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Buna organizare a locului de muncă și aprovizionarea din 
timp cu minereu au făcut ca în luna aceasta topitorii de la 
furnalele nr. 5 și 6 de la Combinatul siderurgic Hunedoara, 
să fie la zi cu planul și să dea șarje de calitate superioară. 
în fotografie: echipa de topito ri de la furnalul nr. 6 condusă 

de Petru Lipșa.
Foto: AGERPRES

TIMPUL DE LUCRU

FOLOSIT DIN PUR!
— însemnări pe marginea unei consfătuiri 
cu tinerii muncitori organizată la Uzinele 

textile-Mediaș —

I -ați întrebat vreo
dată cît valorează 
an minut ? Tinerii 
de la Uzinele tex
tile din Mediaș au 
tăcut, de curînd, 
următorul calcul; 

minut, filatoarele pro-într-un minut, filatoarele pro
duc 166 000 m fire, țesătoarele 
6 cm țesături bumbac pe răz
boi, la imprimerie se realizea
ză 36 ml. Iată dar, ce înseam
nă un minut.

Sub îndrumarea comitetului 
de partid, comitetul U.T.M. a 
organizat, zilele trecute, o 
consfătuire în care s-a discu
tat despre felul cum folosesc 
tinerii timpul de lucru. Ale
gerea temei nu a fost întâm
plătoare. Anul acesta, sarcinile 
de plan au sporit. Față de rea
lizările anului 1962, producti
vitatea muncii urmează să 
crească cu 1,9 la sută. Se vor 
produce articole, desene și po
ziții coloristice noi. Este, deci, 
necesar ca, alături de întregul 
colectiv, tinerii să-și sporească 
eforturile la realizarea acestor 
sarcini. Iar una din principa
lele rezerve pe care le au la 
îndemînă este tocmai folosi
rea cît mai judicioasă a tim
pului de lucru.

La consfătuire au participat 
tovarăși din conducerea uzinei 
și sectoarelor, maiștri, munci
tori fruntași, tovarăși din par
tea comitetului orășenesc 
U.T.M.

în referatul prezentat de co
mitetul U.T.M. pe uzină, în 
cuvîntul participanților, nume
le tinerilor Aurelia Dobîrtă, 
Susana Dăian, Maria Racoți — 
țesătoare, Silvia Balaș, Elena 
Ignat, Lucia Cantor — filatoa
re, Crețu Alexandru II — me
canic șef, au fost pronunțate 
cu deosebit respect . Ei sînt 
fruntași în producție, au acu
mulat o bogată experiență.

Pentru ca tot mai mulți ti
neri să se ridice la nivelul lor, 
comitetul U.T.M. a acordat 
toată atenția generalizării ex
perienței înaintate. în uzină 
se aplică cu succes inițiativa 
tinerilor de la Uzinele „Tudor 
Vladimirescu" din Capitală, a 
muncitorilor de la Uzinele „30 
Decembrie" Arad, (întrajutora
rea reciprocă la locul de mun
că), ca și inițiativa brigăzii de 
producție nr. 3 țesătorie, con
dusă de tînărul maistru Ale
xandru Gritu, „Să ridicăm pe 
tinerii rămași în urmă la ni
velul rezultatelor medii ale 
brigăzii".

în referat s-a insistat asu
pra necesității ca fiecare tî- 
năr să folosească integral, cît 
mai judicios timpul de lucru.

S-au făcut și unele calcule 
pentru ca tinerii să înțeleagă 
și mai bine ce posibilități au 
la îndemînă pentru a-și spori 
contribuția la realizarea sarci
nilor de plan. Dacă s-ar re
duce timpul de staționare a 
mașinii la scoaterea levatei cu 
numai 30 de secunde, filatoa
rele din cele trei schimburi ar

In zilele
vacanței

In primele zile ale vacanței, un 
grup de elevi ai Școlii de 8 ani 
nr. 6 din Săcele-Brașov au plecat 
în drumeție pe Valea Prahovei. Cu 
acest prilej au vizitat orașul Si
naia. Un mare număr de elevi ai 
școlilor din Brașov au vizionat 
filmul „Inelele gloriei", iar mem
brii echipei artistice a Școlii me
dii nr. 5 au fost oaspeții colecti
viștilor din Hărman, în fața cărora 
au dat un frumos program artistic.

Acțiuni de felul acesta vor mai 
avea loc. Elevii vor vizita muzeul 
Bran, vor face excursii pe Bucegi 
și în țară. 

putea produce, suplimentar, 
într-o zi, aproape 7 000 000 m 
fire, iar dacă țesătoarele ar 
micșora cu 14 secunde timpul 
de legare a firelor rupte, ar 
putea realiza, zilnic, în plus, 
aproape 5 000 ml de țesături 
Iată dar, ce mare valoare are 
minutul.

Consfătuirea, prin cuvîntul 
fruntașilor, al celorlați parti
cipant!, a constituit un rodnic 
schimb de experiență.

— Eu, arăta țesătoarea frun
tașă Aurelia Dobîrtă, vin la 
lucru cu cîteva minute mai de
vreme. In acest timp controlez 
mașinile (lucrez la 4 războaie), 
mă aprovizionez cu bătătură, 
controlez să nu am fire în plus, 
margini greșit nevedite. Mă 
interesez la schimbul anterior 
ce greutăți a avut, cum merg 
mașinile. Pe mine acest lucru 
mă ajută foarte mult.

— Și eu, a intervenit în dis
cuție filatoarea fruntașă Lucia 
Cantor, procedez în acest fel. 
în timpul lucrului mă ajut cu 
tovarășele din jur. Mi-amin- 
tesc că, într-o vreme, la 
noi se spunea că Sorica Isă- 
ilă obține rezultate slabe pen
tru că lucrează la flyerul 11 și 
că mașina, fiind mai veche, e 
de vină. Am fost trecută să 
lucrez o perioadă la mașina 
respectivă și planul s-a înde
plinit. Le-am explicat fetelor 
cum lucrez și, spre bucuria 
mea. acum Isăilă depășește 
planul cu 5 la sută.

— Deși am rezultate bune în 
ce privește realizarea planului 
de 
spus 
îmi 
sînt 
meu 
timp mai scurt, s-ar 
ruperile, deci s-ar scurta tim
pul de staționare a mașinii și 
as putea realiza mai multe 
produse, de calitate mai bună.

— Un asemenea calcul, a in
tervenit în discuție Ilie Cris- 
tea, ajutor de maistru la țesă- 
torie, secretarul organizației 
U.T.M. de schimb nr. 1, l-am 
făcut și noi. Dacă folosește ra
țional timpul de lucru, un țe
sător poate da zilnic, în plus,

producție și calitate, a 
filatoarea Elena Ignat, 
dau seama că mai 

rezerve. Dacă la ringul 
fusele s-ar centra într-un 

reduce

LUDOVICA OCNEANU 
secretar al comitetului U.T.M.

Uzinele textile Mediaș 
LIDIA POPESCU 
MARIA SUDITU 

(Continuare în pag. a lll-a)

ședință a cer- 
literar al Fa
de confecții

Itima 
cului 
bricii 
și tricotaje Bucu
rești a înscris în 
ordinea de zi pe 
lîngă punctele o- 

bișnuite (va citi versuri sau pro
ză tovarășa... ori tovarășul ; dis
cuții) și unul oarecum festiv : 
discutarea contribuției cercului 
la apropiata sărbătorire a celor 
15 ani de cînd în locul moho- 
rîtei APACA au fost înălțate, 
prin grija partidului și gu
vernului nostru, impunătoarele 
hale moderne ale fabricii de azi. 
Ca de obicei, în mijlocul tineri
lor creatori se afla criticul lite
rar Mihai Novicov sub a cărui 
îndrumare competentă se desfă
șoară de la o vrem© activitatea 
acestui colectiv de creație.

Privită sub acest aspect festiv, 
activitatea cercului literar de 
aici solicită o sumară retrospec
tivă. înclinația spre elaborarea

La Uzina de pompe și mașini 
agricole din Capitală se desfășoa
ră o intensă activitate de moder
nizare a mașinilor-unelte. Ulti
mele realizări în acest domeniu 
obținute aici sînt echiparea unor 
strunguri cu dispozitive care mă
resc avansul păpușii mobile, pre
cum și atașarea unui dispozitiv 
la o mașină de găurit care au 
dus la creșterea posibilităților 
de prelucrare superioară a meta
lelor. Acum în uzină sînt în 
curs de modernizare alte mașini- 
unelte, printre care un strung pa
ralel — căruia i se aduc modifi
cări menite a reduce timpul de 
fabricare a axelor în trepte și un 
strung carusel, la care se mărește 
numărul de turații a mesei de 
lucru.

Alături de această uzină bucu- 
reșteană sînt fruntașe în acțiu
nea pentru modernizarea utilaje
lor și alte întreprinderi metalur
gice din țară, printre care „Rul
mentul”-Brașov, „Unirea”-Cluj, 
Uzina metalurgică-Bacău, Uzinele 
metalurgice-Sinaia, Fabrica de 
rulmenți-Bîrlad, care au modi
ficat diverse utilaje, astfel incit 
să se poată aplica cu ele proce
dee mai productive de lucru.

In total, în decurs de un an, 
în întreprinderile Ministerului 
Metalurgiei și Construcțiilor de 
Mașini au fost modernizate 1 500 
de utilaje, aproape în totalitate 
cu mijloace interne și pe baza 
propunerilor colectivelor de 
muncă. Potrivit calculelor, prin 
punerea în funcțiune a acestora 
se realizează economii de peste 
7 000 000 lei anual.

(Agerpres)

LA ACJTIUM PATRIOTICE
Peste 20 000 de 

tineri din orașele și 
satele regiunii Plo
iești participă în a- 
ceste zile la acțiu
nile patriotice ini
țiate de organiza
țiile U.T.M. In 
munele Brebu, 
caria, Provița, 
șila, Lopătari, 
troșița, Gura Teghii 
și altele, ei au cură
țat de mărăcini și 
mușuroaie mai mult 
de 2 300 ha pășune. 
In raionale Mizil, 

Tîrgoviște, Teleajen

co- 
Se- 
Te- 

Pie-

TINERI

și Cîmpina au fost 
săpate circa 16 500 
de gropi pentru 
plantarea pomilor 
fructiferi pe terenu
rile deluroase și de
gradate și au plan
tat mii de puieți 
de foioase și răși- 
noase, în cadrul 
campaniei de împă
duriri de primă
vară.

Mai mult de 6 000 
de tineri din Plo

iești și din alte o- 
rașe industriale din

Profilul unui cerc literar
unor lucrări literare are, după 
cum spun mulți, tradiții conside
rabile. De mai bine de zece ani 
aici a existat un cerc în care 
muncitorii și alți salariați ai fa
bricii, tineri și vîrstnici, se întîl- 
neau să-și discute propriile în
cercări, se angajau in polemici 
care, chiar dacă uneori se înde
părtau de obiectul inițial, vădeau 
pasiunea depusă pentru pătrunde
rea particularităților creației li
terare. Dar, ca întotdeauna cînd 
interesul și pasiunea se manifestă 
în afara unei orientări compe
tente, activitatea cercului. în
cepută sub semnul entuziasmului 
sincer, s-a subțiat, a incept să 
se anemieze și în cele din urmă 
a încetat. însemna acest lucru 
că pasiunea pentru creație fusese 
doar manifestare a unui entu
ziasm de circumstanță ? Nicide
cum.

într-una din după-amiezele lui 
august, acum doi ani. cîteva fete 
au intrat în sediul comitetului 
U.T.M. .1 fabricii.

i 
( 
(

l
...Se-aude cînt de primă- j 

vară 1

Foto : I. CUCU j 

regiune au lucrat 
Ia amenajarea zo
nelor verzi ale lo
calităților lor. Ve
nind în sprijinul 
siderurgiștilor, ti
nerii din regiune 
au colectat și expe
diat oțelăriiior o 
cantitate de fier 
vechi din care se 
poate elabora oțelul 
necesar pentru con
fecționarea a circa 
8 000 sape pentru 
foraj.

(Agerpres)

literar.
fost discutate 
care activita- 
fi reînviorată.

— Vi’em să punem la punct 
problema cercului

Și, pe rind, au 
posibilitățile prin 
tea cercului putea 
„Mobilizarea nu este o problemă. 
Tinerii vor veni, îi cunoaștem 
noi”. Și totuși, o „problemă” s-a 
ivit curînd. După mai multe șe
dințe „de lucru”, unii membri 
și-au manifestat dorința de a în
văța aici lucruri mai generale, 
referitoare la diverse aspecte ale 
literaturii noastre, probleme le
gate de înțelegerea unor opere, 
de sesizarea specificului unor 
genuri literare. Era un interes 
justificat, firesc, de vreme ce ei 
citeau, mergeau Ia spectacole, 
uneori audiau conferințe publice. 
Dar dorința de aprofundare, și 
totodată de lărgire a sferei pro
blematice, trebuia să fie satisfă
cută în primul rind, aici în cerc, 
în acest colectiv de creație ale 
cărui lucrări erau rezultatul ne
mijlocit al vieții și activității din

Studenți agronomi 
la practică

Acțiuni culturale în sprijinul 
campaniei agricole de primăvară

Peste 40 de studenți de la 
Institutul agronomic din Bucu
rești își fac practica la Stațiu
nea hortiviticolă Blaj. Ei lu
crează alături de muncitori și 
cercetători la altoirea viței de 
vie, execută tăieri, arcuitul 
lăstarilor la pomi, pichetează 
terenul pe care se vor planta 
viță de vie și pomi fructiferi, 
învață din experiența specia
liștilor. Totodată, participă la 
lucrările ce se fac în cramă, 
precum și la verificarea vinu
rilor din vinoteca stațiunii; 
care numără peste 30 000 de

fabrică. Solicitarea ajutorului 
unui specialist se impunea. Peste 
puțin timp, în mijlocul tinerilor 
creatori a venit criticul Mihai 
Novicov.

Discuțiile despre o poezie au 
început, treptat, să Be prelun
gească în expuneri instructive pe 
diferite teme, cum s-a întîmplat, 
de exemplu, și la ultima ședință. 
O poezie citită abuzează de no
tația epică. Un bun prilej pentru 
a discuta rolul și măsura utili
zării epicului în creația lirică. 
Alt exemplu. Victor Bratu scrie 
versuri satirice, în maniera lui 
Topîrccanu. O scurtă incursiune 
în universul poeziei lui Topîr- 
ceanu a avut darul de a suscita 
atenția tuturor, de a-i stimula la 
o apreciere mai exactă a valorii 
parodiei. Și, în sfîrșit, alt exem
plu. Dumitru Constantinescu vă
dește reale înclinații pentru uti
lizarea unor imagini cu valoare 
simbolică, dar de multe ori ideea 
este acoperită de fabulosul ex-

sticle din toate soiurile raio- f 
nate din podgoria Tîrnavelor.' 
O atenție deosebită acordă cu- . 
noașterii și executării lucrări
lor practice în sectorul meca
nic.

De asemenea, studenții par
ticipă, alături de tinerii colec
tiviști, la acțiunile inițiate ; 
pentru înfrumusețarea comu- / 
nei.

Pentru a le face plăcut și 
instructiv timpul liber condu
cerea stațiunii, în colaborare 
cu organizația U.T.M., a orga
nizat excursii, vizionarea în 
colectiv a unor filme, recenzii, 
seri de dans etc. La rîndul lor, 
studenții au pregătit și prezen
tat un program artistic pentru 
cercetătorii din stațiune și ță
ranii colectiviști din Crăciune- 
lu de Jos. (Agerpres)

AU ÎNCEPUT
ÎMPĂDURIRILE

le

In acest an iondul 
silvic din Maramureș 

una din principale- 
bogătii ale regiunii 
se va mări cu 4 100 
hectare. Circa 80 
sută din suprafață 
ii Împădurită în a

ceastă primăvară. Pen
tru buna destășurare a 
lucrărilor, care au în
ceput zilele acestea,

de 
la 
va

silvicultorii s-au pre
gătit din timp. Ei au 
identiiicat terenurile 
ce urmează a ii plan
tate, iar In pepiniere 

au produs circa 22 mi
lioane de puieli, din 
care aproximativ 80 la 
sută rușinoase. Intr-o 
singură zi au fost îm
pădurite peste 40 de

Noi construcții pe lito
ral. Imaginea reprezintă 
un aspect din timpul 
construcției noului tea
tru în aer liber cu 1 200 
de locuri de la Mamaia.

Foto: AGERPRES

presiei, de încărcarea imagistică. 
Prilej de a Se insista asupra ne
cesității clarității în expresia 
poetică, chiar atunci cînd ea 
este simbolică. în același timp, 
firul discuțiilor, degajindu-se cu 
folos de creația discutată, cu
prinde aprecieri mai largi despre 
mesajul poeziei noastre realist 
socialiste, ori despre valorifica
rea adecvată a semnificației fap
telor reflectate.

Dacă fiecare creație este și un 
prilej de discutare a unor pro
bleme teoretice, trebuie să amin
tim aici, la capitolul dezbaterii 
unor aspecte ale esteticii literare, 
neajunsuri pe care o mai bună 
organizare din partea conducerii 
cercului (responsabilă: Alexan
dra Romocea) le poate evita. în 
planul de activitate figurează 
niște expuneri teoretice pe pro
bleme de estetică literară — Ia

C. STĂNESCU

(Continuare în pag* a III-a)
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TELEGRAME
Cu ocazia sărbătorii națio

nale a Marocului, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
transmis regelui Hassan II 
urări de sănătate și fericire 

, personală, precum și de pro- 
i speritate și pace pentru po
porul marocan.

In telegrama de răspuns, re- £

0 nouă promoție de siderurgiști
Zilele acestea a ab

solvit cursurile de zi 
ale Școlii de maiștri 
din Hunedoara o 
nouă promoție de 66 
de furnaliști, oțelari, 
laminoriști și cocsari 
de la combinatul si
derurgic. Alți aproa
pe 200 de maiștri si- 
derurgiști și construc
tori care au urmat 
cursurile serale și 

fără frecvență ale ace

stei școli sînt de cîte- 
va zile în examene.

Școlile de calificare 
ale combinatului și 
întreprinderii de con
strucții din localitate 
au pregătit, din anul 
1950 și pînă acum, 
peste 30 000 de mun
citori pentru indu
stria siderurgică și 
construcții. Numai în 
anii șesenalului s-au 
calificat la Hunedoa
ra de peste două ori

Comitetele pentru cultură și 
artă din regiunea Hunedoara 
au inifiat încă de pe acum o 

■ serie de acțiuni culturale în 
sprijinul campaniei agricole de 
primăvară. In peste 50 de co
mune și sate din regiune prin
tre care Brănișca, Dobra, Ber- 

. thelot, Totești, Gîrbova, Stremf, 
Galda de Jos, au avut loc cons
fătuiri cu colectiviștii, s-au or
ganizat seri culturale pe tema 
desfășurării lucrărilor agricole 
de primăvară. Cu acest prilej, 
ingineri agronomi, președinți 
de gospodării colective, briga
dieri au făcut expuneri privind 
regulile agrotehnice și aplica
rea lor diferențiată potrivit 
condițiilor pedoclimatice lo
cale.

La căminul cultural din satul 
Boz, raionul Ilia, de pildă, a a-

hectare elin zona dd 
șes.

La refacerea și dez
voltarea patrimoniului 
iorestier participă ac
tiv și oamenii muncii 
din regiune, care, in 
ultimul deceniu, au 
împădurit prin muncă 
voluntară mii de hec
tare de teren.

(Agerpres) 

l Afară timpul e încă rece. In serele Stațiunii republicane a ti- j 
[perilor naturaliști de la timișoara însă, Iămîiului îj merge) 
(foarte bine. Lucrul acesta- îl constată și cei doi tineri natu- ] 
1 raliști din fotografia noastră : Erica Weber și Petru Ievrits. I 

[ Foto: AGERPRES ]

gele Marocului a exprimat 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne vii mulțumiri pentru 
mesajul de felicitări trimis cu 
prilejul sărbătorii naționale și 
i-a transmis sincere urări de 
fericire personală și pentru 
prosperitatea Romîniei.

(Agerpres)

mai mulți muncitori 
față de cîți lucrau în 
acest centru înainte 
de 1944. Mulți dintre 
ei lucrează acum în 
diferite întreprinderi 
mari din țară, unii 
au devenit șefi de e- 
chipă sau brigadă, 
maiștri și tehnicieni, 
iar alții sînt ingineri 
sau urmează învăță- 
mîntul superior.

(Agerpres)

vut loc recent un valoros 
schimb de experiență cu ingi
nerii agronomi, președinții și 
brigadierii gospodăriilor agri
cole colective din raion privind 
însămîn[ările.

Numeroase brigăzi artistice 
de agitație au iost sprijinite 
să-și îmbogățească repertoriu! 
cu programe avînd ca temă lu
crările din această campanie 
agricolă. Stațiile de radioficare, 
din comune organizează cu 
ajutorul cadrelor agricole emi
siuni consacrate lucrărilor de 
Pe ogoare. (Agerpres)

Noi modele 
de tricotaje

Colectivele de creație din indus
tria de tricotaje se preocupă in 
continuare de lărgirea gamei de 
sortimente. întreprinderile au tri
mis spre omologare 200 modele 
noi pentru cel de-al II-lea semes
tru al anului. Astfel fabricile de 
tricotaje de bumbac din București 
și Timișoara au realizat noi modele 
de lenjerie fină din fire de bum
bac pieptănat, iar Fabrica „Trico
tajul Roșu" din Capitală a creat 
bluze, jachete și scampolourj din 
fire sintetice cu imprimeuri florale 
mari și cu desene stilizate, în cu
lori vii. Totodată Fabrica de cio
rapi de bumbac din București, a 
creat noi modele de ciorapi trico
tați cu desene în relief din fire 
de bumbac și fire sintetice supra- 
elastice.

(Agerpres)



La baza producțiilor mari de porumb - 
lucrări de calitate

■
 i în primăvara a-

ceasta, mecaniza
torii din stațiunea 
noastră au ieșit de 
timpuriu in cirnp. 
Cu mașinile și a- 
gregaleie bine pu

se la punct, toate cele 18 bri
găzi de tractoriști au fost pre
zente din vreme la gospodă
riile colective în care lucrează. 
Așa că s-a putut folcsi fiecare 
„fereastră" din aceste zile ca
pricioase de martie. Pînă acum 
s-au făcut diferite lucrări pe 
mai bine de 1 000 de hectare și 
s-au însămînțat peste 300 hec
tare cu culturi din epoca întii. 
Vom folosi fiecare oră, fiecare 
minut chiar, pentru a urgenta 
terminarea lucrărilor timpurii, 
pentru ca în luna aprilie să ne 
putem îndrepta toată atenția 
asupra culturii porumbului. în

cel? 33 de gospodării colective 
din raza de activitate a sta
țiunii noastre avem de însămîn
țat cu porumb pentru boabe a- 
proape 10 000 de hectare. Sub 
îndrumarea organizației de 
partid am luat din vreme 
o serie de măsuri menite să 
contribuie la aplicarea unei 
agrotehnici superioare în cul
tura porumbului. Astfel, încă 
înainte de a pleca brigăzile în 
cîmp, am organizat în stațiune 
un instructaj cu toți șefii de 
brigadă și cu mecanizatorii care 
vor lucra cu mașinile de semă
nat porumb 2 SPC 2. Am ur
mărit însușirea temeinică de 
către fiecare mecanizator a cî- 
torva noțiuni deosebit de im
portante în activitatea practică 
pe care o desfășoară brigăzile : 
cum se reglează mașinile în

funcție de soiul de semințe fo
losit în fiecare gospodărie, dis
tanța și adîncimea la însămîn
țat. cantitatea de semințe care 
trebuie să fie pusă sub b.azdă 
în funcție de sol si de soiul de 
porumb. ■ Bunăoară, în gospodă
riile colective Buda Palanga, 
Corlătești și altele, unde solul 
are rezerve mari de apă, iar în 
timpul anului cad mai multe 
precipitații, media de boabe la 
hectar va fi de aproximativ 22 
de kilograme. La Strejnic, Brazi 
și în alte părți, unde apa se 
infiltrează mai repede în adîn- 
cime, rezervele fiind astfel mai 
mici, media va fi sub 18 kg de 
sămînță de porumb la hectar.

Cînd brigăzile au ajuns la 
locul de muncă, am făcut din 
nou un instructaj. De data a- 
ceasta, la un loc s>-au adunat 
inginerii agronomi, președinții

de gospodării colective, briga
dierii de cîmp și colectiviștii 
care vor lucra pe semănători, 
din două-trei gospodării veci
ne. Ajutați de specialiștii noș
tri, șefii brigăzilor de <împ și 
mecanizatorii au făcut demon
strații practice cu soiurile de 
semințe de care dispune fiecare 
gospodărie colectivă. în funcție 
de soiuri s-au ales discurile co- 
respunzătoare, s-au reglat agre
gatele la distanțe diferite.

în majoritatea gospodăriilor 
colective — Bărcănești, Tătă- 
rani, Bucov, Buda Palanga — 
pe semănătorile de porumb vor 
lucra mulți tineri priceput!, re
comandați de organizațiile de 
bază U.T.M.

La Bărcănești, Tătărani, Pu- 
cheni și în multe alte gospo
dării colective, cîte 8—10 ti
neri conductori vor alimenta

continuu semănătorile la locul 
de muncă al fiecărui mecaniza
tor.

Timpul încă nu ne per
mite să lucrăm cu toată capa
citatea mașinilor. De aceea am 
hotărît împreună cu conduce
rile gospodăriilor colective ca 
acolo unde nu pot intra trac
toarele, în brazdă, să intre co
lectiviștii cu toate atelajele, 
în felul acesta la Brazi, 
Corlătești, Tătărani am urgen
tat lucrările de întreținere a 
culturilor de grîu și s_au însă- 
nrînțat suprafețe însemnate de 
culturi furajere. Specialiștii 
noștri, împreună cu șefii de brii- 
gadă și inginerii agronomi de 
la gospodăriile colective, cer
cetează zilnic fiecare parcelă. 
Acolo unde terenul e zvîntat 
intră imediat la lucru agrega
tele. Cu toate capriciile vremii

Sub îndrumarea Ingine
rului agronom Constantin 
Paciurea, mecanizatorii 
care deservesc gospodă
ria colectivă din comuna 
Comana, regiunea Dobro- 
gea, lnsămînjează din 
plin culturile din epoca 1.

Foto: I. CUCU

Răspunderile
mecanizatoi'iloi*

vrem să urgentăm însămînțatul 
culturilor din epoca întîi. în fe
lul acesta vom putea trece cu 
toate forțele la însămînțatul 
culturilor din epoca a doua și 
în special a porumbului. Să- 
mînța e procurată, e pusă în 
saci, la adăpost. Cînd vom în
cepe însămînțatul, atelajele 
vor aproviziona continuu se
mănătorile de porumb.

GHEORGHE RĂDOIAȘ 
directorul S.M.T. Bărcănești 

regiunea Ploiești

i

În aceste zile, la brigăzile 

de la S.M.T. Inotești de brigada

■
 rimăvara aceasta se arată destul de capricioasă 

și-i cam „sîcîie" pe mecanizatori cu schimbările

ei. Ca să poată folosi fiecare „fereastră" bună de 
lucru, fie ea cit de mică, mecanizatorii de la 
S.M.T. Inotești, raionul Mizil, chibzuiesc bine, 
cercetează starea timpului, fac sondaje în sol, 
caută parcelele zvîntate. Cînd vremea nu permite 

deloc să se intre în brazdă, brigăzile de mecanizatori de aici 
au și alte preocupări. Pentru că marea lor majoritate sînt ti
neri, am căutat să aflăm ce se petrece în aceste zile de mar
tie la unele brigăzi de tractoare, ce activități desfășoară gru
pele U.T.M. din cadrul lor.

Fiecare clipă bună 
de lucru-folosită I

De la gospodăria agricolă 
colectivă Ceptura s-a primit 
un telefon. Președintele co
lectivei anunță că trebuie să 
se urgenteze arăturile pe unele 
suprafețe. Era vorba de unele 
parcele ps care colectiviștii de
frișaseră în iarnă arbuști, sco
seseră cioate, curățiseră tere
nul. Ca treaba să fie gata cit 
mai repede trebuiau trimise 
„intărituri". Despre acest lucru 
a aflat și Gheorghe Vasile, 
șeful brigăzii de tractoare, 
care lucrează la gospodăria 
colectivă din Fulga de Sus. 
S-a dus repede la brigada sa:

— Băieți, la noi tot nu se 
poate lucra. Ce părere aveți 
dacă le-am da o mînă de aju
tor celor de la Ceptura ? Dima 
Neacșu, Voicu Florea, Nico- 
lae Roma și ceilalți tineri din 
brigadă au fost de acord. Con
ducerea stațiunii a aprobat 
inițiativa lor. Trei zile neîn
trerupte au lucrat cei de la 
Fulga de Sus, alături de cei 
din brigada lui Dumitru Ioniță 
de la Ceptura. Treaba a mers 
bine. Toate cele 100 de hectare 
au fost arate. La întoarcere, 
în drum spre Fulga, brigada 
lui Vasile Gheorghe s-a oprit 
la Tomșani. Au mai dat o mînă 
de ajutor brigăzii de tractoare 
de aici la unele lucrări mai 
urgente.

Astfel, chiar dacă vremea p-a 
fost atît de favorabilă, pînă 
lă sfîrșitul celei de a doua de
cade din luna martie, s-au 
realizat pe stațiune aproape

Seara, la sediul gospodăriei colective din comuna Plopu, la o 
partidă de șah.

4 000 de ha arătură normală, 
din cele peste 23 000 planifi
cate pentru campania agricolă 
de nrlmăvară.

Cum lucrează 
cel de lingă tine ?
Pentru a se evita deplasările 

inutile, conducerea stațiunii -a 
hotărît ca în’ăce^t ăh î ri satul 
Dîrvani să lucreze un grup de
5 tractoare condus de Grigore 
Vasilache. Aici lucrează și 
tractoriștii Radu Șerban, Ion 
Voicu, Gheorghe Stoian, Ion 
Sofrone și Ion Lupu. Dacă îl 
întrebi pe oricare dintre ei 
cum stă cu hantri, îți va răs
punde îndată :

— Bine ! Numai Ion Lupu 
mai greșește. El e nou în me
serie și deocamdată...

Iată despre ce este vorba 
aici. La un control efectuat de 
directorul S.M.T. s-a constatat 
că Ion Lupu făcuse lucrări de 
proastă calitate pe aproape 
două hectare. Proaspăt absol
vent, cu puțină experiență în 
meserie, Ion Lupu n-a fost su
pravegheat și lucrarea a tre
buit să fie refăcută. Din cele 
discutate cu tovarășii lui de 
muncă ne-am putut da seama 
că aceștia nu-i acordă spriji
nul de care el ar avea nevoie. 
Se mulțumesc să-și realizeze 
hantri lor și... atît. Restul, nu-i 
mai interesează. A proceda 
așa însă, înseamnă a-ți fura 
singur căciula, pentru că, la 
baza producțiilor mari pe care 
ei vor să le realizeze stă și 
munca făcută chiar de-acum, 
din primăvară, și de Ion Lupu. 

Or, dacă el nu e ajutat să lu
creze bine, producțiile vor 
avea de suferit.

La brigadă — 
„ca acasă**

Afară e lapoviță, dar în casa 
în care locuiesc tinerii mecani
zatori din brigada lui Ion Gr. 
Dinu e cald și bine. Difuzorul 
cîntă. Pe masă sînt cîteva 
cărți, ziare. In dulăpioare sînt 
rînduite cărțile din biblioteca 
volantă, punctul sanitar. în 
timpul lor liber, tinerii trac
toriști, ajutați de colectiviști, 
și-au făcut locul de odihnă, 
recreativ, plăcut. Ei se simt 
la brigadă „ca acasă". Acum 
trebăluiesc la amenajarea unei 
bucătării, repară dușumeaua 
camerei, ornamentează pere
ții. E un lucru lăudabil pentru 
conducerea gospodăriei colec
tive Mizil (președinte Nicolae 
Tănase) că a creat astfel de 
condiții pentru mecanizatorii 
care lucrează aici.

Acest exemplu ar putea fi 
urmat și de conducerea gospo
dăriei colective din Urlați, 
fiindcă tractoriștii din brigada 
lui Gheorghe Vintilă care lu
crează la gospodăria colectivă 
de aici nu au condițiile cele 
mai bune de muncă.

Și... altfel 
de „preocupări**

La Fulga de jos lucrează 
brigada conducă de Constantin 
Voinea. Aici timpul n-a permis 
să se lucreze intens. într-o zi 
au fost solicitați să ajute bri
gada de la Tomșani la unele 
lucrări. Tudor Stanciu, Con
stantin Călin și ceilalți tineri 
mecanizatori s-au urcat pe 
tractoare. Au ajuns la Tom
șani, au privit cum lucrează 
ceilalți și— au plecat înapoi, să 
se odihnească pînă cînd la 
Fulga de Jos s-o face vreme 
bună. Tot aici s-au manifestat 
și unele abateri de la disci
plină.

Vasile Dinu, din această bri
gadă și Ion Nițu, de la bri
gada a patra, care lucrează la 
G.A.C. Boldești, au plecat cu

Lucrări de pregătire a tere
nului în vederea înșămîn- 
(ărilor de primăvară la 
G.A.S. Dumbrăveni, regiu

nea Brașov.
Foto; AGERPRES

Ritmul de lucru va fi sporit

■
 rigada noastră de 

tractoare lucrează

la gospodăria a- 
gricolă colectivă 
„Drum nou” din 
Plopu, de mai bine 
de 7 ani. De la uu 

an la altul, gradul de mecanizare 
a lucrărilor a crescut, fapt care 
a făcut ca gospodăria să obțină 
succese tot mai mari în sporirea 
producției la hectar. Chiar și in 
condițiile nefavorabile ale anu
lui trecut, colectiviștii din Plopu 
au obținut 1 640 kg grîu în me
die de pe 750 de hectare, aproa
pe 2 800 de kg porumb boabe în 
medie la hectar de pe 700 de 
hectare, 1 500 kg floarea-soarelui 
in medie de pe 180 de hectare, 
importante cantități de sfeclă de

CÎNTEC

DE TRACTORIST
tractoarele de la Fulga la Cio- 
rani — 12 km distanță, fără 
să aibă vreo treabă. Doar așa, 
să se... plimbe. Conducerea 
stațiunii a luat măsuri, i-a 
sancționat pe cei vinovați. Dar 
credem că toate acestea pu
teau fi evitate dacă grupa 
U.T.M. din brigadă, organiza
ția U.T.M. din stațiune ar fi 
depus eforturi mai mari pen
tru întărirea disciplinei în 
rîndurile tinerilor mecaniza
tori.

★
Timpul este înaintat. Cele 

13 brigăzi de tractoare de la 
S.M.T. Inotești au în această 
primăvară un plan de produc
ție important.

Organizația U.T.M. are dato
ria să-i mobilizeze pe tinerii 
mecanizatori la urgentarea pe 
toate căile a lucrărilor de în- 
sămînțare atît din epoca I cit 
și din epoca a II-a și în spe
cial la însămințarea porumbu
lui care se va face pe aproape 
11 000 de hectare.

NICOLAE BARBU

zahăr și altele. Alături de colec
tiviști, brigada noastră de trac
toriști a depus toate eforturile 
pentru a smulge părnîntului re
colte tot mai mari.

în prezent, socotind după fi
lele calendarului, noi, împreună 
cu colectiviștii, ar fi trebuit să 
ne desfășurăm munca din plin pe 
ogoarele gospodăriei. Prelungirea 
iernii ne-a împiedicat însă de a 
începe intens lucrul în cîmp. A- 
ceașța înseamnă că o bună parte 
din lucrările care trebuiau execu
tate se vor aduna, aglomerîn- 
du-ne. Cunoscînd acest lucru, noi 
am dat o mare atenție bunei or
ganizări a muncii, incit la timpul 
potrivit, îmbini nd eforturile noa
stre cu ale colectiviștilor, să pu
tem termina în timpul cel mai 
scurt toate lucrările agricole din 
această primăvară, cu care am 
rămas în urmă.

Pentru aceasta^ in baza pla
nului de producție al gospodă
riei, am intocm.it planul de des
fășurare a campaniei de primă
vară, stabilind în acest sens, in
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Te cînt și te ascult ©întind. Și mă așteaptă 

auzul tău cimpie, în zori cînd te desprinzi 

din arcul primăverii, frumoasă și schimbată 

privindu-te în sute de oglinzi.

în griu, în iarbă, în nemărginirea 

vieții plantelor foșnind 

sub pașii zilelor intrînd 

în anotimpul de argint.

victorioase

Intre oglinzi de vară și 

sufletul meu va izbucni

rotindu-și foșnitoarea coroană de cuvinte 

înmugurită iar de la-nceput.

amănunțime pentru fiecare cul
tură, lucrările ce le vom avea de 
executat, cu ce mijloace și timpul 
in care vor trebui executate.

Fiecăreia dintre cele patru bri
găzi de cîmp din gospodărie 
le-au fost repartizați cîte 3 trac
toriști. Aceștia, de fapt, au mai 
lucrat și în anul trecut în aceste 
brigăzi.

Așa, de exemplu, la brigada a 
IV-a, condusă de candidatul de 
partid Gheorghe Plopeanu, au 
fost repartizați tinerii tractoriști 
Stan Balaban, Gheorghe Dumitru 
și Ionel Caragață, care au deser
vit această brigadă și în anul 
trecut, cînd ca urmare a aplică
rii întregului complex de măsuri 
agrotehnice au obținut cele mai 
mari producții din gospodărie.

Sarcinile noastre de producție, 
ale mecanizatorilor și colectiviș
tilor, în aceasță campanie agrico
lă de primăvară sînț mari. Vom 
avea, de însămînțat 750 de hecta
re cu porumb, de pe care s-a pla
nificat a se obține 2 800 kg po
rumb în medie la hectar, iar de 
pe 300 de hectare din această su

ploi și dup-amieze 

neîntrecut

CEZAR BALTAG

prafață o producție de 5 000 kg 
porumb boabe la hectar. De ase
menea, vom mai avea de cultivat 
200 de hectare cu floarea-soare
lui, aproape 100 de hectare cu 
sfeclă de zahăr, 70 de hectare cu 
mazăre și altele.

Toate acestea sînt bine cunos
cute de tractoriștii brigăzii noa
stre. De aceea, imediat ce timpul 
va permite, noi jiu vom precu
peți nici un efort peiitru termi
narea la timp a tuturor lucrări
lor agricole din această primă
vară. Pentru aceasta ne-am pro
pus un ritm zilnic de lucru mai 
mare decît cel prevăzut inițial 
fără ca aceasta să se realizeze în 
dauna calității lucrărilor. Anul 
trecut, așa cum aminteam, briga
da noastră de tractoare a fost 
fruntașă pe stațiune. Prin lucră
rile de bună calitate pe care le 
vom face vrem să nu ne lăsăm 
mai prejos nici în acest an.

TUDORACHE OȚELEA 
șeful brigăzii a IITa 

de tractoare de la S.M.T. Ianca 
regiunea Galați

S.M.T. Balaciu. Forfota în
ceputului de campanie. Briga
da lui Ene Gheorghe e gata. 
Iată-i — 12 oameni, 12 trac
toare, 1 500 de ha în grija lor, 
în răspunderea lor.

Și nu s-a scris încă o carte 
despre tractoriști. Trec noap
tea sub brumă, sub vint, trec 
sub soarele lui iulie, prin cim- 
purile pe care le ară, le sea
mănă și le culeg, colbuiți, bă
tuți de vînturi, ostași totdea
una mobilizați în marea ar
mată a pîinii.

Acum 13-14 ani, primii trac
toriști erau niște băieți tăcuți, 
cu I.A.R.-urile lor, pe atunci 
imperfecte, care le dădeau 
mereu bătaie de cap. Ei au 
desțelenit primele brazde, în 
Bărăganul primelor gospodării 
colective. De atunci ar trebui 
începută o carte despre trac
toriști, despre 
unul din ei, 
Ene Gheorghe, 
căruia, la 30 de 
ani, i-a fost 
conferit înaltul 
titlu de Erou 
al Muncii So
cialiste. Jumă
tate din anii a- 
ceștia și i-a 
petrecut pe 
tractor. Istoria acestor cimpuri 
care produc mai multă piine, 
cu mai puțină trudă a omului, 
și mai multă, acea a mașinilor, 
istoria aceasta grea și pasio
nantă a dat sens și maturitate 
biografiei lui Ene Gheorghe, 
biografiei tovarășilor săi.

Maturitatea și simțul răs
punderii e ceea ce caracteri
zează munca brigăzii a IV-a. 
Seriozitatea membrilor ei și 
puterea exemplului personal, 
pe care șeful l-a dat totdea
una brigăzii sale.

...Cite hectare să fi arat ei 
toți, pînă acum ? Cită piine au 
dat țării, pe aceste păminturi 
pe care au învățat să le cu
noască, să le iubească ?

E poate și aceasta, primă
vara unui bilanț, căci brigada 
tovarășului Ene va lucra pe 
pămînturile unei gospodării u- 
nificate de curînd — gospodă
ria de la Sf. Gheorghe-Urzi- 
ceni. E vorba de tarlale mări
te, de o lucrare a părnîntului 
în condiții noi, superioare și 
iată — viața cere încă o dată, 
fiecărui om, să fie la înălțimea 
sarcinilor pe care le pune in 
fața lui.

Astă seară, a fost întocmit 
planul operativ pentru lucră
rile în noua campanie. Au fost 
trecuți, încă o dată, în revis
tă, oamenii și mașinile.

In 1952, a început să con
ducă o brigadă. Erau cu toții 
la primii pași. Tineri. Fără ex
periență. Ei, cei de-atunci, 
n-ar fi putut face față cerin
țelor, răspunderii de-acum. 
Dar, între timp, au trecut ani. 
„Bătrînilor” din brigadă — ca 
Stoica Gheorghe, David Hera- 
cle sau Oprea li s-au adăugat 
noii absolvenți ai școlilor de 
mecanizatori — Dumitrescu Ni
colae, Duțu Ion sau Barbu. 
împreună, au obținut în mul
te campanii, recolte bune. A- 
nul trecut, brigada a obținut 
producția cea mai bună de po
rumb pe S.M.T. Dar seriozita
tea membrilor brigăzii și spi
ritul lor de răspundere au fost 
verificate de multe ori, mai 
ales în privința calității lucră
rilor. Dacă în alte gospodării 
se mai obișnuiește să fie li
sați cîțiva colectiviști care să 
controleze calitatea arăturilor 
făcute, tractoriștii brigăzii au 
ajuns la un adevărat autocon
trol, iar colectiviștii de aici le 
acordă acum întreaga încre
dere. Faptul că brigada a a- 
juns să fie dată exemplu pe 
raion, anul trecut, pentru cali
tatea semănăturilor la porumb, 
că au fost organizate schim
buri de experiență, cu tehni
cieni și tractoriști din împre
jurimi, in cîmpurile semănate 

de ei — se datorește și felului 
în care „bătrinii” s-au ocupat 
de cei mai noi tractoriști. S-a 
împământenit un obicei în bri
gadă : aratul și semănatul să 
fie făcute pe grupuri de trac
toare, în așa fel incit tinerii, 
cu mai puțină experiență, să 
fie încadrați între tractoriști 
mai pricepuți.

In toamnă au reușit să facă 
ogor tot pămîntul, deși condi
țiile de secetă îngreuiau mult 
lucrările. Învățaseră ceva din 
anul trecut cînd, un singur pe
tec rămas nearat, a dat recolte 
mai slabe decît pămîntul ală
turat.

Da, în fiecare an înveți cite 
ceva. Înveți despre cîmp, des
pre tovarășii tăi. La început, 
acum vreo 7-8 ani, nu se pu
tea numi brigada, cu adevărat 
brigadă. Unii veneau, alții ple

cau. Tractoriști 
care locuiau 
în t r-u n sat 
erau dați în
tr-o brigadă ia 
cine știe ce de
părtare de sa
tul lor. Acum 
brigăzile s-au 
permanentizat, 
colectivul s-a 
maturizat. Șe

dințele de lucru în brigada 
lor dovedesc tocmai maturiza
rea oamenilor în ultimii ani. 
Altfel sînt făcute acum pla
nurile brigăzii, altfel sînt cri. 
ticate lucrările mai slabe, cu 
alt spirit de răspundere sînt 
luate angajamentele. Intr-un 
colectiv de 11 comuniști, din 
care 8 membri și trei candi
dați de partid, e firesc să fie 
obținute rezultate bune.

Ca șef de brigadă, incepi iu
tii prin a învăța să-ți cunoști 
tovarășii de muncă; înveți 
să-i îndrumi și să fii exemplu 
pentru ei. Lucrezi cu oameni 
maturi, nu cu copii. Nu meto
de brutale — astea n-au ce 
căuta, ci calmul și puterea de 
convingere și exemplul per
sonal.

...început de campanie. De 
mîine brigada începe lucrările 
pe tarlalele gospodăriei unifi
cate. Un pas înainte. Și tu, eu 
brigada ta. trebuie să fii la 
înălțimea acestei etape noi. Și 
cum te întorci spre casă, faci, 
în gînd, o verificare a Oame
nilor. Și, prima dată, iți dai 
seama că făcind o verificare a 
lor, a cunoștințelor și seriozi
tății lor, de fapt, pe tine, șe- 
ful brigăzii te verifici. Visezi 
să urmezi școala de maiștri și 
uneori stai aplecat peste ecua
țiile și formulele din manua
lul de algebră, de chimie,,.

Începe o nouă campanie. 
Cum ai începe o școală de ca
lificare gradul I, gradul II — și 
cîte grade încă, mai departe ?

...Se întoarce șeful brigăzii 
acasă. De mîine începem, în 
cimpuri, o nouă campanie. Și 
noi griji te înconjoară. Mîine 
trebuie mutate vagoaneie-dar- 
mitor in altă parte, in așa fel 
incit să fie așezate in mijlocul 
tarlalei gospodăriei unificate. 
Cit se mai menține pămîntul 
umed, trebuie zidită din nou 
bucătăria, amenajat parcul, 
gospodărită noua tabără... A- 
nul trecut, brigada a ciștigat 
întrecerea pe S.M.T. și pe ra
ion, la punctul acesta — cură
țenie și gospodărire. Anul ace
sta trebuie să facă un parc și 
mai frumos ca anul trecut, să 
aranjeze o tabără și mai or
ganizată

Un om se întoarce spre casă, 
cu grijile lu-i-, cu gîndurile lui.

Umeri largi, fața deschisă, 
privirea veselă dar hotărită și 
o maturitate care se simte in 
totul... Gîndttrile rînduiesc 
pentru miine — 12 oameni, 12 
tractoare — mobilizarea pentru 
recolta a 1 500 de hectare, de 
care răspund cei din brigada a 
IV-a, condusă de Ene Gheor
ghe.

FLORENȚA ALBU

intocm.it
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Cercetarea științifică
și producția

activă a zeci de mii de vietăți 
pe care le cercetează micro
scopul.

— Pentru anul în curs — a 
intervenit tovarășul NICOLAE 
GAIȚĂ, inginer șef al uzinei 
— cercetătorii noștri și-au 
propus să adapteze calculul 
optic la mașina electronică. In
tervenția ciberneticii în cal
culul unor sisteme optice a de
venit imperios necesară pen
tru noi, aceasta ajutîndu-ne să 
grăbim perfecționarea unor 
produse vechi și asimilarea în 
fabricație a nci produse.

între „I.O.R." și Institutul 
de fizică al Academiei a fost 
stabilită o convenție prin care 
o serie de cercetări științifice 
vor fi întreprinse în scopul 
sprijinirii directe a producției 
uzinei. Unul din studiile In-

de

ntr-o convorbire 
cu un grup de 
ingineri ai Uzi-

I nei „Industria Op- 
I tică Romînă”, a 
! fost subliniat a- 

portul pe care ca
drele de specialiști din uzi
nă îi aduc în domeniul cerce
tării, sprijinul obținut din 
partea unor institute de cer
cetări ale Academiei R. P. Ro
mine, dar, mai ales, cerințele 
uzinei în anul 1963 față de in
stitutele de cercetări.

— în acest an, uzina noas
tră va realiza un dispozitiv de 
centrare a sistemelor optice — 
a declarat inginerul VIRGIL 
IONESCU, șeful serviciului de 
proiectări. După cum se știe, 
există un centru teoretic, 
„ideal",_ al sistemelor optice. 
Datorită studiilor întreprinse 
în uzina noastră de către un 
colectiv din care fac parte in
ginerii Liviu Iliescu și Nico
lae Dumitrescu, s-au stabilit 
posibilități de corectare a aba
terilor centrelor suprafețelor 
de curbură. Urmarea acestor 
studii este dispozitivul amin
tit mai sus, pe care-1 vom rea
liza încă în prima parte a a- 
nului. Pentru a înțelege im
portanța practică a aplicării 
în producție a dispozitivului 
este suficient să amintim că la 
microscoape, de pildă, se va 
realiza o corectare a abateri
lor centrelor suprafețelor de 
curbură pînă la o precizie 
2.3 microni.

Cele spuse de tovarășul V. 
Ionescu au fost o demonstra
re practică a unui drum, pe 
cit de scurt, pe atît de efica
ce : cercetarea științifică — 
produse de calitate — preț de 
cost redus. în continuarea 
convorbirji, tovarășul LIVIU 
ILIESCU, inginer principal 
proiectant, s-a referit la un alt 
studiu realizat în uzină : pro
blema contrastului de fază. în 
tehnica mondială, aceasta este 
una din problemele a cărei 
realizare practică ridică se
rioase greutăți industriei opti
ce. Sistemul optic cu contrast 
de fază permite o distribuție 
specială a fluxurilor luminoa
se, ceea ce are o importanță 
deosebită în medicină și bio
logie. Pe acest principiu sînt 
realizate microscoape cu aju
torul cărora se pot observa 
microorganisme translucide, 
fără a mai necesita colorarea 
lor. Se știe că, prin tratarea 
cu coloranți speciali a unor 
microorganisme care nu pot fi 
altfel observate la microscop, 
acestea sînt ucise. Or, micro- 
seoapele cu contrast de fază 
— a căror producție îmbună
tățită este în curs de realiza
re la „I.O.R." — vor pune la 
dispoziția biologilor noștri 
mijloace de observare în stare

stitutului de fizică al Acade
miei este cel cu privire la 
creșterea în soluții a unor 
cristale. Deși la prima vedere 
aceasta pare o problemă cu 
caracter pur teoretic, cele ce 
urmează vor duce la o depli
nă edificare a cititorilor noș
tri. Trebuie să reamintim mai 
întîj că într-o serie de pro
bleme, sticla optică (stifle cu 
compuși metalici, sticle de 
cuarț etc.) nu satisface nece
sitățile. Așa, de pildă, în sis
temele optice folosite în spec- 
trografie — în cercetarea ul
travioletelor și infraroșiilor, 
vecine spectrului vizibil al lu
minii — sînt necesare prisme 
și lentile deosebite, din cris
tale speciale. Or, tocmai „creș
terea" acestor cristale din so
luții, mai ales pe scară indus
trială, ridică probleme serioa
se. Variații de temperatură în 
termostate de o zecime de 
grad, vibrații provocate de un 
tramvai care trece la o dis
tanță de cîteva străzi, toate a- 
cestea pot influența negativ 
formarea cristalelor. Dacă se 
mai ține seama și de faptul 
că procesul de răcire în trep
te a cristalelor ține uneori 
luni de zile — devine limpe
de utilitatea pentru „I.O.R." a 
cercetărilor stabilite prin con
venția cu Institutul de fizică.

— Cu ce credeți că ar pu
tea să vă mai sprijine cercetă
torii științifici în acest an ?

Tovarășul inginer Nicolae 
Gaiță a răspuns atît de prompt

la această întrebare, îneît era 
limpede că o asemenea pro
blemă îl frămîntă serios. Și 
nu numai pe el, deoarece și 
ceilalți — tovarășii ingineri 
Virgil Ionescu și Liviu Ilies
cu — au intervenit în lămuri
rea acestei probleme.

Tovarășii de la „I.Q.R." au 
subliniat că încheie o conven
ție cu Institutul de mecanică 
aplicată „Traian Vuia“ al A- 
cademiei, privitor la cerceta
rea unei serii de probleme 
care interesează uzina : ca
racteristicile anumitor lubri- 
fianți necesari acelor tipuri 
de frecări în care mișcările 
sînt lente dar foarte precise ; 
realizarea unor lagăre pentru 
axe care se rotesc cu o pre
cizie deosebit de mare...

în legătură cu problemele 
uzinei, s-a subliniat necesita
tea ca Institutul de cercetări 
electrotehnice să se preocupe 
de cîteva obiective legate de 
producția de la „I.O.R.". Prin
tre acestea, de o mare impor
tanță ar fi realizarea unui gal- 
vanometru înregistrator îmbu
nătățit pentru electrocardio
grafele produse în uzină. Fo
losirea în acest scop a mașinii 
analoge de calcul ar da cele 
mai bune rezultate. Variind 
parametrii, mașina analogă de 
calcul (care are proprietatea 
de a se pune, din punct de 
vedere matematic, în „situația 
obiectivului cercetat"), ar sta
bili varianta optimă a galva- 
nometrului înregistrator Tot 
în sarcina Institutului de cer
cetări electrotehnice ar putea 
trece problema surselor spe
ciale de lumină, necesare apa
ratelor de proiecție și micro- 
scoapelor. Se urmărește, în a- 
ceastă direcție, realizarea u- 
nor surse de lumină (becuri) 
cu eficacitate luminoasă ridi
cată și cu filamente speciale 
care să tindă spre o formă 
punctiformă.

în încheierea convorbirii, to
varășii de la „I.O.R." și-au 
exprimat convingerea că și în 
viitor colaborarea cu insti
tutele de cercetări și oameni 
de știință va constitui un spri
jin prețios în realizarea unei 
producții de o calitate mereu 
crescindă, la nivelul tehnicii 
cele mai moderne.

I. C.

• ;

(Agerpres)

Tinerii în viitoarele livezi
corespon-

obiective

• Luni dimineața a părăsit 
Capitala colectivul de balet al 
Teatrului de Operă și Balet al 
R. P. Romîne, care va între
prinde un turneu în Italia.

Artiștii romîni vor prezenta 
o serie de spectacole cu baletul 
„Lacul Lebedelor” de Ceai- 
kovski. Din colectiv fac parte, 
printre alții, Irinel Liciu, ar
tistă emerită, Ileana Iliescu, 
Gheorghe Cotovelea, Petre 
Ciortea, precum și maestrul 
de balet Oleg Danovschi, artist 
emerit, dirijorul Cornel Trăi- 
lescu și pictorul scenograf Ion 
Ipser.

• Ambasadorul Greciei in 
R. P .Romînă, Alexandre Ci- 
mon Argyropoulo, a oferit 
marți o recepție cu prilejul 
Sărbătorii naționale a Greciei.

Au participat loan Constant 
Manoliu, ministrul justiției, 
Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Dionisie Ionescu, șeful Cere
monialului de stat, reprezen
tanți ai unor instituții centra
le, oameni de cultură și artă.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați in 
R. P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

In bibliotecă, la căminul cultural din comuna Suciu de Jos, raionul Lăpuș.
Foto: AGERPRES

Profilul unui cerc
(Urmare din pag. 1)

care să participe și alți tineri 
din fabrică pe lingă cei care fac 
parte din cerc. Deocamdată nu
mai in plan, pentru că de fapt 
nu s-a ținut niciuna. Este evident 
că asemenea expuneri ar servi 
unui mare număr de tineri care 
manifestă o justificată dorință 
de a-și îmbogăți cunoștințele 
despre fenomenul literar con
temporan, despre legile creației 
artistice. împletirea discuțiilor 
obișnuite, din ședințele „de lu
cru”, cu audierea periodică a 

unor asemenea instructive expu
neri este cadrul necesar în care

trebuie s» >e deifășoare viața 
cercului literar. Acest „atelier”, 
cum este denumit cu o afecțiune 
profund semnificativă coleetivul 
tinerilor creatori, se bucură de 
un prestigiu unanim. Aproape că 
nu există sector al fabricii in 
care brigăzile artistice de agita
ție să nu beneficieze de texte ie
șite din „atelierul” cercului li
terar. Este un cîștig demn de 
relevat și care, în același timp, 
trebuie să solicite noi realizări. 
Deși aici sînt tineri cu oarecare 
experiență în scrierea unor texte 
pentru brigadă încă nu s-a reușit 
alcătuirea unui asemenea text Ja 
nivelul întregii fabrici. Motivul,

Stagiunea teatrului de amatori 
re

Cu piesa „Fata cu 
pistrui" de A. Us- 
penski colectivul 
Teatrului de ama
tori din Baia Mare 
și-a inaugurat sta
giunea permanentă. 
Din colectivul nou-

PE SCURT

lui teatru fac parte 
actori proveniți din 
rindul oamenilor 
muncii din între
prinderile și institu
țiile orașului.

In răstimpul de 
cînd a luat ființă și

pînă acum, colecti
vul teatrului a pre
zentat spectacole 
atiț în localitate, cit 
și în deplasare.

(Agerpres)

. •

literar
invocat de unii, cum că este greu 
să realizezi o documentare la 
nivelul tuturor sectoarelor, ni se 
pare neîntemeiat. în sprijinul 
afirmației noastre, stă pasiunea 
cu care membri ai cercului ca 
Pavel Anica. Victor Bratu, Ion 
Cosma și alții au căutat — și 
bineînțeles, au și găsit — aspec
te semnificative din munca dife
ritelor sectoare, pe care le-au fo
losit în alcătuirea textelor pen
tru brigăzile artistice de agitație. 
Să adăugăm la această pasiune 
pentru descoperirea noului și 
inițiativele uuor membri ai cer
cului care au dus la schimburi 
de experiență cu alte colective 
asemănătoare, cel de la Uzina 
„Vulcan” de exemplu.

Ce dovedesc toate acestea ? în 
primul rînd, că aici tinerii sînt 
animați de o mare dragoste pen
tru creație, pentru însușirea ac
tivă a „secretelor” ei, că există 
un spirit propice dezbaterilor 
pasionate pe marginea probleme
lor literaturii. în al doilea rînd, 
acestea dovedesc că cercul lite
rar de la Fabrica de confecții 
și tricotaje trebuie și poate să 
devină un mijloc și mai puternic 
în educația estetică a tinerilor 
din întreprindere.

DEVA. — (de la 
dentul nostru).

Printre celelalte 
ale muncii patriotice stabilite 
pentru această primăvară, 
plantarea de pomi fructiferi in 
livezile gospodăriei agricole 
colective s-a bucurat de a- 
tenția tuturor tinerilor colec
tiviști din satul Petreni, 
regiunea Hunedoara. La che
marea organizației de 
U.T.M. a fost constituită o bri
gadă formată din 15 băieți și 
fete.

Tinerii discutaseră din timp 
cu președintele G.A.C., cu in-

din

bază

ginerul agronom, aflaseră pla
nul gospodăriei, locul unde va 
înflori viitoarea livadă.

Gropile fuseseră săpate din 
timp. Acum sub îndrumarea 
inginerului specialist tinerii 
începuseră să îngrijească gro
pile transportînd și aplicînd în- 
grfișămintele necesare. Și iată 
că săptămîna trecută merii și 
perii au fost aduși și ei pe 
cîmp. Cei 15 tineri alături de 
alți colectiviști au început 
plantarea pomilor. Munca a 
fost entuziastă. Pînă duminica 
trecută se plantaseră toate cele 
cinci hectare de livadă.

Timpul de lucru folosit din plin!
(Urmare din pag. 1)

la cele 4 mașini la care lu- 
crează, minimum 5 m 1 țesă
turi.

în uzină lucrează aproape 
1 000 de tineri. în luna februa
rie, 9 tineri au lipsit nemoti
vat. Oricine ar fi tentat să 
spună că procentajul este in
fim. Numai că tinerele texti- 
liste din Mediaș nu gîndesc 
așa. Dacă un muncitor este 
bolnav, el se bucură de drep
turile și îngrijirea prevăzute 
de lege ; dacă n-are experien
ța necesară, el este înconjurat 
cu dragoste de muncitorii 
vîrstnici, de fruntași ; dar dacă 
lipsește nemotivat sau întîr- 
zie, ei primește riposta cuve
nită din partea colectivului. 
Așa s-a întâmplat și acum.

Pentru a spori productivita
tea muncii, este» necesar ca or-

ganizația U.T.M. să întreprin
dă mai multe acțiuni pe linia 
generalizării experienței frun
tașilor, extinderii aplicării ce
lor mai bune mânuiri, să in
siste pentru ridicarea nivelu
lui asistenței tehnice. Dacă un 
tînăr este mai slab, sau dacă 
a avut abateri de la discipli
nă, să nu-1 mutăm de la o ma
șină la alta, să-i încredințăm 
anumite utilaje Și să-l urmă
rim timp mai îndelungat. La 
rindul lor, posturile utemiste 
de control să nu se rezume să 
afișeze articole la gazetele lor. 
Să organizeze în permanență 
raiduri, avînd ca obiectiv mul
tiplele laturi ale disciplinei 
socialiste a muncii.

Consfătuirea a adoptat un 
plan de măsuri care, aplicate, 
vin în sprijinul ridicării cit 
mai multor tineri în rindul 
fruntașilor.

O

Noul magazin cu autoservire cartierul ȚiglinaGalați 
Foto: AGERPRES

repurtat 
scorul de 
în acest 

va alinia

Noapte necruțătoare, rulea
ză la cinematografele : Patria, 
1 Mai; Rebelul, rulează la ci
nematografele : Republica,
I. C. Frimu, Grivița ; Rîul și 
moartea, rulează la cinemato
grafele : Magheru, E. Pavel, 
Floreasca ; Bunica Sabella, ru
lează la cinematografele : V. 
Alecsandri, 13 Septembrie 
(după amiază), Alex. Sahia, 
Arta, Libertății, 16 Februarie; 
Vacanță ia mare, rulează la 
cinematografele: București,
Gh. Doja, 23 August ; Așa se 
fac cancelarii, rulează la cine
matografele: Tineretului, Mio
rița ; o călătorie spre centrul 
pămintului, rulează la cine
matografele: Victoria, V. Roai- 
t| (seria I), Ștefan cel Mare 
(seria a II-a) ; Șapte dădace, 
rulează 
Central.
Chaplin, rulează la cinemato
grafele : Lumina, Iii© Pintilie, 
Olga Bancic, Volga ; Program 
pentru copii rulează la cine
matograful : 13 Septembrie
(dimineața) ; Program de fil
me documentare, rulează la 
cinematograful Timpuri Noi; 
Balada Husarilor, rulează la 
cinematograful : Maxim Gor
ki ; Dosarul furat, rulează la 
cinematograful : înfrățirea in
tre popoare ; Partea ta de vină, 
rulează la cinematograful 
Cultural ; Patru inimi, rulea
ză la cinematograful : Alex. 
Popov ; Cîinele sălbatic Din
go, rulează la cinematograful

8 Martie; Învierea, (ambele 
serii), rulează la cinematogra
ful : C-tin David ; Fata cu care 
am fost prieten, rulează la ci
nematograful : Unirea ; Cinci 
oameni Ia drum, rulează la 
cinematograful : T. Vladimi- 
rescu ;

• A s t ă-seară, cu 
începere de la orele 
19, sala sporturilor 
de la Floreasca va 
găzdui meciul retur 
de handbal dintre e- 
chipele feminine Ra
pid București și Fred- 
riksberg Copenhaga, 
din cadrul semifina
lelor „Cupei campio
nilor europeni". Du
pă cum se știe, în 
primul joc disputat 
la Copenhaga, echipa 
daneză a 
victoria cu 
11-7 (6-3). 
joc, Rapid
cea mai bună forma
ție in frunte cu in
ternaționalele Irina 
Hector, Maria Con- 
stantinescu, Elena 
Hedeșiu și Ana Bo- 
țan. Echipa oaspete 
are in componență 
pe Hansen, Nielsen, 
Moller, Jensen, Koch 
și Cristiensen.

• Stațiile noastre 
de radio vor transmi
te astăzi, cu începere 
de la orele 19,35, ul
tima parte a meciului 
feminin de handbal 
care se desfășoară în 
sala Floreasca între 
echipele Rapid Bucu
rești și Fredriksbert 
Copenhaga. Transmi
sia se va face pe pro
gramul I.

• La sfîrșitul aces
tei săptămîni, la Po
iana Brașov se vor 
desfășura finalele 
campionatelor repu
blicane de juniori la 
probele alpine. între
cerile se vor disputa 
vineri, simbătă și du
minică pe pîrtiile din 
Kanțer și Sulinar.

Duminică urma să 
se dispute la Sinaia 
proba de slalom u-

riaș din cadrul eta
pei a doua a „Cupei 
R.P.R.”. Din cauza 
ceții proba nu a avut 
loc, fiind reprog ra
mată pentru 7 aprilie 
în cadrul unui con
curs organizat de Ca
sa Ofițerilor din Bra
șov pe Valea lui 
Carp (Bucegi).

• Joi va sosi in Ca
pitală echipa selecți
onată de polo pe apă 
a R. P. Bulgaria, 
care va susține la 
bazinul acoperit de 
la Floreasca, trei in- 
tilniri de antrena
ment cu reprezenta
tivele noastre.

• Campionatul ca
tegoriei A de fotbal 
programează dumini
că jocurile celei de-a 
3-a etape a returu
lui. Amatorii de spori, 
bucureșteni vor pu
tea urmări pe stadio
nul „23 August", 
cuplaj, 
Progresul București
— Steaua (14,30) și 
Dinamo București — 
Rapid (16,15).

In țară, au loc în- 
tilnirile: U. T. Arad
— Dinamo Bacău; 
C.S.M.S. Iași — Stea
gul Roșu Brașov; 
Crișana Oradea — 
Petrolul Ploiești; 
Minerul Lupeni — 
Farul 
Știința 
Știința

uyudi/ f in 
meciurile :

la cinematografele :
Popular ; Festival

Lumina, Iii© Pintilie,

Crosiștii romini în preajma
întrecerilor balcanice

e cîteva zile pe ma
lul Mării, la Ma
maia au apărut pri
mii vizitatori. Dar, 
contrar obiceului, 
aceștia nu au venit 
nici la odihnă, nici

la băi, pentru că sîntein de-abia 
în martie. Dar cine sînt acești 
musafiri timpurii ?

La sfîrșitul acestei săptămîni 
se va disputa la Istanbul crosul 
balcanic, iar loturile noastre re
prezentative, definitivate în urma 
campionatelor republicane de 
cros de la Craiova, și-au ales ca 
loc al pregătirii comune lito
ralul.

Față de edițiile precedente, în 
acest an crosul 
cîteva noutăți, 
prima oară, pe 
niorilor (10 km) 
(2 km), se va disputa o între
cere pentru juniori (4 km).

în tabăra crosiștilor există o 
atmosferă optimistă, 
se desfășoară intens.

balcanic aduce 
Astfel, pentru 
lingă cursa se- 
și a senioarelor

pregătirile 
Senioarele

(antrenor M. Tintorescu), atlete 
eu experiență, muncesc mult și 
așteaptă competiția cu calmul și 
cu hotărîrea celor care știu că 
răspund de apărarea unui titlu 
de campioane balcanice pe echipe 
cucerit cu multă trudă anul tre
cut la Atena.

Florica Grecescu. campioana 
noastră la cros, este convinsă că 
antrenamentele pe teren variat și 
in special sutele de kilometri 
alergați pe teren înclinat vor fi 
„argumente" puternice pentru 
Istanbul. De asemenea, și cele
lalte senioare -— Florentina Pe
trescu, Victoria Cosa, Elisabeta 
Todorov și Georgeta Dumitrescu 
— sînt puse pe... fapte mari.

Și seniorii (antrenor G Ru
gină) se pregătesc cu atenție. Ei 
știu că sportivii sîrbi și turci, 
sînt adversari dificili care șe pre
zintă, de asemenea, la start cu 
dorința de a cîștiga. „Am avut 
pentru prima oară ocazia, ne-a 
declarat antrenorul G. Rugină, să 
folosim în antrenamente alerga-

rea pe nisip, combinată cu 
garea pe iarbă. Băieții se 
bine și pot spune că nu am 
niciodată o echipă atît de omo
genă și valoroasă ca în prezent”.

într-adevăr, Grecescu, Vamoș 
și Barabaș, se pot întrece cu 
șanse apropiate pentru, cucerirea 
titlului de campion individual. îu 
formă bună se află și Lupu, Ve- 
liciu și Zăndănou, venit ca și Va
moș de Ia probe mai scurte. Cu 
toții ne dau încrederea unei com
portări la înălțimea așteptări
lor".

Emoțiile cele mai mari însă 
sînt la juniori (antrenor G. Sta
nei). Este și expljcabil. Ei nu an 
încă experiența seniorilor, nu-și 
cunosc deloc adversarii, n-au mai 
alergat într-o competiție de ase
menea valoare. Sperăm însă că ei 
vor justifica încrederea ce li se 
acordă. i

aler- 
sirnt 
avut

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

ște impresionantă 
impetuozitatea cu 
care crește șj se 
dezvoltă, și în ca
litate și în cantita
te, mișcarea artis
tică de amatori din

(ara noastră. Fiecare concurs 
se soldează cu rezultate tot mai 
valoroase și mai numeroase, 
oferind satisfacții și interpreți- 
lor și comisiilor examinatoare. 
An de an se formează echipe 
noi, se atacă genuri mai diver
se, colectivele sporesc și se 
maturizează-

Acum un an și jumătate, de
semnați de direcția teatrului, 
Fiorin Vașiliu și cu mine am 
descins în aula Spitalului Col
lect „Ia treabă". Primul con
tact 1 Ce de demult mi se pare I 
Spitalul nu avea echipă, nici 
de teatru, nici de brigdă. Doar 
mici manifestații ocazionale, o 
poezie, un cîntec la banjo sau 
din gură. Amfiteatrul plin.

Cum să începem ? Bunăvoin
ță de ambele părți dar și emo
ție. Ne cercetăm reciproc, sala 
si noi, din ochi. Parcurgem 
scrutător, totuși discret, chipu-

micilor păpușari
Pe strada Pandurilor, o șosea largă care Împarte 

Reghinul în două, în fața casei de la nr. 32, e adu
nată o mulțime de copii — ietițe și băiețași care 
a-au ajuns să învețe încă buchia abecedarului.

Văzîndu-i pe micuți adunați In grupuri, comen- 
tind ceva-anume, cile un trecător se oprește să-i 
întrebe ce se întimplă. Profesoara Haltrich care toc
mai vine dg la școală, iuțește pasul : s-o fj intîm- 
plat ceva ?

Larma e chiar în dreptul casei lor.
— Ce-i cu voi ? -- îi Întrebă intrind. Și, îndată, 

misterul se risipește aici se dă o adevărată repre
zentație de teatru (foto 1).

contribuie cu nă-

amatorii

Constanța. î’ 
Timișoara 
Cluj.
(Agerpres)

întrecere de verifi
care rezervată cro- 
siștilor juniori. In 
prim plan juniorii 
selecjionati în lotul 
republican pentru 
întrecerile balcanice.

zentație de teatru 
Țăndărică și Mo

lanul încălțat, 
Broscuța Oac-Oac 
și Matei Gîscarul 
sînt „în plină 
scenă". Mînuitori 
și regizori : cei 
doi copii ai soți
lor Haltrich — 
Atila de fi anj și 
Cristina de 4 ani
șori. Pe buzele 
mamei apare un 
zîmbet: au demni 
urmași in măies
tria teatrului de 
marionete 1 Tre
buie să Știți că 
soții Haltrich — 
proiesoară și pro
curor — sînt re
gizorii teatrului 
de păpușari ama
tori din Reghin. 

Și mai trebuie 
știut că la Festi
valul bienal de anul trecut, păpușarii amatori de 
aici au cîșligat locul 111 pe țară, cu spectacolul 
„Dansul viorilor" care prezintă cîmpeie din munca 
creatorilor de instrumente muzicale din Reghin.

Seara, soții Haltrich îi inițiază pe micuții lor în 
tainele meseriei de mînuitor. (loto 2).

Iar Cristina și Atila, la rîndul lor, iată, au început 
să prezinte spectacole.

Astăzi — premiera ! V. L.

Colegii noștri
rile din fața noastră, mai vii, 
mai timide, aspre sau line, co
mice sau grave și le asociem 
fulgerător și puțin dezordonat 
genuri și personaje. Cum să 
începem ? Ca să ne prezentăm 
în faza pe raion trebuia să fim 
operativi. Examen : „Cine do
rește să participe ia mișcarea 
artistică de amatori ?' Rumoa
re, coate, îndrumări, dar atît. 
„Tovarăși, vrem să vă cunoaș
tem. Nu vă sfiiți. Cine vrea să 
ne recite o poezie sau să cînte 
ceva, sau să citească un frag
ment pe care vi-1 indicăm noi?" 
Rumoare, coate, îndemnuri și, 
mai din proprie inițiativă, mai 
stimulați de colegii lor, au în
ceput să îndrăznească cîțiva 
să se prezinte.

Primul contact! Ce de de
mult mi se pare. Acum, cînd ne 
cunoaștem, după o activitate 
bogată, cu succese si satisfac
ții, cînd sfiala reciprocă a dis-

părut, mereu se prezintă alții 
și alții cerînd să fie încercați, 
să participe și ei.

La început — cum ne și aș
teptam — tonul I au dat tinerii, 
proaspeți absolvenți ai școlilor 
sanitare, care activaseră în ca
drul acestora la manifestări 
artistice.

Am pornit la drum învățînd 
unii de la alți'- Fiindcă 
tructorul crește odată 
colectivul și alăturea 
el. Chiar dacă are experiență 
din munca cu alte echipe. Orice 
cunoaștere a unui om e o expe
riență nouă. Instructorul are 
datoria să fie și energic, dar 
să aibă și mult tact, delicateță, 
răbdare. Are de-a face cu su
flete și sensibilități, uneori cu 
susceptibilități. E o artă să știi 
să alegi interpretul potrivit cu 
rolul. Dar mai dificil e să con
vingi amatorul că asta trebuie 
să facă și nu ce dorește el, că

ins- 
cu 
de

un rol mai mic ca în- 
îl servește pe el

deseori 
tindere 
spectacolul mult mai bine. Fe
nomene de acestea — să fim 
drepți — se petrec și printre 
pofesiopiști darmite printre a- 
matori, care dacă sînt iritabili, 
pot să-și părăsească această 
muncă. Se cere o mare atenție 
la împărțirea echitabilă a rolu
rilor, totuși fără concesii în 
dauna calității. Iți trebuie abi
litate și străduință pînă con
vingi oamenii cu care lucrezi 
că teatrul, ca și brigada, e un 
fenomen artistic colectiv și că 
fiecare are o egală răspundere 
și importantă pentru unitatea 
spectacolului.

Dar, în sfîrșit, am alcătuit 
echipa de teatru și... la drum I 
La o formație nouă prima grijă, 
și primul obstacol, este discipli
na. Pentru că disciplina de tea
tru are caracteristicile ei, dife
rite de a locului de muncă a

Și
artistului amator. N-a fost de
loc ușor. Punctualitatea a fost 
în funcție de fiecare membru 
în parte. în prezent mai toate 
ceasurile sînt 
cultatea mare 
rea amatorilor 
cru scenic, în 
tarea aceluiași fragment de 
zeci, de sute de ori la rînd, 
pipă la reușită. Și nu văd altă 
metodă în perioada de educare 
a amatorului. El n-a făcut o 
școală de specializare, n-a ur
mat cursuri de măiestrie timp 
de patru ani. El le urmează 
acum, în însuși procesul de 
creație. Dovada că așa 
oglindește în marele 
făcut de majoritatea 
tivului în numai un 
jumătate de activitate, 
petițiile noastre se petrec 
prezent sub semnul molipsitor 
al elanului, al bunei dispoziții: 
membrii echipei participă activ

la unison. Difi- 
a tost acomoda- 
cu modul de lu- 
special cu repe-

este se 
progres 

colec- 
an si 

Re
in

la discuții și
ieri și idei folositoare. Teama a 
pierit, a apărut o poftă de joc 
și o emoție creatoare. Depla
sări în regiune și în Capitală 
cu „Schițele lui Caragiale" si 
cu brigada artistică de agitație, 
cele două premii II în faza ra
ională le-au dat încredere în 
ei. In prezent pe lingă noi îi 
pregătim și pe cei mai buni 
pentru munca de instructaj. A- 
vem deja regizorul tehnic ales 
dintre dînșii, care răspunde de 
buna desfășurare a spectacole
lor. Lucrăm intens la o nouă 
brigadă și avem în plan o nouă 
piesă de teatru.

P.S. Avem fericirea că în co
lectivul nostru 
pană inspirată ne 
de brigadă.
asemenea
tinerii scriitori
în

Noi centre
stomatologice 

în Capitală
fost dat în folosință 
un nou cen.tru stoma-

tovarăși cu 
scriu texte 

Dar ce-ar fi dacă, 
actorilor-instructori, 

ar fi antrenați
această muncă ?

TUDOREL POPA 
actor la Teatrul 

pentru tineret ți copii

Recent a 
în Capitală 
tologic cu patru cabinete și labo
ratoare moderne în cartierul Balta 
Albă. Tot anul acesta vor începe 
să funcționeze centre stomatologi
ce cu cîte 5 cabinete și laboratoa
re de tehnică dentară în noile 
construcții din cartierul Giulești 
și din Bd. Dimitrov. Se vor des
fășura, de asemenea, lucrări în 
vederea construirii unor astfel de 
unități în Șoseaua Giurgiului și în 
cadrul noilor ansambluri de locu
ințe din Drumul Taberei și cartie
rul Jiului.

Pentru ridicarea calificării ca
drelor medicale de specialitate este 
prevăzută construirea unui centru 
metodologic cu 
de vor efectua 
noii absolvenți 
stomatologie.

30 de cabinete un. 
stagiul de practică 
ai facultăților de

(Agerpres)
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Minerii francezi continuă cu dîrzenie lupta
PARIS 26 (Corespondentul 

Agerpres transmite:) Minerii 
francezi continuă cu dîrzenie 
lupta pentru satisfacerea re
vendicărilor lor. Greva, care 
a intrat marți în cea de-a 
26-a zi, se desfășoară, după 
cum subliniază presa franceză, 
în cea mai deplină disciplină, 
în toate minele de cărbuni 
grevă este totală.

Potrivit unor date publicate 
de presa franceză, ca urmare 
a grevelor, în ultimele trei 
săptămâni au fost pierdute 100 
milioane de ore de muncă, 
ceea ce reprezintă, sub raport 
valoric, un miliard franci noi, 
iar economia franceză a fost 
lipsită de 5 milioane tone căr
bune.

Prelungirea grevei și urmă
rile ei provoacă îngrijorare în 
cercurile conducătoare fran
ceze. La palatul Elysee au a- 
vut loc luni ședințe prelungi
te ale guvernului francez, pre
cum și o întîlnire între pre
ședintele de Gaulle și primul 
ministru Pompidou, în cursul 
cărora a fost examinată situa
ția creată de greva minerilor 
și mișcarea de solidaritate 
care a luat o deosebită am
ploare în Franța.

în cursul serii de luni, mi
nistrul informațiilor, Peyrefit- 
te, a luat cuvîntul la posturile 
de radio și televiziune încer- 
cînd să explice poziția guver
nului în legătură cu greva 
minerilor. îmbinînd promisiu
nile cu amenințările. Peyrefit- 
te a căutat să convingă pe mi
neri să înceteze greva.

în legătură cu încercările 
autorităților de a-i sili pe mi
neri să reia lucrul, ziarul 
„l’Humanite" din 26 martie 
scrie următoarele: „Minerii 
nu cer decît dreptate. Dacă 
autoritățile le vor răspunde 
prin forță sîntem convinși că 
întregul popor, cu muncitorii 
în frunte, se va opune repre
siunii polițienești”.

Ziarele franceze relatează 
că reprezentanți ai celor două 
milioane de muncitori din în
treprinderile naționalizate au 
examinat luni problema decla
rării unei greve generale în 
sprijinul minerilor greviști și 
a revendicărilor celorlalte ca
tegorii de muncitori din acest 
sector. Feroviarii au hotărît 
să declare din nou grevă în 
cursul zilei de miercuri. Mun
citorii de la întreprinderile de 
gaz și electricitate se pregă
tesc, de asemenea, pentru noi 
acțiuni.

Situația 
din Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA 
26 (Agerpres). — Intr-un co
municat oficial al armatei 
guatemaleze se recunoaște că 
la 25 martie au avut loc noi 
ciocniri între unități ale for
țelor armate guvernamentale 
și unități de partizani guate
malezi în regiunea orașului 
Puerto-Barrios și în împreju
rimile localității Bananera. 
Comunicatul arată că partiza
nii au distrus liniile de comu
nicații telegrafice și telefoni
ce cu localitatea Puerto Bar
rios. Comunicatul precizează 
că autoritățile nu au reușit 
nici pînă în prezent să resta
bilească aceste comunicații.

Potrivit decretului prin care 
a fost introdusă starea excep
țională în țară, armata a pre
luat întreaga putere. Pre
ședintele Ydigoras și-a asumat 
funcția de comandant suprem 
al armatei.

Trupele patrioților Sud- 
Vietnamezi, a pus pe fugă 
trupele lui NGO DINH 
DIEM, iar In ultimul timp 
ei au doborît 8 elicoptere 
americane.

(Ziarele)

— Uită-te! Consilierii ne-au 
luat-o înainte !!!

Desen de V. VASILIU

în întreaga Franță continuă 
strîngerea de fonduri pentru 
ajutorarea minerilor greviști. 
Acțiunii de ajutorare a gre
viștilor i s-au alăturat o se 
rie de organizații și instituții. 
Consiliul general al departa
mentului Loire a hotărît să 
aloce suma de 50 000 de franci 
pentru sprijinirea greviștilor. 
Metalurgiștii din Lorena au 
trimis minerilor greviști o te
legramă de salut în care se 
arată că toți metalurgiștii din 
această regiune au hotărît să 
depună pentru fondul de aju
torare a greviștilor salariul lor 
pe o zi. „Lupta minerilor este 
lupta noastră, se spune în te
legramă. Minerii trebuie să 
învingă”.

La Paris a fost dat publici
tății un manifest, semnat de 
53 de organizații ale tineretu
lui, grupînd tineri de diferite 
convingeri politice, în care a- 
ceștia își reafirmă solidarita
tea lor cu lupta grevistă a mi
nerilor. Manifestul condamnă 
măsurile întreprinse de auto
rități pentru rechiziționarea 
minerilor și califică această

Examinarea situației 
din Rhodesia de sud 

in Comitetul special 0. N. U.
NEW YORK 26 (Agerpres). 

— Comitetul special O.N.V. 
pentru supravegherea aplicării 
Declarației Adunării Generale 
cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor 
coloniale și-a reluat lucrările, 
în ședința din 25 martie a con
tinuat examinarea problemei 
situației din Rhodesia de sud.

Luind cuvîntul în ședința co
mitetului, Nkomo, lider al miș
cării de eliberare națională din 
Rhodesia de sud, a vorbit des
pre monstruoasele acțiuni ar
bitrare ale rasiștilor albi care 
acționează în colaborare cu 
autoritățile coloniale engleze. 
Nesocotindu-se rezoluția Adu
nării Generale — a spus Nko
mo — populației băștinașe din 
Rhodesia de sud i s-a impus o 
constituție de tip colonialist, 
în urma unor alegeri ilegale a 
venit la putere un guvern al 
„rasiștilor înveterați" în frun
te cu Field. în Rhodesia de sud 
sînt înăbușite orice acțiuni ale 
africanilor care luptă pentru 
autodeterminare. Potrivit le
gilor din Rhodesia de sud, a 
subliniat Nkomo, pînă și acea-

Rhodesia de nord cere 

dreptul la autodeterminare
LONDRA 26 (Agerpres). — 

Agențiile de presă anunță că 
delegația Rhodesiei de nord a 
hotărît să boicoteze tratative
le de la Londra cu privire la 
viitorul Federației Rhodesiei 
și Nyassalandului, întrucît 
guvernul britanic nu a dat a- 
sigurări Rhodesiei de nord că 
va putea să se retragă din fe
derație, în conformitate cu as
pirația populației africane din 
acest teritoriu.

Această știre a fost anun
țată de către purtătorul de 
cuvînt al delegației Rhodesiei 
de nord, în urma unei lungi 
întrevederi din după-amiaza 
zilei de 25 martie între dele
gație și R. A. Butler, minis
trul englez, însărcinat cu pro
blemele Federației Rhodesiei 
și Nyassalandului.

într-o declarație, semnată 
de liderii africani Kenneth 
Kaunda și H. Nkumbula, se 
arată că delegația Rhodesiei 
de nord va continua să rămî- 
nă la Londra în așteptarea 
unei schimbări a poziției gu
vernului englez. „Sîntem gata 
să continuăm tratativele cu 
R. A. Butler, se spune în de
clarație, cu condiția să fie re
cunoscut dreptul Rhodesiei de 
nord de a ieși imediat din fe
derație". Ei au cerut, de ase
menea, elaborarea unei noi 
constituții care să prevadă 
principiul autodeterminării și 
organizarea unor alegeri pînă 
la sfîrșitul acestui an.

La 25 martie a sosit la Lon
dra, în fruntea unei delegații, 
primul ministru al Federației, 
Roy Welensky, urmînd ca la 
27 martie să înceapă tratati
vele cu guvernul britanic.

în declarația făcută la so-

O nouă înfrîngere 
a trupelor diemiste

SAIGON 26 (Agerpres). — 
Agențiile occidentale de presă 
anunță că un atac masiv lan
sat la 25 martie de peste 2 000 
de soldați diemiști împotriva 
partizanilor sud-vietnamezi la 
Ap-Bak s-a soldat cu o nouă 
înfrîngere a trupelor sud-viet- 
nameze. Potrivit agenției As
sociated Press, în cursul bătă
liei, care a durat pînă la că
derea întunericului, trupele 
diemiste au avut 18 morți și 
14 răniți. Agenția U.P.I. trans
mite că în timp ce unitățile 
diemiste luptau la Ap-Bak, 
partizanii sud-vietnamezi au 
atacat mai multe posturi din 
aceeași regiune, pricinuind 
forțelor guvernamentale pier
deri în oameni și materiale. 

măsură drept o știrbire adusă 
drepturilor sindicale.

Acțiuni de solidaritate cu 
minerii greviști din Franța au 
loc și în alte țări. Sindicatul 
național al minerilor din An
glia a hotărît să aloce suma 
de 10 000 lire sterline pentru 
fondul de ajutorare a mineri
lor greviști din Franța.

PARIS 26 (Agerpres).— Co
respondentul din Paris al a- 
genției Reuter relatează că la 
26 martie în orașul Carline din 
bazinul carbonifer al Lorenei 
s-au produs ciocniri între poli
ție și pichete ale minerilor gre
viști, în rîndurile cărora se 
aflau și femei. Mai mulți gre
viști au fost răniți.

Potrivit agenției, „comitetul 
de grevă din Lorena a acuzat 
guvernul că încearcă să pro
voace pe mineri". în același 
timp, comitetul a cerut să se 
acorde posibilitatea ca repre
zentanții greviștilor să se a- 
dreseze națiunii prin radio și 
televiziune pentru a informa 
opinia publică asupra poziției 
lor și a autorităților.

stă cuvîntare a mea, reprezin
tă „o crimă" pasibilă de pe
deapsă cu 20 de ani închisoare, 

Nkomo a cerut să se ia mă
suri hotărîte pentru a traduce 
în viață rezoluția Adunării 
Generale cu privire la Rhode
sia de sud. în caz contrar, a 
declarat el, acolo s-ar putea 
crea „o situație similară cu cea 
din Algeria".

Luind cuvîntul, reprezentan
tul S.U.A. a încercat să justi
fice atitudinea Marii Britanii 
și să prezinte într-o lumină 
favorabilă politica guvernului 
rasist Field. Potrivit spuselor 
sale, constituția adoptată în 
anul 1961 ar fi chiar „o con
cesie" făcută africanilor. El a 
declarat că „Marea Britanie 
nu poate acorda independență 
Rhodesiei de sud, pînă ce în 
această țară nu se va crea o 
situație favorabilă".

Delegatul Uruguay-ului a 
cerut Marii Britanii să înde
plinească rezoluția Adunării 
Generale a O.N.U. cu privire 
la acordarea independenței 
Rhodesiei de sud.

sire. Welensky a arătat că 
dacă în cazul Nyassalandului 
este de acord să iasă din fe
derație, în ceea ce privește 
Rhodesia de nord, „situația 
este cu totul alta".

Discursul lui Welensky 
scoate și mai mult în evidență 
faptul că dușmanii poporului 
rhodesian se dedau la tot fe
lul de manevre pentru a-și 
menține dominația asupra a- 
cestor teritorii.

In procesul de la Koblenz

Wialon audiat ca... martor
KOBLENZ 26 (Agerpres). — 

La 25 martie la Koblenz a 
continuat procesul intentat 
fostului obersturmfuhrer SS 
Heuser și celorlalți călăi ges- 
tapoviști care în timpul răz
boiului au săvîrșit crime mon
struoase pe teritoriul Bieloru- 
siei.

Conform hotărîrii tribunalu
lui, a fost audiat ca martor 
Karl-Friedrich Wialon, secre
tar de stat la Ministerul vest- 
german pentru Cooperare Eco
nomică. în timpul războiului 
Wialon a deținut o funcție de 
răspundere în administrația 
hitleristă pe teritoriul vremel
nic ocupat al Uniunii Sovieti
ce. Documentele autentice re
mise recent de către reprezen
tanții sovietici la Tribunalul 
din Koblenz dovedesc fără pu
tință de tăgadă că Wialon a- 
vea legături strînse cu înfăp-

Agenția, citind surse guver
namentale din Saigon, rela
tează că în urma unui singur 
atac al partizanilor, diemiștii 
au avut 5 morți, 4 răniți și 
24 dispăruți. Partizanii au 
capturat numeroase arme au
tomate și o stație de radio. In
tr-un alt atac al partizanilor, 
întreprins tot la 25 martie îm
potriva unui post guverna
mental din apropierea satului 
Vinh Quoi, 10 soldați diemiști 
au fost uciși și 11 răniți. în 
cursul luptelor a fost, de ase
menea, rănit un „consilier" 
nord-american.

Aceasta este cea de-a doua 
înfrîngere suferită de trupele 
diemiste la Ap-Bak, după a- 
ceea de la începutul lunii ia
nuarie.
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PARIS. Aspect de la un mare miting al metalurgiștilor în 
semn de solidaritate cu lupta minerilor.

Prezențe rommești 
peste hotare

ATENA 26 (Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite) : în orașul Arta din 
nord-vestul Greciei, a avut loc 
o manifestare culturală, orga
nizată de Liga de prietenie 
greco-romînă, cu prilejul Zilei 
naționale a Greciei — 25 mar
tie.

Au participat consilieri mu
nicipali ai orașului, precum și 
alte persoane din localitate. 
Au luat parte, de asemenea, 
membri ai Consiliului și Ligii 
de prietenie greco-romîne, so
siți din Atena cu acest prilej.

Din partea ambasadei R. P. 
Romîne a fost prezent atașatul 
cultural. Cunoscutul scriitor 
Dimitris Fotiadis a vorbit des
pre Rigas Fereos, erou al miș
cării de eliberare a Greciei din 
secolul trecut.

A fost prezentat apoi filmul 
romînesc „Două lozuri", care 
s-a bucurat de succes.

VIENA 26 (Agerpres). La ci
nematograful „Burgkino" din 
Viena au fost prezentate fil
mele documentare romînești 
„Mamaia", „Transilvania" și 
„Printre pelicani". Cu acest 
prilej, artistul M. Boehm de la 
„Wolkstheater” a conferențiat 
despre turismul în R.P.R.

In sala Conservatorului din 
Viena o formație artistică a 
coloniei romîne din Austria a 
prezentat un program de cîn- 
tece populare romînești.

Pentru eliberarea 
lui Siqueiros 

Declarația 
Asociației internaționale 

a juriștilor democrați
PARIS 26 (Agerpres). — 

„Viața marelui pictor mexican 
Siqueiros, care se află de trei 
ani în închisoare, este în pri
mejdie, se spune în declarația 
Asociației internaționale a ju
riștilor democrați,

„Trebuie eliberat de urgență 
acest pictor de seamă, pentru 
a se putea consacra din nou 
artei și pentru a-și putea con
tinua activitatea creatoare care 
face cinste întregii omeniri" — 
se subliniază în încheierea de
clarației Asociației internațio
nale a juriștilor democrați.

tuirea „măsurilor" în dome
niul exterminării în masă a 
cetățenilor sovietici pașnici, 

în aceeași zi, la proces a 
continuat citirea documentelor 
prezentate tribunalului de re
prezentanții sovietici, care de
mască nu numai pe cei care se 
află pe banca acuzaților, ci și 
mulți dintre aceia care se mai 
plimbă în libertate.

MOSCOVA. — După cum a- 
nunță agenția TASS, Ia 25 
martie Ia Moscova a avut loc 
ședința lărgită a Prezidiului 
Comitetului sovietic pentru a- 
părarea păcii. în declarația a- 
doptată cu acest prilej se arată 
că oamenii sovietici sprijină 
chemarea Prezidiului Consi
liului Mondial al Păcii cu pri
vire la organizarea unei cam
panii de primăvară pentru de
zarmare și pace.

LONDRA. — „Departamentul de 
Stat și-a intensificat presiunile 
exercitate asupra guvernului bri
tanic pentru a-1 determina să re
nunțe la livrarea unor cantități de 
țevi de oțel Uniunii Sovietice-, 
transmite agenția United Press 
Internațional. Secretarul de stat 
adjunct al S.U.A., George Ball, a 
convocat luni seara pe ambasado
rul englez la Washington și i-a 
cerut ca guvernul englez să inter
zică firmelor britanice să livreze 
aceste mărfuri. Potrivit agenției 
France Presse, ambasadorul brita
nic a reafirmat însă poziția guver
nului său de a respecta contractul 
încheiat cu U.R.S.S.

DELHI. — Luînd cuvîntul 
în Camera Populară a Parla
mentului indian, J. Nehru, 
primul ministru al Indiei, și-a 
exprimat regretul profund în 
legătură cu efectuarea de că
tre Franța a experiențelor 
nucleare în Sahara. Experien
țele nucleare franceze, a de
clarat el, au provocat o pu
ternică neliniște în rîndurile

în preajma deschiderii Congresului 
de solidaritate cu Cuba

SANTIAGO DE CHILE 26 
(Agerpres). — Consiliul Cen
tralei unice a oamenilor mun
cii din provincia chiliană O- 
sorno, a adresat un mesaj de 
salut comitetului de organiza
re a Congresului continental 
de solidaritate cu Cuba, care 
va avea loc la Rio de Janeiro, 
în mesaj se arată că „revolu
ția cubană este farul care lu
minează calea clasei muncitoa
re din America Latină".

Federația oamenilor muncii 
din construcții din Chile a a- 
nunțat, după cum relatează a- 
genția Prensa Latina, că va 
trimite delegații săi la Con
gresul de solidaritate de la 
Rio de Janeiro. Totodată, fede
rația declară că „imperialis
mul va fi incapabil să stăvi
lească înaintarea revoluției cu- 
bane".

RIO DE JANEIRO. — După cum 
anuală agenția United Press inter
national, guvernatorul statului bra
zilian Guanabara, Carlos Lacerda, 
a declarat că interzice Întrunirea 
Congresului latino-american de so
lidaritate cu Cuba la Rio de Ja
neiro și că va ordona arestarea or
ganizatorilor congresului.

Cu acest prilej, agențiile de 
presă reamintesc declarația recentă 
tăcută de președintele Braziliei, 
Joao Goulart, care a afirmat că gu
vernul iedera! nu se va amesteca 
In problemele legate de Congre
sul de solidaritate cu Cuba.

SAN JOSE. — In orașul costa- 
rican Eredina din provincia cu a- 
celași nume a avut loc o adunare 
a cărei participanți au hotărît să 
adreseze Congresului latino-ameri
can de solidaritate cu Cuba, care 
se va deschide la Rio de Janeiro,

LONDRA: Puternică demonstrație 
a șomerilor englezi

LONDRA 26 (Agerpres). — 
La 26 martie, la Londra a avut 
loc o puternică demonstrație 
la care au participat peste 
7 000 de reprezentanți ai șome
rilor sosiți din toate colțurile 
Angliei.

După un mare miting, în 
cursul căruia au luat cuvîntul 
F. Highday, președintele Con
siliului General al Congresului 
sindicatelor britanice, Douglas 
Jay, membru laburist în par
lament, și alții, manifestanții 
s-au îndreptat spre clădirea 
parlamentului unde au scan
dat : „Afară cu conservatorii!“ 
Potrivit agențiilor occidentale 
de presă, demonstranții au în
cercat să pătrundă în clădirea 
parlamentului, dar au fost a- 
tacați de forțe ale poliției. în 
diferite puncte din fața Pala
tului Camerei Comunelor între 
șomeri și polițiști s-au produs 
ciocniri în cursul cărora nu
meroase persoane au fost ră
nite. Demonstranții au început 

popoarelor Africii. Nehru a a- 
rătat că țările Africii, pentru 
care s-a creat o primejdie în 
legătură cu experiențele nu
cleare din Sahara, nutresc 
sentimente ostile față de 
Franța.

STOCKHOLM. — în rezo
luția de protest adoptată de 
organizația suedeză „Marșul 
împotriva armelor atomice”, 
se spune că explozia franceză 
cu arma atomică din Sahara 
este o acțiune reprobabilă. 
Guvernul francez manifestă 
un dispreț revoltător față de 
opinia publică mondială și 
față de eforturile îndreptate 
spre menținerea păcii.

JOHANNESBURG. — Pentru 
prima oară în istoria protectoratu
lui englez Swaziland, aliat pe te
ritoriul Africii de sud, — transmite 
agenfia Associated Press, — 2 200 
de muncitori africani de pe plan
tațiile de trestie de zahăr aparți- 
nîhd albilor au declarat grevă. La 
26 martie greva a intrat în cea 
de-a noua zi. Potrivit agenției, 
plantatorii albi au cerut sprijinul 
politiei. Greviștii protestează îm
potriva salariilor de mizerie și 
condițiilor grele de lucru.

SINGAPORE. — Ziarele din Sin
gapore anunță că în regiunile 
Kedah, Sembilan și Johore din 
Malaya se semnalează una din cele 
mai grave secete din ultimii ani, 
care a afectat 3 500 plantații de 
cauciuc, 

un mesaj de solidaritate cu lupta 
eroicului popor cuban.

LIMA. — „Sprijinim cu fermitate 
apropiatul Congres latino-american 
de solidaritate cu Cuba", a decla
rat Manuel Beltroi, unul din con
ducătorii Frontului național de eli
berare din Peru. „Cauza poporului 
cuban, a subliniat el, este și cauza 
poporului peruvian11.

RĂSFOIND STRAmA
Economia americană

întîmpină serioase dificultăți
Conjunctura economică a 

Statelor Unite este su
pusă unor analize cu

prinzătoare din partea publi
cațiilor și organelor de spe
cialitate, precum și, în gene
ral, a presei americane. Studii, 
diagrame, cifre, materiale 
comparative privind diferite
le aspecte ale vieții economice 
sînt la ordinea zilei. Cu toate 
acestea în actuala controversă 
privind cauzele ritmului lent 
al dezvoltării economiei, eco
nomiștii și comentatorii evită 
în general să se preocupe de 
cîteva aspecte, nici decum 
minore, ale conjuncturii.

Unul din aceste aspecte îl 
constituie problema cheltuieli
lor militare. în cuvîntarea ți- 

apoi să scandeze : „Dați-ne de 
lucru și vom pleca de aici!".

Iată cum descrie corespon
dentul din Londra al agenției 
France Presse această puterni
că demonstrație.

„Manifestația este unică 
prin amploarea ei în istoria 
Angliei după marea criză din 
anul 1933. Este încă prea de
vreme pentru a putea fi sta
bilit măcar un bilanț provi
zoriu. Se știe numai că în 
cursul celor șase ciocniri ex
trem de violente între 500 de 
polițiști și manifestanți, nume
roși răniți au trebuit să pri
mească ajutoare, în timp ce un 
număr încă nedeterminat de 
șomeri au fost duși la postu
rile de poliție.

Poliția a fost incapabilă să 
degajeze intrarea în clădirea 
parlamentului întrucît îi era 
imposibil să îmbarce în dube 
7 000 de manifestanți care, 
dacă nu au ocupat parlamen
tul, au fost timp de cîteva ore 
stăpîni pe stradă",

E PESCun
BUDAPESTA. — La 26 mar

tie, la Budapesta s-au încheiat 
lucrările sesiunii Adunării de 
Stat a Republicii Populare Un
gare. în ședința de închidere 
deputății au aprobat în unani
mitate bugetul R. P. Ungare pe 
anul 1963.

WASHINGTON. — După cum 
anunță agenția U.P.I., la conferin
ța de presă din 25 martie, Lincoln 
White, purtătorul de cuvînt al De
partamentului de Stat al S.U.A., a 
declarat că primul submarin ato
mic american înzestrat cu rachete 
,,Polaris'1 va sosi în Marea Medi- 
terană în jurul datei de 1 aprilie.

SIDNEY. — G. M. Budd, unul 
din membrii exepediției științifice 
australiene din Antarctica, care a 
sosit la 24 martie în orașul Hobart 
(Tasmania), a declarat că Antarc
tica se încălzește. Dr. Budd a ară
tat că pe insula Heard, complet 
părăsită în trecut, s-au stabilit a- 
cum colonii de pinguini și foci care 
nu existau între anii 1950 și 1955. 
Mase mari de stîncă sînt în pre
zent vizibile pe munții care îna
inte erau acoperiți în întregime cu 
ghețuri, a adăugat el, iar în multe 
regiuni în locul ghețurilor au apă
rut acum plaje.

CAIRO. — ta 25 martie la 
Cairo au avut Ioc tratative în
tre președintele R.A.U., Nasser, 
și delegația oficială algeriană, 
în frunte cu ministrul apărării 
naționale al Algeriei, Huari 
Bumedienne.

Studenți vest germani se pronunță 
pentru recunoașterea R.D.G.

7A upă cum transmite agen- 
/ J ția D.P.A., Liga studenți

lor germani socialiști sa
lută declarațiile lui Harold 
Wilson, liderul partidului labu
rist din Anglia, în favoarea re
cunoașterii Republicii Demo
crate Germane și a frontierei 
de pe Oder-Neisse. intr-o scri
soare adresată Iui H. Wilson 
de această organizație se spune 
că ea se declară de acord cu 
liderul partidului laburist asu

Miting studențesc ia Ankara

La 24 martie a avut loc la 
Ankara un mare miting 
studențesc împotriva e- 

liberării temporare, „din mo
tive de sănătate", a lui Celal 
Bayar, fostul președinte al 
Turciei, condamnat la moarte 
la 15 septembrie 1961. în ulti
ma clipă pedeapsa i-a fost co
mutată în muncă silnică pe 
viață. Mitingul a fost urmat 
de demonstrații care s-au des

nută în fața Asociației ban
cherilor americani, președin
tele Kennedy a arătat că a- 
ceste cheltuieli se ridică la 
exorbitanta sumă de 55 mi
liarde dolari anual. înarma
rea înghite mai mult de ju
mătate din bugetul federal și 
peste 10 la sută din produsul 
național brut. Kennedy a spus 
bancherilor că în ultimii cinci 
ani economia americană a 
bătut pasul pe loc. Dar în tot 
cursul acestor cinci ani stimu
lentul artificial pe care îl re
prezintă cursa înarmărilor și 
cheltuielile pentru programul 
cosmic, program care, după 
cum se știe, în S.U.A., are în 
mare parte un caracter mili
tar — a fost mereu intensifi
cat. Acum cinci ani, totalul a- 
cestor cheltuieli se ridica la 
46,5 miliarde dolari. în viito
rul an fiscal cursa înarmărilor 
și programul cosmic vor 
costa poporul american în to
tal 60 miliarde dolari. Or, o 
economie care continuă să 
lîncezească în ciuda unor ase
menea infuzii uriașe de chel
tuieli guvernamentale este e- 
vident că suferă de o boală 
gravă, care nu poate fi vin
decată printr-o simplă scădere 
a impozitelor, remediu de ca
re să beneficieze, în primul 
rînd, marile corporații, propus 
de președintele Kennedy.

Un alt aspect despre care e- 
conomiștilor americani nu le 
place să vorbească este cel al 
profiturilor. Economia lînce- 
zește dar profiturile sporesc. 
Uriașele monopoluri Standard 
Oil of New Jersey, du Pont și 
General Motors au anunțat că 
în 1962 au înregistrat cele 
mai mari profituri din isto
ria lor.

„Wall Street Journal" re
lata nu de mult că pe ultimul 
trimestru al anului 1962 pro
fiturile corporațiilor „au a- 
tins cifre record pentru timp 
de pace". „în numărul pe fe-

PAR1S. — La 26 martie a sosit 
la Paris într-o vizită oiicială de 
patru zile președintele Mexicului, 
Lopez Mateos. Pe aeroportul din 
Paris, el a fost întîmpinat de pre
ședintele de Gaulle și de primul 
ministru Pompidou.

BERLINUL OCCIDENTAL. — 
Ziarul „Die Welt" informează că 
autoritățile de la Bonn intențio
nează ca cel mai tîrziu în luna 
iulie a acestui an să reînceapă 
procesul împotriva organizației 
„Uniunea persoanelor persecutate 
de naziști" din Germania occiden
tală. Acest proces rușinos — în
scenat la 29 noiembrie 1962 — a 
început în mod ilegal în Berlinul 
occidental cu îngăduința autorită
ților occidentale de ocupație. In 
urma protestelor hotărîte ale opi
niei publice mondiale, care a con
damnat acest act antidemocratic 
al cercurilor conducătoare de la 
Bonn, și a demascării trecutului 
nazist al lui Werner, președintele 
completului de judecată, procesul 
a fost amînat.

LISABONA. — După cum 
transmite corespondentul din Li
sabona al agenției France Presse, 
la 26 martie a sosit la Lisabona, 
venind din R. F. Germană, Geor
ges Bidault, unul din căpeteniile 
O.A.S.-iștilor francezi. Georges 
Bidault a declarat cu insolență 
că „va continua activitatea poli
tică împotriva președintelui de 
Gaulle atît timp cît în Franța lu. 
crurile nu se vor schimba”. A- 
gențiile de presă occidentale re* 

pra necesității de a se discuta 
în mod public aceste probleme. 
După părerea Ligii studenților 
germani socialiști, politica răz
boiului rece nu va duce nici la 
reunificarea Germaniei, nici la 
destinderea încordării în Eu
ropa centrală. Ea nu poate de- 
cît să transforme Europa cen
trală într-un focar de conflicte 
care implică un pericol de 
război.

fășurat sub lozinca „Trădăto
rul să fie spînzurat!“.

O demonstrație similară a 
avut loc la 25 martie la Istan
bul. Au participat peste 4 000 
de studenți.

După cum anunță presa tur
că, numeroasele întrevederi și 
convorbiri pe care le-a avut 
Bayar cu adepții săi trezesc 
îndoieli asupra faptului că a- 
cesta ar fi într-adevăr bolnav.

bruarie al buletinului „Econo
mic Indicators" se arată că în 
anii depresiunii economice 
1958—1962 profiturile nete ale 
corporațiilor au crescut de la 
18,8 la 26 miliarde dolari, tot 
o cifră record pentru timp de 
pace. Aceste cifre cu greu pot 
fi considerate ca argumente în 
favoarea reducerii impozitelor 
pentru corporații.

într-o analiză făcută în fața 
comitetului economic mixt al 
Congresului american, cu
noscutul economist Leon Key- 
serling, a denumit programul 
Iui Kennedy privind reduce
rea impozitelor „un pigmeu 
care trebuie să rezolve o trea
bă demnă de un uriaș". Prin
tre problemele „uriașe" ale e- 
conomiei americane, care se 
cer rezolvate, este și cea a 
șomajului. Publicația „Stone’s 
Weekly" subliniază că din a- 
cest punct de vedere progra
mul de reducere a impozite
lor este cu totul necorespun
zător. Pentru a crea depline 
posihilități de lucru este ne
voie de măsuri mai directe. 
Programul prezidențial se bi- 
zuie pe ideea că dacă se re
duc impozitele pentru ele
mentele mai favorizate ale so
cietății, vor beneficia cîte pu
țin și ceilalți. Această premi
să de la care se pornește, a- 
rată „Stone's Weekly", este 
însă falsă.

Walter Reuther, președinte
le sindicatului unit muncito
resc din industria de automo
bile și lider al centralei sin
dicale A.F.L.-C.I.O., a decla
rat în fața comitetului econo
mic mixt că marile societăți 
producătoare de oțel și auto
mobile consideră că un pro
cent „rezonabil" de șomeri 
constituie un factor „sănătos", 
care ajută la „ținerea în frîu“ 
a muncitorilor și la menține
rea salariilor la un nivel scă
zut.

J
latează că la trecerea frontiere
lor Georges Bidault nu a întîm- 
pinat din partea autorităților po
lițienești sau vamale nici un fel 
de greutăți.

BONN. — Agenția France 
Presse transmite că prima zi a 
lucrărilor reuniunii miniștrilor de 
finanțe ai țărilor Pieței comune 
care a început la 25 martie la 
Baden-Baden (prima reuniune a 
miniștrilor de finanțe de la eșe
cul tratativelor de la Bruxelles) 
a scos în evidență o serie de di
vergențe între participanți. Ast
fel agenția relevă „rezervele” ex
primate de reprezentantul vest- 
german și de alți reprezentanți 
în problema „unității monetare” 
pe care Piața comună ar dori s-o 
realizeze pînă în 1966. în ce pri
vește așa-numita „armonizare a 
politicii fiscale”, care constituie 
obiectul esențial al întîlnirii de 
la Baden-Baden, și in această di
recție s-au ivit divergențe. Agen
ția Associated Press arăta că a- 
ceasta este o problemă deosebit 
de importantă, și neputința gu
vernelor țărilor membre ale Pie
ței comune de a se pune de acord 
în privința armonizării politicii 
fiscale ar putea da o lovitură 
Pieței comune tot atît de puter
nică ca și eșecul tratativelor de 
la Bruxelles în legătură cu in
trarea Marii Britanii în acest or
ganism economic.
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