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decembrie. Clopoțelul a

Populare Polone, Re
populare Romîne, Re
populare Ungare și 
Republicilor Sovietice

Utilaj de mare tehnicitate, fiori și multă lumină. In aceste condiții lucrează muncitorii fesătonei de relon „Tuoor Vladimirescu 
Capitală. In fotografie : Hala de preparafie.

Proletari din toate țările, uniți-vă!

tineretului
cu privire 

la deschiderea celei 
de-a 17-a sesiuni 

a Consiliului 
de Ajutor Economic 

Reciproc
Azi 14 decembrie 1962 își 

începe lucrările la București 
cea de-a 17-a sesiune a Con
siliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

La lucrările sesiunii partici
pă delegațiile Republicii Popu
lare Bulgaria, Republicii So
cialiste Cehoslovace, Republi
cii Democrate Germane, Repu
blicii Populare Mongole, Re
publicii 
publicii 
publicii 
Uniunii
Socialiste.Foto : AGERPRES

In întâmpinarea
aniversării Republicii

Alte întreprinderi „15 ani de
au îndeplinit planul anual

V țțnoua Ciclu de conferințe

Muncitor
Vineri, 14 decembrie 1962

ELEVI, VINE VACANTA!
CUM V-0 PREGĂTIT!?

22
sunat sfîrșitul ultimei ore din 
acest prim trimestru al anu
lui școlar. „La revedere clasă, 
ne vom reîntîln- peste 18 zile, 
într-un nou trimestru în care 
dorim să dobindim mai bune 
rezultate Ia învățătură“ — par 
a spune chipurile voioase ale 
elevilor.

Dar n-a venit vacanța ! — 
veți spune. Aveți dreptate, 
ina sînt însă doar cîteva zile 
pînă la vacanță, așa că ne pu
tem permite să o anticipăm.

De altfel, cei care răspund 
de organizarea vacanței —- 
școlile, organizațiile U.T.M., 
comitetele regionale, raionale 
și orășenești U.T.M., sub în
drumarea organizațiilor de 
partid — se preocupă de pe 
acum să stabilească și să pre
gătească pentru vacanță acti
vități dintre cele mai intere
sante, recreative și educative. 
Se plănuiește organizarea a 
numeroase excursii și drumeții, 
a unor competiții sportive, vi
zionarea ăe spectacole, vizi
tarea muzeelor, organizarea 
revelioanelor etc.

Să ne imaginăm că ați pus 
de o parte ghiozdanul de 
școală, le-ați arătat părinților 
caietele de note aducîndu-le 

aceasta bucuria de a ști că 
copii silitori. Vă bucurați 
puteți sta mai mult acasă 
părinții și frații voștri, că 
puteți juca mai mult; cei

• încă o unitate industrială importantă din regiunea Ar
geș — întreprinderea de poduri metalice și prefabricate din 
beton Pitești — și-a realizat planul anual Ia toți indicii 
înainte de termen.

Graficele afișate în incinta întreprinderii arată că aici 
productivitatea muncii a fost depășită în mod ritmic față 
de plan ceea ce a determinat o depășire regulată a planu
lui de producție. Folosind metode tehnologice moderne, co
lectivul acestei întreprinderi a îmbunătățit calitatea produ
selor și a obținut economii suplimentare la prețul de cost.

Au mai anunțat îndeplinirea planului anual alte 25 de 
întreprinderi din regiune, printre care întreprinderile fo
restiere Jiblea, Rucăr și Stîlpeni, Trustul minier Argeș, fa
bricile de conserve din Rîureni și Băiculești.

se intitulează 
spectacol, cu 

și-a îmbogățit 
brigada

• Petroliștii trustului de foraj Moinești au îndeplinit pla
nul anual de producție cu trei săptămîni mai devreme. 
Folosirea în proporție de 95 Ia sută a forajului cu turbina 
a permis creșterea vitezei de foraj cu 11,6 la sută față de 
anul trecut. Petroliștii din Moinești au săpat în plus față 
de plan de la începutul anului, 5 078 metri liniari ceea ce 
reprezintă o creștere de 4,6 Ia sută față de anul 1961. Rea
lizările dobîndite de petroliștii din cadrul acestui trust se 
datoresc în primul rînd creșterii productivității muncii ca 
urmare a aplicării unor metode tehnice avansate.

Așa 
noul 
care 
repertoriul 
artistică de agitație a 
căminului cultural din 
comuna Ștorobăneasa, 
raionul Alexandria. 
El oglindește realiză
rile din sat în cei 15 
ani de la proclama
rea Republicii Popu
lare Romîne. „Înflo
rește satul meu“, 
..Dragă mi-e comuna 
mea". „Numai cînt și 
veselie este în gospo
dărie“ și altele, sînt 
numai cîteva din

care
despre

vor- 
viața

• Colectivul uneia dintre cele mai noi unități industriale 
din regiunea Oltenia — Fabrica de plăci aglomerate din 
lemn din cadrul complexului de industrializare a lemnului 
din Tg. Jiu — intrată anul acesta în producție — a înde
plinit planul anual la producția globală șî marfă. Totodată 
colectivul acestei unități a îmbunătățit simțitor calitatea 
plăcilor aglomerate.

A îndeplinit planul anual de producție șî colectivul Fa
bricii de placaj și parchete din cadrul complexului.

• Fabrica de confecții „Proletarul Roșu” din Bîrlad este 
cea de-a 20-a întreprindere din regiunea Iași care a înde
plinit planul anual. De la începutul anului, colectivul acestei 
fabrici a realizat economii suplimentare la prețul de cost 
în valoare de 513 000 lei.

S. M, T. - urile 
și-au depășit planul 
anual de producție

Fată din satul Tilișca.

Foto : I. CUCU

a-
să

Stațiunile de mașini și trac
toare au realizat planul anual 
de producție în proporție de 
111 la sută.

încheierea colectivizării 
griculturii a permis S.M.T.
folosească mai rațional trac
toarele și mașinile agricole, să 
execute un volum sporit de 
lucrări la un nivel agrotehnic 
superior și într-un timp mai 
scurt decît în anii trecuți. Me
canizatorii au semănat în pri
măvara acestui an porumb pe 
o suprafață cu 40 la sută mai 
mare, volumul lucrărilor de 
întreținere a culturilor prăși- 
toare depășește cu 50 la sută 
pe cel din anul trecut, iar re
coltarea păioaselor cu 55 la 
sută.

Contribuția mecanizatorilor 
la efectuarea lucrărilor agri
cole în timpul optim s-a con
cretizat în producțiile bune 
realizate de numeroase unități 
agricole socialiste pe care le 
servesc. Gospodăriile colective 
din comunele Cioroiu, Gosta- 
vățu, Slăveni, Traian din raza 
de activitate a S.M.T. Caracal, 
de pildă, au realizat, în ciuda 
timpului secetos, producții me
dii de grîu de cîte 1 700-1 950 
kg la hectar și cîte aproape 
3 000 kg porumb boabe la hec
tar.

Totodată stațiunile de ma
șini și tractoare au sprijinit 
într-o măsură mai mare gos
podăriile colective în punerea 
în valoare a noi terenuri, pre
gătirea suprafețelor destinate 
plantării pomilor și viței de 
vie și altor lucrări.

(Agerpres)

cintecele 
besc 
nouă a satului, a oa
menilor.

Snectacolul a fost 
prezentat în premie
ră. în fa(a a peste 
500 de spectatori din 
comuna Ștorobăneasa.

Interpreții sînt ti
neri și tinere colecti
viste din sat, artiști 
amatori talentați ca: 
Ion Jifta, Șchiopa 
Marin, Tudor Pelea- 
nu și alții.

IONEL TRIFU
profesor

Cu prilejul aniversării a 15 ani de la procla
marea R. P. Romîne, Consiliul pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științifice din cadrul Comi
tetului de stat pentru cultură și artă organizează 
un ciclu de conferințe cu tema „Republica Popu
lară Romînă — patria noastră socialistă“.

Prima din aceste conferințe, cu titlul „Țara 
întreagă un imens șantier“, s-a ținut pînă acum 
în numeroase sate, comune, centre muncitorești 
și orașe din întreaga țară. în continuare vor mai 
fi prezentate conferințele „Bunăstarea poporului — 
țelul suprem al politicii Partidului Muncitoresc 
Romîn“, „15 ani de la proclamarea Republicii 
Populare Romîne“, „Cultura — bun al întregului 
popor“ și „Republica Populară Romînă pe glob — 
ieri și azi“,

(Agerpres)

cu 
au 
că 
cu 
vă 
care ați locuit la cămine și in
ternate și ați fost departe de 
părinț', de casă, i-ați revăzut, 
le-ați povestit impresiile din 
zilele de școală și vă bucurați 
împreună că 18 zile veți sta 
alături de ei.

V-ați gîndit ce s.ă faceți cu 
timpul care stă atît de darnic 
la dispoziția voastră ? Să ne 
amintim puțin de vacanțele 
trecute — cum v-au plăcut ? 
Mult, mult de tot veți spune. 
Am petrecut minunat!

Da, sînt frumoase vacanțele 
noastre școlare, astăzi. Părin
tele iubit al tineretului — 
partidul — veghează ca fie
care vacanță să fie mai fru-

moașă de cît cea precedentă, 
să aducă mai multe bucurii. 
Așa va fi și anul acesta.

Nu uitați, vă așteaptă un 
nou trimestru de școală, mai 
greu decît cel precedent. Tre
buie să aveți puteri sporite 
pentru a obține note și mai 
bune la lecții. Odihniți-vă deci 
cît mai mult.

Desigur, vreți să participați, 
o dată sau de două ori pe 
săptămînă, la diferite activi
tăți interesante, tinerești, ală
turi de colegii voștri, de tineri 
muncitori și colectiviști. Veți 
avea posibilitatea. Organiza
țiile U.T.M. și conducerile șco
lilor au la îndemină o bogată 
experiență privind organiza
rea unor frumoase acțiuni de 
vacanță. Folosind această ex
periență ele se preocupă de 
pe acum, sub îndrumarea or
ganizațiilor de partid, să sta
bilească pentru vacanță acti
vități atractive pentru a vă 
oferi posibilitatea să îmbinați 
recrearea cu odihna activă. 
Veți fi întrebați la ce activi
tăți doriți să participați, cum 
să fie organizate acestea. Ve- 
niți cu cît mai multe sugestii; 
doar pentru voi se organizează 
aceste acțiuni, pentru ca să 
trăiți intens zilele de vacanță, 
să aveți cît mai multe bucurii, 
să vă rămînă frumoase amin
tiri.

In timpul trimestrului șco
lar. cea mai mare parte a 
timpului l-ați petrecut în clase, 
în camera de lucru acasă, 
pregătind lecțiile. Acum a- 
veți timp să stați mai mult în 
aer liber, să vă jucați, să fa
ceți sport, să vă plimbați. 
Obrajii se vor împurpura de 
aerul puternic și dătător de 
sănătate al iernii.

Mulți dintre voi veți putea 
participa la frumoasele dru
meții și excursii pe care șco
lile, împreună cu organizațiile 
U.T.M. se preocupă să le or
ganizeze. Firește că vă bucu
ră ; veți avea posibilitatea să 
cunoașteți mai bine orașul, 
ținutul natal. înfăptuirile do
bîndite în anii republicii noas-

Prin muncă patriotică
Tireretul din regi

unea Suceava a a- 
dus anul acesta o 
contribuție însem
nată la o serie de 
largi acțiuni. Prin 
munca patriotică a 
tineretului au fost 
împădurite anul a- 
cesta peste 2 100 ha, 
în frunte situîndu-se 
tinerii din raioanele 
Gura Humorului,

Fălticeni, Vatra Dor
itei care au împă
durit cele mai mari 
suprafețe. în raioa
nele Săveni, Boto
șani, Dorohoi tine
rii au curățat și în
treținut peste 57 000 
ha pășuni și finețe. 
Ei au contribuit, de 
asemenea, Ia ridica
rea celor aproape 
1 600 de construcții

agrozootehnice, 
și la amenajarea 
416 ha terenuri pen
tru irigat.

Economiile reali
zate prin munca pa
triotică a tineretului 
sucevean în acest 
an se ridică la a- 
proape 10 milioane 
lei.

ca 
a

(Agerpres)

Noi instalații feroviare 
de centralizare electrodinamică

tre care, în curînd, va împli
ni 15 ani de existență; să 
urcați pe piscurile munților, 
să admirați frumusețea peisa
jelor patriei. Ce minunat e să 
fii cetățean ai Republicii noa
stre, ce mîndrie 1 O să vedeți 
cu ochii voștri cît s-a construit, 
ce s-a construit, pentru cine, 
îi veți cunoaște mai bine pe 
harnicii constructori, pe oa
menii muncii care dau viață 
chemărilor partidului.

Organizatorii excursiilor vor 
trebui să dovedească multă 
grijă pentru rezolvarea pro
blemelor gospodărești de care 
depinde izbutirea excursiei; 
să ia măsuri privitoare Ia asi
gurarea alimentației, a cază
rii, să stabilească din vreme 
itinerariile.

Să răsfoim împreună, mai 
departe, calendarul apropiatei 
vacanțe. Nu vreți să lipsiți de 
la întrecerile sportive, de ia 
tradiționalele concursuri de 
săniuțe (aceasta dacă zăpada 
va cădea darnică pe derdelu- 
șuri). Foarte bine 1 Organiza
țiile U.T.M. și conducerile 
școlilor să se gîndească la or
ganizarea unor asemenea ma
nifestări sportive ca, de pildă, 
concursuri de schi, de patinaj 
și alte competiții sportive care 
Bă se desfășoare în săli, cînd 
timpul va fi nefavorabil. Dacă 
vă pasionează, nu fiți absenți 
atunci cînd acestea se vor 
desfășura.

Biblioteca este plină de 
cărți și ați vrea să Ie citiți pe 
toate. Desigur, aceasta nu se 
poate realiza. Profesorii șl or
ganizațiile U.T.M. vă vor re
comanda cc să citiți în va
canță, vă vor îndruma să a- 
Iegeți cele mai frumoase cărți 
pentru lectură. In orice caz, 
să nu treacă o zi de vacanță 
fără să citiți cîteva file. La 
teatre, Ia casele de cultură, la 
casele și palatul pionierilor, la 
căminele culturale se vor pre
zenta numeroase spectacole, 
pe ecranele cinematografelor 
rulează filme bune. Școala si 
organizațiile U.T.M. vor or
ganiza vizionarea în colectiv 
a acestor spectacole, așa că 
puteți participa la acelea care 
vă plac mai mult.

La 30 Decembrie se împli
nesc 15 ani de la proclamarea 
Republicii, sub soarele căreia 
mulți dintre voi v-ați născut 
și ați făcut primii pași în 
școală. Vacanța voastră se 
desfășoară sub semnul acestei 
sărbători. în cinstea aniversă
rii Republicii, se vor organiza 
numeroase manifestări cultu- 
ral-artistice, la care veți putea 
și voi participa alături de ti
nerii muncitori, de colectiviști, 
de părinții și frații voștri. La 
casele de cultură, la cluburi și

„Scînteia tineretului"
In scopul modernizării pro

ceselor de exploatare feroviară 
au fost date recent în funcțiu
ne instalațiile de centralizare 
electrodinamică din stațiile 
C.F.R. Filiași și Lugoj. Se înlă
tură astfel complet munca 
manuală de acționare a ma- 
cazelor și semnalelor. Totoda
tă, timpul de dirijare a trenu
rilor a fost scurtat de la circa

10 minute la numai 10-12 se
cunde, ceea ce duce la spori
rea. capacității de tranzitare a 
stațiilor de cale ferată.

Sistemul de dirijare al trafi
cului feroviar cu ajutorul in
stalațiilor de centralizare elec
trodinamică este introdus în 
peste 30 de stații de cale fe
rată din țara noastră.

(Agerpres)

(Continuare în pag. a 4-a)

Pregătesc producția anului viitor
Cifrele de plan pe anul 1963 — în 

de muncitori, ingineri și
dezbaterea colectivelor 
tehnicieni

Țiței mai mult, mai ieftin!
Petroliștii de la Țicleni s-au fă- 

cut cunoscuji an de an prin succe
sele obținute în îndeplinirea sar
cinilor de plan și a angajamente
lor luate în întrecerea socialistă. 
Cu multă răspundere și spirit gos
podăresc ei și-au pregătit de fie
care dată cona'ifii pentru ca din 
primele zile ale unui nou an, 
producția să se desfășoare în 
mod ritmic, să se realizeze pro
duse

Cu 
ferea 
1963, 
sibilitățile pe care le au, 
vele de care dispun, 
în adunarea de dezbatere a sar
cinilor de producție pe anul 1963. 
ei au făcut numeroase propuneri 
și și-au exprimat convingerea că

de bună calitate.
mult timp înainte de dezba- 
cifrelor de plan pe anul 
muncitorii au analizat po

rezer- 
Ds aceea,

sarcinile pot fi îndeplinite și de
pășite.

Majoritatea celor care au luat 
cuvîntul au insistat asupra posi
bilităților ce există în direcția re
ducerii prefului de cost. Este 
foarte important să realizezi pro
ducții mai mari, dar tot atît de 
important este ca acestea să se 
obțină cu cheltuieli cît mai mici. 
Economiile constituie un factor 
principal în creșterea bunăstării ■ 
oamenilor muncii în dezvoltarea 
oafriei noastre socialiste.

— Am să dau un exemplu — 
spunea în adunare inginerul Ni- 
colae Toma. La sondele cu pom
pai de adîncime gazele au fost 
valorificate pînă acum în prea 
mică măsură. Dacă am introduce 
la aceste sonde comDresoare ac
ționate d* balansiere l-ar putea

capta întreaga cantitate de gaze, 
iar prin dezbenzinarea acestora 
am putea mări producția de ga
zolină.

Tînărul 
iocaru a 
la fel de 
presoare, 
aezbenzinare nu funcționează con
tinuu. Din această cauză se pier
de o însemnată cantitate de gaze 
de sondă. Unele întreruperi sînt 
cauzate 
apar în 
această 
a venit 
qure o 
tare cu 
construirea acestei rețele, fie prin- 
Ir-o dublă conectare. „Nu este sin
gura rezervă pe care o avem la 
îndemînă, a continuat el. Există

maistru Constantin Co- 
ridicat o altă problemă 
importantă. Unele com- 
arăfa el, sau stafii de

de anumite defecțiuni ce 
rețeaua electrică. Studiind 
problemă tînărul maistru 
cu propunerea să se asi- 
coloană dublă de alimen- 
energie electrică, fie prin

multe locuri ele producție unde 
introducerea unor dispozitive sim
ple condiționează realizarea, fără 
eforturi, sau investiții. a unei 
producții mai mari. Un exemplu : 
apa sărată captată pentru injec
tarea în zăcămînt, cu tot procesul 
actual de separare, antrenează 
în bazinul de captare importante 
cantități de tijei. N-am putea cîș- 
liga acest t'te> I Cred că da. In 
acest sens aș vrea să fac propu
nerea ca bazinele respective să 
fie prevăzute cu sorburi mobile. 
Dinfr-un calcul sumar pe care

I. BARAC
corespondentul 

„Scìnteti tineretului" 
pentru regiunea Oltenia

(Continuare în pag. a 4-a)

T
DIN PROPUNERILE FĂCUTE 
IN CADRUL ADUNĂRILOR :

LA RAFINĂRIA „LAZĂR EDELEANU” — PLOIEȘTI

ELENA STOICA — mun
citoare — secția energetică:

• Unele electromotoare 
scoase din uz se pot repara 
și rebobina. în acest fel 
s-ar putea economisi anual 
15 000—20 000 lei.

• Economii însemnate 
s-ar putea obține dacă une 
le întrerupătoare tripolare 
cutii de distribuție, apara
te electrice, nu s-ar mai 
repara la Cîmpina, ci în 
cadrul atelierului 
al rafinăriei (s-ar 
cheltuielile de transport).

electric 
reduce

GHEORGHE PURCĂRO- 
IU — maistru — secția ra
finărie :

• Instalarea unui tablou 
AMC Ia instalația de rec
tificare. întrucît fabricarea 
beuzinelor 65—80. 65—90, 
cer măsurători foarte exac
te. Se va îmbunătăți astfel 
mult calitatea produselor.

OVIDIU COMAN — in
giner — secția distilărie:

• Rezolvarea problemei 
răcirii benzinei ușoare Ia 
secția DA-, ar aduce anual 
economii suplimentare în 
valoare de 50 000 lei

,J

IKmWl
PATRIA
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Dar 
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adunare generală în 
discutat acest lucru. La 
am invitat mai mulți 
printre care ți pe tov. 
care a luat ți cuvîntul.

un caiet, numai o teză are 
Teza la zooigienă care 

maximă

Repetiție la cercul de balet al Școlii populare de arfă din Tg. Mureș. 
Foto: IOAN OSMULIKEVICI

pe maistrul 
Florea ?” Tinerii ne-au 
diferit, în funcție de 
lor personalitate și de 
care comunistul Antonie
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cei sărbătoriți

înlocuitor al bronzuluiStrung semiautomat

ȘTIINȚA «ȘTIINȚANȚA« ȘTIINȚA
„S T I M U L“

Pentru cei aproape 3 000 de 
tineri aflați în pragul majo
ratului. la cluburile muncito
rești din orașul Cluj, la casa 
de cultură a studenților și la 
căminele culturale din comu
nele vecine orașului, au fost 
organizate numeroase manife
stări cultural-educative.

La clubul Metalul, aproape 
200 de tineri au ascultat con
ferința „Ce a dat regimul de
mocrat-popular tineretului“ 
prezentată de Vasile Peteanu 
de la filiala Academiei R.P.R. 
din Cluj. Tot aici tinerii mun
citori, elevi și studenți au as
cultat recenzia romanului „Așa 
s-a călit oțelul“ de 
ski.

Alte numeroase 
prezentate la Casa
a studenților, la întreprinderi
le „Carbochim”, „Filimon Sîr- 
bu“ și „Victoria“, -au fost ur
mate de vizite la muzee, de 
întîlniri cu fruntași în produc
ție. cu scriitori clujeni etc. Cu 
această ocazie, tinerii au a- 
vut posibilitatea să cunoască 
și mai bine trecutul eroic de 
luptă al clasei muncitoare, 
lupta neîncetată a eroilor co
muniști și uteciști pentru via-

expuneri 
de cultură

ța noastră minunată de azi, 
munca entuziastă a construc
torilor de pe marele șantier 
al socialismului din patria 
noastră.

La clubul muncitorilor Fa
bricii de țigarete a avut loc o 
întîlnire cu muncitori fruntași 
în întrecerea socialistă. Tine
rii care participă aici la ac
țiunile organizate în cinstea 
majoratului, au învățat cînte- 
ce revoluționare și patriotice.

S-au organizat audiții mu
zicale în cadrul cărora tinerii 
au ascultat cîntece patriotice, 
bucăți simfonice, cîntece popu
lare etc. Tinerii de la Atelie
rele „16 Februarie”, s-au în- 
tîlniț cu strungarul fruntaș 
Salonta Ion.

în zilele care au mai rămas 
pînă la sărbătorirea festivă a 
majoratului vor mai fi orga
nizate la cluburile clujene ex
puneri, vizite la locuri istori
ce. concursuri de dans, seri 
poezie etc.

• Peste 300 de tineri
muncitori, studenți și elevi 
din orașul Fălticeni au luat 
parte la o seară literară cu 
tema „De-o vîrstă cu liber-8
tatea patriei" organizată la| 
Casa de cultură. 8

8
• La clubul „I. C. Frimu“ 8 

din orașul Timișoara s-au g 
întâlnit 120 de tineri care 8 
împlinesc 18 ani. Tovarășul 8 
Nicuiăieș Daniel, instructor | 
al comitetului orășenesc de 8 
partid, Ie-a vorbit despre 8 
drepturile și îndatoririle g 
tineretului d:n țara noastră. °
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88 Tinerii au asistat
8 un spectacol pregătit pen- 8 
g tru ei de formația artistică 8 
0 a clubului C.F.R.

8
• Pentru tinerii de 18 8 

ani, eievi ai Școlii agricole 8 
Mediaș, comitetul U.T.M. g 
al școlii a organizat expu-8 
neri pe asemenea teme: 8 
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a școala tehnică veterinară• 

din Rădăuți, tezele de stîr- 
șit de trimestru sînt pe ter

minate.
Istă cele 120 de caiete cu tezele 

celor 120 de elevi din anul III. 
Pe o mare parte sînt note mari 
— 8, 9, dar din cele 120 teze, 
numai 
nota 10.
a primit nota maximă aparține 
elevului Fănică Buhalschi. El este 
țiul unor colectiviști din comuna 
Havrîna, raionul Dorohoi. A 
terminat școala profesională cu 
medii foarte mari la examen. A- 
poi, a lucrat în produejie la sec
torul zootehnic al unei gospodării 
de stat.

Anul acesta consiliul de condu
cere al G.A.C. din Havrîna 
i-a propus să învețe mai departe.

Și iată-l pe elevul Buhalschi care 
își sărbătorește majoratul cu nota 
10 printre cei mai buni 
din școală. Străduinja lui 
a învăfa va face ca G.A.C. Ha
vrîna unde este așteptat, să aibă, 
peste un an, un bun tehnician ve
terinar și — poate — peste mai 
mulfi ani, un medic veterinar, 
după cum este și dorinfa tînăru- 
lui.

La uzina de utilaj 
mecanic din Wro- 
clav (R. P. Polonă) 
s-a fabricat primul 
lot de strunguri se
miautomate „TBM- 
10“ prevăzute cu dis
pozitive hidraulice de 
copiat. Mașinile sînt

ION RUS 
corespondentul 

„Scînteii tineretului“ 
pentru regiunea Cluj

8
8
8
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f .. „
8 inului de tip nou“, „Știința 8 

și religia“, „Constituția 8 
R.P.R.” Expunerile au fost g 
urmate de discuții și vi- 8 
zionări de filme. Formația 8 
artistică a școlii pregătește g 
un spectacol dedicat tineri- 8 
lor care vor fi în curînd 8 
sărbătoriți. g
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n uzina noastră sînt 
mulți tovarăși în 
vîrstă, cu o mare 
vechime în produc
ție, lucrători cu o 
înaltă calificare, 
oameni cu o boga

tă experiență de viață. Ei sînt 
iubiți și prețuiți de întregul co
lectiv ; sfatul lor în muncă ori 
în viața de toate zilele este pri
mit și urmat. îndeosebi tinerii 
sînt aceia care — cu receptivi
tatea proprie vîrstei lor — be
neficiază de acest izvor nesecat 
de înțelepciune și cunoștințe pe 
care l-a acumulat generația vîr- 
stnică. Și nu puțini sînt aceia 
care împrumută de Ia maistrul 
ori lucrătorul mai în vîrstă lin
gă care și-au început ori își 
trăiesc acum viața de uzină, 
chiar felul lui de a se purta și 
de a vorbi.

Un asemenea om, de mare 
prestigiu în uzina noastră este 
și maistrul Antonie Florea. De 
ce îl iubesc tinerii pe comuni
stul Antonie Florea. pe „nea 
Antonică” cum îi spun cu fami
liaritate ? Iată subiectul anche
tei întreprinse de postul nostru 
de corespondenți voluntari prin
tre tinerii sectorului montaj, un
de tovarășul Antonie 
este maistru principal.

— De ce îl iubesc pe 
tonică ? — ne întoarce 
tran întrebarea. E, ca
așa, o dragoste veche, încă de pe 
cînd eram ucenic... Făceam de 
puțină vreme practică în secția 
al cărei șef era tovarășul Anto
nie. Și într-o zi mă aud strigat: 
„Ioane, vino să studiem niște 
desene !” 11 știți pe nea Anto
nică : înalt, voiuic. Iar eu ? 
Eram abia de-o șchioapă și nu 
mă deosebeam cu nimic de cei
lalți colegi. El însă mă știa de 
acum pe numele mic... Am stu
diat desenul, plin de înfrigurare, 
încercînd să memorez totul din- 
tr-odată, iar tov. Antonie, calm 
și preocupat de parcă atunci 
făcea prima oară nn asemenea 
lucru. Și doar era vorba de 
nișto piese simple, necesare gre
blelor cu tracțiune animală... 
Apoi, m-a luat pe mine și pe

Sectorul nr. 1 fermentație 
al fabricii de antibioti
ce din Iași. Aplecată a- 

supra ustensilelor de labora
tor, atentă, Cecilia Ghiga face 
analiza penicilinei. Este o fată 
nu prea înaltă, cu ochi
prut, veselă. In acest an pă
șește pragul majoratului. Lu
crează aci din aprilie 1961, a- 
dică după absolvirea școlii 
profesionale de chimie din 
Iași. Numele ei stă, în fiecare 
lună, alături de ale fruntași
lor întrecerii socialiste. Tot
odată, Cecilia Ghiga este o 
pasionată artistă amatoare — 
membră a echipei de dansuri 
și a brigăzii artistice de agita
ție din fabrică. Ce-și dorește 
ea ? Să ajungă inginer chi
mist Și să lucreze apoi tot în 
fabrica ieșeană de antibiotice- 
Notele obținute pînă acum, în 
clasa a VIII-a a liceului se
ral, arată că visul ei se va 
împlini, așa cum se împlinesc 
visurile tuturor tinerilor din 
patria noastră, ale căror aspi
rații se bucură de sprijinul 
părintesc al partidului.

Nu este aviator, dar îi plac 
înălțimile. îi place ne
spus de mult, lui Teo

dor Bichel, zidar la șantierul 
de locuințe din Suceava, să 
urce tot mai sus pe schele, să 
înalțe zidurile blocurilor ma
sive care întineresc orașul 
străvechi. De curînd a împli
nit 18 ani și își va sărbători 
majoratul, dar acești 18 ani 
pentru Bichel, zidarul suce
vean, sînt, asemenea unui ur
cuș pe schele. Orfan de tată, 
crescut de mic în casa de co
pii, a cunoscut grija partidului 
și a statului. La școala de 
meserii din Suceava a învățat 
zidăria, meserie pe care a în
drăgit-o de mic. Acum un an, 
cînd a absolvit școala de me
serii, a fost repartizat pe șan
tierul de construcții. De atunci 
lucrează în echipa de zidari, 
condusă de Bordeianu Con
stantin. Și tot de atunci este 
mereu prezent la lupta echi
pei pentru calitatea și preda
rea la timp a lucrărilor de zi
dărie.

Nu e puțin lucru să-ți ser
bezi majoratul ca fruntaș în 
producție.

încă cîțiva ucenici și tie-a 
să executăm singuri piesele 
diate. Da, a avut încredere 
noi! Iar încrederea lui ne-a 
aripi.

De atunci au trecut mai bine 
de 10 ani; Și în tot acest timp 
am observat că 
mare încredere 
tineri...

Și în timp ce 
bea cu înflăcărare despre mai
strul său, noi ni-1 imaginam chiar 
pe tov. Antonie ucenic, așa cum 
intrase la 12 ani, acum mai bine 
de 40 de ani, pe poarta uzinei. 
Copil încă, prost hrănit, îmbrăcat 
cu niște haine vechi care-i ve
neau prea mari, muncea cîte 10 
ore pe zi din care nu lipseau înju
răturile, bătaia... Știam toate a- 
cestea din propriile lui povestiri 
făcute în diferite adunări gene
rale U.T.M., ori Ia clubul uzi
nei. Dar acum, puse față în față 
cu amintirile Iui Mitran, ele că
pătau semnificații mai adinei...

Gîudurile noastre au fost în
trerupte însă de Ion Deliu și 
Constantin Vintilescu, doi tineri 
absolvenți ai școlii de maiștri.

— Și noi muncim alături de 
tov. Antonie tot de cînd eram 
ucenici. Să nu credeți însă că 
acum, de cînd am ajuus maiștri, 
nea Antonică ne-a uitat. Ne-am 
întors de la școală cu multe cu
noștințe care trebuiau să se 
materializeze imediat în proce
sul de organizare 
din sectorul încredințat. Nu ne 
era 
Și -

N-a spus lucruri ieșite din co
mun, dar căldura cu care a vor
bit a produs o puternică impre
sie asupra tinerilor. Chiar și cei 
mai indisciplinați ca Tache Cio- 
banu, Aurel Negoiță, au termi
nat cu absențele, cu întîrzierile.

Scoțîndu-și mănușile volumi
noase, se apropie de noi sudorul 
Ion Zamfirescu, elev în clasa a 
Xl-a a liceului seral.

— Chiar dacă n-a făcut-o di
rect, de Ia tov. Antonie am 
împrumutat pasiunea de a cu
noaște tot mai mult în meseria 
mea, de a învăța. Tov. Antonie 
își cunoaște bine meseria și mai 
ales, ceea ce mi se pare foarte 
important, studiază în perma
nență, e la curent cu noutățile 
tehnice. Iată, pe mine m-a aju
tat să mă pregătesc pentru exa
menul de la încheierea cursului 
de ridicare a calificării profe
sionale — face chiar expuneri 
la aceste cursuri — altuia îi 
împrumută cărți, pe unul îl în
deamnă să urmeze liceul seral, 
pe altul să se pregătească pen
tru școala de maiștri...

„De ce îl iubim 
Antonie 
răspuns 
propria 
felul în
Florea a contribuit Ia formarea 
acestei personalități. El a ră
mas apropiat, prieten eu foștii 
lui ucenici care au devenit 
crători de nădejde, maiștri 
tehnicieni. Unul îi scrie din 
mată ; altul, deși a plecat 
mult din uzină, mai vine
cînd în cînd să-I vadă; uu tînăr 
îl invită la petrecerea organizată 
în cinstea venirii pe lume a pri
mului său fiu, iar o echipă în
treagă nu uită să-1 trateze cu 
bomboane de ziua lui de naștere. 
Și în fiecare generație nouă 
care intră pe poarta uzinei el 
își găsește noi și noi prieteni ; 
vîrsta-i care înaintează nu re
prezintă o barieră pentru că 
sufletul său a rămas tînăr. 
Preocupările tineretului legate 
de însușirea meseriei, ori de ri
dicarea măiestriei profesionale, 
de îmbogățirea cunoștințelor 
culturale, ori de „necazurile* 
ivite în prima dragoste îi sînt 
apropiate și dragi.

destinate pentru fa
bricația în serie a 
arborilor profilați cu 
un diametru pînă la 
100 mm și cu o lun
gime pînă la 750 mm. 
Noua 
extrem 
tivă.

mașină este 
de produc-

La Institutul unional de electrificare a agri
culturii (U.R.S.S.) a fost realizat aparatul „Sti
mul“ care, în comparație cu cunoscutul sistem 
„Da-ZM“, accelerează cu 30-40 la sută mulsul 
mecanic al vacilor.

Mulsul poate fi lesna controlat deoarece 
cupele sînt transparent».

„Doctorul“ mașinilor
Oamenii de știință de la fi

liala din Siberia a Institutului 
unional de cercetări științifice 
pentru mecanizarea agricultu
rii au elaborat o metodă și au 
creat un aparat care „stabile
ște o prognoză“ a avariilor 
mașinilor. Este vorba de o 
instalație electronică de cal
culat și rezolvat ecuații, care 
analizează zgomotele unui me
canism în funcțiune. Aparatul, 
asemenea unui stetoscop medi
cal, este pus să „asculte“ func
ționarea diverselor subansam- 
ble ale mașinii. Zgomotele se 
înregistrează cu ajutorul unui 
magnetofon. După prelucrarea 
înregistrărilor cu ajutorul dis
pozitivului de calculat și rezol
vat ecuații, aparatul pune cu 
precizie „diagnosticul“ — sta
bilind cele mai mici defecți
uni survenite într-un suban- 
samblu sau într-o piesă a a- 
gregatului.

Sere mobile
Institutul de culturi legu

minoase din Plovdiv a con
struit sere în formă de tunel, 
mobile, foarte comode, din 
„țigle“ din politen — sîrmă de 
oțel acoperită cu politen. Se
rele mobile pot .fi folosite 
pentru cultivarea legumelor 
ce se coc devreme ca și pen
tru uscarea tutunului.

Ultrasunetul 
curăță

La mașinile pentru fabri
cația de fibre artificiale după 
un .timp oarecare ajutajele se 
astupă, ceea ce duce la o în
răutățire a calității produc
ției.

Un grup de ingineri de la 
Institutul de cercetări știin
țifice pentru tehnologia con
strucției de mașini (Rostov pe 
Don) a elaborat o instalație 
originală cu ajutorul căreia 
ajutajele se curăță rapid și 
bine, folosindu-se 
tul.

Noua instalație 
mentat industrial 
dovedindu-se a fi
mai productivă în raport cu 
vechile metode de curățire » 
ajutajelor.

ultrasune-

s-a experi, 
cu succes 

de șase ori

Va prezentăm:
aboratorul de ardere 
a ligniților este cea 
mai recentă con
strucție a Institutului 
de energetică ai A- 
cademiei R. P. Ro-

mine.
L-am 

PĂUNOIU 
științific principal al institutului, 
să explice cititorilor noștri care 
este esențialul în noile lucrări 
privind arderea ligniților și în ce 
constă importanța arderii acestui 
combustibil în focare ciclon. Tînă- 
ru| om de știință a arătat că cer
cetările efectuate în noul labora
tor al Institutului sînt îndreptate 
spre stabilirea condițiilor optime 
necesare 
folosesc 
file sale 
ferioară
Este de 
introducerea lignitului în balanța 
«1« combustibil • R. P. Romîne.

rugat pe tov. inginer 
NICOLAE, cercetător

cazanelor de aburi care 
lignitul, care prin calită- 
se găsește la limita in- 
a combustibililor solizi, 
o deosebită imporfanfă

ușor. Ne lipsea experiența 
de ce n-am reennoaște-o 

încercam ca cei din jur să 
nu observe nesiguranța noastră, 
în special cînd s-a introdus lu
crul în flux la remorcile cister
ne pe unul și două axe, ne-am 
izbit de greutăți. Tovarășul An
tonie ne-a ajutat să defalcăm 
planul pe echipe, pe oameni, să 
organizăm locul de muncă, să 
urmărim îndeplinirea lui ritmi
că. Evident și alți tovarăși ne-ar 
fi sărit în ajutor ; într-un colec
tiv muncitoresc ajutorul 
firesc, de la sine înțeles, 
tov. Antonie o face într-un 
al lui, personal, stimulînd 
țiativa oamenilor...

Ion Deliu — care este și se
cretarul organizației U.T.M. din 
sector — ține să adauge că a 
simțit și pe alt plan ajutorul 
comunistului Antonie Florea.

— într-o vreme se înmulțise
ră actele de indisciplină ale 
unor tineri din sector. Am con
vocat o 
care am 
adunare 
tovarăși 
Antonie

Iu-

ar
de 

din

ILARIE HINOVEANU 
inginer 

EMANOIL SMEADA 
tehnician 

(din postul de corespondenți 
voluntari ai „Scînteii tinere

tului" de la Uzinele 
7 Noiembrie“ — Cratova)

Izotopii radioactivi — în slujba 
sănătății oamenilor muncii. A- 
tent, concentrat, radiochimistul 
Gh. Furnică, cercetător princi
pal la Institutul de igienă și 
sănătate publică urmărește, în- 
tr.o nișă special amenajată 
procesul de desfășurare a unei 

noi experiențe

La Uzina de reparat va
goane din Gliwice, la repara
rea rulmenților locomotivelor, 
cuzineții de bronz sînt înlo- 
cuiți cu cuzineți din textolit. 
Rulmenții cu acești cuzineți 
dispun de proprietăți valo
roase din punctul d’e vedere 
al exploatării.

Laboratorul de ardere a ligniților de la Institutul de energetică
Dacă ținem seamă de faptul că 
lignijii reprezintă circa 45 la sută 
din rezervele de combustibili cla
sici ai țării noastre și că în pre
zent nu au o pondere mai mare 
de 4 la sută în energetică, înțe
legem cît de importante sînt cer
cetările menife să permită o va
lorificare superioară a acestui 
de cărbune.

In vederea asigurării bazei 
ințifice necesare construcției 
zânelor cu debite foarte mari 
a subliniat tov. Păunoiu — înce- 
pînd din acest an în institutul no. 
stru au început cercetări în do
meniul arderii ligniților în focare 
ciclon. Se pune, firesc, întrebarea 
care sînt avantajele tehnico-eco- 
nomice ale introducerii focarelor 
ciclon în construcția cazanelor de 
aburi? lată numai cîteva din avan
tajele însemnate ale acestui si
stem nou de ardere, sistem care se 
află în fază experimentală într-o 
serie de țări ale lumii cu tehnica 
cea mai avansată ;

iip

ști- 
ca-

Focarul ciolon oferă posibilita
tea funcționării cazanelor cu o 
gamă largă de combustibili solizi 
și eventual trecerea rapidă și tără 
pericol (în numai 1-1,5 minute) la 
combustibili lichizi sau gazoși. De 
asemenea, focarul ciclon prezintă 
o siguranță mărită tn exploatare 
la variații de încărcare în limite 
de 30 la sută pînă la 130 la sută. 
Se știe doar că la instalațiile de 
ardere cu combustibil în stare 
pulverizată (în cazul de față este 
vorba despre lignit pulverizat) 
funcționarea la debite sub 60 la 
sută necesită arderea suplimentară 
a unor combustibili lichizi. Or, fo
carul ciclon elimină această ne
cesitate 
nomii 
(păcură 
faptului
nează la
pierderile de căldură 
rile incomplete sînt în mare parte 
eliminate în focarul ciclon, ceea

aducînd importante eco- 
de combustibili lichizi 
îndeosebi). Ca urmare a 
că focarul ciclon funcțio- 

temperaturi ridicate, 
prin arde-

ce face ca randamentul acestui tip 
de cazan să fie cu pînă la 10 la 
sută mai ridicat față de cazanele 
clasice cu cărbune pulverizat.

Noul tip de cazan prezintă ți 
avantaje de ordin urban : se re
duce la minimum vicierea at
mosferei prin eliminarea cenușei 
volante (cenușa eliminată prin co
șurile centralelor termice) datorită 
faptului că focarul ciclon, funcțio- 
nînd cu evacuarea zgurii în stare 
lichidă, circa 85 la sută din zgură 
este reținută în focar. Aceasta 
duce și la realizarea cu preț de 
cos) de cinci ori mai mic față de 
prețul obișnuit a instalațiilor de 
curățire a gazelor.

— Nu este oare mai scumpă 
construcția unui asemenea tip de 
cazan ?

— Dimpotrivă, a spus inginerul 
Pănoiu, cazanele cu focar ciclon 
determină o reducere a investiți
ilor și a cheltuielilor de exploa
tare. De pildă, făcînd comparație

între un cazan cu focar ciclon și 
un cazan clasic cu cărbune pulve
rizat (ambele avînd debitul de 
136 tone aburi pe oră), se con
stată pentru cazanul cu focar ci
clon o micșorare a lungimii caza
nului cu 20 la sută, a înălțimii cu 
10 la sută și o economie de 16 
la sută de volum clădit.

Pentru efectuarea acestor stu
dii, precum și a altor cercetări 
menite să contribuie la o largă 
introducere a lignitului în energe
tica Republicii Populare Romîne, 
Institutul construiește în colaborare 
și cu sprijinul Uzinelor „Vulcan“ o 
stație pilot de arderea ligniților 
care va permite în același timp 
studii și cercetări în direcția mă
cinării ligniților cu scopul arderii 
acestora în stare pulverizată.

Viitorul apropiat 
stare de realizare 
primele cazane eu

va aduce tn 
industrială yi 
focar cicloru

I. a
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gice spre belșugul celor ce muncesc 
înflorirea continuă a patriei socialiste.

Printre instalațiile cele mai recent intrate în 
funcțiune se află și instalația de distilare at
mosferică și în vid „DAV-2“ din cadrul Blocu

lui de ulei de la Teleajen.

t<

în bezna nopții. In străvechi 
necunoscîndu-l, oamenii i s-au 
văzînd în torțele mai înalte ca 
puteri mai presus de pricepe- 

Mai târziu, adulmetindu-l, nu- 
„aurul negru”, capitaliștii s-au

n adtncunle dealurilor cu 
care Carpații coboară către 
lunca Șiretului și înspre 
Cîmpia Dunării, din trecutul 
îndepărtat al Pămîntului se 

I află un adevărat fluviu sub
teran : petrolul romînesc, 

principală avuție naturală a patriei noa
stre.

Cînd și cînd, „furtunile străfunde“ 
i-au stârnit valurile țîșnindu-i la fața 
pămîntului focuri nestinse și izvoare în
muiate 
timpuri, 
închinat, 
pădurile 
rea lor. 
mindu-l 
întrecut să adune profituri, vlăguind ză
cămintele bogate și nedomolindu-și setea 
nestinsă de aur. In anii puterii populare, 
datorită politicii înțelepte a partidului, 
poporul nostru muncitor i-a dat marelui 
fluviu subteran adevărata sa strălucire, 
urnindu-l din tainițele straturilor geolo-

?»

Petrolul! — împins, frământat, strivit și 
dislocat cu violență, fluviul subteran s-a 
adunat în „orizonturi petrolifere” încin
gând ca o centură Carpații, din părțile 
Moldovei și pînă spre Porțile de Fier.

In fiecare „orizont“, îndeobște pe un 
planșeu de apă sărată, stă petrolul, avînd 
deasupra-i o cupolă de gaze. Trimise 
la suprafață de presiuni care ar urni 
stânci uriașe, gazele aprinse de la o cît 
de mică seînteie au născut „focurile 
vii”, nestinse de ploi, nefrinte de fur
tuni, nealungate de viscole.

Vreme de mai multe secole „focu
rile vii" și-au șuierat flăcările ici-colo, pe 
spinarea dealurilor și în clinul văilor, iar 
țăranii-păcurari, înainftișii muncito
rilor noștri petroliști de astăzi, au săpat 
„băi“ (gropi în pămînt) și sute de puțuri 
căptușite cu împletituri de nuiele sau 
cu țambre de lemn, să culeagă petrolul 
în găleți. In paginile nescrise ale aces
tor trecute vremi se află șirul neștiut 
al celor pe care i-au îngropat de vii pră
bușirile săpăturilor, i-au otrăvit gazele 
și i-au carbonizat flăcările ; se mai află 
și jugul greu pus de stăpînire — de dom
nitori și de boieri — care le cerea păcu
rarilor, cînd vamă și „o vadră de păcură 
din cinci“, cînd să sape pe paguba lor 
puțuri domnești și boierești, tind să-și 
lase pământurile cu totul.

Carele cu păcură luau drumul Ardea
lului și al porturilor dunărene, iar țăra
nilor-păcurari le rămînea în vatră să
răcia, înfometîndu-i și vlăguindu-i pe 
cei care nu piereau în puțuri sau prin 
explozii; „focurile vii" îi omorau încetul 
cu încetul.

In 1856, într-un alambic cu care far
macistul curții domnești scotea esență 
din flori, Teodor Mehedințeanu a disti
lat țiței din Păcureții moldovenești. Pică
turile limpezi care se adunau în șipul 
experimentatorului aveau să devină pe
trolul lampant cu care în primăvara a- 
nului 1857 au fost luminate ulițele Bucu
reștiului. Era primul oraș din lume în 
care locul torțelor, al masalalelor și al 
uleiului de rapiță a fost luat de lampa 
cu petrol. „Focurile vii", făcliile nestinse 
ale dealurilor și clinurilor văilor, își a

in lume
întrerupt în 

nișta flori
mijlocul florilor policrome ale pa- 
făurite de mîna omului muncitor.

Sonde și flori : dînd viață politicii partidului nostru de valorificare a avuțiilor naturale ale 
patriei, muncitorii petroliști fac să răsară neîi 
jiștilor, sondele — care întregesc peisajul ca

veau din acel an niște surori mai mici: 
flăcările mărunte, ce pîlpîiau în lămpile 
publice și care cu modesta lor lumină 
stăruiau noaptea pe ulițele de pămînt 
sau podite cu lemn ale Bucureștiului.File din istoria

In anul 1857, odată cu intrarea în func
țiune a unei rafinării pentru petrol lam
pant la Rîfov, lîngă Ploiești, cu ilumi
narea Bucureștiului și cu prima înscriere 
oficială, pe țară, a producției de 275 de 
tone de țiței, începe industria noastră pe
troliferă.

De atunci și pînă la eliberarea patriei 
noastre au trecut aproape nouă decenii, 
în toată această perioadă, capitalurile 
străine care pătrund în țară, atrase de 
perspectiva unor cîștiguri rapide și fabu
loase, se află în lupta pentru împărțirea 
și reîmpărțirea prăzii.

„Un exemplu instructiv — spunea Le- 
nin în „Imperialismul, stadiul cel mai 
înalt al capitalismului“ — de încercare 
a unei asemenea reîmpărțiri, de luptă 
pentru reîmpărțire, ne dă industria de 
petrol... în 1907 în Romînia suma capita
lurilor străine plasate în industria romî
nă de petrol era evaluată la 185 000 000 
de franci, dintre care 74 000 000 erau 
germane...”.

La eliberarea țarii — în august 1944
— 98,9 la sută din capitalurile învestite 
în petrolul din Romînia erau străine. De 
pe urma luptei de aproape nouă decenii 
dintre aceste capitaluri, cei care au avut 
de-suferit au fost muncitorii exploatați, 
uciși, vlăguiți, sărăciți și structurile pe
trolifere — marea avuție a țării noastre
— secătuite cu sălbăticie.

Muncitorii petroliști au avut de îndu
rat unele dintre cele mai îngrozitoare 
condiții de muncă, puși să trudească 
pentru un salariu mizerabil, mulți, foarte 
mulți dintre ei primind nici cît să nu 
piară de foame.

In 1932 la Rafinăria romîno-amencană 
234 de muncitori împreună, primeau ace
lași salariu pe care-l aveau 20 de direc
tori și funcționari ai patronilor, iar la o 
altă societate petroliferă un muncitor nu 
putea realiza salariul pe o lună al direc
torului decît în 13 ani!

Oamenii — muncitorii care sfredeleau 
pămîntul în căutarea petrolului — erau 
tîrguiți ca într-un obor de vite.

Societatea „Steaua romînă“ 
primat următorul formular : 
cînd că ~ 
binevoit
(N. aut: 
explozii 
primesc 
nici o pretenție de nici un fel contra 
Societății „Steaua romînă”, nici contra 
prepușilor și împuterniciților ei“.

Iată baremul de prețuri al unei alte 
societăți petrolifere: „Un picior — 500 

avea im- 
„Recunos- 

Societatea „Steaua romînă“ a 
să-mi dea această despăgubire 
pentru soțul sau fiul ucis de 
sau accidente) subsemnata... 

suma de lei 250 și nu mai am

lei, o mină stângă — 200, una dreaptă — 
300. Un deget retezat 72 lei... Un om 
ars. zdrobit sau electrocutat de la 1 000 
la 2 400 lei”. Cît cinism ! Cită barbarie !

Statisticile oficiale, „indulgente“ cu so
cietățile petrolifere, arată că în 1929 fie
care al 12-lea muncitor petrolist era ac
cidentat, iar în 1933 la fiecare cinci mun
citori unul avea parte de „baremul“ care 
începea cu 72 de lei.

Nici a doua victimă — petrolul — n-a 
fost mai mult cruțată.

Exploatarea țițeiului în erupție liberă, 
catastrofele și incendiile nenumărate în 
cursul lunii, secau cu repeziciune orizon
turi petrolifere deosebit de bogate.

In 1912 sonda nr. 1 din schela Turicani, 
lingă Moreni, care producea cu un an 
în urmă peste 10 000 tone țiței în cinci 
zile și ajunsese la 5 000 tone pe zi, ex
ploatată în erupție liberă, a luat foc. A 
ars luni de zile vlăguind zăcămîntul din 
care încă un an și jumătate o altă sondă 
mai produsese, tot prin erupție liberă, a- 
proape 3 000 tone pe zi. Nici patru ani 
nu le-au trebuit capitaliștilor ca să distru
gă un zăcimînt excepțional de bogat. Dar 
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incendiu al sondei 160 din Mo-celebrul 
reni — izbucnit la 23 mai 1929, care a 
ucis 43 de muncitori — torțe vii — și 
apoi mulți alții în exploziile tunelurilor 
săpate în jurul ei ? Mai bine de doi ani 
a ars consumând zilnic cite două-trei mi
lioane metri cubi de gaze, și, culmea: 
trusturile americane și engleze se bucu
rau de această catastrofă care le dovedea 
că zăcământul este viguros și bogat.

Cele nouă decenii ale industriei petro
lifere — pînă la eliberarea patriei noas
tre — sînt ani de luptă neînfricată dusă 
de muncitorii petroliști împotriva patro
nilor. Sub conducerea Partidului Comu
nist, muncitorii petroliști au înscris pa
gini glorioase dintre care cele ale anului 
1933 se înscriu la loc de frunte în lupta 
întregului nostru popor muncitor împo
triva exploatării capitaliste, împotriva 
fascizării țării și a pregătirilor de război 
antisovietic ale guvernelor de atunci.

1944, august: „Ascultînd cuvîntul part!“ 
dului, trebuie să organizăm apărarea son
delor, rezervoarelor și atelierelor. Pri
mind arme de la unitățile militare romî- 
ne, muncitorii au început să patruleze în 
jurul instalațiilor și prin schele... De 
neuitat vor rămîne faptele muncitorilor 
care, cu riscul vieții lor, au salvat insta
lațiile petrolifere de la distrugere“. în 
evocarea publicată acum cîțiva ani în 
„Scânteia“, cinci muncitori din Moreni 
trec în revistă fapte eroice ale petroliști
lor noștri care, ducând mai departe tradi
țiile eroice de luptă sub conducerea 

Partidului Comunist, au apărat schelele 
de la distrugerea de către fasciști și au 
luptat umăr la umăr cu ostașii pentru 
urmărirea și dezarmarea hitleriștilor.

Nouă decenii de jefuire de către capi
taliști a marelui fluviu subteran, de su
ferințe și lupte eroice ale clasei munci
toare...

La eliberarea țării, datorită distrugeri-, 
lor provocate de război, sabotajului și ac
telor diversioniste ale societăților petro
lifere anglo-americane (societăților cu ca
pital străin le reveneau în 1944 o canti
tate de 86 la sută din întreaga cantitate 
de țiței extrasă) producția petroliferă 
scade an de an. de la 4 700 000 tone în 
1945 pînă la 3 800 000 în 1947. Societățile 
anglo-americane lansaseră o teorie a 
„declinului“ și „epuizării" petrolului ro
mînesc.

Incepînd însă din 1948 — anul naționa
lizării, întâiul an al Republicii noastre 
Populare — datorită politicii științifice a 
partidului de valorificare a avuțiilor pa
triei pentru bunăstarea celor ce muncesc-, 
industria noastră petroliferă cunoaște un 
avînt nemaiîntâlnit în cele nouă decenii 
de la înființarea ei. Din 1948 sonda — 
părăsită și degradată de imperialiști — 
este pusă de poporul nostru muncitor să 
străluceasă pe un fundal de raze de soare 
și munți înălțați pe stema Republicii 
Populare Romine.

Sonda aceasta de pe stemă este un sim
bol al noului nostru peisaj petrolifer.

In anii Republicii, pe dealurile Bîlte- 
nilor și Țiclenilor printre livezi și ogoare, 
de-a lungul izlazurilor și la adăpostul 
pilcurilor de copaci au răsărit păduri de 
sonde și parcuri de separatoare, aleargă 
conducte și se odihnesc imense rezer
voare strălucitoare, se întâlnesc, se între
taie sau se privesc de pe spinările dealu
rilor drumurile de acces in schele și 
pulsează de viață noi așezări în blocuri 
și grupuri social-culturale. Nu este Valea 
Prahovei. Ci Oltenia petroliferă. Sondele 
s-au așezat statornic printre podgoriile 
vîlcene și printre livezile din Valea Ca
selor și Cobia. Nici aici nu e Valea Pra
hovei ! Ci Argeșul petrolifer. Printre co
pacii seculari ai străvechilor păduri din 
Suța Seacă, străbătute cu secole în urmă 
de oștite pornite din Cetatea de Scaun 
a Tîrgoviștei, sondele par niște copaci 
metalici, iar conductele, ramuri așternute 
de furtuni. Nici aici nu este Valea Pra
hovei ! Ci noile schele din vechea regi
une petroliferă prahoveană.

Peisajul nou petrolifer se întregește cu 
schelele Zemeșului unde de sute de ani 
curgeau izvoarele negre cu duhot pentru 
uns carele. Coborând seara din Moinești 
spre Lucăcești — după ce ai trecut vreo
dată ziua prin aceste locuri — te oprești 
dintr-odată, emoționat, cu gîndul că te 
afli în fața unei imense întinderi de apă 
în care se scaldă puzderia de stele a ce
rului senin : sînt luminițele de pe sonde 
care străjuia noaptea sosirea țițeiului la 
fața pămîntului și sutele de ferestre lu
minate ale noului oraș muncitoresc. în
noită, vechea regiune petroliferă a Mol
dovei a produs în prima jumătate a a- 
nului 1957 cît nu a realizat în 85 de ani 
de pe aceste locuri întreaga producție a 
societăților petrolifere.

Noului peisaj petrolifer al patriei noa
stre îi trebuie adăugată cifra de peste 
11 500 000 tone de țiței extras anul tre
cut. In fața noului nostru peisaj petro
lifer și a producțiilor recente de țiței, 
unde oare a rămas „culmea“ celor 8 mi
lioane de tone ale anului 1936 de pe 
care imperialiștii anglo-americani, în 
haine de prooroci contemporani, născo
ciseră „declinul" și „epuizarea" petrolu
lui romînesc ? !

Bătălia pentru țiței, pentru supunerea 
fluviului subteran purtată de omul mun
cii eliberat de robia capitalistă — este o 
podoabă ce înfrumusețează anii Republi
cii noastre Populare. Ea a început și s-a 
desfășurat sub conducerea partidului și 
cu sprijinul frățesc al oamenilor sovie
tici.

Pămîntul a fost ascultat cu aparatele 
geologilor, a fost ciocănit și sfredelit, a 
fost zguduit și detunat, a fost pus să vor
bească prin „antene subterane“ și să se 
lase privit de „ochiul atomic“ al carota
jului radioactiv, al neutronilor de beri- 
liu și poloniu, cobaltului 60, stronțiului 
95, zincului 65 și altor izotopi radioactivi, 
spre a-și arăta comorile.

In anii primului cincinal au fost des
coperite 33 de noi structuri productive cu 
52 orizonturi petrolifere sau gazeifere, 
iar în 1962 au fost investite pentru lu
crările geologice din sectorul industriei 
petrolifere cu 70 la sută mai mult ca 
în 1955.

Turlele sondelor au apărut însoțind de 
la un capăt la celălalt toată turma dea
lurilor subcarpatice care ascund fluviul 
subteran de petrol. în 1949 la Bîlteni a 
țâșnit primul șuvoi de petrol din sonda 
1 bis prevestind că doar trei ani mai târ
ziu avea să se deseneze pe harta țării 
un nou mare centru petrolifer. Doi ani 
după nașterea schelei Bîlteni, în 1954 
sondele ajung la Țicleni, apoi la Băbeni 
și Zătreni, după ce mai înainte, venind 
dinspre Valea Prahovei trecuseră prin 
fața Carpaților prin Suța Seacă, Gîrleni, 
Cobia, Valea Caselor, Poiana Lacului și 
Bascov, traversaseră Dîmbovița, Argeșul, 
Oltul și se opriseră în malurile Jiului. 
Sonde noi se ridică în schela Cimpina, 
Buștenari (leagănul industriei noastre pe
trolifere).

Se forează cu metode modeme, îna
intate ; numai în ultimii doi ani și ju
mătate întreprinderile de foraj au primit 
mai mult de 100 instalații moderne de 
foraj cu peste 750 de turbine. Săparea 
unei sonde era numărată, pe vremea ve
chilor societăți petrolifere în ani și ani 
de trudă ; acum se numără în luni și 
chiar în zile. La Băicoi stau două sonde 
nu departe una de cealaltă: 102 „Astra 
romînă’’ forată pînă la 500 de metri în 
doi ani, și sonda 445 de tip modern 4 LD 
forată la 2 000 de metri, în cîteva luni. 
Vitezele de lucru măsurate în metri — 
granic — lună au sporit de la 187 în 1958, 
la 594 în 1962. Muncitorii petroliști sînt 
înarmați cu tehnică nouă, cu echipament 
de cea mai modernă construcție.

In schelele moldovenești forajul rota
tiv. cunoscut și aplicat de zeci de ani în 
Valea Prahovei și în întreaga lume, a fost 
introdus abia în 1947; în 1952, doar șapte 
ani după aceea, la Tazlău, la sonda 276 
se făcea unul din primele foraje din țară 
cu turboburul. Apoi, peste alți zece ani, 
în 1962 — 98 la sută din întregul foraj 
este efectuat numai cu acest procedeu 
modern.

Forajul cu apă (invenție românească), 
forajul la mare adîncime fără coloană 
tehnică, forajul cu turboburul și cu elec- 
troturboburul; există ceva nou care 
să nu fie aplicat ? Vechile zăcăminte, 
secătuite cu sălbăticie de capitaliști, sînt 
chemate la „muncă“ rodnică prin metode 
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forajul poata să Înceapă,
vor aduce mii și zaci da mii de tone de țiței,

sondă
)ara noastră — se 
drumul e deschis

— unul dintre tipurile da sonde moderne 
montează la sol și se înalță în cîteva minute 

spre orizonturi și structuri ce

secundară, se injecteazăde recuperare
apă și gaze sub presiune, se efectuează 
fisurări hidraulice, s-au introdus filtre 
care măresc durata de funcționare a pom
pelor la adîncime, se extinde deparafina- 
rea electrică — cu și fără cablu — se tre
zesc din somnul lor vechile pungi de pe
trol, ca niște coloși din îndepărtate vre
muri geologice, încremeniți în bolțile 
străfunde.

Sîntem singurul caz din lume tind o 
țară mică cum este țara noastră și-a creat 
și o industrie proprie de utilaj petrolier 
de cel mai modern tip, care poate fi în
tâlnit cu marca „Fabricat în R.P.R." toc
mai la mii și mii de kilometri, în China, 
Afganistan, Birmania, India, Indonezia 
și alte țări.

Au fost construite rafinării de cel mai

niște cetăți strălucitoaremodem tip, ca
de argint; numai în ultimii doi ani au 
fost puse în funcțiune instalația de para- 
gel de la Teleajen, instalația de fabricare 
a cocsului din gudroane de la Onești și 
blocul de reformare catalitică și de hidro- 
finare a motorinei de la Brazi.

In prezent, întreaga cantitate extrasă 
de țiței este prelucrată în țară — reali
zare a regimului nostru, în mai puțin de 
un deceniu și jumătate. Trebuie neapă
rat pusă față în față această realizare cu 
nerușinatul, anunț tipărit în presă în au
gust 1937 de către „Vacum Oii Company" 
care declara: „De către cercuri răuvoi
toare și vădit interesate se lansează zvo
nuri defăimante în privința calității și 
provenienței uleiurilor noastre „Gargoyle 
Mobiloil“. Pentru determinarea adevăru
lui confirmăm prin prezenta că uleiul 
„Gargoyle Mobiloil“ care se află în vîn- 
zare aici (n. autorului: în Romînia) este 
rafinat în America, iar bidoanele au fost 
umplute de asemenea în America. Nici 
o manipulație nu a fost vreodată execu
tată aici în Romînia“. Semnat: „Vacum 
Oii Company”, Societate anonimă din 
Romînia.

Astăzi exportăm produse petrolifere 
prelucrate în țara noastră. Sau în sti
lul preferat de „Vacum Oii Company” : 
astăzi domnilor, toate manipulațiUe (nu 
simple umpleri de bidoane), ci cracarea 
catalitică și fabricarea de mase plastice 
se fac aici, în Republica Populară Ro
mînă 1

Aceasta este noua istorie a petrolului 
romînesc : în ea stă munca eroică a pe
troliștilor, fierbintele lor patriotism, dra
gostea nețărmurită față de partid — al 
cărui cuvînt trăiește în fiecare dintre în
făptuirile poporului nostru.

ÎS*

In jurul unei mese, pe pridvorul unei 
case pline de farmecul pomilor și florilor 
stăteau astă vară trei petroliști: unul 
vîrstnic, doi tineri — un băiat și-o fată.

— Ia să-mi spuneți, voi... îi întreabă 
bătrînul sondor, cerîndu-le „un răspuns 
bun, limpede, fără să cazi pe ginduri!“

Și, rînd pe rînd, cînd fata, cînd băiatul

■ 1
.:. »SSS«S..x

vorbesc despre una dintre cele doar cî
teva mine de petrol din lume — mina de 
la Sărata Monteoru, adîncă de peste 200 
metri în ale cărei galerii se află o sondă 
verticală (in picioare) și mai multe sonde 
orizontale (culcate); despre sonda cu 
turlă românească 5 D care produce de 
cinci ani la Javalamulcg la poalele Hi
malaiei, în India, și despre alta 4 LD 'în- 
gă Bombay; despre aplicarea metodei ga- 
ziliftului intermitent la schela Moreni ; 
despre atâtea altele în care e vorba de 
munca și viața petroliștilor noștri.

Nu este un examen ! Dar e vară, și cei 
doi tineri studenți ai Institutului de petrol 
și gaze din București, Ioana și Vasile 
Stere din anul III, sînt în vacanță. Nu 
este un examen, ci una din obișnuitele 
discuții pe care le au cu tatăl lor — „co
legul“ lor, sondorul de la care și Vasile 
a învățat ucenicia pe tind a lucrat in 
schelă.

— „Ia, să-mi spuneți voi, mie“...
Pe pridvorul unei case de petrolist, în 

anii puterii populare !
Scena s-a petrecut la Ploiești; aseme

nea discuții intre petroliști cu îndelungată 
experiență în muncă și fiii lor, studenți 
ai Institutului de petrol și gaze mai au loc 
în numeroase alte familii. Este unul din
tre semnele cele mai grăitoare ale noilor 
condiții de viață ale petroliștilor din țara 
noastră.

Intr-un apartament nou din blocurile 
înălțate la Cimpina s-a mutat un munci
tor petrolist; în celelalte apartamente și 
în celelalte blocuri se întâlnește cu to
varăși de-ai lui din schelă sau de la 
rafinărie.

Despre așezările noi de pe Trotușul pe
trolifer ar trebui să vorbești cu briga
dierul Incălțărău : numele sună ca un 
blazon al unei descendențe de oameni 
sărăciți continuu, ca slugi la patroni. El 
vorbește despre micul ecran al televizo
rului la care nu-și mai satură privirile 
astăzi, dar și de lumina opaițului care i-a 
luminat ucenicia la patron ; despre con
cedii de odihnă petrecute la mare și la 
munte în anii puterii populare, dar și 
despre concedierile muncitorilor făcute 
de vechile societăți petrolifere.

Intr-un reportaj despre viața petroli
știlor din Venezuela, Egon Erwin Kiss 
descria „căsuțele" sondorilor, făcute din 
tabla cutiilor de ambalat uleiuri și bu
toaielor de gudroane, arătând ca o haină 
cu petece noi puse să astupe rupturi ale 
petecelor mai vechi. Ar fi putut scrie a- 
celași lucru vizitând înainte de eliberarea 
țării centrele noastre petrolifere; ar fi 
rămas o mărturie greu de crezut pentru 
petroliștii, noilor noastre așezări sau ale 
tuturor celorlalte, înnoite în anii puterii 
populare.

fluviu subteran
In fiecare picătură de țiței se află pu

țin, oricît de puțin din munca întregului 
popor. Așa gindesc muncitorii petroliști, 
străduindu-se să valorifice această bo
gată resursă naturală a patriei noastre.

Picătură cu picătură, curgînd ca un fir 
subțire de 6,35 mm se adună 129 de va
goane de țiței, care valorează cit un bloc 
modern cu șase apartamente. Dintr-o 
cantitate de țiței valorînd un singur leu, 
se scot fibre sintetice în valoare de peste 
100 de lei. Petrolul și gazul metan se 
află la baza dezvoltării industriei chimice 
din țara noastră, a culorilor și medica
mentelor, a maselor plastice, detergenți- 
lor și fibrelor sintetice, a îngrășămintelor 
și cauciucului sintetic.

La toate acestea s-a gîndit bătrînul pe
trolist Gheorghe Belu, Erou al Muncii 
Socialiste, tind, printre alte inițiative a 
propus instalarea unui rezervor pentru 
captarea scurgerilor din rafinărie spre a 
le trimite la re distilare.

— El însuși este unul dintre atâția mun
citori cu care ne mândrim — cadre al că
ror talent și pricepere s-au afirmat în 
anii construcției socialismului și pentru 
care în calendarul cu cele 365 de zile, 
partidul a înscris o „zi a petrolistului".

★
In pragul celei de a XV-a aniversări a 

Republicii Populare Române, întregul po
por privește cu mîndrie sonda de pe ste
mă ; cu mîndrie ți dorință vie ca în noul 
an alte pagini glorioase să se alăture con
strucției socialismului în patria noastră.

COSTIN ȘTEFĂNESCU



pe „cetățeanul turmentat" interpretat 
cu vervă d'e Dusinschi Vasile din Sighet.

Colectivistul Gheorghe Costan din Dolhasca
«au... brigadierul Lisandru din „Indrăsneala“.

Lia Petre (Spiridon) yi Aurel Ște.unescu 
(RicS Venturiano) de la Palatul de cultură din 

Cluj în piesa „O noapte furtunoasă“ 
Desen de V. VASILIU

Bărbulescu Marilena, interpretă în montajul 
„Omagiu lui I. L. Caragiale" prezentai de 
echipa de teatru a Casei de cultură „1 Mai” 

Fotografiile : I. CUCU

în cea de^a 7>a zi Oameni din concurs

Sosirea delegațiilor participante 

la lucrările sesiunii C. A. E. R.

a festivalului
A șaptea zl a festivalului bienal „I. L. Caragiale“ a fost rezervată 

formajiilor artistice din regiunea Cluj, care s-au prezentat la faza finală 
a concursului cu un mare număr de artiști amatori — aproape 200. Ei 
și-au început programul cu montajul literar-muzical „Te cîntăm Repu
blică“ interpretat de salariajii unităților sanitare ale orașului Dej. Un 
alt montaj literar „Te slăvim partid iubit" a fost prezentat de colecti
viștii din comuna Tihău, raionul Zalău.

Muncitori ai Uzinelor „Industria Sîrmei" din Cîmpia Turzii au prezen
tat comedia „Băiejii veseli" de H. Nicolaide, colectiviștii din comuna 
Luncani, raionul Turda, piesa „Neamurile“ de Teofil Bușecan, iar colec

tivul Palatului culturii din Cluj — comedia „O noapte furtunoasă“ de 
I. L. Caragiale.

Recitatori de la Sindicatul lucrătorilor din învăjămînt din Cluj, Sin
dicatul salariafilor de la stajiunea balneo-climaterică Singiorz-Eăi și de 
la Uzinele de pielărie și încălțăminte din Cluj s-au prezentat în con
curs cu versuri, de Tudor Arghezi, Majteny Erik și cu schija lui I. L. 
Caragiale „Petijiune“.

La Casa de cultură a raionului „16 Februarie” au avut loc spectaco
lele „Nici Djamiia nu le știe pe toate“ și „Atenfie, părinți 1“ în inter
pretarea brigăzilor artistice de agifafie de la Fabrica de mobilă „Liber
tatea“ din Cluj și Casa raională de cultură din Zalău.

(Agerpres)

Spectatorii care au urmărit 
acțiunea piesei „Îndrăzneala“ 
de Gh. Vlad, in interpretarea 
echipei de teatru a căminului 
cultural din Dolhasca au a- 
plaudat. cu multă căldură 
succesul realizat de Gheorghe 
Costan, tînăr colectivist de 28 
de ani, secretar al comitetului 
comunal U.T.M. Dolhasca. 
interpretul personajului prin
cipal.

L-am întrebat cum a reușit 
să întruchipeze atît de convin
gător rolul brigadierului Li
sandru. „Conținutul piesei este 
apropiat de munca și preocu
pările noastre. El redă viața 
satului colectivizat, așa că 
„rolul" nu este foarte greu de 
interpretat. Și totuși... Piesa 
o jucăm din aprilie anul ace 
sta, la puțin timp după ce a 
fost publicată. Serile de repe
tiții, discuțiile, sfaturile celor
lalți, care văd mai mult de
cît tine dacă e bine sau nu. 
toate acestea m-au ajutat în 
înțelegerea eroului interpretat 
De fapt, de la prima lectură 
a piesei, am îndrăgit acest 
rol, iar regizorul, tovarășul 
Bîrsan, mă și „văzuse" în el".

Nicola? în „Tirgul inimilor“, 
Gheorghe din „Bărbatul fără 
opinci", comunistul Axinte din 
..Oameni care tac", Traian în 
„Titanic vals", mutul din „Ră
zeșii lui Bogdan“ piesă cu 
care echipa de teatru din Doi 
hasca a obținut premiul I și 
Diploma de laureată a celui 
de al Il-lea Festival bienal 
de teatru de amatori „I. L. Ca
ragiale“ — iată o întreagă ga
lerie de personaje interpretate 
de Gh. Costan, cu aceeași dă 
ruire și dragoste* pentru arta 
aceasta cu vechi tradiții popu
lare.

Numai cu „îndrăzneala" e- 
chipa de teatru a întreprins 
numeroase turnee, printre care 
în localitățile Ciumulești, Făl
ticeni, Dolhești, Baia ș.a. Ro
luri, turnee... Iată noțiuhi fa
miliare, noțiuni care vorbesc 
de larga răspîndire pe care 
teatrul de amatori a căpătat-o 
în acești ani. Gheorghe Costan 
este doar unul dintre cei 0 
sută șaizeci de mii de entu
ziaști iubitori fi interpreți

ai arte 'itrale din patria 
noastră

C. STANE8CU

★

Comedia e de fapt un lucru 
foarte serios. Fiindcă oameni 
trebuie să tină minte, după 
ce au rîs. Numai atunci o 
comedie își atinge scopul, a- 
cela de a-i face să se amuze 
...învățînd cum să muncească 
și cum să trăiască mai frumos 
și mai bine.

Comedia „Băieții veseli“ de 
II. Nicolaide este una dintre 
lucrările de acest gen, despre 
care se spune, fără șovăială 
că este bună și folositoare. 
Iar spectacolul cu această pie
să, prezentat de artiștii ama
tori din cercul dramatic al 
Uzinelor „Electroputere“-Cra- 
iova, la finala concursului pe 
țară, a fost foarte reușit fiind
că regizorul Radu Nicolae și 
toți ce, opt interpreți n-au 
despărțit nici o clipă elemen
tul distractiv de cel instructiv. 
Spectatorii au rîs cu hohote 
ds „pasiunea“ cam exagerată 
pentru fotbal a lui Henț (in
terpretat cu multă sinceritate

de lăcătușul Alex. Stănel), de 
închipuitele succese în dra
goste ale timidului Băscuță 
(întruchipat cu mult umor de 
inginerul Virgil Tenescu) și 
de „șmecheriile“ de duzină 
ale îngimfatului Manole (pre
zentat de pe o judicioasă po
ziție critică fată de personaj, 
de inginerul Silviu Altarovici, 
care a intuit de la început, da
torită concepției regizorale 
bine orientate, că toate aceste 
rămășițe ale vechiului vor 
ceda în fața puterii noului că
ruia bătrînul meșter îi cro
iește drum lung în conștiința 
„băieților“ lui).

în zîmbetul, plin de căldură, 
cu care spectatorii au privit 
întreaga evoluție scenică a 
meșterului Udrea a fost cea 
mai elocventă dovadă că lă
cătușul Nicolae Stănică a iz
butit Să dezvăluie profundul 
umanism al acestui personaj, 
încrederea lui nestrămutată în 
oameni. îndemnîndu-i pe cei 
ce-1 ascultau și-i aprobau me
todele educative să-i urmeze 
fără șovăială exemplul, ori de 
cîte ori vor avea prilejul.

VOICHIȚA ARITON

Joi dimineața a sosit în 
București pentru a lua parte 
la lucrările sesiunii a XVII-a 
a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, delegația U- 
niunii Sovietice, condusă de 
IVI. A. Leseciko — membru al 
C.C. al P.C.U.S., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., reprezentantul per
manent al U.R.S.S. în C.A.E.R.

în cursul zilei au mai sosit 
pentru a lua parte la lucrările 
sesiunii a XVII-a a C.A.E.R., 
delegația R. P. Bulgaria, con
dusă de S. Todorov — membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P.B., 
reprezentantul permanent al 
R.P.B. în C.A.E.R. ; delegația 
R. S. Cehoslovace, condusă de 
O. Simunek — membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.C., 
vicepreședinte al guvernului 
R.S.C., reprezentantul perma
nent al R.S.C. în C.A.E.R. ; 
delegația R. D. Germane, con
dusă de B. Leuschner — mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., reprezentantul perma
nent al R.D.G. în C.A.E.R. ; 
delegația R. P. Mongole, con
dusă de D. Molomjamț — 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.P.R.M.. prim-viee- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P.M., reprezen
tantul permanent al R.P.M. în 
C.A.E.R. ; delegația R. P. Po-

lone, condusă de P. JaroszS-i 
wiez — membru al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
R.P.P., reprezentantul perma
nent al R.P.P. în C.A.E.R. ; 
delegația R. P. Ungare, con
dusă de A, Apro — membru 
al Biroului Politic al P.M.S.U.( 
vicepreședinte al Consiliu- 
lui de Miniștri al R.P.U.y 
reprezentantul permanent al, 
R.P.U. în C.A.E.R., precum ș^ 
N. V. Fadeev — secretarul Con
siliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Delegațiile au fost întîmpi- 
nate de Al. Bîrlădeanu — 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P.R., reprezen
tantul permanent al R.P.R, în
C. A.E.R.. G. Rădulescu — 
membru al C.C. al P.M.R., mi
nistrul comerțului exterior.
D. Simulescu — membru ai 
C.C. a] P.M.R., ministrul trans
porturilor și telecomunicații
lor, A. Vijoli — membru su
pleant al C.C. al P.M.R., mi
nistrul finanțelor, Gh. Cioară 
— membru supleant al C.C. 
al P.M.R., locțiitorul reprezen
tantului permanent al R.P.R, 
în C.A.E.R., precum și alte 
persoane oficiale. La sosirea 
delegațiilor, au fost, de aseme
nea, prezență șefii misiunilor 
diplomatice ale țărilor respec
tive, acreditate în R.P.R.

INFORMATI»
în memoria luptătorilor pen

tru libertate, pentru pace, de
mocrație și o viață mai bună, 
asasinați mișelește la 13 De
cembrie 1918 în Piața Teatru
lui Național, delegații de oa
meni ai muncii din Capitală 
au depus joi dimineața coroa
ne de flori la placa comemo
rativă închinată eroilor.

La solemnitate au luat 
parte reprezentanți ai Consi
liului local al sindicatelor din 
București, foști participanți la 
demonstrația din ' Piața Tea
trului Național, delegați ai oa
menilor muncii din întreprin
derile Capitalei, pionieri. Ei au 
păstrat un moment de recule
gere in amintirea celor căzuți.

• însărcinatul cu afaceri 
ad-înterim al R.S. Ceho
slovace în RP. Romină, Vla-

dislav Plesek, a oferit joi wn 
cocteil in saloanele ambasadei 
cu prilejul prezenței in R.P- 
Romină a delegației Ministe
rului învățămîntului și Cultu
rii din R. S. Cehoslovacă, care 
se află în țara noastră în ve
derea semnării planului pen
tru aplicarea pe 1963—1964 a 
acordului cultural dintre cele 
două țări.

• Joi la amiază a avut loc 
în Bd. Bălcescu nr. 23 inau
gurarea galeriei permanente 
de grafică a Fondului Plas
tic.

Galeria, prima de acest fel 
din țara noastră, va pune la 
dispoziția oamenilor muncii, 
la prețuri accesibile, lucrări 
de gravură, acuarelă, desen 
aparținînd unor artiști cunos- 
cuți.

(Agerpres)

La Găești

de astăzi, 
utiliza cea 
din rindu- 
lipsi Redi, 

Mozer și

Astăzi în „Cupa 
campionilor europeni 

la handbal :

...Primele zile ale Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului, 
în raionul Găești întrecerile 
au început în 26 de asociații 
sportive. Peste tot sînt anun
țate concursuri atractive.

...Iată-ne la asociația spor
tivă a Centrului școlar agri
col. Aici concursurile se des
fășoară în 3 săli, amenajate 
special pentru aceste între
ceri. Pe listele participanților 
s-au înscris 430 de concurenți; 
sînt fii de colectiviști, viitoa
rele cadre de tehnicieni.

Intrăm în prima sală de 
concurs. Grupuri de tinere și 
tineri prezintă, pe rînd. inte
resante exerciții de gimna
stică. Spectatorii le răsplătesc 
cu aplauze. Parte dintre con
curenți nu sînt la prima lor 
competiție. Anul acesta au 
participat la întrecerile Spar- 
tachiadei de vară a tineretu
lui ca și la întrecerile „Cupei 
Agriculturii“.

în sala de șah. Aici s-au 
înscris, în prima zi, aproape 
70 de tineri și tinere. Bineîn
țeles. la început au concurat 
numai o parte dintre concu
renți (întrecerile se desfășoară 
pe grupe).. Asistăm la o par
tidă atractivă între tinerele 
Ana Mihai și Ana Florea. 
Prima concurentă are un ușor 
avantaj, pe care pînă la urmă 
îl fructifică și ciștigă.

între timp, în sala alăturată 
au început întrecerile de trîn- 
tă. Și aici, numărul concu- 
renților este însemnat: 48. 
Majoritatea sînt debutanți la 
această ramură sportivă. Ei 
primesc îndrumări de la ute- 
mistul Mihai Popescu, parti-

cipant 
cursuri 
obținut 
De pildă, recent a cucerit ti
tlul de campion la întrecerile 
finale ale „Cupei agriculturii“, 
faza interregională desfășu
rată în raionul Slatina. Acum 
el împărtășește din experiența 
competiționaiă pe care a 
acumulat-o tinerilor concu- 
renți.

Și rezultatele se văd de în
dată. Participanții își dispută 
întîietatea cu multă ardoare. 
Notăm numele primilor învin
gători : Emil Stanciu, Radu 
Dincă. T. Marin și alții.

Primele concursuri ale Spar- 
tachiadei de iarnă a tineretu
lui au constituit un frumos 
succes pentru membrii asocia
ției sportive a Centrului școlar 
agricol din Găești. întrecerile 
vor continua în 
următoare, cînd 
ganiza concursuri
lalte ramuri sportive.

PE SCURT
la 
la

numeroase con- 
trîntă și unde a 

rezultate remarcabile.

Dinarno Sucureșts 
Spartakus Budapesta

săptămînile 
se vor or- 
și la cele-

Astă seară, de la ora 19,15, 
sala sporturilor de la Floreas
ca va găzdui întâlnirea inter
națională masculină de hand
bal dintre echipele Dinamo 
București și Spartakus Buda
pesta, contînd pentru „Cupa 
campionilor europeni’’. Dacă 
dinamoviștii debutează în noua 
ediție a competiției, în schimb 
echipa budapestană a mai 
susținut un meci, eliminînd cu 
25-15 echipa austriacă W. Atz. 
gerdorf. în meciul 
echipa Dinamo va 
mai bună formație, 
rile căreia nu vor 
Ibănescu, Costache, 
Covaci. Echipa maghiară va 
alinia la rîndul ei cea mai 
redutabilă formație în frunte 
cu golgeterul său Fulop. Jocul 
va fi arbitrat de iugoslavul 
Reno Winek. Învingătorul din 
meciul Dinamo — Spartakus 
va întîlni în sferturile de fi
nală pe Grasshopers Zürich 
tau Lokomotiv Zagreb.

Aici, la Institutul ds cercetări alimentare din Capitală sa rezolvă p;o 
bleme importante privind calitatea produselor, se stabilesc noi proce 

dee tehnologice și se realizează noi sortimente.
Foto i AGERPRES

Elevi,i 
vine vacanta . Cum v-o pregătiți?

8. SPIREA

se așterne liniștea pe stadioane

• Duminică dimineața, de 
ora 9,30, in sala sporturilor de 
Floreasca va avea loc o intere
santă reuniune de box conțină
pentru semifinalele , „Cupei orașu
lui București“. Din program se
desprind meciurile : V. Trandafir— 
Em. Schnapp; 1. Pătruf—Grigore 
Dumitrescu ,- M. Ionescu—D. An
gliei ; Șt. Ispas—Șt. Constantin și

- - - - După
putea 
știe... 
R. “

„ i ; pi. ispuo—
T. Pintilie—Radu Petre,
reuniune spectatorii vor 
urmări concursul „Cine 
ciștigă" cu tema „Boxul in 
Romină după anul 19411“.

p.

de9 Campionatul republican 
baschet continuă astăzi în sala 
Giulești cu desfășurarea meciului 
Rapid — S.S.E. Constanta (femi
nin). Jocul începe ia ora ÎS. 
Sîmbătă, de la ora 19, tot în sala 
Giulești are loc meciul I.C.F. — 
Voinfa Oradea (feminin).

Duminică sînt programate In 
Capitală 5 întâlniri. Cu începere 
de la ora 9,45 sala Giulești va 
găzdui partidele : Olimpia—Mu
reșul (feminin) și Voinfa—Voinfa 
Tg. Mureș (feminin). Întâlnirile: 
Știința—Progresul (feminin), Ra
pid—Unirea (feminin) și Steaua— 
Știinfa București (masculin) se vor 
desfășura în sala Dinamo. Primul 
joc are loc la ora 17.

(Agerpres)

Ce-ar fl să nu încheiem 
pentru astăzi „cronica” 
noastră sportivă odată 

cu minutul 90, sau odată cu 
ultima probă ? Să lăsăm încă 
deschise blocnotesurile și să 
încercăm, de fapt, să răspun
dem la întrebarea : “
sportivii în afara 
lui, după ceasurile de muncă 
și antrenament” ? ~
care Iolanda Balaș 
desigur, rîndurilor 
din partea unei tinere atlete 
sau împărtășește din expe
riența ei unei admiratoare 
din Franța sau Cuba. E ora 
la care „Alexandru cel Mare” 
căruia noi îi spunem mai 
simplu decît francezii: Sandu 
Penciu, se pregătește să 
meargă la teatru, iar Voinescu 
schițează cu un 
prinzător... 
tanulul.

Discutăm 
cîștigător a 
concursurile internaționale de
sfășurate anul acesta la Var
șovia. Roma, Neapole, Nissa, 
Aachen, Leipzig, Budapesta.

— Alte pasiuni, în afară 
de... Bîrsan și Clasic ?

— Literatura I
Răspunsul e însă lapidar. 

Rafturile pline de cărți îl în
tregesc oarecum. Dar, Pinciu 
simte că am vrea să știm mai 
multe.

— E o pasiune mai veche, 
îmi place să petrec ceasuri 
prelungite cu eroii lui Cara
giale și Slavici, să recitesc 
„Amintirile” lui Creangă sau 
nespus de bogata proză a lui 
Sadoveanu.

— Cîteva din ultimele ro
mane lecturate ?

„Ce fac 
stadionu-

E ora la 
răspunde, 

primite

talent sur- 
chimizarea me-

cu Vasile Pinciu, 
nouă probe în

— „Zorii robilor” de V. Em. 
Galan, „Negura” lui Camilar 
și „Setea” de Titus Popovici.

Pe studio, o carte cunos
cută : „Pe drumuri de mun
te“.

— îmi place Hogaș foarte 
mult. De la el am învățat să 
iubesc frumusețea de nede- 
scris a munților. De altfel, 
cartea am terminat-o în cea
suri de răgaz la Neapole, 
după un concurs greu, obosi
tor.

...Motocicleta de la intrare 
îmi este cunoscută. E prima... 
pasiune a mecanicului de mo
toare Radovicl. A doua, m-a

— Dintre interpreti! noș
tri ?

—« îl ascult cu multă plăcere 
pe Constantin Draghici pe 
care-1 apreciez în mod deose
bit și pentru modestia lui. îmi 
plac însă mult și alți inter
preți : Nițescu, Ioana Radu, 
Mia Braia... O adevărată în- 
cîntare sînt însă frumoasele 
melodii populare cu duioșia, 
cu optimismul pe care le tran
smit direct oricărui audito
riu.

oame-

soții 
vață

Cînd nu sînt în... aer, 
Băcăoanu, muncesc, in

și plănuiesc excursii 1 
Cum ne petrecem timpul

Ce fac sportivii în timpul liber ?

întîmpinat de la intrare: 
Philips-ul în plină... activitate.

Fiind un amator de muzică 
ușoară ascultăm împreună, pe 
Koni Francis.

— Imprim cu multă pasiune 
dar și cu exigență. Nu toată 
muzica ușoară te învață ceva. 
Sînt un dușman al muzicii care 
nu spune nimic. După păre
rea mea muzica ușoară este 
într-un anumit fel o catedră 
de culturalizare. Melodiile 
bune, frumoase, exprimînd 
sentimente și gînduri opti
miste, te fac să petreci lîngă 
radio sau magnetofon nu nu
mai ceasuri plăcute, dar' și 
ceasuri utile în care înveți 
mult, te simți mai apropiat de 
prietenii din alte țări, de cul
tura altor popoare, de năzuin
țele populare.

liber în afara „stadionului" ? 
Pentru noi, ne spune Elena 
Băcăoanu, turismul constituie 
o adevărată pasiune. Nu este, 
oare, minunat să cunoști fru
musețile țării, să zăbovești la 
cabanele pline de 
în orașele mereu 
rltoare ?

— Deci, nu este 
simple plimbări.

— Plimbare. Recreere. Dar, 
în primul rînd, înțelese ca o 
odihnă activă. Cu prilejul di
feritelor excursii am vizitat 
nenumărate muzee, vechi mo
numente de artă și cultură, 
cetăți vechi despre care citi
sem în cărțile de școală. Și, 
bineînțeles, marile cetăți de 
azi ale industriei noastre so
cialiste : Bicazul, Hunedoara, 
Reșița. Cred că printre cele 
mai frumoase lucruri este cu-

voioșie sau 
mai înflo-

vorba de

noașterea țării tale, a 
nilor și obiceiurilor.

Ce fac sportivii în timpul 
liber ? Preocupări diferite. 
Cojocaru creionează persona
jul unei noi schițe. îgor Li- 
palit și-a luat probabil chitara 
și în camera aranjată cu gust 
răsună, melodios, cîntecul pes
carilor din Deltă. Motociclistul 
Mihai Dănescu se-ntoarce de 
la Operă. Soții Grecescu înve
lesc cu grijă și duioșie „ge
menii“ adormiți după plim
bare. E ora la cate marea ma
joritate a sportivilor pot spune 
că, intr-adevăr, au încheiat o 
zi de muncă, de activitate, de 
distracție.

Este însă ora la care, după 
ce liniștea s-a așternut de 
mult pe stadioane, fotbalistul 
Harșani se află încă la primul 
și unicul punct al programului 
său, la masa plină de sticle și 
pahare cu alcool. De citit nu 
citește, iar la teatru nu obiș
nuiește. Nici la cinematograf, 
îl vezi rareori altundeva de- 
cît, la restaurant. Acolo, mu
zica ușoară are însă un alt 
sens pentru el. E Un „stimu
lent“ pentru încă o ...baterie. 
Atîta tot. Dar, numai centrul 
înaintaș orădean își petrece 
astfel timpul liber. Am mal 
întîlnit cazuri, e drept tot mai 
puține, și printre boxeri, și 
printre canotori sau rugbiști.

Sportivul în afara stadionu
lui ! Ne bucurăm cînd aflăm 
că teatrul, muzica, literatura, 
sînt „puncte permanente“ în 
programul zilnic al multor 
sportivi. Este și acesta un as
pect al felului lor de a trăi în 
chip nou, socialist.

DAN GÎRLEȘTEANU

(Urmare din pag. I) 

cămine culturale se vor face 
expuneri închinate aniversării 
Republicii, vor avea loc în
tâlniri cu activiști de partid și 
de stat, cu muncitori și scrii
tori etc. Ei vor povesti despre 
frumusețea și eroismul muncii 
în uzine, pe șantiere, episoade 
din lupta eroică a partidului 
nostru, despre realizările re 
gimului democriit-popular. des
pre viața nouă a tineretului.

Ce veți face în noaptea Anu 
lui nou? — vă întrebați. Deși 
gur că, așa cum s-a întîmplat 
și în anii trecuți, preferați să 
vă petreceți revelionul împreu
nă cil aceia alături de care un 
an întreg ați învățat — cu co 
legii și profesorii. Organizațiile 
U.T.M. și conducerile școlilor 
se preocupă de pe acum să 
organizeze revelioane școlare 
cît mai frumoase. Multe or
ganizații U.T.M. și-au propus 
să se ia Ia întrecere în or
ganizarea unor revelioane ti
nerești, pline de veselie, în 
cadrul cărora să se danseze, 
să se cînte, să se spună poezii, 
lucruri hazlii — ea în noaptea 
Anului nou. Inițiativa organi
zării unei asemenea întreceri 
să fie extinsă. Se vor da și 
premii școlilor care au or
ganizat cele mai frumoase re
velioane. Cîștigarea întrecerii 
„pentru cel mai reușit reve
lion“ depinde, în primul rînd 
de voi, elevii. Voi puteți ajuta 
la pregătirea carnavalurilor, a 
numerelor distractive. Cei ta- 
lentați, participați la alcătui
rea plugușoarelor. a răvașelor 
pentru colegii voștri. Pregătiți 
surprize, concursuri de dan
suri și cîntece, de poezii, de 
ghicitori și snoave, împodobiți 
sala cît mai frumos. Invitați-i 
și pe părinți să petreacă ală
turi de voi noaptea Anului

--- •---  

țiței mai mult, 

mai ieftin!
(Urmare din pag I)

l-am făcut rezultă că procedind 
astfel putem economisi la 2—3 
zile peste 4 tone de tijei“.

Rsluînd idsea rezervelor exi
stente pentru sporirea producției 
de jijei prin reducerea substan
țială a pierderilor, tovarășul 
Mihu Dumitru a propus schimba
rea modului de confecționare a 
curăjitoarelor de parafină. Acestea 
se execută acum manual — deci 
se cheltuia în acest fel un volum 
mare de muncă. Realizarea lor cu 
ajutorul unei matrițe (vorbitorul 
a arătat cum trebuie să fie a- 
ceastă matriță, că ea se poate 
confecționa în atelierul mecanic din 
rezerve interne) va duce la o pro
ductivitate a muncii mai mare și lă 
un consum specific de metal mai 
redus.

Felul în care petroliștii au dez
bătut cifrele de plan, propune
rile făcute care îmbogățesc pla
nul de măsuri fehnico-organizato- 
rice constituie primul pas către 
producția anului viitor. Asigurînd 
condiții bune pentru noul an de 
producție, colectivul va realiza 
succese la nivelul sarcinilor tra
sate de partid și guvern.

nou. Invitați tineri muncitori, 
prietenii voștri din uzină; 
puteți organiza revelionul în 
comun cu ei. Va fi foarte plă 
cut.

Cei care se ocupă de îndru 
marea acestor pregătiri — or
ganizațiile U.T.M. în colabo
rare cu conducerile școlilor — 
să nu' uite că au datoria de a 
crea toate condițiile pentru 
buna desfășurare a revelionu 
lui : asigurarea sălii, a muzi
cii. a costumelor de carnaval

Mulți dintre voi vor pleca 
in localitățile natale, la pă
rinți. Iată, pentru aceștia, cî
teva recomandări utile. Part! 
cipați la manifestările care au 
loc la căminele și casele de 
cultură, la școlile din locali
tate, ajutați pe frații voștri 
mai mici să-și organizeze plă
cut vacanța, sprijiniți pregăti
rea serbării pomului de iarnă, 
a carnavalurilor.

Tentațiile sînt mari. Ați 
vrea să participați la cît mai 
multe activități. Nu este bine

să vă aglomerați. Fiți gospo
dari cu timpul vostru, alegeți 
cu grijă din calendarul vacan
ței activitățile care vă plac 
mai mult.

Iată o bogăție de activități 
interesante, atractive și edu
cative care arată eît de fru
moasă poate fi vacanța elevi
lor. Comitetele regionale și 
orășenești U.T.M. vor trebui 
să îndrume organizațiile U.T.M. 
și instructorii de pionieri pen
tru a face din timp, alături de 
școală, toate pregătirile necesa
re bunei desfășurări a vacan
ței. în ultima zi de școală, 
elevii să fie informați asupra 
activităților care vor avea loc, 
pentru ca ei să-și aleagă la 
care din acestea vor participa. 
De asemenea, este bine să se 
confecționeze afișe atractive, 
care să popularizeze toate ac
tivitățile dc vacanță.

Nu rămîne decît să le urăm 
elevilor să încheie cu succes 
primul trimestru, și apoi — 
vacanță plăcută !

MUZEUL REGÎONAL 
AL BANATULUI!

Secțiile de istorie, științe-naturale 
etnografie și de artă ale muzeului 
conțin colecții bogate și interesante 
orivind natura și istoria Banatului


