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Proletari 3in toate țările. unifi-vă!
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In laboratorul de insectări elec
trice de la Uzina ,,Electroputere“ 
din Craiova se execută o nouă 
probă la unul dintre produsele 

fabricate în uzină.

cînteia 
tineretului
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Muncitor

Vineri 11 mai 1962

Două tinere, două fruntașe în 
lupta pentru îmbunătățirea 
calității produselor. Colecti
vul secției filatură pieptănată 
de la Fabrica de postav din 
Buhuși are numai cuvinte 
de laudă pentru modul con
știincios cu care își îndepli- 

^fcpesc sarcinile de producție 
; "inerele filatoare Ana Ciudin 

și Angela Clapan.
Foto : I. CUCU

Toată atenția de servire a populației 
iu regiunea Cri șaua

întreținerii culturilor
Valorifică 
rezervele 
de

Petroliștii de pe Valea Pra
hovei acordă o atenție deose
bită valorificării rezervelor 
de țiței. In schele au fost 
instalate rezervoare de cap
tare și s-au pus în funcțiune 
decantoare moderne prin care 
se recuperează însemnate can
tități de petrol. In vederea 
eliminării pierderilor, în sche
lele Boldești, Băicoi, Moreni 
se fac diverse raționalizări, 
menite să simplifice procesul 
manipulării țițeiului extras, 
în mai multe sectoare a 
început săparea unor sonde 
abandonate de la care 
prevede obținerea unui ... 
semnat spor de producție. In 
urma măsurilor luate, petro
liștii din schelele ploieștene 
au recuperat in primele pa
tru luni ale anului aproape 
15.000 tone de țiței.

se
în-

(Agerpres)
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Au depășit 
planul de transport

Particlpind cu entuziasm la 
întrecerea pentru depășirea 
planului de transport, meca
nicii depoului de locomotive 
Arad au reușit în acest an’să 
obțină noi și importante suc
cese. Astfel, remoreînd pe di
ferite distanțe un număr de 
690 trenuri de supratonaj ei 
au depășit cu 220.232 tone 
mărfuri planul de transport, 
economisind totodată peste 
1200 tone combustibil conven
țional.

Urmînd exemplul in muncă 
al mecanicilor comuniști Ion 
Gavrca, S. Iosif, Gherman Ilie, 
tinerii mecanici Beg Ilie, Bur
că Gheorghe, Cristi Cbrnel și 
alții se situează printre fero
viarii fruntași în întrecerea 
socialistă.

ION LUCAMOI
E un 

ură, cu 
in ochi, 
și castaniu, 
căprui și negri, genele și 
sprîncenele de un galben pai 
care le face aproape invizibi
le. In totul, o figură de mol
dovean blajin și- cumsecade. 
Asta e prima impresie pe care 
ți-o face Mircea Herghele
giu, inginerul agronom al 
G.A.C, „Drumul fericirii” din 
Zănești-Neamț.

Daca i-ai fi spus în 1936 
tatălui său, muncitor la Fa
brica de celuloză din Piatra, 
că mezinul familiei, Mircea, 
va ajunge inginer, s-ar fi ui
tat la tine ori cu milă, ca la 
un om care nu e în toate 
mințile, ori cu supărare, pă- 
rîndu-i-se că vrei să-ți bați 
joc de părintele a patru copii. 
Și dacă i-ai mai fi prezis că 
va fi inginer la țară, de-abia 

*^-ar fi rîs în nas : neam de 
^■frnul lui și-a agonisit pli

nea din truda brațelor la 
oraș. Doar nevasta și-a luat-o 
din satul Cut, dar n-avea să 
se întoarcă prîslea de unde a 
plecat mamă-sa...

Numai că Mircea trăindu-și 
tinerețea în anii noștri și-a 
găsit în viața cea nouă tocmai 
drumul acela nebănuit de pă
rinți. Mircea a putut trece de 

-cele patru clase primare la 
care s-a oprit de nevoie tai- 
că-său. Cînd a împlinit 11 ani, 
statul se pregătea de • națio
nalizare. Tată-său n-avea să 
mai trudească pentru patroni, 
iar el, Mircea, n-avea să. ra
in ină absolvent doar al școlii 
elementare. Fiecare clasă de 
liceu i-a adus un nou bagaj 
de cunoștințe.

O DISCUȚIE 
PRIETENEASCA 

SAU UN CONTRACT 
PE VIAȚA

Dar, pe cît creștea Mircea, 
pe atît îndrăgea mait mult 
excursiile, cîmpul...

om mijlociu de sta- 
trăsături care nu sar 
Părul —- între blond 

ochii — între

Sporesc viteza zilnică
de lucru

Cu sprijinul

mecanizatorilor

GALAȚI (de la co
respondentul nostru).

Preocuparea prin
cipală a colectiviști
lor din raionul Bră
ila este acum între
ținerea culturilor. în
sămânțate 
plantele 
uniform 
voltă viguros. Pentru 
a preîntîmpiua pier
derea apei prin eva
porare, pentru a fa
voriza aerisirea 
încălzirea solului, co
lectiviștii, ajutați de 
mecanizatorii din 
S.M.T., au început 
neîntîrziat lucrările 
de întreținere. Ast
fel, pină în seara zi-

la timp, 
au răsărit 
și »e dez-

li

Iei de 8 mai a fost 
lucrată cu sapa rota
tivă o suprafață de 
aproape 6.500 de hec
tare insămînțate cu 
porumb și alte 1.666 
de hectare însămîn* 
țațe cu floarea-soare- 
lui. In același timp, 
a fost efectuată pra- 

................ 225șila întîi pe 
hectare cultivate 
sfeclă de zahăr.

Mobilizați de orga
nizațiile U.T.M.. ti
nerii participă cu 
entuziasm la lucră
rile acestei campanii, 
sporind viteza zilni
că de lucru. De 
exemplu. datorită 
prezenței tuturor co
lectiviștilor, virat ni ci

cu

și tineri, la muncă 
și folosirii întregii 
capacități a agrega
telor S. M. T., la 
G.A.C. „7 Noiembrie” 
din comuna Movila 
Miresii s-au efectuat 
într-un timp scurt 
lucrări de întreținere 
pe o suprafață de 
710 hectare cu po
rumb și 140 de hecta
re cu floarea-soareiui. 
Rezultate asemănă
toare s-au obținut în 
gospodăriile colective 
din comunele Roma
nii. Pitulați. Gulian- 
ca și altele.

Ritmul lucrărilor 
sporește zilnic 
întreg raionul.

în

Au terminat prima prașila
la „porumbul - 5000“

După ce au Executat prașila 
intîi la floarea-soarelui și sfecla 
de zahăr pe 80 de hectare, după 
ce au plantat varza timpurie ți 
roșiile, colectiviștii din comuna 
Leordeni, regiunea Argeș, au 
început lucrările de întreținere 
a culturilor. împreună cu ingine
rul agronom, brigadierii au cer
cetat terenurile semănate cu po
rumb care se întind pe 400 de 
hectare. Porumbul „pentru 5000 
kg in condiții de neirigare”, care 
a fost semănat la timp și in 
bune condiții, 
frunze, 
prașila 
alături 
ieșit și 
pentru a urgenta lucrarea, 
trei zile, pe cele 60 de hectare,

prima prașila a fost terminată. 
Acum se prășește
340 de hectare cu

pe celelalte 
toate forțele.

B. NICOLAE

BALA MARE (de la cores
pondentul nostru).

Și anul acesta, cu tot timpul 
nefavorabil, colectiviștii din 
comuna Tiream, raionul Cărei, 
au reușit, cu sprijinul meca
nizatorilor și prin folosirea a- 
telajelor proprii, să termine 
la timpul optim însămînțatul 
culturilor prășitoare. Ca ur
mare, acestea s-au dezvoltat 
bine. De citeva zile, colecti
viștii au ieșit cu toate forțele 
la executarea prașilei I. 
Muncind cu multă însuflețire 
ei au terminat deja prașila 
I pe cele 9 ha cu cartofi 
timpurii, iar din suprafața de 
100 de ha cultivate cu sfeclă 
de zahăr, aproape 50 de ha au 
fost prășite. Suprafețe întinse 
insămînțate cu floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr și cartofi au 
fost prășite și în gospodăriile 
colective din Pir, Foeni, Urzi- 
ceni Ciumești și alte locali
tăți din raionul Cărei.

Colectiviștii din Urziceni, 
de pildă, au început de cîteva 
zile prașila I mecanică la 
porumb.

In orașele Oradea. Șimleu 
și Beiuș din regiunea Crișana 
s-au deschis de curind noi sec
ții și unități de servire a 
populației. Pină la sfirțitul tri
mestrului II urmează să se 
deschidă alte 36 de unități 
asemănătoare, in care se vor 
executa lucrări de croitorie, 
tricotaje, broderii, de reparat 
instrumente muzicale, ceasuri 
etc. în afară de acestea, in 
prezent sînt in curs de finisare 
4 complexe de producție care 
cuprind intre 8—14 secții care 
vor executa diferite servicii 
pentru populație.

O prețioasă inițiativă 
a bibliotecii 

regionale din Iași

(Agerpres)

Biblioteca regională din 
Iași a luat o prețioasă iniția
tivă 
în G.A.S., 
stațiuni 
blioteci 
broșuri 
turii.

Printr-o scrisoare, bibliote
ca a informat recent unitățile 
agricole socialiste din regiune 
că poate trimite 120 de titluri 
din cele mai noi lucrări agro
zootehnice.

în urma solicitărilor primi
te, au fost trimise biblioteci 
mobile cuprinzînd

organizarea, la cerere 
~ G.A.C., S.M.T., și
experimentale, de bi- 
mobile cu cărți și 
din domeniul agricul-

de unî-
Bibliotecile vo

ia dispoziția lu
pe ogoare ori cît

cărți și broșuri în 40 
tați agricole, 
lante rămîn 
oratorilor de 
este nevoie.

Unele gospodării colective, 
ca cele din Podu Iloaiei, 
Laza, Uricani, Bivolari și 
Rediu Tatar, au solicitat mă
rirea numărului de broșuri 
privind executarea diferite
lor lucrări agricole în această 
perioadă.

In două z 260 de hectare

ÎMBUNĂTĂȚIREA TRANSPORTULUI
SPRE STAȚIUNILE BALNEO-CLIMATICE

j Pentru asigurarea 
■ unor legături perma- 
' nente între stațiunile 
' balneo-dimaiice 

localitățile 
învecinate, 
I.R.T.A. au 
recent un 
autobuze.
lei, în regiunile Bra
șov, Crișana și Su
ceava au putut fi în
ființate noi trasee 
prin care se leagă o

cu 
și gările 

unitățile 
mai primit 

nou lot de 
In acest

serie de localități de 
stațiunile de odihnă, 

în același timp se 
va îmbunătăți trans
portul și pe litoralul 
Mării Negre. Din ora
șul Constanța vor cir
cula în sezonul de 
vară spre toate sta
țiunile de aici un nu
măr mai mare decît 
anul trecut de auto
buze și troleibuze, a- 
sigurîndu-se în per
manență mijloace de

transport pînă 
tea tîrziu. Totodată 
transportul în comun 
va fi completat în 
timpul sezonului de 
vară și prin ci^rse re
gulate de 
Constanța, 
Eforie sud 
Pe lacul 
vor circula 
pide care vor asigura 
și pe această cale 
legături între stațiuni.

(Agerpres)

LA OLTENIȚA

ZI A ȘTIINȚEI

la
ajuns la două-trei 

Deci tocmai bun pentru 
intîi. Așa că a doua zi, 
de agregatele S.M.T., au 
colectiviștii cu sapele 

In

Niei nu «e luminase bine de 
ziuă cînd șirul de căruțe încăr
cate cu colectiviști a pornit la 
cimp. După terminarea însămin- 
(ărilor, membrii gospodăriei a- 
gricole colective din Sîntana. 
regiunea Crișana au inceput pra
șila I la sfecla de zahăr și 
floarea-soarelui. In numai două 
zile au fost prășite 60 de hectare 
de sfeclă și 200 de hectare cul
tivate cu floarea-soarelui.

Brigăzile a I-a și a V-a con
duse de Gheorghe Selejan și 
Marțian Macarie, organizindu-*i

bine munca, au efectuat numai 
lucrări de bună calitate și în
tr-un timp scurt.

Colectiviștii din Sîntana și-au 
propus ca de pe aceste supra
fețe de teren, care au fost bine 
pregătite din toamnă, să obțină 
27.000 kg sfeclă și peste 2.000 
kg floarea-soarelui la hectar.

ION NEGRU 
colectivist

—•—RĂDĂCINI
de

Veronica Porumabcu
mai mult de 500 de hectare. 
Și nici prea rodnic nu se 
lăuda să fie. Dar el, aici, și-a 
propus să rămînă, agronom.

Avansuri bănești 
distribuite 

colectiviștilor

Fonduri alocate 
protecției muncii 

în ramura 
economiei 
forestiere

Odată cu dezvoltarea eco
nomiei forestiere — prin apa
riția de noi unități și lărgirea 
celor existente — se iau și mă
suri pentru asigurarea protec
ției muncii. Anul acesta, de 
exemplu, în unitățile din ra
mura economiei forestiere se 
cheltuiesc în acest scop peste 
40.000.000 lei, de aproape două 
ori mai decît în anul

(Agerpres)

vase intre 
Eforie, 

și Mamaia. 
Techirghiol 
șalupe ra-

(Agerpres)

în faja expoziției despre originea Pămîntului

Foto : N. STELORIAN

Șl TEHNICII PENTRU TINERET
ot mai mare este 
interesul maselor 
largi ale tinerelu
lui nostru pentru 
știință, pentru în
țelegerea , marilor 
descoperiri ale știin
ței și tehnicii con-

Și cînd a venit, vremea-a- 
legerii meseriei, , in clasa a 
VII-a — era într-o recreație 
însorită pe treptele- școlii — 
el i-a spus profesorului de 
istorie 'Petre: Popescu,' în care 
avea încredere' ca într-un 
prieten mai măre, gîndurile 
lui. „Ce-ar fi șa se facă agro
nom ?“. Petre. Popescu i-a răs
puns doar atît : „Agronomia e 
un contract pe viață? nu doar 
un studiu plăcut După insti
tut, ce-rai de.gînd să faci?**. 
Mircea se gîndi’se, și -la asta : 
— „îri nici un caz să văd de 
spațiile verzi la oraș: Nici de

ANOTIMPUL IUBIRII

ai zilelor noastre
parcuri. Eu mă duc Ia țară, 
tovarășe profesor”.

Așa a ‘ ajuns Mircea Her
ghelegiu, după examenul de 
maturitate, student la Institu
tul Agronomic din Cluj. In 
cei cinci ani de studii în 
Transilvania, pietreanul a adu
nat cunoștințele agronomice 
necesare, și și-a colorat graiul 
blajin moldovenesc cu cîteva 
accente ardelene. ,,'Nu-i bai”, 
spune el acum spre hazul ză- 
neșteriilor... Dar cum a ajuns 
la Zanești ? Practica în timpul 
studiilor o făcea-la ferma In
stitutului, pe lîngă Brașov. 
Dar ultimul stagiu în 1960 a 
fost în comuna de lîîigă 
Piatra; în această perioadă 
deci a făcut cunoștință cu 
„Drumul fericirii”. Pămîntul 
de atunci ăl colectivei n-avea

Anul 1960 nu l-a legat su
fletește numai de G.A.C. Ză- 
nești. Cum venea în vacanță 
pe la părinți, s-a întîmplat 
să întîlnească o medicinistă 
care lucra la spitalul din Pia
tra. Născută la Bîrlad, stu
dentă la Iași, practicantă la 
Piatra. Alexandra era și ea 
orășeancă din părinți : tatăl — 
normator la Trustul de con
strucții, mama — muncitoare 
la Fabrica de rulmenți, secția 
bile-role.

Un an întreg au fost „în 
vorbă", și-au spus într-un 
ceas cît alții nu-și spun în- 
tr-o viață. Și s-au căsătorit la 
11 mai 1961...

Și dacă se văd doar o dată 
pe lună, nimic nu-i împiedică 
să facă proiecte de viață. Ea 
vrea să devină medic de țară, 
nu doar pe timpul stagiului. 
Că va fi lă dispensar la Za
nești, stabilindu-se cu locuin
ța în sat, că va sta la spita
lul vecin din Podoleni, nu 
știe încă. Ce e sigur, e pa vrea 
să rămînă lîngă Mircea... el să 
poarte grija pămînturilor, ea 
a sănătății colectiviștilor...

LA ZANEȘTI ȘI NUMAI 
LA ZANEȘTI

Cu căsătoria și cu planurile 
de viitor; am sărit însă o ve
rigă. L-am .lăsat pe Mircea 
în practică și l-am găsit agro
nom... Căci dacă în școala me
die, în timpul studiilor și 
chiar în dragoste, viața a fost 
darnică și plină cu fiul mun
citorului de la „Celuloza**, „la 
repartizare a fost cu bai“. El

(Continuare în pag. a 3-a)

Gospodăriile agricole colec
tive din Banat au livrat uni
tăților de stat contractante, 
în primele 4 luni ale acestui 
an. 15.000 de porci, 80.000 de 
hl de lapte, 1.000 de kg de lînă 
și aproape 1.000.000 de ouă. 
Veniturile realizate pe această 
cale, ca și cele provenite din 
avansurile primite pentru can
titățile sporite de produse 
contractate în acest an, de
pășesc 104.000.000 de lei. Pînă 
acum, 129 de gospodării co
lective au împărțit colectiviș
tilor avansuri bănești care 
totalizează 13.500.000 lei. Nu
mărul gospodăriilor colective 
care au repartizat lunar sau 
trimestrial avansuri bănești 
este mai mare de trei ori față 
de aceeași perioadă a anului 
trecut.

(Agerpres)

temporane.
Răspuuzînd acestei pasiuni, pe 

deplin firești, organizațiile 
U.T.M. întreprind o seamă de 
acțiuni interesante, pe linia 
educației științifice a tineretului.

De curînd Comitetul raional 
U.T.M. Oltenița, cu ajutorul 
ziarului nostru a orgahizat o zi 
a științei și tehnicii pentru ti
neret.

Iutr-o sală cu aproape 600 de 
locuri și, 
tori de 
elevi ai 
mecanici 
lucrători 
ție s-au întîlnit cu un grup de 
oameni de 
pe cele mai

Pornind la 
cestei manifestări, 
raional U.T.M. a cerut 
propuneri din partea 
La șantiere, în 
țiile U.T.M. au 
interes această

In cîtva timp 
de întrebări cu privire la cele 
mai diferite probleme științifice. 
Selecționîndu-se aceste întrebări, 
s-a observat că pe tineri îi in
teresau de astădată o seamă de

tot atîția tineri munci- 
la Șantierele Navale, 
școlii profesionale de 

agricoli, ai școlii medii, 
din comerț și coopera-

știință la o discuție 
diferite probleme, 

organizarea a- 
Comitetnl 
o serie de 
tinerilor... 
organiza-Școli,

primit cu mult 
veste.
s-au adunat zeci

chestiuni de astronomie, biologie, 
astronautică, medicină, geografic 
economică... In dorința de a da 
acestei „zile a științei” un ca
racter cît mai eficient, comite
tul raional U.T.M. a apelat la 
ajutorul unor oameni de știință 
din Capitală.

Academicianul Eugen Macov- 
ski, directorul Institutului de 
Biochimie al Academiei R.P.R., 
prof. dr. Em. Crăciun, directo
rul Institutului „Victor Babeș”. 
prof. univ. dr. Călin Popovici de 
la Observatorul Astronomic al 
Academiei R.P.R., prof. univ. 
Edmond Nicolau de la Institutul 
Politehnic, lector univ. I. Po
povici de Ia Universitatea din 
București au răspuns cu multă 
bunăvoință acestei invitații.

Pregătind această „zi a știin
ței’, organizatorii ei și-au dat 
seama că un interes deosebit îl 
prezintă în asemenea acțiuni ex
periențele concrete, expozițiile, 
materialul științific care plasti
cizează, care fac mai pe înțele
sul tinerilor unele explicații 
științifice.

In laboratoarele școlilor din 
localitate au fost găsite aparate 
științifice pentru aplicarea unor 
fenomene din natură, planșe 
despre alcătuirea Universului, 
sistemului nostru solar, despre a- 
pariția vieții pe pămînt, despre 
apariția și evoluția omului, 
hărți.

Pregătind sala în care se de
sfășura „ziua științei”, comitetul

raional L .T.M. a amenajat, în 
mod special, și cîteva încăperi 
pentru asemenea experimentări. 
Pe pereții sălilor au apărut de 
asemenea expoziții științifice, di
ferite planșe.

La Oltenița, după cum e și fi
resc, tinerii sînt pasionați în cu
noașterea tehnicii construcției 
navale. De pe șantierele orașului 
lor au pornit doar atîtea vase 
în largul Dunării. Cu sprijinul 
organizației U.T.M. de la șan
tiere a fost amenajată într-un 
colț al clubului o frumoasă ex
poziție de navouiodele.

In sfîrșit o asemenea zi a ști
inței putea avea o eficacitate 
sporită și prin o intensă răspîn- 
dii-e a cărții de .popularizare a 
științei și tehnicii. C.L.D.C.-ul a 
fost astfel și el prezent. La ora 
stabilită un stand de cărți știin
țifice îi aștepta pe tineri.

Vreme de cîteva ceasuri, aproa
pe 600 de tineri au ascultat cu 
un mare interes explicațiile date 
de oamenii de știință probleme
lor ridicate de ei. Vreme.de cîte
va ceasuri, sala clubului Șantie
relor navale Oltenița s-a trans
format în lectorat științific, în 
aulă universitară, de la catedra 
căreia, competent și pe înțele
sul auditoriului, și-au găsit expli
carea multe probleme importante 
din actualitatea științei și teh
nicii.

înainte de începerea acestui 
original colocviu, în fața standu
lui de cărți și a expoziției de 
navomodele amenajate în holul

casei de cultura, am stat de vor
bă cu tinerii Stcjlea M«riu, Ghi- 
ță Vasile, Pețrache Dumitru, de 
la Șantierele Navale Oltenița, 
cu Teodorescu Silviu, Necula 
Maria, Bărbuceanu Ioana, elevi 
în ultimele clase ale școlii me
dii... La cererea' comitetului ra
ional .U.T.M., colegii lor de mun
că și. învățătură, ei. înșiși, for
mulaseră . întrebări la care oa
menii de știință erau solicitați să 
răspundă. I-ain urmărit în sală. 
Mai toți aveau pe genunchi un 
caiet deschis pe ale cărui file 
alerga creionul. Perceperea di
rectă se îmbina cu însemnarea. 
Scurtele expuneri ale profesori
lor pe cele mai importante 
probleme puse în dezbatere au 
fost pe deplin instructive.

Cei șase sute de tineri au fost 
astfel purtați pe coordonatele 
medicinei, au fost introduși în 
tainele proceselor din molecule, 
au fost plimbați printre aștri, în 
zonele îndepărtate ale Universu
lui.

Ce sînt polimerii ? Cu ce greu
tăți mai are de luptat omul pen
tru a cuceri Cosmosul ? Ce este 
viața și cum a luat ea naștere ? 
— iată doar cîteva din capito
lele mari de probleme care au 
constituit obiectul expunerilor 
oamenilor de știință.

In toate aceste 
vizibilă dorința

expuneri era 
oamenilor <le

ION POPESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Foto : O. PLECAM
Terminat recent, noul hotel „Victoria” din Mamaia își așteaptă oaspeții.

In preajma 
deschiderii 
sezonului 
pe litoral

In aceste zile, din preajma 
deschiderii sezonului balnear, 
se acordă o deosebită atenție 
amenajării cluburilor, teatre
lor, cinematografelor și tere. 
nurilor sportive din stațiunile 
de pe litoral pentru a asigura 
oamenilor muncii veniți la 
odihnă condiții cît mai bune 
de recreere. Cluburile au fost 
dotate cu mobilier nou, jocuri 
distractive, cu numeroase apa
rate de radio, televizoare, 
magnetofoane și picup-uri. La 
Eforie-sud se înființează noi 
săli culturale, iar la Mamaia 
noi terenuri de volei, baschet 

. $i’ tenis.’•
(Agerpres)

Vreme.de


■
 ișunile ți finețele 

din țara noastră

; constituie una din 
i bogățiile naturale 
: care trebuie folo- 
I siU în condiții cit 

mai raționale, pen
tru a fi menținută și sporită 
necontenit.

Din Raportul prezentat de 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej la sesiunea extraor
dinară a Marii Adunări Na
ționale reiese ca o sarcină 
importantă că „este necesar să 
se pornească cu toată hotărî- 
rea la acțiunea de sporire 
considerabilă a producției de 
furaje pe pășuni și finețe-.

Organizațiile U.TJL, mobi- 
lizînd tineretul sătesc, pot a- 
duce o contribuție concretă și 
eficientă la îndeplinirea aces
tei sarcini în legătură cu spo
rirea producției pășunilor, 
deoarece o bună parte din lu
crări nu necesită investiții 
mari sau utilaj special ci pot 
fi făcute prin muncă patrio
tică, cu mijloacele obișnuite pe 
care le avem la indemînă.

Să vedem acum care sînt 
acțiunile mai importante care 

pot fi organizate în zilele a- 
cestea.

Curățirea pășunilor trebuie 
să reprezinte primul obiectiv 
al acțiunii noastre. Multe pă
șuni, mai ales în regiunile de 
șes și de dealuri, sînt inva
date de mărăcinișuri, scaieți 
și tot felul de buruieni pe care 
animalele nu le consumă. Or- 
ganizînd grupuri mari de co
lectiviști cu sape bine ascu
țite și cu topoare, se pot cu- 
răți în cîteva zile suprafețe 
mari de pășuni.

Indepârtînd mărăcinișnrile, 
scaieții și buruienii? se creea
ză condiții favorabile pentru 
creșterea ierburilor valoroase 
de pe pășuni, care sînt consu
mate de animale și se asigură 
producții mari de lapte, carne.

In «ma de munte sînt orga
nizate șantiere speciale pentru 
curățirea pășunilor, prin în
depărtarea tufărișurilor care 
acoperă suprafețe mari de 
pășune. Munca in aceste șan
tiere se desfășoară după un 
plan bine stabilit ; de pildă pe 
terenurile în pantă, unde exis
tă pericolul eroziunii, nu se 
face defrișarea totală a arbo- 
retelor dăunătoare, ei se iasă 

benzi care să stăvilească ero
ziunea.

In unele regiuni, mai ales în 
lunci, pășunile au fost inun
date anul acesta, iar pe teren 
au rămas crengi, pietre etc. 
aduse de ape. Toate aces
tea trebuie îndepărtate odată 
cu curățirea pășunii.

Trebuie să subliniem faptul 
că sarcina de curățire a pășu
nilor are un caracter perma
nent, în tot cursul anului.

Pe teme agrotehnice
îndepărtarea excesului de 

apa constituie un alt obiectiv 
important in acțiunea de spo
rire a producției și mai ales de 
îmbunătățire a calității pășu
nilor. Anul acesta iarna și pri
măvara au fost bogate in pre
cipitații. iar ca urmare, pe 
unele pășuni situate pe tere
nuri joase, apa persistă un 
ump prea îndelungat. Multe 
pășuni mai ales din regiunile 
Brașov. Mureș-Autonomă Ma
ghiară și Cluj, datorită exce-

Ing. Paul Varga
șef de laborator — Institutul 

de cercetări agricole
------•-----

sulul de apă sînt invadate de 
ierburi acide, rogbzuri, care 
nu pot fi consumate de ani
male, iar uncie ierburi de a- 
cest fel sînt chiar dăunătoare 
animalelor.

Un mijloc simplu pentru 

îndepărtarea excesului de apă 
îl constituie trasarea canalelor 
de scurgere ; pentru buna reu
șită a acestei lucrări trebuie 
să se discute cu inginerul a- 
gronom din comună, pentru 
întocmirea unui plan, după 
care să se traseze canalele, în 
funcție de așezarea pășunii, 
posibilitățile de colectarea apei 
etc. Tot în funcție de condi
țiile locale se stabilesc lungi
mea, lățimea și adîncimea ca
nalelor de scurgere.

Sînt unele pășuni unde ca
nalele de scurgere trebuie să 
funcționeze în tot timpul anu
lui, nu numai în primăvară. 
De aceea, revine ca o sarcină 
permanentă întreținerea ca
nalelor în cursul anului, prin 
curățirea lor, îndepărtarea bu
ruienilor care împiedică co
lectarea apei și adincirea lor.

îngrășarea pășunilor repre
zintă mijlocul cel mai sigur și 
mai eficace pentru sporirea 

pășunilor. Tineretul sătesc are 
posibilitatea să organizeze în 
condiții bune îngrășarea pă
șunilor, folosind în primul 
rînd grămezile de gunoi aflate 
în apropierea stînelor sau gu
noiul care s-a adunat pe locu
rile unde au fost tîrie timp în
delungat. Mai sînt încă multe 
pășuni în zona de munte, unde 
aceste depozite de îngrășămînt 
natural nu este utilizat în mo
dul cuvenit. De aceea, trebuie 
organizate echipe care să mear

gă pe teren și să împrăștie gu
noiul depozitat lingă stînă, pe 
suprafața pășunii. Uneori gră
mezile de gunoi sînt ascunse 
de bălăriile crescute pe dea
supra ; nu este nici o greutate 
să fie îndepărtate bălăriile și 
folosit astfel gunoiul atît de 
necesar pentru sporirea pro
ducției pășunilor.

Un mijloc foarte practic și 
ieftin, care asigură mărirea 
producției pășunilor de 2—i 
ori constă în organizarea tîr- 
litului rațional. Sînt încă nu
meroase cazurile cînd tîrla ră- 
mîne pe pășune în același loc 
din primăvară pînă în toam
nă ; este dăunător acest lucru, 
deoarece pe locul unde a stat 
tîrla un an întreg dispar ier
burile valoroase și se insta
lează buruieni nefolositoare. 
Dacă asigurăm însă mutarea 
tîrlei din timp în timp realizăm 
cea mai bună și mai ieftină 
îngrășate a pășunii. Desigur 
că mutarea porților de tîrlire 
necesită o muncă în plus din 
partea îngrijitorilor și din a- 
ceastă cauză de multe ori nu 
se execută.

Tinerii colectiviști mobi
lizați de organizațiile U.T.M., 

pot aduce o contribuție 
foarte valoroasă la organiza
rea ingrășării pășunilor prin 
metoda tîrlitului rațional. In 
acest scop trebuie făcut un 
plan de tîrlire, în care se pre
vede îngrășarea unei anumite 
suprafețe prin mutarea succe
sivă a tîrlei. Pe baza graficu
lui care se întocmește cu a- 
cest prilej, tinerii pot veni să 
ajute la mutarea tîrlei în zi
lele dinainte stabilite.

Desigur că pentru sporirea 
producției pășunilor există și 
alte metode ca reînsămînțarea 
cu ierburile cele mai valo
roase, fertilizarea cu îngrășă
minte minerale, executarea lu
crărilor de combaterea eroziu
nii, organizarea pășunatului 
rațional etc. In toate aceste 
lucrări, contribuția adusă de 
tineri este foarte valoroasă și 
ajută direct la consolidarea 
bazei furajere, una din condi
țiile esențiale pentru a se a- 
sigura creșterea producției de 
lapte, carne, lînă etc., precum 
și continua mărire a șeptelu- 
lui, conform sarcinilor trasate 
de Congresul al IlI-lea al 
P.M.R.
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în hala de asamblare a Uzinei 
din Hradec Kralove (R.S. Ceho. 
slovacă) care produce utilaj pen

tru industria chimică,

Foto : CTK—PRAGA

Cercetări importante 
în domeniul 
proteinelor

La 17 martie, la simpozionul 
Bach, organizat anual de Acade
mia de Științe a U.R.S.S. în me
moria cunoscutului biochimist rus 
Alexei Bach, de al cărui nume 
sînt legate numeroase realizări 
importante ale științei mondiale 
s-a audiat o comunicare despre 
studierea procolagenului, una din 
principalele proteine ale țesutului 
conjunctiv.

Raportorul, prof. V. Orehovici 
și colaboratorii săi, au stabilit 
trăsăturile fundamentale ale struc
turii moleculelor de procolagen, 
au studiat proprietățile sale și au 
demonstrat roiul său de predece
sor al fibrelor de coktgen. Aceste 
date prezintă o mare importanță 
pentru medicină, deoarece fesului 
conjunctiv al iiecăm; organism 
viu se compune In principal din 
fibre de colagen.

Cercetările efectuate de prof. 
Orehovici și de colaboratorii săi 
pot fi folosite pentru soluționarea 
unui număr mare de probleme re
feritoare în particular la rolul țe
sutului conjunctiv în procesele 
de inilamație, îmbătrînire a orga
nismului, arterioscleroză.

Lucrările sovietice în problema 
procolagenului au trezit un mare 
interes în rîndurile multor cerce
tători străini.

Prof. V. Orehovici a menționat 
că procolagenul este un reprezen
tant tipic al moleculelor biologice 
gigantice fibroase și studierea sa 
contribuie la stabilirea legităților 
generale ale structurii proteinelor 
fibroase, acizilor nucleici și altor 
elemente ale celulelor. El a amin
tit că încă în 1957 s-a emis în 
U.R.S.S. ipoteza bicomponenței 
procolagenului, ca legitate gene
rală a structurii unui număr mare 
de proteine. In prezent, a arătat 
savantul sovietic, s-au acumulat 
suficiente date care pledează pen
tru justețea acestei ipoteze.

„T-220“~ tractor 
de mare putere
Uzina de automobile din Briansk 

(U.R.S.S.) a construit prototipul 
unui tractor puternic cu șenile — 
„T-220". Mașina este destinată 
pentru lucrări grele în industrie, 
construcții de drumuri, exploatări 
forestiere, lucrări de ameliorarea 
solului.

Rezervoarele de ulei și cabina 
sînt din masă plastică, ceea ce, 
în condițiile de fabricație de se
rie a noului tractor, va permite 
economisirea unor cantități apre
ciabile de metal.

Foto: N. STELORIAN

La Uzinei constructoare de mașini de la Briansk’ care produce mo
toare Diesel penlru flota maritimă comercială a U.R.S.S.

Foto : TASS MOSCOVA’

■
 înd ne gindim la 

.narea varietate de 
enomene chimice 

se desfășoară în

!latură, in labora
toare, sau în in
stalațiile marilor 

uzine chimice ne vine întot
deauna în minte faptul că ma
joritatea reacțiilor cunoscute 
de noi au loc cu ajutorul unei 
energii venite din afară, în 
special termice, și că fără ea 
multe corpuri chimice cu greu 
s-ar putea combina sau des
compune.

Nimănui însă r.u i-ar putea 
veni în gir.d ideea că frigul 
cel mai înaintat, frigul exis
tent in spațiu! cosmic. adică 
domeniul de temperu^u-i cpro- 
pta:e de zero zbsolsz jsrvi 
a — 273* C) poale eonsc.-.'s.’ o 
condiție dintre cele maz favo
rabile de desfășurare a u*or 
procese chimice.

Chiar cei mat fanteziști 
chimiști nu-și puteau imagina 
că in condițiile in care înce
tează orice manifestări ale vie
ții dispare rezistența și apare 
fenomenul supraconductibili- 
tiții electrice, lichidele încep 
să curgi fără frecare, iar cel 
mai ușor element chimic — 
gazul hidrogen — se transfor
mă intr-un corp solid, proce
sele chimice să nu se oprească 
și ele.

Iată însă că o descoperire 
făcută de cercetătorii Institu
tului de chimie fizică al Aca
demiei de științe a UJLS-S^ 
condus de remarcabilul savant 
Nikolai Semionov, laureat al 
premiului Nobel, pentru lu
crările pricind reacțiile chi
mice in lanț, a dus la o mo
dificare radicală a reprezen
tărilor noastre despre meca
nismul desfășurării proceselor 
chimice. Această descoperire 
constituie un fenomen de-a 
dreptul miraculos, ceea ce a 
făcut ca comunicarea fă
cută de savantul sovietic la 
ultimul congres mondial de 
chimie pură și aplicată cart a 
avut loc la Montreal (Canada), 
să fie primită cu entuziasm de 
cei mai mari chimiști ai lumii. 
Academicianul Stmionot, a a- 
rătat că la o temperatură a- 
propiată de zero absolut, reac
ția chimică studiată s-a des
fășurat aproape instantaneu 
fi la ea a participat întreaga 
substanță. Aceste fapte depă
șesc orice imaginație. In con
diții obișnuite, randamentul 
multor procese chimice este, 
de regulă, nu prea înalt. Can
titatea produsului final este 
mai mică decît substanțele 
primare, deoarece o parte din

Reacții chimice 
la temperatura 
frigului cosmic

masa lor se pierde in reacții 
colaterale.

De pildă, in producția unor 
compuși organici de structură 
complexă, cum ar fi medica
mentele, obținerea a 20 la sută 
de produși finali utili este 
considerată drept un rezultat 
bun.

Cunoscînd cele de mai sus, 
putem să ne întrebăm : poate 
oare frigul cosmic să modifice 
acest randament ? S-a dovedit 
că da. tn condițiile tempera
turilor ultrascăzute se obține

Mari descoperiri în 
știința contemporană

ceasta insă nu este iscă to
rul.

In condițiile obișnuite. ctit 
cele de laborator cit șt din iu- 
stalațiile industriale, in timpul 
reacțiilor chimice se formează 
aproape întotdeauna, odată 
cu produsul principal, și o se
rie de produși secundari. A- 
ceasta cu atît mai mult cu ci:. 
datorită încălzirii, procesele 
se desfășoară mai repede.

Pentru a evita formarea 
produșilor secundari, «ti: de 
greu de separat după aceea, iu 
multe laboratoare ale lumii se 
caută mereu noi catalizatori

(Urmare din pag l-a) 

știința de a fi eît mai bine în
țeleși, de a se apropia cît mai 
mult de nivelai de pregătire di
ferit al celor din sală. Pe de 
altă parte, privindu-i pe tinerii 
adunați în sală îți puteai da cu 
ușurință seama de strădania lor 
de a pătrunde în esența fenome
nelor explicate.

Cîte probleme nu s-au născut 
acolo, pe loc, în mintea celor 
mai mulți dintre tinerii prezenți, 
care aveau apoi sa constituie tot 
atîtea subiecte de discuții a- 
prinse !

După ce expunerile au luat 
sfîrșit, oamenilor de știință nu 
li s-a dat răgaz. Doritori de in
formații mai de amănunt, tinerii 
au făcut cerc în jurul lor în să
lile special amenajate ale clubu
lui, asaltîndu-i cu întrebări.

In fața expoziției volante 
„Originea și evoluția omului” or
ganizate în foaierul sălii, acad. 
Eugen Macovski continuă, cu un 

selectivi, care să asigure doar 
formarea compușilor utili.

Temperaturile foarte scăzute 
s-au dovedit a fi un astfel de 
„catalizator selectiv"*. Selecti
vitatea frigului cosmic constă 
în aceea că la tempe-zzun'e 
amintite unele reacții chimice, 
care necesită cantități mai 
mari de energie, «* se pot 
realiza. Din aceasta cauză ie 
vor desfășura mult mai 
de pildă, reacțiile de combi
nare și mult mai greu. fi deci 
mai rar, cele de substitute. 
Multe substanțe orgamce insă 
se formează anume cu rezulta
și reacției de combinare. înr 
procwu! secTxda* de sxbnr- 

sez siteie, exre as lac 
esanei. fac cza- m mpurrSce 
prexru _*rn«i. Apucervc tem- 
pemeusiae uisrsscirme m 
pe*mx:e ne se ob0W produs*! 
final intr~o formă cere nu 
mai necesită nici un fel de 
purificare.

Mei mul: chiar, s-a dovedit 
ci folosind ajutorul tempera
turilor ultrascăzute anumite 
substanțe, care nu interacțio- 
nea2ă in condiții obișnuite, și 
nici măcar în prezența unor 
catalizatori activi, reușesc să 
se combine, deschizind astfel 
calea liberă pentru crearea 
unei game vaste de materiale 
cu totul noi.

TEOFIL ROLL 

O zi a științei și tehnicii pentru tineret
grup numeros de tineri, dialogul 
pe tema ultimelor cercetări pri
vind materia vie și proprietățile 
ei. Această chestiune, de mare 
importanță pentru precizarea 
unor fundamentale probleme ști
ințifice, este urmărită cu nesaț 
de tineri.

Alături, academicianul E. Ma
covski le vorbește tinerilor des
pre cercetările ce se fac în pre
zent în marile laboratoare ale 
lumii pentru dezlegarea unor 
probleme biochimice.

Intr-o sală la etaj...
Tablă, cretă, zeci de tineri... 

Profesorul Edmond Nicolau dă 
răspuns la întrebarea „Ce este 
gravitația artificială și cum poa
te fi ea realizată ?” Cu repezi
ciune tabla se acoperă cu sche
me, cu desene imaginînd nave 
cosmice în zbor, săgeți care indi
că mișcarea de rotație a navei îu 
jurul propriei axe..*

Dialogul continuă pînă tîrziu. 
Zeci de tineri ascultă cu atenție 
încordată lămurirea a o serie de

Margareta Mustafa, opera
toarea șefă a stafiei de in
cubație a G.A.S. Roșia, regiu
nea București, cîntărește și 

sortează puii.
Foto: AGERPRES

Tinerii din Oltenița au citit 
cu bucurie afișul ce anunța 
„Ziua științei și tehnicii pentru 

tineret" 

probleme pe care le ridică fizica 
contemporană. In ochii tuturora 
apar lumini noi, semn al marii 
bucurii pe care ți-o aduce aflarea 
unor noi adevăruri științifice.

...Tot la etaj, îu altă sală, 
prof. Călin Popovici explică unui 
grup de tineri procedeul prin 
care se poate deduce greutatea 
unui corp ceresc.

Elevul Havreleșiu Frantz de 
Ia Școala de mecanici agricoli 
pune întrebarea :

— Celelalte planete au o com
poziție chimică identică cu a Pă- 
mîntului ?

Mai înainte ca profesorul să ti 
formulat răspunsul, îl asaltează 
alte întrebări :

— Ce este imponderabilita
tea?

— Ce sînt vitezele cosmice?...
— Ce greutate va avea nava 

cosmică în care vor pleca spre 
Luna oamenii?...

Cu răbdare, profesorul Po
povici, participant în ultimii ani 
la multe dezbateri pe teme as

Perfecționarea 
metodelor de culegere

In prezent, la fabrica nr. 5 a în
treprinderii poligrafice „Knigtish" 
din Praga se introduce o nouă 
metodă de pregătire pentru cule
gerea formulelor matematice, care 
accelerează substanțial culegerea.

Noua metodă constă dintr-o cu
legere pe patru rînduri, adaptată 
pe mașinile engleze. „Monotipe”.

Tehnicienii cehoslovaci au per
fecționat principiul aplicat de fir
ma britanică. In primul rînd, ei 
au reușit să aplice noua metodă 
pentru culegerea cărților din cele 
mai diverse ramuri ale științei, 
în timp ce în trecut această me
todă putea fi folosită numai pen
tru lucrări pur matematice.

Avantajele perfecționării aduse 
de tehnicienii cehoslovaci au fost 
recunoscute și în Anglia și au 
stîrnit interes în întreprinderile
poligrafice din Polonia și R.D.G.

Un caz rar în practica medicală
Medicii de la cen

trul de boli renale al 
Institutului de hema
tologie și transfuzii din 
Moscova au salvat de 
la moarte un munci
tor ai cărui rinichi au 
încetat să funcționeze 
în urma unui acci
dent. Bolnavul, în sta
re extrem de gravă, a 
fost transportat la 
Moscova cu avionul. 
Cînd medicii au în

cercat să lege de va
sele sanguine ale bol
navului un rinichi ar
tificial, a survenit 
moartea clinică.

Bolnavul a fost rea
nimat prin metoda 
profesorului Vladimir 
Nogovski. Operația 
care a urmat — he- 
modializa (curățirea 
sîngelui) a îmbunătă
țit starea bolnavului : 
activitatea cardiacă

tronomice în diferite orașe ale 
Europei, răspunde cu claritate 
tinerilor...

Colocviul științific a durat 
pînă seara tîrziu în sala clubu
lui Șantierelor Navale.

Ziua științei și tehnicii de Ia 
Oltenița a abordat doar cîteva 
dintre problemele ridicate de ti
nerii muncitori și elevi și me
ritul ei esențial este acela de a 
le fi dezvoltat gustul pentru 
știință, de a-i fi îndemnat să ci
tească și mai mult, de a le da 
o seamă de argumente pe care 
le vor putea folosi drept arme 
de preț în combaterea oricăror 
scorneli mistice.

întîlnirea dintre tinerii din 
Oltenița și oamenii de știință a 
luat sfîrșit seara, tîrziu.

Ca simplu martor la acest co
locviu despre știință, nu poți 
însă să nu faci constatarea că 
este absolut necesar ca aseme
nea acțiuni să fie organizate în 
multe alte locuri din țară.

Pretutindeni există laboratoa

3-a normalizat, respi
rația a devenit egală, 
a început să se simtă 
presiunea arterială. 
Timp de 16 zile, ri
nichii bolnavului nu 
au funcționat. 1 s-a 
făcut de trei ori ope
rația de hemodializă 
și In cele din urmă 
rinichii au început să 
funcționeze.

Acum bolnavul se 
simte foarte bine.

re școlare cu zeci de aparate, 
planșe, expoziții și cărți științi
fice.

Pretutindeni pot fi invitați 
profesori ai școlilor de 7 ani, ai 
școlilor medii, specialiști din in
dustrie și agricultură, iar în lo
calitățile din apropierea centre
lor universitare, profesori și oa
meni de știință din aceste cen
tre. Pretutindeni pot fi aduse 
cu sprijinul direcțiilor regionale 
ale difuzării filmelor interesante 
filme de popularizare a științei.

Organizarea unor asemenea 
multilaterale acțiuni de răspîn- 
dire a științei este menită să 
ducă la o continuă îmbunătățire 
a activității organizațiilor U.T.M. 
pe linia educației științifice a 
tineretului, pe linia ridicării ni
velului de cultură științifică-teh- 
nică a fiecărui tînăr.

★
în sfîrșit, după această întîl- 

nire am cerut și părerea oame
nilor de știință participanți la 
această întrunire științifică.

Granit artificial
După cum se știe, granitul este 

o rocă eruptivă, extrem de rezis
tentă la comprimare, absoarbe pu
țină apă, este rezistentă la ger, 
are o greutate mare specifică, ter- 
moconductibilitate sporită și este 
rezistentă la acțiunea acizilor. De 
aceea granitul se folosește foarte 
mult în construcții. El apără per
fect orice construcție de uzură 
mecanică și de acțiunea factorilor 
atmosferici. Granitul este însă 
foarte scump. De aceea savanții 
gruzini s-au ocupat timp de zece 
ani de problema unui înlocuitor al 
granitului. Eforturile lor au fost 
încununate de succes : ei au reu
șit să obțină un granit artificial.

Granitul artificial este în fond 
un beton cu proprietăți fizice și 
mecanice corespunzătoare celor 
ale granitului.

Creșterea arborilor 
stimulată 

de ultrasunete
Savantul sovietic Kocikar, care 

a efectuat o serie de experiențe 
la Institutul de cercetări agricole 
și de silvicultură din Volgograd, 
a constatat că ultrasunetele spo
resc cu 20—25 la sută puterea 
germinativă a semințelor de pin și 
molid. Savantul sovietic face în 
prezent experiențe similare cu ar
bori fructiferi.

nea]
Răspunsul a fost unanim:
„Una din cele mai interesan

te întîlniri de acest fel la cars 
am participat în ultimii ani.

Ne-a bucurat interesul tineri
lor pentru cele mai diverse pro
bleme științifice.

Deosebit de binevenite uu fost 
expozițiile, aparatele de experi
mentare, standurile de cărți, care 
au transformat această întîlnire 
intr-o discuție științifică multi
laterală.

Interesul cu care sute de ti
neri au participat la această „ti 
a științei” este mai edificator 
decît oricare alte explicații.

Asemenea acțiuni trebuie nea
părat continuate înglobînd dis
cuții pe cele mai diverse teme 
științifice, tehnice, care pasionea
ză atît de mult pe tinerii zile
lor noastre.

Noi, și colegii noștri, oameni 
de știință, profesori, ingineri, 
medici, cercetători vom veni n 
drag oricînd vom fi invitați Is 
asemenea frumoase întîlniri”t
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Fiecare bucată de teren a co
lectivei est® folosită cu price
pere de colectiviștii din G.A.C. 
„Ana Ipătescu44, din comuna Ji
lava. Pe o suprafață de 3 ha ei 
au pus de timpuriu ceapă. 
Acum ei recoltează aproape 
6.000 kg ceapă verde, iar pe 
acest teren vor mai planta ră
saduri de castraveți și altele.

Foto: AGERPRES

Diafilmele in școală
Diafilmele sînt tot mai mult 

folosite în procesul de învăță- 
mînt. Astfel, la clasele a Xl-a 
de la Școala medie „Unirea” 
din Focșani se folosesc adesea 
diafilme la ora de istorie. Iată 
cîteva din titlurile diafilmeior 
proiectate Ia orele de istorie : 
„1907”, „Cetăți și cetățui pe 
teritoriul patriei noastre”, 
„Curtea de Argeș”, „Primele ti
părituri” etc. Lecțiile, astfel 
ilustrate, au fost însușite într-un 
mod mai profund.

SAVA ROȘU 
elev

-^raie^te cunoj-

concepțiilor despre 
marelui compozitor

Pregătiri pentru
studenție

banca Wîia cu sprince^e< i«kae 
prinfr-o cută adâncă, oe toraec- 
ham p vc-rță, apo» o • “ să 
ca-a ia început $-e *mc_ra* ș, ~m 
cele din urmă, o abă care a 
sen* *ut>tirei ș. ror-xtt, aoroape 
desenat u —a îcx—>_>ă

Pe tabia neagră și lată «preape 
C*t un perete. si*u rrtodesie, înși
ruite unele sub aBeie, exprimăr e 
dtorva d«n legile care guvernează 
■urnea materială.

Sala are pereți ab*. zimbdori : 
a:ară sint laboratoarele și con- 

! doarele lungi a e institutului de 
1 petrol, caze și geologie care 
săstrează parcă și amintirea 
pașilor nenumârat»îor studenji ; 
pe străzi a năvălit soarele de 
mai. Aid, in bănci, stau tineri 
care-și ascut cu gestur. firești 
creioanele, iau notife îngrijit, sub- 
’ niază cu atenție ideile principale, 
ci încă nu sint studenți ; sint mun- 
dtori de la diferite întreprinderi 
d>n Capnală veniji sîmbăta și du
minica la cursurile de rxegă* re 
pentru examenul de admitere in 
racuHăf:. 282 înscriși. Cei mai 
mulți dintre ei au termunat sau 
urmează să termine in anul acesta 
ori in cel viitor — școala medie, 
ia seral. Toii se pregătesc pentru 
facultăfi cu profil chimic și ros
tesc, stăpîniți de mîndrie și emo
ție, numele facultății alese : 
„Chimia industrială44, „C 
mentară” „Tehnologia 
„Chimizarea gazelor", 
tehnică...44

In pauze răsfoiesc cu înfrigu
rare caietele de notițe, schimbă 
păreri în legătură cu „binomul 
lui Newton*4 sau, atunci cînd to
tul e clar, discută cu aprindere 
despre metoda de regenerat cau
ciucul aplicată la Combinatul de 
cauciuc Jilava, cu care se fac 
adevărate minuni, după cum sus
ține Gorodețchi Petre, sau despre 
falpa sintetică cu care se min
erește Udrică llie de la „Dîmbo
vița4* sau despre noul produs 
iextil nefesut „Ibjtexul*4 care se 
fabrică de curînd la „Industria 
Bumbacului A“ („și nu in multe 
țări din Europa") chiar în secția 
în care lucrează tovarășa Ideriu 
Virginia, fata din banca-ntîia.

A început lecția nouă. Fiecare 
materie ține, pe zi, 100 de mi
nute fără întrerupere pentru că 
sînt lecții lungi, de sinteză.

Pe tablă apare din linii ferme 
reprezentarea grafică a variației 
temperaturii în timpul topirii.

...Pe abcisă—timpul, pe ordo
nată—temperatura...

In jurul meu, creioanele scîrțiie 
pe hîrtie. Se opresc din cînd în 
cînd brusc, pentru o clipă, ca lu
crul lor să fie confruntat cu tabla, 
apoi din nou prind să alerge. O 
altă reprezentare grafică :

...Pe abcisă—timpul... Creioa
nele desenează atent linii ferme 
în caiete.

Visele ce izvorau din priviri, ce 
se ghiceau din mîndria cu care se 
discuta despre locul de muncă, ori 
despre facultatea aleasă, au cobo- 
rît parcă de-a dreptul în caiete, în 
degetele care string cu dragoste 
creionul și-l poartă in iureș pe 
hîrtie.

Seriozitate și perseverență.
Unii vin duminică dimineața la 

cursuri direct din schimb (...dacă 
înfrerupi îți vine greu mai tîrziu 
— explică ei).

alese : 
,Chimia ali- 
petrolului", 
„Geologia

^ăuma m sjna scape
■a-'ovM ~ sunai dra
da la Jtadastae A* —
p pear. era evdde
*ueca ia «»• «xeme
aaaor prașărrw aartră să se 
dcrdscere n w^,săncnzcă c- 
aW> maedari

Max w GK Mol di h SIN a 
începe să se .xegiească dr» 

ană *’•<'' Wî c' *atea 
w « c^un un dtn petompre.

Carsur e se the>c
•ae Io- e să-ș. dej

ce mar *m curind 
• - s*-ș» termin-anul școlar. A- 
po«. wcr conSnu =-eță- fie
care în cadml xî’ăț. <nde we 
da examenul.

Oă de . Tovarăși
Be e Savn rtr! ca^î'e-z-’. 
interesează ce • abserru

— Dimrtr.ev»- dumee4^ 
ce-a» Spsit ații”® '-cr„—»• p-o- 
fescru! zărind a Pe
rea catalogului t'nA care z'-n- 
bea voios. Tid s-a ' c ca- în
curcat.

— Vedef...’ acum s>‘ stu
dent și am v« «n viz^ă. C'« e 
deoseb.r de • Aproape fiecă
ruia îi vine să sou-ă cite 
ceva. Cneleș»ca de la Trustu 
P.-osoecfii și oloa'ăh de M. re 
Noi a zvîcn»*’ banca ei îna
inte de a i<na pro*'esorul de 
întrebai cineea să iasă la ta
blă, a luat s și, cu siguranță 
și repeziciunimple acum tabla 
cu calcule șșrezentări grafice...

înainte, Clj Tinea era timidă. 
Acum — n-iai recunoști. Pro
fesorul cune îecretul : pre
zerva la oreenfia și, mai ales, 
orele de sti aprofundat de a- 
casă.

In pauze, timp ce în sălile 
de curs se liesc cu înfrigurare 
caiete de n, se schimbă pă
reri, în cance, profesorii, cifiva 
dintre cei mini profesori de la 
școlile medii Capitală, discută 
mult despre ii lor, își împărtă
șesc ulfimelcurii sau nemulțu
miri.

— Mazilu Nelu de la SIN 
a făcut prog la matematici.

...Oprita le de la Uzinele 
Chimice Bucni e atit de bine 
pregătit la O, că va intra fără 
doar și poatfacultate.

— Preser » de la Institutul 
de cercetări le ? O, este în- 
tr-adevăr foairguincios... I 

„...Foarte este și Chio- 
șeana Mariar la Combinatul 
Poligrafic „<5cînteii“ dar ce 
păcat că aurul de acolo 
care vine cu tarifate I

...Unii dinii înscriși lip
sesc. Direclcursului a cerut 
întreprinderihrijin. Unele au 
răspuns aji-i pe tineri să 
vină regulat -suri, cum a fost 
Elecfromagneelfele n-au răs
puns încă, (ful de cercetări 
metalurgice îmbovifa").

...Unii au it mai tîrziu. 
Ce bine a:a înscrierile la 
cursul de pr« să se facă din 
timp ca să e și nouă mai 
ușor să-i ajoe tineri să a- 
jungă la „t numitor44 re
marcă cinevaBÎnfeles, profe
sor de mate) aprobat de 
ceilalți.

La tablă t Preser Bene 
care-l „ajutăsrofesor la lec
ția nouă. Talagră se umple 
din nou. Lec desfășoară fi
resc. DincoloBblă, de pere
ții albi, prima acestui mai, 
se aude frd coridoarelor 
și al laboratccare-și așteap
tă studenții.

■

EGA GROSTJ

(Urmare din pag. l-a)

se întorsese din practica de 
la Zănești, cu dorința de a-și 
începe aici activitatea. „Pri
mul stagiu, e uneori ca prima 
dragoste. Te leagă pe viâță“. 
Institutul însă îi dăduse re
partiție tocmai lingă Brașov...

E frumos Ardealul, minunat 
Clujul, rodnică Țara Bîrsei, 
dar el vrea să muncească în 
Moldova, unde s-a născut. 
Asta este. Și moldoveanul 
blajin și-a însușit nu numai 
ardelenisme dialectale, dar și 
o perseverență vecină cu în- 
căpățînarea. De aceea, a îna
intat cerere la Minister... și 
s-a întors la Zănești. Aici lu
crează de un an de zile în
coace. Numai că de la 2 mar
tie 1962 pămîntul a crescut, 
s-a întreit chiar prin colecti
vizarea întregii comune. Mir
cea Herghelegiu are acum în 
grijă 1676 ha arabile grîu și 
porumb (548 ha porumb boa
be, 100 ha porumb de siloz). 
Recolta de anul trecut nu a 
fost strălucită : pe pămîntul

încă peticit lunei sporul 
nu era pe a putințelor. 
Și anul ace îl socotește 
„an de îre“. G.A.C. 
„Drumul te cuprinde 
1.700 familinbiția agro
nomului e aele colecti
vei să devi mai deplin 
numele realmunei. De 
aceea în an încercare 
trebuie să p bătaie toa
te cunoștinț toate pute
rile lui. Și Ies să alcă
tuiască un jalist și rea
lizabil cu f unite ale 
brațelor, nr, științei. 
Pentru griducția va 
fi de 1.550 ha. Pen
tru porumb)0 kg la ha. 
Să nu ne fămîntul de 
aici nu e omul Bără
ganului, elîbui tratat, 
ajutat, îngni de-a rîn- 
dul (și fabi Roznov se 
pregătește a furniza în 
viitor toatrășămintele 
necesare !)...

în drumvu prin co
lectivă, ne-;t la margi
nea unui cipunător ce 
se sapă ace aici vor

cÂoaneronieă tnuzieulâ

V izitele unor delegații sindicale 
de peste hotare

Miercuri dimineața, cele- a Marii / 
gațiile sindicatelor din Alge- la demon 
ria. Angela. R-P. Bulgaria. muncii din 
R-S. Cehoslovaca. Chil 
Chineză. Cipru. Congo.____ w
Ecuador. Franța. Ghana Gre
cia. Guineea. India Italia. 
RJ’T. Iugoslava Mali Ma
roc. Potanâ. B_P. Ungorâ. 
U-H-S-S- care au pariJOpat 
la sărbăLnnrea ruy de 1 Mai 
in Ura aoagri. rz fcc pri
mite la Secre^rsanL C:. -si-

RP

sin.
hotare au 
—e lor pri- 
firută în

ițurat
tOVa-

ri

un intere- 
tablou al 

lui Romlxng intitu
lat „Beethoven și\ 
Goethe la Tepliiz\ 
in 1812-, care nu 
numai că surprin

de unul din cele mai intere
sante momente din istoria re
lațiilor dintre cei mai de sea
mă reprezentanți ai culturii 
germane de la începutul vea
cului trecut, ci vine totodată 
să sublinieze profundul demo
cratism al 
viață ale 
german.

Romhr.g 
cuta plimbare a lui Goethe și 
Beethoven pe aleile grădinii 
din TepLiz cind, inUlnin- 
du-se cu familia princiară. 
Beethoven mindru de ideile 
sale republicane, plin de dem
nitate. nu s-a sfiit să treacă 
înainte fără se se plece în 
fața priațuor și susiei lor, 
pentru că, așa cum t-a «pus el 
in acel moment lui Goethe „ei 
sin: cor. oare trebuse să rze 
facă loc ei trecem șx nu noi 
lor".

A m emi r.zst acest tablou 
pentru că ei zugrăvește unul 
dintre cele mai semnificat', ve 
momente ale rtetn marelui 
muzician german. fa pe
rioada relativ calmă a ani
lor 1811-1912 ta care s-au ză
mislit ztmfomile a 7-a și a t-a, 
zubii-iizuâ faptul câ ta rre- 
mari oca; rele sm mai bxae 
pmrrx ia rrrmxri de criză 
sufletească us ăe haiște. 
Beethoven a rămas aceiași 
conseweu: lupcăto1

I devâr, prnm.

Scrnnd ta 1812 
simfoniiie a 7-a și 
gia ritmulxz* șs

la Tepixzz 
< l-< JSr-
JStmfouss

BEETHOVEN — 
SIMFONIA A S-A *)

umoristică*4 — cum denumea 
Romain Rolland aceste lu
crări, — Beethoven s-a dez
văluit — după cum scrie re
marcabilul scriitor francez — 
în aceste două lucrări mai 
mult poate ca in oricare al
tele, așa cum era el... „cu acele

dezlănțuiri de bucurie și de 
patimă, acele surprinzătoare 
contraste, acele scăpărări ului
toare și pline de măreție^." 

Schițată, se pare. înainte de 
Simfonia a7-a, ^Mica simfonie 
în fa", cum îi spunea Beetho
ven uur-o scrisoare referin- 
du-se la proporțiile ei reduse, 
a font interpretai ia primă 
audiție la Vîena in februarie 
1812. programul dedicat lui 
Beethoven cuprinzind simfo- 
ma 2 7-a, xs mo r. ^Bd^ua 
de la Vtzzona\

..Această «m/ocie. >cna fa 
x’-mă eu an veac Hector Be*- 
Hoz in ^Gazette Musizule", 
ae pare n totul demnă de a- 
eeiea care <s prececaz-o n 
cele care cu urmat-c și e cu 
ezit maz rema-oabiii eu ci* ea

nu se aseamănă acestor 
orari. Andante scherzando 
este una din cele mai deli
cioase bucăți care există in 
muzică. Primul allegro și Fi
nalul ne par două capodopere 
de vervă și eleganță ; pe lingă 
aceasta, în dezvoltările și in
strumentația acestor părți, 
Beethoven se arată la fel de 

peste

lil-

bogat și puternic ca 
tot,..“

întreaga atmosferă a aces
tei simfonii — alcătuită din 4 
părți — este plină de umor fi 
voie bună. Deși folosește în 
paginile acestei lucrări lim
bajul maeștrilor de la sfîrși- 
tul veacului al 18-lea, Beetho
ven demonstrează in această 
simfonie întreaga forță a ge
niului său.

Prima parte, compusă in 
forma de sonată, se întemeia
ză pe două teme luminoase, 
nu prea contrastante, pe de
plin înrudise prin melodicita- 
tea lor. Dintru început alle- 
grou-l ne cucerește prin lumi- 
nozitalea, prin grația sa.

Partea a doua, „Allegretto 
scherzando" este după expre
sia lui Berlioz „una din acele 
lucrări cărora nu li se poate 
găsi nici un fel de asemă
nare". Tema inițială (compuși 
de Beethoven in onoarea prie
tenului său Maeltzel, inventa
torul metronomului) se desfă
șoară, după cum vâ veți da 
seama cu ușurință, pe un ritm 
uniform ce amintește bătăile 
cunoaaaului instrument. Cu 
toate câ paginile acestei părți 
capnvează prin delicatețea 
lor, portativele acestei

C1CLOTURJSTII BUCURESTENI
LA ÎNCEPUT DE SEZON

f o activizeze 
turzrtid or- 

ia Boci
se pcaze vce- 

>i abze die <oai 
5J. rixd r-b H- 

comisiei 
n p n spri- 

federctiei de specie Iz- 
tate, au incept.: si fie organi
zate excursii cicloturistice. în
ceputul a fost modest. Opt 
ieșiri duminicale intr-un se
zon la care au luat parte 115 
posesori de biciclete. S-au 
parcurs in total 380 km — 
distanța unei excursii variind 
între 40și 60 km.

în 1959 și 1960, cicloturismul 
a înregistrat progrese evidente 
pentru ca în 1961 să fie ilu
strat prin următoarele cifre: 
peste 40 de excursii pe 
tanțe de 60—100 sau 180 
intr-o zi, parcurgindu-se 
total aproape 3500 km. 
mărul participanților s-a 
frai la 3.000. în prima parte 
a anului 1962, activitatea ci
cloturistică a și înregistrat 
cite va ieșiri în ciuda vremii

dis- 
km 
in 

Nu- 
d-

nu tocmai fzvcrabuă. Piuă la 
sfișzzul cn-'.si nnz prevăzute 
29 de excxrxu cu obiective pe 
tiz de vâneze pe ezit de in- 
leresame.

Din calendarul adccsriric 
pe 1962 merzză a fi reținute 
• aerie de obiective ca:

*a SZăm? 
Unnde U Mai- Plo- 
tana. sondele de Ic 
Boldești etc, înzre-

Nivelul actual de dezvoltare 
al cicloturismului nu este pe 
deplin satisfăcător. In Bucu
rești există unele secții ciclo
turistice care nu au intotdea 
una o activizare xufținuni. 
Secții ădoturisnce cum Mnt 
cele de la Uzinele „Electro
magnetica", IJLEJ3., Sfatul 
Popular al Capitalei ți altele, 
precum și cea de la „Electre-

ultima vreme in provin
cie se face simțită o activita
te cicloturistică din ce in ce 
mai vie. Astfel la Hunedoara, 
Pitești, Tohan, Lone a și în 
alte centre s-au făcut frumoși 
pași In această direcție. Desi
gur, un început promițător.

Privind planul de perspec
tivă al cicloturismului bucu- 
reștean constatăm că sint pre
văzute acțiuni pentru organi
zarea unor manifestări ciclo
turistice cu un mai larg ca
racter de stringere a legături
lor cu centrele cicloturistice 
existente, crearea de noi sec
ții cicloturistice mai ales în 
uzine sau mari întreprinderi. 
Cicloturismul nostru, pornit pe 
un făgaș bun, poate înregistra 
succese din ce in ce mai mari.

în scopul asigurării ciclotu
rismului a unei dezvoltări din

Cursa

O mic* reparafi* la bicicleta

r ă d ă c i n
curge
Bicaz _ . _____
put să apară hidrocentralele, 
ca mărgelele pe ață. Comuna 
Zănești care acum primește 
lumină prin derivație, va fi 
și ea racordată direct la re
țeaua națională. Peste canal, 
podul nou și-a și întins arcul 
grațios de beton... Apele su
puse ale Bistriței vor străbate 
un pămînt supus voinței 
omului.

Dar, după această paranteză 
să revenim la... oile noastre... 
la șeptel. Pentru finele anu
lui, G.A.C. va avea 465 bo
vine, număr ce va fi împli
nit și prin achiziționarea a 70 
vițele pe credit și a 20 vaci 
din fondul de bază, 280 por
cine, 50 scroafe, 40 scrofițe, 
810 oi și 1.300 păsări matcă.

Cifrele sînt cifre, viață le 
dau însă oamenii. Mircea Her
ghelegiu lucrează mînă în 
mînă cu cei mai competenți 
colectiviști, cu brigadieri. Pre
ședintele, Ciobotaru Toader, 
și brigadierul Iancu Ion Ape- 
tri sînt cei dinții dascăli de

apele Bistriței, de Ia 
în jos, unde au și înce-

teren, care l-au inițiat la ve
nirea în stagiu. Apetri i-a a- 
rătat cîmpurile, muncile și el 
i-a vorbit de orarul său vii
tor, normal, după zare. Pri
măvara, ieși la marginea tar
lalei cu sămînța, să aștepți 
răsăritul. De cum dă o geană 
de lumină intri cu semănă
toarea în cîmp... Cît mai e o 
dungă de zare, nu pleci de 
pe cîmp. Altfel, pămîntul 
greu se supune... Dar dacă 
poate munci cu spor, ingine
rul nostru nu o face numai 
cu voință, ci și cu știință. 
Știința păstrată nu doar pen
tru sine. Iama, Mircea Her
ghelegiu a organizat 4 cercuri 
agrotehnice și 2 cercuri zo
otehnice. Orele libere și lu
nile libere de munca cîmpu- 
lui, sînt închinate tot cîmpu- 
lui și vitelor. Oamenii învață 
cum să stăpînească și să înze
cească forța bătrînei lor ța
rini.

Dar pe lingă voință, știință 
și inimă, Mircea Herghelegiu 
a învățat el însuși aici ce în
seamnă ajutorul organizației

Foto: G. IONESCU

i
U.T.M. Utemist e Mircea Her
ghelegiu încă din școală. In 
anii de studiu a avut activi
tate de organizație, dar rolul 
adînc al muncii utemiștilor, 
forța mișcării de tineret, a 
cunoscut-o mai ales la Ză
nești. Aici tinerii, îndrumați 
de partid, contribuie la întă
rirea economico-organizatori- 
că a gospodăriei, la întărirea 
disciplinei, la munca patrio
tică pentru înfrumusețarea 
comunei. Acțiunile întreprin
se, sufletul ce-1 pune agrono
mul în activitatea sa, au mă
rit stima tinerilor față de 
Mircea Herghelegiu. Utemiștii 
l-au ales secretar al comitetu
lui organizației U.T.M. pe co
mună.

Mircea Herghelegiu nu este 
legat azi de satul său adop
tiv numai prin cunoștințele 
de agronom. Agronomul a de
venit „consătean44 prin muncă, 
prin avînt, prin toată biogra
fia prezentă... și cea viitoare!

Marea competiție ciclistă 
„Cursa Păcii44 Berlin—Praga— 
Varșovia a continuat joi cu 
desfășurarea etapei a 8-a 
Brno—Gottwaldov (137 km).

Protagoniștii întrecerii au 
fost din nou cicliștii sovietici, 
care au repurtat un adevărat 
triumf, cîștigînd etapa pe e- 
chipe și la individual prin 
Gainan Saidhujin, purtătorul 
tricoului galben.

După start, plutonul s-a 
menținut compact numai 8 
km, apoi echipa U.R.S.S. atacă 
puternic cu trio-ul Saidhujin, 
Melihov, Kapitonov. La aceas
tă evadare ce avea să decidă 
soarta etapei participă, de a- 
semenea, polonezii Gazda și 
Kudra, Wideman și Scheib- 
her (R.D.G.), maghiarul Juszko 
și romînul Gh. Rădulescu. 
La kilometrul 40, grupul fu
garilor are un avans de 3’20”. 
Vîntul bate din spate și se 
pedalează cu peste 45 km pe 
oră. Din grosul plutonului se 
mai detașează Moiceanu, Nij- 
dam, Levacic, Cosma, Ziegler 
și alți cîțiva cicliști, care for
mează grupul urmăritor. Pri
mul pluton trece însă cu un

grațioase mișcări irump dese
ori gluma, ironia.

După cea de-a treia parte, 
un Menuet — cu toată grația 
majestuoasă a acestui vechi 
dans — finalul reprezintă cea 
mai captivantă parte din ar
hitectonica întregii simfonii 
(Glinka se extazia în fața ge
nialității acestei mici capo
dopere spunind că „e o bucată 
uimitoare").

Toată forța, toată incades- 
cența care se degajă din pa
ginile Finalului ne dovedesc 
că și într-o lucrare in care 
marele compozitor nu și-a pus 
marile probleme ale existen
ței, chiar pentru o lucrare in 
care domnește o atmosferă 
exuberantă, Ludwig van Beet
hoven și-a luat drept motto 
înaripatele sale cuvinte: „Mu
zica trebuie să fie scînteia ce 
aprinde focul 
nesc".

în spiritul ome-

IOSIF SA VA

*) Programul 
de cunoscutul 
Kurt Sanderling din R. D. Ger
mană mai cuprinde Concerto 
grosso op. 6 nr 10 de Haendel 
și prima audiție a Concertului 
pentru violoncel și orchestră de 
Șostakovici — solist Radu Aldu- 
Jescu.

concertului dirijat 
șei de orchestră 

din R. 
cuprinde

ce în ce mai largi sînt necesare 
ia pnmul riad crearea unor 
secțu adoturittice in cluburi 
și*asociații sportive din cadrul 
inirepBndevilQr, instituțiilor, 
fabricilor, uzinelor, G. A. S. 
și GJLC. sau in școli. Ar fi 
'.meresânt apoi de organizat 
asemenea excursii cu partici
parea cidoturiștilor din citeva 
localități. De asemenea, în
treceri cicloturistice interorașe 
sau interregiuni, dotate cu 
„Cupa cicloturismului. Ase
menea acțiuni ar constitui un 
factor important la continua 
dezvoltare a drumeției cicliste. 
De un real folos in activita
tea secțiilor cicloturistice ar 

‘ fi prezența instructorilor vo
luntari. Și, ca ultimă chestiu
ne, aș face o propunere : con
struirea in țară a unei bici
clete speciale de cicloturUm. 
Este vorba de o bicicletă mai 
ușoară, prevăzută cu schimbă
tor de viteză și tot utilajul 
necesar drumeției cicliste. La 
toate acestea trebuie adăugat 
că se simte nevoia unui spri
jin mai efectiv din partea con
siliilor regionale U.C.F.S,

O preocupare atentă față 
de propagarea cicloturismului 
în. masa largă a tineretului va 
face ca un număr din ce în 
ce mai mare de tineri să cu
noască frumusețile patriei, 
marile obiective industriale, să 
desfășoare totodată o activi
tate interesantă, instructivă.

TĂNASE IGNAT 
președintele 

subcomisiei de 
cicloturism 
București

Păcii“
avans de 5'20” la jumătatea 
etapei. La kilometrul 90, 
Gheorghe Rădulescu are o 
pană de cauciuc, schimbă bi
cicleta, dar cu toate efortu
rile sale nu va mai putea 
prinde, și echipa noastră pier
de șansa de a avea un repre
zentant în plutonul fruntaș. 
Pînă la Gottwaldov, unde 
Saidhujin cîștigă sprintul fi
nal, avansul celor din față se 
mărește la 6’42”.

Clasamentul general indivi
dual : 1. Saidhujin (U.R.S.S.) 
35h46’19”; 2. Melihov (U.R.S.S.) 
la 1’01”; 3. Gazda (R.P.P.) la 
4’45”; 4. Nijdam (Olanda) la 
10’11”; 5. Zielinski (R.P.P.) la 
10'38”; 6. Moiceanu (R.P.R.) 

la 11’22”; 7. De Breucker (Bel
gia) la 11’24” etc. Moiceanu a 
cîștigat ieri un loc.

Clasamentul pe echipe: 1. 
U.R.S.S.; 2. R. P. Polonă; 3. 
R. D. Germană; 4. Belgia; 5. 
R. P. Ungară; 6. R. P. Ro- 
mînă.

Astăzi este zi de odihnă, iar 
mîine se desfășoară etapa a 
9-a, Gottwaldov—Ostrava 184 
km.

(Agerpres)

Pe scurt
O Parașutiștii sportivi sovietici 

au stabilit mai multe recorduri 
mondiale in proba de săritura la 
punct fix. Lansîndu-se in grup de 
la o altitudine de 1000 m, 6 pa- 
rașutiste — Vlasova, Guriaskina, 
Denghina, Mazniscenko, Sokolova 
și Seliverstova — au obținut o 
medie de 5,35 m față de centrul 
cercului. Un grup de 9 parașutiști, 
sărind de la 1500 m, a realizat o 
medie de aterizare de 7,29 m. Un 
nou record mondial a fost stabilit 
de un grup de 9 parașutiste, care, 
lansîndu-se de la 1.000 m, a obți
nut o medie generală de 5.00 m, 
corectind recordul mondial deți
nut de echipa S.U.A.

Aseară, în sala Floreasca au 
fost cunoscute echipele campioane 
ale țării, din acest an, la baschet 
(masculin) și volei (feminin). E- 
chipa de baschet Steaua a cuce
rit pentru a 6-a oară titlul, învin- 
gind in meciul decisiv cu 77—65 
(36—33) echipa Dinamo București. 
Titlul feminin la volei a revenit 
din nou echipei Dinamo Bucu
rești, învingătoare cu 3—1 în fața 
echipei Rapid.

Q A început turneul internațio
nal feminin de șah de la Tbilisi. 
Campioana romînă Alexandra Ni- 
colau a învins-o pe campioana 
poloneză Konarkovska, iar Elisa- 
beta Polihroniade, cu piesele 
negre, a obținut remiza în partida 
cu Iovanovic (Iugoslavia). Alte 
rezultate: Gaprindașvili—Kakabad- 
ze 1—0; Asenova—Voițik remiză; 
Finta—Schaimetate 1—0. Restul 
partidelor s-au întrerupt.

• lntr-un meci contlnd pentru 
turneul balcanic de fotbal, Olim- 
piakos Pireu a dispus cu 3—2 

a» J- « • Returul va
în orașul Sa

(3—0) de Sarajevo, 
avea loc la 17 mai 
rajevo.

• In prezent, în întreaga țară 
se desfășoară întrecerile pe aso
ciații din cadrul Spartachiadei de 
vară a tineretului. Sute de mii de 
tineri sportivi se întrec la atle
tism, handbal, volei, oină, triată, 
ciclism, popice, tir, gimnastică, 
iotbal și înot. Concursurile pe a- 
sociații se desfășoară plnă ia 10 
iunie.

Sîmbătă, pe stadionul Olimpia 
din Capitală, cu începere de la 
ora 17, peste 800 de tineri de la 
Asociația sportivă Spartac se vor 
întrece în meciuri de fotbal, probe 
de atletism, întreceri de volei ți 
popice.

. Etapa a 11-a a Spartachiadei de 
' vară a tineretului (interasociații 

pe centre) este programată între 
11 iunie șl 8 iulie.

Q La Tbilisi au continuat între
cerile turneului internațional de 
tenis pentru juniori. Din nou re
prezentantul țării noastre, Gheor
ghe Boaghe, a jucat bine, reușind 
să-1 întreacă cu 6—2; 6—0 pe 
sovieticul Anatoli Iaprințev, S. 
Dron a pierdut la Neppi (U.R.S.S.) 
cu 1—6; 4—6, iar Gh. Popovici la 
P. Lampa cu 3—6? 6—3; 5—7. .

Au început și probele de dublu 
masculin. Perechea romînă Boa- 
gh e—Dron a învins cu 6—1; 6—1 
pe Senciurov—-Ghigaia (U.R.S.S.).

Alte rezultate: simplu fele • 
Nina Tuhareli (U.R.S.S.)—Market 
Prohova (R.S.C.) 6—4, 18—16 ;
6—3j dublu băieți j Vopicica. 
Koudelka (R.S.C.)—Neppi, Iuhvelt 
(U.R.S.S.) 6—1, 3-6, e-2; Kubat, 
Mintzberg (R.P.P.) — Groșenkov, 
Maslakov (U.R.S.S.) 6—4; 6—2.

(Agerprm)
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Întîlnirea lui G. S. Titov 
cu studenții americani

NEW YORK 10 (Agerpres). —
TASS transmite :

La 9 mai, pilotul cosmonaut 
sovietic Gherman Titov a avut 
o întîlnire cu studenții de la Co
legiul Hunter. Aplauzele furtunoa
se, zîmbetele, sfrîngerile de mînă 
prietenești au exprimat mai 
bine decît cuvintele căldura ace
stei întîlniri.

Gherman Titov a relatat în 
mod atrăgător studenților ame
ricani despre zborul sau cosmic, 
a răspuns la numeroase între
bări. Să facem prin eforturi co
mune pămîntul nostru și mai mi
nunat. Fie ca generațiile viitoare 
să nu-și amintească de sensul 
îngrozitor al cuvîntului „război44. 
Aceasta declarație a lui Titov a 
fost întîmpinată 
furtunoase.

De la Colegiul 
man Titov s-a

cu aplauze

Hunter, 
îndreptat

Gher- 
spre

uzina de aulomobile Ford din 
sfatul Nev/ Jersey. Și aici a fost 
întîmpinat cu sfrîngeri de mînă 
călduroase, zîmbete, urări de noi 
succese.

Cu toată repeziciunea ritmului 
conveerului, mîinile musculoase 
își găsesc timp să rupă o buca
tă de hîrtie spre a o întinde 
cosmonautului sovietic pentru un 
autograf, 
spune : 
Gadson 
strînge i 
vietic.

Titov i 
Mark Bridges pe care 
l-au adus special în 
pentru a putea vedea pe 
nautul sovietic. „Acesta . este cel 
mai frumos, dar pentru fiul meu, 
spune mama acestuia, Marfa. 
Mîine este ziua lui de naștere".

„Vă doresc succes44, 
sudorul electric Joseph 
lui Gherman Titov. El 

mîna cosmonautului so

dă un autograf micului 
părinții 
secție 

cos mo-

ii

i
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Poporul algerian este ferm hotărît 
să respecte cu strictețe 

aplicarea acordurilor de la Evian 
‘ ‘ “ Khedda

fl r
a
1

te 4
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nr

a»
Această casă cu patru etaje, con
struită în orașul Sverdlovsk 
(U.R.S.S.), a fost lerminată în nu
mai 10 zile. In acest oraș s-au 
construit în cel de-al patrulea an 
a! septenalului 400.000 metri pă- 
trafi de clădiri destinate locuinfelor

Vizita lui I. A. Gagarin
in Austria

VIENA 10 (Agerpres). - 
TASS transmite : La invitația 
Asociației Austria-U .RSS., la 
10 mai a sosit la Viena avia
torul-cosmonaut, Erou al 
Uniunii Sovietice, maiorul I. A. 
Gagarin, cu soția.

La aeroport, cosmonautul 
sovietic a fost intimpinat de 
membrii conducerii Asociației 
Austria-U.R.S.S., in frunte cu 
președintele asociației profe
sorul Hugo Glaser, de mem
bri ai C.C. al P.C. din Austria, 
de reprezentanți ai opiniei 
publice, de membri ai corpu
lui diplomatic, de ziariști aus
trieci ți străini.

La aeroport au fost de față 
ambasadorul U.'R.S.S. in Aus
tria, V. I. Avilov, colaboratori 
ai ambasadei sovietice.

Locuitorii capitalei austriece 
l-au intimpinat cu căldură pz 
cosmonautul sovietic.

10 (Agerpres). — 
zilei de 9 mai, pre- 
Guvemului Provizo-

TUNIS 
în seara 
ședințele 
riu al Republicii Algeria, Ben 
Khedda, a pronunțat un dis
curs radiodifuzat în legătură 
cu situația din Algeria și cu 
sarcinile care stau în fața 
poporului algerian pentru ob
ținerea independenței sale.

Referindu-se la perioada 
care a rămas pînă la ținerea 
referendumului privind auto
determinarea poporului alge
rian, Ben Khedda a declarat 
că poporul algerian este ferm 
hotărît ca în perioada de 
tranziție să respecte cu stric
tețe aplicarea acordurilor de 
la Evian. După ce a subliniat 
în continuare că „încetarea 
focului în Algeria nu înseam
nă încă pace în Algeria**, pre
ședintele guvernului provizo
riu al Republicii Algeria a 
chemat poporul algerian să-și 
„dubleze vigilența44.

In continuare, Ben Khedd3 
s-a ocupat de situația grea 
pe care războiul a lăsat-o 
moștenire poporului algerian. 
„Elementele ultracolonialiste, 
a spus el, încearcă să folo
sească aceste greutăți econo
mice și sociale în scopurile 
lor. Aceste planuri sînt însă 
deșarte, întrucît nu țin seama 
de coeziunea revoluționară a 
poporului nostru, de hotărîrea 
lui de a înfrunta toate aceste 
greutăți alături de conducă
torii săi**.

Referindu-se la sarcinile 
organului executiv provizoriu, 
Ben Khedda a spus că acest 
organ trebuie să conducă ad
ministrația colonială france
ză și s-o transforme pentru a 
pregăti obținerea adevăratei 
independențe naționale a ță
rii. Acest organ are, de ase
menea, misiunea de a pregăti 
referendumul în problema 
autodeterminării și de a or-

Declarația lui Ben
în Adunarea 

__ ,_____ , ___  urmează să 
creeze instituțiile de stat ale 
Algeriei. El a cerut organiza
țiilor de masă algeriene să 
sprijine organul executiv pro
vizoriu, să contribuie la men
ținerea ordinei, să asigure 
securitatea populației alge
riene și să păzească edificiile 
publice.

Referindu-se la rolul Ar
matei de Eliberare Națională 
a Algeriei, Ben Khedda a 
arătat că aceasta trebuie șă 
dejoace manevrele unor mi
litari francezi care urmăresc 
să provoace incidente. Ea 
trebuie, de asemenea, să asi
gure securitatea europenilor, 
îndeplinirea acordurilor de la 
Evian, a spus Ben Khedda, 
depinde de asemenea de 
populația europeană din Al
geria. precum și de Franța. 
Adresîndu-se populației euro
pene, Ben Khedda a spus că

ganiza alegerile 
Națională, care

„a sosit timpul ca europenii caresă vadă noile condiții < 
s-au creat în Algeria44.

★
PARIS 10 (Agerpres). 

TASS transmite : în Franța 
ia amploare mișcarea pentru 
îndeplinirea 
la Evian, .. . 
gerea O.A.S., pedepsirea asasi
nilor teroriști, executarea lui 
Salan și Jouhaud. în spri
jinul acestor revendicări, la 9 
mai funcționarii din institu
țiile administrative din Lyon 
au adresat președintelui De 
Gaulle un mesaj în care cer 
pedepsirea complotiștilor fas
ciști.

150 de elevi de la Școala 
militară din 
o rezoluție 

,„O.A.S.-iștii 
asasinii — 
primul rînd 
să fie impiișcațî, iar inspira
torii lor politici, ca Bidault, 
Soustelle, să fie arestați".

acordurilor de 
pentru infrin-

Paris au adoptat 
în care cer ca 

să fie dezarmați, 
O.A.S.-iști și în 
Salan și Jouhaud

Candele O. A. S. continnă 
șirul crimelor sângeroase

GENEVA 10 De la trimisul 
special Agerpres : N. Puicea :

La 10 mai la Geneva au con
tinuat lucrările celei de-a 15-a 
sesiuni a Adunării Mondiale a 
Sănătății.

în ședința de dimineață care 
a fost consacrată discuțiilor pe 
marginea raportului directo
rului general al O.M.S. a luat 
cuvînttl șeful delegației ro- 
mine, Voinea Marinescu, mi
nistrul (Sănătății și Prevederi
lor Soeiale. El a subliniat im
portata deosebită care tre
buie <cordată profilaxiei* ca 
princpiu de bază în ocrotirea 
sănătății publice și a arătat că 
aceasta implică coroborarea 
măsurilor sanitare cu cele 
economice și sociale.

în legătură cu aceasta vor
bitorul a arătat că în R. P. 
Romînă, ca rezultat al atenției 
deosebite pe care guvernul 
țării o acordă problemelor de 
saiătate publică s-a reușit 
cr»area unei puternice rețele 
de servicii de sănătate pu- 
bliă, unui număr de ca
dre, medicale care atinge ra- 
poml de un medic la 710 lo- 
cuitri și o dezvoltare masivă

a unităților sanitare dotate cu 
aparatură medicală modernă. 
Ca urmare a acestor măsuri 
s-au obținut mari progrese în 
acțiunea de combatere a dife
ritelor boli. După ce a subli
niat în continuare necesitatea 
unei mai temeinice folosiri a 
rezultatelor dezbaterilor orga
nizate de o serie de asociații 
medicale naționale și interna
ționale, vorbitorul a arătat în 
încheiere că îmbunătățirea ra
pidă a sănătății populației nu 
este posibilă decît în condițiile 
unei păci trainice, în condițiile 
în care dezarmarea generală 
și totală va elibera uriașele 
mijloace materiale și finan
ciare cheltuite pentru înar
mare. El și-a exprimat spe
ranța că actuala Adunare 
Mondială a Sănătății va con
tribui la mobilizarea tuturor 
capacităților organizatorice și 
tehnice ale țărilor membre 
pentru rezolvarea problemelor 
esențiale de sănătate, care in
teresează în perioada actuală 
toate popoarele dornice de a 
se bucura de dreptul la o 
viață pașnică și un ridicat ni
vel de trai.

Noiacțiuni antiguvernamentale in Venezuela

MOSCOVA 10 (Agerpres). 
— La Moscova și-a încheiat 
lucrările Con ier in ța unidhală 
a lucrătorilor din trânspbrtui 
feroviar al tî.R.S.S.

La 10 mai, la conferință 
a luat cuvîntul N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

Participanții la conferință 
au relevat în cuvîntările lor 
succesele și pers 
dezvoltare ale 
feroviar sovietic.

In anul 1961. traficul de 
mărfuri pe caile ferate ale 
Uniunii Sovietice a fost ae 
două ori mai mare decît in 
S.U.A., iar traficul de pasa
geri a depășit pe cel din 
S.U.A. de 5. 5 ori. Numai tra
ficul de mărfuri în sectorul 
Direcției regionale feroviare 
Moscova este egal cu întregul 
trafic de mărfuri al Franței 
și Angliei luat împreună...

U.R.S.S. a depășit S.U.A. si 
s-a situat pe primul loc in 
lume și în ceea ce privește 
lungimea căilor ferate elec
trificate.

înlocuirea locomotivelor cu 
abur a creat condiții, pentru 
mărirea vitezei de circulație 
a trenurilor. Specialiștii so
vietici efectuează în prezent 
experiențe în vederea mări
rii vitezei de circulație a tre
nurilor de pasageri la 200 km 
pe oră. Au și fost construite 
noi locomotive Diesel care 
dezvoltă asemenea viteze.

Uniunea Sovietică acordă o

pectivele de 
transportului

mare atenție folosirii auto
maticii și ciberneticii în do
meniul transportdldi fetdviâr. 
In ultimii trei ani, circa 5.000 
de km ■ de cale ferată au fost 
dotate cu instalații de dispe- 
cerizare centralizată și de 
blocare automată.

Intr-unul din sectoarele 
Direcției regionale feroviare 
Moscova se experimentează 
conducerea trenurilor de că
tre un mecanic automat. O 
mașină electronică de calcul 
cu comanda program nu nu
mai că conduce, ci și contro
lează graficul mișcării trenu
rilor.

în cadrul ședinței de închi
dere. participanții “ 
rințâ au 
către toți

la Conie 
adoptat o chemare 

____ muncitorii trans
portului feroviar în care *ii 

să contribuie la 
transpunerea cit mai rapidă 
în viață a mărețelor sarcini 
trasate de Programul P.C.U-S. 
transportului feroviar.

Participanții la Conferință 
au adresat o scrisoare de 
salut CC. al PC.U.S r Con
siliului 
U.R.S.S.

cheamă

Miniștri al

PE SCURT

••

Chemarea 
Comitetului mexican 

pentru apărarea păcii
MEXICO 10 (Agerpres). — 

Comitetul mexican pentru a- 
părarea păcii a difuzat un 
apel către poporul mexican în 
care îl cheamă să desfășoare 
lupta împotriva războiului 
pentru dezarmare și pace.

Singura cale pentru evita
rea pericolului unui al treilea 
război mondial, se arată în 
apel, este dezarmarea gene
rală și totală, adică distruge
rea tuturor genurilor de ar
mament, clasic sau nuclear.

PRAGA. — în pe noada 
14—ÎS mai. • delegație de 
partid și guvernamentală a 
R. D. . Germane va rurita 
Cehoslovacia la invitația C.C. 
al P. C. din Cehoslovacia și a 
guvern ol ui R. S. Cebodevaee. 
Delegația va fi condusă de 
Walter Ulbrieht. prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G. și pre 
ședințele Consiliului de Stai 
al R. D. Germane, și de B. 
Leuschner, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
R.D.G.

SOFIA 10 (Agerpres». — 
După cum anunță agenția
B. T.A., in zilele de 8 și 9 mai 
1962 a avut loc Plenara lăr
gită a Comitetului Central al 
Partidului Comunist' Bulgar. 
Plenara a ascultat raportul 
prezentat de Stanko Todorov, 
membru in Biroul Politic al
C. C. al P.C.B.. despre princi
palii indici ai celui de-al pa-

Patrioții sud-vietnamezi 
dau puternice lovituri 

diemistetrupelor
HANOI 10 (Agerpres). - 

După cum relatează Agenția 
Vietnameză de Informații, mi
siunea de legătură a coman- 
damealului fjprem ai Arma
tei populare rienameze < 
adresat Comisiei în:eraațion&- 
ie de supraveghere și control 
din Vietnam o scrisoare in 
care atrage atenția asupra 
atacurilor barbare tot mai in- 
sense ale trupelor a meri ca no- 
difrnis:e împotriva localuăți- 
lor din Vietnamul de sud.

respins mai 
trupelor lui 
provoc îndu- 
in arme și 
în districtul

ALGER 10 (Agerpres). — 
După cum relatează agențiile 
de presă, bandele fasciste ale 
O.A.S., continuă să comită 
crime sîngeroase în Algeria. 
După cum relatează cores
pondentul din Alger al agen
ției France Presse, bilanțul 
crimelor O.A.S. din 
lei de miercuri s-a 
37 de morti și 38 
Numai la Alger. în 
cestei zile au avut 
39 de atentate în urma cărora 
și-au pierdut viața 28 de per
soane. iar alte 26 au fost ră
nite. Printre victimele acestor 
masacre fasciste se află nu
meroase femei și copii.

Ca urmare a nesiguraței 
care domnește în principalele 
orașe algeriene, la 9 mai a 
fos: declarată la Alger o gre
vă de protest a comerciante
lor musulmani. De asemenea, 
in portul Mostoganem, doche
ri. algerieni și-au încetat lu
crul

Protestind cu hotărîre îm
potriva crimelor huliganilor 
fasciștii din O.A.S., „Liga in-

cursul zi- 
ridicat la 
de răniți.
cursul a- 
loc peste

ternațională de luptă împo
triva rasismului și antisemi
tismului” a dat publicității o 
declarație în care cere auto
rităților franceze „să-și inten
sifice lupta pentru 
rea criminalilor 
care continuă în 
gherit barbaria 
în Algeria44.

reprima- 
din O.A.S. 
mod nestin- 
lor fascistă

CAhCAS 10 (Agerpres). — 
Agenț: France Presse anun
ță că i ultimele zile în Ve- 
nezuel. s-au înregistrat noi 
acțiuniale populației împo
triva presiunilor dezlănțuite 
de remul lui Betancourt 
după îăbușirea răscoalei de 
la Caruant După cum men
ționează atenția, ciocnirile 
care au avii loc la Caracas 
s-au soâat u un mort și 15 
răniți, la S&i Cristobal, ca
pitala satulu Merida. s-au 
produs, de asmenea, ciocniri 
în timpii căira o persoană 
a murit, iar te trei au fost 
rănite. Cu o, răniți s-au 
soldat ciocniri dintre stu- 
denți și pole în orașul 
Caro, capitalastatului Fal

con. După cum relatează zia
rul „Nacional**, în acest oraș 
poliția a folosit peste 100 de 
bombe lacrimogene împotriva 
studenților,

Agenția France Presse a- 
nunță că astfel de ciocniri 
au mai avut loc în orașele 
Los Teques (capitala statului 
Miranda). Punto Fijo (statul 
Falcon) etc.

După cum menționează a- 
genția Associated Press, în- 
tr-o declarație dată publici
tății de Ministerul Afacerilor 
Interne se subliniază că „nu 
este lipsit de temei să se 
creadă că forțele insurecțio
nale se pot reactiva în orice 
moment4*.

Puternice acțini de protesta

împotriva experiențele nucleare americane
DELHI 10 (Agerpres). — în 

fața ambasadei americane din 
Delhi a avut loc o demonstra
ție de protest împotriva re
luării de către S.U.A. a expe
riențelor nucleare în Oceanul 
Pacific. Sute de demonstranți 
printre care se aflau femei și 
copii, purtau pancarte pe 
care era scris : „încetați expe- 
rințele nucleare !“,

PE SCURT

DJAKARTA. — După cum 
transmite agenția Antara. In
donezia a Înaintat un pretest

unor avioane, aparți- 
societății olandeze 

să facă escală în Noua

împo- 
■e ale 
it doi 
a de

nul ce
in ar.?- 
cinema) (1S6

SAIGON 10 (Agerpres». — 
Forțele patriotice sud-vietna
meze dau puternice lovituri 
trupelor dictatorului Ngo 
Dinh Diem.

După cum reiese chiar din 
comunicat ei e ferțeior armate 
diemiste. in ultimele zile. în 
diverse regiuni din centrul

țării patrioții au 
multe atacuri ale 
Ngo Dinh Diem, 
le mari pierderi 
Gamer.: Astfel.
Trc Bor.g. din regiunea m 
toasă Quang Ngai. patri 
au respins un atac putei 
diemist capturind 174 de pri
zonieri. precum ș: cantități 
mari de arme și muniții. Cu 
sprijinul populației, partiza
nii sud-vietnamezi au alungat 
trupele diemiste din citeva 
localități situate in sudul 
Saigonului. O situație asemă
nătoare s-a petrecut în pro
vinciile Kien Tuong, Fuok 
Than Gia Dinh. Moe Hoa, 
unde forțele patriotice au res
pins atacurile trupelor lui 
Diem. le-au alungat, provo- 
cindu-le mari pierderi.

Memorandum de protest 
transmis de țicipanții la 
demonstrația diița ambasa
dei americane amă guver
nul S.U.A. samă capăt 
„politicii de șai atomic și 
să revină la polk tratative
lor pentru obținj dezarmă
rii și păcii in lui întreagă1. 
Memorandumul damna re
luarea de către J.A. a ex
periențelor nuclt „în timp 
ce la Geneva se? tratative 
pentru dezarmări care po
poarele lumii pun mari 
speranțe".

LONDRA 10 (rpres). — 
După cum ani agenția 
Associated Press-. Michael 
Ramsey, arhiepisil de Can
terbury, într-o ©rație fă
cută ziariștilor aeroportul 
din Londra, la înterea din- 
tr-o călătorie îGrecia și

cincinal, a discu- 
aprobat directivele 

P.CB. privind pla- 
dezvoitare a Bulgariei 
celui de-al patrulea 

1965l.

. energic Franței pentru că a 
permis 
nind
K.L.M.,
Caledonie in drum spre Iria- 
nul de vest. O asemenea ac
țiune, se arată în nota de pro
test inmînată la Ministerul de 
Externe al Franței de către 
ambasadorul Indoneziei, re
prezintă, în mod practic, o 
încurajare data Olandei de a 
folosi forța in conflictul 
jurul Irianului de vest.

WASHINGTON. — Agenția 
France Presse anunță că Sta
tele Unite au efectuat o nouă 
explozie nucleară în atmosfe
ră în Oceanul Pacific. Aceasta 
este cea de-a 7-a explozie nu
cleară de acest fel efectuată 
de S.U.A. in actuala serie de 
experiențe. ".

Criza regimului salazarist

Turcia, și-a exprimat regretul 
în legătură cu faptul că S.U.A. 
au reluat experiențele nuclea
re în atmosferă. „Regret că 
au loc în prezent experiențe, 
a spus el. Este cu totul absurd. 
El s-a pronunțat, de aseme
nea, împotriva proiectatelor 
experiențe nucleare ale S.U.A. 
în spațiul cosmic.

OSLO 10 (Agerpres). — Re
luarea experiențelor nucleare 
în atmosfera de către Statele 
Unite, scrie ziarul „Friheten**, 
a dat un nou impuls cursei 
înarmărilor. De aceea. Statele 
Unite, subliniază ziarul, tre
buie să înceteze imediat expe
riențele lor cu arma nucleară 
și să accepte încheierea unui 
acord cu privire la aceasta, 
care să fie obligatoriu pentru 
toate țările, inclusiv pentru 
Franța,

Eșecu la Cap Canaveral
CAP CANAVL 10 (A- 

gerpres). — Dupm relatea
ză agenția Franresse, la 9 
mai, S.U.A. au gistrat un 
nou eșec în lan* în spațiu 
a unei rachte <pul „Per
shing-4. Rache relatează 
France Presse, st distrusă 
în aer la cîtva 1după lan
sare din cauzaior defec
țiuni ivite în t& a doua.

După cum sutză aceeași 
agenție, acest vine la 
scurt timp dup&ltul simi
lar înregistrat J.U.A. cu 
aceeași rachet,Pershing" 
era destinat înirii trupe
lor americane onate în 
Europa.

NEW YORK Agerpres). 
— Potrivit relar agenții
lor americane (formații, la 
10 mai S.U.A. cut încer-

carea de a plasa pe orbită în 
jurul Pămîntului un satelit 
artificial cu lămpi de semnali
zare care trebuia să ajute la 
întocmirea unei hărți mai 
exacte a lumii. Curînd după 
lansare s-a anunțat că încer
carea nu a fost încununată de 
suctes — satelitul nu s-a pla
sat pe orbită din cauza unor 
deficiențe ivite la cea de-a 
doua treaptă a sistemului de 
rachete „Thor-Able-Star".

NEW YORK 10 (Agerpres), 
— Agenția United Press In
ternational anunță că la 9 
mai la Point Mugu (Califor
nia) forțele aeriene ale S.U.A. 
au lansat o rachetă de tip 
Nike Zeus. Cea de-a treia 
treaptă a rachetei, însă, nu a 
funcționat, astfel îneît ea a 
trebuit să fie distrusă.

WASHINGTC0 
preș). — La cața 
presă din 9 meședintele 
Kennedy a răs la unele 
întrebări privirsziția de
clarată a cancui Ade
nauer față de cbirile so- 
vieto-americane problema 
Berlinului occid Kennedy 
a declarat că numit nici 
o cerere din pjguverrtu- 
lui vest-germana cance-

(Ager- 
sa de

Ierului Adenauer de a între
rupe tratativele în problema 
Berlinului occidental și că, 
după părerea sa, „guvernul 
R. F. Germane este interesat 
în tratativele noastre de son
daj și le sprijină. Aceste tra
tative, a subliniat președinte
le, vor continua44. El a arătat 
ca divergențele de păreri din
tre Statele Unite și R. F. Ger
mană se referă la componența 
organului internațional de 
control asupra căilor de acces 
în Berlinul occidental.

Rugat să explice în ce mă
sură intenționează Statele 
Unite să continue să se men
țină la „principiul44 lor de 
nerecunoaștere a R. D. Ger
mane, președintele S.U.A. a 
răspuns că propunerea ameri
cană cu privire la crearea unei 
administrații internaționale de 
control asupra căilor de acces 
în Berlinul occidental nu în
seamnă nicidecum recunoaș
terea R. D. Germane de facto, 
sau de jure.

Unul din corespondenți l-a 
întrebat pe președinte dacă 
are unele idei sau propuneri 
îndreptate spre slăbirea încor
dării internaționale și conso
lidarea păcii.

în răspunsul său Kennedy 
nu a spus nimic despre exis
tența vreunor idei sau măsuri 
noi ale guvernului S.U.A. în 
această direcție. Președintele 
s-a limitat la enumerarea unor 
probleme internaționale în 
care se duc în prezent trata
tive între Est și Vest.

Torino. Demonstrajie a tineretului 
împotriva experiențelor nucleare, 
pentru lichidarea colonialismului.

mente din Portugalia, ziarul „Le 
Mond.e" scria : „Incidentele uni
versitare din luna trecută și de
monstrațiile muncitorești de la 
1 Mai mărturisesc o profundă ne
liniște. Nu există nici o asigu
rare că armata portugheză, consi
derată pînă acum drept coloana 
vertebrală a lui Estado Novo 
(Statul Nou), nu va fi tentată să 
intervină într-o buna zi pentru a 
declanșa o noua criză", 
francez sesizînd gravitatea 
în Portugalia preferă să 
perspectiva unei schimbări într-o 
acțiune a armatei, dar trece in
tenționat sub tăcere 
crescîndă a mișcării 
cărei forță principală 
comunist.

Teroarea nu poate
fa de libertate a portughezilor. 
Astăzi, închisorile salazariste sînt 
ticsite nu numai cu comuniști și 
muncitori, ci și cu studenți, cu 
profesori, cu scriitori, cu ziariști, 
adică cu reprezentanții tuturor 
păturilor populației. Dar numărul 
crescînd al închisorilor și înălți
mea zidurilor lor nu pot salva 
regimul salazarist, spre dispe
rarea sprijinitorilor săi din rîndu- 
rile partenerilor majori din 
N.A.T.O.

e berare națională în Angola și 
Mozambic reprezintă o lovitură 
g'ea dată regimului salazarist, 
ca-e nu ar putea exista nu numai 
în colonii, dar nici in metropolă 
fără sprijinul partenerilor majori 
c.n cadrul N.A.T.O. ^i cu toate că 
S.U.A., R.F.G. și alți aliafi atlan
tici din rîndurile vechilor și noilor 
colonialiști îl sprijină fățiș pe Sa- 
ișzar, la Lisabona s-au făcut au
zite nu puține glasuri oficiale dis
perate, ba chiar și critici pentru 
„insuficiența’’ ajutorului primit... 
Doar nu numai pentru represiu
ne e în colonii, ci deopotrivă pen
tru participarea la N.A.T.O. re
gimul salazarist a alocat 40 la sută 
din bugetul pe 1962 cheltuielilor 
militare, ceea ce, evident, depă
șește puterile economiei slab dez
voltate a Portugaliei.

Saltul făcut în lupta împotriva 
regimului salazarist poate fi a- 
preciat după faptul că dacă în 
1959, mai mult de 25 la suta din' 
corpul electoral a votat pentru 
candidafii opoziției, generalul 
Delgado, acum masele înfruntă 
♦eroarea polițienească în plină 
stradă. De asemenea, germenii 
revoltei au cuprins și armata, așa 
cum s-a dovedit cu prilejul eve
nimentelor de la Beja.

Comenlind recentele eveni-

Dificultățile economiei !Apent'u „men- 
— se dovedesc 

|ir>- trainici pentru a înă- 
\mirea populară. Cri- 
salazarlst s-a reliefat 

cit. s-au 
cercurtie 
ministru- 
grup de 

anu- 
rui 1961 demons*’eeză cu priso
sință acest lucru.

In urmă cu șase ani, dr. Cae- 
fano, pe atunci ministru, delegat 
oe lingă Presec m a Consiliului 
(aceUși care in aprihe 1962, in 
timpul greve sWe-v Io* a demi
sionat din postul de rector al u- 
n versftății din Lsabona) declara 
ziariștilor care se plîngeau de 
insuficienta informațiilor oficiale : 
„Țările fericite nu au istorie’’. De 
atunci evenimentele au dezmințit 
această declarație pe cit de gran
dilocventă, pe ^atit de găunoasă, 
începutul destrămării imperiului 
colonial portughez prin elibera
rea teritoriilor indiene Goa, Da
man și Diu, creșterea luptei de

țile soeciale c'e«-e 
•-ne'ea ortfmef* —
prea pui 
buși •,enul 
za regimufe 
co of»-’mai puternic cu 

- ivit defecțiuni - chiar în
sus-puse „Răzvrătirea” 
iui de Răzt>o: și a unui 
ofițeri superiori Ia începutul

garnizoanei din Beja, de a înce
putul acestui an, prin așă-numY* 
„criză universitară’’ din ao’ e 
1962, cînd grevele siudențeșl sj 

paralizat întregul rnvățămîr» su
perior. Răscoala de la Beja. care 
a izbucnit in. noaptea de Anu. 
Nou, nu a fost un puci obișnui*, 
după cum demonstrațiile de 1 Mac 
de la Lisabona și din ce e a *e 
orașe portugheze nu au fost ac
țiuni obișnuite. Acestea nu eu fost 
comploturi pregătite in anumite 
cercuri fără legături cu masele, 
c: acțiuni ale'mișcării largj popu~

hernarea de luptă i 
„Jos Salazar I”, „Jos 
dictatura fascistă î” 
care a răsunat la 1

■ și 8 mar, pe străzile
1 orașelor, portugheze, 

a făcut înconjurul ■ 
lumii vestind încă odată împotri
virea poporului. portughez față . 
de regimul care îl oprimă r de 
trei decenii și jumătate. Cu toate 
că Ministerul de Interne salaza
rist a calificat într-un .comunicat 
cele petrecute ca „țulburări: fără 
importanță’’, adăugind țprompt că < . 
în înțreaga țară ar domni; chipu- lare. In aceste. acțiuni se contu
rile, „liniștea”, demonslrafia de la '■ aaat

Lisabona, de la Porto și din cele
lalte ■ localități portugheze a. con- * 
stituif u'n semnal de alarmă pen
tru oficialitățile Statului. unde pînă 
deunăzi se pretindea oficial că 
„nu se întîmplă nimic".

Demonstrațiile de 1 și 8 mai 
verigă în 

luptă care 
la Braga și

Ziarul 
crizei 
vadă

tăria mereu 
populare a 

este partidul

fringe voin-

liniază faptul esta 
menține la un ngrijoră- 
tor, „reprezentî la sută 
din totalul brațe muncă 
disponibile". „Ihos“ re
levă că produdustrială 
a S.U.A. după il961 a 
început să înceă".

Toți acești , scrie 
„Les Echos", l-terminat 
pe ministrul anțe al 
S.U.A., Douglas să afir
me că va fi gr se rea
lizeze echilibraugetului 
american pe an“. „Pen
tru anul în dllon a 
menționat că d buge
tar va atinge 'rde de 
dolari". Or — tai de
parte „Les Echtyîn 1961 
acest deficit s-c la nu
mai 3,8 miliardilari, în 
timp ce în 1960 au în
registrat un exăe peste 
1 miliard dolar

PAR1S 10 (Agerpres). — 
„Numeroși indici contrazic 
optimismul oficial in ce pri
vește evoluția economiei ame
ricane. Pierderile de aur conti
nuă într-un ritm îngrijorător, 
în martie 1962, indicele costu
lui vieții, calculat la 300 de 
articole, a crescut, atingînd 
nivelul record de 105 față de 
media 100 stabilită pentru pe
rioada 1951—1959". Cu aceste 
cuvinte își începe săptămâna
lul francez „Les Echos" un co
mentariu consacrat situației 
economiei S.U.A.

Ziarul scrie în continuare că 
dolarul a înregistrat o devalo
rizare neliniștitoare : în mar
tie 1962 — spunea ziarul — 
dolarul nu va mai valora decît 
95,2 cenți față de 1957—1959 
și de abia 46,1 cenți față de 
valoarea sa din 1939.

Referindu-se la situația șo
majului, ziarul parizian sub-

demonstrația de la - ;mă doar eficieoța unității-opoz 
iției,. care s-a uhit îii jurul ,',ju#feî 
patriotice’’ al cărei obiectiv^ prin
cipal este răsturnarea dictaturii 
fasciste, restabilirea liberlăfilor 
democratice și organizarea de a- 
legeri libere pentru Adunarea 
Constituantă.

Stîlpii aparatului de represiune 
> salazarist — poliția ' '"politici 
(P.I.D.E.), jandarmeria. (G.N.R.), 
poliția de .siguranță (P3J*.), mi
liția fascistă (Legiunea) și unită-

constituie o nouă 
lanțul acțiunilor de 
s-au făcut cunoscute
Lisabona cu prilejul parodiei elec
torale din 1958, prin răscoala
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