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di inii lumii
Odată cu a- 

propierea va
canței, copiii 
vecinului meu 
se află în grea 
cumpănă. Nu 
știu dacă să 
plece mai întîi 
în tabără la 
munte și apoi 
la mare, sau în 
primul rînd la 
mare și abia 
pe urmă la 
munte.

Asta să se 
întîmple oare 
înainte de a se 
duce la niște 
rubedenii in
tr-o gospodărie 
colectivă din 
Oltenia, sau 
după? Ii ispi
tește însă și 
perspectiva cî- 
torva excursii
organizate de școală în Del
tă, pe Valea Trotușului și 
pe Valea Oltului. Petri- 
că respinge această idee, de
oarece fiind abia în clasa a 
treia, nu poate pleca în ex
cursie cu cei din ciclul doi. 
El ar opta mai degrabă pen
tru înscrierea la lecțiile de 
înot, pentru ca apoi să se poată 
bălăci in voie în apa ștrandu
rilor bucureștene.

De altfel micii mei vecini nu 
sînt singurii copii care-și cro
iesc planuri pentru vară, con
vinși fiind că oricare dintre 
ele va fi ales, poate fi înde
plinit, ba chiar mai multe. Sînt 
milioane- de băieți și fete, 
care fac acest lucru, în acesta 
zile în patria noastră.

In trecut, pentru copiii ce
lor ce muncesc vara nu punea 
probleme de acest gen. își 
continuau existența în același 
fel nefericit. Cei de la sate, 
mergeau la muncă, pe cîmp, 
în arșiță, să-și ajute părinții, 
în oraș, cei mai mărișori fă
ceau același lucru, cău
tau un loc, o muncă din care 
să poată cîștiga cite ceva. Al
ții, la vîrsta cînd copiii noștri 
fac planuri încotro să porneas
că în această vară, erau de 
mult ucenici, „distrîndu-se“ în
tre legănatul odraslei patronu
lui, spălatul dușumelei și scu
turatul covoarelor. Iar pentru 
rest, maidanul, cu mingea de 
cîrpă și cîlți, cu țurca și leap
șa. Aceleași lucruri pe care le 
fac cîteva zeci de milioane de 
copii ai oamenilor muncii — 
Johni, Joe, Giovani sau Jean. 
Acum cîteva săptămini un 
ziar spaniol publica fotografia 
Rosltei Ortis, care la nouă ani,

s-a angajat servitoare, în con
diții extrem de umilitoare, la o 
burgheză din Barcelona. Rosita 
nu-și face planuri pentru vară. 
Ea știe că în această perioadă, 
cînd copiii au vacanță, trebuie 
să spele vasele, să care gu
noi.

Și în această vreme copiii 
noștri anticipează vacanța, 
vorbesc despre darurile de 
care sînt siguri că le vor pri
mi de ziua lor, de la magazi
nele pentru copii, despre căr
țile împrumutate de la biblio 
tecile publice sau cumpărate 
de părinți, despre filme, des
pre programele zilnice de la 
televiziune. Copilul. simte în 
anii noștri grija părintească a 
partidului, a statului, a gene
rațiilor vîrstnice. Școlar, pri
mește gratuit manualele și ur
mează obligatoriu opt clase 
elementare, adică atîta cît ise 
cerea cu două decenii în urmă 
unui secretar, grefier de tribu
nal, sau secretar de liceu. A- 
sistența medicală gratuită, ta
bere școlare pe tot întinsul ță
rii, în vremea vacanței, tea
tre pentru cei mici, parcuri și 
locuri amenajate pentru jocuri, 
nimic nu. este lăsat deoparte 
pentru „Măria sa copilul", 
pentru ca schimbul de mîine al 
țării să crească sănătos, pu
ternic, cult, temeinic instruit.

Pentru această generație de 
mîine, luptăm să realizăm o 
pace durabilă, să înlăturăm 
războiul pentru totdeauna din 
viața societății, să îndepărtăm 
pe vecie spaimele atomice de 
deasupra leagănelor copiilor 
noștri.

AL. GÎRNEAȚA

Succese 
în întrecere

în întrecerea socialistă ce se 
desfășoară în abatajele și ga
leriile exploatărilor miniere 
din Valea Jiului, calitatea căr
bunelui extras, productivitatea 
muncii, reducerea prețului de 
cost pe tona de cărbune și 
realizarea pe această cale de 
cît mai multe economii sînt 
sarcini care stau zi de zi în 
atenția mânerilor. Argumente 
grăitoare în acest sens sînt 
rezultatele obținute pînă în 
prezent. Așa, bunăoară, de la 
începutul anului și pînă în 
ziua de 28 mai pe întregul 
combinat carbonifer al Văii 
Jiului a fost redus procentul 
de cenușă din cărbune cu 0,3 
la suta față de procentul ad
mis, iar procentul de umidita
te a fost redus și el cu 0,3 la 
sută față de procentul admis. 
La îmbunătățirea calității căr
bunelui au contribuit îndeo
sebi exploatările miniere Pe- 
trila, .Vulcan, Lupeni. In a- 
ceeași perioadă a fost extra
să peste prevederile planului 
din toate minele Văii Jiului 
cantitatea de aproape 50.000 
de tone cărbune cocsificabil și 
energetic. Din această cantita
te peste 15.000 de tone au fost 
extrase de minerii din Lupeni, 
peste 7.900 de tone de minerii 
din Uricani etc. In urma îm
bunătățirii calității cărbunelui, 
a măririi productivității mun
cii și a reducerii consumului 
de materiale au fost înregistra
te pe întregul combinat car
bonifer Valea Jiului economii 
la prețul de cost pe primele 
4 luni în valoare de 3.446,000 
de lei.

LAL ROMULUS

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînteia a 
tineretului w

Organ Central al Uniunii Tineretului
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Vom fi cadre de nădejde 

pentru agricultura noastră socialistă!
Adunarea studenților de la Institutul agronomic „N. Bălcescu" din București

I
I ntr-o atmosferă în

suflețită, studenții 
și corpul didac
tic al Institutului 
agronomic „Nico-

I lae Bălcescu" din 
Capitală, au dez

bătut ieri sarcinile ce le revin 
din Hotărîrile Plenarei C.C,. 
al P.M.R. și ale sesiunii extra
ordinare a Marii Adunări Na
ționale din aprilie a.c. Aduna
rea, care s-a desfășurat în 
Sala palatului R.P.R., a fost 
convocată de Consiliul Uniu
nii Asociațiilor Studenților, 
Comitetul U.T.M. și conduce
rea Institutului agronomic „N. 
Bălcescu".

Cu entuziasmul, cu intere
sul și spiritul de răspundere 
cu care întregul popor a pri
mit și a trecut la aplicarea ho
tărîrilor de uriașă însemnă
tate pentru dezvoltarea agri
culturii noastre socialiste, par- 
ticipanții la adunare au anali
zat problemele reprofilării și 
îmbunătățirii procesului de în
vățământ în acest institut, ale 
pregătirii de cadre cu califi
care superioară pentru agri
cultură, manifestîndu-și, tot
odată, hotărîrea de a munci 
cu pasiune pentru îndeplini
rea sarcinilor stabilite de 
partid.

Studenți, profesori, fruntași 
din agricultură, toți cei care 
au luat cuvîntul, întreaga a- 
sistență a subliniat justețea 
hotărîrilor privind redistribui
rea cadrelor de specialiști din 
agricultură și îmbunătățirea 
învățământului agricol, a ară
tat cîtă importanță practică 
vor avea ele atît pentru creș
terea producției agricole, pen
tru ridicarea nivelului tehnio 
al agriculturii, cît și pentru 
progresul științei agricole ro- 
mînești, pentru formarea spe
cialiștilor cu o calificare co
respunzătoare cerințelor agri
culturii socialiste.

Este impresionantă această 
adunare care reunește în a- 
ceeași sală maeștri ai recol
telor bogate, ca Eroii Muncii 
Socialiste Nicolae Andrei și 
Dumitru Dumitru, oameni de 
știință, și sutele de studenți pe

ale căror chipuri citești parcă 
dorința vie, nerăbdarea de a 
duce mai repede cu ei, acolo, 
unde se hotărăște soarta re
coltei, cunoștințele lor, pu
terea de muncă și elanul lor 
de tineri constructori ai socia
lismului.

Cuvîntările tuturor celor 
care au urcat la tribună au 
fost pătrunse de entuziasmul 
izvorît din bucuria de a trăi 
în această epocă de mari în
făptuiri ale poporului nostru 
pe drumul desăvîrșirii con
strucției socialiste, de satisfac
ția pentru încheierea colectivi
zării agriculturii, abnegația 
pentru cauza partidului, dra
gostea și devotamentul față de 
conducerea sa leninistă în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Lucrările adunării au în
ceput cu o amplă expunere 
ținută de tovarășul rector 
D. Davidescu, membru în 
Consiliul Superior al Agricul
turii, despre „Sarcinile ce re
vin studenților și cadrelor di
dactice ale Institutului agro
nomic „N. Bălcescu", pe baza 
Hotărîrilor Plenarei C.C. al 
P.M.R, șj ale sesiunii extraor
dinare a Marii Adunări Na
ționale din aprilie 1962“.

Subliniind însemnătatea is
torică a încheierii colectiviză
rii agriculturii în țara noastră, 
a victoriei definitive a socia
lismului la orașe și sate, tova
rășul rector D. Davidescu a 
arătat că îndeplinirea cu pa
tru- ani înainte de termen a 
acestui obiectiv stabilit de 
Congresul al III-lea al P.M.R., 
constituie o puternică mani
festare a încrederii cu care ță
rănimea urmează linia politică 
a partidului.

După ce a prezentat conți
nutul hotărîrilor privind creș
terea continuă a producției a- 
gricole, reorganizarea condu
cerii agriculturii corespunzător 
cerințelor noii etape de dez
voltare a acesteia, asigurarea 
agriculturii cu cadre de spe
cialiști, vorbitorul a arătat c& 
ceea ce caracterizează aceste

(Continuare în pag. a S-a)

Asigură condițiile optime
pentru dezvoltarea plantelor

în raionul Tg. Jiu, colectiviș
tii au mobilizat toate forțele 
pentru efectuarea rapidă și de 
bună calitate a lucrărilor de în
treținere a plantelor. O atenție 
deosebită se acordă culturilor 
de porumb la care prașila I a

fost executată în proporție da 
aproape 70 la sută. A fost ternii* 
nată această lucrare pe loturile 
destinate obținerii producției da 
5000 de kg boabe la ha în condi* 
ții de neirigare. Paralel cu lu
crările de întreținere a porum

bului a-au efectuat lucrări șf pa 
suprafețele cultivata eu alte <mi« 
turi, la eartefl exeoutîndu-Mi 
prașila a II-a în proporție de 
45 la rată.

Introducing pe scară largă 
prăși tul mecanic, viteza medie, 
planificată a fost simțitor de
pășită, eeea ce contribuie la a- 
sigurarea pe suprafețe însemna
te a unor condiții optime pen
tru dezvoltarea plantelor.

într*nn stadiu avansat în efec
tuarea acestor lucrări se află 
gospodăriile agricole colective 
din comunele Peșteana-Jin

încălțăminte pentru copii, 
peste plan

La întreprinderea 
do încălțăminte pen
tru copii, „Carmen”, 
din Capitală muncito
rii desfășoară între
cerea socialistă avînd 
ca obiectiv îndeplini
rea tuturor indicilor 
de plan. Organizînd 
mai bine locurile de 
muncă, îmbunătățind 
sistemul de aprovizio
nare și aplicînd me
tode înaintate de 
croit și de confecțio
nare a încălțămintei, 
colectivul întreprin

derii „Carmen” a 
realizat în primele 4 
luni ale anului peste 
plan 3300 de perechi 
încălțăminte. In luna 
mai, sporindu-și efor
turile în întâmpina
rea Zilei copilului, 
muncitorii au pro
dus peste sarcinile 
de plan încă 1250 de 
perechi. La „Car
men” se lucrează în 
prezent peste 20 de 
modele de încălță
minte pentru copii.

Rezultatele fru

moase obținute pînă 
în prezent se dato- 
resc avîntului cu care 
se desfășoară la „Car
men” întrecerea so
cialistă, printre frun
tașii fabricii numă- 
rîndu-se și mulți ti
neri ca Gh. Ionescu, 
Constantin Cioroianu, 
Dumitra Petrescu, 
Ion Vlad, Petre Stoi- 
ciu, Stela Vodîslav și 
mulți alții.

E. F.

TELEGRAMĂ

Excelenței sale GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Sint adine mișcat de amabilul mesaj al Excelenței Voastre 
în legătură cu atentatul criminal la viața mea, care a avut 
loc de curînd la Djakarta. Exprimînd sincera mea apreciere, 
doresc să vă adresez, în numele meu și al poporului indone
zian, cele mai bune urări de fericire personală.

SUKARNO, 
Președintele Republicii Indonezia

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN, 
TOVARĂȘULUI GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Noi, studenții Institutului agronomic „N. Băl
cescu", întrunifi pentru a dezbate sarcinile ce ne 
revin pe baza hotărîrilor adoptate de Plenara 
C.C. al P.M.R. și de sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale, exprimăm dragoste și re
cunoștință profundă față de gloriosul nostru 
partid și de Comitetul său Central, care a con
dus cu înțelepciune poporul spre încheierea co
lectivizării agriculturii, făcînd ca pe pămîntul pa
triei socialismul să învingă definitiv, la orașe și 
sate.

Noi, studenții, am primit cu adîncă admirație și 
însuflețire Raportul prezentat de dumneavoastră, 
tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej, la sesiunea 
extraordinară a Marii Adunări Naționale, pe ca- 
re-l consideram document de importanță istorică, 
reprezentînd un program vast de dezvoltare a 
agriculturii socialiste, care deschide noi perspec
tive pentru munca creatoare a poporului, pentru 
viitorul fericit al tineretului din patria noastră.

In institutul nostru, avem condifii de trai și 
învățătură cum nici nu puteau visa studenții în 
trecut : săli de cursuri șl^ laboratoare spațioase, 
bine înzestrate, biblioteci dotate cu material știin- 
fifico-didactic, cămine și cantine moderne ; ne 
bucurăm de îndrumarea și sprijinul cadrelor di
dactice cu o înaltă calificare și cu prestigiu știin
țific, ceea ce ne dă posibilitatea să ne pregă
tim cît mai bine, la nivelul sarcinilor stabilite de 
partid, al cerințelor actuale ale științei și practicii 
agricole.

Pentru minunatele condiții de muncă și viață', 
pentru tot ceea ce face ca tinerețea noastră să 
fie fericită și luminoasă, exprimăm recunoștință 
fierbinte poporului ai cărui fii sîntem, conducătoru
lui său încercat — Partidul Muncitoresc Romîn.

Hotărîrea Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a Consiliului de Miniștri cu 
privire la îmbunătățirea lnvățămîntului agricol este 
încă o dovadă a grijii permanente a partidului și 
statului democrat-popular pentru pregătirea cadre
lor necesara construcției socialiste. Ca viitori in
gineri agronomi și medici veterinari, mulțumim 
partidului și guvernului pentru adoptarea acestei 
hotărîri de mare importanță pentru pregătirea 
noastră ca specialiști cu o înaltă calificare, nece
sari agriculturii socialiste.

Noi înțelegem că, în condițiile agriculturii so
cialiste, cadrele de specialiști au un rol tot mai 
important în introducerea în practica agricolă a 
celor mal noi cuceriri ale științei și tehnicii, pen

tru a smulge pămîntului roade din ce în ce mal 
bogate, In scopul sporirii continue a producției 
agricole vegetale și animale.

Pentru a fi la înălțimea încrederii pe care ne-o 
acordă partidul și a grijii părintești ce ne-o 
poartă, pentru condițiile noastre de viață și de 
studiu, pentru a corespunde sarcinilor complexe 
puse în fața agriculturii socialiste, vom munci cu 
perseverența, însușindu-ne temeinic știința șl teh
nica agricolă. Prin rezultatele bune și foarte 
bune pe care ne angajăm să le obținem la apro
piata sesiune de examene, vom face încă din 
acest an dovada înțelegerii și mai profunde a 
îndatoririlor ce ne revin.

Cu deosebită bucurie am primit măsurile privind 
organizarea practicii de producție în marile uni
tăți socialiste, în funcție de calendarul muncilor 
agricole, întrucît aceste măsuri izvorăsc din cerin
țele vieții, asigurînd temeinica noastră pregătire. 
Ne angajăm să folosim cît mai bine perioada de 
practică, respecfînd cu strictețe disciplina de pro
ducție, participînd efectiv la lucrările agricole, 
îmbinînd organic însușirea cunoștințelor teoretice 
cu formarea deprinderilor practice.

Considerăm că nu poate fi satisfacție mai mare 
pentru noi decît aceea ca, în condițiile agricultu
rii complet colectivizate, să muncim efectiv în uni
tățile agricole socialiste, unde vom valorifica pe 
deplin cunoștințele acumulate în anii studenției, 
trăind astfel bucuria rezultatelor concrete ale mun
cii noastre.

Ne angajăm cu toții, ca la absolvirea institutului, 
să mergem la locurile unde vom fi repartizați, 
fiind ferm convinși că locul nostru este în mijlocul 
harnicei fărănimi colectiviste, acolo unde se hotă
răște soarta producției agricole.

Visul tineresc, idealul care ne-a -călăuzit cînd 
am trecut pragul institutului, ne însuflețește să nu 
precupețim nici un efort pentru a ne pregăti cît 
mai temeinic, pentru a putea, după absolvire, să 
contribuim nemijlocit, pe ogoarele patriei, la dez
voltarea agriculturii socialiste, la creșterea conti
nuă a producției agricole vegetale și animale, la 
crearea unui belșug de produse necesar creșterii 
bunăstării poporului nostru, la înflorirea patriei 
noastre.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn și Comitetul 
sau Central I

Trăiască scumpa noastră patrie, Republica 
Populară Romînă I

Aspect din timpul «dunării studenților, d* la Institutul agronomic „N. Bălcescu14 din Capitală 
Foto > N. STELORIAN

Curtișoara, Peștișani, Bălețti fi 
altele.

V. BARAO

întocmit planuri concrete de ac
țiune, repartizînd 
gricole socialiste 
de autocamioane 
late cu prelate 
contra incendiilor.

La începutul lunii iunie co
lectivul Filarmonicii de Stat 
„George Enescu” va pleca în- 
tr-un turneu peste hotare. 
Timp de 10 zile, membrii pri-

în unifăfile a- 
un mare număr 
și remorci ufi- 

și cu instalații

Ceferiștii pregătesc vagoanele 
pentru noua recoltă

Lucrarea corespunde. A fost corect executata. Și de data aceasta dis
cuția dintre Tudose Mirel și Marin C. Marin, muncitori la Uzinele 
„Grivifa roșie" din Capitală se referă la calitate. în sectorul rofărie, 
ei sînt cunoscuți pentru atenția cu care lucrează și pentru depășirile 

lunare de plen.
Foto’ I. CUCU

Ceferiștii și lucrătorii din unită
țile auto au început de pe acum 
intense pregătiri pentru a trans
porta la timp și în condifii cît 
mai bune cerealele din noua re
coltă. Astfel la reviziile de vagoa
ne din toate direcfiile regionale 
C.F.R. au fost organizate echipe 
complexe' da reparafii, formate 
din muncitori calificați, cu multă 
experienfă. Pînă acum, aceste e- 
chipe au pregătit aproape 40 la 
sută din vagoanele destinate 
transportării cerealelor.

Din lanurile îndepărtate de ca
lea ferată unitățile agricole socia
liste vor transporta în bună parte 
cerealele cu mijloace auto. Pen
tru acest lucru întreprinderile re
gionale de transporturi auto au

FILARMONICA DE STAT „GEORGE ENESCU“ 
PLEACĂ ÎN TURNEU PESTE HOTARE

O nouă linie aeriană pentru călători 
București-Suceava

Incepînd de la 1 iunie, se 
deschide o nouă linie aeriană 
pentru traficul de călători pe 
distanța București-Suceava și 
retur.

In zilele lucrătoare avionul 
pleacă de pe aeroportul Bă- 
neasa la ora 9,40, face o esca
lă la 11,05 la Bacău și sosește 
la Suceava la ora 11,45. Ba

întoarcere, avionul decolează 
din Suceava la ora 12, cu es
cală la Bacău la ora 12,40, 
avînd sosirea pe aeroportul 
Băneasa la ora 14,05.

Cu noua linie București-Su
ceava, 11 reședințe de regiuni 
sint legate direct de Capitala 
țării pe calea aerului.

mei noastre orchestre simfo
nice vor fi oaspeții publicu
lui bulgar. Sub conducerea 
dirijorilor George Georgescu, 
artist al poporului, și Mircea 
Basarab, formația romîneas- 
că va da 6 concerte simfonice 
în orașele Sofia, Varna, Bur
gas și Plovdiv, avînd ca solist 
pe violonistul Ion ,Voicu, ar
tist emerit

Din R. P. Bulgaria, muzi
cienii noștri își vor continua 
turneul în Grecia. La Atena 
ei vor participa la manifestă
rile din cadrul Festivalului 
internațional al spectacolului 
șl vor da două concerte la 
Teatrul „Herod Atticus”.

(Agerpres)



u ajutorul irigației 
se va asigura în ur
mătorii ani stabili
tatea și nivelul ridi
cat al producției, în 
cea mai întinsă 
zonă agricolă din

țară, în Cîmpia Dunării și în 
Dobrogea. In această zonă, ca
racterizată printr-o fertilitate ri
dicată a pămîntului și prin con
diții de temperatură prielnice 
plantelor, recoltele sînt uneori 
nesigure, datorită precipitațiilor 
reduse sau nefavorabil distri
buite.

Agricultura Irigată este un 
sistem de agricultură special, di
ferențiat față de agricultura fără 
irigație și avînd trăsături carac
teristice pronunțate.

Vom arăta unele dintre cele 
mai importante măsuri ale agro- 
fitotehnicii specifice din agricul
tura irigată.

Unul dintre factorii hotăritori 
ai recoltelor mari este însăși 
planta. Condițiile optime de via
ță pe care le găsește planta în 
agricultura irigată nu pot fi va
lorificate decît de un organism 
vegetal viguros, capabil să răs
pundă prin producție mare, a- 
cestor condiții. Se cerc prin ur
mare folosirea unor soiuri supe
rioare. de mare productivitate și 
rezistente la diferite calamități 
naturale ca ger. arșiță, cădere, 
boli și dăunători.

Pentru griul de toamnă, cele 
mai indicate sînt soiurile sovie
tice Bezostaia 1 și Skorospelka 
3. Sînt foarte productive, foarte 
rezistente la cădere, destul de 
rezistente la boli și la ger. și de 
calitate superioară. Pentru re
giunile eu ierni mai blinde, este

indicat și soiul San Pastore, 
care este foarte productiv, dar 
mai sensibil la ger și de 
mai slabă.

In cultura irigată 
rumbului sînt indicați 
dubli tardivi și cei semitardivi. 
Este bine că fiecare gospodărie 
să cultive ambele feluri de hi
brizi, hibrizii tardivi ca fiind 
cei mai productivi, iar cei semi- 
tardivi în sola care va fi culti
vată cu grîu de toamnă, pentru 
a da posibilitatea pregătirii în 
bune condiții a terenului, prin- 
tr-o recoltare mai timpurie. Cei 
mai buni hibrizi dubli pentru 
cultura irigată sînt hibridul tar-

calitate

a po- 
hibrizii

baza experimentală Fundulea că 
au întrecut soiurile străine.

Un alt factor hotărîtor al re
coltelor mari din agricultura 
irigată este SISTEMUL DE IN- 
GRASARE.

Cercetările au dovedit că plan
tele în cultura irigată reacțio
nează la îngrășăminte prin spo- 

recoltă, 
fertile, 

aluviale

ruri foarte mari de 
chiar pe soluri foarte 
cum sînt unele soluri 
sau unele cernoziomuri.

In agricultura irigată 
cesare, în primul rînd, 
mintele organice care 
date, fie sub forma gunoiului de 
grajd fermentat sau proaspăt în

sînt ne- 
îngrășă- 

pot fi

LUCRARE A SOLULUI. Pă
trunderea apel în sol, dezvolta
rea rădăcinilor plantei și activi
tatea microorganismelor din sol, 
depind direct de modul și adîn- 
cimea de lucrare a solului. A- 
rătura adîncă Ia cel puțin 30 
cm este prima regulă a siste
mului de lucrare a solului. Le
gat de aceasta, este alternarea 
arăturilor adînci cu arături foar
te adînci, pentru distrugerea bă
tăturii plugului de pe fundul 
brazdei.

O caracteristică a agriculturii 
irigate este posibilitatea obține
rii a două culturi pe an, prin 
cultivarea în miriștea plantelor

Ultimul factor și cel mai ca
racteristic al agriculturii irigate 
este IRIGAREA CULTURILOR. 
Stabilirea unui regim optim de 
irigare pentru fiecare cultura, a- 
dică precizarea momentului udă
rii în funcție de cerințele plan
tei în fazele sale critice și în 
funcție de umiditatea din sol, 
stabilirea cantității de apă ce 6e 
dă la o udare în funcție de me
toda de irigare, de însușirile so
lului și de umiditatea din sol, 
precum și fixarea numărului de 
udări, reprezintă problema cea 
mai dificilă a agriculturii irigate.

De mare importanță s-au do
vedit udările de aprovizionare ce

CULTURI IRIGATE
div H.D. 409 și hibridul semi- 
tardiv H.D. 311.

La sfecla de zahăr, soiurile 
raionate Cîmpia Turzii 34 și 
Bod 165 sînt cele mai potrivite, 
fiind productive, rezistente la 
eercosporioză și cu procent ridi
cat de zahăr.

La cartof, cele mai bune soiuri 
s-au dovedit Galben Timpuriu, 
Viola. Gulbaba. precum și cele 
nou create de Institutul de cer
cetări agricole. București 24 53 
și București 99 53.

La floarea-soarelui, soiurile 
indicate sînt VN’IIMK 8931, Ar
mavir 3497 și VNIIMK 6540, 
care sînt productive și cu pro
cent ridicat de ulei.

La lucernă, populațiile autoh
tone de Bănet și de Bărăgan 
s-au dovedit în încercările de la

de ing. Vlad lonescu-Sisești

de tone/ha, fie 
deșeurilor ve- 

o____,_ r____ sau coceni to-
cați în cantitate de 5-10 tone/ha. 
Dintre îngrășămintele minerale, 
cele mai eficace sînt îngrașă- 
mintele azotate. Fără un mini
mum de 200-300 de kg/ha azo
tat de amoniu, nu ne putem aș
tepta le recolte mari în agricul
tura irigată. îngrășămintele fos- 

asemenea, 
în 
față

cantitate de 20-40 
chiar sub forma 
getale, ca paie s

fatice, sînt, de 
necesare, dîndu-se 
aproximativ duble 
însrășămintele azotate.

AL TREILEA FACTOR 
TARITOR IN AGRICULTURA 
IRIGATA, ESTE SISTEMUL DE

doze 
de

HO-

recoltate vara, cum este grîul, a 
unei culturi, de obicei porumbul 
pentru siloz sau pentru masă 
verde. Este o măsură care tre
buie generalizată la toate uni
tățile agricole cu amenajări pen
tru irigație.

Un alt factor dc care depinde 
mărimea recoltei în agricultura 
irigată este ASIGURAREA PRIN 
SEMANAT SAU PRIN RĂRIT 
A UNEI DESIMI OPTIME A 
PLANTELOR. Porumbul, floa- 
rea-soarelui și fasolea cer o den
sitate mai mare decît în con
diții neirigate ; grîul, sfecla de 
zahăr și cartoful, o densitate 
mai mică.

se dau toamna. Pentru grîu, 
udarea de aprovizionare este ne
cesară în toate zonele, iar pen
tru culturile de primăvară, nu
mai în stepă și în silvostepă.

Udările din cursul vegetației 
trebuie aplicate în fazele critice, 
pentru umiditate, ale plantelor. 
Astfel la porumb, fazele critice 
sînt în perioada înainte de în- 
spicarc și pînă după mătăsire, 
la formarea bobului și Ia coace
rea în lapte. La grîu. faze cri
tice sînt între împăiere și în- 
spicare și la umplerea bobului. 
La sfecla de zahăr, planta are 
nevoie de umiditate multă în 
timpul îngroșării rădăcinii, iar 
la cartof, în faza înfloritului. 
La floarea-soarelui, fazele cri
tice sînt Ia formarea capitalului, 
la înflorit și la umplerea bobu-

lui. La lucernă. nevoia cea mai 
mare de apă este imediat după 
cosit și apoi la îmbobocit, iar 
la lucerna lăsată pentru sămînță, 
la începutul înfloritului.

Cantitatea de apă ce se dă 
la o udare variază între 
600-800 m’/ha cînd se irigă pe 
brazde și 350-500 m’/ha cînd se 
irigă prin aspersiune.

Numărul udărilor variază în 
primul rînd cu felul plantei. 
Plantele care cer un număr mai 
mare de udări, adică multă umi
ditate, sînt lucerna, apoi sfecla 
de zahăr și cartoful. Plantele 
care der un număr mai mic de 
udări sînt griul și floarea-soa
relui. Porumbul are nevoi mij
locii. Numărul udărilor este mai 
mare în stepă și mai mic în 
zona pădurilor de cîmpie și este 
mai mare la irigația prin asper
siune decît la irigația pe brazde.

Nevoia de irigare la majorita
tea plantelor apare mai ales în 
lunile iulie și august și în mai 
mică măsură 
septembrie.

Experiența 
rentabile se 
gospodăriile 
care practică 
culturile de 
tăți-pionier ale agriculturii iri
gate trebuie să folosească toate 
cuceririle științei pentru a ob
ține maximum de rezultate cu 
minimum de cheltuieli. Rezulta
tele bune obținute de aceste gos
podării pe terenurile irigate, în
tăresc convingerea că eforturile 
ce se fac astăzi în agricultura 
noastră, în întregime colectivi
zată pentru promovarea celor 
mai moderne metode tehnice, 
vor fi încununate de succes.

în lunile iunie și

recoltelor mari și 
obține astăzi în 
noastre socialiste 

deja irigarea la 
cîmp. Aceste uni-

Sovietice

La Uzina „Electros!la" din Le
ningrad

Foto : TAS S-MOSCOVA

fără exhauster

La Fabrica de releuri de la Trepfow-Berlin

Foto i ZENTRALBILD-BERLIN

Vn nou
perforator 

vibrator

In sprijinul
producției

nsuflețifi de succe
sele obținute de
oamenii muncii în

realizarea sarcinilor 
trasate de cel de-al 
lll-lea Congres al 
P.M.R., cercetătorii

institutului de cercetări forestie
re au abordat în cursul acesiui an 
o serie de probleme menite să 
sprijine prdducț.a, mai b.ne-Zts. 
menite să ridica munca noas
tră- ia r . e -

este 
Cercetătorii din sec- 

în

Profilul institutului nosiru 
complex, 
torul forestier se ocupă — 
cadrul aceluiași institut — aiit 
de probleme legate de îmbu
nătățirea stării pădurilor noastre 
și găsirea metodelor de crește
re a producției și productivită
ții lor prin diferite metode, cit 
și de probleme legate de extin
derea metodelor celor mai 
avansate de lucru în exploată
rile forestiere.

O pondere însemnată în ac
tivitatea institutului o ocupă 
preocupările privind alegerea și 
extinderea unor noi mașini și 
utilaje — la nivelul tehnicii 
mondiale — precum și crearea 
de utilaje noi sau perfecționarea 
celor existente atît pentru lu
crările de cultura pădurilor, de 
exploatare forestieră, de transport 
al lemnului, cît și pentru secto
rul de prelucrare a lemnului în 
cherestea și produse finite din 
lemn.

O problemă de care institutul 
S-a ocupat în anii anteriori și 
care face obiectul cercetărilor 
și în acest an este legată de gă
sirea căilor de reducere a can
tităților de material lemnos, sub 
diferite forme, care rămîne ne
utilizat în parchetele exploatate 
anual. In acest sens au fost de
finitivate noile normative de 
pierderi și consumuri tehnologi
ce de material lemnos rezultate 
în cadrul procesului de exploa
tare și transport al materialului 
lemnos. Ele au fost difuzate în 
acest an în sector pentru apli
care. Prin extinderea în pro
ducție a măsurilor preconizate 
în acest studiu se va reduce vo
lumul pierderilor de material 
lemnos la nivelul indicilor sta
biliți prin Directive. Dintre mă
surile preconizate enumerăm : 
folosirea resturilor de exploa
tare sub formă de crăci cu dia
metrul de peste 2 cm, a rupturilor, 
a așchiilor etc. ca materie primă 
pentru industria papetară sau 
pentru producerea plăcilor fibro- 
lemnoase (P.F.LJ. în acest scop

inc, G. Mureșan 
candidat în științe tehnice, 
director adjunct științific al

Institutului de cercetări 
forestiere

experimentat diferite ma- 
men-’e să asigure

s-au 
șini mobile, 
co! ect area « 
rilor. es^e1 
transpose 
randament 
combinatele de prelucrare 
lor. Se preconizează ca resiix - 
le de exploatare să fie transfor
mate în tocătură de lemn cu di
mensiunile de 15-35 de mm și 
sub această formă să fie trans
portate la combinatele de pre
lucrare. In cursul anului 1961

Cercetări 
forestiere

s-au făcut experimentări privind 
calitatea produselor obținute 
prin folosirea resturilor de ex
ploatare. S-a ajuns la concluz.a 
că acest material lemnos con
stituie o materie primă corespun
zătoare atît pentru industria pa
petară cît și pentru plăcile fibro- 
lemnoase. în prezent, se stu
diază problema eliminării coa- 
jei de pe aceasta focătură (coaja 
influențînd negativ asupra calită
ții produselor obținute) și se 
realizează prototipul mașin de 
tocat resturile de exploatare.

Prin extinderea acestor mașini, 
în sector se va putea antrena 
în circuitul economic o canti
tate de circa 800.000 de mc 
material lemnos care în prezent 
rămîne neutilizat.

Pe linia eliminării perdertior 
de material lemnos și a perfecțio
nării mașinilor folosite în lucră
rile de exploatare, institutul a 
realizat o mașină portabilă ce 
cojit buștenii de rășinoase care 
înlocuiește în mare măsură 
munca manuală la această ope
rație. Mașina a fost omologată 
la finele anului 1961 iar în pre
zent se definitivează proiectul 
de execuție pentru producerea 
ei în serie. Prin extinderea ei în 
sector se reduce prețul de cost 
la această operație cu circa 20 la 
sută iar productivitatea muncii va 
crește cu 100 la sută.

Tot în această ordine de pre-

■
 regătind noi zbo

ruri ale omului în 
Cosmos, savanții 
sovietici studiază 
neîncetat fenome
nele care se petrec 
acolo, „condițiile" 

existente pe alte planete și 
problemele legate de viitoarele 
explorări „pe viu“ ale aces
tora.

Să răsfoim împreună presa 
sovietică din ultimele luni și 
să facem un „tur de orizont* ‘ 
asupra celor mai 
ale astronomilor

Iată mai întîi 
dreptul uluitoare cu privire la 
existența vieții pe planeta Ve
nus. Descoperirea se datorește 
lui Vladimir Prokofiev de la 
Observatorul astrofizic din Cri- 
meea, care a stabilit că în 
straturile superioare ale at
mosferei planetei există oxi
gen molecular, indispensabil 
vieții.

Cercetătorul sovietic a ajuns

t*1 
noi cercetări 
sovietici.

o știre de-a

r a 21 mai cercetătorii polari 
/ j ai Uniu

sărbătorit un mare e.e~ - 
ment. In această zi, în urmă cu w 
sfert de veac. U.R.S.S. a î.nceoirf 
cerce'arile sa e științifice s*s*en 
tice asupra Arcticei prin tr tr. 
rea aici a primei sfat uni din iu» 
amenaja’e pe ahețurte in ce 
vă, ^Po'ul Nord-1’*. In deeur 
ce or 25 de uni, pe g-e* jrie f 
!«re in derivă, eu lucra- sute 
cercetători, ad-c’.-d o coetriw 
ee<

ii aces? scop.
c?>evj exoe<' 1 
*arr*~r-f iar pe Păm
•erba va lua fii 
șfuHrifică so.- e:

la această concluzie efectuind 
analize minuțioase ale unor 
spectre foarte rare ale plane
tei Venus. Spectrele au fost 
obținute grație unui spectro- 
graf special instalat pe tele
scopul solar al observatorului, 
în momentul în care Venus se 
găsea la punctul cel mai apro
piat de Pămînt. Observațiile 
au fost repetate în multe rîn- 
duri, în momente diferite și 
la distanțe variate.

Existența oxigenului mole
cular pe Venus, alături de a 
gazului carbonic și a azotului 
(descoperită de Kozîrev la ob
servatorul din Pulkovo) permit 
savanților să presupună că pe 
această planetă se poate dez
volta orice formă de viață or
ganică.

★
O altă descoperire interesan

tă a fost făcută de curind de 
V. Troițki, care a reușit să sta
bilească grație undelor herție- 
ne lunare care este consisten
ța suprafeții Lunii.

Intr-un interviu acordat co

MICROSCOP

IN STILOU

Antena porabolică aeriană și 
stațiune cu relee construită la 
Kekesteto menită să asigure 
recepfionarea in condiții nor
male a proo'ame'or de televi
ziune de la Budapesta în regi
unile estice a e R. P. Ungare

Folo : M.T.I.-BUDAPESTA

Obținerea aluminiului

La uzina de alu
miniu din Irkuțk 
(U.R.S.S.) a fost 
pusă la punct pro
ducția de aluminiu 
prin metoda elec
trotermică, folosind 
materia primă na
turală, caolinul.

în prezent, alu
miniul se obține 
prin electroliza alu
miniului 
din bauxită, 
zervele de 
de pe glob 
mitate. Metoda e- 
lectrotermică per
mite ca la elabora-

obținut 
Dar re- 
bauxită 
sînt li-

din
rea aluminiului și a 
aliajelor acestuia să 
se folosească nu 
numai caolin, ci și 
șisturile de sillima- 
nit, sienit, argilit și 
alți silicați de alu
miniu

In condițiile me
todei electrotermi
ce, coloana de ma
teriale sub formă 
de brichete din a- 
mestec de caolin cu 
praf de cărbune se 
încarcă în cuptorul 
termic și se supune 
acțiunii temperatu
rilor înalte ale ar-

cului voltaic. Tire 
loc reducerea oxi
dului de silicat de 
aluminiu pînă la 
starea metalică. Ca 

obține 
siliciu 
denu-

urmare, se 
un aliaj de 
și aluminiu 
mit silumină. Prin 
transformări ulte
rioare se obține din 
el aluminiu pur.

Bazele acestei me
tode au fost elabo
rate la Institutul 
unional de cercetări 
științifice pentru a- 
luminiu și magne
ziu din Leningrad.

respondentului agenției TASS 
el a arătat că stratul superfi
cial dl satelitului nostru este 
format dintr-un fel de zgură, 
comparabil cu... bumbacul, de
oarece greutatea lui este de 
două ori mai ușoară decît a 
apei.

in acest scop radiotelescoape 
cu diametre variind între 1,5 
și 4 m.

• luna explorată prin 
unde herțiene • Miste
rul razelor cosmice • 
Ce este ,,zăpada"" cos
mică î • Inelul lui Sa
turn, din nou la ordi

nea zilei

Savantul sovietic dezminte 
teza admisă în general, după 
care pătura de la suprafața 
Lunii n-ar fi decît un „ocean" 
de praf mișcător.

’ Colaboratorii institutului, 
condus de Troițki au explorat 
solul lunar pînă la o profunzi
me de 5—6 m. Ei au utilizat

Originea razelor cosmice 
constituie de mult timp un 
„mister" greu de elucidat. Sa
vanții sovietici au adus acum 
noi contribuții pentru preciza
rea structurii acestor raze.

La o ședință recentă a pre
zidiului Academiei de Științe a 
Uniunii Sovietice, acad. Sco- 
belțîn a menționat în acest 
sens lucrările colaboratorilor 
Institutului de fizică Lebedeev. 
Utilizînd o nouă metodă de 
cercetare „calorimetrul cu io- 
nizare", colectivul institutului 
a reușit să măsoare cu mai 
multă precizie energia parti
culelor de raze cosmice.

S-a constatat astfel că ace
ste particule de raze cosmice 
au o mare forță de penetrație 
fiind veritabile „obuze" cos
mice.

In sfîrșit, iată și cîteva date 
obținute nu de mult de către 
astronomii sovietici asupra 
planetelor Jupiter și Saturn.

Astronomul Vasili Moroz a 
stabilit că planeta Jupiter, este 
alcătuită mai mult din... at
mosferă, decît din substanță 
planetară propriu-zisă. In ra
port cu volumul total, planeta 
are cam aceeași poziție ca 
sîmburele într-o cireșă. Acest 
„cojoc" uriaș este alcătuit din 
hidrogen, metan și amoniac, 
atingînd presiuni de zeci de 
milioane de atmosfere.

Saturn are o alcătuire ase
mănătoare.

Deasupra straturilor de nori, 
amoniacul se transformă în 
cristale formînd așa numita 
„zăpadă cosmică".

Au fost obținute date și a- 
supra celebrelor inele saturni- 
ene. Astronomul sovietic Marr 
Bobrov, a stabilit că micii sa
teliți care le alcătuiesc au di
mensiuni aproximative de un

metru. Pe de altă parte astro
nomul Vasili Morozov a con
statat că sateliții uriașei pla
nete sînt acoperiți cu brumă.

Cu privire la Jupiter, a stîr- 
nit o mare vîlvă în lumea 
științifică ipoteza astronomu
lui Elena Kazmirceak Polon
skaia din Leningrad care după 
studii îndelungate a ajuns la 
concluzia că această planetă 
se comportă ca un „agent de 
circulație" pentru cometele 
periodice.

Datorită forței cîmpului său 
de gravitate, Jupiter uneori a- 
trage planetele de centrul sis
temului, alteori le respinge pe 
orbitele periferice.

Ipoteza astronomului din 
Leningrad are o covîrșitoare 
însemnătate pentru știință, ea 
reușind să dea pentru prima 
oară o explicație fenomenului 
de apariție și dispariție a co
metelor.

R. EMILIAN

Un grup de ingineri de la „Gjeo- 
proiect" din Gdansk (R.P.P.) au 
proiectat un perforator vibrator 
cu un agregat auxiliar pentru fo
rarea solului înaintea punerii fun
dației de construcție.

Agregatul, împreună cu perfo
ratorul vibrator a fost fabricat de 
o întreprindere de construcții na
vale din Gdansk și montat pe un 
camion cu cutie basculantă de 
tip „Star-20”.

Dispozitivul poate fi acționat de 
un electromotor sau de un motor 
cu combustie internă.

Noul perforator a fost încercat 
cu succes.

Cu ajutorul Iui forarea se exe
cută de cinci ori mai repede.

Cazan cu abur

L* tesocestraLa sr. 17 .Lene
nergo' s-a dat ia exploatare in
dustriali prototipul unui agregat 
de cazane de înaltă presiune de 
tip „BKZ-170-100". Capacitatea a- 
gregatului este de 170 tone da 
aburi pe oră.

Agregatul funcționează fără 
exhauster, cu suflare. Arderea în 
focar și circulația gazelor are loc 
sub presiunea de 80—210 mm co
loana de apă, ceea ce reduce cu 
25 la sută consumul specific de 
energie electrică.

Acest agregat, în comparație eu 
un cazan obișnuit cu aceeași pro
ducție de abur, cîntărește cu 20 
la sută mai puțin.

Randamentul agregatului atinge 
92—93 la sută, iar eficiența eco
nomică rezultată din folosirea sa 
se evaluează la peste 11.000 de 
ruble pe an.

înlocuitor
al metalului
Specialiștii de la Institutul de 

mase plastice din Moscova au 
elaborat o tehnologie industrială 
pentru obținerea masei plastice 
denumite „Poliformaldehidă". 
ceasta este foarte rezistentă 
elastică la temperaturi pînă 
120—130 0 C. Producția 
mase plastice va începe anul a- 
cesta la uzina chimică din Kus- 
kovo.

Poliformaldehidă se prelucrează 
bine prin turnare, suflare și pre
sare. Diferitele piese pot fi asam
blate prin procedee mecanice sau 
prin încălzire. Coeficientul de fre
care al noii mase plastice este 
atît de mic incit piesele confec
ționate din ei nu au nevoie de 
lubrifiant.

A- 
și 
la 

acestei

In laboratorul de protide al Insti* 
lutului de biochimie din Capitală

Foto: AGERPRES



Nichifa Stănescu

Un cîntec 
de pace

E-un cîtec de pace In 
murmurul ritmic 

pe care oțelul îl suie 
în bolta amiezii țintită

cu soare
și-n chipul de arsă argilă

E-un cîntec de pace în 
brațele lucii 

și-n chipul de arsă argilă 
pe care metalica lavă supusă 
își urcă lumina agilă

E-un cîntec de pace cînd 
schelele suple 

îți sorb visul grav 
din privire 

și-un tînăr și-apleacă-n 
dreptunghiul Tereștrii 

conturul prelung și subțire

Și-s cîntec de pace — 
aurorele — ovale 

pornind din furnale în sub 
noaptea cînd stelele bat 

mai aproape 
și zidul de beznă se crapă, 

răpus.

Tinerii muncitori de !a Uzina 
„Rulmentul" din Brașov, care 
urmează școala medie serală 
primesc în pregătirea lor un 
sprijin prejios din partea ingi
nerului Aldea Teodorescu. Fo
toreporterul nostru l-a surprins 
rezolvînd cu tinerii muncitori 
unele probleme de algebră.

Foto: N. STELORIAN

Fow fi cadre de nădejde 
pentru agricultura noastră 

socialistă!

ULTIMELE SERI DE ȘCOALĂ
a Urlați (regiu
nea Ploiești) și 
Focșani (regiunea 
Galați) funcțio
nează cite o sec
ție serală pentru 
învățămîntul me

diu. Elevii acestor secții se 
pregătesc pentru a încheia un 
an de școală.

Inițiative ți măsuri 
eficiente

In cancelaria Școlii medii 
din Urlați, tovarășul Adrian 
Tărîndă, directorul școlii și 
tovarășul Gheorghe Bălănescu, 
director adjunct, care răspund 
de secția, fjcrală, analizau si
tuația la ityățătură a elevi
lor secției serale, înscrisă în 
niște tabele pe care condu
cerea școlii le trimite lunar 
întreprinderilor in care lu
crează elevii respectivi. Acea
stă inițiativă asigură o și mai 
strînsă legătură între școală, 
întreprinderile și unitățile a- 
gricole care au muncitori și 
tehnicieni în rîndul elevilor 
secției serale.

Deseori, în baza acestor 
date trimise de școală — or
ganizațiile U.T.M., sub îndru
marea organizațiilor de partid, 
din întreprinderile respective, 
au inițiat ședințe de analiză 
a situației la învățătură a ele
vilor de la seral. Astfel de șe
dințe s-au organizat cu regu
laritate la Schela petrolieră 
Urlați și la G.A.S. Plevia — 
de unde școala are marea 
majoritate a seraliștilor — și 
la ele au participat directorii

Secțiile serale ale școlilor medii 
in ajunul Încheierii anului școlar

și șefii de secție din unitățile 
respective, elevii și profesorii 
de la secția serală.

— De aceea — ne spunea 
tov. director adjunct Gheor- 
ghe Bălănescu — noi conside
răm că la baza succeselor 
obținute de elevii seraliști stă 
și această strînsă și perma
nentă legătură dintre școală 
și întreprinderile în care lu
crează elevii noștri. în cadrul 
ședințelor comune de analiză 
au fost rezolvate operativ nu
meroase cazuri și probleme 
legate de programarea elevi
lor în schimburi, crearea unor 
condiții bune de învățătură, 
mobiiizarea unor ingineri cu 
experiență din întreprindere 
în sprijinirea elevilor la o- 
biectele la care intimpinau 
mai multe dificultăți etc.

Am analizat apoi, împreună, 
situația la învățătură a ele
vilor seraliști in pragul înche
ierii anului școlar. Din cei 
186 de elevi din clasele V—X, 
doar cinci au situația de cori- 
jenți. De menționat că din 
cei 181 de elevi promovabili, 
34 la sută au medii și note 
peste 7, remarcindu-se ute- 
miștii Birjaru Nicolaie și Va- 
sile Ștefan (clasa a X-a) și Is- 
trate Nicolae (clasa a IX-a), 
de la Schela petrolieră Urlați, 
precum și Lazăr Niculina (cla

sa a IX-a) muncitoare la 
G.A.S. Plevia.

In obținerea acestor rezul
tate un rol hotâritor îl are 
munca neobosită desfășurată 
de colectivul didactic al șco
lii, sub conducerea și îndru
marea organizației de partid.

Ședințele bilunare de ana
liză, meditațiile desfășurate 
sub conducerea unor profesori 
ca Nocuraș Rodica, Cucu Ni
colae și Țărîndă Lidia, accen
tul deosebit pus in desfășu
rarea lecțiilor pe importantul 
moment al fixării cunoștin
țelor, alcătuirea și respectarea 
întocmai a planurilor de lec
ții recapitulative — toate măr
turisesc pasiunea și spiritul 
de răspundere cu care mun
cește colectivul didactic al 
Școlii medii din Urlați.

Cînd lipsește 
îndrumarea concretă

O cu totul altă situație este 
la secția serală a Școlii medii 
„Unirea" din Focșani. In 
preajma încheierii anului șco
lar cataloagele arată că situa
ția la învățătură a elevilor 
este încă nesatisfăcătoare.

Ne vom opri asupra celor 
mai importante cauze care au 
dus la această stare de lu
cruri.

In primul rînd, este o insu
ficientă preocupare pentru a- 
sigurarea unei bune frecvențe 
a elevilor la cursuri. Așa se 
explică faptul că in ziua in 
care am vizitat școala, la 
clasa a IX-a A, din 29 de în
scriși, erau 10 absenți din 
următoarele motive: 2 elevi 
fuseseră chemați de directorul 
adjunct al școlii să asculte 
in cancelarie adaptarea ra
diofonică „Steaua fără nume", 
piesă la a cărei punere în 
scenă lucrează și elevii de la 
seral (insuficient motiv pen
tru a scoate insă elevii de la

ora de limba romînă); 4 elevi 
avuseseră după amiază antre
nament la fotbal și... obosiți, 
n-au mai venit la școală, deși 
lucrul acesta nu s-ar fi în- 
tîmplat dacă se discuta în 
prealabil cu antrenorul sau 
cu conducerea asociației res
pective ; 4 elevi lipseau din
motive necunoscute.

Profesorul Nicolau Gheor
ghe, director adjunct, care 
răspunde de secția serală, 
ne-a arătat un dosar cu adre
se de la și către întreprinde
rile respective în legătură cu 
frecvența elevilor. Dar dacă 
o asemenea acțiune, în fond 
birocratică, nu a dat rezultat, 
nu era cazul să se treacă la 
organizarea unor ședințe de 
analiză chiar in cadrul între
prinderilor respective ? Este' 
o măsură care și-a dovedit 
întotdeauna eficiența și ar fi 
fost necesar să fie adoptată 
și la Focșani.

Considerăm, de asemenea, 
că slabele rezultate la învă
țătură se explică și prin lipsa 
de atenție față de fixarea cu
noștințelor precum și față de 
lecțiile de recapitulare. Nici 
pînă în prezent nu s-a discu
tat în consiliul pedagogic al 
secției serale importanta pro
blemă a planificării și desfă
șurării lecțiilor. Tovarășul 
director adjunct de la secția 
serală a motivat acest lucru 
cu pripitele cuvinte : „...mai
avem timp!...

Asistînd la o lecție de li
teratură romînă, la clasa a 
IX-a, am văzut cum fixarea 
cunoștințelor — verigă a lec
ției, care la secțiile serale ca
pătă o importanță deosebită 
— a fost efecuată sau, mai 
exact spus, expediată în două 
minute după ce sunase de 
ieșire.

La secția serală a Școlii 
medii „Unirea" din Focșani 
sînt multe cadre didactice va
loroase șt cu dragoste de 
muncă. Mai competent îndru
mate de conducerea școlii și 
acționînd eu mai multă se
riozitate pe linia lichidării 
răminerii în urmi la învăță
tură a unor elevi, pot contri
bui din plin la încheierea in 
bune condiții a anului școlar.

Prof. IOAN N. CHIȚU

Plecarea Ansamblului 
Igor Moiseev

După strălucitul turneu în
treprins în țara noastră, în 
cadrul căruia a prezentat 
spectacole la București, Con
stanța, Galați și Iași, Ansam
blul de stat de dansuri popu
lare al Uniunii Sovietice, con
dus de Igor Moiseev, artist al 
poporului al U.R.S.S., a pără
sit joi dimineața R. P. Romî
nă, plecînd spre patrie.

La plecarea artiștilor sovie
tici, în gara Iași au fost de 
față reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, 
membri ai colectivelor Teatru
lui național „Vasile Alecsan- 
dri", Operei de stat, Filarmo
nicii de stat „Moldova", alți 
oameni de cultură și artă.

—e—

Informație
însărcinatul cu afaceri ad- 

interim al R. P. Polone la 
București, Tadeusz Matysiak, 
a oferit joi după-amiază în 
saloanele Ambasadei un coc
teil cu prilejul vizitei în R. P. 
Romînă a delegației întreprin
derii „Film Polski".

Au luat parte reprezentanți 
ai Ministerului Invățămîntului 
și Culturii, ai Ministerului A- 
facerilor Externe, regizori și 
alți oameni de cultură.

(Agerpres)

în Editura politică 
au apărut: 

sn.vrr brucan — ideo- 
logii războiului termonu

clear
48 pag. 0,70 lei

D. PAULE SCU — Coope
rarea întreprinderilor
24 pag. 0,55 lei

în biblioteca clubului Uzinei de utilaj petrolier ,.1 Mai” 
din Ploiești.

Foto: AGERPRES

pus îndată

heie a operei, comi
cul lui Caragiale a 
sfîrnif îndelungi și 
vechi discuții. De 
cine și din ce pers
pectivă a rîs Cara
giale? întrebarea s-a 

ce comediile și-au
cîștigat notorietatea. Dimitrie 
Sturdza, șeful partidului li
beral după Ion Brătianu, și 
unul dintre politicienii cei mai 
detestați (în corespondenta lui, 
Alexandru Odobescu îl numea cu
oroare „microbul") a rezolvat 
ușor întrebarea în ședința Acade
miei din 1891, care cu douăzeci 
de voturi contra trei l-a respins 
pe Caragiale de la premii. Prin— 
tr-un omagiu involuntar adus scri
itorului pe care-l ataca, Sturdza a 
gîndit și a vorbit ca un personaj 
caragialesc. Stilul seamănă cu 
viitoarele „Momente". Rafiona- 
mentul — implicit, e aidoma cu 
cel al lui Dumitrache Titircă. Așa 
cum Dumitrache identifica „po
porul" cu proprietarii, Sturdza a 
socotit că opera lui Caragiale, 
care îl viza direct, e o calomnie 
la adresa națiunii. Peste aproape 
cincizeci de ani, teza avea să re
apară în articolul poetului parna
sian N. Davidescu, care a vorbit
și el de „inaderenfa" lui Cara
giale la „spiritul romînesc".

O astfel de atitudine era prea 
primitivă și în strident contrast cu

SANTIAGO DE CHILE 31 
(Agerpres). — Joi au continuat 
întîlnirile din cadrul turneu
lui final al campionatului 
mondial de fotbal. Așteptat 
cu mult interes, meciul dintre 
echipele UJR.S.S. și Iugosla
viei, disputat la Arica (grupa 
1) s-a încheiat cu scorul de
2—0 în favoarea fotbaliștilor 
sovietici. Echipa U.R.S.S. a 
preluat inițiativa în cea de-a

Campionatul mondial 
la fotbal

doua parte a întîlnirii, înscri
ind cele două goluri prin Iva
nov și Fonedelnik. La Vina 
del Mar, (grupa a IlI-a), echi
pa R-S. Cehoslovace a învins 
Spania eu 1—0 (0—0) prin 
punctul înscris de S ti bran y 
în minutul 79. In întîlnirea de 
la Rancagua (grupa a IV-a) 
Ungaria a întrecut Anglia cu

2-1 (1—8). Echipele R.F. Ger
mane și Italiei (Santiago 
grupa a n-a) au terminat cu 
un scor alb : 0—0.

Campionatul se reia simbă* 
tă cu următoarele jocuri: 
Uruguay—Iugoslavia (grupa 
I-a); Italia—Chile (grupa 
n-a); Brazilia—Cehoslovacia 
(grupa IlI-a; Argentina—An
glia (grupa IVX

(Urmare din pag. l-a)

hotărîri este spiritul viu, ino
vator, originalitatea, forța lor 
profund științifică — trăsături 
proprii politicii leniniste a 
Partidului Muncitoresc Romîn. 

în continuare, tovarășul rec
tor a vorbit despre importanța 
deosebită pe care o capătă 
munca specialiștilor din agri
cultură în condițiile încheierii 
colectivizării agriculturii și 
despre sarcinile ce revin In
stitutului agronomic „N. Băl- 
cescu“. Acest institut va tre
bui să pregătească pînă în 
1970 peste 5100 de ingineri a- 
gronomi, ingineri horticultori 
și medici veterinari. însemnă
tatea sarcinilor ce revin insti
tutului nu decurge insă numai 
din numărul specialiștilor pe 
care trebuie să-i pregătească 
ci, în primul rînd, din calita
tea pregătirii lor științifice.

După ce a prezentat pe 
larg unele aspecte ale desfă
șurării procesului de învăță* 
mînt în acest institut și 
schimbările survenite în lu
mina recentelor Hotărîri de 
partid și de stat, vorbitorul a 
spus : „Cadrele noastre didac
tice vor depune toate efortu
rile pentru a pregăti viitoa
rele cadre de specialiști pe 
baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii agricole, 
a experienței înaintate obți
nute de fruntașii din marile 
unități socialiste din agricul
tură. Conducerea institutului 
a luat o serie de măsuri pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce 
revin institutului pe linia îm
bunătățirii procesului de învă- 
țămînt

Factorul hotărîtor care de
termină însă nivelul și calita
tea pregătirii studenților este 
atitudinea lor față de învăță
tură. Prin grija partidului și 
guvernului au fost create tine
relului studios cele mai bune 
condiții de viață și de studiu. 
Pentru fiecare dintre dumnea
voastră este deci o sarcină de 
cinste și o obligație patriotică 
de a depune toate eforturile 
pentru însușirea temeinică a 
cuceririlor științei și tehnicii 
agricole. Pe baza pregătirii 
dobîndite astăzi în institut să 
puteți raporta mîine cele mai 
înalte performanțe în dome
niul productivității muncii, al 
producțiilor agricole.

Fiecare student trebuie să 
fie pe deplin conștient că pre
gătirea lui profesională nu 
este o chestiune personală. 
Nivelul pregătirii fiecărui stu
dent se va răsfrînge puternic 
asupra producției, acolo unde 
el va munci. Iată de ce în
tregul colectiv al institutului 
ia poziție critică și îi ajută 
să se îndrepte pe acei stu- 
denți care se mulțumesc să 
promoveze examenele cu note 
la limită, pe baza unui efort 
minim.

Cu bucurie constatăm că stu
denții, în marea lor majorita
te, își înțeleg menirea, răs
pund cu cinste îndatoririlor 
pe care și le-au asumat pășind 
pragul institutului nostru. 
Sîntem convinși că numărul 
acestor studenți va crește me
reu. Dar nu numai atît No
țiunea de bună pregătire este 
o noțiune dinamică. Ea tre
buie privită în funcție de dez
voltarea necontenită a științei 
și tehnicii, a practicii agri
cole.

Vă așteaptă, dragi tovarăși, 
un vast cîmp de activitate 
creatoare pentru continua 
consolidare economico-organi- 
zatorică a gospodăriilor co
lective, pentru întărirea tutu
ror unităților socialiste din 
agricultură, pentru a realiza 
acea înaltă productivitate pen
tru care sînteți astăzi pregă
tiți pe băncile institutului. 
Spre deosebire de condițiile a- 
griculturij parcelare practica
te de micul producător, cînd 
specialistul era un simplu 
sfătuitor, noua etapă de dez
voltare a agriculturii noastre 
cere specialistului conducerea 
efectivă, vie, creatoare, la cel 
mai înalt nivel științific a 
producției agricole de ale că
rei rezultate este direct răs
punzător.

Cu sprijinul neprecupețit al 
cadrelor didactice, sub îndru
marea organizației de partid, 
studenții Institutului agrono
mic „N. Bălcescu” din Bucu

rești, pătrunși de înalta che- 
mare ce le-a fost adresată, în
suflețiți de mărețul program 
al desăvârșirii construcției so
cialiste în patria noastră vor 
munci de-acum înainte cu și 
mai mult entuziasm pentru 
îndeplinirea datoriei patrioti
ce de a contribui la înflorirea 
agriculturii socialiste, la pro
pășirea patriei noastre’’.

La tribună au urcat apoi 
numeroși vorbitori, studenți, 
profesori, invitați.

In această adunare țin să 
exprim, în numele colegilor; 
mei, recunoștința noastră fier
binte fată de Partidul Mun
citoresc Romîn, pentru politi
ca sa înțeleaptă și clarvăză
toare, pentru principialitatea 
leninista cu care a condus 
poporul nostru in obținerea 
marii victorii a socialismului 
la sate — a spus Pitu Tăna- 
se, student in anul V al Fa
cultății de agricultură. Sînt 
mindru că eu, viitor absol
vent, am trăit un asemenea 
măreț eveniment și că fac 
parte din promoția care va 
ponni în producție în condi
țiile agriculturii complet co
lectivizate. Ca student in anul 
.V, îmi dau și mai mult sea
ma cit de înțelepte sînt aceste 
măsuri și ce importanță va 
avea aplicarea lor în practi
că. Nouă, studenților Institu
tului agronomic, ne revine 
sarcina să studiem sistematic, 
să ne însușim temeinic cunoș
tințele predate, să studiem cu 
multă străduință, pe lingă 
materialul predat, literatura 
de specialitate și experiența 
fruntașilor în producție din 
G.A.C. și G.A.S.

în cuvîntul său, Nicolae 
Vameșu, student în anul V al 
Facultății de horticultura și 
viticultură, a spus: Aruncînd 
o privire asupra pregătirii 
noastre în cursul anilor de 
studenție, consider că în acest 
timp am reușit să acumulăm 
un bogat bagaj de cunoștințe 
teoretice și practice. Efectua
rea de către noi, studenții 
agronomi, a practicii în uni
tățile agricole de producție și 
stațiunile experimentale mul
tilateral dezvoltate, în funcție 
de calendarul lucrărilor agri
cole, munca efectivă alături 
de țăranii colectiviști, vor de
termina legarea și mai strînsă 
a invățămîntului agricol supe
rior de practică, consolidarea 
și aprofundarea cunoștințelor 
dobîndite la cursuri și semi- 
narii.

în numele studenților Fa
cultății de medicină veterina
ră a vorbit Coman Toma, stu
dent în anul IV. O mare impor
tanță în pregătirea noastră a 
avut și cu atît mai mult o va 
avea în viitor îmbinarea pre
gătirii teoretice cu practica, 
cu munca de cercetare științi
fică. în ultimul timp, tematica 
cercurilor științifice a fost le
gată mai mult de practica 
producției veterinare. Marea 
majoritate a temelor luate în 
studiu și realizate sînt direct 
legate de practică, referin- 
du-se la profilaxia diferitelor 
boli ce afectează speciile de 
mare importanță economică, 
1-j creșterea și dezvoltarea a- 
nimalelor etc.

Primit cu căldură de toți 
cei prezenți, la tribună a ur
cat Eroul Muncii Socialiste, 
Nicolae Andrei, președintele 
GA.C. nMaxim Gorki" din 
comuna Gh. Lazăr, raionul 
Slobozia. Munca însuflețită a 
colectiviștilor, a spus el, apli
carea regulilor agrotehnice 
înaintate, extinderea gradului 
de mecanizare a lucrărilor, 
folosirea îngrășămintelor or
ganice și naturale, folosirea 
unor soiuri de semințe de 
înalta productivitate, a făcut 
ca producția medie la hectar 
de porumb, sfeclă, floarea- 
soarelui, să crească continuu 
în gospodăria noastră. Noi 
am simțit întotdeauna spri
jinul specialiștilor din agri
cultură și apreciem munca 
calificată a acestora. în pre
zent, în gospodăria noastră 
lucrează un inginer agronom 
căruia îi asigurăm toate con
dițiile pentru a pune în va
loare cunoștințele sale teore
tice și practice. Dezvoltarea

agriculturii socialiste necesită 
însă un număr tot mai mare 
de ingineri agronomi, zooteh- 
niști, mecanizatori, medici ve
terinari cu o înaltă calificare 
cît și ridicarea nivelului de 
cunoștințe agrozootehnice al 
țărănimii colectiviste. Noi, 
colectiviștii, vă dorim succes 
deplin în pregătirea profesio
nală și după absolvire vă aș
teptăm bucuroși să sosiți în 
mijlocul nostru.

Ion Teodorescu, din anul 
II agricultură, a citit versuri 
originale în care dă expresie 
simțămintelor de dragoste ce 
le nutresc studenții față de 
patrie și partid, legămîntului 
lor înflăcărat de a învăța și 
munci cu abnegație pentru 
făurirea belșugului întregului 
nostru popor.

De la tribuna adunării. 
Eroul Muncii Socialiste, Du
mitru Dumitru, a înfățișat ce. 
lor de față drumul dezvoltă
rii gospodăriei agricole de 
stat „Pietroiu" din regiunea 
București, adresînd un cald 
îndemn studenților de a stu
dia experiența unităților a- 
gricole fruntașe.

Au mai luat cuvîntul Aurel 
Olteanu, secretar al comite
tului de partid din institut, 
Safta Mihai, secretar al co
mitetului U.T.M., prof. univ. 
Furtunescu Alexandru și stu
denții Piriș Sultana, anul IV 
agricultură, Butoi Rodica, 
anul II agricultură și alții, 
în încheiere au luat cuvîntul 
tovarășii Ștefan Bălan și 
Virgil Trofin.

Tovarășul Ștefan Bălan, 
adjunct al ministrului Invă- 
țămîntului și Culturii, a vor
bit pe larg despre îmbunătă
țirea și dezvoltarea învăță- 
mîntului superior agricol în 
lumina recentelor hotărîri de 
partid și de stat, despre prac
tica în producție, despre mă
surile luate de minister pen
tru aplicarea hotărîrilor de 
partid și de stat, urînd în 
încheiere, tuturor profesori
lor și studenților succese în 
îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin și în încheierea anului 
universitar.

în cuvîntul său, tovarășul 
Virgil Trofin, prim secretar 
al C.C. al U.T.M., a arătat că 
evenimentul de uriașă însem
nătate al încheierii colectivi
zării agriculturii s-a înscris 
cu litere de aur în istoria 
poporului nostru, că întregul 
tineret a trăit acest eveni
ment mîndru de marile vic
torii obținute de popor sub 
conducerea partidului.

Vorbitorul a arătat marile 
perspective deschise în fața 
economiei noastre naționale, 
datoria tineretului de la ora
șe și sate, a tineretului stu
dios de a muncii cu devota
ment, în rîndurile întregului 
popor, pentru asigurarea vii-, 
torului său luminos. în legă
tură cu sarcinile ce revin ti
neretului în lumina recente
lor hotărîri de partid și de 
stat, vorbitorul a prezentat 
măsurile luate de plenara 
C.C. al U.T.M. din 28-29 
mai 1962. Un accent deo
sebit trebuie pus pe dez
voltarea și îmbunătățirea 
muncii politice de masă pen
tru creșterea continuă a con
științei politice și profesionale 
a studenților. Multă atenție 
trebuie să acorde organiza
țiile din aceste institute dez
voltării dragostei studenților 
pentru profesia de inginer a- 
gronom, hotărîrii de a merge, 
după absolvire, acolo unde 
este nevoie de ei, dorinței de 
a-și perfecționa continuu pre
gătirea profesională, de a-și 
forma o cultură bogată, baza
tă pe temelia de granit a 
învățăturii marxist-leniniste.

Adunarea a luat sfîrșit în- 
tr-o atmosferă de mare entu
ziasm. In aplauzele puternice 
ale participanților a fost a- 
doptată o telegramă adresată 
C.C. al P.M.R., tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. A- 
sistența, în picioare, a ova
ționat pentru Partidul Mun
citoresc Romîn și Comitetul 
său Central, pentru noi suc
cese în înfăptuirea politicii 
partidului de dezvoltare con
tinuă a economiei noastre so
cialiste.

RÎSUL LUI CARAGIALE
pon'derea artistică și cu populari
tatea crescîndă a operei. O con
sacrare oficială a avut-o caracteri
zarea făcută în 1885 de Maio- 
rescu, în cele cîfeva pagini în 
care s-a ocupat de „comediile 
domnului Caragiale"... El a susți
nut teza comicului gratuit, cu pre
texte politice, dar, de fapt, indi
ferent față de „politica de partid". 
Afirmafia a fost repetată cu sfinfe- 
nie în școala trecutului, iar în 
critică a reluaf-o Mihail Drago- 
mirescu, greoiul continuator al 
esteticii lui Maiorescu. Un elev 
al lui Dragomirescu, Scarlaf Stru- 
Jeanu, a dezvoltat-o într-un vo
lum care se ocupă de comicul lui 
Caragiale.

Ar mai fi de menționat și alte 
interpretări care au răpit comicu
lui energia satirică sau i-au răs
turnat înțelesurile. Ele n-au putut 
modifica reaejia spectatorilor și 
cititorilor. In ciuda numărului re
dus de reprezentafii și al celui 
dureros de mic al cititorilor de li
teratură, publicul „Scrisorii pier
dute", lectorii „Momenfelor" n-au 
rîs de abstracții, n-au prejuit gra
tuitatea comică sau „critica pros
tiei responsabile".

Caragiale răspunsese singur și

de Silvian losifescu

foarte limpede la întrebare, în 
mai multe rînduri. Foarte clar e 
un text din „Moftul romîn" — 
prima serie (1893). Intr-un articol 
care indică pozifia revistei se 
spune că „Moftul" nu rîde de po
por — de care rîd atîfia — ci de 
„poppor, ba cîte o dată și bob- 
bor". Așa cum a făcut distinefia 
între Romînia și romînism — 
vorbe care se pronun|ă și se scriu 
cu un singur „r“ — și „rrromî- 
nism” și „Rrromînia", „cu trei 
rrr I" Textul distinge între pa
triotism și șovinism, între dra
gostea de popor și frazele cu so
noritate de tinichea a celor care 
invocau demagogic „popporul”.

Infelesurile satirei lui Caragiale 
sînt arătate de asemenea dis
tincții. Opera le-a ilustrat 
limpede atunci cînd a vorbit cu 
simpafie despre lumea din „Nă
pasta" ori din „Arendașul romîn” 
și a rezervat acidul ironiei pentru 
„High-lefeul" lui Edgard Bosfan- 
daki și al Esmeraldei Piscopesco. 
Schimbarea de ton care izbește 
la Caragiale cînd trece de la o 
lume la alta, schimbare remar

cată de Ibrăileanu, e semnificativă 
și pentru finufa satirei, și pentru 
temelia ei ideologică.

Caragiale s-a format la revis
tele umoristice care — începînd 
de pe la 1860 — s-au ivit in 
număr din ce în ce mai mare. A 
scris între 1873 și 1875 la „Ghim
pele", a scos în 1877 revista 
„Claponul" pe care a scris-o 
singur. Preferinfa pentru publicis
tica de acest fel s-a prelungit la 
Caragiale pînă în ultimii ani ai 
viefii. In afară de cîteva proiecte 
neînfăptuite, a scos la patruzeci 
și cincizeci de ani seriile „Moftului 
romîn". La „Universul" în 1909 a 
publicat parodii de felul celor pe 
care le dăduse „Moftului".

Astfel, de timpuriu scrisul lui 
Caragiale s-a îndreptat spre ținte 
precise. Paginile din „Ghimpele" 
se opresc pe rînd asupra traiului 
din Bucureștiul înecat în noroi, 
ori asupra condifiei mizere de 
existenfă a micului gazetar. O 
cronică înfățișează chiar un ta
blou social de ansamblu. Traves
tite chinezeșfe, după modelul unei 
reviste mai vechi a lui Hașdeu,

sînt pomenite ironic procedeele 
electorale, politica financiară ori 
învăfămîntul de la 1874.

Nu orice rînd cu eficacitate 
comică a lui Caragiale este sati
ric. Uneori rîsul se naște ca un 
semn de vitalitate, are voioșie 
spontană. Alteori e colorat cu 
simpatie, cînd obiectul social sa 
schimbă, cînd în locul unui con
frate al lui Cafavencu se refera 
la o victimă, la Cănufă, bătut de 
jupîn, ori la Ion, tîrnuit de admi
ratorii măgarului cîntărej.

Dar comicul satiric domină, se 
încheagă scriere cu scriere, leagă 
prima comedie de ultimele schije 
din anii Berlinului. Flagranta 
nepotrivire dintre ceea ce era și 
ceea ce pretinde a fi lumea din 
jurul lui Caragiale e urmărită pe 
toate planurile și la toate nivelu
rile sociale, în camera prefectu
lui din „Scrisoarea pierdută" sau 
la simigeria unde Nae discută cu 
amicii săi despre finanfele țării. 
Contrastul comic fundamental se 
regăsește în lumea politică unde 
guvernul și opozifia se înjură, se 
ameninfă, se păruiesc și se îm
pacă brusc, așa cum se puteau 
împăca oricînd reprezentanții ce
lor două clase coalizate, burghe-

rii și moșierii. Se regăsește în 
golul violent al articolelor din 
„Răcnetul Carpafiior“, „Aurora" 
sau „Lumina", în familia lui Goe, 
în școala lui Rostogan, la balul 
din Tîrgul Mare, în conflictul vio
lent dintre grupul Gregoraschko 
și grupul Gudurau.

Un registru al mijloacelor co
mice neobișnuit de bogat și nu- 
anjat scoate la iveală ridicolul a- 
cesfei lumi. El învecinează zîm- 
beful abia mijit cu grotescul, nu- 
anfa stilistică și jocul de cuvinte 
facînd loc în special posibilități
lor unui rar artist al limbii. Proce
deele nu trăiesc prin sine. Rea
lismul l-a călăuzit pe Caragiale 
și în părerile despre artă și în 
practica artistică. Toate mijloa
cele se orientează spre adevărul 
caracterelor, dau naștere celei 
mai vii galerii de tipuri din cîte 
cunoaște literatura noastră. E una 
din trăsăturile care-l așează pe 
Caragiale printre cei mai de 
seamă satirici ai lumii.

Rîsul lui Caragiale l-a iritat pe 
politicianul burghez Sturdza pen
tru ca a fixat necrufător imaginea 
lui Sfurdza și a lumii lui. E toc
mai ceea ce dă pref și trăinicie 
unei opere care ne aparjine. Cul
tura socialistă e revendică, o răs- 
pîndește și o păstrează vie.

ÎNCEPÎND DE LUNI 4 IUNIE PE ECRANELE 

CAPITALEI VA RULA

ÎNVIEREA
SERIA 1 Șl A II-A

O producție a studioului „Mosfilmu 
după romanul lui Lev Tolstoi

In rolurile principale Taiiara Siomina 
și Evgheni Matveev
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GENEVA 81 (Agerpres). - 

Comitetul celor 18 state pentru 
dezarmare a reluat examina
rea propunerilor referitoare în 
special la etapa a doua a 
dezarmării generale și totale. 
La ședința plenară, care a a- 
vut loc la 30 mai sub preșe
dinția reprezentantei Suediei, 
au făcut declarații delegații 
S.U.A., Poloniei, RA.U„ 
U.R.S.S., Angliei și Italiei.

In expunerea sa, delegatul 
S.U.A. A. Dean a repetat argu
mentele de mult cunoscute ale 
puterilor occidentale în pro
blemele supuse spre exami
narea comitetului. Cuvîntarea 
reprezentantului Poloniei a 
constituit o analiză temeinică 
a măsurilor legate de etapa a 
doua a dezarmării prevăzute 
în ambele proiecte de docu
mente aflate pe masa comite
tului. Subliniind diferența 
profundă dintre măsurile eta
pei a doua prevăzute în pro
iectul sovietic de tratat și~ în 
schița americană, el a arătat 
că soluția propusă de Statele 
Unite nu poate duce la reali
zarea scopului spre care nă-

zuie»c taste popoarele # »- 
num® la lichidarea înxr-un 
viitor apropiat a pedelului 
unui război raeheCo-noclear.

V. A. Zorin, reprezesunhil 
sovietic, care a hxat ape. cu- 
vînttil, a sublinia: că propu
nerile sovietice sînt atrăgă
toare tocmai pentru că ele a- 
sigură lichidarea efectivă a 
pericolului unui război nuclear 
în aproximativ un an și jumă
tate, Intrucît statele nu vor 
mai dispune de mijloace de 
transportare la țintă a armei 
nucleare- Trei ani după in
trarea în vigoare a tratatului, 
spre sfîrșitul etapei a doua a 
dezarmării, pericolul dezlăn
țuirii unui război mondial ar 
dispare în întregime și pentru 
totdeauna. Sutele nu ar avea 
mijloace materiale pentru a 
duce un astfel de război.

El a arătat totodată că pro
punerile americane nu rezolvă 
sarcina principală — sarcina 
lichidării pericolului unui 
război nuclear — nici în prima, 
nici în a doua și nici in a 
treia etapă. Pericolul dezlăn
țuirii unui război mondial în

270 tineri din Cuba 
vor participa 
la Festivalul Vedere parțială a șantierelor navale „Neptun"

(R.D. Germană)

comun
MOSCOVA 31 (Agerpres). — 

TASS transmite : La Moscova 
s-a dat publicității comunica
tul comun sovieto-malez, sem
na: miercuri de N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S, și de Mo
dibo Keita, șeful statului și 
președintele guvernului Repu- 
Wirii Mali.

Convorbirile de la Moscova, 
se arată în comunicat, „au do
vedit, spre profunda satisfac
ție reciprocă a celor două 
părU că vederile guvernelor

„Vrem să trăim!“ S.UÂ contmuâ sâ transporte echipament
Proteste împotriva experiențelor nucleare americane

GENEVA 31 (Agerpres). — 
„Jos experiențele nucleare !'*, 
„Vrem să trăim!” — sub a- 
ceste lozinci au avut loc, la 29 
mai, în fața clădirii Palatului 
Națiunilor din Geneva o de
monstrație a femeilor elve
țiene împotriva continuării 
experiențelor nucleare, în a- 
părarea viitorului copiilor.

La demonstrație au partici
pat femei de diferite convin
geri politice, membre ale 
parlamentelor cantonale din 
partea Partidului Muncii din 
Elveția, activiste ale asociați
ilor și uniunilor de femei, so
ții de pastori, reprezentante 
ale organizațiilor de tineret. 
La demonstrație, care a du
rat mai mult de o oră, au 
participat, de asemenea, turis-

tele americane aflate la 
neva.

Ge-

Co-

întrevedere 
Dobrînin-Rusk

și personal militar in Tailanda

VIENA 31 (Agerpres). 
respondents Agerpres trans
mite : La Viena a avut loc o 
manifestație de protest împo
triva efectuării experiențelor 
cu arme nucleare. într-una 
din circumscripțiile capitalei 
Austriei, o coloană de mani- 
festanți a demonstrat cu pan
carte pe care se putea citi : 
„Războiul atomic înseamnă 
moarte”, „Noi vrem să trăim”, 
„Energia atomică să fie folosi
tă în scopuri pașnice”. De
monstranții au împărțit în 
stațiile de tramvai manifeste 
care cheamă la luptă împotri
va efectuării de experiențe 
arme nucleare.

WASHINGTON 31 (Ager
pres). - TASS transmite: 
După o întrerupere de o lună, 
la 30 mai, la Departamentul 
de Stat al S.U.A. a avut loc o 
întrevedere între A F. Do- 
brînin, ambasadorul UJLS.S. 
în Statele Unite, și D. Rusk, 
secretarul de stat al S.U-A. 
La întrevedere a continuat 
examinarea chestiunilor legate 
de reglementarea pașnică a 
problemei germane.

msricană a părăsit, de asemenea, 
Cta*wa indreptindu-se spre Tai- 
lerr'a'

Fscnri» unor știri din Bangkok, 
'« 30 sai a avut loc în capitala 
TataBdei o nouă întilnire secretă 
îxzre James Collins, comandantul 
șef al forțelor armate americane 
hi PeciSc, și Paul Harkins, co- 
■ mri raful trupelor americane din 
V.-emamul de sud și Tailanda. 
Den oxrunutul tratativelor lor nu 
a fost dat publicității, corespon- 
ăeem agențiilor de presă le pun 
5» legătură cu noile trans-
pc—— de efective militare in

„Stagnarea și bursa
Un articol al lui Walter Lippmann

NEW YORK 31 (Agerpres). 
— Ziarul „New York Herald 
Tribune” a publicat un artipol 
al ziaristului american Walter 
Lippmann intitulat „Stagna
rea și bursa”.

Referindu-se la scăderea 
cursului acțiunilor la bursă, 
carie continuă începînd din 
martie, Lippmann scrie: „Este 
greu de crezut că vînzarea in
tensă de acțiuni va lua repede 
sfîrșit. în cercurile oficiale 
din Washington se afirmă, și 
președintele însuși susține, că 
perspectivele activității de 
afaceri sînt favorabile și nu 
justifică pesimismul care 
domnește la bursă. Dar sînt 
motive să se creadă că aceasta

este un mod prea trandafiriu 
de a vedea lucrurile”.

Nu încape îndoială, subli
niază în continuare Lippmann. 
că valul 
zării de 
servă în 
pierderii 
lor de acțiuni în perspectivele 
acestora. Autorul articolului 
este de părere că pierderea 
încrederii se datoreze faptu
lui că „cercurile de afaceri an 
încetat să creadă că guvermJ 
își va ține promisiunea de a 
se apropia de asigurarea folo
sirii depline a capitalului ji 
forței de muncă și de înienr 
ficarea ritm: ‘ 
nomice”.

atât de mare al vin- 
acțiuni, care se ob- 
prezent. se datorește 
încrederii deținători -

A. — La »

li

Kt **

DJAKARTA. —
racue ei

• In Iran, după cum arată 
statisticile Organizației Mon
diale a Sănătății, 20 la mie 
din copii se nasc morți, 86 la 
mie mor înainte de vîrsta de 
un an, 215 la mie decedează 
în cursul primului an.

• In Spania franchistă fla
gelul tuberculozei face ravagii 
în rîndul copiilor. Pînă și pre
sa franchistă a fost nevoită 
să recunoască faptul că a- 
proximativ 52 la sută din ti
neretul spaniol este bolnav de 
tuberculoză.

Recorduri tragice

prietenească 
sovieto-romină la Moscova

C.C. al P.C.U.S., S. Astavln, 
șeful secției a V-a pentru Eu
ropa din Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., A. G. Țu- 
kanova, vicepreședinte al Aso
ciației de prietenie sovieto-ro- 
mînă, V, Pavlov, secretar al 
A.P.S.R., activiști cu munci de 
răspundere din aparatul C.C. 
al P.C.U.S. și funcționari su
periori ai Ministerului Aface
rilor Externe.

întâlnirea a decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie*

MOSCOVA 31 Coresponden
tul Agerpres transmite: Am
basadorul R. P. Romine la 
Moscova, Nicolae Guină, a or
ganizat o întâlnire prietenea
scă în saloanele ambasadei cu 
prilejul vizitei in Uniunea So
vietică a grupului de vechi 
membri ai Partidului Munci
toresc Romîn condus de tov. 
Gheorghe Stoica. La întilnire 
au participat Piotr Pospelov, di
rectorul Institutului de marx
ism-leninism de pe lingă

CONSFĂTUIREA COMISIEI ORGANIZAȚIEI
TARILOR SOCIALISTE PENTRU COLABORAREA

Drumul spre școala 
le este închis...

patru din cauza lip
sei clădirilor de școa
lă și a învățătorilor. 
„Copiii — scrie ziarul 
— învață stînd pe 
dușumea și tvând ca
ietele pe genunchi. 
Un alt ziar „Mail Sin- 
mun" relata la rîndul 
său că aproximativ 
5000 de copii din 
orașul Taegu, învață în 
aceleași condiții. Cu 
toate acestea oficiali
tățile sud-coreene au 
mărit din nou taxele 
școlare. Mulți copii 
sînt nevoiți să pără
sească școala înainte 
de a o termina.

Potrivit unei sta
tistici a O.N.U., 
în Coreea de 

Sud din 1000 nou 
născuți, 450 mor. Ci
fra, impresionantă prin 
mărimea și consecin
țele 
un 
că 
în 
bit 
de .
o vîrstă fragedă ei 
trebuie să-și 
o existență 
luptînd cu 
bolile etc., copiii oa
menilor muncii nu pot 
beneficia de un lucru 
important care afec
tează în mod deose-

ei, constituie și 
indiciu al faptului 

soarta celor ramași 
viafa este deose- 
de grea. In afară 
faptul că de la

cîștige 
mizeră 

foamea,

bif viitorul lor — in
struirea.

In Coreea de Sud, 
învăfămîntul public se 
degradează continuu. 
Multe școli au fort în
chise, sute de profe
sori și învățători se 
găsesc în închisori și 
lagăre de concentrare. 
Ce fac totuși copiii, 
acei puțini copii care 
merg la școală ?

In ziarul „Masan 
llbo" a apărut un ar
ticol în care se arată 
că elevii școlilor ele
mentare din Masan, 
(provincia Kiunsan) 
au fost anunțați că vor 
învăța numai două 
ore pe zi în loc de GH. PURCAREA I RETEGAN

U.R.S.S. și Republicii Mali 
coincid într-o serie de pro
bleme importante ale relațiilor 
internaționale actuale".

„Rezolvarea problemei de
zarmării ar crea, fără îndo
ială, condiții mult mai favora
bile ridicării nivelului de trai 
al populației tuturor țărilor și 
îndeosebi țărilor eliberate nu 
de mult sau care se eliberea
ză de sub jugul colonial și 
exploatare".

„Uniunea Sovietică și Repu
blica Mali condamnă cu ho- 
tărîre imperialismul și colo
nialismul în orice formă s-ar 
manifesta".

„în ceea ce privește situația 
din Africa, cele două părți 
condamnă cu hotărîre noua 
formă de colonialism care ur
mărește ca prin ajutor econo
mic să asigure menținerea ve
chilor privilegii coloniale și 
care prezintă o primejdie pen
tru independența statelor afri
cane și o piedică în calea spre 
unitatea și solidaritatea țări
lor africane 
lonială.

Cele două 
convingerea 
tabilirea drepturilor R. P. Chi
neze în O.N.U. este una din 
cele mai importante condiții 
pentru ca O.N.U. să desfă
șoare o activitate eficientă.

Partea maleză și-a exprimat 
satisfacția față de sprijinul și 
ajutorul dezinteresat acordat 
de U-R.S.S, popoarelor Africii 
și mișcării de eliberare națio
nală de pe continentul afri
can.

Cele două părți au căzut de 
acord asupra extinderii conti
nue a colaborării in toate do- 

!n Xeresul popoarelor 
din U-RjS.S și Mal: UJLS.S. 
va acorda sprijin tehnic și a- 
jutor material Republicii Mali 
în construirea unor noi obiec
tive și în pregătirea cadrelor 
naționale.

SOFIA 31 (Agerpres) — 
B.T.A. transmite: La Sofia 
a avut loc Consfătuirea inter
națională a celei de-a șasea 
Comisii a organizației țărilor 
socialiste pentru colaborare în 
domeniul transportului fero
viar. La consfătuire au parti
cipat reprezentanții admini
strației feroviare din R. P. 
Bulgaria, R. P. Chineză, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, R. P. 
Romînă. U.R.S.S., R. P. Un
gară, R. D. Vietnam. In ca-

litate de observatori au par
ticipat reprezentanți ai Co
misiei permanente a C.A.E.R. 
pentru colaborarea economică 
și tehnico-științifică în dome
niul transporturilor și al 
Uniunii Internaționale a Trans
porturilor.

La consfătuire au fost exa
minate problemele 
construcțiilor unor tipuri 
vagoane marfare și de < 
tori pentru transporturile 
ternaționale.

unificării
I de 
călă- 

in-

pe o bază antico-

părți își exprimă 
profundă că res-

Sesiunea
Executiv

Comitetului
al F.S.M

BUDAPESTA—L* 31 mai la Bu
dapesta și-a început lucrările cea 
de-a 25-a sesiune a Comitetului 
Executiv al Federației Sindicale 
Mondiale.

Comitetul Executiv al F.S.M. va 
analiza situația internațională și 
îndeplinirea programului de acți
uni și rezoluții adoptate de cel 
de-al V-lea Congres mondial al 
sindicatelor.

Louis Saillant, secretar general 
al F.S.M., a prezentat un raport 
la această problemă.

Participanții la sesiune vor 
cuta, -de asemenea, raportul 
zentat de Elena Teodorescu, secre
tar al F.S.M., cu privire la pre
gătirile celei de-a doua conferințe 
internaționale a femeilor munci
toare și propunerile cu privire la 
modificarea componenței Secreta
riatului, precum și alte probleme.

Delegația Consiliului Central al 
Sindicatelor din R. P. Romînă care 
participă la sesiune este condusă 
de Isac Martin, președintele C.C.S*

Solidari cu eroica luptă 
a poporului spaniol

MADRID 31 (Agerpres). — 
Oamenii muncii din diferite 
țări ale lumii continuă acțiu
nile de solidaritate cu lupta 
eroică a poporului spaniol îm
potriva asupririi, mizeriei și 
dictaturii fasciste a lui Franco.

„Sîntem solidari cu munci
torii spanioli care duc o 
lupta eroică împotriva tira
niei lui Franco”, se spune, 
printre altele, într-o rezoluție 
de protest adoptată de Sin
dicatul muncitorilor pietrari 
din Norvegia.

„Cerem eliberarea de ur
gență a celor arestați pentru 
participarea lor la grevele din 
Spania și satisfacerea tuturor 
revendicărilor legitime ale 
greviștilor".

împotriva dictaturii fasciste 
a lui Franco se pronunță ac
tiv și studenții norvegieni. Un 
mare grup de studenți au or
ganizat la Oslo o demonstrație

Demisia guvernului turc
ANKARA 31 (Agerpres). — 

Corespondenții din Ankara ai 
agențiilor occidentale de pre
să anunță că guvernul turc, 
prezidat de Ismet Inonu, a 
demisionat miercuri noaptea. 
Agenția France Presse rela
tează, că Ismet Inonu, după ce 
a prezentat demisia președin
telui GurseL, a luat cuvîntul 
în fața grupului parlamentar 
al partidului republican, de- 
clarînd că demisia cabinetu
lui său de coaliție (partidul

republican și partidul justi
ției) se datorește ridicării fără 
încetare de către partidul 
„justiției (care cuprinde nu
meroși mebri ai fostului par
tid al lui Menderes nr) a 
problemei amnistierii foștilor 
demnitari și funcționari ai 
partidului lui Menderes, fapt 
care a paralizat de mai bine 
de o lună întreaga activitate 
guvernamentală și parlamen
tară.

df»* 
pre-

parcurgînd străzile orașului 
cu pancarte pe care se putea 
citi: „Libertate muncitorilor 
spanioli!", „1962 să devină ul
timul an al dictaturii fasciste 
în Spania !", Jos fascismul

100 de profesori de la Uni
versitatea din Genova au 
semnat un manifest de solida- 
i’itate cu popoarele spaniol și 
portughez care luptă împotri
va dictaturilor fasciste ale lui 
Franco și Salazar. în manifest 
se aduce un salut călduros 
participanților la „mișcarea 
pentru libertate, care începe 
să zdruncine temeliile ultime
lor regimuri fasciste din 
ropa".

La Casa Sindicatelor 
Viena a avut loc un mare
ting de solidaritate cu eroicii 
greviști din Spania.

„Confederația Generală a 
Muncitorilor din Costa Rica 
salută cu căldură pe frații lor 
de clasă din Spania și le do
rește victorie deplină în lupta 
pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă, pentru liber
tate și democrație", se spune, 
printre altele, într-o declarație 
a muncitorilor organizați din 
Costa Rica care își exprimă 
totodată solidaritatea cu mun
citorii și studenții spanioli îm
potriva asupririi și mizeriei, 
împotriva dictaturii fran. 
chiste.

Eu-

din 
mi-

Măsurile de precauție

Doar 2 
din 162 erau 

sănătoși...
De curînd, în ziarul vest- 

german „Frankfurter Rund- 
schau a apărut un articol in
titulat „800 de copii în pri
mejdie. El ilustrează mizeria 
cumplită care domnește în- 
tr-un cartier muncitoresc din 
orașul Hanauer. Aici, o comi
sie medicală condusă de me
dicul primar Bury, care a fă
cut o anchetă asupra condiții
lor sanitare a ajuns la conclu
zia că „copii trăiesc în mize
rie, în locuințe atît de insa
lubre și în condiții neigienice 
care nici nu pot fi descrise". 
Din datele raportului comi
siei reiese că NUMAI DOI DIN 
162 DE COPII ASUPRA CĂ
RORA A FOST EFECTUAT 
SONDAJUL ERAU SĂNĂ
TOȘI. Toți ceilalți prezentau 
simptomele diferitelor boli și, 
ceea ce este mai grav, defi
ciențe de creștere.

„In cartierul mizer — scrie 
ziarul — îmbolnăvirile de ti
fos nu sînt o raritate". „Oa
menii din acest cartier — a 
arătat dr. Bury — se îmbol
năvesc des de febră tifoidă, 
rahitism, hepatită și alte boli 
infecțioase. Peste jumătate 
din numărul familiilor de aici 
sînt îndatorate pînă peste 
cap'.

Această fotografie reprodusă din 
revista italiană Nuova Genera- 
zione înfățișează soarta tragică a 
unor copii dintr-o fără a Americii 
Latine care se mai află încă sub 
dominația monopolurilor nord- 

americane.
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(Agerpres). — 
presă relatează 
spaniol Franco 
politicieni ai 

și-au transferat

MADRID 31 
Agențiile de 
că dictatorul 
și principalii 
regimului său,
în ultimul timp importante 
sume de bani în străinătate 
și în special în Maroc 
nezuela.

Observatorii politici 
treabă dacă nu cumva
se pregătește pentru eventua
litatea că va fi silit să fugă 
din țară.

și Ve-

se în- 
Franco

♦

încheierea lucrărilor 
sesiunii Consiliului 

executiv al U.N.E.S.C.O.
PARIS 31 (Agerpres). — La 

Paris și-a încheiat lucrările 
cea de-a 61-a sesiune a Con
siliului executiv al U.N.E.S.C.O, 
(Organizația Națiunilor Unite 
pentru problemele învățămîn- 
tului, științei și culturii).

Sesiunea a luat în discuție 
probleme care sînt de o mare 
însemnătate pentru consolida
rea păcii și îmbunătățirea în
țelegerii între popoare. Sesiu
nea a adoptat o rezoluție cu 
privire la studierea de către 
U.N.E.S.C.O. a urmărilor eco
nomice și sociale ale dezar
mării, o rezoluție prin care 
cheamă să se intensifice acti
vitatea îndreptată împotriva 
propagandei de război, de a- 
gresiune, vrajbă și ură între 
popoare, precum și o rezoluție 
cu privire la popularizarea în 
rîndurile tineretului a ideilor 
păcii, respectului reciproc și 
înțelegerii între popoare. în 
afară de aceasta, la propu
nerea Uniunii Sovietice, pe or
dinea de zi a celei de-a 
12-a conferințe generale a 
U.N.E.S.C.O., care va avea loc 
în curînd, a fost inclusă pro
blema rolului U.N.E.S.C.O. în 
ceea ce privește acordarea in
dependenței țărilor coloniale*


