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Modele noi 
de tricotaje

Anul acesta, întreprinderile in
dustriei ușoare din regiunea Ma
ramureș au introdus în fabrica
ție peste 300 de articole și mo
dele noi. La fabrica de confecții 
„Mondial”, din Satu Mare, de 
exemplu, au intrat în producție 
60 de articole noi, în peste 200 
de modele, printre care costume 
din relon pentru copii, căptușite 
cu tricot, impermeabile, sacouri 
bărbătești cu vestă și altele.

Peste 50 de modele noi de tri
cotaje a realizat și fabrica de 
tricotaje „Unitatea” din Sigliet. 
Croiala și textura fină a noilor 
pulovere, veste și jachete — din 
care multe sînt confecționate 
din fire sintetice — precum și 
combinarea armonioasă a culo
rilor, au făcut ca acestea să fie 
solicitate de o serie de magazine . 
din București, Timișoara, Cluj 
Brașov. Noi modele se produc 
la fabricile „Solidaritatea”

șiȘiȘ*
„Reicotext” din Satu Mare.

Colectivele de creație din în-
treprinderile industriei ușoare
ale regiunii pregătesc încă de
acum pentru sezonul de toamnă
și iarnă o colecție care cuprin-
de circa 1 000 de noi modele.
Peste 180 dintre acestea au și 
fost omologate, urmînd ca în lu
nile următoare să intre în fabri
cație.

(Agerpres)
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Succese ale
Muncitorii între

prinderilor siderur
gice din regiunea Ga
lați aplică noi soluții 
tehnico-organizatorice 
care duc la mărirea 
producției de lamina
te. La uzina „Lami
norul", din Brăila, 
de pildă, prin elabo
rarea la intervale de 
timp regulate a ța- 
glelor din cuptorul 
de încălzire și men-

ținerea vitezei con
stante de laminare, 
producția de lamina
te în fiecare oră e- 
fectivă de lucru a 
crescut cu aproape o 
tonă față de produc
ția medie realizată în 
anul 1962. în timpul 
cîștigat prin redu
cerea opririlor și de
ranjamentelor nepre
văzute, la mașinile 
de înfășurat sîrmă și

Muncitor

Miercuri 20 martie 1963

al prieteniei

împreună cu ceilalți fel o să vă trimitem invităm cu vreo oca- se poate ivi, fie în

roman nescris

laminoirîștilor
la liniile de laminare 
s-au obținut circa 350 
de tone de produse 
finite.

La rîndul lor, la- 
minoriștii de la Uzi
na de tablă subțire 
din Galați, asigurînd 
din timp piesele de 
schimb pentru repa
rații și făcînd un 
control riguros calită
ții acestora, au redus 
în ultima vreme tim-

pul de oprire pentru 
revizii la laminoare, 
cu cite trei zile. în 
lunile ianuarie și fe
bruarie s-a înregi
strat, ca urmare a 
laminării în ritm con
tinuu, creșterea pro
ducției de tablă de 
calitatea î de la 93 
la sută, cît era anga
jamentul pe 1963, la 
95 la sută.

(Agerpres)
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i la noi, la Onești, a venit primăvara. O simți pretutindeni, pe chipu] oamenilor și al orașului-Odată cu venirea primăverii, ritmul muncii pe șantier trebuie să fie și mai intens. Conducerile șantierelor, maiștrii, șefi de brigăzi și-au definitivat planurile de măsuri tehnico-organizatorice pentru grăbirea ritmului lucrărilor, executarea unor construcții de calitate superioară.Datorită muncii constructori" lor de la șantierul 3, noul oraș al petrochimiei de pe Valea Trotușului se conturează tot mai mult. Anul trecut, de exemplu, au fost date în folosință peste 1 000 de apartamente, un cinematograf cu 450 de locuri, magazinele de la parterul blocului G 3, magazinele U.C.E.C.O.M., magazinele din cvartalele V, VII și altele.Pe magistrala a doua a orașului a început să capete forme definitive noul ansamblu de locuințe : 9 blocuri ce-și etalează zvelte spre înălțimi frumusețea arhitecturală. Patru dintre blocurile situate în cvartalul III — completare — au fost deja terminate, iar zilele acestea a fost predat locatarilor — chimiști de la Combinatul din Borzești — un bloc cu 40 de apartamente în cvartalul VIII.O mențiune specială trebuie făcută în legătură cu preocuparea constructorilor pentru introducerea tehnicii noi, a

metodelor înaintate de muncă. La înălțarea multor blocuri de locuințe se aplică metoda co- frajelor glisante. Se obține un ritm rapid de lucru, calitate bună și economii însemnate de materiale. Dacă cele 9 blocuri- turn, de pildă, s-ar fi construit prin metodele clasice, ar fi fost necesari 540 mc de material lemnos pentru cofraje.

mente prefabricate. Avantajele? Sînt multe. Se realizează, în primul rînd, un ritm rapid de execuție și montaj și se obține o economie de 5 000 mp. de cofraje pe fiecare bloc. Se reduce, de asemenea, volumul de manoperă, mai ales la lucrările de dulgherie. La conceperea și definitivarea noii soluții, un aport deosebit l-a a-
Ne scrie postul de corespondenți voluntari 

ai „Scînteii tineretului" de la Onești

Folosind însă cofrajele glisante, s-au utilizat numai 200 m.c. Tinerii fierari betoniști din brigada lui Gheorghe Bu- celea, cei din echipa lui Ștefan Rotaru și din brigada de zidari ai lui Ion Toth au muncit cu multă dragoste și pricepere. Turnarea blocurilor prin metoda glisării e eficace, dar și pretențioasă. Asistența tehnică acordată în permanență, grija fiecărui muncitor pentru respectarea indicațiilor primite, a dus la evitarea deficiențelor, la executarea unor lucrări de calitate înaltă.La realizarea unui ritm rapid de muncă, un rol important îl au soluțiile noi propuse de mulți dintre tineri. Este vorba, înainte de toate, de schimbarea soluției clasice a planșeelorcu planșee prefabricate. La Onești, în prezent planșeele se toarnă „la sol”, pe șantier, în pachet și se montează ca ele-

dus tînăruț inginer Dan Zăi- cescu de la întreprinderea de construcții și montaje. Un colectiv din cadrul șantierului, din care fac parte tinerii ingineri Marin Zigulescu și Mihai Hîrte, a contribuit la introducerea unei alte metode : montarea tîmplăriei exterioare la blocurile de locuințe odată cu glisarea, procedeu care aduce

economii de 25 000 lei pe fiecare bloc.Anul acesta, în cadrul șantierului 3 oraș se va utiliza, pentru prima oară în țară, la construcția blocurilor, elementele spațiale concepute la Onești. S-a și început să se lucreze după metoda amintită, turnîndu-se fundația primului bloc cu 12 apartamente. Construcția blocurilor din elemente spațiale completează sistemele noi pentru industrializarea construcțiilor civile. A- ceasta va însemna : preț de cost redus pe apartament, creșterea productivității muncii, economii de materiale (lemn,

Primirea
la C.C. al P.M.R. 
a ambasadorului 

R.P. Polone

turnate monolit,

Pentru cei de *14 ani

ILIA PAȘCU
tehnician

ION MARCU 
maistru 

MIRCEA CHIFOREANU 
activist U.T.M.

(Continuare în pag. a III-a)

Marți, 19 martie 1963, tovarășii Gheorghe Gheorghiu- Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Stat al R. P. Romine, Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romine, și Chivu Stoica, secretar al C.C. al P.M.R., membri ai Biroului Politic al C.C. al P.M.R., au primit la Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R. P. Polone la București, Janusz Zambrowicz, cu prilejul plecării sale definitive din R. P. Romînă.Primirea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială.

In mai multe localități din regiunea Crișana au avut loc festivități în cadrul cărora au fost înmînate buletinele de identitate tinerilor care au împlinit 14 ani. O astfel de festivitate a organizat recent Comitetul raional U.T.M. Ineu, în colaborare cu secția de miliție raională. Celor peste 200 de tineri din comunele Chereluș, Șicula, Mocrea, Bogsig și altele, veniți aici pentru a primi

buletinele de identitate, li s-a vorbit despre noile condiții de viață și învățătură create tinerilor din țara noastră, despre drepturile și îndatoririle cetățenești, grija pe care o poartă partidul și guvernul tineretului.In încheierea festivității, formația artistică a școlii medii din localitate a prezentat un un frumos program.(Agerpres)

ntr-o bună zi, pe 
neașteptate, au în
ceput să sosească 
vrafuri de cărți 
poștale, vederi și 
scrisori pe adresa: 
„Neagu Viorel, 

Postul 2 al laminoarelor blu
nting din Hunedoara". Scriso
rile veneau de la Hațeg și O- 
răștie, de la Alba Iulia și Se
beș, de la Brașov și Agigea. 
Unele plicuri erau mici, de for
matul scrisorilor de dragoste, 
altele erau voluminoase și cu
prindeau numeroase file înne
grite cu un scris mărunt, iar 
altele conțineau fotografii cu 
fete și băieți cu următoarea 
precizare: „Să ne scuzați că nu prea e reușită, așa cum arătăm în atelier. Nu sîntem toate, pentru că nu ne-a putut cuprinde aparatul".

Avalanșa aceasta de scrisori 
și-a avut origi
nea într-un re
portaj de ziar în care se rela
ta despre suc
cesele în mun
că ale tînăru- g 
lui muncitor hu- 
nedorean Nea
gu Viorel. Era 
un reportaj care 
nu cuprindea 
nimic senzațio-

> nai. Se vorbea 
în el, fără diti-

; rambi, despre
! hărnicia și caracterul sobru 
< al unui tînăr muncitor, despre 
1 preocupările și visurile sale, 
) despre felul său serios și Con-
> știincios de a lucra, despre to-
> vărășia și despre forța colecti- 
î vului.

Neagu Viorel nu devenise 
S așadar nici cosmonaut, nici 
( membrul vreunei expediții e- 
; roice pe o stație artică în de-
> livă, nu era pilot de încercare, 
J nu făcuse nici un act de eroism 
J în înțelesul direct al cuvîntului
> și iată că, totuși, povestea și
> modesta lui persoană deveni- 
j seră dintr-odată preocuparea 
J entuziastă a unei mulțimi de 
■ tineri necunoscuți, din locali-
> tăți unde Neagu Viorel încă nu 
! fusese niciodată.1 Dar dacă în această istorie ? cu totul modestă și plină de fi- J resc nu e vorba de eroism, e ! vorba totuși de un lucru de o
> evidentă frumusețe morală și l anume de minunata prietenie l socialistă care leagă tineretul

nou al patriei noastre. Noblețe 
și entuziasm, bucurie de a trăi 

, prin muncă, hărnicie și mîn- 
; drie, recunoașterea meritelor și
> dorința de a le cuceri prin în- 
! trajutorare și întrecere, dorința i sinceră de a învăța din munca 
( celor mai buni — iată care sînt t coordonatele acestei puternice ( și indestructibile prietenii, ivită

uneori și prin intermediul sim
plu al scrisorilor, întocmai ca în 
cazul de față. Cineva i-a trimis 
lui Neagu Viorel numai cîteva 
cuvinte însăilate pe o care poș
tală : „Bravo Viorel ! Citind ziarul am văzut frumosul portret, cu frumoasele realizări obținute în îndeplinirea planului. Și de aceea vă urez mult succes în munca și realizarea tuturor dorințelor. Vă urmez exemplul, ca să fiu și eu fruntașă. Vă doresc numai bine. Firuța".

într-o altă scrisoare, tinerele 
muncitoare ale cooperativei 
„Retezatul" din Hațeg, i-au 
scris un adevărat roman con
centrat în spațiul cîtorva 
pagini: „Am fi fost și mai bucuroase dacă ne-am fi aflat în același oraș pentru a vă putea vizita chiar la locul de muncă. Ne-am fi putut da seama și mai bine despre felul cum munciți acolo unde vă aflați. Vom căuta să vă descriem cum muncim și noi în cooperativa noastră. Nu este o instituție așa de mare. Majoritatea lucrătorilor sînt tineri. Vă povestim, pe scurt, despre secția în care lucrăm. In această secție de croitorie sîntem 18 persoane, dintre care 4 persoane sînt mai în etate, restul sîntem tinere.

Aspect de pe șantierul Uzi
nei mecanice din Turnu Se

verin
Foto: AGERPRES

MUNCITOR ȘI STUDENT SCRISORI SOSITE IN CADRUL 
CONCURSULUI NOSTRU

A ............... .....

Intr-o noapte cu ger
mă in- 
lucrea- 
început 
simplu, 

cum se

cu 
li- 
lui

Munca în colectiv e frumoasă, muncim cu mult elan și mai a- les atunci cînd în fața noastră stă mărețul obiectiv : îndeplinirea planului. Vă putem informa că sîntem mîndri de a- cești tineri, mai ales că la conferința raională U.T.M. am putut raporta conferinței că am îndeplinit planul anual cu 126 la sută.Vă rugăm dacă nu vă suparăți și aveți posibilitatea să ne trimiteți o fotografie la locul de muncă colegi. La și noi. Vă zie ce vi excursie, să ne vizitați. Pentru a nu ne ieși din vedere vă facem o a doua invitație să vă petreceți Revelionul la noi la cooperativă, fie cu mai mulți băieți, fie cu soția, dacă sînteți căsătorit.

Așteptăm răspuns cu nerăb
dare.

Semnează : „Toate fetele"
Se pare că Neagu Viorel 

n-a putut veni la Hațeg de Re
velion și asta reiese dintr-o 
altă scrisoare trimisă de ace
lași expeditor colectiv: toate 
fetele. Ele i-au relatat un mo
ment emoționant: „întregul colectiv de fete la ora 12 noaptea au închinat un pahar de vin pentru dumneavoastră și pentru toți cei care Revelion au fost muncă".

Romantism și 
tească, pasiune 
marcabil față de munca și viața î 
fruntașilor în producție, dorința < de cunoaștere și de legare o 
unei puternice și sincere prie- J 
tenii, iată ce se degajă din vra- > 
futile de scrisori pe care și le < 
trimit spontan tinerii noștri. < 
Nici o altă orînduire socială nu > 
constituie un pămînt mai gene- > ros și mai fertil ca orînduirea s 
socialistă pentru creșterea și < 
înflorirea relațiilor de priete-l 
nie între oameni. Scrisorile ci- ? tale mai sus oferă încă o do > 
vadă elocventă. Parcă aevea > vezi poștașii cu tașca lor doi- <î 
dora de scrisori, deșertînd la < 
porțile uzinelor noastre zeci, î 
sute și mii de plicuri, cărți poș-1 
tale și vederi venite din toate > 
unghiurile patriei, de la tineri < 
care nu s-au mai văzut nici- < odată, dar care nu sînt niște 
necunoscuți unii pentru alții și l 
care, peste depărtări își string t 
mîinile, își împărtășesc setea > 
lor de muncă și de viață, ca $ eroii romantici și visători ai < 
unui roman epistolar de dimen- < 
siuni neobișnuite. într-o zi. ? 
poate că un scriitor, tînăr și el, S aplecat deasupra hîrtiei albe < va începe să scrie, inspirat din 
aceste scrisori ale tinereții ? 
noastre socialiste, un roman, > ori măcar o povestire. Poate > 
că eroul romanului se va numi ( 
simplu, ca și în viață: Viorel. ? 
Poate că eroinele vor semna la ? 
început „toate fetele". Apoi. $ 
una singură, va ieși plină de s 
sfiiciune în față și va semna < cu numele ei mic. Poate că l 
această carte fermecătoare abia ? o scrie acum viața cu discreția ț 
și lipsa de emfază în care ea i își arată minunata ei bogăție. < 
Oricum ar fi, poștașul acesta < 
credincios și neostenit mesa- ? ger al sentimentelor omenești, > nici nu știe cite romane tulbu- { 
rătoare, cite povestiri și cită l poezie duce în enorma lui tașca J de piele. >

în noaptea de la locul lor de
puritate sufle- 
și interes re-

PETRU VINTILĂ

Elevii 
artiști amatori

L-am găsit la freză. 
Nu ne cunoșteam. Vă- 
zînd însă că 
teresează cum 
ză freza a 
să-mi explice 
firesc, felul
calculează mișcarea e- 
licoidală. Să fiu sin
cer, nu prea înțele
geam, dar îmi dădeam 
seama că-și cunoaște 
bine meseria de fre
zor.

Pînă aici nimic deo
sebit. Sînt nenumărați 
tineri muncitori care 
cunosc bine meseria, 
își îndeplinesc zilnic 
sarcinile de plan, care 
dau numai produse de 
calitate superioară. Am 
aflat însă de la cei
lalți muncitori din a- 
telierul mecanic al Ra
finăriei Ploiești cîteva 
lucruri interesante des
pre tînărul de la freză. 
Niculae 
căci de el 
are 24 de 
absolvirea 
fesionale 
frezor. Cu 
muniștilor 
și Ghenoiu Stelian 
deprins bine 
meserie.

Chiriță — 
e vorba — 
ani. După 
școlii pro- 
a devenit 
ajutorul co- 
Petre Matu

s
această

Chiriță nu

s-a mulțumit numai 
atît. S-a înscris la 
ceul seral. Meseria 
îi cere să cunoască
multă geometrie, al
gebră. A terminat 
școala medie, a dat e- 
xamenul de maturitate, 
dar drumul lui Chi
riță nu s-a oprit aici. 
L-au învățat nea Matu, 
tovarășul 
nu se 
niciodată 
cunoaște, 
mereu. A 
la Institutul politehnic 
din București, la fa
cultatea de mecanică 
și a reușit. In fiecare 
seară, după orele 
program pleacă 
cursurile serale 
institutului din Bucu
rești. E greu, desigur, 
dar el nu simte obo
seala. Materiile învă
țate la institut ii ajută 
să muncească tot mai 
bine. I s-au dat, de 
pildă, într-o zi să lu
creze la freză niște 
capete verticale de 
instalație petrolieră. 
Putea foarte bine să 
lucreze după vechile 
metode și și-ar fi în
deplinit planul. El însă

Ghenoiu să 
mulțumească 
cu ceea ce 
Să învețe 

dat examen

de 
la 

ale

s-a gîndit că aceste 
capete pot fi realizate 
într-alt mod, mult mai 
repede și la un nivel tehnic mult superior. 
„Nu poți 
mereu după 
metodă. Dacă 
dacă cunoști 
meseria, poți 
altele mai bune" — 
spune el adeseori. A 
început deci să con
struiască un dispozitiv. 
S-a gîndit mult, a fă
cut zeci de calcule pe 
care le verifica prac
tic, seara, după ce se 
întorcea de la institut 
și a reușit. Inovația e 
acum aplicată în pro
ducție. Tot Chirifă o 
aplică. Acesta e tînă- 
rul Niculae Chiriță 
muncitor frezor și stu
dent în anul I al 
Institutului politehnic. 
Fruntaș și în uzină, și 
la învățătură, așa cum 
îi stă bine unui tînăr.

CONSTANTIN 
NICA 

activist
al Comitetului 

orășenesc U.T.M. 
Ploiești

să lucrezi 
aceeași 
înveți, 

temeinic 
găsi și într-una din zile, muncitorul 

Kalman Csulak a observat că 
unul din utilajele cele mai so
licitate pentru realizarea pro
duselor noastre — mașina de 
găurit — nu funcționează. Ca
uza a aflat-o de la maistru.

— I s-au spart niște rul
menți pe care este montat a- 
xul principal și deocamdată nu 
avem acești rulmenți.

Cu toate astea, Kalman 
Csulak se frămînta și se în
treba dacă această mașină nu 
poate fi totuși reînviată și alt
fel. S-a sfătuit cu lăcătușul 
Micloș. L-a găsit montînd tu
rela unui strung.

— Ce crezi, Micloș, mașina 
de găurit nu se poate nici cum 
repara ?— Mă tem că nu. S-au spart 
rulmenții...

~ Știu asta. Fără ei zici că 
nu se poate ?

OBIȘNUITE— Din păcate .’...
— Eu cred totuși că se poate. 
Am să încerc...
După un studiu amănunțit 

al mașinii, Csulak a schițat 
un sistem de bucșe interpuse, 
cu puncte de solicitare la fre
care cît mai reduse. A lucrat 
mult pentru asta, a consultat 
cărți, specialiști. Cu fiecare zi 
convingerea lui că mașina va 
merge, sporea. în ziua sta
bilită pentru experiență, Csu
lak era tare emoționat. 
Prea erau mulți de față: teh
nologi, maiștri, muncitori, in
gineri. Cu inima bătînd mai 
repede ca de obicei a apăsat pe 
butonul de pornire. O clipă de 
așteptare și axul mașinii a 
prins să se-nvîrtească cu ușu
rință. Schimbă turația — 1 200. 
Totul în ordine ! 1 400, 1 S00, 
2 000, 2 400... Axul se învîrtea 
normal. Problema a fost re-

zolvată. Mașina „trăia”. S-a 
pomenit înconjurat. 1 se strîn- 
geau cu căldură mîinile. Era 
felicitat pentru fapta lui în
drăzneață.

Asemenea fapte întîlnești în 
toate secțiile uzinei „Hidrome
canica” din Brașov. Ele dove
desc înalta conștiință a munci
torilor, răspunderea lor pen
tru bunul mers al producției. 
...Sudorul comunist Gheorghe 

Drăghici de la sectorul 2 a lu
crat în luna februarie cu elec
trozi economisiți.

...Echipa de ajustori condusă 
de comunistul Wagner Ioan 
din secția montaj a economisit 
în primele două luni ale anu
lui 50 de pietre de polizor.

Iată doar cîteva fapte obiș
nuite din această uzină.

De-odată, spre miezul nopții, se lăsă un ger cumplit. Termometrul înregistra 29 de grade. La această temperatură, fără unele măsuri suplimentare, răsadurile erau predispuse pieirii. Lucrurile se petreceau la gospodăria colectivă „Unirea" din comuna Balta Doamnei, raionul Ploiești.La ora aceea, brigadierul Constantin Florea se trezi din somn și-i veni ideea să vadă cum e timpul afară. Se întoarse în casă și începu repede să se îmbrace.„Trebuie să mă duc numai- decît la răsadnițe, își spuse Sînt în pericol răsadurile".Ieși pe uliță și pe drum gîndi că dacă va fi mult lucru n-o s-o scoată singurcapăt. Sînt 1 260 de m.p. de răsadniță...Se opri în fața unei case și strigă.— Măi Culae, Culae IIeși bătrînul, tatăl utemistu- lui Culai Nicolae.— Care ești acolo ? Lasă băiatul să doarmă...— Or să înghețe răsadurile, răspunse brigadierul.Băiatul se îmbrăcă și ieși.

el.se de la

PETRE DUMITRU
corespondent voluntar

Porniră amîndoi să-l ia și pe brigadierul Petre Duca.Trei oameni au ajuns prin gerul și prin vîntul tăios al nopții la răsadnițe. Situația era într-adevăr proastă.— Trebuie să punem deasupra încă un rînd de rogojini și peste ele, la capete, să punem scînduri...începură lucrul. Apoi își dădură seama că mai trebuie ceva. Trebuia așternut un strat gros de gunoi de grajd pe cărările dintre tocurile răsadnițelor.— „Bobocule" — îi spuse Tu- dose lui Culai. Ești mai tînăr. Repede-te la grajd și adu gunoi într-o căruță...Așa au lucrat toți trei pînă dimineața. Era un ger cumplit, dar ei se încălziseră muncind.în zori, oamenii care au venit să lucreze la răsadnițe i-au găsit acolo, șezînd puțin să se odihnească...Cei 1 260 de m.p. de răsadniță erau la adăpost de pericol. Fuseseră prin asta salvate sutele de mii de răsaduri.

La Școala profesională Ște- fănești, raionul Pitești, se desfășoară o activitate cultural- artistică susținută. în școală există o bună brigadă artistică de agitație al cărui program intitulat „Reflectorul” s-a bucurat de mult succes. Echipa de dansuri sub îndrumarea elevului Ion Jianu pregătește cu multă sîrguință populare romînești. Un deosebit interes a stîrnit în rîndu- rile elevilor vestitul joc al Călușarilor pe care-1 joacă cu multă măestrie.Atît brigada artistică de agitație cît și echipa de dansuri se pregătesc pentru concursul interșcolar.

jocuri

DUMITRU DUMITRANA 
elev
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reamătul muncii se simte din plin și pe ogoarele 
gospodăriei agricole colective „30 Decembrie' din 
Confești, raionul Zimnicea. Alături de vîrstnici, 
tinerii colectiviști sînt prezenfi in toate sectoarele 
de activitate, unde aduc p importantă contribuție 
la efectuarea lucrărilor agricole de primăvară în 
ritm viu și la un nivel agrotehnic corespunzător. 

Unii dintre ei lucrează la plantatul pomilor, ori la repicatul 
răsadurilor de legume timpurii. Multi slnt prezenți și acolo 
unde s a trecut cu toate forjele la semănatul culturilor din 
epoca I, la efectuarea lucrărilor de întreținere a ogoarelor, 
de întreținere a culturilor de toamnă. La îndemnul organiza
ției de partid, iiecare „fereastră", fiecare oră bună de lucru 
este folosită din plin.

In prima imagine am surprins un moment din timpul efectuă
rii lucrărilor de întreținere a culturilor de toamnă, care ocupă 
o suprafață de 1 250 de hectare. In urma tractorului condus de 
utemistul Ilie Surugiu din brigada a V-a de tractoare, tehni
cianul agronom Vasile Măruntelu controlează calitatea grăpa- 
tului pe o parcelă unde pămîntul s-a zvîntat și unde cultura 
este bine închegată, cu plante viguroase.

Președintele gospodăriei colective, tovarășul Gheorghe Doi
cin, este, în aceste zile, în permanență prezent pe ogoare (foto 
2), unde, împreună cu tînăra Maria Popescu, inginerul agronom 
al gospodăriei, verifică sămînța ce urmează a fi așezată în patul 
germinativ pregătit cu grijă prin discuire de mecanizatorul lor- 
dache Florea (foto 3).

în ultimul clișeu vă prezentăm un aspect din timpul însă- 
mîntării mazărei pe parcela de 40 de hectare. Tractoristul Ion 
Gh. Doicin, ajutat de tinerii colectiviști Constantin Văituș și 
Ilie Doicin din brigada a V-a de cîmp, efectuează această lu
crare la un nivel agrotehnic corespunzător.

La plecare, președintele gospodăriei colective a ținut să ne 
spună că participarea activă a tinerilor la întregul complex 
de lucrări ce se efectuează în aceste zile de primăvară este 
deosebit de valoroasă. Utemiștii, toți tinerii colectiviști, mobi
lizați de organizația de bază U.T.M., contribuie efectiv la în
deplinirea la timp a planului de însămînțări și de întreținere a 
culturilor și, pe această cale, la consolidarea economică a gos
podăriei colective.
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Timpul e bun —
se lucrează intens

I
ltima căruță cu 
gunoi C 
din cele 
au fost 
tate pe 
ajuns in 
tarlalei. In 
conductorul de ate- 

Constantina Irimia, 
organizației U.T.M.

de grajd
500 care 

■ transpor- 
; cîmp, a 
. marginea 

căru-

i

£ A
ță, lin.Ii 
laj stătea 
secretara 
de brigadă din G.A.C. din co
muna Ciorăști, raionul Tecuci.

— Așa dar într-o singură 
săptămână, angajamentul luat 
în adunarea generală U.T.M. 
a fost îndeplinit. 500 de tone 
de gunoi de grajd au 
transportate.

— Dar gunoi mai este, 
pentru a-l transporta 
avem.

Băiatul iși trecu degetele 
prin păr și privi întrebător la 
secretară. Constantina, in pi
cioare, cu mina strașină la 
ochi, privea la tarlaua întinsă 
din fața sa. Răspîndiți pe cîmp, 
vreo douăzeci de băieți și fete 
împrăștiau cele 700 de tone de 
gunoi transportat încă de astă 
toamnă.

— Cred că astăzi terminăm 
și cu asta.

Căruța a ajuns la platformă. 
Constantina a pus mina pe 
furcă și a ajutat bărbătește la 
descărcarea ei. Fetelor li se re
comandase să nu lucreze la 
descărcat. Dar ea a ținut cu 
tot dinadinsul să fie prezentă 
la această acțiune importantă.

Și iat-o acum din nou în că
ruță întoreîndu-se în sat.

— Am spus și eu o vorbă 
și nu mi-ai răspuns. Ce facem 
cu gunoiul care a mai rămas? 
Mai ales cel de prin curțile 
oamenilor ? întrebă Dumitru 
Molodoi.

Constantina îl privi zîmbind 
și răspunse 
bare :

— Ce zici 
oare bine că 
Dumitru Viuleț să meargă 
S.M.T. Tecuci, la 
cei ce vor lucra 
tori ?

Mitică ridică
Gestul lui însemna că în ce-l 
privește pe Viuleț nu încape 
nici un fel de îndoială.

Căruța ajunse In vîrful dea
lului. Dinspre , sat, un șir de 
căruțe, încărcate cu gunoi de 
grajd le venea în întâmpinare. 
Mitică opri caii, se ridică în 
picioare și privi cu atenție.

— Vasăzică...
— Nu spuneai tu că mai 

este gunoi de grajd ? îl trans
portăm.

fost

Timp 
mai

printr-o între-

Mitică, a,m făcut 
l-am pro-pus pe 

la 
cursurile cu 
pe semănă-

din umeri.

■
 e dealurile comu

nei Hurezani în 
primăvara aceasta

I se vor planta cu 
pomi peste 40 deI ha. Zilnic la a- 
ceastă aefiune sînt 

antrenați între 300—400 de co
lectiviști. S-au executat 7000 
de gropi, s-au confecționat pes
te 5000 de tutori, au început 
lucrările de terasare a plante
lor cu înclinație

— Cu aceste 
spunea tovarășul 
rețu, inginerul 
gospodăriei, supraiata 
ocupată cu pomi fructiferi va 
crește la 121 de hectare. Deo
camdată numai 42 ha sînt pe 
rod iar restul sînt plantații 
tinere de 1-2 ani. Avem insă 
posibilități să sporim această 
suprafață (fără a apela la tere
nurile 
cîmp) 
tare.

Nu
Consiliului 
peste 120 de colectiviști 
raion au făcut timp 
zile o vizită la stațiunea expe
rimentală de la Ștefănești, re
giunea Argeș, și la cele două 
gospodării colective din Cimpu- 
lung Muscel. La această vizită 
au participat și colectiviști din 
Hurezani. întorși acasă, ei au 
hotărît să pună în practică ex
periența valoroasă a colectiviș-

mare, 
plantări, ne 
Marin Moră- 
agronom al 

totală

bune pentru culturile de 
la aproape 250 de hec-de mult din inițiativa 

agricol raional 
din 

de două

s
f.

■ Jkl
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Duminică în zori s-a 
lntlmplat întocmai așa 
cum s-a 
cu seară. 
Gheorghe 
alfi tineri 
tori de atelaje au so
sit la capătul tarlale
lor cu căruțele încăr
cate cu saci plini 
cu semințe. Utemiștii 
Gheorghe Radu, Ion 
Vasile și ceilalți me
canizatori le-au ieșit 
tinerilor colectiviști în 
întîmpinare.

împreună au descăr
cat sacii, i-au desfă
cut la gură, au um
plut cutiile semănăto
rilor și au pornit Ia 
lucru.

Tinerii mecanizatori

stabilit de 
Ion Petre, 
Ștefan și 

conduc-

din brigada comunistu
lui Gheorghe Miu, de 
la S.M.T. Bărcănești, 
regiunea Ploiești, știa 
că acum fiecare oră 
prielnică e prețioasă. 
Așa că duminică 
au lost 
tarlalele 
colective 
Brazi pe 
servesc. Hotărîrii 
Ii s-au alăturat cu 
suflețire și tinerii 
lectiviști de pe atela
je și cei care lucrează 
pe semănători. Toată 
ziua, mecanizatorii au 
avut semănătorile ali
mentate ,,pe 
lantă" cu 
Spre seară 
brigadă și-a

toii 
prezenți pe 
gospodăriilor 
Bărcănești și 
care le de- 

lor 
Jn- 
co-

bandă ru- 
seminle. 

țelul de 
notat în

„D u m 1 ■ 
martie : în- 

5 hectare cu 
hectare 
hectare

cu
cu 

pre-
18

carnețel : 
n i c fi, 17 
sămînța t: 
ovăz, 5 
mazăre. 8
fîoarea-soarelui -, 
gătit terenul pe 
hectare". A doua zi, 
raporta 
fiunii : 
brigada 
duc a

- cele două 
colective : 
ovăz, 15 
mazăre și 
60 de hectare planifi
cate cu floarea-soare
lui. Lucrări de între
ținere s-au tăcut pe 80 
de hectare".

la centrul sta- 
„Pînă acum, 

pe care o con- 
însămîntat în 

gospodării 
25 ha 

hectare 
toate

cu 
cu 

cele

N. BARBU

Pe dealurile Gilortului
vor înflori livezile

tilor din regiunea Argeș și 
iată-i acum în plină acțiune.

Dealul numit Podina Curătu- 
rilor era parcă încins de cor
doane vii. Peste 300 de colec
tiviști lucrau aici la terasări. 
Mărăcinii, arbuștii și pomii răz
leți fuseseră înlăturați. Nu era 
încă ora 10 și 
terasări pe mai bine 
hectare. Aproape 
care lucrau aici 
Mîndru Speranța, 
nisie, Ebîncă Ion, 
tița, Ceaur Gheorghe și alții, 
care în timpul iernii nu au 
lipsit de la nici una din lecțiile 
predate la cercul pomiviticol, 
făcînd astfel primi pași spre 
însușirea meseriei de pomi- 
cultor, munceau acum cu mult 
spor.

Anul acesta colectiviștii din 
Hurezani vor executa terasări 
pe 20 ha : 8 ha se vor face ma
nual, iar restul cu plugul re
versibil. Aici se vor transporta 
circa 30 tone gunoi de grajd pe

CU AJUTORULGospodăria noastră colectivă „Viață nouă” din Poiana Mare, regiunea Oltenia, are un sector zootehnic bine dezvoltat. El numără 587 de taurine din care 140 de vaci cu lapte, 760 porcine, aproape 1 800 de oi, păsări și altele. Pro-P. ISPAS

aqiRd

ducția animalelor a crescut an de an. De exemplu, anul trecut s-au obținut aproape 2 000 de litri pe cap de vacă furajată. A- cest lucru se datore- ște în bună măsură și tinerilor îngrijitori de vaci. Ion Stingă, Petre Vrăjitoru, Ale-ospodăria agricolă colectivă din Cogealac este cunoscută dincolo de hotarele raionului Istria pentru marile producții de cereale și legume obținute, pentru puternicul său sector zootehnic. Organizația U.T.M. de la G.A.C. Cogealac și-a cîș. tigat prețuirea colectiviștilor pentru activitatea sa de mobilizare a tinerilor la muncă pentru obținerea unor producții mari. Din rîndul tinerilor s-au ridicat, în anii aceștia, fruntași stimați de întreg satul. Despre utemistul Mihai C. Alexe, crescător de animale cu o experiență de aproape 12 . ani, colectiviștii vorbesc întotdeauna cu mare respect. De altfel jumătate din numărul colectiviștilor care lucrează în sectorul zootehnic sînt tineri. Ca semn de prețuire a seriozității tinerilor în muncă, consiliul de conducere le-a încredințat lor aproape toate atela-

se executaseră 
de trei 

250 din cei 
erau tineri. 
Cluceru Dio- 

Mitroi Sevas-

fiecare hectar, iar printre pomi 
se vor cultiva : fasole, pepeni, 
dovleci și plante de nutreț cu 
talie mică. In anul viitor: 
agriș negru și coacăze.

Aceeași participare activă 
a colectiviștilor la acțiunile de 
plantare a pomilor și întreți
nere a livezilor, se întâlnește în 
aceste zile, în mai toate gospo
dăriile agricole colective din 
raionul Gilort. La G.A.C. Albeni 
s-au săpat 4 000 de gropi; la 
Căpreni peste 6 000 -, la Bărbă
tești și Ciocadia se stropesc 
pomii împotriva dăunătorilor. 
La Bumbeșii-Pițic, zilnic 50 de 
oameni lucrează la curățitul 
pomilor, iar pe unele porțiuni 
din livadă se execută săpături.

Anul acesta la gospodăria 
agricolă colectivă din Bengești, 
pe terenurile în pantă se vor 
planta cu pomi aproximativ 
60 ha. Este o suprafață însem
nată, care necesită un volum 
mare de muncă. De aceea, co
lectiviștii au pornit din vreme

la lucru, chiar cînd nu se luase 
încă bine zăpada. Cînd am tre
cut prin comună, pe dealurile 
Sîrbu și Buduran lucrau peste 
200 de colectiviști. Se făcuse 
pichetajul pentru terasări și 
lucrările începuseră. Erau con
centrate aici 4 pluguri rever
sibile, dintre care două erau 
conduse de tinerii Gheorghe 
Nărtea și Gheorghe Drăcea. De 
altfel, mai mult de jumătate din 
numărul colectiviștilor prezenți 
la lucru erau tineri, mobilizați 
de organizația U.T.M..

— In iarnă, a ținut să ne 
spună Nica Petre, secretarul 
organizației U.T.M., într-o adu
nare generală deschisă, cînd am 
stabilit contribufia ce urmează 
să o aducă tinerii la reali
zarea planului gospodăriei pe 
anul 1963, noi am hotărît, 
printre altele, ca din cele 12 000 
de gropi pentru pomi ce ur
mează a se executa în această 
primăvară, circa 6 000 să fie

făcute prin muncă patriotică. 
Această hotărîre prinde acum 
via(ă.

... Cînd începuse să se lase 
seara și muncile în cîmp pe 
acea zi luaseră sfîrșit, la cine
matograful din Cărbunești erau 
prezenți mai multe sute de co
lectiviști. Avea Ioc o seară de 
filme pe teme de sezon: 
„Curățirea pomilor fructiferi', 
„Ocrotirea livezilor', „Să în
florească livezile' și „Rodirea 
mărului în fiecare an". Atenția 
colectiviștilor se îndreaptă 
acum spre efectuarea în ritm 
rapid a muncilor în cîmp. Fie
care 
țios.

ospodăria agricolă 
colectivă din comu
na Mircea Vodă, ra
ionul Făurei, are în 
prezent un sector 
zootehnic bino dez
voltat : 807 taurine,

din care 307 vaci cu lapte și 
juninci (restul de 500 capete îl 
formează tineretul taurin), 3 146 
oi, 714 porci și peste 2 500 de 
păsări (matcă). Numai în anul 
care a trecut, colectiviștii de aici 
au obținut din zootehnie venituri 
în valoare de aproape 2 milioa
ne de lei.

La început însă, deși gospodă
ria avea o suprafață de teren 
destul de mare, sectorul zooteh
nic nici nu exista. Urmînd în
demnul comuniștilor, colectiviștii 
au hotărît să dezvolte pe măsura 
posibilităților lor această impor
tantă ramură de producție și 
astfel, la numai trei ani de Ia în
ființarea gospodăriei colective, 
la „zootehnic” se numărau 40 de 
taurine, din care 24 de vaci cu 
lapte, 528 de oi și peste 300 de 
păsări. A fost un început bun și 
este interesant să vedem pe ce 
căi an mers colectiviștii de aici 
în continuare, pentru dezvoltarea 
zootehniei, cum au ajuns ei la 
rezultatele bune pe caro le au în 
prezent.

Primul lot de vaci l-au cumpă
rat cu banii primiți sub formă de 
împrumut de la stat. Și-au format 
în acest fel o matcă bună. Au 
mai cumpărat și după aceea une
le animale de producție, dar 
baza dezvoltării șeptelului pro
prietate obștească a fost mai ales 
prăsila proprie. Măsurile pe care 
le-au luat în această privință, 
chiar de la înființarea sectorului 
zootehnic, au fost dintre cele mai 
judicioase. Astfel, mai înainte de 
toate, ei au oprit cu desăvîrșire 
sacrificarea animalelor tinere, 
îndeosebi a vițeilor. Vițelelor din 
prăsilă proprie li s-a dat o îngri
jire științifică, după toate nor
mele recomandate de zootehnie. 
Tăurașii au fost schimbați cu vi
țele din proprietatea personală a 
colectiviștilor, ori au fost valori
ficați prin contract cu statul și, 
cu banii obținuți astfel, s-au 
cumpărat alte animale de pro
ducție.

De fapt, grija pentru prăsila 
proprie de viței începe aici odată 
eu atenția deosebită pe care co
lectiviștii o acordă vacilor 
«tante. Astfel, s-au introdus
gistre genealogice speciale prin 
care se urmărește data fătărilor 
și, mai ales, din ce animale pro
vin vițeii. Vacile gestante sînt 
oprite de la muls cu o lună îna
inte de fătare și li se acordă o 
furajare specială, mult mai sub
stanțială. Aceasta pentru ca vi
țeii obișnuiți să fie bine dezvol
tați, viguroși. După fătare, ei 
sînt ținuți în padocuri bine ame
najate, călduroase și cu multă 
lumină. Sînt hrăniți după reguli 
științifice, cu rații întocmite de 
brigadier și inginerul zootehni- 
cian. în aceste rații intră la în-

ge-
re-

oră, fiecare minut e pre-

VASILE BARAC 
corespondentul 

„Scînteii tineretului” 
pentru regiunea Oltenia

ceput laptele, în cantitățile co
respunzătoare, apoi floarea de 
fin, concentratele. Vara sînt scoși 
la păscut pe parcele separate, 
unde 6e află cea mai bună fînea- 
ță. Li se construiesc umbrar© 
speciale în apropiere de sursa de 
apă. în fiecare lună sînt cîntăriți 
pentru a se vedea cum se dezvol
tă. Pe scurt, se caută pe toate 
căile ca vițeii să primească o în
grijire cît mai bună, pentru că 
este limpede că atunci cînd vor 
intra în producție, valoarea lor 
productivă va depinde foarte 
mult și de felul în care au 
ei îngrijiți încă din primele 
de la fătare.

Toate aceste îngrijiri însă, 
te regulile recomandate de știin
ță le aplică în practică oamenii. 
Iată de ce, organizația de partid 
și conducerea gospodăriei colec
tive au hotărît încă de la început 
să-i trimită pe cei mai harnici și 
mai pricepuți colectiviști, pe cei 
cu dragoste de animale, să lucre
ze permanent, fără fluctuații, Ia 
zootehnie. Cei care au intrat 
pentru prima dată în sector au 
fost trimiși cîte 10—15 zile, 
după posibilități, la gospodăriile 
agricole de stat și la stațiunile 
experimentale zootehnice pentru 
calificare și astfel, în decurs de 
cîțiva ani de zile, s-a creat un 
grup destul de numeros de în
grijitori de animale pricepuți.

Dragomir Baraboi, de pildă, 
are 7 ani de cînd lucrează în 
zootehnie. în primii doi ani el a 
fost îngrijitor de juninci. Apoi, 
cînd acestea au intrat în pro
ducție, și-a format un Iot de 12 
vaci cu lapte pe care le îngri
jește și în prezent. Vasile Ciunai 
are o vechime de șase ani în 
meserie. Aurel Stareț, lucrează 
de trei ani la îngrijirea tineretu
lui taurin și ți-e 
gul să te uiți la 
îngrijește el.

în fiecare an, 
bază U.T.M. a recomandat, la ce
rerea consiliului de conducere al 
gospodăriei, pe ’ cei mai harnici 
tineri să lucreze în zootehnie. Și 
nu numai atît. în adunările ge
nerale ale organizației U.T.M. s-a 
discutat despre munca lor, au 
fost ajutați să-și învețe meseria. 
Toți tinerii îngrijitori de anima
le au luat parte cu regularitate 
la cursurile cercului de zootehnie 
și la lecțiile practice ținute sub 
îndrumarea inginerului zootehni- 
cian, unde și-au însușit temeinice 
cunoștințe profesionale. Ori de 
cîte ori este 
învață meseria de crescător 
animale.
curînd în acest sector, la 
mandarea organizației U.T.M., se 
numără și Vasilă Drăgulin, Costi- 
că N. Drăgulin și Iorgu Ursu și, 
așa după cum spunea secretarul 
comitetului comunal U.T.M., to
varășul Alexandru Moise, „jude
cind după rezultatele lor de pînă 
acum, băieții aceștia sînt la înăl
țimea încrederii care le-a fost 
acordată”.

fost 
zile

toa-

mai mare dra- 
vițeii pe care-i

organizația de

nevoie, alți tineri 
de 

Printre cei veniți de 
reco-

PETRE GHELMEZ

FRUNTAȘILORxandru Stănoi și alții au o calificare înaltă și îngrijesc animalele cum scrie la carte. Experiența lor o împărtășesc zilnic și tinerilor care au fost recomandați recent de organizația U.T.M. să lucreze aici. Gheorghe Mîndoiu și Mihai

de exem-Caragea,piu, sînt ajutați de fruntașiși ei nivelul calificării. în felul acesta producțiile de lapte din acest an vor spori și mai mult,
ELENA STĂNOI 

corespondent 
voluntar

să-și ridice
f

La baza producțiilor mari de 
porumb pe care și-au pro
pus să le obțină în acest an 
muncitorii de la G.A.S. Al
bești, regiunea Ploiești, vor 
sta și îngrășămintele chi
mice Împrăștiate pe ogor 
acum, în mustul zăpezii.

Foto : I. CU CU

Răspunderile tînărului colectivistjele. în anul care a trecut, numele tinerilor Cornelia Roșu, Dumitru Muși s-au aflat tot timpul la panoul fruntașilor.Cu toate acestea, secretarul organizației, membrii comitetului și chiar foarte mulți tineri colectiviști din Cogealac dînd dovadă de o înaltă exigență, rod al educației primite în cei 12 ani care au trecut de la înființarea gospodăriei, nu se declară mulțumiți cu ce au făcut pînă acum. De aceea, comitetul U.T.M. a organizat adunarea generală U.T.M. la care eram invitați. Cei peste 250 de tineri ascultau cu mare atenție referatul prezentat de secretarul organizației U.T.M., Elena Rogojină. Florica Ilinca, Leu Georgeta au prășit prost, au fost găsite de brigadier că afinau pămîntul numai la

suprafață, că tăiau plantele, se spunea în referatul prezentat. Vă amintiți, am stat atunci cu ele de vorbă, au fost mustrate de noi și după aceea au făcut treabă ceva mai bună.
Analizînd astfel lucrurile, a- jungem și la cauzele atitudinii utemiștilor Mihai Ștefan și Gheorghe Dima".Ce se întîmplase, de fapt, cu utemiștii Mihai Ștefan și

ră să ceară să plece din sectorul zootehnic pentru a lucra la baza de recepție.Faptuț acesta, socotit altădată mărunt, îi durea acum pe
însemnări de la o adunare generală a organizației U. T. M 

din G. A. C. Cogealac, raionul Istria

Vasile Jurcă, Tănase Roșea au fost găsiți că răsturnau gunoiul de grajd la marginea satului, în loc să-l transporte în cîmp, la platforme. I-am chemat în fața comitetului și i-am criticat. Și ne-am oprit aci pentru că ne-am spus că ce contează asta pe lîngă munca plină de răspundere a celorlalți conductori de atelaje.

Gheorghe Dima, despre care se vorbea în darea de seamă ?Cei doi utemlști, vreme de ani de zile au fost socotiți oameni de nădejde ai gospodăriei. Cu un an Tn urmă, ei fuseseră recomandați consiliului de conducere și au trecut să lucreze în sectorul zootehnic. Și acum, deodată, venise-

dinmajoritatea utemiștilor Cogealac.Nicolae Roșea, președintele gospodăriei, și-a început cuvîntul punînd două întrebări: „Cine este azi fruntea satului ? Cui și pentru ce îi acordă respect satul ?”.Și, drept răspuns, s-a întors și le-a arătat tinerilor pe frun-

tașii gospodăriei, invitați la a- dunare.— Cînd spun Cogealac, oamenii se gîndesc cu respect nu la un tînăr care s-a oploșit paznic la baza de recepție, ci la acele sute de colectiviști care, pe arșița unei veri secetoase au trudit pe cîmp și au smuls pământului recolte cum nu s-au mai obținut la noi.— Eu — spunea în cuvîntul său Hristu Ghițu — am un mare respect pentru tovarășul meu de muncă, Mihai Alexe. Munca lui, felul lui de a fi mi-au inspirat acest respect. Mihai, omul care lucrează de 12 ani în zootehnie, are o experiență bogată de muncă, care îi dă dreptul să spună un cuvînt hotărîtor în toate treburile care privesc la noi creșterea animalelor. Cînd am

venit în sectorul zootehnic el m-a ajutat cu răbdare, m-a învățat multe lucruri. Și a făcut așa nu numai cu mine.— E drept și e bine să fie așa — a intervenit utemistul Dumitru Capră. Dar ce respect poate să aibă oamenii pentru tineri ca Vasile Jurcă și Tănase Roșea, bunăoară? Vin la muncă la ora 9, se >n- vîrt două nu-i vadă acasă.Tinerii cuvîntul și-au spus clar, răspicat. în cuvîntul ute- miștilor Alexe Mihai, Ștefan Diaconu, al tuturor celor care au mai vorbit a fost reliefat puternic faptul că orice muncă în gospodăria colectivă, oricît de neînsemnată pare, trebuie făcută cu toată răspunderea, bine și la timp, pentru că și de ea depinde obținerea unor mari producții, belșugul și bunăstarea tuturor'
DARIA KUHTA 

ION ȘERBU

ceasuri, nimenicare au
pîndesc să și pleacăluat apoi părerile



CE DISCUTĂM

■
| ematica orelor deI dirigenție defășu- rate în trimestrul al doilea la clasa a Xl-a A de la Școala medie „Gheorghe Lazăr” a izvorît din analiza activității elevilor în primul trimestru al anului școlar. De asemenea, în alegerea temelor s-a avut în vedere specificul clasei a Xl-a, în orientarea căreia, ca ultimă clasă a învățămîntului mediu, trebuie să se țină seama atît de zestrea intelectuală și morală acumulată în cei trei ani anteriori, cît și de perspectiva asupra vieții universitare ce urmează să înceapă în curînd pentru mulți dintre absolvenții școlii medii. în sfîrșit, discuțiile planificate au avut ca linie directoare nevoia de a se da o mai mare atenție creării spiritului de colectiv la elevi.Deoarece, pe primul trimestru s-a constatat că rezultatele slabe Ia învățătură aveau drept cauze discontinuitatea în muncă a unor elevi, mulțumirea cu o situație de mediocritate a altora și favorizarea unor discipline, cu neglijarea altora, comportarea nedisciplinată — planul de muncă s-a axat pe teme ce căutau să răspundă acestor cerințe. Desfășurarea orei a urmărit dezvăluirea cazurilor concrete din clasă și analizarea lor cu participarea activă a întregului colectiv. Mai trebuie adăugat că și succesiunea cronologică a temelor a fost stabilită în așa fel Incit concluziile fiecărei ore să constituie punct de por

nire pentru cea direct următoare.Tematica a cuprins : „Roiul colectivului în ridicarea nivelului la învățătură și disciplină” ; „Să renunțăm la mediocritate !” ; „Disciplina muncii, factor de seamă în însușirea temeinică a cunoștințelor” ; „Comportarea demnă — o datorie de onoare a tineretului școlar”. Totodată, avînd în vedere examenul de maturitate și admiterea în învățămîntul superior, au fost înscrise și temele : „Ce este examenul de

rească îndeplinirea lor. întreaga activitate (sub raportul procedeelor de desfășurare a orelor) a pornit de la convingerea că aceste ore nu pot avea rezultatele scontate decît în urma unei munci foarte bine îndrumate și organizate.Fiecare temă a fost dezbătută pe baza materialului concret, faptic oferit de situația trimestrului I și de activitatea în cel de-al doilea trimestru, așa îneît, de fiecare dată, a fost în centrul preocupărilor situația clasei. Cu ocazia dezbaterilor a apărut mai totdeauna constatarea că lipsurile se datoresc fie unei greșite înțelegeri a rostului muncii deLA ORADE DIRIGENȚIEmaturitate ?” ; „Ce profesie ne alegem ?”.Urmărind să dezvoltăm la elevi inițiativa, spiritul critic și autocritic, pentru desfășurarea orelor educative am împărțit clasa în șase grupe de cîte 6-7 elevi, fiecare grupă a- vînd un responsabil ; fiecărei grupe i s-a atribuit grija pregătirii materialului necesar unei ore. După sfîrșitul intervențiilor, profesorul diriginte, care a vegheat tot timpul ca ele să fie conduse pe o linie justă, făcea o recapitulare a celor discutate, preciza noțiunile ce formaseră obiect de discuții, marca poziția ce trebuia urmată și stabilea sarcinile și pe cei chemați să urmă

elev, fie minimalizării îndatoririi lor.în ora în care s-a dezbătut ce este examenul de maturitate, s-a discutat foarte mult a- supra faptului că unii elevi își fac o idee greșită despre acest examen; unii îl înțeleg ca o barieră de netrecut, alții ca o loterie, iar alții ca un moment foarte greu din viață. Faptul că cele mai multe întrebări au privit tehnica examenului și mai puțin conținutul lui, arată tocmai preocuparea formală a

unor elevi. De aceea, am hotă- rît să mai înscriu și în tematica trimestrului al III-lea o dezbatere privind această chestiune. Tot cu această ocazie, am combătut exagerata tendință de specializare în preocupările elevilor : aceea de a da întîietate obiectelor de maturitate și, în cadrul acestora, celor care se cer la concursul de admitere în învățămîntul superior, pe linia preferințelor, arătînd primejdia rămîne- rii cu o lacună însemnată în cultura generală, ca rezultat al necunoașterii conținutului disciplinelor lăsate pe plan secundar.Rezultatele ? E greu de dat un răspuns categoric. Educația nu se desăvîrșește dintr-oda- tă, ci treptat. Dar, măcar considerată astfel, s-a observat un plus în trimestrul al II-lea ? Da ! Mulți elevi cu situație mediocră au trecut hotărît pe poziții bune, astfel că marea majoritate a elevilor clasei au în prezent rezultate bune și foarte bune ; notele mici au devenit foarte rare. Clasa a Xl-a A deține steagul de clasă fruntașă între colectivele claselor a Xl-a din școala noastră. Succesul se datorează, desigur, și bunei pregătiri și desfășurări a orelor de diri- genție.
Prof. A. IORDANESCU

dirigintele clasei a Xl-a A 
Școala medie nr. 22 

„Gheorghe Lazăr” 
București

IN EDITURA POLITICA 
A APĂRUT I

A 30«a 
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1933
Cuvîntarea rostită de 

tovarășul Chivu Stoica 
la adunarea solemnă 
cu prilejul aniversării 
eroicelor lupte ale 
muncitorilor ceferiști și 
petroliști.
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Lucrările sesiunii adunării generale 
a Academiei R. P. R.Marți au continuat lucrările sesiunii adunării generale a Academiei R. P. Romine.La discuții asupra raportului de activitate al Academiei și a proiectului planului de cercetări științifice pe anul 1963, au luat cuvîntul academicienii : Șt. S. Nicolau, Horia Hulubei, C. D. Nenițescu, Elie Carafoli, Gh. Ionescu-Sisești, Alexandru Codarcea, Gr. Moi-

sil, I. S. Gheorghiu. C. I. Gu- lian, Vasile Mîrza, Emil Con- durachi ; Remus Răduleț, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne, acad. Grigore Benetato și Traian Gheorghiu, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne.Lucrările sesiunii continuă.(Agerpres)
Concert festiv 

la Ateneul R. P, RomîneLa Ateneul R. P. Romîne, a avut loc marți seara un concert festiv cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la inaugurarea Ateneului.Scriitorul Ion Marin Sado- veanu a evocat împrejurările în care a fost clădit Ateneul, prin contribuția benevolă a poporului la inițiativa omului de cultură C- Exarcu. Vorbitorul a arătat că guvernul burghezo-moșieresc din acea vreme, indiferent față de ridicarea culturală a maselor, nu a acordat nici un sprijin construcției acestei clădiri.Destinată la început pentru a adăposti conferințe și alte manifestări culturale, din a-

nul 1889 la Ateneu au loc și concerte simfonice. Astfel, pe podiumul Ateneului au apărut, pînă în zilele noastre, muzicieni de renume internațional, care au colaborat cu filarmonica bucureșteană. Printre aceștia se află: Richard Strauss. Bruno Walter, Vincent d’indy, Pietro Mascagni, Bela Bartok, Alfred Cortot, Jacques Thibaud, Arthur Rubinstein. David Oistrah, Ie- hudi Menuhin, Sviatoslav Richter, Aleksandr Gauk, John Barbirolli, precum și marii noștri artiști George Enescu, care a debutat aici la 1 martie 1898. Mihail Jora și George Georgescu.
Viorica Marinescu de la Întreprinderea Textilă Pitești, îm
părtășește tinerei Gherghina Petre, din experiența ei în 

muncă. Foto -. N. STELORIAN

Sortimente noi de cărămizi
în ultimul timp muncitorii 

și tehnicienii din unitățile industriei construcțiilor au realizat noi materiale corespunzătoare stilului arhitectonic modern. Astfel colectivul întreprinderii „Ceramica", din Capitală, produce un sortiment de cărămizi ceramice pentru placarea pereților blocurilor de locuințe și a construcțiilor social-culturale. Noul produs 
este mai economicos decît materialele obșinuite folosite pînă acum, asigură o rezistență sporită și o mai bună aerisire a pereților, și poate fi realizat In diferite culori. în cursul a- nului, în această întreprindere se va realiza o producție de cărămizi ceramice cu care vor putea fi placați circa 90 000 m.p. de pereți. Noile cărămizi au și fost solicitate de constructorii de pe șantierele din Iași, Galați, Constanța, Brașov și Onești.Sortimente noi de cărămizi pentru pereți despărțitori, pentru căptușit sobe de teracotă și țigle-solzi glazurate au fost realizate și la unele întreprinderi de cărămizi din regiunea Banat.

(Agerpres)

PE SCURT
• Marț) dimineață a 

plecat în Danemarca 
echipa masculină de 
handbal Dinamo Bucu. 
reșli, care va intilni 
loi in orașul Aarhus, 
formația Skovbakken 
într-un meci conțină 
pentru semifinalele 
Cupei campionilor eu
ropeni. Au făcut de
plasarea (cu excepția 
lui Ivănescu, acciden
tal) toți jucătorii echi
pei în frunte cu Redl, 
Moser, Bădulesca, 
Hnat, Covaci, Ristoiu. 
Returul acestei întll- 
niri va avea loc la 28 
martie la București, 
lnvingătoarea va juca 
în finală la Paris, cu 
echipa Dukla-Praga 
care a eliminat pe 
F. A. Goppingen.

9 în cadrul sfertu
rilor de finală ale cu
pei Campionilor eu
ropeni la baschet fe
minin s-au întîlnit la 
Praga echipele Slovan 
Orbis și Benfica-Lisa- 
bona. Au învins bas
chetbalistele ceho
slovace cu scorul de 
87-32 (43-18).

• Echipele de fot
bal Dinamo Moscova 
și Levski Sofia s-au 
întîlnit într-un meci 
amical în capitala R.P. 
Bulgaria. Fotbaliștii so
vietici au cîștigat cu 
scorul de 1-0 (0-0).

• Pe terenurile de 
sport, în sălile de 
gimnastică și în clu. 
Irurile din regiunea 
Ploiești se desfă
șoară zilele acestea 
numeroase compe
tiții în cadrul celei 
de a doua etape a 
Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. 
La concursurile de 
gimnastică, șah, vo
lei, handbal, hal
tere, tenis de masă 
se întrec peste 
25 000 tineri și ti
nere. Prinți1-o parti
cipare masivă și o 
bună organizare a 
competițiilor se re
marcă asociațiile 
sportive din raioa
nele Tîrgoviște, Bu
zău și Ploiești. Pen
tru buna desfășu
rare a întrecerilor 
din etapa a II-a a 
spartachiadei, în nu
meroase comune 
din raioanele Cîm- 
pina, Tîrgoviște, 
Buzău și Rîmnicu 
Sărat au fost ame
najate noi baze 
sportive.

© La comitetul de 
organizare a competi
ției cicliste interna
ționale ,,Cursa Păcii" 
s-au primit pînă acum

înscrierile de partici
pare a 17 țări. Ulti
mele cereri au parve
nit din partea federa
țiilor Australiei și Ita
liei. Totodată, Federa
ția de ciclism din Uru
guay a trimis o seri- 
soare prin care soli
cită primirea echipei 
sale la marea între
cere ciclistă. Dacă și 
această cerere va fi 
confirmată, atunci, 
pentru prima oară, vor 
participa la „Cursa 
Păcii" cicliști' din 
Australia și America 
de Sud.• Desfășurate la Brno, campionatele de tenis de masă ale R. S. Cehoslovace au fost ultimul criteriu de selecție înaintea mondialelor de la Praga.Iată lista campionilor la cele cinci probe individuale: 
simplu bărbați: Andreadis; simplu fe
mei : Schwarzova; 
dublu bărbați: An- dreadis-Miko; dublu 
femei: Luzova-Bo- șa; dublu mixt: Boșa-Miko.

(Agerpres)

ASTĂZI PE STADIONUL „23 AUGUST*

Meci internațional de fotbal

Consfătuire la Valea CălugăreascăLa Valea Călugărească a avut loc marți o consfătuire organizată de Consiliul agricol regional privind amenajarea terenurilor în pantă supuse eroziunii solului în vederea plantării lor cu viță de vie. Au participat ingineri și tehnicieni de la consiliile
Korsakov—Chabrier

—de Falia
Muzica populară spaniolă a 

atras, mai de mult, o seamă de 
compozitori și de peste hota
rele țării respective, ca R'.m- 
ski-Korsakov, Glinka, Cha
brier, Debussy, Ravel șa. Cu 
gîndul de a oferi iubitorilor de 
muzică unele aspecte ale aces
tui folclor, în prelucrări sim
fonice diferite, „Electrecord”- 
ul a grupat într-un disc trei 
lucrări care au la temelie cîn- 
tece și jocuri populare spanio
le. Un interes deosebit prezin
tă Capriciu spaniol de Rimski- 
Korsakov — o succesiune de 
scene muzicale pătrunse de o 
intensă viață populară. Este 
de subliniat feericul colorit or
chestral care comunică teme
lor o mare strălucire.

Tot astfel, compozitorul 
francez Emanuel Chabrier a 
realizat în Rapsodia spaniolă 
o muzică plină de o comuni

agricole și oficiul de proiectare și organizare a teritoriului, cercetători de la stațiunea experimentală Valea Călugărească, ingineri agronomi și | președinți din gospodării a- | gricole colective.La consfătuire s-a relevat ■ că în ultimii ani au fost puse în valoare în regiune circa 2 800 ha terenuri supuse ero- : ziunii care au fost plantate , cu vii.Participanții au stabilit o ■ serie de măsuri privind îm- I bunătățirea activității de a- menajare a terenurilor în pantă și popularizarea experienței bune de pînă acum.(Agerpres)

După ce a concertat la Iași și Suceava, violonista Nora Grumlikova din R.S. Cehoslovacă a fost, marți seara, solista concertului simfonic extraordinar prezentat de Filarmonica de stat din Botoșani în sala Teatrului de stat din localitate. Sub conducerea dirijorului Ervin Acel, orchestra a interpretat Simfonia a 6-a de Beethoven, Rapsodia romînă de Stan Golestan și Concertul pentru vioară și orchestră de Dvorak.
♦în cadrul celui de-al VII-lea concurs pe țară al formațiilor artistice de amatori, în regiunea Galați au prezentat pînă acum spectacole echipe artistice din aproape 100 de comune.în actualul concurs vor urca

treptele scenei peste 16 000 artiști amatori din regiune — muncitori, țărani colectiviști, intelectuali.
★Teatrul de stat de estradă din Deva, a prezentat marți la casa de cultură a studenților din Cluj, spectacolul „Șarjele revistei”, în regia lui Petrache Rubei
irLa Lugoj s-a deschis o expoziție de artă plastică a artiștilor Diodor Dure și Nicolae Lazăr, membri ai filialei din Timișoara a Uniunii artiștilor plastici. Cele 40 de lucrări, realizate în ulei și acuarelă, redau aspecte din mtinca și viața nouă a siderurgiștilor de la Uzinele „Oțelul roșu”, a texti- liștilor din orașul Lugoj și a

țăranilor colectiviști din unele unități agricole socialiste din regiune.
★în primele luni ale acestui an unitățile sanitare din țară au fost dotate în continuare cu un mare număr de aparate și instrumente medicale moderne realizate de industria noastră.Printre acestea sînt cele peste 250 de instalații dentare complete și microscoape de laborator executate de Industria Optică Romînă.în curînd, unitățile spitalicești vor fi dotate cu un aparat denumit „Electrodermaton", realizat la I.O.R., care este folosit în operații plastice, iar laboratoarele farmaceutice vor primi noi aparate de distilat apa, produse de I.T.M.

Astăzi, pe stadionul „23 Au
gust", cu începere de la ora 
16, se dispută meciul interna
țional de fotbal dintre selecțio
nata olimpică a R. P. Ungare și formația Rapid București.

Evoluția speranțelor fotbalu
lui maghiar suscită un viu in
teres printre amatorii de sport 
din Capitală. Echipa care va 
reprezenta R. P. Ungară la tur
neul olimpic cuprinde pe cei•-----•----- -----—
Cinematografe

mai talentați jucători tineri din 
cluburile de prima categorie. 
Dealtfel interul stingă al echi
pei, Komora, a fost solicitat să 
joace în prima reprezentativă 
a R. P. Ungare în meciul cu 
Țara Galilor.

Deși recent alcătuită, selec
ționata olimpică și-a înscris 
cîteva victorii de prestigiu, 
printre care, 3—0 cu prima re
prezentativă a R. P. Ungare, 
6—1 cu Farul Contanța, 3—0 
cu selecționata U.E.F.A., și cel

recent, 4—0 cu E.V.T.K. Buda
pesta.

Oaspeții vor alinia următoa
rea formație probabilă: Gelei, 
Novak, Maroși, Szepesi, Palo- 
tai, Ihasz, Molnar, Nogradi, 
Szini, Tuchinger, Dunai.

Rapid va juca in formația ! 
Niculescu, Greavu, Motroc, 
Macri, ștefănescu, Dan Coe, 
Năs tur eseu, Balint, Ionescu, 
Georgescu, Kraus.

(Agerpres)

Consecințele literaturizării
Despre cartea „Tineri sondori" de A.

cativă veselie și vervă. Dintre 
compozitorii spanioli, Manuel 
de Falia este cel care a ridicat 
pe una din cele mai înalte 
trepte artistice muzica poporu
lui său — ceea ce se poate 
ușor desluși în pantomima-ba- 
let „Amorul vrăjitor” în care 
cîntecele și jocurile alternează. 
Mezzosoprana Elena Cernei 
tălmăcește cu succes, datorită 
accentelor grave, pline de cu
loare ale vocii sale, intensul 
dramatism al muzicii lui de 
Falia, iar Orchestra Cinemato
grafiei, dirijată de Mircea Cris- 
tescu, realizează in fiecare din 
cele trei piese paleta sonoră 
cea mai potrivită.

înregistrarea este făcută în 
chip fidel.

J. V. PANDELESCU

■
1 ricine va recunoa- f ște că o temă formulată chiar într-un mod general ca acesta: „Ce me- I serie să ne alegem în viață ?” poate căpăta, sub pana unui autor talentat, forma unei nuvele sau a unui roman interesant, în care să fie înfățișați eroi bine conturați, cu particularități complexe, într-o compoziție artistică viguroasă. Tema este profund actuală și, mai ales pentru tinerii cititori, poate prilejui o dezbatere, cu mijloacele artei, de o mare eficiență educativă. Un asemenea scop și-1 propune și „romanul” — cum îl numește autorul într-un „Cuvînt înainte” — „Tineri sondori” de A. Lecca, apărut în Editura tinerelului.Din capul locului, autorul precizează că „parcurgînd a- cest roman cititorul va face cunoștință cu cele mai importante evenimente (sn.) din timpul forării unei sonde". Trebuie să remarcăm faptul că termenul „evenimente” este aici echivoc. Se referă el la niște întîmplări semnificative pentru evoluția unor eroi literari sau este vorba de altceva ? Citind cartea, lectorul se poate întreba nedumerit: „autorul mi-a promis un roman, dar unde este aici... romanul ?” Fără îndoială că în carte este

vorba despre niște evenimente, și anume despre etapele cuprinse între detectarea unui sol petrolifer și darea unei a- semenea zone în exploatare. Au loc în aceste etape neume- toase tatonări și procese tehnice descrise în carte cu lux de amănunte, într-un limbaj tehnic, corespunzător unei lucrări de popularizare. Dar autorul nu s-a mulțumit cu descrierea pe înțelesul tuturor a acestor procese tehnice și a împănat cartea cu întîmplări numeroase, unele de-a dreptul

vește însă caracterul ei artistic, oricine va recunoaște că ea nu poate fi integrată calității pe care i-a dorit-o autorul, aceea de roman.Foarte puțin din bogăția sufletească a tînărului zilelor noastre, transpare din acțiunile înfățișate aici într-o manieră descriptivă simplificatoare și ne veridică. încercarea de a crea literatură, chiar din- tr-un material documentar bogat, este sortită eșecului cînd nu este împlinită de o valorificare a semnificațiilor fapte-
N©TE DE LECTOR

spectaculoase (dar fără o funcție artistică precisă) prin descrierea cărora a intenționat să realizeze și o lucrare literară, în speță, un roman. Nu ne putem îndoi de cunoștințele pe care le are autorul în problemele tehnice ale temei tratate, trebuie însă să ne exprimăm regretul că Editura tineretului a îngăduit publicarea acestei cărți cu titlul de roman, ac- ceptînd drept literatură o penibilă literaturizare.Cartea ar fi putut avea un rol meritoriu, acela de a-1 iniția, cu modestie, pe tînărul cititor în tainele acestei meserii cu adevărat frumoase. Cît pri-

lor, cu mijloacele specifice transfigurării artistice.Formula adoptată afectează ea însăși o cerință a literaturii, și anume actul selecției artistice. Autorul și-a transcris fără discernămînt critic o amplă documentație, căpătată printr-un contact, probabil frecvent, cu mediul descris. Confundarea cunoașterii profunde a vieții cu documentarea expozitivă este o eroare gravă și, nesesizată din capul locului (în cazul de față Editura tineretului putea avea acest rol), are efecte regretabile. Lipsit de o înțelegere profundă a problemelor de viață ridicate șl

LECCArezolvate în însăși procesul muncii, autorul a depus serioase, și inutile, eforturi de a literaturiza. Fapte lipsite de consistență caracteriologică, descrise într-un stil de compoziție didactică sînt înfățișate cu pretenția de a alcătui un roman. Descrierile abundă în caracterizări naive, de un simplism dezarmant. (Un erou, de exemplu, este lipsit de entuziasm fiindcă este... înaintaș în echipa de fotbal; deseori, locul analizei psihologice diferențiate este umplut cu un simplu cuvînt: „Panait era altfel decîț Sorin” și exemple de acest fel se pot desprinde a- proape din fiecare pagină).Profunzimea problematicii este înlocuită cu confecționarea unor incidente banale, băiețești, cu totul nesemnificative. Alcătuirea unor asemenea situații ușurele, al căror sfîrșit previzibil este împins cu naivitate adesea în spectaculos pur, fără semnificații comentate cu adîncime, aruncă asupra eroilor un văl de optimism sprințar, de o artificialitate iritantă.In ultimă instanță este greu de presupus că din această literaturizate, „cititorul (...) se va convinge de frumusețea dar și de măreția acestei meserii", așa cum îi place autorului să creadă.
C. STANESCU

O călătorie spre centrul pă- 
mîntului — cinemascop (ambele serii) : Patria, 1 Mai (seria I), Ștefan cel Mare (seria I), G. Coșbuc (seria I). Vacan
ță la mare — cinemascop : Republica, Gh. Doja, Alex. Sahia. Rîul și moartea — rulează la cinematograful Ma- gheru; Povestea unei nopți 
stranii: rulează la cinematografele V. Alecsandri, Grivița. 
Bunica Sabella : rulează la cinematografele: I. C. Frimu, 
8 Martie, Miorița, 30 Decembrie. Dosarul furat : rulează la cinematografele Elena Pavel, Floreasca. Festival Cha
plin : Tineretului, înfrățirea între popoare, 23 August, Lu-

Alex. Popov. Kașmir — cinemascop : Lumina. Program 
special pentru copii — dimineața : 13 Septembrie. Cîinele 
sălbatic Dingo : 13 Septembrie (după-amiază), Arta, Aurel Vlaicu. Program de filme do
cumentare : Timpuri Noi. Ma
rile speranțe : rulează la cinematograful Maxim Gorki. Nu
mai o glumă : Cultural. Fe
cioara : rulează la cinematografele C-tin David, Munca. 
Omul amfibie: rulează la cinematograful V. Roaită. Marile 
familii: Unirea. Șapte dădace: Flacăra, Moșilor, Drumul Serii. 
Misterul celor doi domni „N” : rulează la cinematograful T. Vladimirescu. Divorț italian : Popular. Tinerii: 16 Februa
rie. Din Argentina în Mexic : 
M. Eminescu. Inelele Gloriei rulează la cinematograful Ilie Pintilie. Alo !... Ați greșit nu
mărul : Volga. Revista de Ia 
miezul nopții — cinemascop : Libertății. Partea ta de vină : rulează la cinematograful G. Bacovia. Cinci oameni la 
drum : Olga Bancic. Lupenl 
29 — cinemascop (ambele serii) : B. Delavrancea.

Preocupări actuale 
ale constructorilor

(Urmare din pag. 1) oțel-beton), reducerea simțitoare a timpului de execuție de la 10 zile pe apartament la cinci zile.Pe șantiere se folosesc pe scară largă mijloacele mecanizate la lucrările de tencuieli și finisaje, în general la toate lucrările posibile. Constructorii noului oraș lucrează acum la finisarea blocurilor 2—3 A și D—M din cvartalul VII (176 a- partamente), a magazinelor B și C din cvartalul VII.Forfota specifică șantierelor nu contenește nici o clipă la Onești. Noile construcții „răsar” ca din pămînt datorită hărniciei constructorilor, printre care mulți sînt tineri.De curînd a avut loc plenara comitetului U.T.M. pe complexul de șantiere Onești. S-a arătat cu acest prilej că peste 1 000 de tineri constructori au angajamente concrete în între

cerea socialistă, că organizațiile U.T.M. se ocupă mai mult, în colaborare cu comitete!» sindicatului, de felul cum se îndeplinesc acestea.Plenara a subliniat în mod deosebit că pe șantierele de construcții ale Oneștiului există o mai mare preocupare a tinerilor pentru ridicarea calificării lor profesionale, pentru întărirea disciplinei. Toate a- cestea constituie o garanție în plus a faptului că tinerii, alături de toți constructorii de locuințe din oraș, folosind cu pricepere metodele înaintate de muncă, își vor îndeplini sarcina anuală, conform angajamentului, cu 20 de zile înainte de termen. Aceasta înseamnă că se vor termina mai devreme 1 082 apartamente, un nou cinematograf cu 350 de locuri, o școală cu 16 clase și numeroase spații comerciale • în magazinele din cvartalul VII.
SĂPTĂMÎNA VIITOARE PE ECRANE 

în regia Iui Mihail Kalik

Film 
care

O producție a studiourilor sovietice
despre copii pentru adulți. Revelațiile unui băiețaș 

descoperă lumea mergînd pe urmele razelor aurii ale 
soarelui.



Să înceteze represiunile
.antidemocratice din Irak!

DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
Vii proteste împotriva

Mitingul studenților străini 
care învață în tara noastră

exploziei nucleare populară romînească
în sprijinul păcii

efectuate de Franța in Finlanda si dezarmării3

a vasta aulă șî-au 
dat întîlnire nume
roși studenți străini 
care învață în țara 
noastră. Sînt băieți 
și fete veniți de pe

Foto : O. PLECAN

toate continentele, 
fii ai multor popoare. Europeni, 
africani, asiatici, latino-ameri- 
cani — sute de tineri sînt pre- 
zenți Ia mitingul de protest îm
potriva atrocităților comise de 
reacțiunea din Irak. în aula Fa
cultății de științe juridice răsună 
în diferite limbi repetate lozinci 
de solidaritate cu încercatul po
por irakian.

Studentul irakian Rașid Jabir 
rostește cuvîntul de deschidere, 
în memoria celor uciși de reac
țiunea irakiană se păstrează un 
minut de reculegere.

De microfon se apropie un alt 
student irakian — Beni al Huri. 
Vorbitorul înfățișează un tablou 
al situației actuale diu Irak, a- 
mintind sîngeroasa teroare dez
lănțuită de cercurile reacționare 
împotriva comuniștilor, a tuturor 
democraților și patrioților. Mii 
de oameni nevinovați printre 
care numeroși studenți au fost 
asasinați cu bestialitate. Mulți 
din cei mai buni fii ai poporu
lui irakian au căzut 
dezmățului reacțiunii. 
niciile din Irak nu au nimic co
mun cu interesele naționale ale 
poporului irakian, cu aspirațiile 
sale. Nelegiuirile care au însîn- 
geral Irakul nu servesc deeît 
reacțiunii și imperialismului. 
Dușmanii poporului irakian, fo
losind lozincile anticomunismu
lui, încearcă să sugrume mișcarea 
de eliberare națională și să ză
dărnicească lupta maselor popu
lare pentru democrație și liber
tate. Puternic aplaudat, studentul 
irakian își exprimă profunda 
convingere că poporul său va ști 
să facă față și acestei grele în
cercări și că pășind mai departe 
pe drumul luptei va duce la vic
torie nobila sa cauză.

La tribună urcă Virgil Petri- 
șor, student la Institutul de con
strucții din București. în numele 
colegilor săi, al tuturor studen
ților din Republica Populară 
Romină, el condamnă cu hotărîre 
teroarea și represiunile sîngeroa- 
se dezlănțuite de forțele reacțiu
nii împotriva comuniștilor, a 
elementelor patriotice și demo
cratice din Irak. Exterminînd pe 
comuniști, cei mai curajoși luptă, 
tori pentru interesele poporului, 
pentru independență națională 
și o viață mai bună, reacțiunea 
irakiană face jocul imperialis-

victime 
Samavoi-

Aspect dm timpul mitingului 
mului interesat în exploatarea 
uriașelor bogății ale Irakului. 
Vorbitorul a arătat că studenți
mea romină, ca și întregul nostru 
popor, este pe deplin solidară cu 
poporul irakian și generația sa 
tînără.

Numeroși studenți din diferite 
țări ale lumii iau cuvîntul spre 
a rosti protestul lor hotărît îm
potriva samavolniciilor ce sînt 
comise în aceste zile în Irak. 
Studentul Ernst Schoenenburg 
din Republica Democrată Ger
mană înfierează asasinatele că
rora le-au căzut victimă mii și 
mii de patrioți irakieni, luptători 
pentru fericirea poporului 
Studentul cubanez Florencio 
gudin asigură pe colegii săi 
kieni că poporul irakian nu este 
singur în aceste momente difi
cile, că alături de el se găsesc 
toți oamenii cinstiți, toți cei 
care iubesc pacea și progresul. 
Studentul Assem Khedraki din 
Siria subliniază că nelegiuirile 
săvîrșite de reacțiunea irakiană 
reprezintă o provocare adresată 
conștiinței umane, o încălcare a 
celor mai elementare principii 
ale drepturilor omului. Utilizînd 
lozinci demagogice, anticomunis
te, reacționarii din Irak se răfu- 
iesc cu cei mai buni fii ai po
porului irakian. In felul acesta, 
se încearcă intimidarea curajosu
lui popor al Irakului, împiedica
rea luptei sale ferme pentru o 
viață mai bună. Plutoanele de 
execuție și asasinatele în masă 
nu pot fi însă o stavilă în calea 
aspirațiilor de libertate și demo
crație ale maselor largi populare 
din Irak.

Vorbește un student japonez 
— Ațuși Naono. Cuvîntul său ex. 
primă convingerea că poporul 
irakian va ieși învingător în 
lupta sa împotriva reacțiunii și 
imperialismului. Studentul Ho Ti 
Trie din R. D. Vietnam își ma
nifestă indignarea față de ex
terminarea în masă a patrioților 
irakieni. Studentul Luis Simon 
Cosin din Venezuela afirmă so
lidaritatea cu tineretul și poporul 
irakian și protestează împotriva 
asasinatelor din Irak. Aspirantul 
indian Amalendu Bikash Guha 
cere să se pună capăt de urgență 
crimelor pe care le comite reac
țiunea irakiană împotriva forțe
lor patriotice, să înceteze vărsa
rea de sînge și valul de teroare.

Opinia publică mondială a 
aflat cu mînie și indignare de 
represiunile antidemocratice din 
Irak — arată în cuvîntul său 
studentul sudanez Osman Sorkati. 
Cui folosesc asasinatele sălbatice 
din Irak, vînătoarea de demo-

erați și de patrioți, simulacrele 
de procese ? Ele folosesc doar 
dușmanilor poporului irakian, 
cercurilor reacționare și impe
rialismului. Studentul sudanez 
și-a exprimat încrederea în iz- 
bînda cauzei libertății și demo
crației pentru care luptă poporul 
irakian.

„Să înceteze teroarea antide
mocratică din Irak 1” -— scan
dează sutele de tineri. Cei pre- 
zenți au adoptat cu puternice 
aplauze o moțiune în care 
spune :

se

Mitingul studenților
din Iași

lor. 
Ar- 
ira-

de
24

„întruniți într-un miting 
protest studenți străini din 
de țări care învățăm în R. P. 
Romină, condamnăm cu hotă
rîre samavolniciile comise în 
Irak de către forțele reacțio
nare împotriva celor mai dîrzi 
fii ai poporului irakian, luptă
torilor pentru pace și fericirea 
poporului. Inimile noastre sînt 
pline de indignare față de ma
rea amploare de care sînt 
caracterizate crimele ce se să- 
vîrșesc în Irak ale căror victi
me se ridică la peste zece mii 
de oameni, dintre care mulți 
copii, femei și bătrîni.

Crimele comise în Irak prin 
caracterul lor fascist nu pot 
servi deeît intereselor impe
rialismului și reacțiunii, sub- 
minînd unitatea poporului în 
lupta sa pentru o viață mai 
bună. Toate aceste mîrșăvii 
arată că autorii lor aplică in 
mod inuman planul trasat și 
dictat de către cercurile impe
rialiste.

Asasinarea partizanilor pă
cii, democraților și a comuniș
tilor dezmint declarațiile pom
poase despre democrf/âe, so
cialism și pace, făcute de 
autoritățile Irakului.

Condamnăm cu toată tăria 
flagranta încălcare a drepturi
lor omului in Irak.

Cerem a se pune capăt ime
diat asasinatelor în masă, ce
rem eliberarea tuturor deținu- 
ților politici aflați in închisori 
și lagăre de concentrare.

Sîntem convinși că eroicul 
popor irakian, unindu-și forțe
le ............
da 
au
Pe _ _
lui, făcind jocul imperialismu
lui”.

ALGER 19 (Agerpres), — După cum relatează agenția France Presse, guvernul alge- rian a declarat oficial că la 18 martie Franța a efectuat în Sahara o explozie nucleară subterană. într-un comunicat dat publicității de Ministerul Informațiilor al Algeriei se a- rată că guvernul francez a informat oficial guvernul alge- rian asupra exploziei. „în legătură cu aceasta, continuă comunicatul, guvernul algerian protestează cu hotărîre împotriva acestui act care reprezintă un atentat direct la independența și suveranitatea Algeriei. Analizînd situația serioasă care s-a creiat ca urmare a acestui fapt, guvernul algerian a adoptat hotărîri speciale care vor fi prezentate spre examinare Adunării Naționale Constituante a Algeriei".Agenția France Presse transmite că parlamentul algerian a fost convocat pentru 20 martie într-o ședință extraordinară pentru a examina măsurile ce urmează să fie adoptate în legătură cu explozia nucleară efectuată de Franța în Sahara.Explozia nucleară franceză înfăptuită în ciuda cererilor popoarelor de a se pune capăt pentru totdeauna experiențelor atomice a provocat vii proteste. Guvernul marocan a dat publicității un comunicat în care se arată că regele a dat instrucțiuni ministrului afacerilor externe să-1 convoace pe ambasadorul Franței la Rabat pentru a-i aduce la cunoștință protestul Marocului împotriva acestei acțiuni. Comunicatul subliniază că experiența nucleară franceză este „contrară principiilor susținute de Maroc care s-a pronunțat întotdeauna împotriva experiențelor atomice în general și îndeosebi împotriva folosirii pă-

mîntului Africii și al unor regiuni din teritoriul Maghrebu- lui arab în acest scop“.Partidul Mișcarea populară marocană a dat publicității un comunicat în care după ce exprimă indignarea ce a cuprins poporul marocan față de noua experiență nucleară din Sahara afirmă hotărîrea de a sprijini poporul algerian în lupta lui împotriva continuării experiențelor.Agenția U.P.I. anunță că o mare demonstrație de protest a avut loc în fața ambasadei Franței de la Accra (Ghana). Demonstranții purtau pancarte pe care erau scrise lozinci împotriva experienței nucleare din Sahara.Potrivit agenției France Presse, la 19 martie, purtăto- ' rul de cuvînt al Ministerului Afacerilor informat presei că protestat continuării experiențelor nucleare în Sahara.Corespondentul din Geneva al agenției Associated Press relatează că generalul canadian L. M. Burns, șeful delegației Canadei la tratativele celor 18 pentru dezarmare, a declarat: „Dacă știrile privind experiența nucleară franceză sînt adevărate ele nu vor ajuta tratativele noastre pentru interzicerea experiențelor nucleare. Guvernul canadian, a adăugat Burns, continuă să se opună tuturor experiențelor nucleare". Șeful delegației Indiei, Arthur Lall, a declarat că „dacă știrea este confirmată, ea este dintre cele mai deplorabile. Aceasta va oferi un exemplu prost și va constitui un element negativ pentru progresele pe care le-am obținut pînă acum'.

Externe al Siriei a pe reprezentanții guvernul sirian a oficial împotriva

O manevra penabilă

o acțiune ilegală
BONN 19 (Agerpres). — Cu 

ajutorul unei manevre de ul
tim moment, fracțiunea parla
mentară U.C.D.—U.C.S. a 
butit să evite înfrîngerea 
vernului vest-german 
ședința specială din 18 martie 
a Bundestagului. Pe ordinea 
de zi a ședinței se afla o sin
gură problemă : hotărîrea gu
vernamentală cu privire la 
introducerea embargoului asu
pra livrării țevilor de oțel din 
Germania occidentală către 
Uniunea Sovietică. Aflîndu-se 
în minoritate, deoarece fracți
unile parlamentate ale social-

iz- 
gu- 

la

democraților și liber-democra- 
ților s-au pronunțat împotriva 
acestei acțiuni ilegale a guver
nului, fracțiunea U.C.D.— 
U.C.S. a părăsit sala de ședințe 
a Bundestagului, neparticipind 
la vot. In felul acesta, lipsind 
numărul necesar de deputați, 
Bundestagul nu a putut trece 
la vot. Iar cum termenul pînă 
la care Bundestagul putea să 
se pronunțe asupra hotărîrii 
guvernului a expirat la 18 
martie, măsura ilegală a cabi
netului de la Bonn a intrat în 
vigoare începînd cu data de 
19 martie.

Conferința de la San Jose

HELSINKI. — Asociația prietenie Finlanda-Romînia organizat în orașul Vaasa

va avea posibilitatea de a 
riposta cuvenită celor care 
însingerat Irakul asasinind 
cei mai buni fii ai poporu-

Aplauze îndelungate 
ză cuvintele moțiunii, 
dează cu energie: 
irakieni, sîntem alături 
Multe minute în încăpătoarea
aulă se fac auzite aceste cuvinte 
rostite de sutele de băieți și 
fete din numeroase țări ale 
lumii.

sublinia- 
Se scan- 
..Patrioți 
de voi!”

M. R.

SAN JOSE. — După cum s-a mai anunțat, la 18 martie a început la San Jose (Costa Rica) conferința președinților țărilor din America Centrală. La conferință participă președinții statelor Panama, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras și Nicaragua.La San Jose a sosit, de asemenea, pentru a participa la conferință președintele S.U.A., J. Kennedy. Din delegația a- mericană fac parte secretarul de stat al S.U.A., D. Rusk, și un grup de senatori și membrii ai Camerei Reprezentanților, numeroși consilieri ai Casei Albe și ai Departamentului de Stat — în total 400 de per- soane.Luînd cuvîntul luni seara în

cadrul ședinței de deschidere a conferinței, J. Kennedy, după ce a elogiat sistemul in- ter-american. a fost nevoit să recunoască existența mizeriei, foametei, ignoranței și bolilor în țările Americii Latine. Potrivit președintelui Kennedy, ieșirea din această situație o constituie aplicarea cunoscutului program al S.U.A. pentru America Latină: „Alianța pentru progres".După cum menționează a- genția France Presse, participanții la conferință se vor întruni într-o ședință secretă pentru a studia problemele cuprinse în discursurile pronunțate în cadrul ședinței de deschidere.

de a o expoziție de artă populară romînească. Expoziția a fost deschisă de primarul orașului Vaasa, dl. Lauri Jarventaka, care a vorbit despre tradițiile, frumusețea și bogăția folclorului romînesc. Vorbitorul a subliniat importanța cunoașterii reciproce a valorilor culturale ale popoarelor romîn și finlandez, fapt care contribuie la întărirea legăturilor cele două țări.La vernisaj au luat reprezentanți de seamă nicipalității și autorităților locale, precum și Paavo Kivi- kovski, secretarul Asociației de prietenie Finlanda-Romînia. A fost de față I. Crișan, însărcinatul cu afaceri a.i. R. P. Romîne la Helsinki.
★Televiziunea finlandeză transmis la 16 martie filmul artistic romînesc „Darclee”.

dintreparte ai mu-
al
a

ROMA — La 18 martie a a- vut loc la Frascati, în apropiere de Roma, o demonstrație de protest împotriva rachetelor atomice în cadrul căreia mii de oameni au exprimat voința poporului italian pentru pace. La această „întrunire în apărarea păcii” au luat parte delegații sosite de la Roma și împrejurimile ei. La demonstrație au participat de asemenea primari aj orașelor Civita-Vec- chia, Lunavio, Rocca-di-Papa și Genzano-di-Roma.După demonstrație a avut loc un miting. Deschizînd mitingul, inginerul di Nunzio a făcut cunoscut că apelul reprezentanților intelectualității din împrejurimile Romei, intitulat „Italia — fără rachete. într-o Europă democratică și antifascistă”, a și fost semnat de cîteva mii de cetățeni.
★LONDRA. —

200 de persoane 
la discuția care
18 martie la Londra în 
blemele dezarmării generale ?i 
totale. Aceasta este prima din- 
tr-o serie de discuții organi-

Aproximativ 
au participat 

a avut loc la 
pro-

zate de conducătorii „mișcării 
pentru dezarmarea nucleară".

Participanții au vorbit în 
special despre planul american 
de creare a „forțelor nucleare 
multilaterale" ale N.A.T.O.

Hatherington, redactor la 
ziarul englez „Guardian", și-a 
exprimat temerea că politica 
S.U'.A. în această problemă 
creează condiții favorabile 
pentru ca, prin alianța ei cu 
Franța, Germania occidentală 
să obțină arma nucleară.

Guvernele Franței și Germa
niei occidentale, a declarat cu
noscutul ziarist francez, Clau
de Bourdet, redactor la săptă- 
mînalul „France Observateur", 
caută să aibă arma nucleară 
proprie, iar forța nucleară a 
N.A.T.O. va fi o completare la 
aceasta.

Caracterul discuțiilor în pro
blemele abordate, precum și 
numeroasele întrebări puse do
vedesc îngrijorarea profundă 
a opiniei publice engleze față 
de planurile guvernului vest- 
german de a obține arma nu
cleară.

Participanții la discuții au 
chemat opinia publică din ță
rile europene să intensifice 
lupta pentru dezarmare.

FRANȚA: Continuă greva

PARIS 19 (Agerpres). — Ma
rea grevă a minerilor francezi, 
începută la 1 martie, continuă. 
„Minerii primesc noi dovezi de 
sprijin din partea maselor 
populare” — scrie agenția As
sociated Press.

La chemarea organizațiilor 
sindicale — Confederația Ge
nerală a Muncii, Confederația 
franceză a oamenilor muncii 
creștini și „Force Ouvriere”, 
50 000 de muncitori și funcțio
nari din departamentul Loire 
au declarat, la 18 martie, are- 
vă în semn de solidaritate cu 
minerii și în sprijinul reven
dicărilor privind îmbunătățirea 
situației lor materiale.

La fel ca și muncitorii din 
porturi, din numeroase orașe 
de litoral ale Franței, docherii și macaragii din Caen (depar
tamentul Calvados), au decla
rat că nu vor descărca nici o 
navă încărcată cu cărbuni atî- 
ta timp cît nu vor fi satisfă
cute revendicările minerilor.

Solidari cu lupta justă a mi
nerilor greviști s-au 
rat și funcționarii 
liului municipal 
lui Paris, care

ajutorare a 
familiilor lor,

al 
au

deda- 
consi- 
orașu- 
oferit

Z
eri la prînz sute de stu

denți, studente și cadre 
didactice din centrul u- 

niversitar Iași s-au întrunit în 
aula centrală „Mihail Emi- 
nescu” a Universității „Al. I. 
Cuza”. Ei și-au exprimat pro
testul viguros împotriva sin- 

geroaselor represiuni antide
mocratice din Irak.

Rînd pe rînd, la tribună 
s-au urcat cadre didactice și 
studenți, prin cuvîntul cărora 
intelectualitatea ieșană 
exprimat solidaritatea cu 
trioții din Irak, cerînd 
hotărîre să se pună capăt 
melor reacțiunii.

Prof. univ. Dumitru Berles- 
cu, prorector al Universității 
din Iași a subliniat că nele
giuirile comise în Irak indig
nează pe toți oamenii de bună 
credință din lumea întreagă. 
Asasinîndu-i pe comuniști, lo
vind în partidul clasei munci
toare — exponentul cel mai 
credincios al aspirațiilor de 
progres ale poporului —, 
reacțiunea irakiană face jocul 
cercurilor imperialiste intere
sate în jefuirea bogățiilor Ira
kului.

Cadrele didactice din cen
trul universitar Iași, a arătat 
vorbitorul, condamnă cu hotă
rîre sălbateca represiune anti
democratică dezlănțuită 
Irak.

Infierînd în cuvîntul 
samavolniciile cărora le 
victimă mulți din cei mai buni 
fii ai poporului irakian, Gavril 
Istrate, decanul Facultății de 
filologie, a exprimat sentimen
tele de solidaritate ale cărtu
rarilor ieșeni cu forțele de
mocratice și patriotice din

și-a 
pa- 
cu 

cri-

în

său 
cad

Irak. Sîntem convinși — a ară
tat vorbitorul — că forțele de
mocratice din Irak vor știi să 
facă față grelei încercări prin 
care trec, vor ridica șt mai sus 
steagul luptei pentru libertate și independență națională.

Vasile Spătaru, student la 
Institutul agronomic șt Sorina 
Bălănescu, studentă la Facul
tatea de filologie au exprimat 
în cuvîntul lor indignarea stu
denților din Iași față de cri
mele reacțiunii irakiene.

Studențimea ieșeană ■- a a- 
rătat studentul Vasile Spă
taru — condamnă represiunile 
la care sînt supuși partrioții 
irakieni. Aceste acțiuni anti
umane seamănă bine cu cru
zimile din vremea terorii fas
ciste. Este însă limpede că nici 
un fel de fărădelegi, nici un 
fel de prigoană, nu va putea 
stăvili lupta poporului irakian 
pentru libertate, democrație și 
progres. Alăturîndu-ne glasul 
nostru glasului întregii ome
niri progresiste — a arătat în 
încheiere vorbitorul — cerem 
încetarea imediată a valului 
de teroare din Irak.

Participanții la miting au 
adoptat o moțiune prin care 
condamnă teroarea deslănțuită 
de reacțiunea irakiană.

C. SLAVIC
•icîn mai multe orașe din țară, oameni ai muncii din marile întreprinderi industriale, instituții de cultură, studenți, întruniți în mitinguri, au protestat față de teroarea dezlănțuită în Irak împotriva forțelor patriotice și democratice din această țară.

E SCIIRT PE SCURT PE SCURT

fondului de 
greviștilor și 
suma de 25 000 de franci. De 
asemenea, locuitorii orașului 
Nancy au donat pentru gre
viști 70 000 de franci. Sume 
însemnate de bani au fost co
lectate și în departamentele 
Herault și Loire. Pe adresa 
Federației minerilor, afiliată la 
Confederația Generală a Mun
cii, s-au primit în ziua de 18 
martie 600 000 de franci.

In după-amiaza zilei de 19 
martie, 3 000 de mineri din 
Provence (provincie de sud a 
Franței) au început un „Marș 
spre Marsilia”.

Agenția France Presse rela
tează că luni seara, diverse 
sindicate ale oamenilor muncii 
au hotărît să declare noi greve 
în cursul următoarelor zile. 
„Joi, arată agenția, va fi, fără 
îndoială, ziua celor mai im
portante mișcări revendicative 
din ultima vreme. Muncitorii 
metalurgiști și feroviari — în 
total peste 600 000 de oameni 
ai muncii — vor întrerupe din 
nou lucrul pe întreg cuprinsul 
Franței. Totodată, muncitorii 
de la centrul de exploatare a 
gazelor naturale din Lacq, 
care sînt în prezent parțial în 

'grevă, au hotărît să întrerupă 
'complet lucrul în cazul în 
care nu li se vor satisface re
vendicările în următoarele 48 
de ore”.

Aspect de la mitingul de pro
test din portul japonez Yoko
suka, împotriva staționării sub
marinelor nord-americane în

zestrate cu rachete Polaris.
In fotografie : In fața bazei na
vale a S.U.A. de la Yokosuka. 
Mulțimea poartă pancarte cu 
inscripția: „Spunem NU rache

telor Polaris l'

Japan Press-Tokio

ATENA:

democratice

LONDRA. — Cu prilejul co
memorării a 80 de ani de la 
moartea lui Karl Marx, mi
nistrul R. P. Romine la Lon
dra, Al. Lăzăreanu, însoțit de 
membri ai legației, a depus o 
coroană de flori la mormîntul 
lui Karl Marx din cimitirul 
Highgate.RIO DE JANEIRO — La 
Rio de Janeiro va avea loc în
tre 28—30 martie Congresul 
continental de solidaritate cu 
Cuba. Pregătiri intense în ve
derea acestui Congres au fost 
făcute în majoritatea țărilor 
latino-americane. In cadrul a 
numeroase reuniuni și mani
festații în apărarea Cubei, 
pentru coexistență pașnică și 
dezarmare, se pregătesc dele
gațiile naționale care vor cu
prinde nu numai pe militanții 
mișcării pentru pace, dar și di
ferite personalități reprezen- 
tînd toate păturile sociale care 
înțeleg necesitatea unificării 
acțiunilor și eforturilor în fa
voarea păcii. Congresul de la 
Rio de Janeiro va constitui 
fără îndoială o replică a po
poarelor Americii Latine la 
conferința de la San Jose a Șe
filor guvernelor țărilor Ameri
cii Centrale.

pentru a duce tratative cu pre
ședintele Nasser.

Primul ministru al Siriei 
este însoțit de Aii Salah Saadi, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Irakului, de ge
neralul Louai El Atassi, co
mandantul suprem al armatei 
siriene, și de Michel Aflak, se
cretar general al partidului 
Boas.

CAIRO. — Agenția Reuter, 
citind ziarul egiptean „Al 
Ahram”, anunță că la 19 mar
tie, Abdel Meguid Farid, se
cretar general la președinția 
R.A.U., a plecat pe calea aeru
lui spre Alger, pentru a trans
mite un mesaj din partea pre
ședintelui Nasser către primul 
ministru al Algeriei, Ahmed 
Ben Bella. Farid, adaugă a- 
genția, duce, de asemenea, do
cumente cu privire la „trata
tivele politice arabe” care au 
avut loc în ultimele zile între 
reprezentanții egipteni, sirieni 
și irakieni.

CAIRO. — După cum anun
ță corespondentul din Cairo al 
agenției Reuter, la 19 martie 
a sosit la Cairo Salah Ed-Din 

Bitar, prim-ministru al Siriei,

• OSLO — Ministrul afacerilor externe al Norvegiei, Lange, a declarat la Oslo, înainte de plecarea sa în S.U.A., că Norvegia nu va participa la „forțele nucleare multilaterale" ale N.A.T.O.Lange a calificat ca fiind născociri știrile despre eventuala folosire a fiordurilor norvegiene drept baze pentru navele de suprafață ale N.A.T.O. înzestrate cu arma atomică.

In legătură cu aceasta el s-a referit la declarația guvernului norvegian făcută cu prilejul aderării Norvegiei la N.A.T.O. potrivit căreia acesta nu va permite crearea de baze militare străine pe teritoriul său.
• LONDRA. — în urma convor

birilor care s-au desfășurat la 
Londra la 18 martie între mi
niștrii de război ai Angliei și 
R. F. G. s-a dat publicității un co
municat comun în care se arată că 
cele două țări sprijină planul 
creării „forțelor nucleare multila
terale ale N.A.T.O." Agenția Asso
ciated Press subliniază că este 
pentru prima dată cînd R.F.G. 
aprobă fără rezerve acest plan.VARȘOVIA — In semn de solidaritate cu minerii greviști din Franța, Sindicatul marinarilor și docherilor din Polonia a hotărît ca în porturile Poloniei să nu se efectueze încărcarea cărbunelui destinat pentru Franța.• ACCRA. — In decursul 
celor șase ani care s-au scurs 
de la proclamarea indepen
denței, Republica Ghana a ob
ținut mari succese în domeniul 
învățământului. După cum a 
declarat ministrul educației 
al Ghanei, Dowona-Hammond, 
numărul școlilor medii a cres
cut în țară, începînd din anul 
1957, de la 18 la 74, iar numă
rul elevilor — de Id 3 000 la 
23 000.

MOSCOVA. — „Remarcabilul < 
om de știință sovietic, Lev Landau,* 
care a fost readus Ia viață dupăv 
un grav accident de automobil, în
cepe să-și manifeste interesul față ’ 
de problemele fizicii", scrie în re- 
vista „Priroda" („Natura") savan
tul prof. dr. Nikolai Grașenkov. 
„Considerăm, adaugă profesorul, 
că acest interes va crește zi de zi 
și va contribui la însănătoșirea 
definitivă și completă a lui Lan
dau".

Profesorul Grașenkov relevă 
unele amănunte noi despre sal
varea vieții marelui om de știință, 
în presă s-a vorbit despre „trei 
morți clinice" și trei reveniri la 
viață ale lui Landau. Profesorul 
Grașenkov subliniază că fizicianul 
s-a aflat între viață și moarte în 
tot cursul celor două luni cît a 
zăcut în stare de inconștiență. Fie
care din numeroasele complicații 
ivite putea duce la un sfîrșit letal.

Landau s-a aflat sub observația
— mai scurtă sau mai îndelungată
— a circa 100 de medici. în pri
mele șase săptămîni, unii dintre 
ei au făcut aproape neîntrerupt 
de gardă lingă patul bolnavului. 
La salvarea vieții lui Landau au 
participat, de asemenea, și specia
liști de seamă din străinătate.

Aceste eforturi comune au fă
cut nu numai ca viața lui Landau 
să fie salvată în urmă cu un an, 
dar și să fie restabilite treptat for
țele lui fizice Și spirituale. Prima 
etapă a luptei pentru viața a- 
cestui om de știință poate fi consi
derată încheiată. „Putem spune 
fără exagerare, subliniază profeso
rul Grașenkov, că în acest caz 
medicina a săvîrșit o minune".
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ATENA — La 18 martie a a- vut loc la Atena un miting al intelectualilor greci în apărarea drepturilor democratice ale poporului. Participanții la mitingul convocat de organizațiile scriitorilor, oamenilor de artă, oamenilor de știință, inginerilor și tehnicienilor, juriștilor, studenților, au protestat împotriva revizuirii constituției plănuite de guvern și au declarat că sînt ferm hotă- rîți să obțină reipstaurarea libertăților democratice în țară. /

In fruntea unei demonstrații a minerilor greviști francezi din 
localitatea Creutzwald-la Croix se aflau și familiile acestora. 
In fotografie în prim plan se vede soția unui miner împre

ună cu copiii


