rești, campionii țării și deținători 
ai „Cupei campionilor europeni”, 
s-au întors de la Budapesta 
cu o performanță valoroasa a 
voleiului european: victorii ca
tegorice într-un turneu la care 
au participat echipele campioane 
ale R. S. Cehoslovace, R.P. Un
gare și Franței. Și prin aceasta, 
dreptul de a disputa din nou 
titlul de cea mai bună echipă 
de pe continent, de „campioană 
a campionilor'*.

Pentru a cunoaște amănunte a- 
supra acestui turneu, ne-am adre
sat tov. Ștefan Roman, unul 
dintre antrenorii echipei Rapid, 
cu rugămintea de a comenta 
pentru cititorii „Scînteii tineretu
lui" turneul de la Budapesta.

„Deși au trecut cîfeva zile de 
la ultimul nostru meci, din acest 
turneu, cel cu Sfade Franțais Pa
ris, încă sînt sub impresia rezul
tatului realizat de noi. Ca să fiu 
sincer, nu mă așteptam la vic
torii atît de categorice. Aveam 
încredere în băieți, îmi dădeam 
seama că sînt bine pregătiți, dar... 
nici o dată nu poți ști ce se 
poate întîmpla la un turneu, în 

Părinți vitregi pentru handbal
n vara anului tre
cut am primit la 
redacție o scrisoa
re din orașul Vul
can din Valea Jiu
lui Scrisoarea era 

expediată de o cititoare a zia
rului nostru, Florica Boldog. 
Autoarea scrisorii ne vorbea 
despre pasiunea tinerelor 
muncitoare din acest oraș 
pentru handbal. „In primăva
ra anului 1960 — ne scria tî- 
năra Florica Boldog — în ora
șul nostru a fost creată e- 
chipă feminină de handbal în 
11. Fetele au îndrăgit tare 
mult acest sport, au dovedit 
pasiune, sîrguință, îndemînare 
și talent, la antrenamente. In
tr-Lin an de zile s-au clasat 
printre cele mai bune echipe 
feminine de handbal din țară. 
Ne mindream cu această per
formanță și doream din tot 
sufletul să cucerim noi victorii. 
Strădaniile noastre n-au 
găsit ecou și în sufletul' mem
brilor consiliului asociației 
sportive. Sportul pentru ei în
seamnă doar... fotbal și nimic 
altceva. Ei nu se îngrijesc să

Practică în producție
Elevii Școlii me

dii nr. 4 „G. Ibrăi- 
leanu“ din Iași încă 
de anul trecut fac 
practică o zi pe 
săptămînă la dife
rite fabrici. O par
te din elevi fac 
practică la Fabrica 
de tricotaje „Mol-

X

dova“, o parte la 
„Țesătura” și altă 
parte la Fabrica de 
antibiotice.

In timpul practi
cii, elevii observă 
cu atenție desfășu
rarea procesului 
de producție, cău- 
tind să-și comple-

Opere sculpturale 
deosebit de valoroase 

descoperite la Constanța
In legătură cu recentele 

descoperiri arheologice de la 
Constanța, acad. Emil Condu- 
rachi, directorul Institutului de 
arheologie al Academiei R. P. 
Romîne, a avut o convorbire 
cu redactorul Agenției Romî
ne de Presă „Agerpres" Gh. 
Brătescu, căruia i-a declarat 
următoarele :

Operele sculpturale găsite se 
numără printre cele mai im
portante descoperiri de acest 
gen din Europa, iar din punct 
de vedere al lămuririi unor 
anumite probleme istorice din 
cursul veacului al 4-lea e.n. 
sînt unice.

S-a stabilit că statuia prin
cipală din marmură reprezin
tă pe zeița Fortuna, cu dia
demă, sceptru și cornul abun
denței, avînd la picioare pe 
Pontos, zeul Mării Negre, ie
șind din apă și purtînd pe 
cap, drept coroană conturul 
pentagonal al cetății Tomis, cu 
poarta principală și turnurile 
de apărare.

Printre celelalte 24 de piese 
mai importante ale tezaurului 
se află 5 statui și basoreliefuri 
ale zeiței Hecate, un bust de 
mărime naturală probabil al 
zeiței Isis, mai multe basore
liefuri cu diferite simboluri, 
statuia unui dioscur alături de 
calul său, o statuie din mar
moră reprezentînd un șarpe 
încolăcit în verticală etc. Toa
te aceste opere fac parte din 
capitolul sculpturii religioase 
și sînt realizate de atelierele 
din Tomis la sfîșitul secolu
lui II sau începutul secolului 
III. Există indici că tezaurul 
a fost îngropat cu un secol 
mai tîrziu. Multe dintre statui 
și basoreliefuri reprezintă o- 
pere foarte fin lucrate, altele 
sînt de un nivel mediu, consti
tuind o oglindă a capacității 
artistice a Tomisului, în acea 
vreme metropolă a provinciei 
Scitya Minor.

După turneul de I Budapesta Pe scurt

3

Salut călduros
Dinamo 
Minerul

91
Ti-

pentru 3 
la fel de 

că calcu-

din toate 
obține o 
frumoasă, 
Iul hîrtiei

joi, cu

care fiecare set și fiecare punct, 
ca să nu mai vorbim de fiecare 
victorie, contează atît de mult. 
Echipa a mers însă cum nu se 
poate mai bine. Emoții mai multe 
am avut în primul meci, cel cu 
Dozsa Budapesta, echipă pe care, 
pînă acum, Rapidul n-o întîlnise 
niciodată. Știam că este sche-

Antrenorul 
Ștefan Roman 

despre victoria 
voleibaliștilor 

de Ia Rapid-București

letul reprezentativei R. P. Ungere 
și mi-am dat seama de valoarea 
ei în meciul disputat 
Dukla Kolin, pe care a și 
cut-o cu 3—1. Fiecare jucător de 
la Rapid a primit sarcini precise. 
Toți băieții au luptat cu multă 
voință și— rezultatul s-a văzut. 
In al doilea meci, cel cu Dukla, 
eram încurajați de rezultatul ob
ținut cu Dozsa. Voleibaliștii noș
tri au fost hofăriți să lupte 

avem echipamentul corespun
zător pentru antrenamente și 
concursuri. De cîtva timp 
n-avem antrenor și ca urmare, 
pregătirea noastră are un ca
racter sporadic, necoresptmzâ- 
toare față de cerințele impuse 
unei formații de categorie Aa.

Faptele relatate in scrisoa
rea tovarășei Florica Boldog 
erau întrutotul conforme cu 
realitatea. In articolul oubli- 
cat la 29 august 1961 am sem
nalat printre altele că pasiu
nea exagerată a consiliului a- 
sociației sportive pentru fot
bal și-a pus amprenta și în 
distribuirea nejudidoasâ a 
fondurilor asociației sportive, 
a co rd în d secției fotbal o sumâ 
de cinci ori mai mare decît 
au primit toate celelalte ra
muri sportive la un ioc.

Evident, se impur.ea*;  mă
suri foarte urgente. Am aștep
tat un răspuns adresai zia
rului pentru a cunoaște în ce 
măsură semnalele ontice jus
tificate ale hardbaUsteloi din 
Vulcan i-au „desmorțiV pe 
conducătorii asociației sportive.

N-am primit nici un răs
puns. Și nu întîmplător. în- 

teze cunoștințele 
căpătate în timpul 
orelor de tehnolo
gie, și totodată își 
iau notițe și schițe 
pentru completarea 
caietelor de prac
tică.
E. salbatescu 

elevă

Trebuie amintit că din 
aceeași vreme datează și ma
rele edificiu cu mozaic găsit 
aici cu trei ani în urmă, așa 
încît prin această nouă des
coperire — care stîmește un 
deosebit interes în lumea 
științifică internațională de 
specialitate — arheologii ro- 
mîni au căpătat posibilitatea 
cunoașterii unui mare capi
tol de istorie a culturii și ar
tei din această parte a Eu
ropei.

Datele privind descoperirea 
sînt în curs de comunicare 
Comitetului internațional de 
arheologie de la Roma.

(Agerpres)

de

Cantata pe versuri populare 
ceangăiești pentru cor de fe
mei, percuție și orchestră 
de coarde anunța în 1957 
intrarea în muzica romi- 
nească a unui nou creator: 
tînărul compozitor Tiberiu 
Olah. îmi amintesc și acum 
cu emoție sentimentul 
revelație pe care l-am în
cercat ascultînd în primă au
diție această lucrare, în au
gust 1957, la Moscova, unde 
fusese premiată cu prilejul 
Festivalului Mondial al Tine
retului. Pe atunci nu-mi apă
rea absolut limpede tot ce spu
nea Olah dar simțeam cu cer
titudine că în muzica scrisa 
de el se ascundeau trăiri de o 
neobișnuită intensitate.

Succesul cantatei sale repre
zenta răsplata binemeritată a 
unor îndelungi strădanii. Olah 
își perfecționase cu asiduita
te măiestria componistică la 
Conservatorul din Moscova, 
timp de 5 ani, studiind sub 
îndrumarea unor pedagogi re- 
numiți și împregnîndu-se de 
acel îndern spre orizonturi noi 
pe care-l iradia atmosfera do
minată de personalitățile unu 
Prokofiev, unui Șostakovici. 
Olah a fost călăuzit, la primii 
soi pași pe drumul creației, de 
exemplul unor mari compozi
tori contemporani. O atracție 
deosebită n simțit, pentru ma
rii compozitori ruși și sovie
tici. Un rol mare a jucat în 

puterile 
victorie 

cu toate 
arăta că era suficient 

să luăm numai un se*. Și totuși,
din nou, 3—0. A! treilea joc, cel 
cu Sfade Franțais, nu ne-a ridi
cat prob!e-e deosebite. In gene
ral, turneJ a prilejuit meciuri de 
o bună factură tehnică.

D n acest tu-neu ne-am întors 
cu o mvățătură: voleibaliștii de la 
Rapid reușesc, atunci cînd își 
mob zeaza forțele, să realizeze 
pe'4 de de o valoare mult mai 
ridicată dec't cele din campiona
tul nos*-u.  Și ei, ca și noi antre- 
no’ , sintem datori să muncim 
și mai muh pentru a realiza me
ciuri și mai frumoase în fața pu
blicului rominesc. Trebuie să 
muncim mult și pentru a conso- 
l:da rezultatele realizate pînă 
acum. Să nu uităm că ne așteap
tă meciuri grele : turneul final al 
campionatului nostru, ca și finala 
„Cupei campionilor europeni*,  
pe care o vom susține din nou 
în compania valoroasei formații 
Ț.S.K.A. Moscova. Victoria de la 
Budapesta ne obligă și mai mull".

S. SPIREA

tr-o vizită recentă In orașul 
Vulcan am aflat .^ecretul- 
acestei depline tăceri. Noul 
consiliu al asociației spoitiva 
cie la mina Vulcan a preluat 
atitudinea vitregă a fostului 
consiliu incercind să ..schim
be- situația handbalistelor... 
cumpărindu-le echipament 
nou. Și cu asta capitolul mă
suri pentru îmbunătățirea ac
tivității secției de handbal a 
fost socotit încheiat. Forma
ția de handbal și-a început 
antrenamentele de sală im
puse de sezonul de iarnă în 
luna... martie. In ultimele
3—4 luni handbalistele au 
susținut doar două întreceri.

Sezonul sportiv de primăva
ră a sosit. Handbalistele din 
Vulcan sînt în fața unui pro
gram de activitate care recla
mă o pregătire atentă, între
ceri de verificare. Și pentru 
asta, doar promisiunile nu le 
sînt de ajutor.

Se cuvine așa dar să pu
nem o întrebare firească : va 
fi oare nevoie să scriem a treia 
oară pentru ca tovarășii din 
consiliul asociației sportive a 
minei Vulcan să înțeleagă ob
ligațiile ce-i revin față de ac
tivitatea secției de handbal, a 
formației feminine în special, 
ca și pentru promovarea aces
tei discipline în rindurile ti
nerelor din acest oraș ?

V. RANGA

I

'D L b e t i n 0 La k
formarea sa muzica lui Bar
tok a cărei sonoritate cores
pundea temperamentului vul
canic al lui Olah. El se adre
sa acestor mari maeștri con
temporani cu evidenta dorin
ță de a se găsi și defini pe 
sine însuși. Chiar dacă une
ori frapează, influențele sînt 
trecute prin sita unei perso
nalități care deși fragedă se 
simte sigură de sine. Așa se 
schițează Olah în prima sa 
lucrare importantă, Simfonia
I-a  compusă în 1955. Este o 
lucrare pătrunsă de eroism ti
neresc și în care reminiscen
țele din muzica altor maeștri 
apar armonios întregrate unei 
individualități, în plina for
mare.

în dezvoltarea ulterioară a 
lui Tiberiu Olah, asistăm la o 
amplificare a resurselor dra
matice ale personalității sale. 
Cele două cantate — cea pe 
versuri ceangăiești și „Prind 
visele aripi44 evocă într-un 
limbaj de o excepțională ten
siune trecutul poporului, lupta 
=?a revoluționară. Muzica sa 
densă a găsit accentul adecvat 
epocii de construire a unei 
lumi noi. socialiste. Influen
țele se întrezăresc din ce în ce 
mai vag, permițînd conturarea

Echipa sovietică de fotbal Kai
rat Alma Ata și-a început turneul 
In (ara noastră întîlnind joi la 
Bacău echipa locală Dinamo. Di- 
namoviștii au terminat învingă
tori cu scorul de 3—1 (0—0) 
prin punctele marcate de Gram, 
Stoica și Nemeș. Pentru oaspeți a 
înscris Koskin. La 15 aprilie Kai
rat va jucat cu Dinamo Galați.

Joi dimineața, echipa feminină 
de volei Dinamo București a ple
cat în Franța pentru a par
ticipa între 14 și 16 aprilie 
Ia turneul celei de a doua 
grupe semifinale a „Cupei cam
pionilor europeni '. Turneul se va 
desiășura in orașul Tourcoing și 
va reuni echipele Bureveslnik 
Odeaa-Dinamo București, Partizan 
Belgrad, Tourcoing Sport. Cîști- 
gătoarea acestui turneu va întîlni 
în finală echipa Slavia Sofia.

★

Duminică se desfășoară o nouă 
etapă, contlnd pentru campiona
tul categoriei A de fotbal. In 
Capitală, pe stadionul „23 August", 
se vor disputa în program cuplat 
următoarele intîlniri: Steaua-Me- 
talul Tlrgoviște (ora 14,45) / Ra- 
pid-Jiul (ora 16,30).

Meciurile din provincie: Știin
ța Cluj-Dinamo București ; U. T. ( 
Arad-Petrolul Ploiești > “ ’ '
Bacău-Dinamo Pitești; 
Lupeni-Progresul București
Steagul Roșu Brașov-Știința 
mi ș oara.

de 
in 
la

Cunoscuta echipă sovietică 
iotbal Spartak Moscova aliată 
turneu în Belgia a întîlnit 
Antwerp iormația F. C. Antwerp- 
se. Fotbaliștii sovietici au termi
nat Învingători cu scorul de
2-1  (2-0).

Selecționata secundă de iotbal 
a U.R.S.S. a susținut miercuri în 
nocturnă o nouă înlîlnire primind 
replica reprezentativei Luxemburg
ului. Jocul s-a Încheiat cu scorul 
de 3-1 (3-1) în favoarea echipei 
sovietice.

Peste 30.000 de spectatori au ur
mărit la Milano meciul interna
tional de iotbal dintre echipa In
ternaționale și iormația F. C. Bar
celona. Gazdele au cîștigat cu 1-0 
(0-0) prin punctul înscris de Hit
chens in minutul 62.

Selecționata de juniori a Fran
ței și-a continuat pregătirile în 
vederea turneului internațional de 
iotbal U.E.F.A. Întîlnind la Cour- 
trai echipa Belgiei, care de ase
menea va evolua în turneul 
U.E.F.A., juniorii francezi au cîș
tigat cu scorul de 1-0 (0-0).

★
Echipa de Iotbal a R. P. Polone 

a obținut la Paris o surprinzătoa
re victorie cu scorul de 3-1 (2-1) 
în fața reprezentativei Franței care 
a avut în formație o serie de in
ternaționali renumiți în frunte cu 
Kopa, Bernard, Ferrier, Theo. Sco
rul a fost deschis în minutul 24 
de francezi prin aripa dreaptă 
Bourgoing. In continuare echipa 
poloneză a preluat inițiativa jo
cului și a înscris două puncte 
prin Pohl și Lentner. Cel de-al 
treilea gol a fost marcat în mi
nutul 76 de Bruchzy. Meciul s-a 
disputat la Parc des Princes și a 

țfost urmărit de 25.000 de specta- 
j tori.

(Agerpres)

limpede a unei riguroase per
sonalități. Constantă și puter
nică râmine doar afinitatea 
compozitorului pentru Bartok, 
a cărui muzică i-a sugerat 
mai ales soluții noi in folo
sirea instrumentelor de percu
ție-

Oratoriul „Constelația omu
lui14, una din ultimele sale lu
crări, este un strălucit rod al 
acestei consecvențe.

de tineri creatori
Nu se întîmplă prea des ca 

o compoziție prezentată în pri
mă audiție să trezească în rîn- 
durile publicului un ecou de 
anvergura celui pe care l-a 
stîrnit, la concertele Filarmo
nicii bucureștene Oratoriul 
„Constelația omului" de Tibe
riu Olah.

Nouă era în primul rind 
ideea artistică de bază a lucră
rii: alăturind, la sugestia unor 
memorabile versuri ale lui 
Maiakovski imaginea revolu
ției eliberatoare, „Visul cuceri-

Elevi de la Școala profesio
nală de mecanizatori agricoli 
din Tg. Neamț care fac prac
tică la S.M.T.-Hemeiuși au ce 
învăța de la inginerul Teren- 
tie Nistor. lată-i, ascultînd cu 
atenție la o oră ,,practică” — 

explicațiile acestuia.

de

Primirea ministrului 
Marii Britanii 

către președintele 
Marii Adunări 

Naționale 
a R. P. Romine, 

Ștefan Voitec
Președintele Marii Adunări 

Naționale a Republicii Popu
lare Romîne, Ștefan Voitec, 
a primit în audiență de 
prezentare pe noul trimis 
extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Marii Britanii, 
James Dalton Murray.

Cronică
Prin Decret al Consiliului 

de Stat, tov. Ion Cozma a fost 
eliberat din funcția de mi
nistru al Agriculturii, primind 
alte însărcinări.

★
Joi, 12 aprilie, a avut loc 

Sesiunea extraordinară a Sfa
tului popular al Capitalei, 
care a eliberat >pe tov. Dumi
tru Diaconescu din funcția de 
președinte al Comitetului E- 
xecutiv al Sfatului popular al 
Capitalei.

Tov. Ion Cozma a fost îm
puternicit să îndeplinească 
funcția de președinte al Co
mitetului Executiv al Sfatu
lui popular al Capitalei.

rii spațiului cosmic și perspec
tiva triumfului universal al 
comunismului, Olah făcea ca 
tratarea temei contemporane 
să capete dimensiuni de o 
grandoare excepțională. Nu 
era o grandoare provenită din 
„aparatul44 utilizat — este știut 
că, folosind chiar trei coruri 
nu poți realiza sentimentul 
sublimului dacă viziunea ini
țială este sărăcăcioasă. Impre
sia generală de măreție pe care 
o lasă Oratoriul „Constela
ția omului44 provine tocmai din 
monumentalitatea interioară a 
muzicii, monumentalitate ce 
se menține chiar atunci cînd 
compozitorul folosește o țe
sătură orchestrală rarefiată 
sau după ce vraja evocării cos
mice se stinge în sonoritățile 
diafane ale orchestrei.

Conturînd imaginea revolu
ției, Olah a căutat, în mod evi
dent, să meargă pe alte căi 
decît cea a marșului orches
trat, încă predominată în mu
zica unor compozitori, în cen
trul expresiei se va afla, de 
aceea, nu cîntecul ci un motiv 
— semnal, cu caracter eroic, 
iar în dezvoltarea acestui mo
tiv un rol de prim plan îl vor 
juca duritatea armonică și or
chestrală, declamarea sacadată

Telespectatorii romini au 
avut prilejul să urmărească 
joi seara pe micul ecran con
vorbirea dintre cosmonautul 
sovietic Gherman Titov și co
respondentul Radioteleviziunii 
romine la Moscova, Al. Stark.

Vreau să mă folosesc de a-

I n f o r
ne-au 

ai Mi-
Intre 7 și 12 aprilie 

vizitat țara, ca invitați 
nisterului Afacerilor Externe, 
dl. R. L. Speaight, directorul 
contactelor culturale Est-Vest 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne al Marii Britanii, și dl. 
Kenneth R. Johnstone, direc
tor general adjunct la British 
Council (Consiliul Britanic).

In timpul șederii lor în țară, 
oaspeții au fost primiți de 
Vasile Dumitrescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Exter
ne, au avut întrevederi la Mi
nisterul Invățămîntului și Cul
turii, Academia R. P. Romîne, 
Comitetul de Radio și Tele
viziune, I.R.R.C.S. și O.S.T.A. 
Oaspeții au vizitat Universi
tatea din București și Uni
versitatea „Al. I. Cuza“ din 
Iași. Ei au mai vizitat o serie 
de obiective de interes cultu- 
ral-turistic și au vizionat spec
tacole la București și Iași.

în întrevederile avute, oas
peții au discutat posibilitățile 
și perspectivele schimburilor 
cultural-științifice dintre R. P. 
Romînă și Marea Britanie.

★

La 12 aprilie, Vasile Dumi
trescu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, a oferit o 
masă în cinstea d-lor R. L. 
Speaight și Kenneth R. John
stone. La masă au luat parte 
oameni de cultură și' artă, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
alte persoane oficiale. A fost, 
de asemenea, prezent J. D. 
Murray, ministrul Marii Bri
tanii la București.

In seara aceleiași zile, cei 
doi oaspeți au părăsit țara, 
plecînd cu trenul spre Sofia.

★
Joi a părăsit Capitala dr. 

Nanna Charlotta Svartz, pro
fesor de medicină internă la

La secfia finisare-recepfie 
a Uzinelor de strunguri din 
Arad se acordă o mare aten- 

fie calității produselor 

Foto: I. CUCU

a corului, succesiunea cinema
tografică a momentelor (cu 
riscul inerent al fărîmițării 
discursului). Se creează, în fe
lul acesta, o atmosferă inten
să și trepidantă, amintind în- 
tr-o mare măsură sufletul ma- 
iakovskian.

Imaginea omului devenit 
stăpin pe infinitatea spațiului 
cosmic este realizată de com
pozitor prin mijloace sugestive. 
Mai ales, fantezia pentru orgă 
(cu care debutează partea a 
Il-a) și aria tenorului, evocă 
atmosfera unor lumi necunos
cute și fascinante.

Lirismul lui Olah este un li
rism auster. încordarea și 
lupta sînt exprimate fără iz
bucniri patetice, dîrz și aspru, 
iar năzuințele spre sublim sînt 
rostite fără gesturi sentimen
tale și destăinuiri învăluitoare, 
în aceasta constă, poate, prin
cipalul farmec al muzicii lui 
Olah, profundă și limpede pu
rificatoare ca un lac rece de 
munte, a cărui transparență 
nu-ți permite totuși să-i ză
rești străfundurile.

în ansamblul muzicii romî- 
nești, care continuă drumul 
deschis în urmă cu ani de ma
rele George Enescu, creația lui 
Tiberiu 
printr-o 
cu totul

Olah se impune 
forță și originalitate 
remarcabilă.

GEORGE BĂLAN

poporului romîn!“
cest prilej fericit — a spus 
printre altele Gherman Titov 
— pentru a transmite un sa
lut călduros poporului romîn 
din partea 
nauți ai Uniunii 
îmi aduc aminte întotdeauna 
de călduroasa primire făcută

piloților cosmo- 
Sovietice.

maț 1 1

,Karolinska“ 
președinte

din 
de

Institutul 
Stockholm, 
onoare al Societății interna
ționale de medicină internă, 
care ne-a vizitat țara la invi
tația Academiei R. P. Romî
ne. Savanta suedeză, ale că
rei lucrări în domeniul me
dical sînt cunoscute în întrea
ga lume, a ținut conferințe de 
specialitate la Academia RP. 
Romîne, Facultatea de medi
cină din București și în ca
drul altor instituții științifi
ce, a avut întrevederi cu oa
meni de știință de speciali
tate.

CINEMATOGRAFE

Bătălie în marș (ambele se
rii) : Patria, L C. Frimu, Mio
rița, Volga, G. Coșbuc; Pro
fesiunea doamnei Warren: Re
publica, București, Gh. Doja, 
Alex. Sahia ; După doi iepuri: 
Magheru, Lumina, 1 Mai, 23 
August; Experiența primej
dioasă : V. Alecsandri, E. Pa
vel ; In noaptea de ajun: 
Flacăra, Olga Bancic, B. 
Delavrancea; Arme și po
rumbei : Maxim Gorki, Lu
ceafărul ; Procesul maimuțe- 

Post-restant

jncepînd din 17 aprilie 1962, 
la cinematograful „PATRIA'*  o nouă 

producție in culori a Studioului 
Cinematografic București

COMEDIA

Scenariul : Octavian Sava ; Regia : Gheorghe Vitanidls ; 
Imaginea : Nicolae Girardi, Aurel Kostrakievici; Muzica: 

H. Mălineanu
In rolurile principale: Iurie Darie, Florentina Mosora, Gr. 
Vasiliu-Birlic, Ion Dicbiseanu, Marcel Anghelescu, Geo Mal- 
can. Coca Andronescu, Alexandru Giugaru, Vaslle Toma- 

zian, Vasilica Tastaman.

în curînd pe ecrane

Expresul de seară
0 producție a studiourilor cehoslovace

delegației noastre și mie per
sonal în timpul vizitei în H.P. 
Romină. Aș vrea să mulțu
mesc călduros tuturor tovară
șilor care mi-au trimis scri
sori după zborul meu și după 
vizita pe care am făcut-o în 
țara dv. Urez oamenilor mun
cii din R. P. Romină multă 
fericire, multe succese, sănă
tate și cit mai mult soare în 
fiecare casă, pentru că atunci 
tind este mult soare viața 
este frumoasă.

Reterindu-se la preocupă
rile cosmonauților sovietici 
Gherman Titov a spus: „Co
legii mei se pregătesc pentru 
viitoarele zboruri. Pentru a- 
ceasta este necesară o pregă
tire îndelungată și specială, 
în limba rusă există un pro
verb care spune că fără mun
că nu poți nici măcar să pes- 
cuiești. Pentru o cauză mare 
trebuie depusă o muncă 
mare".

(Agerpres)

lor : Central, Moșilor ; Ceta
tea Hurramzamin: Victoria; 
Nu e Ioc pentru animale săl
batice: Timpuri Noi; Pro
gram pentru copii (diminea
ța) — Program special pentru 
tineret (după amiază): 13 Sep. 
tembrie ; Raidul vărgat: Ti
neretului ; Cintecul întrerupt: 
înfrățirea între popoare, Li
bertății ; Bădăranii: Cultural; 
Cavalerii teutoni; Alex. Po
pov ; Artistul: 8 Martie; Nu 
te lăsa niciodată : Grivița ; 
Străzile au amintiri : 8 Mai; 
Gardianul : V. Roaită ; Puș
tiul : Unirea, T. Vladimirescu, 
Popular, Floreasca ; Perle ne
gre : Munca ; N. S. Hrușciov: 
Arta ; Artistul : Donca Simo; 
Vizita președintelui: 16 Fe
bruarie ; Program special 
pentru tineret: M. Eminescu.
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Tratativele pentru
dezarmare de la Qeneva
• Continua discutarea problemei încetării experiențelor 
cu arma nucleară • întrebarea pusă de V. A. Zorin 

reprezentanților S.U.A. și Marii Britanii

Sărbătorirea „Zilei
Cosmonauticii" în U.R.S.S.

Ședința festivă de la Moscova

GENEVA 12 De la tri
misul special Agerpres, N. 
Puicea : La cea de-a 19-a șe
dință plenară din 12 aprilie 
a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, care a fost 
prezidată de delegatul Cana
dei, s-a discutat din nou pro
blema încetării experiențelor 
cu arma nucleară.

Delegații Etiopiei, Indiei, 
Suediei, Birmaniei, Mexicului, 
R.A.U., Nigeriei și Braziliei au 
chemat insistent membrii sub
comitetului să găsească neîn- 
tîrziat căile pentru un acord.

In această ordine de idei, 
reprezentanții țărilor neutre 
au cerut în mod hotărît să nu 
se admită experiențele cu ar
ma nucleară atîta timp cît se 
desfășoară lucrările Comite
tului.

Apoi, 1 s-a dat cuvîntul lui 
V. A. Zorin, reprezentantul 
U.R.S.S.

Situația care s-a creat în 
prezent în legătură cu proble
ma încetării experiențelor cu 
arma nucleară, este extrem de 
alarmantă și amenințătoare în 
urma declarației făcute de gu
vernele Statelor Unite și Ma
rii Britanii. Această declarație 
denotă că guvernele Statelor 
Unite și Angliei sfidează în
treaga lume, confirmînd o 
dată mai mult cursul politicii 
lor externe care nu poate 
duce la altceva decît la un 
nou val al cursei înarmărilor. 
Ei încearcă să se pună la adă
postul unor considerente de 
ordin tehnic, neîntemeiate în 
zilele noastre, cu privire la 
necesitatea unui control inter
național asupra respectării a- 
cordului cu privire 1- 1..— 
rea experiențelor 
nucleară.

Insistînd asupra 
lor lor inacceptabile pentru 
Uniunea Sovietică, Statele U- 
nite și Anglia sînt preocupate, 
după cum se vede, nu de nă
zuință de a realiza un acord, 
ci doar de a găsi un pretext 
pentru torpilarea Iui și pentru 
justificarea experiențelor lor.

Reprezentantul sovietic a 
sprijinit părerea exprimată de 
reprezentantul Indiei și apro
bată, de fapt, de toți vorbito
rii de a nu se relua nici un 
fel de experiențe, atîta timp 
cît se desfășoară tratativele 
de la Geneva.

Consider necesar — a spus 
reprezentantul sovietic — ca 
în Comitet să fie ascultat răs
punsul Statelor Unite și al 
Marii Britanii la întrebarea 
ridicată de viața însăși : sînt 
ele de acord să nu reia expe-

la înceta- 
cu arma

pretenții-

■4

Populația Congoului 
îngrijorată de soarta 

lui Gizenga
LEOPOLDVILLE 12 (Ager

pres). — După cum s-a mal 
anunțat, la Idîofa (provincia 
Leopoldville) au avut loc cioc
niri sîngeroase între locuito
ri și soldați! mobutiști în 
cursul cărora au fost uciși 
50 de oameni. In cercurile 
ziaristice locale se crede că 
incidentele se datoresc tul
burările populației provocate 
de zvonurile răspîndite aid 
despre moartea lui Gizenga.

în rîndul populației afri
cane din Leopoldville dom
nește, de asemenea, îngrijo
rarea în legătură cu versiu
nea morții lui Gizenga,

De cîteva zile, agențiile de 
presă și ziarele occidenta
le relatează despre marile 

demonstrații studențești care 
au loc în Portugalia. Mișcarea, 
declanșată în semn de protest 
împotriva acțiunilor antidemo
cratice ale guvernului Salazar, 
a curprins cercuri largi ale stu
denților din această țară, cărora, 
fapt semnificativ, li s-au alătu
rat numeroși profesori universi
tari. împotriva studenților au 
fost trimise importante forțe 
ale poliției. S-au produs cioc
niri în cursul cărora mai mulți 
Studenți au fost răniți.

Mișcarea antisalazaristă a stu
denților portughezi se desfășoa
ră de mulți ani. La sfîrșitul 
anului trecut, de pildă, siguran
ța salazaristă a arestat 14 stu
denți din Coimbra pentru vede
rile lor progresiste. După cum 
se arată într-un apel al F.M.T.D., 
printre miile de patrioți portu
ghezi aruncați între zidurile în
chisorilor se află sute de stu
denți și tineri muncitori.

Evenimentele recente care 
s-au produs în centrele universi
tare Lisabona și Coimbra se da
toresc, după cum relatează agen- 

REDACȚIA si ADMINISTRAȚIA l București, Plat*  .Setatei! ", Tei. 17.60.10, Tiparul | Combinatul Poli grafic „Casa Scintell

rlențele cu arma nucleară 
atîta timp cît se desfășoară 
tratativele în cadrul Comite
tului nostru ? Guvernul sovie
tic este de acord cu aceasta.

Reprezentantul S.UA, A. 
Dean, care a luat apoi cuvîn
tul, nu a riscat să răspundă 
negativ la întrebarea pusă de 
V. A. Zorin. El s-a limitat 
doar la declarația că va pre
zenta spre examinare guver
nului S.U.A. chemarea Indiei

Colegul sau englez însă, lâ- 
sînd la o parte orice diploma- 
ție, a declarat de-a dreptul că 
nu consideră posibilă renun
țarea de către Anglia și S.UJL 
la efectuarea experiențelor cu 
arma nucleară, atit timp cît 
nu va fi încheiat un acord cu 
privire la controlul și inspec
ția internațională- Reprezen
tantul Angliei a declarat c.n 
nou, într-o formă ultimativă. 
că baza pentru examinarea 
tuturor problemelor trebuie să 
fie faimosul coot 
ționaL

Expresia unui 
„S.UA și Anglia 
Geneva cu bc-mbi 
a fost confirmată de i
delegaților puter-_:r ccn-i-ec.- 
tale, care au căutat să deter
mine Comitetul $ă-ri desfă
șoare '.urrăr..e f_ : ’ -
rea ultiuMtnHnlrf fll cMv 
acompaniamentul exolmulcr 
nucleare. Această pat.’Xe a 
fost supusă tn cadrul ledntc. 
unei critici bine z-f 
din partea reprrrer. ta.- tre 
Poloniei, Cehoslovacei < Baă- 
garieL Delegații țărijor aora- 
liste au subimiax d 
publică mondială cere na ho- 
tărire să se pună capii o dată

XZ

Oameni de stiintâ din S.U.A.
împotriva experiențelor 

nucleare

acord cu privire la 
experiențelor nu-

intitulat „răspuns 
publicat în revista

NEW YORK 12 (Agarpres). — 
Numeroși oameni de știință ame
ricani se pronunță împotriva ex
periențelor nucleare, în favoarea 
realizării unui 
interzicerea 
cleare.

In articolul 
lui Teller", 
Saturday Evening Post", nu grup 
de oameni de știință demască 
„argumentele" inconsistente ale 
lui Teller, apologet al bombei cu 
hidrogen în legătură cu reluarea 
experiențelor nucleare în atmos
feră. Arăți nd netemeinicia argu
mentelor S.U.A. în legătură cu ins
pecțiile pe teritoriul Uniunii Sovie
tice, ei resping în mod categoric 
afirmațiile că în condițiile actuale 
pot avea loc în secret experiențe

pp xcurtTk&irihA Pp scurt
PEKIN — După cum rela

tează agenția China Nouă, Ciu 
En-lai, premierul Consiliului 
de Stat al R-P. Chineze, a ac
ceptat invitația Iui Seku Ture, 
președintele Republicii Gui
neea, de a face o vizită ofici
ală in Guineea.

HAVANA. — Munca expe
diției geologice speciale, tri
misă de Institutul cuban pen
tru resurse minerale să pros
pecteze zăcăminte petroliere, 
a fost Încununată de un mare 
succes. In localitatea Crieta- 

les de la frontiera dintre pro- 

Studenții portughezi în grevă,
ția Frace Presse, faptului că 
ministrul Educației, Lopes de Al
meida, a interzis desfășurarea 
manifestațiilor programate cu 
prilejul tradiționalei „Zile a stu
denților" care urma să aibă loc 
la 8 aprilie. Motivul invocat de 
guvern pentru această hotărîre 
a fost că manifestațiile ar putea 
oferi prilejul desfășurării „unei 
propagande subversive" termen 
sub care guvernul Salazar cali
fică toate acțiunile democratice 
fi antidictatoriale din această

țară. Imediat după aceea, 
fesorul Marcelo Caetano, recto
rul Universității din Lisabona, 
și-a prezentat demisia. Majorita
tea profesorilor universității s-au 
solidarizat cu el.

Răspunsul studenților nu a în- 
tîrziat. „Aproape 10.000 de stu
denți — a scris ziarul francez 
„LE MONDE" — au declarat 
grevă și au îmbrăcat „doliul 

pentru totdeauna experiențe
lor cu arma nucleară, care in
fectează atmosfera la propriu 
și figurat.

Apoi a luat din nou cuvîn
tul V. A. Zorin.

El a atras atenția membri
lor Comitetului asupra răs
punsului negativ dat rapid de 
reprezentantul Angliei la o în
trebare foarte importantă 
care i-a fost pusă in cadrul 
discuției de astăzi.

Aș vrea sâ sper, a subliniat 
V. A_ Zorin, că o altă putere 
care, se pare, este puterea 
principală in pregătirea aces- 

va da un râs-tor exp 
puns m

Totuș

c

s- 
tu

are a luat 
ședinței.■a

a soîxlar 
u Anglie 
vie că S

-w»*  CX

i șî a declarat că mi
lUJL va azeepia în- 
perieițeuar nucleare

LiZa ședința de as-

■

GEVEF. f A
Ce

nudeare în oderi sau r_ rie- 
rane.

Intr-o declarație se~ra‘ă de mai 
mulfi oameni ce știință americani, 
între care profesorul de fizică nu
cleară William Davidon și Harold 
Taylor, se cere guvernului S.UJL 
să acorde o atenție serioasă pro
blemei dezarmării și destinderii în
cordării internaționale.

Intr-o scrisoare adresată redac
ției ziarului „New York Times", 
prof. Herbert Jail, de la Universita
tea George Washington", recu
noaște netemeinicia pretențiilor 
S.U.A. în legătură cu controlul. El 
subliniază că există deplina posi
bilitate de a înregistra chiar și ex
ploziile nucleare subterane efectu
ate la mari distanțe.

vinclile Las Villas și Cami- 
guey, muncitorii și tehnicienii 
au forat o sondă de 1.750 m 
adincime din care a țișnit pe
trolul.

Acum se fac pregătiri pen
tru exploatarea sondei.

TOKIO — Forțele democra
tice din Japonia au obținut un 
mare succes. La alegerile din 
11 aprilie pentru guvernatorul 
prefecturii Kioto victoria a fost 
obținută de Toradio Ninagawa, 
candidat independent, sprijinit 
de partidele socialist și comu
nist 

academic" pentru a protesta îm
potriva acțiunii ministrului Edu
cației. S-a aflat de asemenea — 
adaugă ziarul — că rectorii fa
cultăților de drept, medicină și 
litere ale Universității din Li
sabona și-au prezentat demisia. 
Rectorul Universității tehnice și 
directorul Școlii superioare de 
arte au demisionat de aseme
nea".

„La 7 aprilie — a scris zia
rul englez „GUARDIAN” —stu
denții au organizat demonstrații 

pe străzile Lisabonei. Grupuri 
de manifestanți au demonstrat 
în piața centrală a orașului 
scandînd : „Libertate", „Demo
crație”, „Amnistie”. Au fost îm
prăștiate manifeste în care 
populația era chemată să pro
testeze împotriva arestării mai 
multor studenți de către poli
ție”. Ziarul „LE MONDE” scrie 
la rîndul lui că „la 9 aprilie

democrat: în Alexan-

Os ce a renunțat W. Clark la cetățenia americană
NEW YORK 12 (Agerpres.. 

Muncitorul negru Wiliam Clark 
«lin Newark (statul New Jersey) 
i comunicat reprezentanților 
presei că el și soția sa renunți 
la cetățenia americană și inten
ționează si plece în Uniunea 
Sovietică. Fiica lui Clark, Hul- 
dah. învață de anul trecut în 
Uniunea Sovietică.

dark a trimis președintelui 
Kennedy o scrisoare în care îi 
cosuniei hotărârea sa ți îl roa
gă să-și exercite influența asu
pra autorităților din statul New 
Jersey care refuză sâ-i acord»

O noua „modă" în S. U. A. t
piliikle... antîatomice

După puternica demonstrație 
a studenților atenieni

(Agerpres). — 
au devenit cu

ATENA 12 
La 12 aprilie 
noscute noi amănunte în le
gătură cu evenimentele sîn- 
geroase care s-au petrecut la 
Atena tn ziua de 11 aprilie. 
După cum relatează agenția 
TASS, în timp ce studen
ții se pregăteau să se în
drepte spre Ministerul Educa
ției Naționale, în urma mitin
gului care s-a ținut în fața 
clădirii Universității, spre a-și 
prezenta revendicările ei au 
fost atacați de aproximativ 
1000 de polițiști.

Potrivit datelor presei, 30 de 
studenți au fost răniți grav, 
iar 100 bătuți crunt. Există 
răniți și în rîndurile polițiști
lor.

La cererea opoziției, în 
parlament, vor începe dezba
teri asupra represiunilor săvîr- 
șite de poliție împotriva stu
denților.

Președintele Partidului Uni
unea Democrată de Stînga 
(EDA), Passalidis, a declarat 
la 11 aprilie în parlament că 
răspunderea pentru „atacul 
barbar al poliției împotriva ti
neretului studențesc revine 
guvernului".

GH. CHIDU

reprezentare plastică pe care o 
Bolivia

• In fotografia nr. 3 se poate vedea o imagine dintr-un sat boli
vian. Populația așteaptă la singura fîntîna existentă să se aprovizioneze 
cu apă.

• Fotografia nr. 2 reprezintă pe unul dintre numeroșii oameni 
sărmani care rătăcesc flămînzi, rupfi și desculți pe drumurile ne- 
sfirșite ale acestei țări bogate... Nu este de mirare faptul că presa 
latino-americană denumește Bolivia „Un bogat care merge desculț 
pe drumurile istoriei".

• Fotografia nr. 1 înfățișează . . - ....... ........
Cerro-rico. Multe dintre cele 10.000.000 de tone de minereu care 
se extrag anual, s’.n* extrase din adîncuri cu mijloace primitive 
ca acum 300-400 de ani.

intrarea înfr-un puf al unei mine Bin

4.000 de studenți din Lisabona 
care au încercat să ajungă pînă 
la clădirea Ministerului Educației 
au fost atacați de poliție și au 
putut fi împrăștiați numai după 
ce polițiștii au făcut uz de bas
toane de cauciuc. Demonstrații 
asemănătoare — arată ziarul —• 
s-au produs și la Coimbra.

Referindu-se la greva și de
monstrațiile studenților portu
ghezi și la demisia a numeroși 
profesori universitari, săptămîna- 
Iul englez „THE SUNDAY TI
MES” a publicat un articol în 
care scrie, printre altele: „De
misia profesorului Marcelo Cae
tano, rectorul universității din 
Lisabona și a conducătorilor al
tor cinci facultăți reprezintă 
evenimentul politic cel mai sem
nificativ din Portugalia de la 
încercarea de lovitură de stat 
care a avut loc exact în urma 
cu un an. Demisia lui Caetano 
este un act de sfidare deliberată 
a guvernului portughez și este 
semnificativă deoarece el se bu
cură de o puternică influență în 
țară. Situația — adaugă ziarul 
•— este considerată drept explo-

Foto: ZENTRALBILD 

documentele necesare pentru ob
ținerea pașaportului.

Clark a declarat că a hotărît 
sâ părăsească Statele Unite din 
cauza „discriminării tot mai ac
centuate a negrilor". El a spus 
că în ultimele luni patronul la 
care lucrează, proprietarul casei 
în care locuiește și F.B.I., nu-i 
dau pace „din cauză că Huldah 
învață la o școală sovietică".

Wiliam Clark a declarat că 
este ferm convins că el și fa
milia sa vor fi fericiți în Uniu
nea Sovietici.

Tineretul, poporul Greciei — 
a spus Passalidis — vor răs
punde la aceasta printr-o 
luptă și mai hotărîtă pentru 
democrație. E.D.A. sprijină a- 
ceastă luptă.

Comitetul executiv al Uni
unii studenților de la Univer
sitatea din Atena a dat publi
cității o declarație de protest 
împotriva evenimentelor sîn- 
geroase din 11 aprilie. El a 
subliniat că la atrocitățile 
poliției, studenții vor răspunde 
cu o luptă hotărîtă și a a- 
nunțat că în ziua de 13 apri
lie, la Atena, va fi organizat 
un miting de protest al tutu
ror studenților.

MOSCOVA 12 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 12 aprilie, 
în Uniunea Sovietică a fost săr
bătorită pentru prima dată „Ziua 
Cosmonauticii". în urmă cu 
un an, într-o zi de primăvară 
la fel de frumoasă, la cosmo- 
dromul Baikonur (Siberia de 
vest) primul cosmonaut din lume 
— Iuri Gagarin, a fost lansat în 
Cosmos de o gigantică rachetă 
de 20 de milioane cai putere. A 
început era cosmică.

Ședința festivă, care a avut 
loc la 12 aprilie în Palatul Con
greselor din Kremlin, a fost con
sacrată aniversării acestui e- 
veniment. Au luat parte con
ducători ai Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și ai 
guvernului sovietic în frunte cu 
Nikita Hrușciov, eroii cosmo
nauți Iuri Gagarin și Gherman 
Titov. Printre cei 6.000 de oas
peți se aflau eminenți oameni 
de știință și proiectanți sovie
tici.

Deschizînd adunarea, Nikolai 
Dîgai, președintele Comitetului 
Executiv al Sovietului orășenesc 
Moscova de deputați ai oameni
lor muncii, a declarat că nava 
„Vostok" va intra în istorie ală
turi de legendarul crucișător 
„Aurora", care a devenit în con
știința popoarelor, simbolul unei 
ere noi în dezvoltarea omenirii, 
în victoria repurtată acum un 
an s-a manifestat geniul po
porului sovietic, forța puternică 
a socialismului, marile avantaje 
ale orînduirii sociale socialiste, 
cea mai înaintată din lume.

în cuvîntarea sa Mstislav Kel- 
dîș, președintele Academiei de 
Științe a U.R.S.S., a declarat că 
viitoarele zboruri cosmice vor 
deschide omenirii multe perspec
tive.

Referindu-se la propunerea lui 
Nikita Hrușciov cu privire 
colaborarea dintre oamenii 
știință sovietici și americani în 
explorarea spațiului cosmic, 
Mstislav Keldîș a declarat că 
„unirea uriașelor eforturi ale în
tregii omeniri, colaborarea strîn- 
să între oamenii de știință din 
toate țările, ar contribui în mo
dul cel mai bun la rezolvarea 
uriașei sarcini de explorare a 
spațiului cosmic. Perspectivele 
acestei colaborări sînt uriașe și 
pentru îmbunătățirea vieții pe 
Pămînt".

în numele milioanelor de oa
meni ai muncii din Moscova, 
cosmonauții, oamenii de știință 
fi inginerii — creatori ai nave- 
lor cosmice — au fost felicitați 
de Alexei Viktorov, muncitor 
de la Uzina de rulmenți nr. 1 
din Moscova. Cunoaștem bine 
ferța care a ridicat la asemenea 
îxilțisii știința și tehnica noas-
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BOLIVIA: ..Bogatul care pășește desculț
drumurile istoriei"pt

ni* HHx
Latine, mârgimn- 
îu-*e  cu Chile, 
Peru, Brazilia, Pa
raguay și Argen
tina se găsește 
Bolivia, o țară pi

torească, leagănul unei vestita 
civilizații precolumbiene.

Suprafața ei este de 1200.000 
km- iar populația alcătuită 
din indieni, metiși, creoli nu
mără circa 3250.000 de locui
tori. Cele mai importante gru
puri de populație le formea
ză triburile Gueciuas și Ay
maras — care își duc viața in 
jurul lacului Titicaca, lacul 
sacru al incașilor.

Subsolul Boliviei ascunde 
însemnate bogății. Industria 
minieră a acestei țări își are 
obîrșia încă din epoca incași
lor. Bolivia, ale cărei zăcămin
te minerale sint încă departe 
de-a fi exploatate în întregi
me, se situează printre cele 
mai mari producătoare din 
lume în ceea ce privește cosi
torul (aproximativ 20 la sută 
din extracția mondială), sti- 
biul (14 la sută din rezervele 
mondiale), wolfram (pe locul 
II din lume). Bolivia mai de
ține rezerve de petrol, metale 

tră, a spus el. Aceasta este forța 
orînduirii socialiste, forța ideilor 
marxist-leniniste, conducerea de 
către partidul comunist.

în explorarea Cosmosului, ca 
și în alte domenii ale științei, 
Uniunea Sovietică a întrecut ță
rile capitaliste, iar noi vom face 
totul pentru a înmulți aceste 
realizări, a declarat Serghei Ver- 
nov, membru corespondent al 
Academiei de științe a U.R.S.S.

Știința, a declarat el, se dez
voltă în toate țările, pretutin
deni există oameni talentați, dar 
sistemul capitalist nu dă liber
tate dezvoltării creatoare a ra
țiunii. Numai în condițiile so
cietății socialiste se deschide un 
orizont larg pentru înflorirea 
multilaterală a forțelor creatoa
re ale poporului.

Protestînd împotriva intenții
lor S.U.A. de a relua experien
țele cu arma nucleară în at
mosferă, Serghei Vernov a che
mat pe toți oamenii de știință 
„să-și ridice glasul împotriva 
uneltirilor imperialiștilor, împo
triva încercărilor acestora de a 
dezlănțui un nou război mon
dial".

întreaga asistență din uriașa 
sală, ridieîndu-se în picioare, l-a 
întîmpinat cu ovații furtunoase 
pe Iuri Gagarin, cosmonautul 
nr. 1. Acesta a declarat : „Cos
monautica se întărește zi de zi, 
pornește pe drumul dezvoltării 
largi. Sîntem în pragul unor noi 
starturi cosmice. Dorim să în
făptuim noi zboruri în Cosmos 
și să zburăm nu de unul sin
gur, ci să conducem nave cos- 

Despre cosmonautul sovietic nr. 3 
și viitoarele zboruri cosmice...

MOSCOVA 12 (Agerpres). 
— TASS transmite: Colone
lul Evgheni Petrov, unul din 
conducătorii grupului de cos
monauți sovietici, a acordat 
un interviu unui corespon
dent al agenției TASS.

Cosmonauții învață intens, 
a spus el. Programul lor cu
prinde experiențe medico- 
biologice, studii teoretice, 
zboruri și sărituri cu parașu
ta, însușirea unor deprinderi 
speciale (cunoașterea apara- 
tajului din cabina navei, pri
ceperea de a-1 folosi).

Colonelul Petrov l-a carac
terizat în cîteva cuvinte pe 
cosmonautul nr. 3 : este un 
om fermecător, toți îl iubesc. 
Este un om integru. Deși este 
foarte tînăr, a trecut printr-o 
serioasă școală a vieții și acum 
este membru al biroului orga-

neferoasa F feroase. Axzfel, 
recent a» fost descoperite la 
frontiera ei c*  Brazilia mari 
zăcăminte de minereu de fier.

Economia țării este subor
donată monopolurilor străine 
care exportă peste SO la sută 
din cositorul bolivian redli- 
zind ciștiguri fabuloase. Ne 
putem făuri o imagine asu
pra beneficiilor acestor mono
poluri, gtndindu-ne că întreg 
venitul național al Boliviei 
este cu mult mai mic deât 
profiturile acestor monopoluri 
străine.

Viața minerului bolivian 
care scormonește în mărun
taiele pămintului spre a scoate 
aceste bogății la lumina zilei 
este lipsită atît la propriu cit 
și Za figurat de zile însorite. 
Deosebirile în privința condi
țiilor de muncă și viață din
tre ei și generațiile trecute, 
sacrificate per.tru îmbogățirea 
unor exploatatori ca Ratino, 
Armayo, Hochshild și alții nu 
se deosebește practic cu a- 
proape nimic. Virsta medie a 
minerilor este în jurul a 40 de 
ani. Referitor la condițiile în 
care sini nevoi ți să munceas
că astăzi minerii bolivieni 
este ilustrativă afirmația re
vistei britanice „ECONO
MIST" care le califică drept: 
„deplorabile și periculoase".

Jiasfrafiile alăturate sînt o 
* trăiesc oamenii muncii din

El a remarcat, de aseme-

în cercetarea Cosmosului

mice, avînd Ia bord pasageri. 
Ne așteaptă zborurile spre Lună, 
Marte și alte planete".

Iuri Gagarin a amintit că pro
gramul partidului a trasat sar
cini importante și cosmonauți- 
lor. El a remarcat, de aseme
nea, că succesele Uniunii Sovie
tice în cercetarea Cosmosului 
sînt în slujba întregii omeniri. 
Tocmai de aceea, guvernul so
vietic propune unirea eforturi
lor tuturor țărilor în cercetarea 
Cosmosului.

Gherman Titov, cosmonautul 
nr. 2, pe care cei din sală, ri- 
dicîndu-se în picioare, l-au în- 
tîmpinat cu ovații furtunoase, a 
spus că „Ziua Cosmonauticii" 
este „o sărbătoare a muncii și 
victoriei omului asupra forțelor 
naturii”.

Uniunea Sovietică, este aceea 
care a lansat primul sputnik, 
primul lunik, a construit primul 
spărgător de gheață atomic, ea 
a fost prima care a trimis un 
om în Cosmos.

N. S. Hrușciov intervenind, a 
adăugat că popoarele 
Sovietice sînt primele 
struiesc comunismul.

în această minunată 
Zi a Cosmonauticii, a declarat 
Gherman Titov, doresc să ex
prim din toată inima încă și 
încă o dată în numele tuturor 
piloților cosmonauți, mulțumiri 
fierbinți, ca unui părinte, Iui 
Nikita Sergheevici Hrușciov pen
tru grija zilnică pe care o acor
dă dezvoltării cosmonauticii so
vietice.

Uniunii 
care con-

zi, prima

nizației de partid a cosmonau- 
ților. înainte de a-și începe 
cariera de pilot a fost tehni- 
cian-silvicultor, a trăit in 
condițiile aspre din nord. De 
aici și pasiunea sa pentru 
schi și patinaj.

Evgheni Petrov a subliniat 
că toți cosmonauții sînt ti
neri, membri ai U.T.C.L. din 
U.R.S.S. și că mulți au deve
nit membri de partid.

Referindu-se la perspecti
vele dezvoltării cosmonauti
cii, Evgheni Petrov a spus că, 
după părerea sa, în curînd 
navele cosmice vor purta 
echipaje întregi alcătuite din 
piloți, radiofoniști, oameni de 
știință, ingineri, medici. Spre 
ce vor zbura? Poate spre 
Lună, poate spre Marte, 
Venus...

Cu toate cu în anul 1952, 
sub presiunea maselor, minele 
de cositor au fost naționalizate 
instituindu-se semimonopolul 
statului asupra exportului bo
gățiilor subsolului, penetrația 
capitalului monopolist străin 
— ne vom referi doar la îm
prumutul de 11.250.000 de do
lari acordat de S.U.A. și R. F. 
Germană — a continuat. Re
vista „TIME" a recunoscut că : 
„condițiile acestui împrumut 
acordat pentru refacerea mi
nelor de cositor au fost rigide, 
guvernului bolivian impunîn- 
du-i-se să dividă corporația de 
cositor în cîteva societăți se
parate, lucrând sub îndruma
rea unor consultanți america
ni". Rezultatul: în prezent Bo
livia este nevoită să plătească 
sume uriașe pentru plata do
bânzilor. Iar cei care dispun 
de producția de cositor a țării 
sint tot... monopolurile „cre
ditoare".

Agricultura este slab dez
voltată. Se cultivă doar 2 la 
sută din suprafața agricolă 
deși există uriașe întinderi de 
pămînt fertil. Aproape 3 sfer
turi din totalul alimentelor de 
primă necesitate sînt impor
tate. în 1953 s-a înfăptuit un 
simulacru de reformă. Majo
ritatea țăranilor sînt lipsiți de 
pămînt și duc o viață de mize
rie.
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