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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Mașinistul ION MACOVEI, de la Combinatul 
pentru industri alizarea lemnului-Tg. Jiu, are 
de ce să fie vesel : produsele ieșite din mîi- 
nile sale primesc întotdeauna calificativul „foarte 
bine" (fotografia nr. 1).

O mare atenție acordă utemistul MARIN VIO
REL de la Rafinăria-Ploiești, recondiționării mate
rialelor. Confecționînd, de pildă, din materiale 
recuperate un tablou de distribuție a curentului 
electric, a adus o economie de 25.000 lei (fotogra
fia nr. 2).

Tovarășul său de muncă, ION CĂLINOIU, este 
mecanic de întreținere la compresoare. Șeful sec
ției are numai cuvinte de laudă despre tînărul 
muncitor. (fotografia nr. 3).

Tînăra pe care o vedeți în fotografie este deți
nătoarea, de 3 ani consecutiv, a înaltului titlu de 
fruntașă a întrecerii socialiste la Țesătoria de bum
bac de pe Șoseaua Armatei Sovietice-București.

Toate produs ele realizate de tînăra ILIE

ELISABETĂ sînt de calitate foarte bună (foto
grafia nr. 4).

Comunistul NICOLAE GÎRBEA, de la Fabrica 
de antibiotice din Iași, și-a luat în întrecerea so
cialistă un angajament important: toate produsele 
să fie realizate la un nivel calitativ superior. La 
Nicolae Gîrbea, între vorbă și faptă, nu încape 
deosebire (fotografia nr. 5).

ALEXANDRU FUȘNEICĂ are o muncă impor
tantă la Fabrica de țevi din Roman.' Este con
trolor de calitate. El nu lasă să iasă pe poarta 
fabricii decît pro duse care întrunesc condițiile 
celei mai înalte calități (fotografia nr. 6).
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La insămînțarea porumbului
Lucrează Folosesc toate utilajele

• O hotărî re a Consi
liului de Miniștri pri
vind secțiile comercia
le ale staturilor popu
lare regionale și ale 
orașelor București și 
Constanța
• Start în întrecerile 

Turneului U.E.F.A.

in două schimburi
In ultimul timp, în majori

tatea gospodăriilor agri
cole colective din regiu

nea Craiova s-a pornit cu toate 
forțele la însămînțatul porumbu
lui. Cu tot timpul ploios din ul
tima vreme, multe din gospodă
riile colective au pregătit tere
nul și au trecut la însămînțatul 
porumbului, organizînd munca 
în două schimburi. Mecanizato
rii din brigăzile S.M.T. au or
ganizat două schimburi la a- 
proape 900 de tractoare. Alături 
de mijloacele S.M.T. și de cele 
130 de tractoare venite în spri
jin de la gospodăriile de stat, 
colectiviștii folosesc toate atela
jele proprii. Itinerariul raidului 
nostru îl constituie cîteva gos
podării colective 
Calafat, Băilești, 
racal.

La gospodăria 
tivă „Grivița roșie‘ 
colectiviștii vor însămânța în a- 
ceastă primăvară 700 hectare cu 
porumb.

— La însămînțări folosim un 
număr de 50 de atelaje proprii, 
ne-a spus tovarășul Trăistaru 
Emil, președintele gospodăriei. 
Brigada de tractoare care ne de
servește ne ajută mult ; tracto
riștii an hotărît să lucreze în 
două schimburi. Astfel, jumătate 
din cele 14 tractoare pe care le 
are brigada lucrează pe timpul 
nopții la discuitul suprafețelor 
pe care a doua zi vor intra se- 
mănătorile. Cei inai buni dintre 
tineri printre care și Popa Lu
cian, Draga Marin, Gutue Opriș 
și alții lucrează din plin la în
sămînțări. Pînă acum, gospodă
ria noastră a însămînțat peste 
140 de hectare din cele 700. 
Sîntem hotărîți ca în 4-5 zile să 
terminăm de însămînțat întrea
ga suprafață.

Anul acesta, colectiviștii din 
Galicea Mare, raionul Băilești, 
și-au propus ca de pe o supra
față de 450 de hectare din 1400 
cite vor fi însămînțate cu po
rumb, să obțină o producție de 
peste 5.000 kg porumb boabe la 
hectar. Pentru acest lucru ei au 
luat din timp toate măsurile e- 
xecutînd încă din toamnă ară
turi adinei și îngrășînd pămîntul 
după indicațiile date de ingine
rul colectivei. Ploaia i-a oprit o 
vreme din lucrările campaniei 
dc primăvară. Acum, zilele au 
devenit frumoase, pămîntul a 
început să se zvînte. Colectiviș
tii au hotărît să recupereze 
timpul pierdut lucrînd în două 
schimburi. Chiar din prima zi a 
organizării lucrului în două 
schimburi au și însămînțat 20 
de hectare cu porumb. Măsurile 
luate de colectiviștii din Galicea 
Mare fac posibilă terminarea lu
crărilor de însămînțare încă în 
primele zile ale săptămînii vii
toare, așa după cum sună, de 
altfel, și angajamentul lor.

din raioanele
Segarcea și Ca

agricolă colec- 
j“ din Calafat

La Goicea Mică, raionul 
garcea, noaptea. Undeva pe 
lalele gospodăriei se aude zum
zetul tractoarelor. Ajutați 
mecanizatori, colectiviștii 
pornit să lucreze la grăpatul 
renului și noaptea pentru 
ziua pe cele 550 hectare să 
poată însămînța porumbul. Ti
nerii Găvan Marin, Teau C. Ma
rin, Dumitru D. Ioana și Teau 
D. Nicolae sînt doar cîțiva din 
cei care participă intens la a- 
ceste munci. Eforturile pe care 
le depun ei alături de ceilalți 
colectiviști pentru a însămînța 
porumbul la timp vor fi răsplă
tite prin recoltele bogate pe 
care le vor obține.

Ogoarele gospodăriei agricole 
colective „Tudor VIadimirescu“ 
din comuna Dobrotești, raionul 
Caracal, se întind pe o suprafață 
de mai bine de 1700 hectare. în 
aceste zile, multe din gospodă
riile colective din raion, însă- 
mînțează de zor porumbul. A- 
celași lucru îl fac și dobroteș- 
tenii.

Lucrînd cu cele 3 semănători 
mecanice, iar acolo unde tere
nul nu permite, fiind încă ud, 
cu atelajele gospodăriei, colecti
viștii au însămînțat pînă în pre
zent cu porumb peste 200 de 
hectare.

Dealurile Sadovei, cîmpia Lă- 
custenilor sau punctul Roaba au 
devenit acum obiectivele princi
pale ale colectiviștilor pentru 
însămînțat.

Pe aceste locuri colectiviștii 
Ispas Constantin, Marin N. Ma
rin, Stan Nicolae, precum și bri
gadierii Dună Constantin, Stă- 
năgui Gheorghe, Șoșu Ștefan și 
alții lucrează și ziua și noaptea. 
Ei sînt hotărîți să termine cît 
mai repede de însămînțat cu po
rumb restul suprafeței de 320 
de hectare, avînd pentru aceas
ta, prin măsurile luate, toate 
condițiile asigurate.

Se-
tar-

de 
au 
te- 
ca 
se

T. OANCEA

— Ați venit tocmai la timp 
fetelor ! O să mă ajutați în 
campanie. Așa le-a primit trac- 
ristul ‘

G.A.S.
nere
Stoian, 
terina Prisăcaru, eleve în anul 
I a Școlii profesionale agri
cole din comuna Fierbinți, re

giunea București.

Stanciu Cîrjan de la 
Roșie pe cele trei ti- 
practicante Georgeta 
Ioana Stanciu și Eca-

Foto : AGERPRES

Avioanele utilitare, care de
servesc unitățile agricole socia
liste din marile regiuni agricole 
ale țării : Banat, Oltenia, Bucu
rești, Dobrogea și Galați, 
praștie zilnic îngrășăminte chi
mice pe mai bine de 500 
hectare de semănături 
toamnă.

Aportul aviatorilor trimiși 
sprijine gospodăriile agricole 
stat și gospodăriile agricole co
lective în sporirea producției Ia 
hectar este deosebit de valoros. 
De la începutul campaniei agri
cole de primăvară și pînă acum 
au fost împrăștiate îngrășăminte 
chimice pe aproape 30.000 de 
hectare și substanțe insecticide 
pe 1.800 de hectare.

După terminarea lucrărilor a- 
gricole de primăvară, avioanele 
utilitare vor sprijini pe silvicul
tori în combaterea dăunătorilor 
și vor efectua alte zboruri în 
interes utilitar.

(Agerpres)
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Gospodăriile agricole de stat 
și gospodăriile colective din 
raioanele de șes ale regiunii 
Ploiești folosesc toate forțele 
la semănatul porumbului. Me
canizatorii din S.M.T. lucrea
ză în două schimburi, cu peste 
70 la sută din numărul trac
toarelor, efectuînd în schimbul 
al doilea lucrări de pregătire 
a terenului pentru ca în pri
mul schimb să se continue in
tens semănatul. Ei folosesc 450 
de cupluri de mașini și grape. 
De asemenea, pentru grăbirea 
însămînțărilor, colectiviștii fo
losesc la arat și semănat toate 
utilajele proprii. Ca urmare, 
gospodăriile de stat și gospo
dăriile colective din regiunea 
Ploiești au semănat în cîteva 
zile porumbul pe aproape 6.000 
de ha. Gospodăriile agricole 
colective din comunele Vîl- 
cele, Ciorăști și Puiești au ter
minat semănatul porumbului.

Pentru grăbirea lucrărilor

agricol-e de primăvară, gos
podăriile agricole de stat au 
trimis 250 de mecanizatori eu 
tractoare, semănători și alte 
utilaje în gospodăriile colecti
ve nou înființate, unde lucră-

rile de primăvară sînt rămase 
mai în urmă. Mecanizatorii a- 
jută la grăbirea însămînțări
lor, îndeosebi a porumbului.

(Agerpres)

Aplică regulile agrotehnice
în toate raioanele 

din Dobrogea se 
desfășoară din plin 
insămînțatul po
rumbului. In trei 
zile, mecanizatorii 
și colectiviștii au 
însămînțat aproape 
14.000 ha cu porumb 
pentru boabe și si
loz. Cele mai mari 
suprafețe au fost 
semănate de G.A.C. 
din raioanele Ne
gru Vodă, Medgi
dia, Istria, precum 
și la cele din raza 
orașului Constanța.

In vederea obți
nerii în acest an a 
unor producții spo
rite de porumb, co
lectiviștii aplică re
gulile agrotehnice 
înaintate și expe
riența gospodăriilor 
colective fruntașe.

Pentru scurtarea 
perioadei de însă- 
mințări, numeroase 
brigăzi de mecani
zatori din S.M.T. 
și-au organizat lu
crul în două schim
buri pregătind

schimbul II terenul 
de însămințare pen
tru a doua zi. În
treaga suprafață o 
vor insămința nu
mai cu porumb du
blu hibrid, asigu- 
rînd din vreme să
mînța necesară. A 
fost, de asemenea, 
asigurată 
de dovleac 
le pentru 
intercalate.

sămînța 
și faso- 

culturile

2000 de apartamente 
în construcție în regiunea Ploiești

In prezent, în re
giunea Ploiești se 
află în construcție 
aproape 2.000 de a- 
partamente. In ve
derea grăbirii rit
mului construcțiilor 
au fost amenajate 
stații centrale de 
preparare a betonu
lui la Ploiești, Tîr- 
goviște, Buzău și 
Cimpina, iar șantie
rele din regiune au

primit noi excava
toare, autobasculan
te, macarale de 
mare putere etc. Ca 
urmare, planul de 
producție a fost de
pășit, numărul a- 
partamentelor date 
în folosință pină a- 
cum ridicindu-se la 
550.

Prin refolosirea 
cofrajelor, utilizarea

schelelor metalice 
și a unor materiale 
mai eficiente, con
structorii ploheșteni 
vor putea realiza, la 
lucrările prevăzute 
a fi terminate anul 
acesta, economii e- 
chivalente cu costul 
a peste 20 de apar
tamente.
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• Lucrările Congre

sului Comsomolului. 
Cuvîntarea rostită de 
N. S. Hrușciov

patriotică
(Agerpres)

Măsuri pentru continua îmbunătățire 
a servirii consumatorilor

în aceste zile pretutindeni in 
regiunea Argeș întîlnești brigăzile 
de muncă patriotica ale tineretu
lui care participă cu entuziasm la 
înfrumusețarea orașelor și satelor, 
la amenajarea străzilor și șose
lelor, la împăduriri și plantarea de 
pomi fructiferi, lată cîteva exem
ple : peste 200 de tineri de la În
treprinderea de electricitate, de 
la Școala medie nr, 1 și P.T.T.R, 
din Pitești au participat la demo
larea clădirilor și curățirea tere
nului din fața noului bloc din cen
trul orașului unde se va amenaja 
un spațiu verde. In Cîmpulung 
Muscel 400 de tineri au sfrîns 100 
metri cubi de piatră de rîu care 
va fi folosită la pavatul străzilor 
din oraș și la construirea grajdu
rilor gospodăriilor colective din 
raion.

Activitate rodnică în cadrul 
„Lunii muncii patriotice" au și ti
nerii de la Întreprinderea Progre
sul și I.R.T.A. din Pitești. Organi
zațiile U.T.M. de aici au mobilizat 
130 de tineri la curățirea și în
frumusețarea curților și parcurilor 
din incinta acestor întreprinderi. 
De asemenea numai în două zile 
tinerii de aici au scos 19.000 de 
puiefi de pomi fructiferi din pepi
niera Ciumești pentru a fi plan
tați pe terenurile gospodăriilor 
agricole colective. In regiunea Ar
geș s-au plantat pînă acum 40.453 
de puieți de pomi fructiferi.

AURELIA POPESCU

în sectorul alimentației publi
ce au fost luate anul acesta noi 
măsuri pentru îmbunătățirea în 
continuare a servirii consumatori
lor. Unitățile de alimentație pu
blică au fost înzestrate cu noi 
utilaje frigorifice pentru păstrarea 
produselor, cu mașini diferite 
pentru prepararea mîncărurilor sau 
a produselor de cofetărie, cu 
mobilier nou și elegant. In primul

(Agerpres)

O L E G I A 1 i r a t

Se extinde rețeaua 
de apă a orașului iași

Rețeaua de apă a orașului 
Iași se extinde în acest an cu 
încă 16 km. Lucrări asemănă
toare se execută și la Pașcani 
și Vaslui. în ultimii ani, debi
tul de apă potabilă în orașele 
regiunii Iași a crescut de a- 
proximativ două ori.

La Iași, Bîrlad și Pașcani 
se extinde în acest an și re
țeaua de canalizare. Numai 
la Pașcani se instalează con
ducte pe o lungime de 5 km.

(Agerpres).

trimestru din acest an, de exem
plu, au fost instalate în diferite 
localuri de alimentație publică 
peste 230 de dulapuri și vitrine 
frigorifice, iar aproape 60 de 
laboratoare de cofetărie au pri
mit noi mașini care prepară 
creme, bat frișcă etc. Cu aseme
nea utilaje moderne, care fac mai 
multe operații (curăță cartofi, taie 
zarzavaturi, prepară maioneze, 
macină cafea, nuci, piper etc) ur
mează să fie înzestrate în viitoa
rele luni 60 de bucătării de res
taurante. Primăvara aceasta, nu
meroase localuri de alimentație 
publică au fosț renovate și ame
najate cu mobilier nou.

Au fost luate, de asemenea, 
măsuri pentru ca în toate cele 
peste 20 de tipuri de unități : 
restaurante, cantine-restaurant, bu
fete, ospătarii, bucătării de bloc, 
grădini de vară, cofetării etc. să 
se introducă, cu începere din luna 
aceasta, sortimentul minimal de 
produse și preparate culinare care 
trebuie să existe în mod obliga
toriu.

(Agerpres)

în excursie
Pentru elevii fruntași de la 

Școala medie din Hîrșova s-a 
organizat nu de mult o frumoa
să excursie în Moldova. însoțiți 
de cadre didactice, elevii 
fruntași la învățătură au 
tut admira de-a lungul 
seul-ui: Urziceni, Buzău, 
șani, Rm. Sărat, Făurei, 
rășești, Adjud, Bacău, 
huși, Săvinești, Piatra Neamț 
și Bicaz frumusețile patriei 
noastre socialiste, realizările 
dobîndite de harnicul nostru 
popor muncitor, sub condu
cerea înțeleaptă a partidului.

VICTOR RĂDUCAN 
secretarul organizației U.T.M. 

de la Școala medie-Hîrșova

suficient, i s-a adresat

Odaia cu sosirea primăverii canotorii timișoreni au pornif în larg.

clasa a X-a D mai sînt 
greșesc, apoi

Ion Istrati — Și noi am încercat, au spus 
elevele fruntașe de la „D", dar 
n-am reușit...

— Motivul nereușitei voastre 
l-am văzut chiar aici în adunare: 
la voi, la „D“, se discută „în ge
neral", nu pe cazuri concrete, la 
să punem aici, de față, în discu
ție un asemenea caz...

Și iată o întîmplare.
Cu o zi înainte, o elevă fusese 

ascultată. Nu-și învățase suficient 
lecția, era evident. Din bancă, co
lega ei Maria Vifelaru s-a străduit 
să-i „sufle". Așa credea ea că o... 
ajută. Profesoara, care urmărea 
evoluția elevei pe care o asculta, 
s-a supărat în mod firesc.

— Cine a suflat ? a întrebat 
profesoara către grupul de elevi 
de unde se auzise vocea.

Vifelaru a tăcut. A preferat să 
fie sancționate alte 7 colege.

...Adunarea a ascultat cu aten
ție relatările întîmplării. Cu 
obrajii roșii, Vifelaru s-a ridicat în 
picioare. Toți cei prezenți o urmă
reau.

„De două ori ai greșit, i-au 
spus colegii. O dată că suflînd o 
deprinzi pe colega fa să nu mun
cească, să nu învețe, să aștepte 
așa-zisul tău „ajutor". Dar ce se 
va întîmpla cu ea mai tlrziu ? Ea 
va fi un om nepregătit, incapabil

să înfăptuiască sarcinile pe care 
le va avea în producție, în viafă. 
E asta colegialitate ?

A doua oară ai greșit nerecu- 
noscîndu-fi greșeala. Asta înseamnă 
că n-ai încă format simțul răspun
derii personale. Ce comportare 
este aceea cînd, dorind sa te a- 
peri pe tine, lași să fie pedepsiți 
alfi colegi ?"

Vifelaru a recunoscut — într-un 
mod destul de superficial — că 
a greșit :

— Nu-i
profesoara dirigintă, aflată la a- 
dunare. In 
și alfi elevi care 
recunosc. Iar greșesc și... iar re
cunosc. Și așa mai departe. Asta 
înseamnă că ei nu învață nimic 
din critică, nu trag concluzii. A 
recunoaște o greșeală înseamnă a 
face totul ca să nu mai greșești... 
Voi colegii, ajutați-i să înțeleagă 
acest lucru elementar, atrageți-le 
atenția de fiecare dată.

Mult și interesant s-a discutat 
despre concepția elevilor asupra 
învățăturii.

— In clasă noi sîntem un co
lectiv de muncă spunea eleva Ga
vriluță. Un colectiv la fel ca cel 
dintr-o fabrică, sarcina noastră fi
ind învățătura. De ce să fim deci

într-una
Școlii 

din lași 
laolaltă 

60 de elevi, 
într-o după-a-

u de mult, 
din sălile 
medii nr. 2 
-.-au adunat 
vreo 
Era 
miază dulce de april, 

cu cer ispititor albastru, curat 
ca paharul. Afară, în curte, din
colo de ferestre, crăpau mugurii 
castanilor și cei ai teilor silin- 
du-se a-și despleti cît mai grab
nic cu putință pletele viitoarelor 
lor frunzișuri, iar undeva, în gră
dinile dimprejur, își desfăceau în
voit bobocii florile roz-alba ale 
zarzărilor. Totul parcă te îndemna 
să ieși în aer liber și să admiri 
minunățiile primăverii. Elevii din 
clasa a X-a C și D n-aveau însă 
vreme pentru asta. Parcă uitaseră 
de primăvara ce unduia în jurul 
lor. își drămuiseră timpul liber al 
după-amiezii și — din inițiativa 
organizației U.T.M. — se strînse- 
seră să discute în adunarea gene
rală a organizafiei U.T.M. de an, 
o problemă de primă importan
ta pentru activitatea lor : adevă
rata colegialitate. Se sfătuiseră 
pentru aceasta organizafia de 
partid, cu directoarea școlii, și 
cu profesoarele diriginte, cărora 
le solicitaseră sfatul și ajutorul.

Din cite am înțeles, ascultîn- 
du-i elevii din clasa a X-a C, se

puteau, în bună măsură, lăuda cu 
note destul de bune la învățătură 
și la purtare, ca unii care în me
die promovaseră în proporfie de 
84 la sută trimestrul întîi. Nu a- 
celași lucru îl puteau susține și co
legii lor din clasa paralelă, a X-a 
D, unde procentul de promovare 
abia întrece 73 la sută.

Această situafie era departe de 
a avea darul să-i mulțumească. 
Mai ales că, cu toate noile lor 
succese dobîndite in decursul ce
lui de-al doilea trimestru, și în- 
tr-o clasă și în cealaltă se mai 
produseseră ulterior, și încă se 
mai savîrșesc, destule cazuri de 
indisciplină în timpul orelor de 
clasă, de absentări nemotivate, 
de chiul și de superficialitate.

Părerea tuturor celor care au 
vorbit a fos# unanimă : abaterile 
de la disciplina școlară își fac lo
cul datorită unei înțelegeri greșite 
a spiritului de colegialitate, dato
rită tolerării în numele unei false 
colegialităji a greșelilor făcute de 
unii elevi, a comportării lor urîte, 
fie în clasă, fie în afara ei. Exem
plele stăteau în fată: la clasa a 
X-a C unde există o opinie puter
nică împotriva oricărei abateri 
de la disciplina școlară, acolo re
zultatele sînt mult mai bune, elevii, 
cu mici excepții, învață bine, se 
comportă corect, civilizat. In clasa

■----- •-

lucrurile stau însă dimpo-vecină 
trivă.

Rînd 
astfel
Elena Gavriluță, Soreta Rusu, Li
dia Zaller, Gabriela Mișcovici, 
Magda Hagiac și altele, exprimîn- 
du-și fiecare cumpănit și sincer 
opinia și punctul de vedere, stă
ruind asupra cauzelor și împreju
rărilor, asupra diverselor scăderi 
și deficiențe și propunînd căi 
dintre cele mai indicate pentru 
remedierea stărilor de lucruri pă
gubitoare.

— Organizația noastră U.T.M.. 
spunea organizatoarea grupei 
U.T.M. de la clasa a X-a C, nu 
este împotriva colegialității. Ba, 
dimpotrivă, noi sprijinim colegia
litatea, dar 
vărata. Asta .... .
pe colegul tău să învețe bine, 
dar nu suflîndu-i la ora. 
înseamnă să-i atragi 
deschis, prietenește, cu toată răs
punderea atunci cînd nu se com
porta corect. La noi în clasă, dacă 
se întîmpla fie și un mic incident 
de acest fel, toți discutăm ime
diat acest caz, nu-l lăsăm pe elev 
pînă nu se îndreaptă.

pe rînd au luat cuvîntul 
elevele Nina Gafi/eanu,

colegialitatea ade- 
înseamnă să-l ajuli

Asta 
atenția

(Continuare în pag. a 5-a) Foto : VASILE RANGA



CU AVÎNT TINERESC 
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTA!

Experiența bună —la îndemîna tuturor
n întreprinderea 
noastră lucrează 
peste 900 de tineri. 
Dintre aceștia, mai 
bine de 700 parti- 

’ cipă, cu angaja
mente concrete la

întrecerea socialistă organizată 
de comitetul sindicatului, între
cere al cărei principal obiectiv 
îl constituie îmbunătățirea cali
tății produselor. Dintre aceștia, 
numeroși tineri îndeplinindu-și 
lună de lună angajamentele lua
te se situează în rîndurile frun
tașilor, Așa sînt: Eva Moisescu, 
Niculița Lupșa, Eva Muller, Ste
la Ghican, — ■ - >
multe altele.

Comitetul 
cu comitetul 
cipă în mod 
rea muncii politice de masă pen
tru ca experiența bună dobîn- 
dită de muncitorii fruntași să 
devină un bun al tuturor, pen
tru ca în primul rînd tinerii, 
care au nevoie de această

Etelca Szabo și

U.T.M., împreună 
sindicatului, parti- 
activ la organiza*

periență, să și-o însușească. Co
mitetul U.T.M. a acordat o deo
sebită atenție popularizării ce
lor mai buni muncitori, expe
rienței pozitive dobîndite de a- 
ceștia. Așa, de pildă, în fie
care secție întîlnești panouri pe 
care sînt trecute rezultatele ob
ținute în producție de fruntași, 
metodele folosite de ei. în acest 
fel, tinerii au în permanență în 
fața lor, pilda tovarășului lor 
de muncă fruntaș, lucru care 
îndeamnă să-i urmeze exemplul. 
Această agitație care-i cheamă 
pe muncitori să folosească ex
periența fruntașilor nu are un 
caracter generai. Nu se spune 
de exemplu: „Să luptam pentru 
economii’’. Fieeare panou, fie
care lozincă arc un caracter 
concret, mobilizator. De exem
plu, în sectorul țesătorie, se pot 
întîlni panouri unde se arată că: 
„Prin economisirea zilnică de 
către fiecare muncitor a 10 gra
me de materie primă se pot ob
ține lunar în plus circa 150 m

țesături” sau în sectorul filatu
ră: „Urmați exemplul tinerei 
Maria Tcmescu care prin meto
da legării firului din fața a re
dus procentul de deșeuri în 
luna martie cu peste 18 Ia sută", 

în generalizarea experienței 
muncitoarelor fruntașe folosim 
printre altele și stația de ra
dioamplificare. într-una din emi
siunile închinate fruntașilor în 
producție s-a vorbit, de exem
plu, despre metodele filatoare
lor fruntașe Maria Furtună și 
Ecatetina Mezei, care an reușit 
să reducă cu peste 40 la sută 
procentul admis de deșeuri. în 
emisiunea respectivă s-a vorbit 
pe larg despre metoda lor de 
legârc a firului „întotdeauna 
firul din față” și nu cel din 
spate, practic cum se aplică a- 
ceasta. Extinsă la ringuri, me
toda a avut o influență deose
bită asupra muncii tinerelor fi
latoare, (lucind Ia folosirea mai 
bună a timpului de lucru, la e-

te schimburi să participe în mod 
activ un număr cît mai mare de 
tineri din secțiile respective.

Una dintre metodele cele mai 
eficace folosite de comitetul 
U.T.M. este aceea ca de munca 
tinerilor să se îngrijească cei 
mai buni muncitori din secție. 
La rîndul lor, tinerii sînt în
demnați să urmeze, să foloseas
că din plin experiența bună a 
muncitorilor vîrstnici cu expe
riență.

Comitetul U.T.M. preocupîn- 
du-se de popularizarea fruntași
lor în producție, de generaliza
rea experienței pozitive a aces
tora, a stimulat tot mai mult 
participarea tinerilor la întrece
rea socialistă și prin aceasta a 
sporit contribuția lor la reali
zarea tuturor sarcinilor de pro
ducție ale întreprinderii.

liminarea cauzelor care dau 
naștere deșeurilor și rebuturilor.

La sectoarele țesătorie și fi
nisaj 
die 
în 
rele 
struții 
todele lor concrete de lucru, în
lesnind în felul acesta în mod 
direct generalizarea metodelor, 
a experienței înaintate de lucru. 
Spre exemplu, în secția țesăto
rie a fost organizată o demon
strație practică unde țesatoarea 
Olga Ciociltei cunoscută în în
treprindere ca una dintre cele 
mai bune țesătoare a arătat cum 
se execută mînuirea corectă a 
războaielor, citm se execută co
rect legarea firului, cum se 
schimbă și se încarcă suveica 
etc. Aceasta demonstrație a aju
tat mult tinerelor țesătoare să-și 
îmbogățească cunoștințele pro
fesionale, să folosească mai bine 
războaiele de țesut. Tocmai de 
aceea noi ne îngrijim ca la aces-

se organizează perio- 
schimburi de experiență 

cadrul cărora muncitoa- 
fruntașe fac demon
practice, explică me-

r~'

La ieșirea din șut ortacii din echipa condusă de Ion Bria d® la mina Uricani zîmbesc fericiți. Pla
nul de produche a fost realizat și depășit și în această zi.

Foto: I. CUCU

ADRIANA CIUCAN 
secretar al Comitetului U.T.M.

Întreprinderea Industrială 
textilă Lugoj

1\ Rezultatele |

a ora șase fără ( 
zece minute, în j- 
toate secțiile ( 
Uzinei de re- f 
parat utilaj mi- j 
nier din Petro- f 
șeni, tinerii, l 

j îmbrăcați în halate albastre j- 
l curate, sînt deja la mașini. ( 

Tînărul cu care stăm de [ 
vorbă ni se recomandă : j 
Leon Pitic, și-și vede apoi ( 
mai departe de lucru.

Leon Pitic stăpînește te- 
meinic mașina, îi simte fie- j- 
care bătaie a „inimii". As- f 
tăzi a venit cu 10-15 mi-1 
nute mai devreme. A veri- [ 
ficat atent mașina, a re- f 
glat-o. A luat apoi desenul, ( 

j l-a studiat, a observat ca- j 
J racteristicile metalului și a f 
{ hotărît asupra sculei cu ( 
i care s-o prelucreze : un cu- (

( f 
I

bunei 
organizări

Aceștia sînt fruntașii noștri, 
mîndria întregului colectiv ! 
(La panoul de onoare al Fa
bricii de confecții și tricotaje 

București).

Foto: O. PLECAN

La panoul

Un titlu de cinste
ajunsum am

fruntaș în produc
ție ? Sînt atîtea de 
spus îneît nici nu 
știu cu ce să în
cep. Poate că ar 
trebui să amintesc 

mai întâi de postul utemist de 
control care cîndva m-a criti
cat zdravăn pentru lipsă de 
atenție în timpul lucrului. Or, 
poate să amintesc de angaja
mentele pe care mi le-am luat 
după aceea în adunarea gene
rală a organizației de bază 
U.T.M. de a da numai produse 
de bună calitate. Referatul 
prezentat atunci pe tema: 
„Marca fabricii — onoarea 
fiecăruia dintre noi" discuțiile 
purtate, criticile tovărășești 
care mi s-au făcut și mie, 
m-au pus pe gînduri. De ce să 
mă număr printre codașii și 
nu printre fruntașii secției ? 
Mă gîndeam atunci la stima, 
la respectul de care se bucură 
în secție muncitorii fruntași. 
Am hotărît atunci să fac to
tul, să obțin și eu acest titlu 
de mîndrie. Desigur, doar cu 
hotărîrea nu puteam ajunge 
prea departe. Oricît de atent 
aș fi fost în timpul lucrului, 
simțeam că îmi lipsește ceva. 
Într-una din zile am stat de 
vorbă cu secretarul organiza
ției de bază U.T.M. Pe el l-au 
interesat multe lucruri despre 
mine: ce citesc, cum îmi pe
trec timpul liber, dacă sînt 
atent cum lucrează muncitorii 
cu experiență și multe altele. 
In gînd mă mustram că mi-a 
venit inspirația de a sta de 
vorbă cu secretarul și îmi 
spuneam: acum el a aflat 
chiar de la mine că nu mai 
citesc nici măcar notițele din 
școala profesională, că timpul 
liber mi-l pierd fără rost. 
Sigur, îmi spuneam, acum iar 
o să fiu criticat în vreun re
ferat. Dar, secretarul- mi-a

vorbit apropiat făcîndu-mă să 
înțeleg că toate întrebările lui 
au avut rostul de a mă face să 
pricep eu singur ce îmi lipsea. 
M-a făcut apoi să înțeleg că 
am putere să ajung și eu frun
taș în producție. E drept, cu
cerirea acestui titlu cere mun
că, nu joacă: e un titlu de 
mare cinste pentru obținerea 
căruia trebuie să fac un salt 
serios în întreaga mea mun
că. Mi-a dat apoi o serie de 
sfaturi folositoare; să nu mai 
lipsesc de la cursurile de ri
dicare a calificării profesiona
le, să citesc și să studiez o se
rie de cărți tehnice pe care 
mi le-au recomandat tovarășii 
din secție. La cursul de pre
gătire profesională, am învă
țat cum se pot face turnările 
la temperaturile optime ale 
metalului pe care-l turnam și 
ale aliajelor. Aplicînd cele în
vățate, am început să dau lu
cru de mai bună calitate, să 
fac economii. Meșterul a în
ceput să-mi încredințeze din 
ce în ce piese mai grele, mai 
complicat de executat. Am 
reușit să lichidez rebuturile, 
să recuperez cuie de turnătorie 
și pămînt în valori ce variau 
lunar de la 100 la 200 lei. 
Intr-o zi, la cîteva luni după 
adunarea aceea, în cadrul 
grupei sindicale, pe baza re
zultatelor concrete obținute în 
muncă, am primit titlul de 
fruntaș în producție. Desigur, 
acest eveniment m-a bucurai 
mult. Tovarășii de muncă 
m-au felicitat cu căldură, alții, 
mai noi în meserie, au început 
să-mi ceară sfaturi.

Fruntaș în producție ! Acest 
titlu de mare cinste și mîndrie 
pe care l-am obținut cu aju
torul organizației U.T.M. îl 
păstrez acum de la începutul 
anului și sînt hotărît să fac 
totul să-l merit și de acum 
înainte. Aceasta o confirmă și

Calitate și economii
Ne aflăm la secția croit 

piele a Fabricii de în
călțăminte „Flacăra ro

șie* din Capitală. Privim cum 
zeci și zeci de mîini harnice și 
pricepute croiesc cu multă mi
gală și răbdare piese mai mari 
sau măi mici, care compun 
fața încălțămintei. în întrece
rea socialistă fiecare dintre 
muncitori se străduiește să în
tîmpine ziua de 1 Mai cu re
zultate tot mai bune. Princi
pala atenție se acordă, fireș
te, îmbunătățirii calității pro
duselor. Se dă de aceea o 
mare importanță respectării 
procesului de producție, așe
zării corecte a tiparelor, orga
nizării locului de muncă. Și 
drept rezultat, pe primul tri
mestru, în secția croit, coefi
cientul produselor de calitate

superioară a ajuns la 99 la 
sută.

Paralel cu ridicarea calității 
produselor se duce însă o ac
țiune susținută și pentru rea
lizarea de economii. Astfel, 
muncitorii secției croit au ob
ținut, în primele 3 luni ale a- 
nului economii de piele în va
loare de 186.000 let Din ma
teria primă economisită se 
pot confecționa 7.160 perechi 
fețe încălțăminte pentru băr
bați. De asemenea, în prima 
decadă a lunii aprilie s-au e- 
conomisit 12.800 dm p piele.

în fruntea întrecerii pentru 
calitate și economii se situea
ză comunistul Constantin 
Bratu, Maria Radu, Florica 
Cristofic, Maria Prunaru și 
mulți alțî tineri.

M. ION

de onoare„Cea mai bună țesătoare" — 
mi-a recomandat-o secretara co
mitetului U.T.M. l-am văzut apoi 
portretul la panoul de onoare al 
întrecerii socialiste desfășurate în 
întîmpinarea zilei de 1 Mai. Ste- 
liana Cîrstoiu este fruntașă în pro
ducție de mai bine de 5 ani. N-a 
fost lună în tot acest timp în care 
să dea cel puțin un metru de țe
sătură cu defecte. Lună de. lună 
ea își depășește cu regularitate 
sarcinile de producție economi
sind în același timp importante 
cantități de materii prime. Fără în
doială că la aceasta a ajutat-o și 
faptul că învață în permanență 
pentru a-și îmbogăți pregătirea 
profesională, că a participat la 
cursurile organizate în acest scop, 
însușindu-și o înaltă calificare pro
fesională.

Acum, în întrecerea socialistă 
in cinstea zilei de 1 Mai, la cele 
două războaie duble la care lu
crează, realizează zilnic peste 
plan 5—6 metri țesături de cea 
mai bună calitate. S-ar părea că 
succesul ei e mulțumitor. Nu, Ste
liana știe că nu-i de ajuns ca ea 
să fie fruntașă. Colectivul uzinei, 
cum i-au arătat comuniștii,, este 
puternic atunci cînd toți munci
torii, nu numai cîțiva fruntași, ob
țin rezultate din ce în ce mai

bune. Esența întrecerii este ca 
toți să ajungă la nivelul celor 
buni. Aici se cere ajutorul, price
perea fruntașilor. Ei au datoria 
morală de a-i îndruma pe cei
lalți, de a le împărtăși din expe
riența lor. Așa judecă Steliana și 
ca ea numeroși fruntași ai fabri
cii care în aceste zile de avînta- 
tă întrecere în întîmpinarea zilei 
de 1 Mai ajută cu dragoste și pri
cepere pe cei mai noi în mese
rie să devină frunții. Sub condu
cerea comitetului de partid, orga
nizația U.T.M. se ocupă îndea
proape de mobilizarea fruntașilor 
la sprijinirea ridicării calificării ti
nerilor muncitori.

...Steliana s-a apropiat de Ma
ria Dumitrof.

— Măriuco, oprește puțin ma
șina.

Fata se arată surprinsă.
— S-a rupt un fir. Dacă lași țe

sătura să meargă mai departe așa, 
se face răritură.

Din primele zile ale venirii Mă
riei Dumitrof în fabrică, Steliana 
s-a ocupat de ea. l-a explicat ce 
însemnătate are controlul amănun
țit al mașinilor în realizarea ritmi
că a planului și obținerea- unor 
produse de calitate superioară, i-a 
arătat care sînt cele mai bune mî- 
nuiri, a urmărit-o cum aplică a-

ceste indicajii. Dumitrof Maria este 
acum fruntașă și realizează zilnic 
peste plan 2—3 metri țesături de 
bună calitate.

Am dat doar un exemplu. Dar 
sînt multe țesătoarele tinere care 
au primit ajutorul muncitoarei 
fruntașe Steliana Cîrstoiu și care la 
rîndul lor au ajuns în rîndurile ce
lor mai bune muncitoare. Ioana 
Călugăru a deprins de la Stelia
na meseria și arfa de a lucra re
pede și bine. Acum, acest lucru îl 
învață Gherghina Bastard, una din 
țesătoarele recent calificate.

Aici, la Uzinele textile „7 No
iembrie", am cunoscut numeroși 
fruntași care gîndesc așa : „Am a- 
juns fruntaș, trebuie să ajut și pe 
ceilalțj".

— întrecerea socialistă este o 
metodă de a perfecționa mereu 
munca fiecăruia, a noastră a tu
turor — ne spunea muncitoarea 
fruntașă Zamfir Florica. Dacă eu 
obțin succese, mă străduiesc să le 
arăt celorlalte fete cum am reu
șit să fac acest lucru. Toate avem 
aceeași dorință de a spori pro
ducția, de a îmbunătăți calitatea 
țesăturilor pe care este imprima
tă „marca fabricii" noastre. Aga 
Glave, Victoria Ivan, Eiisabeta 
Lungu sînt numai cîteva țesătoare 
de care m-am ocupat și sînt 
bucuroasă că acum și ele au că
pătat o bogată experiență și că, 
la rîndul lor, o împărtășesc celor 
mai noi muncitoare. Ștafeta expe
rienței înaintate, trece astfel din 
mînă în mînă, de la Ioana Zamfir 
și Victoria Udricel, de la Floarea 
Rizea la alte țesătoare și în acest 
timp, cresc succesele fabricii, se 
trimit în magazine tot mai multe 
țesături, mai frumoase, mai trai
nicei

7.600 metri păfr'afi țesături peș
te plan de la începutul anului pînă 
acum I Un succes remarcabil ob
ținut în întrecerea socialistă de 
colectivul uzinei, la care cei 400 
de tineri fruntași în producție au 
adus desigur o contribuție valoroa
să. Firește, pînă la 1 Mai, aceste 
succese vor fi completate cu al
tele. Rîndurile muncitorilor care, 
însușindu-și experiența fruntașilor, 
devin ei înșiși fruntași devin tot 
mai mari. Nu e departe ziua cînd, 
vrînd să cunoști pe cei mai buni 
tineri, pe fruntașii de la Uzinele 
„7 Noiembrie" din Capitală, fi se 
va spune cu legitimă mîndrie : „La 
noi, toți utemiștii sînt fruntași".

LIDIA POPESCU

Cine oare dintre munci
torii Uzinei mecanice 
din Galați nu cunoaște 

numele tinerilor Bordei Con
stantin, Chiriță Nicolae, Mir
cea Hurjui, Mihai Cernega, 
ori Emil Tăutu ? Alături de 
dlți muncitori, ei au devenit 
fruntași ai întrecerii socialiste 
în cinstea zilei de 1 Mai. Fap
tele lor ? Să luăm un exem
plu. Emil Tăutu a devenit cu
noscut în urmă cu puțin timp, 
atunci cînd i s-a înmînat stea
gul de cel mai bun sudor al 
uzinei. Și cum vestea s-a răs- 
pîndit cu iuțeală în întreprin
dere, preocuparea principală a 
lui Emil Tăutu 
rezultate și mai 
că.

In întrecerea 
hai Cernega, 
fruntaș, este preocupat de îm
bunătățirea procesului de pro
ducție prin inovații și raționa
lizări. Inovația sa, consiind 
dintr-un tablou electric auto
mat care prelungește durata 
de funcționare a acumulatori
lor pentru electrocare, este 
foarte apreciată in uzină.

Aceștia sînt doar doi dintre 
cei 40 de tineri al căror nume 
este afișat la panourile de 
onoare de la Uzinele Mecanice 
Galați, alături de fruntașii în
trecerii socialiste în cinstea 
zilei de 1 Mai.

țit din oțel special, un un
ghi de tăiere mai mic.

Cînd sirena a sunat în
ceperea lucrului, mașina a 
și început să funcționeze.

Organizarea judicioasă a 
) lucrului, faptul că a avut 
j la îndemînă piesele, cuțite 
[ diferite și de rezervă, că a 

J folosit din plin timpul de 
1 lucru au făcut ca în ziua 

respectivă, Leon Pitic să 
J depășească planul cu 25 la 
j sută. Toate piesele au fost 

apreciate de control ca fiind i 
„foarte bune".

Spiritul gospodăresc în 
muncă, străduința de a-și 
ridica permanent nivelul 
de cunoștințe sînt calități 
comune și altor tineri ai 
întreprinderii: Pavel Grecu, 
Victor Mehedinți, Ion Pre- 
duț, Miron Nicolaescu, Ma
rin Ambruș, Ștefan Comșa 
și mulți alții, care se nu
mără printre fruntașii în 
întrecerea socialistă în 
întîmpinarea zilei de 1 
Mai.

1
)

I

RADU BOȚADLOIANU 
secția turnătorie de oțel 

Uzinele „1 Mai“ — Ploiești

J. ANDREITA

Consumuri specifice mici

A. CĂRUNTU

secția 
pildă, 
de la

rezultatele pe care le-am obți? 
nut pînă acum în întrecerea 
socialistă în cinstea zilei de 1 
Mai: planul de producție pe 
această lună l-am depășit pînă 
acum cu circa 20 la sută, am 
realizat peste 250 de lei eco
nomii la materiale, iar cit pri
vește calitatea pieselor pot să 
amintesc că nici o piesă reali
zată de mine de la începutul 
anului și pînă acum n-a fost 
respinsă de controlul tehnic de 
calitate.

Fabrica de 
piele și încălțămin
te „Străduința" din 
Ițcani se desfășoa
ră larg întrecerea 
socialistă în cinstea 
zilei de 1 Mai. O- 
biectivul principal 
în întrecere îl con
stituie îmbunătăți
rea calității produ
selor. Ca urmare a 
itrăduințelor colec
tivului de aici, caii-

tatea prelucrării 
pieilor s-a îmbună
tățit, de la începu
tul anului și pină 
în prezent, cu 6 la 
sută, iar la încălță
minte cu 2,41 la 
sută.

In cadrul între
cerii socialiste, o a- 
tenție deosebită se 
acordă realizării de 
economii prin redu
cerea consumului

specific. La 
de croit, de 
s-a realizat 
începutul anului o 
economie de circa 
800 mp piele bizon 
și 2.210 kg. talpă.

Printre fruntașii 
secției se numără și 
tinerii Nichita Du
mitru, Ion Ignătes- 
cu, Veronica Suhan 
și mulți alții.

Tînărul Emeric Finto este cu
noscut la Uzinele „Hidrome
canica* din Brașov nu numai 
ca un priceput strungar 
ca un muncitor care își 
cu dragoste tovarășii 
muncă împărtășindu-le 

experiența sa.
Foto: N. STELORIAN

din

este să obțină 
bune în mun-

socialistă, Mi- 
un alt tinăr

I. B.

Sonde repuse
in

e locul unde acum cîteva 
luni nu’ se vedea nici 
urmă de sondă, func

ționează un balansier, iar pe 
artera de metal ce leagă sonda 
de parc, aurul negru adus la 
suprafață din adîncuri curge 
din nou. Este vorba de sonda 
105 din schela Gura Ocniței 
regiunea Ploiești, părăsită cu 
mulți ani în urmă.

Zile în șir, sondorii din bri
gada condusă de comunistul 
Ion Dinescu au curățat coloa
na și gura vechei sonde. De la 
o anumită adîncime, brigada a 
trecut la resăparea sondei. 
Entuziasmul cu care au lucrat, 
hărnicia de care au dat dovadă 
în întrecerea desfășurată în 
cinstea zilei de 1 Mai a făcut 
posibil ca sonda să fie dată 
în exploatare cu multe zile 
înainte de termen.

Nu s-au lăsat mai prejos 
nici petroliștii din brigada 
condusă de Nicolae Dumitru, 
care cu două zile mai devre
me, au repus în funcțiune son
da numărul 12 din secția II.

FAPTE DIN ÎNTRECERE
• Intr-un bilanț al rezultatelor obținute în întrecerea socia

listă făcut recent la Uzinele metalurgice Sinaia, s-au consem
nat rezultate însemnate: de la începutul anului și pînă acum 
au fost date peste plan 1.016 pompe de injecție pentru tractor, 
productivitatea muncii a crescut cu peste 11 la sută, iar prețul 
de cost a scăzut cu 9,26 la sută. A fost redus consumul de 
materii prime și materiale.

• 1631 tone cocs metalurgic a dat peste plan colectivul Uzi
nei cocso-chimice de la Hunedoara în perioada 1-15 aprilie. 
Fruntași în întrecere sînt mecanicii Mihai Tuță, loan Ninu, 
maistrul Ioan Filip și alții care, pe lingă depășirile zilnice de 
plan, au acordat o deosebită atenție îmbunătățirii calității pro
duselor. Față de realizările obținute în ultimul trimestru al anu-

alui trecui, rezistența mecanică 
20 kilograme.

• De la începutul anului, 
harnicii lucrători de Ia Secto
rul de exploatare a lemnului 
Băița, aparținînd întreprin
derii forestiere Baia Mare, au 
dat peste prevederile planului 
519 m.c. bușteni de fag, 725 
m.c. lemn de construcții, 272 
m.c. lemn pentru celuloză și 
altele.

cocsului a crescut cu aproape

• Colectivul de 
muzică de la auto
baza Tătărani este 
fruntaș pe regiune 
în întrecerea ce se 
desfășoară în cin
stea zilei de 1 Mai 
între unitățile de 
transport din regiu
nea Ploiești. Pla
nul la tone-trans
port a fost îndepli
nit pînă acum în 
proporție de 104,86 
la sută. La prețul 
de cost s-au reali
zat economii în va
loare de 1.029.000 
lei, beneficiile peste

sinteză a Uzinei Petrochimica Ploiești, a 
realizat economii la prețul de cost în valoare 
de 34.000 lei.

plan ajungînd în a- 
celași timp la peste 
1.400.000 lei.

• Cabinetul teh
nic de la Uzinele 
„23 August" din Ca
pitală a înregistrat 
în acest an 78 de 
propuneri de inova
ții făcute de către 
tinerii de aici. Efec
tul economic al ce
lor aproape 20 ino
vații aplicate pînă 
în prezent în pro
ducție, se ridică la 
suma de 600.000 lei.

• Rezultatele ob
ținute în primele 
decade ale lunii a- 
prilie arată avîntul 
sporit în care se 
desfășoară întrece
rea socialistă la 
întreprinderea „1 
Septembrie" din Sa- 
tu Mare. în acest 
interval planul a 
fost depășit cu 6,1 
la sută iar ponderea 
produselor de cali
tatea I-a este cu 
peste 2 la sută mai 
mare față de anga
jamentul luat.

• Pe graficul întrecerii ce se 
desfășoară în cinstea zilei de 1 
Mai la mina Ticu, regiunea Cluj, 
realizările cele mai bune sînt 
trecute în dreptul brigăzilor con
duse de Teodor Beraș, Ferenczy 
Dezideriu de la extracție, Pavel 
Topan de la înaintare, Petru Pi
tic de la deschidere și alții. 
Prin eforturile întregului colec
tiv, pe cablurile funicularului au 
fost trimise pînă acum, la su
prafață, peste 1.100 tone cărbune 
de calitate superioară.

în prezent la• Rezultatele obținute pînă 
Fabrica de tricotaje „Moldova” Iași dovedesc 
entuziasmul cu care colectivul de muncă se pre
gătește să întîmpine ziua de 1 Mai. De la începu
tul anului și pînă acum, au fost realizate peste 
plan 26.400 bucăți tricotaje diferite.

• Brigada de producție condusă de comu
nistul Radu Ion de la instalația detergenți

• 12.200 kilograme laminate a economisit 
pînă în prezent colectivul de muncă de la 
Uzina Hidromecanica din Brașov prin redu
cerea adausurilor de prelucrare, revizuirea 
tehnologiei și reproiectarea unor anumite 
repere.

• în Atelierul de reparat ma
terial rulant din Pașcani s-au năs
cut numeroase inițiative care au 
adus întreprinderii însemnate suc
cese. lată rezultatele înregistrate 
cu prilejul unui prim bilanț. In 
primul trimestru al anului, cînd 
planul producției globale a fost 
depășit cu 4,6 la sută, iar 
ductivifatea muncii cu 2,1 la 
muncitorii au economisit 
1.000 kg metal și 100 mc 
cherestea.

pro- 
sută, 
circa 

de

Productivitate
sporită

Schimbarea procedeului de tur
nare a cutiilor de ungere pentru 
locomotive frămînta de mult pe 
tînărul Mifu Gheorghe, munci
tor la turnătoria de fontă a Uzi
nei „Grivifa roșie".

— Sînt bucuros că acum, în 
cinstea zilei de 1 Mai, am reușit 
să rezolv această situafie. E drept, 
ne spunea tovarășul Mitu Gheor
ghe, m-am consultat și cu alfi 
tovarăși de muncă ca Hîrju Ște
fan, Iffimie Nicolae, Misinschi Ni
colae, colaborînd de fapt împreu
nă, și pînă la urmă am reușit să 
realizăm ceea ce ne propusesem...

Noul procedeu de turnare în 
ciorchine care se bazează pe fo
losirea miezului întărit cu bioxid 
de carbon, esfe superior din toa
te punctele de vedere celui vechi, 
în primul rînd cantitatea de piese 
turnate în timpul unui schimb creș
te de la 4 la 7 bucăți, realizîn- 
du-se astfel o productivitate spo
rită. Calitativ piesele confecționa
te au suprafaja mai netedă, sîntj 
incomparabil mai bune decîf cele 
executate după vechiul procedeu, 
în sfîrșif, munca se ușurează în 
mod simfitor prin eliminarea a o 
serie de operafii, avînd în ace
lași timp o eficacitate sporita.

VASILE BARAC



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Activistul U.T.M
un bun cunoscător

al problemelor agrare
hemat să sprijine 
activitatea orga- 
îizațiilor de bază 
U.T.M. din gospo
dăriile agricole 
colective, activis
tul U.T.M. . care

muncește la sat trebuie să fie 
înarmat cu temeinice cunoș
tințe economice, să cunoască 
modul de organizare a pro
ducției agricole socialiste.

Iată de ce comitetul raio
nal U.T.M., pe baza indicații
lor comitetului raional de 
partid, a întocmit un plan 
amănunțit de pregătire a ac
tivului U.T.M. cu cunoștințe 
de economie agrară. La în
tocmirea planului noi ne-am 
orientat să ajutăm activiștii 
să cunoască în primul rînd 
sarcinile concrete pe care par
tidul le-a pus în fața gospo
dăriilor agricole colective, mo
dul de organizare a produc
ției în G.A.C. cît și unele no
țiuni agrozootehnice. Pentru 
realizarea acestui plan am 
solicitat din timp ajutorul 
unor specialiști — ingineri cu 
experiență și o practică înde
lungată în producția agricolă. 
Nu de mult în fața activului 
U.T.M. a vorbit tovarășul Ion 
Fluerașu, prim secretar al co
mitetului raional de partid, 
despre căile de consolidare a 
G.A.C., sarcinile organizațiilor 
U. T. M. în această privința. 
Am considerat necesar de a- 
semenea, să invităm să vor
bească în fața lor pe un 
tovarăș inginer agronom care 
să explice, pe bază de exem
ple concrete, noțiunile de zi- 
muncă, normare, retribuție, 
normă individuală, ca și re
tribuția suplimentară.

Este știut că pentru a pu
tea ajuta concret organiza
ția de bază U.T.M. în munca 
de mobilizare a tineretului la 
întărirea gospodăriei este ne
cesară o cunoaștere prealabilă 
a planului de producție al 
gospodăriei agricole colective. 
Cum se întocmește planul de 
muncă al G.A.C., cum este el 
defalcat periodic, principalele 
lui caracteristici etc., au con
stituit, de asemenea, obiectul 
unei alte expuneri ținute în 
fața activului nostru.

Tot tovarăși cu o calificare 
superioară au vorbit activiș
tilor despre principalele ce
rințe ale agrotehnicii în cul
tivarea porumbului cu o pro
ducție de 5.000 kg boabe la 
hectar în condiții de neiri- 
gare; despre importanța creș
terii continue a proprietății 
obștești și rolul fondului de

comitetului raio- 
cu largi cunoștințe 

în
nu

domeniul a- 
a fost re

ia expuneri- 
Biroui

bază în această direcție; des
pre munca în G.A.C. ca prin
cipal izvor al belșugului și 
bunăstării; dezvoltarea multi
laterală și intensivă a pro
ducției; despre creșterea șep- 
telului de animale, organiza
rea sectoarelor zootehnice în 
G.A.C., rasele de animale cu 
cea mai mare productivitate 
în această regiune; despre 
contribuția pe care tineretul 
o poate aduce la obținerea 
unor mari producții de lapte, 
came, lînă etc. și mai ales la 
asigurarea bazei furajere; des
pre importanța practicării 
culturilor duble etc.

Dar munca de înarmare a 
activiștilor 
nai U.T.M. 
economice 
griculturii
zumată doar 
le amintite mai sus. 
comitetului raional U.T.M. a 
considerat că acestea trebuie 
să constituie doar un mijloc 
de inițiere, studiul aprofun
dat al problemelor respec
tive rămînînd în sarcina per
sonală a fiecărui activist 
U.T.M. în parte. Cu sprijinul 
cabinetului raional de partid, 
biroul comitetului raional 
U.T.M. a întocmit o bibliogra
fie de specialitate care a fost 
dată spre studiu fiecărui ac
tivist U.T.M. In această bi
bliografie un loc principal l-au 
ocupat documentele Consfă
tuirii pe țară a țăranilor co
lectiviști și în special cu- 
vîntarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ținută cu a- 
cest prilej.

Li s-au indicat de aseme
nea, pentru studiul individual 
hotărîrea partidului și gu
vernului cu privire la crește
rea animalelor, precum și 
ciclul de broșuri editat în 
sprijinul luptei pentru conso
lidarea economico-organizato- 
rică a G.A.C., pentru obține
rea unor producții mari agri
cole vegetale și animale.

In zilele petrecute de acti
viști la sediul comitetului ra
ional U.T.M., au fost organi
zate seminarii în care s-a fă
cut o temeinică verificare a 
cunoștințelor asimilate din 
bibliografia studiată.

Instructorii comitetului ra
ional cu o mai mare vechime 
și cu multă experiență în 
muncă au explicat cum au a- 
jutat concret organizațiile de 
bază din sectoarele lor la a- 
plicarea în viață a învățămin
telor desprinse din documen
tele studiate, ce măsuri prac
tice au luat pentru ca contri
buția tineretului la muncă în 
G.A.C. și în primul rînd la 
terminarea în cele mai bune

condiții a acestei campanii 
agricole, să fie din ce în ce 
mai mare. Au explicat amă
nunțit cum au ajutat la pre
gătirea adunărilor generale în 
care s-a dezbătut contribuția 
tineretului la actuala campa
nie agricolă; cum au fost 
sprijinite organizațiile pen
tru întocmirea planurilor de 
muncă, ce cuprind acestea și 
mai ales cum s-a trecut la 
realizarea lor; au vorbit des
pre felul In care au organi
zat munca politică pentru a 
dezvolta la tineri dragostea 
pentru meseria de crescător 
de animale 
schimburi 
au avut 
zitivă 
muncii activiștilor, au 
eficacitatea 
de aceștia 
ganizațiilor

Evident că nu ne vom opri 
aici. Cu sprijinul specialiștilor 
vom continua și pe mai de
parte să înarmăm activiștii 
cu noi cunoștințe de economie 
agrară, să explicăm de pildă, 
căile reducerii prețului de 
cost, ale creșterii productivi
tății în agricultură, ca și u- 
nele chestiuni specifice secto
rului zootehnic.

Sîntem convinși că în fe
lul acesta organizațiile de 
bază U.T.M. vor putea fi aju
tate mult mai concret, cu o 
mai mare eficacitate in mun
ca de educare comunistă ați
nerilor, de mobilizare a aces
tora la întărirea economico- 
organizatorică a GAC.

etc. Asemenea 
de experiență 

o influență po- 
asupra îmbunătățirii 

mărit 
ajutorului dat 
activității or- 

de bază U.T.M.

CONSTANTIN POPESCU 
prim-secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Caracal

Cei mici, și cei... mari
Fofo : I. CUCU

U os podari a agricolă colectivă din Cor'oeanca, re
giunea București, și-a dezvoltat în fiecare an ce e 
mai rentabile sectoare de producfie : zootehnia, 
cultura mare etc. Au crescut veniturile gospodă
riei, a crescut și bunăstarea oamenilor. Dar nu 
numai atît. Astăzi și orizontul lor este altul. Fiind
că pentru a lucra mai bine, pentru a face t-eabă 
mai bună, a fost nevoie mereu de învățătură, 
lat-o în fotografia noastră pe fînăra îngrijitoare de 
păsări Dumitru Ghiorghifa. Printre cei

cit.t multe cărți de specialitate, pentru care știința 
a devenit un adevărat prieten se numără și ea. 
Fiindcă pentru a îngriji 2.000 de pui pe care ți 
i-a încredințat gospodăria este nevoie de aceasta. 
Este nevoie să știi care sînt rațiile lor științifice, 
ce recomandă cărțile pentru a-i feri de boală. 
Este nevo e de multă dragoste pentru meseria pe 

care ți-a: aies-o.

Fo*o: I. CUCU

închinate lui
Sîmbătă 21 aprilie a.c. la o- 

rele 19,30 va avea loc la 
cinematograful „Vasile Alec- 
sandri" din Capitală o seară 
de filme cu tema „Chipul lui 
Lenin în filmul sovietic'. Cu 
această ocazie va fi prezen

tat pentru prima dată pe e- 

cranele Capitalei filmul „Oc

tombrie" în regia lui Serghel 

Eisenșteln, marele clasic al ci

nematografiei sovietice. Vor 

mai fi prezentate, de aseme

nea, nuvela cinematografică

V. I. Lenin
„Ultima toamnă", în regia lui 
S. Iutkevici și documentarul 
„Manuscrisele lui Lenin'.

în Editura Politică 
a apărut:

V. I. Lenin
Opere complete 

voi. 7

636 de pag. 12 lei

In întîmpinarea
Adunării reprezentanților mișcării 

pentru pace din R. P. Romînă
în întîmpinarea Adunării 

reprezentanților mișcării pen
tru pace din R.P. Romînă 
care va avea loc la București 
la 8 iunie, în sala de festivi
tăți a Sfatului popular al ra
ionului Teleajen, regiunea 
Ploiești, a avut loc o adunare 
organizată de Comitetul ra
ional de luptă pentru pace.

După ce au ascultat o expu
nere privind situația interna
țională și politica externă a 
statului nostru, numeroși 
participanți au luat cuvîntul

exprimîndu-și adeziunea și 
sprijinul lor deplin față 
de politica consecventă de 
pace a statului nostru. Au 
fost aleși apoi delegații care 
vor participa la adunarea 
care va fi organizată de Co
mitetul regional de luptă 
pentru pace, printre care : 
Ana Iepuraru, muncitoare la 
Salina Slănic, E. Bracarencu, 
profesoară, Vasile Enescu, 
lucrător la Sfatul popular 
raional.

In holul universității
De curînd, în holul Univer

sității „Babeș-Bolyai' din 
Cluj, au fost expuse două 
mari panouri cu fotografii 
care cuprind aspecte din ac
tivitatea desfășurată în uni
versitate în primul semestru 
al acestui an universitar. O 
parte a acestor fotografii sînt 
instantanee realizate în săli-

le de curs, în laboratoare, în 
biblioteci sau în sălile de 
spectacole ale Casei de cul
tură. O altă parte sînt foto
grafii ale fruntașilor la învă
țătură de la diferite facultăți.

MIRCEA ȚOCA 
student

noi — mărturii ar tis- 
a agriculturii țării

Mîndra.

MULAI POP

populari gândesc și cîntă în perspecti- 
viitorului.
din cântecele mai
de colectivizare

primăvara.

prof. univ.
director al Institutului de folclor

Doină, doinișoară, 
Cîntec de vioară, 
Vers de bucurie, 
Și de veselie, 
Spune-n patru strune 
Lumea să răsune, 
Că la noi în țară, 
Mîndra primăvară 
A-nsorit pămîntul, 
Ne-a luminat gîndul. 
Spornică să fie 
Munca în frăție, 
Și belșug să poarte 
Plaiurile toate.
Și mai spune iară. 
Doină, doinișoară, 
Că trai luminat 
Partidul ne-a dat, 
El e primăvară 
Ce-a-nflorit o țară. 
Și de-i masa plină 
Și trai cu hodină, 
De-s inimi voioase 
Și belșug în case 
De-i cintec pe luncă 
Și-nfrățită muncă 
Toate le-a-mplinit 
Partidul iubit

Și-apoi doinișoară 
Cîntec de vioară 
Spune iarăși, spune 
Țara să răsune
Că mai drag pe lume 
Nu avem anume
Nici frate, nici soră. 
Nici cîntec, nici horă, 
Ca partidul drag
Și-al său roșu steag.

> i.

xpresie a năzuințelor spre mai bine și mai fru
mos, cîntecul a însoțit dintotdeauna munca și via
ța poporului nostru. El i-a fost tovarăș împotriva 
nedreptăților sociale, în el și-a turnat ura față 
de asupritori, prin el și-a exprimat sentimentul 
dragostei, al bucuriei și al încrederii în viitor. 
Din tulnice și fluier, pe frunză și țiteră cîntecul 

ca un îndemn la revoltă, ca mîngiiere a sufletuluia răsunat
celor oropsiți. Și astfel șlefuit, asemeni cristalelor pure și 
strălucitoare, el a ajuns pînă la noi neîntrecut în frumusețe 
și măiestrie. Cîntecul a urmat îndeaproape istoria poporului, 
consemnînd la loc de cinste în cultura noastră națională cele 
mai de seamă evenimente. Fiecare cântec popular este un 
răspuns dat problemelor fiecărei epoci. Iar astăzi mîndria 
de a trăi aceste vremuri și a participa la desăvîrșireq con
strucției socialiste a țării, recunoștința pentru partidul care 
luminează mintea și sufletul oamenilor, bucuria și entuzias
mul muncii de fiecare zi își găsesc răspuns și în Cîntecul 
popular nou.

Ceea ce caracterizează în chip deosebit Cântecele noi, ceea 
ce le diferențiază de folclorul tradițional este conștiința nouă

pe care o oglindesc, poziția înaintată de pe care pripesc și 
transfigurează realitatea noastră nouă. Partidul este cântat 
în creațiile populare ca deschizător de drum în istoria și via
ța patriei noastre ca luminător și conducător al tuturor izbân
zilor socialiste. Viața satului este reflectată multilateral. Eroii 
cintecelor ce se creează astăzi sînt fruntașii în muncă, briga
dierii și harnicele colectiviste, tractoriștii.

Creatorii populari cîntă astăzi munca unită pe ogoarele co-» 
lectiviste, bucuria și încrederea cu care țăranii au urmat sfa
tul partidului, intrând în marea familie a colectiviștilor. 
Și cântecele lor depășesc limitele satului unde au fost create, 
răspîndite fiind din colectivă în colectivă, la serbări, pe 
scenele căminelor culturale. Lanurile fără hat deschid noi 
orizonturi. Cântăreții 
vele țării întregi, ale

Dar să citim cîteva 
tice ate procesului 
noastre.

de cicoare

Peste deal, 
peste 
cîmpie

Peste deal, peste cîmpie 
Să duci vestea, ciocîrlie, 
C-am arat și-am semănat 
Pe tarlaua fără hat 
S-avem mîine rod bogat. 
Frunzuliță bob secară 
Bate vînt de primăvară 
Și pe-ntinsele tarlale 
Deschide tractorul cale 
Cu plugul cu cinci brăzdare.

Azi în sat e sărbătoare
Frunzuliță de cicoare, 
Azi în sat e sărbătoare 
Că urmînd îndemnul lui
Dragului, Partidului, 
Am trecut prin haturi plugul 
Ne-am cununat cu belșugul 
Iar mireasa, deopotrivă,

Ni-i munca în colectivă. 
Ni se-ntind moșiile 
Cît se văd cîmpiile ! 
Frunză verde mărgărit, 
Mulțumim partid iubit 
Că ne-ai dat bună povață 
Ce drum s-alegem în viață I

Floare-albastră din grădină
Floare-albastră din grădină, 
*e făcu în sat lumină 
Lumină din vorba lui, 
Dragului, Partidului. 
Floare-albastră din colnic, 
Ce n-aș da să fiu iar mic, 
Ca să cresc din grija lui 
Dragului, Partidului.

Cît cu ochii poți cuprinde 
Colectiva 
Colectiva 
Nădejdea

se întinde, 
satului 
belșugului.

Azi pe-ntinsul ăstei glii 
Sună cînt de bucurii, 
Zumzetul tractoarelor 
Și freamătul holdelor.

întrebai
Frunzuliț-a plopului 
Din marginea satului, 
Spre geana apusului,

Frunzuliță foi ca via, 
Dragă mi-i gospodăria 
Cînd toată lumea o cîntă 
Că și păsările-ascultă, 
întrebai lunca și glia 
Ce este gospodăria, 
îmi răspunse că e spor 
Dat de brazdă de tractor. 
Foaie verde micșunică 
întrebai și-o păsărică.

îmi spuse că-n colectivă 
Se string roadele în stivă, 
întrebai stele și lună 
Cum e munca împreună. 
Mi-au răspuns toate de-odată 
Că e viața-mbelșugrată. 
întrebai izvoarele 
întrebai șl soarele 
Și mi-au spus că-i veselie 
Și-i spor în gospodărie.

Plimbă-mi-se plimbă, 
Dimineața-n zori, 
Cine mi se plimbă?, 
O tînără fată 
Tot îmbujorată 
Cu roua-n picioare — 
Floare de cicoare 
Cată după soare... 
Cînd prinde să treacă 
Holda i se-apleacă, 
Cînd dă ea cu pasu' 
I se aude glasu’ : 
D-aici pînă-aici 
Holdele nu-s mici. 
Echipele vin 
Se opresc puțin 
Secera începe 
Oamenii fac cete. 
Floare de cicoare 
Fată din ogoare 
Cată după soare... 
Toamna de-a veni 
S-o căsători;
La nuntița ei 
Vor juca flăcăi. 
Cîntări ei vor zice — 
Crescute-ntre spice : 
— Floare de cicoare — 
Crescută-n ogoare 
N-are-asemănare! 
Zile-muncă multe, 
Mal mult de trei sute! 
Mînuțele ei 
Cotul secerei, 
Ochișorii ei 
Cîmpul cu cîrstei.

țara-ntreagă

Ne pregătim pentru examenele din vară
Buna pregătire pentru se

siunea din vară stă în aten
ția comitetului U.T.M. și a 
consiliului asociației studen
ților din Institutul pedagogic 
de 3 ani din București. La 
toate cele opt facultăți s-au 
ținut adunări generale dean. 
O atenție deosebită s-a dat 
anului I de la Facultatea de 
filologie, secția limbi străine, 
care, în sesiunea din iarnă, a 
obținut cele mai slabe rezul
tate. S-a dovedit că mulți din
tre studenții acestui an n-au 
știut cum să se pregătească. 
De aceea, la adunarea gene
rală au fost invitați fruntași 
din anul II ca: Dumea Ma- 
xențiu, Bărulescu Ștefan, 
Bălan Mihai ș.a. care au vor
bit despre felul cum se pre
gătesc ei, subliniind necesita
tea studiului individual con
secvent, rolul important pe 
care îl au conspectarea și fi
xarea materialului predat sau 
consultat în bibliotecă. Acești 
studenți au dat colegilor din 
anul I și explicații despre 
luarea notițelor, despre con
spectarea și sistematizarea 
materiei.

La Facultatea de filologie 
s-au ținut (pe ani) consfă
tuiri cu studenții care nu s-au 
prezentat la unele examene 
și cu cei care n-au reușit să 
promoveze. La aceste consfă-

tuiri au participat îndrumă
tori de ani, de grupe și mem
bri ai comitetelor U.T.M. pe 
facultate și pe institut. Con
sfătuirile au creat posibilita
tea să se cunoască motivele 
concrete, reale, pentru care 
studenții respectivi nu s-au 
prezentat la examene sau nu 
le-au promovat.

In planul de măsuri al co
mitetului U.T.M. pe institut 
este prevăzută o consfătuire 
cu studenții rămași în urmă 
la învățătură din toate fa
cultățile. Vor participa și stu
denți fruntași la învățătură și 
în activitatea obștească. Vor 
fi invitați părinți ai studen
ților și delegați ai sfaturilor 
populare regionale.

în institut dă rezultate bune 
pregătirea profesională în 
grupuri de cîte doi-trei stu
denți. Fiecare studiază singur 
materialul bibliografic și apoi, 
pe baza unui plan de semi
nar, cei doi-trei colegi discută 
problemele esențiale.

Un ajutor prețios în pregă
tirea profesională a studenți
lor aduc și cercurile științi
fice organizate la nivelul in
stitutului. Interesante prin te
matica dezbaterilor, a preocu
părilor, aceste cercuri au a- 
tras tot mai mulți studenți. 
La cercul de geografie par
ticipă peste 60 de studenți din

anii I, II șl III. Printre alte 
obiective, acest cerc și-a pro
pus să organizeze o excursie 
în jurul orașului București. 
De asemenea, la cercul de li
teratură sînt studiate pe larg 
operele unor scriitori, ceea 
ce îi ajută mult pe studenții 
Facultății de filologie în pre
gătirea lor de specialitate.

GH. UNGUREANU 
ION ȘTEFAN 

studenți

ir

rodnice. S-a discutat despre 
îmbunătățirea activității gru
pelor de învățătură, despre 
elaborarea planurilor indivi
duale în vederea pregătirii 
examenului de sfîrșit de an și 
a examenului de stat. Aduna
rea generală a hotărît ca toți 
studenții să se pregătească 
pentru a obține numai note 
bune și foarte bune la exa
mene, pentru a se prezenta cu 
toții la examenul de stat și a-l 
trece cu succes.

In curînd, Institutul peda
gogic de 3 ani din Galați va 
sărbători un eveniment 
seamă. Prima promoție 
profesori va păși 
familie a 
Dar, pînă 
examene 
examenul 
importante sarcini pentru stu
denții din ultimul an.

în adunarea generală, ți
nută zilele acestea, utemiștii 
anului III de la Facultatea de 
filologie au analizat rezulta
tele obținute la ultima se
siune de examene; propunînd 
totodată măsuri pentru pregă
tirea din timp a examenelor.

Discuțiile care au avut loc 
în adunare au fost bogate și

MIRCEA IONESCU 
student

de 
de 

în marea 
corpului didactic, 

atunci, sesiunea de 
de sfîrșit de an și 
de stat constituie

4

Pînă la sesiunea de examene nu 
mai este mult. Pentru studenfii a- 
nului II al Facultății de științe ju
ridice din Cluj sesiunea a început 
încă din prima zi de după va
canță.

Viitorii juriști au organizat grupe 
de întrajutorare. Seara, mai ales, 
după o pregătire temeinică stu
denfii din cămin discută pe mar
ginea celor citite, explicîndu-și 
problemele neînțelese. Această 
metodă aplicată și în semestrul I 
a dat rezultate mai ales în stimu
larea și sprijinirea celor rămași în 
urmă |a învățătură. La examenul de 
economie politică, de exemplu, 
care presupune cunoașterea unul

material vast, predat de-a lungul 
a trei semestre, s-au obținut, da
torită acestei metode, aproape nu
mai note de la 7 în sus.

Din păcate, există și studenți 
care se pregătesc superficial. Ati
tudinea acestor studenți, printre 
care se numără Șandru Florea, Co- 
paciu M., Opriș Gavril și alții a 
pus serios pe gînduri întregul co
lectiv al anului. Organizația U.T.M. 
a organizat adunări generale și de 
grupă în care a fost discutată a- 
titudinea restanțierilor și a celor 
cu rezultate nesatisfăcătoare. S-a 
constatat că s-a dovedit și de a- 
ceastă dată că principala cauză a 
rămînerii lor în urmă este lipsa 
de continuitate în pregătire. învă
țătura în asalt nu dă roade ; nop
țile albe, oboseala, lipsa notițelor 
de la curs vin să-și ceară tributul. 
Desigur că o asemenea situație nu 
poate fi tolerată de nici un stu
dent.

în cadrul facultății noastre există 
„Oglinda săptămînii” în care sînt 
popularizați atît studenții merituoși 
cît și cei nepregătiți. S-a dovedit 
că acest sistem este eficace, la 
fel ca și gazeta de perete cu su
plimentul său satiric. La gazeta de 
perete apar articole în care stu
denții merituoși își expun felul lor 
de a studia.

ADRIANA GHEORGHIESI 
studentă

Soarele cînd îmi răsare 
Cată-n juru-i cu mirare. 
Din Carpați la Marea Neagră 
Colective-n țara -ntreagă. 
Frunzuliță rozmarin, 
Țara-n cîntec ne-o slăvim 
Și muncim să-i dăm puteri 
însoritei primăveri 
Și mai mindră să-nflorească 
Țara noastră romînească.

Strigături
Hai feciori toți să lucrăm 

Colectiva s-o-nălțăm 

Și printr-însa, măi bădie, 

Train-mbelșugat ne fie. 

Folcică de bujor 

Uiu, iu, la lucru spor I 

Zi de zi noi să muncim 

Planul să nl-1 depășim. 

Folcică și-o lalea 

Uiu, in, hal ș-om juca 

Uite-așa și iar așa. 

Firicel de iasomie 

Munca spornică ne fie 

Să strîngem bucate multe 

Să fim gospodari de frunte, 

Cu rod bogat în hambare, 

Cu sate milionare.

tuturor

drag mereu,

Frunzuliță mărgărit, 
Primăvara a sosit, 
A sosit cu voie bună, 
Că ni-s holdele-mpreună. 
Odată cu primăvara 
S-a colectivizat țara 1 
Cîntă Oltul, Mureșu, 
Că-i unit tot pămîntu. 
Cîntă Dunărea și marea 
Că ni-i mare sărbătoarea, 
Sărbătoarea holdelor 
Bucuria tuturor.
Nici primăvara nu-1 tristă 
Că și ea-i colectivistă ! 
Din Suceava la Banat 

Colectiv e-n orice sat.

Ciocîrlie, zborul 
Drag mi-e mie, 
Primăvara urci din grău 
Urd în zări cu dorul meu.. 
Ciocîrlie, ciocîrlie...
Tu urci din gospodărie

Cu a noastră bucurie. 
Prinde-te-oi într-un arcuș 
Cîntec nou, încă nespus. 
Și de-oi zice acest cînt 
Ș-or pleca munții în vînt. 
Și-am să cînt ăst cînteo lui 
Dragului, partidului.



Examinînd hibrizii dubli de por umb creați la Centrul de cercetări

de la Fundulee

Realizări în automatica rominească
ezvoltarea automati
zărilor industriale 
este în mare parte 
condiționată de exis
tența unei aparaturi 
de automatizare a- 
decvată și cercetă

rile în acest scop au ca 
pale obiective realizarea 
temenea aparatură cu 
manțe ridicate. Aceste 
manfe se referă mai ales 
ci zi a, siguranța de 
sensibilitate Și la reducerea ga
baritului. In același timp cerce
tările se îndreaptă și spre reali
zarea de aparatură de automati
zare care să facă posibilă intro
ducerea automatizării 
tegorii de procese 
existente sau cu care 
tă realiza procese 
noi care nu erau posibile 
automatizate.

In toate aceste direcții se în
dreaptă și cercetările Secției de 
Automatică din Institutul de cer
cetări electrotehnice și în cele ce 
jrmează vom expune unele din 
realizările ce au fost introduse 
in practică.

Problemele de telemecanică au 
o importanță deosebită la noi în 
țară și aceasta din cauza nu
meroaselor procese tehnologice

princi- 
de a- 
perfor- 
perfor- 
la pre- 

funefionare,

în noi ca- 
tehnologice 
să se poa- 
fehnologice 

ne

în care se aplică aparatura de 
telemecanică. în această catego
rie intră instalațiile de extracție 
și transport petroliere, instala
țiile energetice, distribuțiile de 
apă și irigații. Aceasta a de
terminat Institutul să studie
ze și să elaboreze aparatură 
de telemecanică destinată co
menzilor centralizate sau dis- 
oecerizării din aceste domenii 
industriale. Ca urmare a acestor 
cercetări s-a realizat aparatură 
de telemecanică pentru condu
cerea centralizată a sondelor de 
petrol în pompaj. Cu ajutorul a- 
cestei aparaturi se poate con
trola dintr-un punct central al 
unui cîmp de sonde funcționarea 
sondelor din perimetrul respectiv 
— una din asemenea instalații 
are 240 sonde controlate — trans- 
mițîndu-se la punctul de dispecer 
parametrii care interesează. Echi
pamentul permite și pornirea și 
oprirea motorului sondei de la 
distanță, ceea ce are în numeroa
se cazuri o deosebită importanță 
economică putîndu-se porni mo
torul numai în perioadele în 
care se obține un debit mare 
din sondă și reducînd astfel con
sumul de energie pe tona de 
țiței produsă. Toate aceste infor-

mafii se primesc și se transmit 
pe două fire la care sînt legate 
sondele în pompaj, pe fiecare 
grup de 2 fire, putîndu-se conec
ta pînă la aproximativ 30 sonde.

măr de sonde conectate la 
asemenea dispecer face necesară 
căutarea automată a defectelor 
atunci cînd ele apar. Ne referim 
în special la defectele care apar

Ing. I. Papadache
Șef de secție în Institutul de Cercetări electrotehnice
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PRELUCREAZĂ METALELE

• 200 sonde „conduse" dc ud om
® Strung cu „memorie*4 proprie..

Aceasta presupune că există po
sibilitatea ca dispecerul să emi
tă de la postul central un semnal
— cu ajutorul căruia să selecțio
neze sonda căreia trebuie să-i 
transmită comenzi sau de la 
care să primească informații. In 
cazul la care ne referim — fele- 
mecanica la sondele în pompare
— această seleefie se face prin 
frecvenfă, fiecare sondă din gru
pul respectiv avînd o frecvenfă 
proprie la emiterea căreia se face 
conectarea pe linie a echipamen
tului sondei chemate. Marele nu-

la sonde și care sînt semnalate 
dispecerului, acesta puțind pune 
în funcțiune un dispozitiv de 
căutare automată care găsește 
sonda defectă. în felul acesta se 
ușurează munca dispecerului și se 
face posibilă conectarea unui 
mare număr de sonde la un pu
pitru. Aparatura astfel realizată a 
fost experimentată pe teren încă 
la începutul anului trecut și se 
extinde acum-; la un mare număr 
de sonde.

ufomafizarea mași
nilor unelte — 
strunguri, freze, etc. 
— constituie un do
meniu în care rea
lizările au arătat că 
permit obținerea u-

nei productivități ridicate și o re
cuperare rapidă a investițiilor su
plimentare. în această direcție în 
Institutul de cercetări electroteh
nice s-a construit o aparatură cu 
care se realizează o automatizare 
a proceselor tehnologice care are 
loc la un strung, 
extinderea acestei 
alte categorii de 
Aparatura realizată 
un strung fabricat 
ajutorul ei se obține o imprimare 
pe bandă 'magnetică a programu
lui pe care trebuie să-l realizeze 
strungul. în acest scop dispozitive 
electronice urmăresc realizarea 
unei prime piese executată de
către un strungar cu calificare ri
dicată și imprimă pe o bandă
magnetică comenzile pe care le 
dă strungarul pentru a realiza 
piesa cerută cu un profil dat și 
cu toleranțele prevăzute pe de
senul piesei. Odată această înre
gistrare făcută, banda magnetică 
poate să fie pe urmă înfrebuin-

fiind posibilă 
aparaturi și la 

mașini-unelle. 
s-a aplicat pe 
la Arad și cu

țată pentru a se comanda mișcă
rile strungului în același fel în 
care aceste mișcări erau coman
date de către strungar. Dispozi
tivele de înregistrare a comenzi
lor și de reproducere a lor con
stituie ansamble electronice cu 
funcțiuni complexe și care au ne
cesitat experimentări îndelungate.

Rezultatele obținute se pot con 
cretiza prin următoarele cifre : 
productivitatea unui strung dotat cu 
asemenea aparatură este cu apro
ximativ 200... 250% mai mare de
cît a unui strung în care piesa 
se realizează cu manevre ma
nuale obișnuite. în ce privește 
recuperarea investiției suplimen
tare în instalația de automatizare, 
calculele preliminare au 
că această recuperare va 
să se 
cadrul 
privire 
unelte
spre aplicarea acestui dispozitiv 
și la strunguri de alt tip decît 
acela avut în vedere inițial pre
cum și la extinderea aplicării dis
pozitivului și la alte tipuri de 
mașini-unelfe.

arătat 
putea 

facă între 1-—1,5 an. In 
Institutului, cercetările cu 
la automatizarea mașinilor- 

se îndreaptă actualmente

n zilele noastre 
electronii au fost 
puși să efectueze 
cele mai variate 
operațiuni, însă la 
prima vedere pa- 
re-se că ei nu 

pre- 
nu-

că ei 
pot participa direct la 
lucrarea materialelor, ci 
mai la dirijarea operațiuni
lor legate de efectuarea pro
ceselor tehnologice.

Totuși, lucrurile s-au schim
bat în ultimul timp. Electro
nii pot prelucra singuri ma
terialele cele mai dure și 
aceasta mult mai repede și 
mai precis decît orice alte 
mașini-unelte perfec- _____
ționate, fie chiar cele ---------
dirijate de mașinile 
electronice de calcul.

Se știe că transfor
marea în căldură a 
energiei electronilor _____
accelerați la viteze 
foarte mari, fenomen care a- 
pare, de pildă, atunci cînd ei 
ciocnesc anoda unui tub elec
tronic sau ecranul unui osci
loscop, este un efect nedorit.

Totuși ingeniozitatea unor 
cercetători din U.R.S.S., R.S. 
Cehoslovacă, R.D. Germană 
și alte țări, a găsit în ultimul 
timp o aplicație practică și 
acestui efect termic realizînd 
cu ajutorul lui prelucrarea 
celor mai variate materiale 
prin folosirea energiei 
mișcare a electronilor.

Principiul prelucrării mate
rialelor cu ajutorul energiei 
cinetice a electronilor se ba
zează pe crearea în vid a 
unui fascicol de electroni ac
celerați la viteze de peste 
200.000 km pe secundă și 
orientarea acestui fascicol pe 
suprafața materialului uzinat. 
Dacă reușim să focalizăm a- 
cest fascicol pe o suprafață 
foarte mică, facem nu numai 
să se topească, dar chiar să 
se evaporeze materialul res
pectiv, în locul unde cade 
fascicolul de electroni.

este apoi accelerat și focalizat 
cu ajutorul* unor lentile elec
trostatice sau magnetice, la fel 
ca și în microscopul electronic. 
Acest fascicol cade apoi ver
tical pe suprafața materialu
lui așezat în partea a doua, 
inferioară a camerei. înainte 
de aceasta el trece printr-un 
sistem electrono-optic care 
servește la înclinarea fasci
colului în direcțiile cerute, 
ceea ce permite dirijarea lui 
în orice punct și asigură pre
lucrarea unei suprafețe mai 
mari, fără deplasarea obiec
tului prelucrat.

In interiorul ambelor ca-

Căi noi în tehnica
contemporană

de

mere se menține un vid 
de 0,0001 — D.OOOO01 mm co
loană de mercur. Tensiunea 
anodică, necesară accelerării 
electronilor, este de Aproxi
mativ 150.000 volți, ceea ce 
permite ca electronii să atin
gă viteze de cca. 75 la sută 
din cea a luminii. Puterea 
inițială a fascicolului este de 
aproximativ 5 kW. Deoarece 
însă 
este 
trat, 
mai __
unele cazuri la 0,0025 mm, în 
punctul în care fascicolul a- 
tinge materialul, se realizea
ză o putere colosală de 1.000 
pînă la 5.000 kW pe mm2 (!).

fascicolul de electroni 
focalizat, adică concen- 
la un diametru la nu- 

0,01 mm, sau chiar în

Freza electronică 
cu un cuțit 

de 0)01 mm.

Microscopul 
electronic a devenit 

mașină-unealtă
Instalațiile pentru prelucra

rea electronică a materiale
lor, amintesc prin construcția 
lor un microscop electronic, 
instrument nelipsit în marile 
laboratoare de cercetări știin
țifice. Ca și la acesta, în 
partea superioară a unei ca
mere cilindrice Verticale se 
află sursa de electroni, care 
este reprezentată printr-un fi
lament incandescent de wol
fram. Fascicolul de electroni, 
după ce este emis de filament.

Frezarea cu ajutorul fasci
colului de electroni constă în 
transformarea aproape instan
tanee a energiei cinetice a 
electronilor în energie termi
că. Datorită puternicei foca
lizări a fascicolului, materia
lul se evaporă brusc de în
dată ce este atins de elec
troni. Astfel, aplicarea meto
dei electronice de frezare nu 
depinde nici de duritatea și 
nici de fragilitatea materiale
lor prelucrate.

Diametrul cuțitului, adică 
al* fascicolului electronic, este 
de maximum o sutime de 
milimetru, sau chiar și mai

Sudura electronică

Atmosfera —

N
e.

electroni 
consumată pentru 

acestor operațiuni, 
doar 5 la sute din

mic. în plus, el nu trebuie 
înlocuit niciodată fiindcă nu 
se uzează.

Deoarece fascicolul de elec
troni poate fi ușor abătut, 
sau întrerupt, comandarea a- 
cestei mașini-unelte este mult 
mai ușoară decît la instala
țiile de prelucrare mecanică.

Este cunoscut faptul că la 
sudarea sau tăierea unui me
tal cu ajutorul aparatului de 
sudat, numai o mică parte 
de energie este folosită la to- 
_____ pirea materialului pe 
_____ lățimea necesara, i 

restul de erxrg 
termică se p.erce 
material înrâlrindi 
In er*~ mb, eoer

riXEX pOEUe
Pe •

decît suprrtaja 1 
zâtorul sau am 
ceasta energie se dese 
impulsuri cu o riecvenț 
ciem de mare ri cu o c 
de miinu și mi’-omr 
cundâ.

Sub acțiimea urs£ 
de fascicol, material 
câlzeșîe doar punctua^, 
căldura nu poate să se ras- 
pindeascâ intr-o masă mai 
mare de material in intervals 
de timp atît de scurte. Prin 
urmare, majoritatea energie: 
termice este folosită In mod 
util la încălzirea sau evapo
rarea materialului. Zona de 
încălzire, și deci de prelu
crare, este foarte mică limi- 
tîndu-se la diametrul fasci
colului de

Energia 
realizarea 
reprezintă 
cea necesară sudării electrice.

Sudarea electronică poate 
fi folosită cu succes și la îm
binarea 
cu alte 
menii 
existau 
deschis 
folosire 
în sectoare ca: tehnica reac- 
torilor atomici, aeronauticii

diferitelor metale 
materiale, adică do- 
în care pină acum 
greutăți. Acest fapt a 
perspective mari de 
a sudurii electronice

Foto: AGERPRES

oglindă radiotelescopică
—enii de știință 
rieni A. Uzikov si 

au formulat 
at din punct 
sie matematic 

olosirii atmos le
ntului drept o 
.lentilă radio-

ea lor constă în 
irea atmosferei pla- 
roastre drept o 

iii biconvexă co
losală pentru amplifica
rea em.s.-niloc de unde 
hertziene ale corpurilor 
cosmice.

Această idee a fost 
formulată în mod de 
sine stătător in UJLS.S. 
și în S.UA Dar savan
ții ucraineni au fost 
primii care au efectuat 
calculele exacte, au ți*

nut cont de diversele 
impedimente naturale, 
de inexactitățile „lenti
lei” și au obținut valori 
matematice caracteri- 
zînd proprietățile ei.

Savanții ucraineni 
consideră că justețea 
ideii formulate de ei va 
putea fi verificată, cu 
timpul, cu ajutorul na
velor cosmice echipate 
cu radio-receptoare spe
ciale. In momentul în 
care vor zbura prin 
sectorul de focalizare al 
„lentilei", care se află 
la multe milioane de 
kilometri de Pămînt, 
aceste receptoare ar 
putea capta emisiunile 
Cosmice amplificate și 
transmite comunicările 
în legătură cu aceasta 
către Pămînt.

u
DISPOZITIV AUTOMAT 

PENTRU COMPUNEREA TRENURILOR
într-o gard din Silezia au 

fost instalate frine automate 
hidropneumatice care au mo
dernizat radical lucrările le
gate de compunerea trenuri
lor. Frinele sint destinate 
pentru frinarea automată

vagoanelor lansate de pe co
coașa de triaj. Munca de com- 
punere a trenurilor este exe
cutată de un singur om care 
se folosește de mijloace de 
comandă distanță.

enigmei cavitației
Practic vorbind, viața digu

rilor și a turbinelor uriașelor 
centrale electrice poate fi pre
lungită la nesfîrșit.

A fost descoperită legea 
care permite să se calculeze 
regimurile în condițiile căro
ra, practic vorbind, materia
lele nu se vor distruge. S-a 
calculat, de pildă, că meca
nismele din plumb, la o vi
teză a apei 1 nVs vor servi 
1.200 ani.

Aceste probleme au fost 
studiate de un grup de sa- 
vanți sovietici, care au elu
cidat originea cavitației care 
provoacă distrugerea, de că
tre curentul de apă, a diguri
lor și paletelor turbinelor.

A reieșit că polimerii, care 
sînt cu mult inferiori meta
lelor din punct de vedere al 
rezistenței, sînt expuși într-o 
mică măsură cavitației. A- 
ceasta deschide admirabile 
perspective pentru folosirea 
lor în hidrotehnică.

Asamblarea la uzina de mașini 'dini MHî? (U.R.S.S.) a unei Stafii auto mate, care permite mecanizarea tuturor operațiilor de pregătire și 
distribuire a hranei penfu o fermă de (1,0.000 porcl< Foto TASS — MOSCOVA

Perspectivele
metodei capilare"

reșterea producției 
agricole este strîns 
legată de aplicarea 
largă a metodelor 
agrotehnice înain
tate. Acestea, la rîn- 
dul lor, se stabilesc 

în urma unei intense activități de 
cercetare științifică desfășurate în 
diferite institute și laboratoare, ale 
cărei rezultate sînt apoi verifi
cate și dezvoltate de 
tica agricolă. De
osebit de impor
tante pentru cunoaș
terea mecanismelor 
care stau la baza 
intensificării produc
ției agricole sînt 
cercetările legate de 
biochimia, fiziologia 
și genetica plan
telor.

Studiul biochimici, I 
geneticii plantelor 
printre altele, posibilitatea intro
ducerii în aceste organisme, la 
nivelul rădăcinilor, tulpinii, ramu
rilor, florilor sau fructelor a dife
ritelor substanțe de origină anor
ganică, organică sau biologică, 
pentru a putea urmări astfel în- 
rîurirea acestora asupra lor.

Astăzi, sînt cunoscute o mulți
me de metode și procedee care 
asigură pătrunderea în plante a 
cefor mai variate substanțe.

Majoritatea acestora au însă 
Cusurul principal de a nu permite 
urmărirea exacta, cantitativ oeler- 
minabdâ, a pătrunderii substanțe
lor în corpul plantei, nereușind 
totodată să se încadreze în rit-

către prac-

mul funcțional al organismului 
vegetal.

în scopul îmbunătățirii metode
lor de cercetare, la Institutul de 
biochimie al Academiei R.P.R. a 
fost elaborată, încă cu cîtva timp 
în urmă, o meiodă pe cît de 
simplă, pe atît de ingenioasă, 
care permite urmărirea continuă 
și exactă atît a cantității de sub
stanță care 
și a vitezei

fiziologiei și 
presupune,

ajunge în planta, cîf 
de pătrundere a ei, 
asigurînd fofodafă 
sincronizarea proce
sului de introducere 
a substanțelor în 
plante cu ritmul 
funcțional al aces
tora.

Această metodă 
— denumită capi
lară — constă în in- 

capătului liber al unui 
din fibre de celuloză, 
material corespunzător,

FĂINĂ FURAJERĂ 
DIN ACE DE CONIFERE

Oamenii de știință 
de la Institutul fo
restier din Extremul 
Orient au propus ca 
din ace de conifere 
să se prepare făină 
furajeră. Numai în 
Extremul Orient, un
de anual se taie pen
tru nevoile econo
miei naționale a 
Uniunii Sovietice a- 
proape 250.000 ha de 
păduri de conifere, 
pe locurile defrișate 
rămîne o imensă 
cantitate de ace — 
peste 100.000 de tone. 
Acele soiurilor de 
conifere din Extre
mul Orient conțin 
nu numai vitamina 
C, dar și carotina — 
provitamina A — in
dispensabilă pentru

creșterea și dezvol
tarea normală a ani
malelor.

Recent, la combi
natul de industriali
zare a lemnului de 
la Muhino a apărut 
o secție nouă — care 
prepară făină de ru
șinoase. La sfîrșitul 
lunii ianuarie noua 
secție a și dat pri
mele tone de acest 
furaj prețios care 
conține vitamine. 
Colhozurile și sov
hozurile locale au 
confirmat că anima
lele consumă cu pof
tă hrana în care s-a 
amestecat făină din 
ace de conifere. Va
cile hrănite cu a- 
cest furaj dau o pro
ducție sporită 
lapte.

de

Aparat pentru controlul 
funcționării plămînului

Ăsisfentul dr. Exel Hendrik, de 
la clinica de medicină a Univer
sității din Greifswald (R.D.G.), în 
colaborare cu lucrători de la ate
lierul de sticlă și ai atelierului de 
mecanică fină al Institutului de 
farmacologie, au elaborat un a- 
parat pentru controlul funcționării

plămînului care este folosit 
controlul metabolismului

Cu ajutorul noului aparat poate 
fi efectuat atît controlul simplu al 
funcționării plămînului cît și con
trolul separat al fiecărui loc pul
monar în parte, precum și func
ționarea inimii, a plămînului și a 
circulației sanguine.

Zgura metalică — 
îngrășămînt artificial

la

Oamenii de știință sovietici au ajuns la concluzia că zgura 
din cuptoarele Martin poate fi folosită ca un excelent îngră- 
șamînt artificial. Printr-o serie de experiențe ei au stabilit 
că această zgură conține importante cantități de fier, calciu, 
magneziu, fosfor, sulf și alte cîteva elemente care sînt foarte 
necesare plantelor.

înainte de folosirea ei ca îngrășămînt, zgura trebuie fărî- 
mițată în așa fel îneît grăunțele să aibă dimensiuni mai mici 
de un sfert de milimetru. Zgura conține însă și particule de 
metal, ceea ce îngreunează fărîmițarea ei și necesită instalații 
costisitoare.

Oamenii de știință sovietici au rezolvat însă și această pro
blemă. Colaboratorii Institutului de cercetări științifice în 
domeniul metalurgiei din Celeabinsk au elaborat o metodă de 
autofărîmițare a zgurei printr-un procedeu cristalo-chimic.

Esența acestui procedeu constă în aceea că în masa incan
descentă de zgura se adaugă, în momentul evacuării acesteia 
din cuptorul Martin, o cantitate de 3—5% de dolomită fărî- 
mițată, ale cărei particule servesc drept centre de cristalizare 
a unuia dintre minereurile existente în zgură. în procesul 
cristalizării are loc autofărîmițarea bulgărilor de zgură, care 
se transformă într-o pulbere cu particule mai mici decît o 
sutime dintr-un mm. în locul dolomitei poate fi folosită chiar 
zgura care a fost supusă o dată la tratamentul cristalo-chimic.

După autofărîmițarea zgurei, cu ajutorul unui separator 
magnetic se poate extrage din aceasta metalul rămas, aflat 
în cantitate destul de ridicată : 5—15% din întreaga cantitate 
de zgură. Metalul separat se trimite din nou în cuptor, iar 
pulberea de zgură se livrează unităților agricole ca un exce
lent îngrășămînt artificial, mai ales pentru terenuri acide.

troducerea 
fitil format 
sau din alt ,
în corpul plantei, de exemplu, în 
tulpină, celălalt capăt al fitilului, 
aflîndu-se într-un vas special (un 
tub curbat în formă de UI, în care 
se găsește soluția, sau lichidul 
biologic pe care dorim să-l intro
ducem în plantă, prin acest pro
cedeu, care are la bază fenome
nul de capilarifafe. Astfel, soluția 
urcă prin fitil și vine în contact 
cu fascicolele liberiene și lem
noase ale plantei, intrînd în cir
cuitul sevei din plantă.

Metoda _ capilară permite intro* 
cucerea celor mai variate substan
țe în st&t'J'ehidă, sau de solu
ții, nu numai în tulpini, ci și in 
rădăcini, ramuri, pedunculj flo
rali, și acestea în orice cantități 
și timp nelimitat.

Cu ajutorul metodei puse la 
punct la Institutul de biochimie 
a| Academiei R.P.R., au și 
fost studiate pină în pre
zent probleme ca: absorbția apei, 
în funcție de condițiile de uscă
ciune sau de umiditate a mediu
lui, soluțiilor cu diferite grade de 
aciditate, a coloranților, soluțiilor 
fiziologice, asimilarea azotatului 
de amoniu de către unele plante, 
introducerea acidului ribonucleic 
în plantele de tomate și ardei și 
influența lui asupra acumulării 
substanțelor proteice, rolul facto
rilor fizico-chimici și metabolici 
în transportul substanțelor în 
plante, precum și multe altele.

Alte cercetări au urmărit re
partizarea în diferite organe ale 
plantelor a substanțelor absorbite, 
precum și diferite aspecte ale 
metabolismului proteic, a acțiunii 
enzimelor etc.

Metoda capilară va permite, cu 
siguranță, lămurirea în viitor a 
unor mecanisme de acțiune bio
chimică și fiziologică legate di
rect de problemele producției 
agricole, cum ar fi tratarea cu 
substanțe de creștere, combate
rea bolilor și dăunătorilor, rezis
tența plantelor la ger și secetă, 
nutriția lor etc.

Tot ea permite efectuarea de 
cercetări exacte în domeniul to
xicologiei plantelor, în vederea 
stabilirii dozelor de ierbicide în 
funcție de natura, vîrsfa și con
dițiile în care cresc plantele.

După cum se vede noua me
todă, elaborată de acad. Eugen 
Macovschi și colaboratorii săi de 
la Institutul de biochimie al Aca
demiei R.P.R., se dovedește a fi 
foarte utilă în domenii variate de 
cercetare a biologiei plantelor.

TEOFIL ROLL

Cargou
cu motor

complet automat
La șantierul naval din Ko- 

marno (R.S. Cehoslovacă) a 
fost lansat la apă un cargou 
cu motor complet automat. 
Toate instalațiile sint puse în 
funcțiune de la cabina prin
cipală de comandă. Nava este 
servită de un echipaj format 
numai din șase oameni.

S.UA


Miercuri noaptea au sosit în 
M Capitală echipele Belgiei 

și R. F. Germane. De la antreno
rul belgian VERBOVEN am aflai 
că cinci dintre fotbaliștii care vor 
juca astăzi împotriva echipei tă
rii noastre evoluează în prima 
ligă a campionatului belgian. 
„Echipa noastră s-a pregătit se
rios în acest sezon. Ea a jucat 
contra Luxemburgului, Olandei și 
Franței, precum și cu formațiile 
cluburilor belgiene de primă ca
tegorie Beerschof și Charleroi".

Printre oaspeții noștri se află 
și cunoscutul arbitru sovietic de 
fotbal, ALIMOV, l-am cerut pă
rerea asupra competiției care în
cepe astăzi.

„Ediția jubiliară a Turneului 
U.E.F.A. întrunește și un record 
de participanți. Aceasta dovedeș
te interesul și grija care se acor
dă în multe țari ale lumii pregă
tirii tinerilor fotbaliști. Deși sînt 
doar de cîteva zile în Romînia, 
mi-am putut da seama de marele 
interes pe care îl sfîrnește com
petiția’’.

Un alt oaspete, dl. DOMIN
GUES RICARDO, selecționerul 
unic al echipei portugheze ne 
declară :

„Consider grupa de la Bucu
rești ca una din cele mai tari. 
Meciul Romînia—Portugalia (pe 
care aș dori să-| văd în finală) 
va constitui unul dintre marile 
derbiurj ale Turneului”. In conti
nuare, interlocutorul nostru ne-a 
dat unele amănunte asupra echi
pe: pe ca'e o conduce: „Forma
ția noastră este foarte tînără. 
Centrul înaintaș, de pildă, Guer- 
reiro, are 16 ani. Din lotul de 
anul trecut nu mai avem mei un 
jucător.

in completarea acestei declara
ții, putem consemna amănuntul că 
cei mai niulfi dintre jucătorii por
tughezi fac parte din echipa cam
pioană a tării, Benfica, cîșfigă- 
toarea ediției de anul trecut a 
C.C.E. la fotbal.

VIOREL PETESCU

VASILE GERGELY

Seminar cu activiștii 
culturali

Din inițiativa secțiunii de 
invățămînt șl cultură a 
Sfatului popular raional 

Vaslui s-a organizat cu acti
viștii culturali din comunele 
raionului un seminar cu tema: 
„Munca culturală în sprijinul 
întăririi economico-organiza- 
torice a G.A.C.".

La lucrările seminarului au 
luat cuvîntul numeroși direc
tori de cămine culturale, ca
dre didactice, bibliotecari și 
instructori de formații artisti
ce de amatori, care au prezen
tat metodele de muncă folo
site pentru mobilizarea unui 
număr cit mai mare de tineri 
în activitatea culturală de 
masă, modul cum au orientat j 
activitatea cultural-artistică j 
spre preocupările curente ale ! 
gospodăriilor colective.

Astfel, seminarul a consti- ! 
tuit un rodnic schimb de ex
periență, a ajutat pe activiștii 
culturali din raionul Vaslui 
să-și îmbunătățească stilul de 
muncă.

GHEORGHE POPA
elev

Start în întrecerile —,
Turneului U.E.F.A.

Corespondențe din orașele gazdă
La BUCUREȘTI, CONSTANȚA, PLOIEȘTI, BRA

ȘOV și CLUJ, 19 drapele flutură în adierea vîntu- 
lui de primăvară. Sînt drapelele țărilor partici
pante la ediția jubiliară, a XV-a, a Turneului 
U.E.F.A. — veritabil campionat european al fotba
liștilor juniori. Marea competiție pe care o găz
duiește pentru prima oară țara noastră stirnește un 
interes deosebit în rîndurile iubitorilor sportului 
cu balonul rotund din întreaga lume. E și firesc, 
deoarece Turneul U.E.F.A. reprezintă competiția 
sportivă centrală din această perioadă.

Astăzi, la ora 15, arbitrii vor da semnalul de 
începere a întrecerii. Publicăm mai jos, corespon
dențe sosite din orașele care găzduiesc întrecerile 
Turneului U.E.F.A.

Încă de alaltă
ieri diminea
ța echipele 

oaspete au început 
să sosească în Plo
iești. Dimineața au 
sosit echipele de 
juniori ale Bulga
riei și Iugoslaviei, 
iar seara, în ace
eași zi. s-au pre
zentat echipa An
gliei și cea a Olan
dei.
Chiar de miercuri, 

echipele Iugosla
viei și Bulgariei au 
fost prezente pe 
stadionul „Petro
lul”, unde au făcut 
un antrenament de 
cîteva ore. Stadi
onul La întîmpinat 
sărbătorește, iar 
oaspeții au fost 
mulțumiți, terenul 
fiind găsit „minu
nat” după cum s-au 
exprimat juniorii 
iugoslavi

In vederea aces
tui eveniment, te
renul a fost din 
timp gazonat, ves
tiarele reamena- 
jate, tribunele re- 
vopsite și împodo
bite cu drapelele 
țărilor participante 
la Turneul U.E.F.A.,

Ploiești
curtea stadionului 
asfaltata și deco
rată cu rînduri de 
flori multicolore. 
Pretutindeni în o- 
raș întîlnești afișele 
Turneului. Anima
ția printre iubito
rii fotbalului este 
mare: într-un timp 
scurt au fost vîn- 
dute peste 25.000 de 
bilete. 16.000 fiind 
cerute de tinerii 
din regiune care so
sesc acum în oraș 
prin excursiile or
ganizate de filiala 
regională a O.N.T. 
Carpați. In oraș se 
comentează aprins, 
se fac pronosticuri-

Am stat de vorbă 
cu MARCOV DI- 
MITAR, conducăto
rul lotului de juni
ori al echipe: de 
fotbal bulgare. Din- 
sul ne-a declarat : 
„Echipa națională 
de fotbal a juniori
lor bulgari este 
bucuroasă că me
ciurile se desfă
șoară în Ploiești.
oraș 
noi i 
tru I 
său

se
în 

cunoscut la 
nu numai pen- 
bosăția aurului 
negru, dar și

pentru tradiția sa 
fotbalistică. Ne-au 
impresionat liniile 
frumoase ale con
strucțiilor moderne, 
piața abundent lu
minată de razele 
soarelui, oamenii 
prietenoși și veseli 
pe care-i întîlnești 
la fiecare nas. De 
asemenea, stadionul 
Petrolul ne-a plă
cut foarte mult și 
în deosebi terenul 
unde se vor desfă
șura întrecerii e“. 
Iată acum și decla
rația ce ne-a fost 
făcută de conducă
torul echipei de 
fotbal a juniorilor 
englezi BILLY 
WRIGTH :

„Țara dumnea
voastră ne-a făcut 
o frumoasă impre
sie. Echipa noastră 
se află intr-o bună 
tiisporiție de joc, și 
intr-o bună forma. 
Fotbalul rezervă 
multe surprize și 
nu putem afirma ce 
echipă va cîștiga în 
această etapă. Suc
ces tuturor”

ION TEOHARIDE

e cîteva săp*ămîni. la 
Cluj, principalele discu-
fii ale iubitorilor jocu

rilor cu balonul rotund sin: 
purtate in jurul Turneului 
care începe astăzi. Discuțiile 
s-au intensificat in intimele 
zile mai ales de luni cind pri
mele echipe sosite — cele ale 
Greciei și U.R.S.S. — și-au fă
cut apariția la - - - 
nental. (La ora 
au sosit toate 
Ultima a sosit, 
echipa R.S. Cehoslovace).

Zeci și sute de amatori au 
fost prezenți la antrenamen
tele de acomodare făcute de 
echipele participante in fru
mosul parc sportiv Babeș-Bo- 
lyai, sau pe terenul de sport 
al Uzinei de pielărie și încăl
țăminte, admirind și aplau- 

intervențiile prompte

hotelul Conti- 
cînd transmit 
cele 4 echipe, 

joi dimineață,

CONSTANTIN MATEI

ale excelentului Beleasnikor, 
portarul echipei sovietice, sau 
șuturile puternice expediate de 
Scerbakov ; rapiditatea și jo
cul plin de fantezie al repre
zentanților țării de la poalele 
Olimpului. și jocul plin de 
forță al germanilor.

La casele de bilete au fost 
in ultimele zile adevărate cozi. 
Astăzi sînt așteptați să soseas
că la Cluj cu autocarele 
O.N.T.-uluî spectatori din ora
șele regiunii, ba chiar din Ora
dea, Baia Mare și Tg. Mureș.

In încheierea acestor rînduri, 
o declarație a lui ALEXEI 
PARAMONOV, maestru eme
rit, antrenorul echipei sovie
tice : „Impresiile mele despre 
oraș ? Minunate. E frumos 
Clujul. Un oraș în 
se construiește mult,
oraș bătrîn care întinerește 
mereu. în ce privește locuitorii 
săi, am avut prilejul să ne 
convingem încă o dată despre 
proverb’ala ospitalitate romî- 
nească. Sîntem înconjurați nu
mai de prieteni. Ne simțim ca 
acasă. Despre echipa noastră ? 
Aici e mai greu de răspuns. 
Participăm pentru prima dată 
la turneu. E o serie „tare”. 
Sperăm totuși într-o compor
tare bună, am încredere în bă
ieți. Mîine după-amiază (n.r. 
astăzi) urmează să apreciați 
răspunsul nostru la acest prim 
examen greu. Pînă atunci, la 
revedere !”.

Un ultim amănunt. La Cluj 
timpul e admirabil.

VICTOR MORIA

care
un

Brașov
e cîteva zile, mai'exact 
de miercuri, speranțele 
fotbalului polonez, ita

lian și austriac sînt oaspeții 
frumosului oraș de la poalele 
Timpei. încă de la venire, pri
ma lor grijă a fost antrena
mentele de acomodare. i

In timpul liber, tinerii fotba
liști pot fi văzuți pe străzi, în 
magazine, in parcurile orașu
lui. Pretutindeni ei sînt în- 
timpinați cu prietenie.

Interesul stirnit de meciu
rile din grupa B a turneului 
este mare. Pînă miercuri seara 
fuseseră distribuite circa 20.000 
de bilete din care vreo 6000 
pentru iubitorii fotbalului din 
regiune, care vor veni la Bra
șov prin excursii organizate de 
O.N.T. Carpați. Cu două zile 
înainte de începerea meciuri
lor, în orașul gazdă sosiseră 
numai din Polonia și Italia, 
10 gazetari sportivi.

în jurul panourilor care a- 
nunță jocurile, in troleibuze 
sau in holurile cinematografe
lor au început să se facă pro
nosticuri. în această privință 
antrenorii echipelor partici
pante sînt extrem de rezervați. 
Unii dintre aceștia nu se deci- 
seseră nici pînă ieri seara asu
pra formulei ce o vor adopta. 
Din acest punct de vedere mai 
puține probleme au de rezol
vat antrenorii Proca și Vulcă- 
neanu care se ocupă de pregă
tirea selecționatei de juniori a 
Brașovului, a 4-a echipă din 
grupă, ce va juca însă în a- 
fara turneului. In mare, selec
ționata locală este alcătuită pe 
scheletul echipei de tineret 
„Steagul roșu”.

V. KROVEȚCHI

Constanța

De două tile, la Mamaia, 
flutură drapelele R. P. Un
garia, Turciei, Franței și 

Spaniei. Mulți dintre localnici 
au ținut să iasă în întîmpinarea 
oaspeților pe peronul gării noi 
din Constanța, înconjurîndu-i pe 
tinerii oaspeți cu dragoste și 
căldură. După această primă cu
noștință cu publicul și cu mi
nunatele condiții de cazare de la 
hotelurile din Mamaia, oaspeții 
au intrat în ritm normal. Unii 
frecventează clubul special a- 
menajat pentru ei, alții folosesc 
fiecare minut din timpul liber 
pentru a cunoaște frumusețile 
orașului și litoralul romînesc. Ei 
au făcut, de asemenea, cunoștin
ță cu bazele sportive pe care au 
loc antrenamentele zilnice (ba
zele sportive 8 Mai și Petrolul), 
precum și cu stadionul 1 Mai, 
locul confruntărilor oficiale, care 
a fost reamenajat tocmai în ve
derea acestei competiții.

Un singur amănunt este grăi
tor pentru a demonstra intere
sul cu care sînt privite la Cons
tanța aceste întîlniri. Ieri seară, 
din totalul de 60.000 bilete puse 
în vînzare se difuzaseră 56.000. 
Se pare că nici numărul bilete
lor, nici capacitatea stadionului 
nu vor putea să „țină pasul” cu 
numărul crescînd al amatorilor 
de fotbal. Constănțenii au certi
tudinea că vor asista la între
ceri de o valoare tehnică ridi
cată, la un adevărat spectacol 
fotbalistic ținînd seama că aici 
se întrec juniorii maghiari, câști
gători ai turnenlui din 1953 și 
1959, ai Spaniei, cîștigători ai 
turneelor din 1952 și 1954, ai 
Franței și Turciei care în com
petițiile anterioare au avut com
portare bună.

L FATU

Așadar, astăzi au loc primele meciuri. Amatorii 
de sport din tara noastră au desigur ațintite pri
virile spre București. Pentru că aici joacă repre
zentativa țării noastre, și echipa Portugaliei, cîștl- 
gătoarea ediției precedente, alături de redutabilele 
formații ale R. F. Germane și Belgiei.

Urăm succes tuturor participanților în această 
întrecere a tinereții și prieteniei I Succes deplin 
juniorilor noștri I

Un punct important de munca la Fabrica de țevi Roman este labo
ratorul unde se controlează structura oțelului țevilor fabricat*. Ingine
rul Constantin Săndescu și laborantul Ion Antonie controlează dacă 

țevile nu au căpătat fisuri în timpul procesului de lamina'*.

Foto : I. CUCU

Semnarea unui Acord privind 
colaborarea în problema folosirii 

energiei atomice în scopuri pașnice 
între R. P. Romînă și U. R. S. S.

Joi 19 aprilie s-a semnat la 
București Acordul cu prhîre 
Ia dezvoltarea în continuare 
a colaborării în problema fo
losirii energiei atomice în 
scopuri pașnice între R.P. Ro
mînă și U.R.S.S.

Acordul a fost semnat din 
partea romînă de Gh. Gaston 
Marin, președintele Comite
tului pentru energia nucleară 
al Consiliului de Miniștri, 
iar din partea sovietică de 
prof. V. S. Emelianov. vice
președinte al Comitetului de 
Stat al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. pentru folosirea 
energiei atomice.

La semnare au fost de față

Vasile Dumitrescu, adjunct al i 
ministrului Afacerilor Exter- I 
ne, acad. Horia Hulubei, di
rectorul Institutului de fizică | 
atomică, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de știință 
din domeniul fizicii nucleare.

Au asistat I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București și alți mem
bri ai ambasadei.

Cu ocazia semnării acordu
lui, tov. Gh. Gaston Marin a 
oferit un dineu în cinstea 
prof. V. S. Emelianov și a ce
lorlalți oaspeți

(Agerpres) _

Cartea la locul de munca
TArintre diversele metode fo- 

losite de conducerea bi
bliotecii clubului muncito

resc din orașul Cîmpia Turzii, pri
vind antrenarea unui număr cît 
maj mare da muncitori la citirea 
cărților de literatură sau de spe
cialitate esle și aceea a înființării 
bibliotecilor volante de secție.

De la biblioteca centrală a clu
bului, de două sau trei ori pe 
săptămînă, responsabilii voluntari 
ai bibliotecilor volante de secție, 
în majoritate tineri, aduc în uzi
nă, spre a fi la îndemîna munci
torilor, cărțile solicitate. Pentru a 
cunoaște preferințele fiecărui ci
titor la bibliotecile volante există 
caiete speciale în care se notează 
titlul cărților solicitate.

Am răsfoit zilele trecute fișele 
de cititori de la biblioteca secției 
laminoare.

Tînărul maistru Vezoc Achim, a

citif de la începutul anului și pînă 
acum 14 cărți printre care „Fur
tuna" de Ilya Ehrenburg, „Poves
tiri de pe Don” de Șolohov, și 
altele. Iar el este doar unul din 
cei 135 de cititori ai bibliotecii 
volante din secția laminoare, care 
în acest an au citit numeroase 
cărți de literatură politică, bele
tristică și tehnică.

Și astfel de biblioteci volante 
funcționează în toate secțiile Uzi
nei metalurgice Cîmpia Turzii, bi
blioteci ce numără peste 2.500 de 
cititori activi.

ARISTICA BRÎNZAN
student

0 hotărîre a Consiliului de Miniștri 
privind secțiile comerciale 

ale sfaturilor populare regionale 
și ale orașelor București 

și Constanța
Printr-o hotărîre a Consi

liului de Miniștri, secțiile co- 
merciale ale sfaturilor popu
lare regionale și ale orașelor 
București și Constanța se or
ganizează în direcții comer
ciale.

Această măsură este menită 
să ducă la îndeplinirea în mai 
bune condiții a sarcinilor puse 
de partid în ce privește du
blarea volumului circula
ției mărfurilor în perioada 
1980—1965, dezvoltarea rețe
lei de desfacere cu amănuntul 
cu 5.000 de unități, întărirea 
bazei tehnico-materiale a co
merțului, în vederea îmbună
tățirii aprovizionării și ser
virii populației.

Direcțiile comerciale regio
nale au sarcina să coordone
ze și sâ controleze întreaga 
activitate a comerțului socia
list de pe teritoriul respectiv 
și să conducă direct întreprin
derile și organizațiile comer
ciale locale. în atribuția lor 
intra urmărirea realizării pla
nului circulației mărfurilor, a 
felului în care este folosit 
fondul de mărfuri și se asi
gură aprovizionarea și buna 
servire a consumatorilor. 
Ele urmăresc dezvoltarea re
țelei de magazine, restaurante, 
bufete, cofetării etc. și am
plasarea acestora corespunză
tor necesităților populației, 
stabilesc măsurile necesare

pentru modernizarea rețelei 
comerciale, dotarea ei cu uti
laj, montarea, repararea și în
treținerea acestora, precum și 
introducerea formelor rapide 
și economicoase de servire. 
Organizarea studierii cererii 
de consum, una din atribu
țiile principale ale acestor or
gane economice, va contribui 
la satisfacerea în mai bune 
condiții a cerințelor popu
lației.

Direcțiile comerciale regio
nale funcționează pe princi
piul gospodăririi socialiste. 
Cheltuielile lor administrativ- 
gospodărești se acoperă numai 
din beneficiile realizate de 
unitățile comerciale, direcțiile 
fiind astfel direct interesate 
în bunul mers al acestor uni
tăți, în îmbunătățirea perma
nentă a aprovizionării și ser
virii populației.

Modul de organizare și 
funcționare a direcțiilor co
merciale, stabilit prin Hotărî- 
rea Consiliului de Miniștri, 
întărește îndrumarea, contro
lul și răspunderea Ministeru
lui Comerțului Interior față de 
activitatea acestora și a între
gului comerț local. Totodată 
se creează comitetelor executi
ve ale sfaturilor populare re
gionale condiții de a se con
centra asupra problemelor de 
fond ale aprovizionării și 
servirii populației și de a cu
prinde mai bine sarcinile c® 
revin comerțului local.

Cursuri pentru instructorii artistici 
de la sate

Secția de invățămînt și 
cultură a Sfatului popu
lar regional Oltenia și 

Casa regională a creației popu
lare a organizat un curs de 
perfecționare a instructorilor 
formațiilor artistice de ama
tori din satele regiunii noastre. 

Numeroșii instructori artis
tici, participanți la acest curs, 
în cadrul claselor de cor, or
chestră, teatru, regie și core
grafie, audiază lecții de spe

cialitate ținute de profesori și 
artiști de la Școala de artă 
populară și Teatrul de stat- 
Craiova.

Cele 10 zile de curs au con
stituit pentru instructori artis
tici și un prilej bun de a face 
un rodnic schimb de experien
ță în activitatea artistică de 
masă.

GEORGESCU M. ION, 
BABIAC VALENTIN 

instructori artistici

Colegialitate
(Urmare din pag l-a)

mai puțin exigenți față de neîn- 
deplinirea sarcinilor noastre ? In
tr-o întreprindere sau într-o gos
podărie colectivă, a nu munci e 
un fapt care se abate de la prin
cipiile moralei noastre noi. Dar 
a nu învăța nu înseamnă tot o a- 
batere de la aceste principii î

— Ce-ai să te faci tu în viață? 
o întrebă cu sinceră grijă o co
legă pe Maria Onofrei, una din
tre fetele deprinse să chiulească, 
să nu învețe, deprinsă să vor
bească urît. Cine o să-ți mai 
„sufle” cind vei fi și tu la locul 
tău de muncă ? Gîndește-te bine.

Ce s-ar întîmpla într-o fabrică, 
întreba un elev, daca planul de 
producție s-ar îndeplini doar 73

la sută, ca la clasa a X-a D? Or, 
chiar 84 la sută, ca la noi la a 
X-a C?

...Mă uit la tinerele de aici 
și le cîntăresc atent cu privirea.

Vorbesc simplu și cu un aer de 
franchețe, cu o maturitate care 
le stă bine.

Își împărtășesc unii altora re
zultatele experienței lor, discută 
cu cuviință dar și cu exigență Și 
își mărturisesc de la inimă la ini
mă satisfacțiile de care sînt însu
flețiți și necazurile pe care au a 
le răpune. Se vede lucru că știu 
și înțeleg bine că pe terenul 
proaspăt și bogat al colegialității 
și prieteniei adevărate, pot și tre
buie să crească îmbelșugatele 
roade ale zestrei lor etice.

Sosirea 
ministrului Braziliei 

în R. P. Romînă
Joi a sosit la București Car

los Jacyntho de Barros, trimis 
extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Braziliei în 
R.P. Romînă.

La sosire, Carlos Jacyntho 
de Barros a fost salutat de 
Nicu Șerban, director ad-in- 
terim al Protocolului Ministe
rului Afacerilor Externe.

(Agerpres)i

Bazele esteticii marxist-leniniste
■I parifia în limba ro

mînă a amplei lu
crări sovietice „Ba- 

i zele esteticii marxist- 
leniniste” constituie 
un remarcabil eve
niment editorial, un 

prețios ajutor pentru oamenii de 
artă, pentru toți cei ce activează 
în domeniul educației estetice a 
oamenilor muncii, a tineretului în 
special.

Elaborată de un colectiv larg 
de autori, lucrarea amintită este 
o expunere metodică, la un înalt 
nivel teoretic și, totodată, accesibil 
a problemelor de bază ale este
ticii marxist-leniniste. Aducînd o 
prețioasă contribuție la generaliza
rea experienței creației artistice 
și la înțelegerea frumosului din 
artă și realitate, lucrarea „Bazele 
esteticii marxist-leniniste” oferă 
cititorului posibilitatea de a-și 
forma o imagine de ansamblu, în
temeiată și clară, asupra bogatu
lui conținut de idei, asupra pro
blematicii complexe și ample a 
esteticii marxist-leniniste. Lucrarea 
aduce de asemenea o contribuție 
substanțiala în combaterea esteticii 
burgheze și revizioniste, la demas
carea artei reacționare, antipopu
lare, ajutîndu-l pe cititor să se 
orienteze în acest domeniu.

Lucrarea începe cu definirea 
obiectului esteticii ca știință. în 
această privință se arată că ..este
tica studiază raporturile estetice 
ale omului față de realitate în

general și forma cea mai înaltă a 
acestor raporturi — arta, în spe
cial”. Așadar, raporturile estetice 
nu se limitează la artă, deși în 
artă ele își găsesc expresia cea 
mai deplină și multilaterală. Atitu
dinea estetică a omului este foar
te cuprinzătoare, cu ample rami
ficații, care vizează o sferă foarte 
largă de obiecte, fenomene și 
evenimente, atît din natură cît și 
din viața socială. Precizarea este 
necesară deoarece estetica idea
listă a contestat — adeseori cu 
vehemență — posibilitatea nașterii

estetice. înfr-o expunere critică 
concentrată, dar cuprinzătoare, 
cititorul face cunoștință cu este
tica Greciei și Romei antice, cu 
concepțiile estetice ale Chinei și 
Indiei, în antichitate și în Evul 
mediu, cu estetica clasicismului și 
iluminismului etc. O atenție deo
sebită este acordată esteticii de
mocraților revoluționari ruși din 
secolul al XlX-lea și apariției și 
dezvoltării esteticii marxist-leni- 
niste.

După ce se subliniază multiplele 
funcții pe care le îndeplinește

NOTE DE LECTOR
sentimentului estetic și în afara 
arfei.

Unul dintre meritele principale 
ale lucrării îl constituie unghiul 
de vedere concret-isforic din care 
sînt privite diversele probleme 
abordate. însuși colectivul de au
tori consideră în prefață că sarcina 
lor de căpetenie este „să ajute 
cititorul sa înțeleagă cum s-au 
format concepțiile științifice des
pre artă, despre modul în care 
gîndirea umană a pregătit treptat 
condițiile pentru apariția și dez
voltarea celei mai înalte forme a 
științei estetice — estetica mar- 
xist-leninistă”. In acest sens, este 
utilă prezentarea principalelor 
etape în dezvoltarea teoriilor

arta în viața socială, sînt explicate 
legile istorice ale dezvoltării artei. 
Subliniindu-se că arta își are isto
ria sa proprie și legile sale lăun
trice, se precizează totodată, cu 
argumente convingătoare, că a- 
cesfe legi sînf determinate de 
legile — mai largi — ale existen
ței sociale.

Un capitol special este con
sacrat caracterului popular, carac
terului de clasă și partinității ar
tei. în mod jusf se arată că pro
blema caracterului popular, carac
terului de clasă și partinității ar
tei ocupă un loc central în teoria 
marxist-leninistă a artei „determi- 
nînd caracterul revoluționar socia- 
lisf al acesteia”.

Deosebit de utilă este prezen
tarea diverselor arfe și a genuri
lor de artă. Arhitectura, arta 
aplicată și decorativă, sculptura, 
pictura și grafica, literatura, mu
zica, arta dansului, teatrul, cine
matografia — sînt privite din un
ghiul de vedere a ceea ce aduce 
fiecare dintre ele, în mod propriu, 
în ansamblul educației estetice, ca 
parte integrantă a educației co
muniste.

Ultima mare secțiune a lucrării 
este consacrată problemelor rea
lismului. Se știe că în ultimii ani, 

în Uniunea Sovietică, s-au desfă
șurat ample discuții privind dez
voltarea istorică a realismului, pri
vind accepțiunile acestei noțiuni, 
privind constituirea realismului ca 
metodă. în „Bazele esteticii mar
xist-leniniste” colectivul de autori 
aduce o serie de precizări pre
țioase în această privință. Printre 
altele se arată că „justa înțelege
re a realismului nu este posibilă 
daca nu sînt înlăturate schemele 
grosolane și vulgare care împart 
marea diversitate din istoria artei 
în „realism” și antirealism” fără 
vreo altă diferențiere sau concre
tizare istorică. în cadrul acestei 
ultime părți, realismul socialist 
își găsește o tratare sistematică și 
amplă.

Lucrarea fiind foarte interesantă 
și educativă, trebuie studiată cu 
atenție de orice tînăr, pentru lăr
girea continuă a orizontului său 
cultural-estetic.

GR. ȘMEU

Cinematografe Foto. agerpres

Post restant: Patria ; Bă
tălie în marș : 1 Mai, 8 Mar
tie, Alex. Sahia (Ultima repri
ză : V. Alecsandri, Lumina ; 
Expresul de seară : Republi
ca, E. Pavel, Gh. Doja, 23 Au
gust ; Milionul: Magherti, I. C. 
Frimu, Infățirea între popoa
re, Flacăra ; S-a întîmplat în 
ziua solstițiului: București, 
Donca Simo, Luceafărul ; 
După doi iepuri: Floreasca, 
Libertății, 16 Februarie ; Pro
fesiunea doamnei Warren :
Maxim Gorki, Miorița, Vol
ga, G. Coșbuc ; Puștiul: Cen
tral, M. Eminescu, N. Bălces- 
cu, Olga Baneic; Program 
special pentru tineret: Vic
toria, Aurel Viaicu; Poveste 
despre o femeie leneșă — 
Tramvaiul cel viteaz — Lu-
mină pentru Palermo — îna
inte de apariția omului — De 
ce îmi bat copilul: Timpuri 
Noi; Program special pentru 
copii (dimineața) Perle negre 
(după amiază) 13 Septembrie ; 
Pe răspunderea mea: Tinere
tului ; Tom-Degețelul; Cultu
ral ; Gardianul ; Alex. Po
pov, I. Pintilie; Experiența 
primejdioasă j Grivița.
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Tratativele pentru
dezarmare de la Geneva DE PESTE Lucrările

GENEVA 19 (Agerpres), — Cea de-a 24-a ședință plenară 
a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare care a 
avut loc la 19 aprilie, a fost consacrată în întregime pro
blemei privind încetarea experiențelor cu arma nucleară.

La începutul ședinței, care 
s-a desfășurat sub președinția 
delegatului Mexicului, în nu
mele delegațiilor celor opt 
țări — autoare ale memoran
dumului, a luat cuvîntul re
prezentantul Etiopiei Referin- 
du-se la numeroasele între
bări puse autorilor memoran
dumului de către delegații a- 
merican și englez, el a arătat 
că nu consideră necesar să 
răspundă la aceste întrebări 
deoarece aceasta ar putea 
doar să îngreuneze realizarea 
unei înțelegeri în problema 
încetării experiențelor cu 
arma nucleară complicînd re
zolvarea acestei probleme 
prin diferite amănunte teh
nice.

Reprezentantul U. R. S. S., 
,V. A. Zorin a dat citire de
clarației guvernului sovietic 
care cuprinde un răspuns la 
memorandumul celor 8 țări 
neutre participante la lucră
rile Comitetului, în problema 
încetării experiențelor cu 
arma nucleară. Reprezentan
tul sovietic a cerut ca acea
stă declarație să fie editată 
ca document oficial al Comi
tetului celor 18 state pentru 
dezarmare.

Declarațiile delegaților An
gliei și S.U.A. care au luat 
apoi cuvîntul au constituit 
de fapt un răspuns negativ 
la propunerea țărilor neutre.

Totodată străduindu-se să 
abată atenția opiniei publice 
mondiale de la poziția lor ne
gativă ei au încercat să înlo
cuiască baza propusă de țări
le neutre pentru tratative cu 
propunerile lor de mult fa
limentare cu privire la crea
rea unui sistem de inspecții 
și control internațional. Dînd 
asigurări fățarnice că . sînt 
gata să continue tratativele 
cu privire la încetarea expe
riențelor cu arma nucleară, 
ei au condiționat totodată po
sibilitatea unor asemenea tra
tative de acceptarea necondi
ționată de către Uniunea So
vietică a cererilor lor.

Un răspuns tot atît de inac
ceptabil l-au dat delegații a- 
merican și englez propunerii 
țărilor neutre de a nu se 
efectua experiențe cu arma 
nucleară pe durata tratative-* 
lor.

Cu aceasta însă n-au fost 
de acord majoritatea celor 
care au luat cuvîntul în șe
dință. Chiar și delegații Ca
nadei și Italiei nu s-au în
cumetat să sprijine în între
gime pe partenerii lor din 
N.A.T.O., a căror poziție a 
fost criticată fundamentat 
de reprezentanții Poloniei,

Romîniei, Bulgariei și Ceho
slovaciei.

Subliniind că poporul romîn 
ca și toate popoarele lumii 
cer cu cea mai mare insisten
ță încheierea unui tratat care 
să interzică experiențele cu 
armele nucleare o dată pen
tru totdeauna reprezentantul 
R.P. Romîne, George Maco- 
vescu a arătat că dacă Sta
tele Unite ale Americii și 
Marea Britanie ar renunța la 
planul lor de a face noi expe
riențe cu arme nucleare în 
atmosferă, s-ar putea ajunge 
ușor la un acord care ar îm-

DEZBATERILE (B PRIVIRI

LA INLERZKEREA

EXPERIENȚELOR NBELEARE

piedica o nouă creștere în 
cursa înarmărilor.

Relevînd poziția favorabilă 
a statelor socialiste față de 
eforturile statelor neutre în 
vederea interzicerii experien
țelor cu arma nucleară, 
G. Macovescu a spus : Dele
gația romînă, susținînd pro
punerile constructive, dorește 
să-și manifeste sprijinul de
plin față de inițiativa celor 
opț țări neutre. Noi dăm o 
înaltă apreciere acestei ini
țiative pe care o considerăm 
ca fiind o contribuție valo
roasă la încheierea unui tra
tat pentru interzicerea expe
riențelor cu arme nucleare.

Vreau să subliniez modul 
constructiv în care s-a ma
nifestat guvernul sovietic, 
care a demonstrat încă o 
dată dorința sa fierbinte de 
a contribui la crearea condi
țiilor necesare pentru reali
zarea unei lumi fără arme, 
pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și totale.

Acceptînd memorandumul 
celor 8 opt țări neutre, drept 
bază de discuții a comitetu
lui, delegația sovietică dă un 
exemplu convingător de ho- 
tărîre de a folosi toate mij
loacele raționale pentru a se 
ajunge la o soluționare a pro
blemelor serioase, care ne 
stau în față, probleme care 
sînt nu numai ale noastre, 
ale popoarelor și guvernelor 
pe care le reprezentăm aici, 
ci ale întregii omeniri.

Am fost foarte surprinși 
cînd reprezentantul S.U.A. a 
numit acceptarea de către 
Uniunea Sovietică a propune
rilor neutrilor un „refuz ca
tegoric", O „respingeri »

ideilor care nu-i plac* 
ș.a.m.d. Noi nu am auzit ase
menea declarații din partea 
Uniunii Sovietice. Dimpotrivă, 
noi am înțeles că Uniunea 
Sovietică s-a declarat gata să 
discute pe baza propusă, în 
ciuda faptului că nu toate 
părțile memorandumului ce
lor opt țări par să fie egal 
de complete și clare.

în încheierea declarației 
sale G. Macovescu a spus : 
Problema care ne stă acum în 
față este următoarea : Sînt 
oare toate puterile nucleare 
gata să accepte propunerile și 
ideile memorandumului celor 
opt puteri drept bază pentru 
negocieri imediate, așa cum a 
făcut Uniunea Sovietică ? 
Sînt oare puterile nucleare 
occidentale gata să-și asume 
obligația de a nu începe noi 
experiențe cu arma nucleară 
în timp ce dezbaterile noastre 
continuă pe această nouă 
bază ?

Este de sperat că dacă 
S.U.A. și Marea Britanie vor 
aborda problema interzicerii 
experiențelor cu arma nu
cleară într-un spirit construc
tiv și realist aceasta 
da posibilitatea să 
progresul cerut cu 
răbdare 
lumii.

După 
tantului 
puterile

de toate

ne va 
realizăm 

atîta ne- 
popoarele

reprezen- 
a chemat

Declarația guvernului sovietic
MOSCOVA 19 (Agerpres).

— TASS transmite : La 19 
aprilie guvernul sovietic a 
dat publicității o declarație în 
care se arată că este gata să 
examineze „ca bază pentru 
viitoarele tratative" propune
rile cuprinse în memorandu
mul celor 8 state neutre cu 
privire la încetarea experien
țelor cu arma nucleară-.

Guvernul sovietic dă în fe
lul acesta un răspuns pozitiv 
cererii guvernelor statelor- 
autoare ale memorandumului 
comun și declară că își va 
continua eforturile îndreptate 
spre realizarea cît mai grab
nică a unui acord cu privire 
la interzicerea pentru tot
deauna a experiențelor cu 
arma nucleară.

Memorandumul cu privire 
la încetarea experiențelor cu 
arma nucleară a fost prezen
tat la 16 aprilie de Birmania, 
Brazilia, Etiopia, India, Mexic, 
Nigeria, Republica Arabă 
Unită, Suedia.

In declarația guvernului so
vietic se arată că nu se pot 
duce tratative rodnice cu pri
vire la încetarea experiențe
lor în timp ce răsună explo
ziile nucleare. De aceea, gu
vernul U.R.S.S. „este de pă
rere — și numai așa poate fi 
interpretat spiritul și sensul 
propunerilor statelor neutre
— că acum, cînd aceste pro
puneri creează noi perspecti
ve pentru tratative și pentru 
realizarea unei înțelegeri, este 
și mai important ca puterile 
nucleare să-și asume de bu
năvoie obligația de a nu efec
tua explozii nucleare în pe
rioada tratativelor".

„Guvernul sovietic reafir
mă că este de acord să-și a-

dacăsume aceasta obligație, 
și puterile occidentale vot 
proceda la fel".

„Puterile occidentale 
împins acum tratativele

au 
__f__ _____ ____ cu 
privire la încetarea experien
țelor nucleare Intr-un impas", 
se constată în declarația gu
vernului UJLS.S. Propunerea 
prezentată de cele 8 state 
neutre în Comitetul celor 18 
state reprezintă o încercare 
serioasă de a scoate aceste 
tratative din impas.

Memorandumul statelor neu
tre prevede că controlul asu
pra încetării experiențelor 
nucleare trebuie să se înfăp
tuiască cu ajutorul rețelei 
naționale de posturi de supra
veghere. Pentru culegerea și 
prelucrarea informațiilor so
site de la aceste posturi este 
suficient să se creeze o comi
sie internațională alcătuită 
dintr-un grup limitat de oa
meni de știință cu o înaltă 
calificare. Problema invitării 
comisiei pentru elucidarea la 
fața locului a împrejurărilor 
în care s-a produs un anumit 
fenomen suspect trebuie să 
fie rezolvată de statele în
sele.

„Toate aceste principii me
rită fără îndoială atenție și 
pot să constituie o bază utilă 
pentru realizarea junei înțele
geri asupra încetării tuturor 
experiențelor nucleare".

Propunerile celor 8 state 
neutre spulberă definitiv 
punctul de vedere al statelor 
occidentale că nu s-ar putea 
încheia un acord cu privire 
la încetarea experiențelor cu 
arma nucleară fără crearea 
unui vast sistem de control 
internațional, se spune în de
clarația guvernului sovietic.

cuvîntarea 
Indiei, care

_____ nucleare să accepte 
memorandumul ca bază pen
tru tratative, a luat cuvîntul 
pentru a doua oară V. A. 
Zorin.

Relevînd că cele opt țări 
neutre membre ale comitetu
lui, au formulat o poziție 
proprie, el a amintit că gu
vernul sovietic a răspuns 
clar și precis că acceptă me
morandumul țărilor neutre 
ca bază pentru tratative. Dar 
S.U.A. și Anglia au declarat 
de fapt că sînt gata să ducă 
tratative numai dacă Uniunea 
Sovietică va accepta condi
țiile lor. Noi, a declarat V. A. 
Zorin, nu am acceptat și nu 
vom accepta ultimatumuri. 
Noi dorim să ducem tratative 
pe bază de egalitate în drep
turi ca orice stat care se res
pectă și nu vom permite să 
ni se dicteze condiții.

O a doua problemă care se 
pune în mod inevitabil în le
gătură cu aceasta, a spus el 
în continuare, este problema 
condițiilor în care sînt posi
bile tratative rodnice.

Guvernul sovietic este de 
părere, a subliniat V. A. Zo
rin, să acum este deosebit de 
important ca puterile nuclea
re să-și asume de bună voie 
obligația de a nu efectua ex
plozii nucleare 
tratativelor.

In încheiere, 
ți-a exprimat 
S.U.A. și Anglia, ca și Uniu
nea Sovietică, vor face decla
rații oficiale cu privire la 
poziția guvernelor lor față de 
propunerea celor opt state 
neutre. Dacă guvernele State
lor Unite și Marii Britanii vor 
accepta aceste propuneri ca 
bază pentru tratative, a de
clarat eh atunci Uniunea So
vietică este gata să Înceapă 
imediat tratativele.

In cursul discuțiilor care 
au continuat s-a bjcărft ca 
Comtterul rexy 18 state pen
tru dezarmare să cur.c_-.tje 
examinarea problemei jalsl- 
t tare la încetarea expertențe- 
lor cu arma nucleară, in ur
mătoarea sa sediul pienarl.

ik

GHNSV.4 U (Agtrpm) — 
TASS troromiu: V. A. Zorim 
ți A. Deal, eop-eședruțU pe-- 
mâneați «i ComitetaAd celor 
II țări pentru dazur mare, «a 
adresat o scrisoare reprezen
tantului epedal al secretarului 
general provizoriu al OJi.V, 
cu rupdmrâtea de-a ‘ace cu
noscută memb-ilor Comitetu
lui declarația președintelui 
R.P.7J, Tito, prtritocre la 
eforturile pe care trebuie să 
le depună tocea pueersieie pen
tru a înlătura pericolul repre
zentat de reluarea experiențe
lor cu arma nucleari.

în perioada

V. A. Zorin 
speranța că

Cm ajMtorui OMU» Chombe
a fugit din

LEOPOLDVILLE 19 (Agerpres).-
Chombe care a dus tratative 

cu primul ministru congolez A- 
doula a fugit din Leopoldville. 
El a fost transportat cu un eli
copter al O.N.U. la aeropor
tul Ndjili pentru a se reîntoarce 
la Elisabethville. In momentul în 
care avionul O.N.U. la bordul 
căruia se afla Chombe, a Început 
să ruleze pe pista de decolare, 
două camioane ale autorităților 
centrale congoleze i-au barat 
drumul.

Reprezentanții poliției din Leo
poldville, care au sosit de ur
gentă la fa|a locului, au protes
tat pe lingă reprezentanții co
mandamentului trupelor O.N.U. în 
legătură cu faptul că acesta nu 
a informat guvernul congolez 
despre intenția lui Chombe de a 
se înapoia în Katanga. Avionul în 
care se afla Chombe a rămas pă
zit de puternice detașamente ni- 
geriene din cadrul torfelor O.N.U. 
timp de 16 ore la baza aeriană 
a O.N.U., aflată la extremitatea 
de nord a aeroportului din Leo-

Leopoldville
poldville. Trupele O.N.U. care se 
află în Congo pentru a sprijini 
această fără în menținerea inde
pendentei șl integrităfli sale, au 
efectuat o adevărată desfășurare 
de forțe pentru a-l .proteja'’ pe 
șeful separatiștilor katanghezi. Ele 
au primit, potrivit agenției Reu
ter, ordin de a folosi „toate re
sursele" aflate la dispoziția lor 
pentru a-i permite lui Chombe să 
plece. J*.’ * ' ’ v *
O.N.U. au folosit 
după

Și înfr-adevăr, trupele
‘ ’ ’■ chiar forja, 

_ cum sublinia agenția 
Asociated Press, pentru a degaja 
pista de decolare.

Din motive cara nu au devenii 
încă cunoscute, autoritățile con
goleze au renunțat pînă la urmă 
să împiedice plecarea lui Chombe. 
„Președintele” impostor al Ka- 
tangăi s-a reîntors astfel joi la 
Elisabethville.

In același timp, în Katanga au 
sosit din nou mercenari albi șl 
transporturi de armament. Rîndu
rile mercenarilor katanghezi se 
completează în prezent cu 
OAS-iștl francezi.

HOTARE
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Telegrama adresată 
de N. S. Hrușciov 
lui Fidel Castro

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite : Cu prilejul 
aniversării zdrobirii de către 
poporul cuban și de către for
țele sale armate a bandelor 
de mercenari străini-con- 
trarevoluționari, care au aten
tat la cuceririle sfinte ale revo
luției cub ane, N. S. Hrușciov, 
șeful guvernului sovietic,

a adresat primului ministru 
al Republicii Cuba, Fidel Cas
tro, o telegramă prin care 
transmite poporului erou al 
Cubei sincere felicitări din 
partea popoarelor Uniunii So
vietice și urări de succese 
continue în construirea Cubei 
libere și independente.

Situație încordată în Argentina
BUENOS AIRES 19 (Agerpres). 

— Criza politică din Argentina a 
atins la 18 aprilie, „punctul de 
fierbere", transmite agenția Reu
ter. Ministrul Afacerilor Interne, 
Rodolfo Martinez, a demisionat. 
Comandanții militari au adresat 
un ultimatum președintelui Guido.

Agenția France Presse preci
zează că ministrul de Interne, 
Martinez, și-a prezentat demisia 
imediat după ce s-a anunțat hotă- 
rîrea guvernului de a institui con
trolul administrativ direct în toate 
provinciile țării, ai căror guver
natori au fost aleși luna trecută 
prin sufragiul universal.

între timp, guvernul întîmpină 
o puternică opoziție în Congres, 
în legătură cu încercările sale de 
a obține aprobarea unui proiect 
de' lege care să dea posibilitate 
președintelui Guido să rămînă în 
funcțiune pînă la 1 mai 1964. Po
trivit agenției Reuter, miercuri un 
mare număr de deputați au pără
sit Congresul după o dezbatere 
violentă, lăsînd parlamentul fără 
un număr suficient de deputați 
pentru adoptarea proiectului de 
lege.

Ultimele evenimente politice au 
„alarmat", după cum transmite a- 
gențîa Associated Press, pe lide
rii militari care sînt profund neli
niștiți de cererile principa'.eîor 
partide politice de a fi recunos
cută victoria opoziției în alegeri. 
Agenția Reuter transmite că la 18 
aprilie generalul Pio Martijena « 
adresat un „ultimatum" de 48 ore

președintelui Guido în care face 
cunoscut că „armata va trece 'la 
aefiune", dacă președintele nu va 
îndeplini de îndată cererile ei.

Agențiile occidentale de presă 
anunță că, în dimineața zilei de 
19 aprilie, trupe și forțe ale poli
ției au ocupat punctele-cheie din 
Buenos Aires. In seara zilei de 18 
aprilie, poliția a închis toate se
diile partidului peronist din 
vincia Buenos Aires.

în Turcia

pro-

ISTANBUL 19 (Agerpres). 
— Aproximativ 400 de oa
meni ai muncii, șomeri din o- 
rașul Kayseri, au declarat gre
va foamei. Ei nu mai au de 
mult de lucru. Zilnic, sute de 
șomeri se adună în piața ora
șului în căutarea unui loc de 
muncă. Cererile lor rămîn însă 
zadarnice.

Creșterea permanentă a nu
mărului de șomeri, datorită 
stagnării în economie, scrie 
ziarul „Askham*, amenință e- 
conomia țării noastre. Șomajul 
a atins un nivel extrem de ri
dicat

Recent a avut loc la Milano (Italia) o puternică demonstrație 
a oamen or muncii pentru pace, pentru dezarmare generală și to
tală. în fotografia de mai sus, un aspect din timpul manifestației.

U. S. New» and World Raport:

,0 problemă care întunecă 
viața Washingtonului"

99

reșterea perma
nentă a criminali
tății în rîndurile ti
neretului american 
constituie o sursă 
de griji permanente 
pentru autoritățile

din S.U.A. în mod deosebit, în 
ultimul timp s-a înregistrat o 
sporire a numărului crimelor în 
capitala Statelor Unite, Wa
shington. în legătură cu aceasta 
revista „U. S. NEWS AND 
WORLD REPORT’ a publicat 
un articol din care spicuim ur
mătoarele :

„Aici, în capitala țârii, auto
ritățile încearci să mobilizeze 
voluntari pentru a ajuta poliției 
să lupte împotriva unui val cres- 
cînd de crime. Criminalitatea 
acest oraș a crescut constant în 
ultimii cinci ani. Anul trecut, 
numai două orașe de mărime 
semănătoare au fost înregistra
te mai multe crime decît în Wa
shington.

In cursul lunii martie din a- 
cest an aici s-a manifestat o 
creștere bruscă a violențelor. Zi 
de zi primele pagini ale ziarelor 
din Washington cuprindeau știri 
după știri privind jafuri cu

în

în
a-

V

mint înarmați, atacuri în plină 
itradă. furturi de buzunare. La 
17 martie împuternicitul distric
tual, neliniștit din cauza valului 
de crime, a cerut sprijinul Con
gresului. Acestuia i s-a cerut să 
facă posibilă mobilizarea corpu
lui de rezervă al poliției din Wa
shington pentru a ajuta poliția 
pe străzile orașului. Corpul de 
rezervă, alcătuit din 2.000 
voluntari, este desemnat să 
folosit în cazuri de urgență 
îndeosebi în caz de război 
răscoale. Actuala „stare de 
gență" din Washington se 
torează crimelor.

Ceea ce se întîmplă aici 
scrie revista în continuare 
urmează un tipar întîlnit în toa
te orașele țării. Datele Biroului 
Federal de Investigații arată că 
criminalitatea este în creștere 
pretutindeni și peste tot o pro
porție crescîndă de crime sînt 
comise de tineri.

Judecătorul șef Matthew F. 
McGuire de la Curtea distric
tuală a S.U.A. a descris astfel 
situația din Washington : „Nu 
poți ieși în stradă fără ca să nu 
fi lovit în cap. Nu poți călători 
cu un autobuz. Nu-ți poți închi-

de
fie

sau 
ur- 
da-

Congresului Comsomolului
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

In ședința de miercuri după- 
amiază, delegații la Congre
sul Uniunii Tineretului Comu
nist Leninist au continuat să 
dezbată cele mai importante 
probleme care stau in fața ti
neretului sovietic în perioada 
construcției desfășurate a co
munismului. Au luat cuvîn
tul Lia Zubina, țesătoare la 
Combinatul textil din Pucej 
(R.S.F.S.R.), Keneș Kulmatov, 
prim-secretar al C.C. al Com
somolului din Kirghizia, Iuri 
Mașin, secretar al Consiliului 
Central al Uniunii Asociațiilor 
și organizațiilor sportive din 
U.R.S.S., Ian Liullemets, secre
tar al C.C. al Comsomolului 
din Estonia, Evgheni Afana
senko, ministrul învățământu
lui al R.S.F.S.R., Klara Tuhva- 
tulina, secretar al organizației

comsomoliste din Bașkiria, 
Vladimir Vașcenko, student la 
Institutul de energetică din 
Moscova, Ignati Novikov, mi
nistrul Construcției de cen
trale electrice al U.R.S.S. în 
aceeași ședință au rostit cu- 
vîntări de salut reprezentanți 
ai unor organizații de tineret 
din India, Canada, Niger, 
Ghana, Guineea, Mali, Argen
tina, Norvegia.

Lucrările congresului au 
continuat joi. Au luat cuvîn
tul Lidia Malțeva, director al 
fermei colhozului „Rossia", 
ținutul Stavropol (Caucazul de 
Nord), cosmonautul nr. 2, 
Gherman Titov, care a salutat 
congresul din partea forțelor 
armate sovietice, Kuzma Seve- 
rinov, miner din Donețk, Erou 
al Muncii Socialiste. Congresul

a fost salutat de reprezentan
ții organizațiilor de tineret din 
Cipru, Ceylon, Italia, Uruguay, 
Chile, Liban, Siria, Australia, 
Belgia, Spania, ' ’
nemarca.

In aplauzele 
delegaților și 
Congres a luat 
Hrușciov, prim secretar al C. C, 
al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

Congresul a adoptat o hotă- 
rîre în care aprobă linia poli
tică justă a Comitetului Cen
tral al U.T.C.L. și activitatea 
practică a acestuia. De aseme
nea a fost adoptată în unani
mitate rezoluția congresului și 
aprobate modificările statu
tului Comsomolului.

Vineri congresul Comsomo
lului își continuă lucrările.

Iordania, Da-

puternice ale 
invitaților la 
cuvîntul N. S.

Cuvîntarca rostită de N.S. Hrușciov
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

TASS transmite : Luînd cuvîn
tul la 19 aprilie la Congresul 
al XIV-lea al U.T.C.L. din 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
prim secretar al C.C. al 
P.C.U.S. a subliniat că acest 
congres constituie un impor
tant eveniment în viața tine
retului sovietic, în întreaga 
viață politică a țării.

El a relevat cu satisfacție 
că tineretul sovietic s-a înar
mat cu Programul Partidului 
comunist, în care sînt întru
chipate ideile lui Lenin, în
treaga experiență revoluționa
ră a vechilor generații și și-a 
exprimat convingerea că tine
retul va aduce o contribuție 
demnă la construirea societă
ții comuniste în Uniunea So
vietică.

N. S. Hrușciov a acordat o 
mare atenție necesității creș
terii productivității muncii 
căci, a spus el, comunismul 
poate fi construit prin munca 
și numai prin munca milioa
nelor de oameni.

Noi, care în prezent sîntem 
deja reprezentanții generației 
vîrstnice — a continuat vor
bitorul — am început bine 
construirea noii societăți. A- 
cum, generația vîrstnică vă 
transmite ștafeta vouă, tineri
lor. Veți purta cu cinste și 
mîndrie această ștafetă, stea
gul lui Marx, Engels, Lenin, 
steagul comunismului.

Comsomolul leninist mun
cește și învață bine. Istoria 
nu a cunoscut un asemenea 
eroism de masă în muncă, ca 
cel de care a dat dovadă ti
neretul sovietic în ultimii ani. 
Măreața faptă de eroism a 
Comsomolului care valorifică 
pămînturile înțelenite și bo
gățiile Siberiei va intra pen
tru totdeauna în Istoria po
porului sovietic și va servi 
drept exemplu însuflețitor 
pentru _ ’
Pentru aceasta patria și Parti
dul comunist aduc mulțumiri 
tineretului.

Primul «ecretar al C.C. al 
P.C.U.S. a chemat pe tineri și 
tinere să viseze cu îndrăz
neală, să fie cutezători, să lu
creze așa cum o cer timpurile 
noastre minunate, să stăpî- 
nească toate cunoștințele acu
mulate de omenire, să fie 
fruntași în toate, să fie devo
tați pînă la capăt Partidului

comunist, să poarte sus stea
gul construcției comuniste. A- 
ceasta înseamnă a sluji pa
tria socialistă, cauza construc
ției comuniste.

N. S. Hrușciov a vorbit des
pre înalta principialitate a ti
neretului sovietic. La omul 
sovietic marea pricepere teh
nică sau profesională se îmbi
nă cu convingerea fermă că 
scopul în numele căruia săvîr- 
șește orice lucru este măreț. 
Este foarte bine că la baza 
întregii activități pe linia edu
cării tinerei generații Comso- 
molul pune Codul moral 
al constructorului comunismu
lui formulat de Programul 
P.C.U.S. Acest cod este pă
truns de ideile nobile ale uma
nismului și spiritului colectiv.

După cum a arătat N. S. 
Hrușciov, în societatea sovie
tică fiecare este dator să-și 
aducă contribuția prin muncă 
la cauza comună. El a vorbit 
despre necesitatea unei atitu
dini intransigente față de cei 
care nu muncesc, frustînd ast
fel societatea.

Lumea veche nu a renunțat 
niciodată la încercările de a 
ataca Uniunea Sovietică. Dar 
astăzi nu e chiar atît de sim
plu să faci acest lucru în mod 
deschis, deși în străinătate 
există smintiți care visează la 
așa ceva.

Noi potolim capetele înfier- 
bîntate din Occident, a spus 
N .S. Hrușciov, prin puterea 
forțelor armate sovietice, prin 
puterea întregului lagăr so
cialist. El a subliniat că grija

față de capacitatea de apărare 
a țării constituie o datorie 
sfîntă a fiecărui om sovietic 
și mai ales a tineretului, a 
Comsomolului.

Primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S. a subliniat că diver
siunea ideologică constituie 
principala armă a imperialis
mului, cu ajutorul căreia el 
încearcă să otrăvească mințile 
tineretului. Această diversiune 
este sortită eșecului. în Uniu
nea* Sovietică nu se succed 
numai generațiile, ci există și 
o continuitate a ideilor.

Lumea veche, capitalistă, nu 
mai poate elabora nici o idee. 
Pentru lumea capitalistă pu
tredă nu mai există leac. Va 
învinge ceea ce este nou, mi
litant, cutezător. Iar acest nou 
îl constituie mișcarea comu
nistă.

în Occident se afirmă ade
sea că viitorul este ascuns de 
nori, a spus N. S. Hrușciov. 
Nu, domnilor imperialiști, țe
lurile noastre sînt clare, ori
zontul luminos, iar drumul 
spre ziua de mîine este larg.

Fie ca ideile leniniste ine
puizabile să însuflețească ti
neretul nostru. Să ne consa
cram toate forțele, întreaga 
vigoare tinerească traducerii 
în viață a mărețelor planuri 
ale Partidului comunist. Con
gresul al XIV al Comsomolu
lui demonstrează minunata 
coeziune a tineretului sovietic 
în jurul Partidului comunist, 
minunata înțelegere a sarcini
lor construirii comunismului.

generațiile viitoare.

>----------

ALGER 19 (Agerpres). 
Bandele fasciste ale O.A.S. 
întreprins în zilele de 17 
18 aprilie noi atacuri împotri
va populației pașnice algerie
ne. Dînd dovadă de disciplină 
și de sînge rece, aceasta nu 
răspunde provocărilor ultra- 
colonialiștilor.

După cum transmite cores
pondentul din Alger al agen
ției France Presse, în cursul 
zilelor de marți și miercuri 
numărul morților s-a ridicat 
la 67, iar al răniților la 39 
printre care numeroși copii 

și femei.

au
Și

de biroul fără ca noaptea hoții 
să nu pătrund Acest lu
cru este deosebit de grav și tre
buie oprit. Trebuie să se pună 
capăt spargerilor și atacurilor 
în plină stradă. Ce fel de oraș 
este acesta în care noi trăim

Revista americană menționea
ză că John B. Duncan, împu
ternicit al districtului Columbia 
a cerut să fie întreprinse acți
uni energice. Este interesant de 
relevat că numeroase persoane 
ce se ocupă de această proble
mă deosebit de acută nu mai pot 
ocoli cauzele reale ale delicven- 
ței juvenile din S.U.A. Dificul
tățile economice, șomajul, nepu
tința de a găsi vreme îndelun
gată de lucru exercită o influ
ență nefastă asupra generației 
tinere din S.U.A. Sute de mii de 
tineri sînt lipsiți de perspectiva 
viitorului, condamnați de timpu
riu la șomaj. Dl. Duncan — a- 
mintit de revista americană — 
s-a pronunțat „să fie atacate 
cauzele de bază ale acestui rău 
social’* și a menționat „lipsa po
sibilităților de a găsi o slujbă 
drept o cauză importantă a cri
minalității”.

După ce trece în revistă dife
rite cazuri de atacuri și crime 
petrecute în ultima vreme în 
capitala S.U.A., săptămînalul a- 
merican scrie în continuare :

„Jafurile și îndeosebi jafurile

în plină stradă au înregistrat 
cea mai mare creștere la Wa
shington. Anul trecut procentul 
lor era cu 28 la sută mai mare 
decît în 1960 și cu 40 la sută 
mai mare față de anul 1957. îu 
1961 s-a înregistrat o medie de 
zece jafuri pe zi. O oficialitate 
din Washington a arătat la 20 
martie că aproximativ 40 la sută 
din crime sînt săvîrșite de ti
neri sub 18 ani.

Orașul Washington a încercat 
unele măsuri în ultimii ani în 
lupta sa continuă împotriva cri
minalității în creștere. O ordo
nanță specială interzice tinerilor 
sub 18 ani să circule pe străzi 
între orele 10 seara și 5 dimi
neața. A fost obținută o autori
zație din partea Congresului 
pentru detașarea a doi judecă
tori suplimentari în tribunalele 
pentru minori cu scopul de a 
urgenta rezolvarea celor aproa
pe 2000 de cazuri nesoluționate. 
Cîinii sînt folosiți pentru a-i în
soți pe polițiștii care patrulea
ză în sectoarele primejdioase ale 
orașului. Cu toate acestea crimi
nalitatea a continuat să crească.

în rîndurile oficialităților și 
ale locuitorilor din Washington 
— scrie revista în încheiere — 
se intensifică cererile pentru în
treprinderea de acțiuni în sco
pul de a pune capăt criminali
tății^.

I. R.
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Deschiderea Congresului Uniunii 
Naționale a Studenților din Franța 

La lt aprilie t-a 
ieichif la Reims al _ ____ ____
91-lea Congres al țitor din Franța. gindMe de ti. 
celei mai mari or- m sinatctue și
ganizații studențești

din țari — Uniunea 
Națională a Studen-

Delegații la Congres 
au fost salutați de

reprezentanți a di
ferite organizații

neret.

Zanzibarul revendică 
independenta

Situat în partea răsăriteană a 
Africii, Zanzibarul, teritoriu 
aflat de 72 de ani sub sfă- 

pînirea britanică, ocupă, împreună 
cu insula Pemba o suprafață de 
2600 km pătrafi. Populafia Zanzi
barului și insulei 
310.000 locuitori, 
taie fiind africani.

In mod oficial
Pemba constituie un protectorat al 
Marii Britanii ; în fapt însă nu sînt 
altceva decît o colonie. Insulele 
acestea au fost ținute într-o cruntă 
înapoiere economică. întreaga lor 
economie se mărginește la cultura 
de cuișoare și cocos ; recoltele, 
proprietatea latifundiarilor străini, 
îmbogafesc un pumn de mari plan
tatori. „Industria" se reduce la 
cîteva mici întreprinderi care fa
brică unt de cocos.

Poporul Zanzibarului și Pembei 
năzuiește cu adevărat să dobîn- 
dească independenta națională, să 
pășească pe drumul unei vieți li
bere, pe drumul progresului. In 
ultimii ani, anii mărețului avînt al 
luptei pentru eliberare în Africa, 
mișcarea pentru independentă s-a 
intensificat și în Zanzibar. Popula
ția din Zanzibar și Pemba a reu
șit să smulgă în 1960 dreptul de a 
avea un guvern local în frunte cu 
un prim ministru african. Dar în 
continuare rezidentul britanic con
tinuă să dispună de puteri depli
ne. în mîinile lui se concentrează 
întreaga putere locală.

Anglia face tot ce-i stă în pu
tință pentru a menține stăpînirea 
asupra Zanzibarului și Pembo-u- 
lui. Aceasta se explică atît prin 
importanta strategică a acestor 
insule cît și prin zăcămintele de 
petrol prospectate de trusturile 
britanice pe aceste teritorii, ză
căminte ce se anunță bogate.

Autoritățile britanice încercînd 
să stăvilească lupta populafiei din 
Zanzibar pentru eliberarea națio
nală au elaborat o serie de legi 
represive. Astfel, este în vigoare 
o lege cu privire la „ordinea pu
blică" în care lupta pentru inde
pendentă e calificată drept „crimă 
împotriva ordinii publice" Adună
rile și demonstrațiile africanilor 
sînt reprimate în permanentă. In 
vara anului trecut, în timpul alege
rilor pentru organul legislativ po
litia și armata britanică au tras 
în manifestanfii care cereau inde
pendenta Zanzibarului, ucigînd 
peste 50 de persoane și rănind 
grav alte 360.

Dar, departe de a înăbuși lupta 
de eliberare, represiunile au dus la 
creșterea valului mîniei populare, 
la creșterea mișcării pentru inde
pendentă în Zanzibar. Toate parti-

Pemba numără 
marea majori-

dele politice care grupează popu
lația de culoare au cerut să se a- 
corde independentă acestui teri
toriu încă în anul 1962. Autorită
țile engleze au fost nevoite să 
înceapă la Londra, la 19 martie 
1962 tratative cu reprezentanfii 
partidelor din Zanzibar în privinfa 
viitorului protectoratului britanic 
Zanzibar. Scopul conferinței de la 
Londra este, așa cum s-a anunțai 
oficial „stabilirea unei date pen
tru organizarea alegerilor generale 
și acordarea independentei". S-a 
vădit însă repede că reprezentanții 
englezi se gîndesc nu la acorda
rea independentei ci la perpetu
area dominației lor în Zanzibar. 
Ei au recurs la tactica de mult cu
noscută „dezbină și stăpînește".

Folosindu-se de divergentele din
tre partidele politice — partidul 
nationalist și partidul popular din 
Pemba și Zanzibar care formează 
coalifia guvernamentala, pe de o 
parte, și partidul de opozifie 
„Afro-Shirazi Union" pe de altă 
parte, ministrul Coloniilor al Marii 
Britanii, Maudling a cerut sub 
formă de ultimatum ca reprezen
tanții Zanzibarului să ajungă în 
două zile la un acord în ceea ce 
privește autoconducerea. Fiind 
convins că partidele politice din 
Zanzibar nu vor cădea de acord 
într-un timp atît de scurt, Maud
ling s-a grăbit să anunfe de fapt 
ceea ce era dinainte hotîrît și 
anume că „guvernul englez re
fuză să stabilească data proclamă
rii atît a autoconducerii interne, 
cîf și a independentei depline a 
Zanzibarului”.

Nici un fel de manevre nu vor 
putea împiedica victoria luptei 
de eliberare a maselor din 
Zanzibar și Pemba. Parte inte
grantă a puternicului val de elibe
rare națională de pe continentul 
african, lupta pentru independentă 
a populației din Zanzibar va tri
umfa I

GABRIEL GACIU


