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Prolefarì Sin toate țările, uniți-vă!

cintela
a gospodăria co
lectivă din Jugu
reni, raionul Mizil 
nu se putea lucra la 
semănat. Dar co
lectiviștii s-au gîn- 
dit ‘să folosească

timpul neprielnic muncilor din 
cîmp, urgentînd alte lucrări „la 
ordinea zilei". încă de la orele 
6 dimineața, alături de ceilalți 
colectiviști, peste 250 de ute
miști și tineri erau prezenți la 
muncă. Căruțe încărcate cu mra
niță ori cu puieți de pomi fruc
tiferi scoși din gropile-siloz, 
unde fuseseră stratificați din 
toamnă, se îndreptau spre dealu
rile comunei : spre Valea Un
ghiului, Lapoș și Marginea Pădu
rii. Cele 8100 de gropi necesare 
plantării gutuilor, merilor, căi
ților și prunilor din soiuri valo
roase erau gata făcute. îndru
mați de inginerul agronom al 
gospodăriei, tinerii, împărțiți pe 
echipe, lucrează de zor la mocir- 
lit, la plantarea pomilor și la a- 
menajarea teraselor individuale.

Venise aici, la această acțiune 
și tovarășul Constantin Moto- 
mancea, vice-președintele consi
liului agricol al raionului Mizil. 
L-am rugat să ne vorbească des
pre mersul lucrărilor de plantare 
a pomilor fructiferi în raion și 
despre contribuția pe care o a- 
duce tineretul la buna desfășura
re a acestei acțiuni.

„Planul prevede ca în acest an 
să fie plantate cu pomi fructiferi 
valoroși 154 de hectare, dintre 
care 77 de hectare în primăvara 
aceasta. Am suplimentat acest 
plan cu încă 43 de hectare, pen
tru că aveam terenul în mare 
parte pregătit și materialul sădi- 
tor asigurat. Consiliul agricol 
raional a stabilit ca pînă la 15 
aprilie plantarea pomilor să fie 
terminată, această dată corespun
zând perioadei optime de desfă
șurare a lucrării. Pregătirile au 
început încă din toamnă. Atunci, 
puieții produși în pepinierele 
noastre au fost preluați de unele 
gospodării colective cu pondere 
mare în sectorul pomicol. La 
materialul conservat astfel prin 
stratificarea în gropi de siloz, nu 
s-a înregistrat nici o pierdere.

înainte de începerea plantă
rilor am organizat un instructaj 
la nivelul raionului în care au 
fost stabilite măsurile care 
ducă la terminarea lucrării- «-

timpul optim și în condiții agro
tehnice corespunzătoare. Ame- 

' najarea gropilor a început din 
toamnă și a continuat în lunile 
ianuarie și februarie.

Pentru că timpul era nepriel
nic însămînțărilor, consiliul agri
col raional a recomandat să se 
planteze acum toți puieții exis- 
tenți. în felul acesta colectiviștii 
din Călugăreni au plantat 11 ha 
cu piersici, meri și peri, cei din 
Șarînga 10 hectare cu meri, co
lectiviștii din Rotari 18 hectare 
cu pruni, meri și peri etc. Nu-
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meroase gospodării colective de 
șes, printre care Fulga de Sus, 
Fulga de Jos, Tomțani, Ciorani, 
Sălciile și altele au primit de la 
pepinieră 6 000 de pomi fructi
feri pentru a-i planta în jurul 
construcțiilor sectorului zooteh
nic. Astăzi se termină plantatul 
și aici, la Jugureni, și astfel pre
vederile planului 
primăvară vor fi 
de hectare, adică 
proape dublu.

Ca și aici, în tot raionul tine
rii colectiviști au adus o contri
buție importantă la desfășurarea 
întregului complex

pentru aceasta 
depășite cu 64 
am realizat a-

de lucrări.

TELEGRAME
Excelenței sale 

Domnului 
dr. ALFONS GORBACH 

cancelar federal 
al Republicii Austria

Cu prilejul numirii din nou 
în funcția de cancelar federal 
al Republicii Austria, vă rog să 
primiți Excelentă, sincere feli
citări din partea Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, și a mea personal.

îmi exprim cu această ocazie 
încrederea că relațiile de co
laborare dintre ‘ R.P.R. și Au
stria vor continua să se dez
volte în interesul ambelor 
noastre țări și al cooperării 
internaționale.

Președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne 
ION GHEORGHE MAURER

★

Ministrul afacerilor externe 
al R. P. Romîne, Corneliu Mă- 
nescu, a trimis o telegramă de 
felicitare dr. Bruno Kreisky 
cu prilejul numirii sale din 
nou ca ministru al afacerilor 
externe al Republicii Austria.

(Agerpres)

Iată un exemplu care cred că 
este convingător : cu cîteva zile 
în urmă, Ia Fintești, peste 200 de 
utemiști și tineri colectiviști, în 
frunte cu membrii comitetului 
U.T.M. pe gospodărie, au partici
pat activ la transportul a cîte 
24 de tone de mraniță pe fiecare 
din cele 18 hectare pe care tre
buiau plantați pomi, au adus 
puieții și au ajutat la plantarea 
lor. Lucrările s-au terminat în 
două zile.

Acum, tinerii din raionul nos
tru contribuie la urgentarea în- 
Bămînțării culturilor în noile li
vezi, pentru că ne-am propus ca 
de pe cele 141 de hectare plan
tate cu pomi să obținem cel puțin 
300 de tone de furaje, 50 de 
tone de fasole, 30 de tone de 
ceapă și alte cantități însemnate 
de sfeclă, pepeni furajeri, do- 
vleci. Același aport al tineretu
lui îl așteptăm și în perioadele 
următoare. Ei pot sprijini, înce- 
pînd din luna mai, stropirile, 
prașilele în jurul pomilor pentru 
păstrarea umidității în sol și 
distrugerea buruienilor, îngriji
rea culturilor furajere și a legu
melor".

în raionul Mizil, acțiunea de 
plantare a pomilor fructiferi s-a 
terminat acum cîteva zile. La 
îndeplinirea și depășirea planu
lui, așa cum am arătat, o contri
buție valoroasă au adus-o tinerii 
colectiviști mobilizați de organi
zațiile de bază U.T.M.

ION TEOHARIDE 
corespondentul 

„Scinteti tineretului“ 
pentru regiunea Ploiești

tineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului
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Celui de-al XXVIII-lea Congres 
al Partidului Comunist din Marea Britanie

LONDRA
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn adresează 

delegaților la cel de-al XXVIII-lea Congres al P.C. din Marea 
Britanie, întregului dv. partid, un cald salut frățesc și cele mai 
bune urări de succes lucrărilor congresului.

Oamenii muncii din R. P. Romînă urmăresc cu un cald sen
timent de solidaritate internațională activitatea îndelungată și 
neobosită a partidului dv. — avangarda marxist-leninistă a cla
sei muncitoare engleze — pusă în slujba măreței cauze a elibe
rării sociale a oamenilor muncii și apărării intereselor funda
mentale ale poporului. în spiritul unei înalte răspunderi pentru 
soarta maselor, comuniștii englezi își consacră în prezent toate 
forțele și energia făuririi unității de acțiune a clasei munci
toare, a tuturor forțelor progresiste în lupta împotriva șomaju
lui și înrăutățirii condițiilor de viață, împotriva atacurilor mo
nopolurilor, pentru apărarea drepturilor sociale și economice ale 
celor ce muncesc.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în creșterea și întărirea 
continuă a rîndurilor partidului și a legăturilor sale cu masele, 
în lupta pentru pace, democrație și un viitor socialist luminos 
al poporului englez.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROM1N

Muncitor

Vineri 12 aprilie 1963

Primirea de către 
tovarășul 
Gheorghe

Gheorghiu-Dej 
a ambasadorului

R. D. Vietnam
în ziua de 11 aprilie 1963, to

varășul Gh. Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Populare Romîne, a primit în 
audiență de prezentare pe tov. 
Dinh Van Duc, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Democrate Vietnam 
în R. P. Romînă.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție prietenească.

de Marin Preda
o fêsê mn sssr
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Solurile nisipoase din comuna Largu, raionul Făurel, vor fi valorificate prin plantări de pomi și viță de vie. După cum se vede și din fotografie, tot 
mai mult se conturează tînăra livadă a gospodăriei colective, la amenajarea căreia lucrează în aceste zile membrii brigăzii pomiviticole.

Foto : AGERPRES
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{ biectat. Piesele frezorului] 
Ștefan Blănaru. trec cuJ 
„foarte bine" examenul cali-j 
tații. Aceasta constituie și ] 
un punct principal din anga-I 
jamentul său luat în cinstea] 

zilei de 1 Mai.

uiți cititori al a- 
cestei rubrici se 
vor fi întrebat cum 
era tînărul munci
tor R. din punct de 
vedere fizic și mo
ral și ce gîndea el,

în sinea Iui, în momentul în 
care s-a hotărît să se căsăto
rească cu prietena lui, tînăra 
Ana. In destăinuirea ei, Ana R. 
spunea la un moment dat : 
„...Eu nu doresc despărțirea". 
Nu avem deci nevoie de foto
grafie sau de date suplimen
tare ca să ne dăm seama, în 
urma acestei mărturisiri, că în 
clipa căsătoriei, tînărul i se pă
rea fetei reușit din punct de 
vedere fizic, nepătat din punct 
de vedere moral și sincer în 
intenție și în gîndul lui cel mai 
intim. Trebuie să presupunem 
că și viitoarea soție semăna 
întrutotul în această privință 
cu viitorul ei soț, după cum ne 
și declară. Altfel dacă tinerii 
s-ar fi aflat în perioada aceea

In conflict sau șl-ar fi desco
perit în firea lor nepotriviri 
flagrante și grave, căsătoria 
nu ar mai fi fost posibilă.

Mica barcă pornește apoi în 
larg cu o țintă unică : înteme
ierea unei noi familii, iar pe 
plan profesional tînărul soț să 
intre la facultate, să-și termine 
cu succes studiile și să ajungă

hotărîrea de a stărui să rămînă 
mai departe student. Scopul fi
nal, acela al terminării cu suc
ces a studiilor, începe astfel să 
capete mai mult contur. Eroul 
nostru își permite chiar luxul 
să se uite în urmă și să fie 
foarte îneîntat de drumul par
curs. Mai mult încă, i se pare 
că soția lui a rămas la punctul

nici pentru Ana. Dar ce va de
veni eroul nostru 7 Ce fel de 
„partidă mai bună” așteaptă el 
și părinții lui 7 Fiindcă între
barea se pune dacă „partida” a- 
ceea scontată va fi cu adevă
rat mai bună sau nu va fi de
cît acomodarea cu o altă fe
meie într-o mlaștină sordidă în 
care prima soție a refuzat să

ceea ce aceste studii li confe
reau. : inginer. In anul II de fa
cultate eroul nostru întîlnește 
primul obstacol amenințător: 
nu poate trece un examen greu 
și cade. Cum este și firesc, des
curajarea îi dă tîrcoale, gîndul 
de a se întoarce în uzină îl vi
zitează cu insistență. în cele 
din urmă însă, reușește să ia

de Ia care au plecat amîndoi 
cînd s-au cunoscut la cursurile 
serale și se hotărăște cu sînge 
rece să se debaraseze de ea, 
această martoră a șovăielilor 
și a voinței sale slabe și mai 
ales a originii sale (fiindcă în
tre timp atît el cit și părinții 
lui, și-au adus aminte că soția 
lui nu a adus nici o zestre ma
terială în afară de salariu și că 
„băiatul nostru cu studiile lui 
poate găsi o partidă mai 
bună...”).

Trasă în acest colț murdar, 
după ce a navigat împreună pe 
ape curate timp de 2 ani, mica 
barcă a celor doi tineri se îm
potmolește.

Viața nu se termină însă la 
21 de ani și nu se va termina

se adapteze. Un individ mes
chin și trivial în comportarea 
lui față de soție, pe care o pă
răsește, nu poate să-și ia apoi 
decît tot o soție meschină și 
trivială, după legea afinităților. 
Și dacă așa stau lucrurile, ce e 
de făcut ca tînărul să nu a- 
puce fără întoarcere pe acest 
drum ?

Iată întrebările care străbat 
aproape toate scrisorile-ecou 
pe care Ie-a primit redacția 
după publicarea destăinuirii ti
nerei soții.

„Desigur că dînsa — scrie 
tovarășul Medrea Gh., muncitor 
ia I.C.M.M. Reșița, adresîndu-se 
tînărului — vede în dumneata 
omul ideal al vieții ei, cu care 
cunoaște reciproce relații,

să-și trăiască și binele șl 
răul în viață. Actualmente 
dumneata, împreună cu părinții 
vrei o partidă mai bună, dar 
partida pe care o sugerează 
părinții, din contră, vă va fi, 
dragă tovarășe, o partidă fata
lă. Sînt muncitor, cum și dum
neata ai fost; intenționezi să 
ajungi în viață intelectual. Dar 
ce fel de intelectual vei fi dum
neata 7”.

„Nu fiindcă vreau să sprijin 
sexul feminin — ne scrie to
varășul Nicolae Liviu, maistru 
la Schela Bustuchin, însă cînd 
acești tineri s-au cunoscut, cred 
că au știut și părinții actualu
lui student și și-au dat consim- 
țămîntul pentru întemeierea u- 
nei căsnicii trainice nu pentru 
a beneficia de anumite valori 
materiale... îl sfătuiesc pe tînăr 
— încheie maistrul Nicolae Li
viu — să se debaraseze urgent 
de concepțiile înapoiate ale pă
rinților și să facă ochii mari 
pînă nu e prea tîrziu (sublinie
rea noastră).

Iar tovarășul G. Alexandru, 
tînăr strungar Ia U.M.M. Cîm- 
pulung Muscel este atît de șo
cat de comportarea viitorului 
intelectual, îneît nu găsește că 
eroul nostru trebuie menajat 
prin exprimări ticluite, 
spune ceea ce gîndește

(Continuare în pag. a

Concerte-lecții
Orchestra simfonică de stat din 

Galați a pregătit pentru această 
stagiune un ciclu de 6 concerte- 
lecții. La aceste concerte participă 
elevi din școlile medii, de la șco
lile profesionale, studenți, munci
tori. In total, la aceste concerte 
vor participa peste 16 000 de per
soane. Primul concert din acest ci
clu s-a ținut miercuri in sala Fi
larmonicii.

(Agerpres)

Fier vechi

EI îi 
chiar

V-a)

îmbunătățirea transportului în comun
Anul acesta la numărul exis

tent de autovehicule pentru 
transportul în comun se vor 
mai adăuga pe traseele din 
întreaga țară încă 600 autobu
ze de fabricație romînească, 85 
de troleibuze, precum și un în
semnat număr de taxiuri. Ele 
se vor îndrepta spre 
centre muncitorești 
Ploiești, Brașov, Iași

oțelăriilor

marile 
Galați, 
etc. în

Din Dobrogea au fost expediate anul acesta oțelăriilor peste 
600 vagoane fier vechi și fontă. Cantități mari de metale vechi 
au fost predate de întreprinderea metalurgică de utilaj Medgi
dia, Direcția regională a navigației civile Constanța, Trustul de 
amenajări și valorificarea stufului Tulcea.

în acțiunea de strîngere a fierului vechi sînt antrenați mii 
de oameni ai muncii tineri și vîrstnici din întreprinderi, insti
tuții, unități agricole socialiste, elevi, gospodine etc.

(Agerprea)

vederea satisfacerii transpor
tului pe litoral în sezonul de 
vară orașul Constanța va pri
mi noi autobuze și troleibuze. 
Numărul troleibuzelor va spori 
de asemenea în Brașov și Cluj. 
In Capitală prin deschiderea 
unor linii în noile cartiere, 
parcul troleibuzelor va crește 
cu încă 44 și al autobuzelor cu 
72. In același timp se vor face 
aci însemnate lucrări pentru 
prelungirea unor linii de 
tramvai în cartierele mărgi
nașe.

Cu dotările din acest an 
parcul de autobuze, tramvaie 
și troleibuze din întreaga țară 
va spori de peste patru ori 
față de 1950. Numărul kilome
trilor parcurși care anul tre
cut s-a ridicat la peste 341 mi
lioane de kilometri, față de 87 
milioane în 1950 va spori sim
țitor.

(Agerpres)

Ridicarea calificării
temeinic organizată!

La fel ca și în alte întreprin
deri din țara noastră și la în
treprinderea de poduri metali
ce și prefabricate de beton — 
Pitești (I.P.M.P.B.) procesul de 
producție se modernizează.

Este evident că, pentru a 
stăpîni această tehnică, pen
tru a îmbunătăți continuu ca
litatea produselor, muncitorii 
trebuie să învețe. încă de la 
începutul anului conducerea 
întreprinderii a creat șapte 
cursuri de ridicare a califică
rii (5 la secția mecanică, 1 la 
secția reparații și 1 la secția 
poduri). Intre 15 ianuarie și 1 
februarie ele și-au început ac
tivitatea.

Important este ca aceste 
cursuri să fie strîns legate de 
cerințele producției și să 
transmită muncitorilor cunoș
tințe noi, să ajute la creșterea 
nivelului lor profesional.

Să urmărim activitatea 
cîtorva cursuri.

La montaj se adună, în an
samblu, munca tuturor secți
ilor. Montorii au o meserie 
grea. Ei trebuie să vadă în 
spațiu, să știe cu precizie lo
cul fiecărei piese într-un sche
let metalic cu sute și chiar 
mii de detalii. Iată de ce aici 
s-a considerat necesar să se or
ganizeze un curs de desen teh
nic. 60 de muncitori, majorita
tea tineri, urmează acum cu 
regularitate această formă de 
ridicare a calificării. Tematica 
acestui curs răspunde unor 
sarcini practice, imediate. In 
primele trei lecții s-au predat 
noțiuni teoretice, care să-i 
familiarizeze pe muncitori cu 
reprezentarea în spațiu. Vo
lumul cel mai mare de ore 
este destinat însă citirii, stu
dierii desenelor de poduri și 
construcții metalice, după pro
iect. Conducerea secției, la in
dicația organizației de partid, 
a stabilit ca lecțiile să fie pre
date pe brigăzi. S-a creat ast
fel posibilitatea ca fiecare bri
gadă să cunoască în amănun
țime, încă înainte de execuție, 
proiectul după care lucrează. 
Aceasta influențează în mod 
nemijlocit calitatea lucrărilor 
de montaj.

In secțiile mecanică și re
parații există, după cum se

.«—

știe, o diversitate de meserii. 
Organizarea cursurilor, în a- 
ceste condiții, se cere să fie 
făcută cu multă chibzuință, 
astfel îneît ele să asigure ma
ximum de eficiență pentru fie
care specialitate. Conducerea 
secțiilor, organizația U.T.M. și 
comitetul sindicatului au solu
ționat în unele cazuri bine a- 
ceastă problemă. De pildă, 
pentru lăcătuși și fierari 
cursurile au fost organizate pe 
meserii. Mai mult, s-a consi
derat necesar, ca, în cadrul a- 
celeiași meserii, să se stabi
lească două grupe (pînă la ca
tegoria a V-a o grupă, de la 
categoria a V-a în sus, alta).

Rău este însă faptul că deo
camdată acest lucru nu se 
respectă.

Pînă acum lecțiile de ma
tematică, fizică, desen tehnic 
și măsurători s-au ținut „în 
comun”. La matematică și de
sen tehnic s-a considerat ne
cesar să se predea cunoștințe 
elementare. Dacă pentru unii 
dintre muncitori (cei calificați 
la locul de muncă) asemenea 
cunoștințe sînt necesare, ab
solvenții școlilor profesionale 
— care constituie de fapt ma
joritatea cursanților — și le-au 
însușit la timpul potrivit. 
Este clar că, în acest caz, nu 
se mai transmit cunoștințe, 
în mod diferențiat, în funcție 
de nevoile muncitorilor. Va 
trebui deci ca pe viitor acest 
neajuns să fie înlăturat. De 
la o experiență bună (organi
zarea cursurilor pe meserii, 
diferențiat, pe nivele de pre
gătire profesională), care și-a 
dovedit rezultate în multe în
treprinderi, nu trebuie dat 
înapoi.

Complet necorespunzător, 
formal, sînt organizate cursu
rile la atelierele de prelucrări 
mecanice și la secția de repa
rații. Oricîtă înrudire ar fi aici 
între meserii, nu are nici un 
rost să fie încadrați în același 
curs — frezori, strungari, rabo- 
tori, debitatori, verificatori și 
sculeri, mai ales cînd aceștia 
au și nivele de pregătire diferi
te (de la categoria a IlI-a, pînă 
la a Vil-a). Maistrul Gh. Radu, 
în calitate de lector, a încer
cat să ne demonstreze că el 
reușește să transmită cuno
ștințe pentru toate aceste ca
tegorii de meserii. Oricît de 
priceput ar fi lectorul un ase
menea punct de vedere nu 
poate fi îmbrățișat. A merge 
în continuare pe acest drum 
înseamă de fapt a nu înțelege, 
în fond, rostul cursurilor de 
ridicare a calificării, care tre
buie să îmbogățească cunoș
tințele profesionale ale fiecă
rui muncitor, și nu oricum, ci 
la nivelul tehnicii moderne.

Mai poate fi vorba de a- 
cest lucru la secția reparații?, 
Aici au fost 
într-un curs,

cuprinși laolaltă, 
lăcătuși, sudori,

C. PRIESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Industria tehnico-medicală 
din Capitală produce o gamă 
variată de instrumente ne
cesare asistenței medicale. 
Fotoreporterul l-a surprins 
pe muncitorul Vasile Pre- 
gea, urmărind funcționarea 
în timpul probelor a instala
ției de sterilizare pentru in

strumentar medical.
Foto : AGERPRES

Tratativele remino iugoslave

?

cu privire la construirea hidrocentralei

Joi, 11 aprilie 
de la Belgrad 
Gheorghiu, adjunct al minis
trului minelor și energiei elec
trice, și alți membri ai dele
gației romîne care au partici
pat la tratativele pentru con
strucția sistemului hidroener
getic și de navigație de la 
Porțile de Fier.

Experții romîni și iugoslavi 
au stabilit soluțiile finale pen
tru construcția acestui sistem 
energetic și de navigație. In 
conformitate cu 
stabilit în comun, 
ca acordul dintre 
țări să fie parafat
lunii aprilie, la București.

După cum transmite din 
Belgrad agenția Taniug, „Ac-

s-au înapoiat 
tov. Nicolae

programul 
se așteaptă 

cele două 
la sfîrșitul

tivitatea 
experți 
fost încununată de succes. Au 
fost găsite soluții definitive 
satisfăcătoare pentru toate 
problemele care, recent, mai 
erau încă în suspensie.

Proiectul acestui sistem hi
droenergetic și de navigație 
de la Porțile de Fier va fi 
gata la sfîrșitul lunii iunie a- 
nul curent. Se așteaptă ca lu
crările preliminare să înceapă 
la mijlocul anului viitor, iar 
lucrările principale, în 1965. 
Prima etapă a construcției sis
temului se va încheia în 1970 
și întregul sistem uriaș va fi 
gata în 1971“.

comisiilor mixte de 
iugoslavo-romîne a

(Agerpres)



Una din machetele construite la IPROCHIM.

Calendar cosmonautic

Foto AGERPRES

Rolul sistemelor autoadaptive
| n presa științifică, 

n rînduriie spe- 
ialiștilor, ale in

ginerilor și — în 
general — ale lu
crătorilor din do
meniul automaticii 

își face loc un termen nou: sis
teme autoadaptive. Ce sînt a- 
ceste „sisteme autoadaptive" 
și prin ce diferă ele de siste
mele automate uzuale ?

In ultima vreme, în tehnică 
și-au făcut apariția și se dez
voltă rapid tipuri noi de si
steme automate care diferă de 
cele „clasice", atit prin struc
tura lor, cit și prin principiul 
de funcționare și sarcinile pe 
care le îndeplinesc. Dintre a- 
cestca o categorie largă o repre
zintă așa-numitele sisteme au
toadaptive care formează în 
momentul de față obiectul unor 
intense studii și cercetări din 
partea oamenilor de știință.

Progresul continuu al științei 
și tehnicii a făcut ca în siste
mele automate moderne să se 
introducă și calculele electro
nice ; asemenea sisteme nu re
zolvă însă complet sarcinile 
conducerii automate a unui 
proces tehnologic complex — 
de exemplu — deoarece este 
necesară programarea preala
bilă completă a unui calcula
tor electronic uzual — înserat 
în sistemul pe care dorim să-l 
automatizăm — și refacerea re
petată a programului calcula
torului în funcție de condițiile 
variabile în care urmează să lu
creze sistemul automatizat. 
Totodată, întocmirea dinainte 
a programului presupune cu
noașterea precisă prealabilă a 
întregului proces ce urmează a 
fi automatizat.

Or, în practică, în foarte 
multe cazuri, avem de-a face 
cu obiecte sau procese la care 
nu știm cu exactitate ecuațiile 
sau sistemele de ecuație care 
Ie guvernează. Automatica 
obișnuită, chiar modernă,

au

cu 
de

ale experiențelor arată 
posibil să se reducă cu 
sută consumul locomo- 
și să se mărească 

la sută capacitatea
Ing. TITU I. BÄJENESCU 

cercetător la Institutul 
de Energetică 

al Academiei R.P.R.

Foto AGERPRES

La institutul de cercetări

și studenților

cu oxigen,

de ce 
la orice a- 
jenată de

O nouă clădire adăpostește 
laboratoarele date în funcțiune 
în ultimii ani la Facultatea de 
construcții a Institutului poli
tehnic din Cluj. Intr-unuil din 
ele, laboratorul de beton ar
mat, îl întîlnim pe tovarășul 
șef de lucrări Tertea Igor, 
care ne împărtășește din acti
vitatea de cercetare științifică 
a cadrelor didactice și studen
ților.

Tematica cercetărilor știin
țifice realizate sub îndruma
rea prof. dr. Mihail Hangan 
se referă îndeosebi la proble
ma studiului rigidității de du
rată a elementelor de beton 
armat. Mult interes prezintă 
lucrările de calculare a grin
zilor continue de beton armat 
în domeniul plastic, problemă 
de interes practic pentru per
fecționarea metodelor de cal
cul a structurii betonului ar
mat.

Tovarășul Igor Tertea șl-a 
susținut de curînd d-izertația 
la Institutul politehnic din Ti
mișoara, avînd drept conducă
tor științific pe rectorul insti
tutului, tov. prof. Constantin 
Avram. Merită menționat fap
tul că această dizertație a a- 
vut tema : „Contribuții _ la 
studiul rigidității de durată a 
elementelor încovoiate din be
ton armat”.

Se pot aminti de asemenea 
și lucrările de asistență pentru 
producție, cu caracter de ex
pertiză, realizate de alte tine
re cadre didactice. Tovarășul 
asistent Aurel Costea, de pil

ne poate ajuta decît într-un 
număr limitat de cazuri, și a- 
tunci fără să avem pretenția de 
a ii ales soluția optimă a pro
cesului tehnologic respectiv, 
soluția cu maximum de eiici- 
entă economică.

Perspectivele mari ale siste
melor autoadaptive se datoresc 
tocmai faptului că ele pot fi 
aplicate cu succes și pentru re
glarea și comanda acelor obi
ecte pentru care nu dispunem, 

în prealabil, de o descriere ma
tematică precisă și completă, 
aceasta fiind suplinită de un 
proces de experimentare auto
mată și de prelucrare a infor
mațiilor obținute, operațiuni e- 
fectuate automat de însuși sis
temul autoadapliv.

Trebuie menționat că siste
mele autoadaptive sint avanta
joase chiar în cazul cînd exi
stă și o soluție „clasică" de 
automatizare, putîndu-se obține 
un sistem mai simplu la a- 

dă, a studiat pentru cinema
tograful „Republica” din loca
litate problema elementelor 
principale de rezistență din 
beton precomprimat, cercetare 
realizată cu sprijinul labora
torului și al catedrei de beton 
anmait.

Sint și numeroși studenți 
din cadrul facultății care, sub 
îndrumarea cadrelor didacti
ce, întreprind cercetări știin
țifice în legătură cu aceste 
probleme. Se pot aminti cer
cetările studenților Vasile 
Păcurar, Alexandru Nițu, Se- 
llceanu Ion, Corbuleanu Mi- 
haela, Gokiler Fritz, Boșorogan 
Gheorghe privind compatibili
tatea articulațiilor plastice în 
elementele încovoiate de beton 
armat în funcție de calitatea 
betonului și procent de ar
mare.

Legătura strînsă cu proble
mele producției, îmbunătăți
rea condițiilor de activitate în 
laboratoarele institutului re
prezintă elemente de bază ale 
dezvoltării activității de cer
cetare științifică a cadrelor 
didactice și a studenților. 

M. F.

ceeașl funcție îndeplinită și 
realizîndu-se o siguranță spo
rită în funcționare. Un exemplu 
în acest sens ni-1 oferă căile 
ferate sovietice care experi
mentează un sistem automat ce 
poate înlocui mecanicul de lo
comotivă. Acest sistem per
mite ca (indiferent de tonajul 
trenului, de limitările tempo
rare de viteză de-a lungul 
parcursului, de fluctuațiile pu
terii de tracțiune a motoare

lor, de starea de uzură a ban
dajelor etc.) să se respecte iie 
un orar prestabilit, fie randa
mentul optim de utilizare a 
energiei cheltuite. Primele re
zultate 
că este 
5—7 la 
tivelor 
15—20 
trafic a căilor ferate.

Sistemele autoadaptive 
largi perspective și nenumă
rate aplicații în tehnica rache-

Hidrocopter
In Polonia s-a realizat hidrocop- 

terul „Gdarem-1“, un aparat pen
tru lucrări sub apă.

Realizatorul aparatului este sca
fandrul L. Drucker de la șantierul 
naval din Gdansk. Aparatul se fo
losește pentru lucrări sub apă la 
mari adîncimi. El are forma unui 
cilindru lung de 3 m și lat de 1,5 
m. Aparatul cîntărește ceva mai 
mult de 3,5 t. Două motoare per
mit aparatului să se deplaseze pe 
orizontală și verticală. El se scu
fundă datorită apei care pătrunde 
prin orificii în camere speciale. 
Sursa de energie o constituie acu
mulatoarele. Hidrocopterul se 
poate scufunda la o adîncime de 
300—500 m și poate sta sub apă 
pînă la 6 ore.

S-a elaborat, de asemenea, pro
iectul unui 
văzut cu o 
și aparataj 
degete pneumatice“ ușurează lu
crările sub apă necesare pentru 
ridicarea la suprafață a navelor. 
Un tun subacvatic permite fixarea 
de corpul de oțel al navelor a unor 
buloane care, ulterior, se îmbină 
cu pontoan» din mase plastic«.

hidrocopter nou, pre- 
telecamera, reflectoare 

fotografic, ,,Miini cu

Ultrasunetele
în agricultură

RAfPIUNDEM LA ItlTRElJÄRILE
• iâr1. î'..L -

ți Itrasunatele, vibrații ce 
(I depășesc limita superi

oară a percepției auditi
ve umane, au o influență spe
cifică asupra organismelor vii. 

îmi amintesc — era acum 
cîțiva ani — prima ședință de 
„ultrasonore“ a semințelor în 
țara noastră la care am parti
cipat : parcă se iscase o furtu
nă într-un pahar cu apă în 
vasul care conținea soluția cu 
boabe de grîu, așezat deasu
pra generatorului de ultrasu
nete.

Și din zbuciumul apei și al 
semințelor, plantele au împru. 
mutat o nouă vigoare : au dat 
un excedent apreciabil de re
coltă. Sporurile de producție 
obținute cu ajutorul ultrasu
netelor oscilează între 30—50 
la sută.

Astfel de creșteri de recoltă 
sau chiar și mai mari au fost 
obținute la numeroase plante 
de cultură : grîu, sfeclă de za
hăr, cartofi, mazăre, fasole 
etc.

Ultrasunetele nu-și mărgi
nesc însă efectul numai la 
mărirea productivității plan
telor. Ele sînt un mijloc efi
cient de combatere a unor boli 

delor și a cercetărilor spațiale, 
în rafinarea superioară a pe
trolului, în industria chimică și 
alimentară, în energetică ele.

In țara noastră, la laborato
rul de automatizări din Insti
tutul de energetică al Acade
miei R.P.R., un colectiv de cer
cetători — sub conducerea tî- 
nărului om de știință Vasile 
M. Popov — desfășoară o in
tensă activitate de cercetare 
privind sistemele automate 
autoadaptive. Mijloacele mo
derne de investigare existente 
la Institutul de energetică al 
Academiei R.P.R., — printre 
care și noua mașină electronică 
de calcul analogic MEGAN-2, 
proiectată și construită de a- 
celași colectiv condus de ing. 
V.M. Popov — ca și entuzias
mul și puterea de muncă ale a- 
cestor cercetători sint chezășia 
unor frumoase succese de vii
tor în domeniul automaticii 
romîneștl.

Jn construcții și econo
mia construcțiilor, ingi-
nerul cercetător Soare
Mircea urmărește com
portarea in timp a unei

bolți de armociment.

Foto AGERPRES

Becurile destinate exploră
rii adîncimilor marine se vor 
putea în viitor lipsi de cablul 
prin care li se furniza electri
citatea. Doi ingineri din Le
ningrad au pus la punct o 
sursă electrochimică de curent 
continuu care funcționează în 
mod absolut independent.

Electrozii chimici — plăci 
compacte din material presat, 
ieftin — sînt cufundați în apă 
și, dizolvîndu-se, produc cu
rent electric. Apa de mare 
servește ca electrolit al acestei 
pile care poate produce ener
gie electrică fără întrerupere 
timp de 24 de ore.

Noua sursă electrică func
ționează în mediul marin fără 
să necesite nici un fel de în-

Foto AGERPRES

oncologic din Bucu
rești.

In laboratorul de medici
nă nucleară al Institutu
lui

I f
(
I 
L

im-
cu 

cele

re-
așa-numitele 

modificări

ale plantelor. De pildă, sporii 
dăunători, aderenți la semin
țe, sînt distruși aproape total 
la intensități sonore relativ 
joase. Și nici numai la atît nu 
se reduce acțiunea exercitată 
de ultrasunete asupra lumii 
vegetale. Ele își găsesc rod
nice aplicații și in genetică, 
fiind utilizate ca un mijloc de 
zdruncinare a eredității.

Prin urmare, prin „șoc ul- 
trasonor“ se poate obține mo
dificarea zestrei ereditare pe 
care plantele o transmit ur
mașilor din bob în bob.

Transformările ereditare 
provocate de ultrasunete 
bogățesc lumea vegetală 
forme noi de plante, din 
mai felurite.

Multe din formele noi 
prezintă numai 
„aberații“, adică 
neviabile și inutile. Dar prin
tre acestea se găsesc și tipuri 
noi de plante mai productive, 
mai viguroase, mai rezistente 
la condiții de mediu nefavora
bile și la boli sau dăunători. 
Aceste plante aduc un aport 
substanțial la perfecționarea 
treptată și neîntreruptă a unor 
soiuri și varietăți din ce în ce 
mai folositoare omului.

Cum este și normal, pentru 
a dobîndi efectele dorite, e 
necesar să se acorde o atenție 
deosebită dozajului și duratei 
de ultrasonore. Dacă nu se 
stăpînesc suficient de bine fac
torii care sînt legați de apli
carea tratamentelor ultraso
nore, se poate ajunge la rezul
tate inverse celor scontate : în 
loc de stimulare a productivi
tății plantelor se obțin plan
te pipernicite și slăbite, ba 
chiar, la doze exagerate, se
mințele își pierd puterea de 
încolțire și viață.

Aplicate însă rațional ultra
sunetele deschid drumuri noi 
cu perspective din cele mai 
rodnice în biologie, în agri
cultură.

Ultrasunetele vor îmbogăți, 
desigur, lanurile, livezile și 
grădinile viitorului cu plante 
pline de vigoare, de forme și 
de colorații necunoscute încă 
prezentului.

Lumea se va îmbogăți, în a- 
fara plantelor tradiționale, cu 
altele noi, rod datorat trium
fului muncii și geniului descă
tușat al omului.

Ing. D. BUICAN 
candidat în științe agricole

( Mașina de recoltat mazăre j 
(realizată în cadrul Institutu-} 

lui de cercetări pentru me
canizarea agriculturii.

I

prevăzută

veliș ermetic, lata 
poate fi scufundată 
dîncime fără a fi 
presiune.

Noua pilă este 
pentru utilarea aparatelor de 
studiere oceanografica, ea pu
țind fi folosită, de asemenea, 
și de scafandrii individuali. 

' „Eu, simplu om sovietic, tî- 
năr comunist, am avut marea 
cinste de a întruchipa cel din
ții acest vis al omenirii, de a 
fi cel dintîi om care s-a avîn- 
tat în spațiul cosmic".

Aceste cuvinte au fost ex
primate de I. Gagarin cu un 
an în urmă, cu prilejul sărbăto
ririi Zilei cosmonauticii în 
U.R.S.S. Le-am citat în introdu
cerea articolului de față pentru 
a asocia evocării marelui fapt 
de la 12 aprilie 1961, o carac
terizare sumară, dar precisă a 
trăsăturilor morale ale omului 
care a zburat cel dinții în Cos
mos. Acest om este membru al 
partidului întemeiat de Lenin, 
iar semnificația profundă a fap
tei sale trebuie analizată por
nind tocmai de la această con
siderație.

Ziua de 12 aprilie 1961 a mar
cat un moment determinant în 
cosmonautică — momentul 
schimbării calitative a metode
lor folosite în cercetarea spa
țiului cosmic. Prin zborul său 
fără precedent, primul pilot 
cosmonaut al lumii, Iuri Ga
garin, a demonstrat posibilita
tea trecerii de la explorarea au
tomată a Cosmosului, Ia studie
rea lui directă prin participa
rea nemijlocită a omului la 
desfășurarea întregului pro
gram de zbor.

Se cunoaște ritmul uluitor în 
care U.R.S.S. a dezvoltat, succe
sul cosmonautic de la 4 octom
brie 1957 — data lansării pri
mului satelit artificial al Pă
mîntului.

După succesele anilor 1957, 
1958 și 1959, anul 1960 a fost a- 
nul pregătitor direct ai zboru
lui omului în Cosmos. Au fost 
plasate atunci pe orbite circum- 
terestre prima navă satelit, a 
fost efectuat primul zbor Pă- 
mînt-Cosmos și retur, a fost 
lansat cu succes în Cosmos pri
mul satelit greu al Pămîntului. 
Ele au pregătit în mod amănun
țit momentul istoric al efectuă
rii celui dintîi zbor cosmic al 
omului.

Firește, fără aceste împreju
rări favorabile, pregătita cu a-

DIATOMOMETRUL ElecfrogastrografisI
Noul aparat denumit diatomome- 

tru permite să se determine gradul 
de impurificare a apei după can
titatea și aspectul dialomeelor — 
organisme microscopice unicelula- 
re existente in apă.

Diatomeeie au lost alese ca in
dicator pentru determinarea gradu
lui de impurificare a apei datorită 
existenței unor proprietăți specifi
ce ia aceste microorganisme. Va
riațiile in cantitatea și aspectul 
lor constituie un indicator sigur al 
impuriiicării apei.

Diatomometrul este un aparat 
plutitor cu șase lame așezate ver
tical direct deasupra apei. Aceste 
lame sint sprijinite de un suport 
cu caneluri, sprijinit la rîndul său 
de două Rotoare din masă plas
tică spongioasă. O nervură de 
ghidare In lormă de U orientează

Creierul unei bolnave operate a fost exclus 
din circulația sanguină naturală și aprovizionat cu sînge saturat 

cu ajutorul unui aparat special
Cu nouă zile înainte de aceas

ta, prof. Vișnevski a executat 
pentru prima oară o astfel de 
operație. Creierul a fost exclus 
din circulația sanguină naturală 
timp de 14 minute.

Metoda circulației sanguine 
izolate artificiale a fost elaborată 
de Alexandr Vișnevski și de co
laboratorii săi Tigran Darbinean, 
Vladimir Portnoi și Alexandr 
Harnas. Pînă nu de mult, la in
tervenția chirurgicală în cazurile 
de cardiopatie congenitală se 
recurgea la hipotermie moderată 
(răcirea artificială a corpului) 
care permitea să se excludă ini
ma din circulația sanguină pen
tru 6—8 minute, sau se recurgea 
la aparate de circulație sanguină 
artificială și atunci inima se de
conecta pentru

Cunoscutul chirurg «ovietic 
A. Vișnevski a executat 
operarea unei bolnave de 

cardiopatie congenitală compli
cată. Circulația sanguină a fost 
menținută cu ajutorul unui apa
rat sovietic realizat la Institutul 
de aparate și instrumente chirur
gicale experimentale.

Bolnava se simte bine.

ing. D. S. Ändreescu 
membru în Comisia 

de Astronautica a Academiei 
R.P.R.

tenție și migală în U.R.S.S., nu 
s-ar fi putut realiza plasarea cu 
certitudine matematică a navei- 
satelit pilotate pe orbită, zbo
rul cosmonautului, în condițiile 
de totală securitate și readuce
rea lui în perfectă stare de să
nătate pe Pămînt. Faptul că U- 
niunea Sovietică a reușit să re
zolve cu prioritate sarcina ști
ințifică de mare răspundere a 
trimiterii unui om în Cosmos 
atestă superioritatea ei în toate 
domeniile vizate pentru satis
facerea cerințelor de mai sus.

Dezvoltînd succesul înainta
șului său, cel de-al doilea pilot 
cosmonaut al lumii, G. Titov a 
dovedit, de asemenea, un ero-

2 ani de la 
primul zbor al 

omului în Cosmos

ism neasemuit în timpul zboru
lui său cosmic de 25 de ore 
(6—7 august 1961). O compor
tare asemănătoare au avut și 
„frații cosmici" Nikolaev și Po- 
povici, care au ridicat pe o 
treaptă superioară succesul ob
ținut de Gagarin, zburînd ne
întrerupt în Cosmos timp de 
mai multe zile, la bordul a două 
nave plasate, practic, pe a- 
ceeași orbită.

Succeselor cosmonautice so
vietice 
tîrziu, 
cane 
Primul 
a zburat 
proape un an după Gagarin (la 
20 februarie 1962). Pînă în mo
mentul de față, S.U.A. încă nu 
au reeditat nici sarcinile zboru
lui celui de-al doilea cosmonaut 
sovietic ; specialiștii ameri
cani consideră că anul acesta

li s-au adăugat, mai 
și realizările ameri- 

din același domeniu, 
cosmonaut american 

în Cosmos la a-

aparatul împotriva curentului, res
pinge rămășițele plutitoare și mic
șorează viteza apei care curge 
deasupra lamelor. Ca urmare a 
creșterii naturale, diatomeeie se 
acumulează pe lame curate fără 
să fie necesară vreo prelu
crare specială sau acoperirea lor 
prealabilă. Lamele se scot la in
tervale de două săptămîni, 
usucă și se trimit la analiză.

O cantitate anormal de mare 
diatomee cu o proporție mică 
specii nedominante poate indica 
impuriiicarea accentuată cu sub
stanțe organice. Numărul diato- 
meelor se reduc» in cazul Impu- 
rificării cu substanțe 
prezența de țiței Șl
ti stabilită după diversitatea sufi
cientă a speciilor de diatomee, dar 
In cantități reduse.

da 
de

toxice, iar 
fenoli poate

mai mult timp.

liînă mecanică
15-a 
pen

cea de-a 
; onferință anuală 
tru aplicarea tehnicii 
in medicină și biolo
gie a fost demonstrat 
un model de mină 
mecanică dirijată de 
un „creier“ electronic: 
mina este destinată 
pentru bolnavii în în
tregime paralizați ca. 

pabili să miște numai 
unii mușchi ai feții Și 
gitului.

Această mină meca
nică, a cărei elaborare 
se află încă în stadiu 
experimental, este 
pusă în mișcare de un 
fascicul de raze infra- 
roșii ce provin de la o 
sursă fixată în mon-

vor putea plasa pe orbită nave- 
satelit pilotate care să rămînă 
în Cosmos timp de 24 de ore.

Momentul cosmonautic pe 
care-1 sărbătorim astăzi ne dă 
totodată unele indicații asupra 
liniilor de perspectivă ce se 
desprind din analiza momente
lor ulterioare, favorizate de 
succesul de la 12 aprilie 1961. 
In această privință dăm din 
nou cuvîntul lui luri Gagarin. 
lată ce declara el, nu de mult : 
„Zborurile cosmice pe orbite în 
jurul Pămîntului vor continua.

Avem toate motivele să cre
dem că vor fi deschise trasee 
cosmice spre Lună — corpul ce
resc cel mai apropiat de Pă- 
niînt. Primele zboruri cosmice 
au dovedit, in principiu, că o- 
mul poate să se avînte spre a- 
ceastă planetă. Explorarea Lu
nii poate începe cu lansarea u- 
nor stații automate care să alu- 
nizeze „lent", strîngînd datele 
necesare și transmițîndu-le 
spre Pămînt. Ulterior se va pu
tea trimite un „lunnik" cu oa
meni la bord, care să exploreze 
Luna și să aducă pe Pămînt 
mostre de roci lunare. Stabili
rea acestui traseu de aproxima
tiv 1 milion de km. poate crea 
premisele necesare pentru zbo
rul oamenilor spre Marte și 
spre Venus".

Această schiță sumară a per
spectivei navigației cosmice fi
xează totuși un cadru precis 
actualității cosmonautice. înțe
legem astfel mai bine valoarea 
deosebită a lansării spre Marte 
a stației automate interplane
tare „Marte l",sau spre Lună a 
stației „Lunnik 4". Cu ajutorul 
datelor furnizate de aceste sta
ții se va putea trece la înfăp
tuirea sarcinilor științifice ale 
altor etape cosmonautice din 
ce în ce mai apropiate de mo
mentul cosmonautic mult aștep
tat — zborul omului în Lună.

Ritmul în care s-au desfășu
rat evenimentele cosmonautice 
după 12 aprilie 1961 ne îndrep
tățește să sperăm că acest mo
ment cosmonautic își va afla 
împlinirea curînd.

I

în U.R.S.S. a început produc
ția în serie a unui nou instru
ment, cu gabarit redus, pentru 
diagnosticarea maladiilor sto
macului. Instrumentul se nu
mește electrogastrograf.

Cu ajutorul acestui instru
ment medicii pot diagnostica 
maladii ca ulcerul, gastritele, 
fără a recurge la tubaj, extrem 
de neplăcut pentru pacient. Cu 
ajutorul noului instrument 
diagnosticarea se efectuează în 
20—'30 de minute. Instrumentul 
furnizează o caracteristică pre
cisă a activității stomacului.

în primul caz însă chirurgul 
era extrem de limitat în timp, iar 
în al doilea caz era nevoie de 
cantități mari de eînge pentru 
umplerea aparatului. în plus, nu 
întotdeauna folosirea aparatului 
este lipsită de pericol.

în prezent Institutul condus de 
A. Vișnevski a îmbogățit chirur
gia cu un al treilea procedeu și 
anume cu aprovizionarea izolată 
artificială cu sînge a creierului, 
în condițiile căreia chirurgul a 
căpătat posibilitatea să 
înăuntrul inimii în 
de maximă securitate 
bolnav.

A. Vișnevski consideră
metodă oferă perspective foarte 
mari.

opereze 
condiții 
pentru

că noua

tura ochelarilor. Bolna
vul paralizat poate sili 
mina să execute diver
se mișcări, de pildă, 
să țină un pahar cu 
apă. Toate mișcării« 
pe care le poate exe
cuta mina mecanică 
sînt păstrate In „mw 
moria" el magnetică.-
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■ I eci, sute de scrisori de la
corespondenții noștri vo
luntari. Sînt ca tot atîtea 
oglinzi în care se răsfrîng 
■fapte și chipuri, ca tot atî- 

|J tea pînze înfățișând portre
te dintr-o galerie de pic

tură contemporană. Le răsfoiești cu 
plăcerea cea mare cu care citești un 
roman bun, fiindcă fiecare în parte e 
o pagină fierbinte de adevăr din roma
nul, încă nescris, al tineretului nostru. 
Care sint trăsăturile care i-au impre
sionat mai puternic pe corespondenți ? 
Care sint preocupările și gîndurile cele 
mai intime ale tovarășului de muncă, 
reprezentativ nu numai pentru cîțiva, 
ci pentru generația noastră de construc
tori ? Care sint faptele cele mai semni
ficative din activitatea creatoare a tine
retului, capabile să constituie un model 
demn de urmat, mobilizînd energia 
creatoare a colectivului pentru noi rea
lizări ? Răsfoind scrisorile observăm cu 
bucurie că cele mai multe dintre ele, 
sosite mai ales din uzine, au ca erou 
favorit chipul tînărului inovator. Este 
oare o preferință întîmplătoare ? Fireș
te că nu. Cine altcineva decît tocmai 
tînărul inovator putea să se impună a- 
tenției și dragostei celor din jur, prin 
pasiunea lui zilnică față de muncă, prin 
capacitatea și pregătirea lui tehnică, 
prin răspunderea și dăruirea lui față 
de uzină, toate aceste calități fiind fruc-

— Tovarășe inginer, n-ar fi mai bine 
s-o experimentez mai întîi la mașina 
mea ? Vreau să văd dacă merge, iar 
dacă da, atunci se prezintă singură...

Era vorba de o pompă automată pen
tru suflat flacoane de penicilină la ma
șinile semi-automate. Vtemistul Arpad 
Somkereki era de multă vreme nemul
țumit de faptul că unele flacoane ie
șeau cu defecte, provenite din suflare, 
ceea ce mărea procentul de rebuturi și 
prețul de cost al produsului. Inovația a 
fost experimentată, rezultatul — chiar 
din prima zi, excelent. Efortul fizic al 
sticlarilor a fost redus cu mult, pro
ductivitatea muncii a crescut, s-au în
lăturat complet defectele.

— Cînd ți-ai descoperit, măi Arpi, 
talentul ăsta ? l-a întrebat în glumă un 
prieten.

„Arpi, tînărul de numai 19 ani, care 
a mai realizat între timp încă trei ino
vații (pe ultima o ține încă „secretă“) 
a devenit, de fapt, inovator, în momen
tul în care și-a dat seama că munca în 
fabrică poate merge și mai bine, și că 
acest lucru depinde și de el și de efor
tul lui de gîndire, de concentrarea for
țelor sale pentru ca îmbunătățirea să 
aibă loc. în momentul acela s-a născut 
un nou inovator!“

Aprecierea aceasta o face, în scrisoa
re, același tovarăș al lui Arpi, sticlarul 
Gheorghe Bercea, și ni se pare deosebit 
de inteligentă.

Rampa

de lansare:

cartea tehnică

mi place să caut în fiecare 
zbor spre înalt, în fiecare 
țîșnet spre înainte locul 
plecării, pentru a putea a- 
precia baza zborului, pen
tru a arăta și altora exem
plul celui ce a mers mai

departe decît mine sau decît tine în 
eforturile sale creatoare. Și-mi place să 
compar acest teren cu o rampă de lan
sare, fiindcă sînt pe deplin încredințat 
că așa este.

Ce le-a ușurat și ce ușurează atîtor 
mii și mii de inovatori zborurile lor

INOVATOR
tificate în raționalizări și inovații 1 
Fiindcă inovatorul, omul îndrăgostit de 
meseria sa, cel care ridică profesia la 
treapta superioară a creației, a devenit 
un tip reprezentativ al muncitorului 
nostru stimulînd — prin caracteristicile 
lui morale și prin exemplul său — bu
nul mers al uzinei sau fabricii.

Iată, în rîndurile care urmează, creio
narea fugară a câtorva dintre zecile și 
zecile de portrete de tineri inovatori, 
așa cum transpar ele în schițele făcute 
de înșiși tovarășii lor de muncă — co
respondenții voluntari.

de PauS Ànghel

tovarășilor

mei...
mamunsBK'UB

— Cine e Arpi ?
„Arpi e un muncitor bun“, ți-ar fi 

putut răspunde în urmă numai cu un 
an atît maistrul Alexandru Frățeanu, 
cît și ceilalți tovarăși ai săi de la Fa
brica de sticlă din Turda. La fel a ră
mas Arpi și acum : un muncitor bun, 
harnic, căruia nu-i poți reproșa nimic. 
Face parte din categoria acelor oameni 
pe care uzina se poate bizui oricînd. E 
puțin ? Ba de loc! Cu atît mai mult 
cu cît Arpi nu s-a abătut niciodată de 
la disciplina muncii...

Cu Arpi s-a întîmplat însă, deodată 
„ceva“. S-a întîmplat, așa cum se în- 
tîmplă cînd pe un stadion un tînăr pe 
care toată lumea îl văzuse făcînd exer
ciții, pentru antrenament, dar nu-l lua
se în seamă — țîșnește fulgerător îna
inte, cîștigînd un concurs. Așa s-a în
tîmplat și cu Arpi. De fapt, nimic mi
raculos. Ca și în cazul sportivului, mun
ca lui tenace, perseverentă, zi de zi a 
jucat întrutotul rolul acelor exerciții 
care i-au permis alergătorului să țâș
nească înainte.

11 văzuse meșterul tot căutînd și 
căutînd. Intr-o zi a rămas în uzină după 
schimb, iar un prieten, întîrziat seara 
prin cartier, a văzut lumină la fereas
tra băiatului, pînă după miezul nopții.

— Arpi, nu te-ai culcat ?... Poate că 
ești îndrăgostit ?...

Are 19 ani și s-ar fi putut și asta. La 
ora aceea gîndurile utemistului Arpad 
Somkereki alergau însă nu spre ima
ginea unei fete, ci spre găsirea unei 
idei. Părea că se „ghicește“ undeva a- 
ceastă idee, căpăta contur, rezulta chiar 
o imagine a ei grafică de sub vârful 
creionului tras pe coala albă de hârtie. 
Dar mai era încă mult, mult de muncă. 
De aceea erau necesare orele, nopțile. 
„Nopțile albe, ale tovarășilor mei“ — 
scrie corespondentul voluntar Gheorghe 
Bercea — nopți în care nu e vorba doar 
de dragostea pentru o fată, ci și despre 
o altfel de dragoste, izvorâtă din pasiu
nea pentru tehnică, pentru meserie.

...Și iată-l într-o zi, în fața ingineru
lui Ion Boroș de la cabinetul tehnic, zl 
adus cu el un vraf de desene, de schi
țe. Era intimidat, dar visător. Nu era 
primul, ba dimpotrivă — era al cine 
știe câtelea — și Boroș l-a înțeles din- 
tr-o privire, l-a îmbărbătat.

— Zi-i repede : care-i ideea ?

S-a remarcat de multă vreme, ca o 
caracteristică a vîrstei tinere și ca o 
trăsătură proprie tineretului zilelor 
noastre interesul sporit față de știință 
și tehnică, izvorit la tineri din nevoia 
de a cunoaște, din romantismul speci
fic anilor adolescenței, care se canali
zează în chip natural în condițiile con
strucției socialiste spre tot ceea ce e 
nou și avansat. O mașină nouă, o nouă 
tehnologie de producție trezesc imediat 
entuziasmul necondiționat al tinerilor, 
prin însăși setea de noutate și progres, 
proprie tinereții. Dar mișcarea de ino-

vații care animă tineretul nostru, are, 
după cum se dovedește și un alt mo
bil, cu mult mai prețios. Ea izvorăște 
în mai toate cazurile din responsabilita
tea tînărului față de soarta producției, 
față de uzina care i-a creat cele mai 
bune condiții de afirmare, din dorința 
de a mări contribuția uzinei la dezvol
tarea economiei noastre socialiste și, 
prin aceasta, la înflorirea patriei.

„Aceasta este conștiința socialistă, 
răspunde tot în scrisoarea sa corespon
dentul voluntar. Îndemnul acestei con
științe a făcut din Arpi- un inovator".

spre idei îndrăznețe ? Gîndul de a 
schimba o stare de fapt, de a îmbu
nătăți lucrurile vine — fără îndoială — 
din dorința de a fi cît mai de folos. Dar 
mai e ceva.

Bine înțeles că pînă nu știi mese
ria nu poți să faci nici un pas. Asta e 
tot așa de adevărat. De la cunoașterea 
meseriei vine și lichidarea rebuturilor 
și a timpilor morți și înlăturarea chel
tuielilor nejustificate de energie — și 
perfecționarea muncii tale ca și a ma
șinii.,. Dar etapa asta trece. Ce-ți ră
mîne de făcut mai departe ? Poți să 
te mulțumești cu faptul că stăpînești 
mașina și că-ți merge lucrul ușor, adi
că să lucrezi din obișnuință ? Unii fac 
și așa. Alții, cînd au dificultăți, măresc 
efortul. De ce ? Efortul merită cheltuit 
altfel, pentru soluții mai bune.

Un exemplu; de curînd tînărul Ni- 
colae Tudorache, mecanic de motopom- 
pă la Atelierul de zonă C.F.R. Titu a 
observat că la strîngerea furtunelor tip 
B și C în rolă simplă se irosea timp, 
se cheltuia multă energie. Cum puteai 
să te supui obișnuinței, rutinei, lăsînd 
atelierul să cheltuiască inutil și bani și 
efort ? Nemulțumit, mecanicul s-a gîn- 
dit că lucrurile nu pot rămîne așa. Da, 
dar asta nu era deajuns. Voia ceva și 
nu știa cum să iasă din încurcătură. 
Cineva — un inginer, probabil, — i-a 
indicat o adresă și intrînd acolo unde 
fusese trimis s-a întîlnit față în față 
cu o lume care în totul nu-i fusese lui 
străină nici pînă atunci, dar căreia nu-i 
consacrase suficientă atenție: se afla 
în biblioteca tehnică, în lumea cărților 
tehnice, în acel univers de formule care 
pe noi, scriitorii, ne cam înspăimîntă 
uneori, rămînîndu-ne neînțelese sau 
poate cam reci acele crînguri de calcu
le. Pe el, Nicolae Tudorache, toate as
tea nu l-au intimidat deloc și deschi- 
zînd filele una după alta simțea cum 
ideea sa capătă contur, soluțiile venind 
din atîtea și atîtea direcții.

Firește, n-a fost ușor, dar tocmai în 
asta stă meritul lui, tocmai în asta se 
vădesc acele înalte trăsături morale ale 
sale — spiritul de dăruire pentru inte
resele colectivității, pasiunea, tenacita
tea, perseverența. El nu s-a lăsat inti
midat de greutățile studiului și, căutînd 
rezolvarea de care avea nevoie, a învins 
și problemele de fizică, și logaritmii, și 
geometria cea mai complicată.

Rampa de lansare — cartea tehnică 
— i-a prilejuit lui Tudorache soluții 
ingenioase ; așa s-a născut ideea inova
ției sale — dispozitivul tambur pentru 
strîngerea furtunelor tip B și C în rolă 
simplă. A urmărit chiar el operația, iar 
prin punerea în practică a inovației 
problema va fi rezolvată.

Toate aceste fraze sînt luate, aproape 
cuvînt cu cuvînt, din scrisoarea tova
rășului Ionel Protopopescu, corespon
dent voluntar.

— Nicolae al nostru e plin de idei, 
scrie el parcă vrind să dialogheze cu 
cititorul. El pornește de la nevoile pro
ducției, de la necesitățile muncii, iar 
m/unca ne pune în fiecare zi probleme 
noi. Pentru a le rezolva, el și-a creat 
și o bibliotecă tehnică personală.

Mă opresc la aceste cuvinte : „biblio
tecă tehnică personală“ pentru a aminti 
un fapt care, ca scriitor, m-a impresio
nat profund, așa cum te impresionează 
oricare alt fapt care — prin forța sa 
de convingere — îți dă măsura pasiu
nilor și preocupărilor unei generații, ale 
unei epoci : la Uzinele „Electronica“ 
din București, am cunoscut un tînăr 
care are o bibliotecă tehnică personală

conținând peste o mie de volume ! Chiar 
atunci cînd am auzit despre asta mi s-a 
părut nemaipomenit dar, convingîn- 
du-mă, nu m-arn mirat deloc să aud că 
tînărul e, ca și Tudorache — ceferistul, 
mereu cu capul plin de idei inovatoare, 
că zi de zi vine cu cîte o sugestie folo
sitoare producției.

a învins

ăsesc cuvintele acestea no
tate tot într-o scrisoare so
sită și ea de la un cores
pondent voluntar, inginerul 
Aristică Brînzan, din Câm- 
pia Turzii. Se povestește 
acolo despre un tînăr care

se dăruiește cu pasiune vieții, avîntîn- 
du-se cu curaj în o mie și una de ocu
pații1:: în primul rînd e muncitor și de

Desen de TIA PELTZ

ani de zile bate pasul în rînd cu cei 
mai buni, ceea ce e foarte mult. E elev 
la seral, e locțiitorul secretarului U.T.M. 
din secție — desfășoară o activitate 
obștească bogată —, e prezent la filme, 
la concerte, la spectacole de teatru... 
Are și el familie și, firește, o viață per
sonală intimă.

P. Gligor, băiatul despre care scrie 
tînărul inginer, este însă și un foarte 
bun inovator. Bine, dar cînd ?

— Cînd mai ai timp, Gligor, și pen
tru inovații ?

Corespondentul nostru este, la rîn- 
du-i, mirat o dată cu noi de prodigioasa 
activitate a lui Gligor, care știe să folo
sească timpul „ca un vrăjitor". Cînd 
găsește timp pentru toate ? Cînd gă
sește timp pentru inovații ?... Dar la o 
asemenea întrebare, Gligort a răspuns 
simplu a

— De multă vreme la noi în secție 
toată lumea se plângea că filierele nu 
rezistă la trefilare, deformîndu-se, fiind 
necesar să fie înlocuite mereu. Timpi 
morți, risipă de metal, preț de cost ri
dicat... Toată lumea, începînd de la șe
ful secției și pînă la ultimul muncitor 
de la transport era frământată. Să că
lim altfel piesele ? Să schimbăm oțe
lul ? Ce soluție să găsim ? — Și zîm- 
bind către cel care întreba : — Soco- 
tește-te acum în locul meu : puteai să 
stai de o parte, puteai să nu-ți găsești 
timp pentru o asemenea problemă care 
interesa însăși munca noastră ?

Să încercăm să ne socotim în locul 
lui Gligor și vom înțelege mai bine cum 
a reușit acest tînăr să învingă timpul, 
să-și creeze vreme și pentru o proble
mă 
mat 
lor

către rezolvarea căreia l-a îndru- 
doar conștiința sa de tînăr al zile- 
noastre.

Cltla sută

datora

poeziei

■I onștiința datoriei. Cultură 
I tehnică. Voința și puterea 
| de a învinge timpul, atît 

de prețios pentru toți, de 
a-ți realiza o idee. Cerințe 

I neapărat necesare oricărui 
tînăr inovator. Ca om care 

anatomia caracterelor 
adăuga la toate cele a- 
condiție : puterea de a 
darul poetic al visului.

teh- 
ridi-

per-

trebuie să aibă ca 
importante carac- 
vastă cultură teh- 
orizont cultural, o

fi între dispozitivul de presat 
frontală la aragaz, ultima inova- 
lui Petric, și între o poezie sau 
unui poet luat la întîmplare.

încerc să fac 
umane, aș mai 
mintite încă o 
visa, de a avea

Dialoghez, prin scrisoarea pe care o 
am în. față, cu postul de corespondenți 
voluntari condus de Ion Gheorghe, teh
nician din Satu Mare.

— Să-l luăm spre exemplu — zic 
băieții — pe sculerul Aurel Petric, care 
a propus numai anul acesta trei inova
ții. Petric citește multă literatură tehni
că. O săptămînă întreagă am căutat la 
bibliotecă volumul „Tehnica ștanțării 
la rece“ și nu l-am găsit. 11 împrumu
tase el. De altfel are și bibliotecă 
nică personală, iar de la cursul de 
care a calificării e nelipsit...

Foarte bine! Bibliotecă tehnică
sonală au și alții. Și Iosif Verecz și Mi- 
hai Paul și Ion Mihalco și alți tineri 
din Fabrica „1 Septembrie“. Și ei merg 
la cursurile de ridicarea calificării. Asta 
intră iarăși în definiție... Dar cu Mihai 
Petric e ceva mai mult. Ai trecut pe 
la biblioteca centrală, pe la biblioteca 
clubului ? Ai văzut fișele lui de citi
tor ?

Corespondenții vor să demonstreze, 
și exemplul lor este dintre cele mai ni
merite, că inovatorul 
una dintre cele mai 
teristici, nu numai o 
nică, dar și un larg
privire larg deschisă față de cele mai 
diferite domenii.

„Am asistat întâmplător, scriu cores
pondenții citați, la o discuție dintre tî
nărul Petric și un alt tovarăș al nostru.

— Iți place poezia ? întreba Petric.
— De ce?
— Fiindcă dacă ți-ar place poezia, și 

trebuie să-ți placă, ți-aș dovedi cît da
torez eu ca inovator poeziei.

Celălalt a. rîs. Nu vedea ce legătură 
poate 
placa 
ție a 
opera

— Legătura nu e directă, bine înțe
les, a convenit Petric. Dar admiți că 
între tehnică și fantezie este o relație 
strînsă, obligatorie chiar ?

'.'..Citesc aceste rînduri, acest dialog 
și-l înțeleg pe inovator: poezia i-a dat 
aripi sufletului, i-a încălzit inima, l-a 
făcut mai atent față de nuanțe, nu nu
mai în jocul de cuvinte pe care îl folo
sesc poeții, dar în toate lucrurile. De 
aceea nu fără bucurie aflu că pe Petric 
îl pasionează jocul îndrăzneț al asocia
țiilor din Poezia lui Arghezi. Dozând cu
vinte din orizonturi diferite, poetul le 
încrucișează și scoate un 
te izbește prin ineditul 
lui. Dar oare inovatorul 
aibă același simț ascuțit
aceeași fantezie îndrăzneață, aceeași ne
liniște și febră creatoare, caracteristice 
unui poet ?

Îmi place să cred chiar că, în demon
strația sa, Petric i-a citit tovarășului său 
cunoscuta poezie argheziană în care e 
cuprins întreg acel neastâmpăr creator 
al omului 'i

sens nou, care 
și frumusețea 
nu trebuie să 
al asociațiilor,

„Ispitele ușoare și blajine
N-au fost și nu sînt pentru mine... 
f..„Cînd mă găsesc în pisc 
„Primejdia o caut și o isc, 
„Mi-aleg poteca strimtă ca să trec, 
„Durând în circă muntele întreg“.

Firește, nu e vorba aici de căutarea 
cu orice preț a unor încercări de dragul 
de-a înfrunta ceva, ci de mult mai 
mult: de dorința de a nu stagna, de a 
nu rămîne pe loc. Iar aceasta se cheamă 
a fi inovator. Hrana spirituală a unui 
astfel de om se adună din toate dome
niile culturii și aceasta se cere tuturor, 
e proprie tuturor tinerilor înaintați, în 
pas cu timpul lor.

Tinere prieten, portretul dumitale e 
încă neterminat. Multe dintre trăsătu
rile pe care scrisorile cercetate ni le re
levă, au schițat un contur, întărind pro
filul tău hotărît, bărbătesc. Multe din
tre ele sint încă abia la început, nesi
gure, insuficient consolidate, dar per
severența, tenacitatea, spiritul tău de 
răspundere le va întipări adînc în con
știința ta și a celor din jur. Ești în fond 
autorul propriului tău portret, iar noi, 
prietenii tăi, punem fotografiile tale la 
panoul de onoare. Vrem să le punem 
mereu.
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a tineretului
nformarea 
operativă 
retului — 
a fost

politică 
a tine- 
aceasta 

una din 
problemele discu

capitaliste. Este un 
colectivului care a 
informarea politică 
rezumat să consem-

ex- 
do- 
or- 
din

tate la consfătui
rea cu mai mulți 

secretari ai organizațiilor de 
bază U.T.M. din G.A.C., secre
tari ai organizațiilor U.T.M. 
pe brigăzi din raionul Tecuci. 
Discuția a scos la iveală o 
periență interesantă, ea a 
vedit că în celle mai multe 
ganizații de bază U.T.M.
acest raion informarea politi
că contribuie din plin la lă
murirea și mai temeinică în 
rîndul tineretului a politicii 
partidului nostru, îi ajută pe 
tineri să înțeleagă evenimen
tele politice interne și inter
naționale, îi mobilizează la în
deplinirea sarcinilor care le 
stau în față.

Dar să dăm cuvîntul fap
telor.

OPERATIVIT ATE IN IN
FORMAREA POLITICA A 

TINERETULUI

Ca să-și atingă scopul, in
formarea politică trebuie să 
aducă la cunoștința tinerilor 
probleme de actualitate. Să ne 
întoarcem cu cîteva luni de 
zile în urmă. Ianuarie. Ziarele 
au publicat comunicatul des
pre îndeplinirea planului de 
stat pe anul 1962. El a consti
tuit problema principală a in
formărilor politice prezentate 
la Ciorăști. Negrilești, Drăgă
nești, Barcea, ca și în celelal
te comune ale raionului.

Să ne oprim la G.A.C. din 
comuna Ciorăști. Informarea 
prezentată pe această temă nu 
s-a rezumat numai ia cifrele 
din comunicat. Ea i-a ajutat 
pe tineri să tragă concluzii în 
legătură cu întărirea continuă 
a regimului nostru socialist, 
cu justețea politicii partidului 
nostru de dezvoltare armo
nioasă a întregii economii na
ționale. Referirile făcute apoi 
la modul în care a fost înde
plinit planul de producție al 
gospodăriei au fost de natură 
să contribuie la mobilizarea 
și mai activă a tinerilor la în
deplinirea sarcinilor din a- 
cest an.

Se înțelege că din informă
rile politice nu au lipsit nici 
problemele 
nale. Și în 
ele au avut 
te pe tineri 
interpreteze 
litice internaționale în spiritul 
învățăturii partidului nostru. 
In adunările generale U.T.M. 
de la G.A.C. Negrilești li s-a 
vorbit pe larg tinerilor despre 
politica de pace a partidului 
și statului nostru democrat- 
popular. în această privință, 
tratativele de la Geneva pen
tru interzicerea experiențelor 
nucleare au ocupat un loc im
portant, scoțîndu-se în evi
dență contribuția 
noastre. Cu 
au urmărit 
din comuna 
rea politică 
despre viața grea a tinerilor

din țările 
merit al 
întocmit 
că nu s-a 
neze doar știrile publicate în
acest sens în presă. Scoțînd în 
evidență numărul mare de ti
neri care îngroașă zilnic ar
mata de șomeri, viața de mi
zerie a țăranilor din Italia sau 
Grecia, informarea politică i-a 
ajutat pe tineri să înțeleagă 
că acestea sînt fenomene pro
prii orînduirii capitaliste.

Rezultă de aici că în majo
ritatea comunelor din raion, 
sub conducerea directă a or
ganizațiilor de partid, organi
zațiile U.T.M. au reușit să dea 
un bogat conținut informări
lor politice, să le folosească cu 
pricepere în munca de educa
re a tinerilor în spiritul dra
gostei față de patria noastră 
socialistă, al devotamentului 
față de politica partidului 
nostru.

■Cine 
politică 
U.T.M., 
tă ? Un 
aceste întrebări ni l-a dat și 
tov. Isac Dumitru, secretarul 
comitetului U.T.M. din comu
na Drăgănești.

— La noi există un colectiv 
format din 7 tovarăși cu o 
bună pregătire politică care 
răspunde în special de pregă
tirea și prezentarea informă
rilor politice U.T.M. Activita
tea iui este îndrumată direct 
de secretarul comitetului 
U.T.M. pe comună. Membrii 
coleotivului urmăresc cu re
gularitate presa, evenimentele 
mai importante, strîngîndu-și 
materialul necesar. înaintea 
adunării generale, ei se sfă
tuiesc împreună asupra pro
blemelor care urmează să fie 
ridicate în fața tinerilor. Pe 
această bază, întocmesc o te
matică amănunțită pe care o 
discută cu secretarul comite
tului U.T.M. pe comună și o 
prezintă apoi comitetului de 
partid. Practica a dovedit că 
acest sistem de muncă asigu
ră ca în fața tinerilor să se 
ridice întotdeauna cale mai 
importante probleme din pe
rioada respectivă, ele să fie 
explicate în spiritul învățătu
rii partidului nostru — infor
marea politică căpătînd astfel 
un bogat conținut educativ.

prezintă informarea 
în adunarea generală 
cum este ea pregăti- 
■răspuns interesant la

vieții inter.națio- 
această privință 

menirea să-i aju- 
să înțeleagă și să 
evenimentele po-

„JURNALUL VORBIT

Negrilești. Sala căminului 
cultural, în această după- 
amiază, devenise neîncăpătoa
re. De mai multe zile, cîteva 
afișe răspîndite prin comună 
anunțau : „Jurnal vorbit”. 
Tema : „Succesele obținute de 
poporul nostru muncitor, sub 
conducerea partidului, în ope
ra de desăvîrșire a construc
ției socialiste”.

Cu aproape două săptămîni 
în urmă, învățătorii Marin 
Constantin, Pavel Teodosie, 
Mihai Rolea, au început să se 
pregătească pentru această 
după-amiază. Și-au adunat 
materialul necesar, și l-au sis
tematizat, întocmindu-și o te
matică amănunțită, pe care

au discutat-o pe îndelete la 
comitetul de partid. Și iată-i 
acum gata să înceapă „Jurna
lul vorbit”. Pe un perete, cî
teva fotomontaje, cu tăieturi 
luate din reviste și ziare, vor
besc în imagini, despre Româ
nia de ieri și de azi. In față, 
aproape de scenă, o hartă 
mare a R. P. Romiîne.

Și „Jurnalul vorbit" a în
ceput. Tinerilor li se prezintă 
întîi așezarea geografică a Ro
mâniei, li se prezintă frumu
sețile și bogățiile patriei noas
tre. Li se vorbește apoi despre 
orînduirea de stat a țării noa
stre, despre marile cuceriri ale 
poporului muncitor condus de 
partid, demaseîndu-se orîn
duirea de stat burghezo-mo- 
șierească care înfeudase țara 
capitalului străin. Și apoi, — 
partea cea mai interesantă a 
„Jurnalului vorbit” — li se 
explică înică o dată politica e- 
conomică a partidului nostru, 
de industrializare socialistă a 
țării, de întărire și dezvoltare 
a agriculturii socialiste. O re
giune după alta — puse față 
în față cu trecutul — își pre
zintă bogățiile moi, nevisate în 
trecut, realizate prin munca 
harnică a poporului nostru, 
condus cu înțelepciune de 
partid. Noi ramuri industriale, 
noi produse care au dus faima 
Romîniei socialiste pînă 
parte peste hotarele țării.

Toate acestea au făcut 
crească și mai puternic în 
ma tinerilor sentimentul 
mândrie patriotică, de dragos
te și respect pentru partidul 
nostru.

Asemenea „Jurnale vorbite” 
s-au ținut și în alte organiza
ții de bază U.T.M.

Discutând cu secretarii or
ganizațiilor U.T.M., am aflat că 
aproape în fiecare organizație 
de bază U.T.M. din G.A.C. 
există o experiență valoroasă 
în această privință, care me
rită a fi cunoscută. La G.A.C. 
„Voința“ din Tecuci, Barcea, 
Nicorești etc., s-a statornicit o- 
biceiul ca în timpul campanii
lor, în special, să se citească 
zilnic ziavuil chiar pe 
unde lucrează tinerii, 
ceste gospodării, ca și 
tele, se fac de regulă 
la radio, vizionări colective ale 
programelor de televiziune, 
urmate de discuții, care îi aju
tă pe tineri să înțeleagă mai 
bine evenimentele relatate.

Asemenea acțiuni, bine or
ganizate, sînt de un real aju
tor în munca dusă de orga
nizațiile U.T.M. pentru educa
ția socialistă a tineretului și 
mobilizarea lui la înfăptuirea 
politicii partidului nostru.

PETRU ISPAS

u ani in urmă, la 
un cenaclu de mu
zică de cameră ce 
a avut loc Ia Uni
unea compozito
rilor, a putut fi au
diată Sonata pen- 
și pian a tînărului 
Ștefan Niculescu. 
debut reușit. Toți

Școala de mecanici agricoli din comuna Petrești, regiunea Hunedoara. îndrumați de ingineri 
Si tehnicieni de specialitate, viitorii mecanizatori pot să acumuleze aici toate cunoștințele 
teoretice și practice de care au nevoie în viitoarea lor meserie. De fapt această imagine ara
tă cum se desfășoară ora practică de mecanică și c 'aducere sub îndrumarea maistrului Ni

colae Mitran. (Foto : AGERPRES)

Intensă activitate 
cukural- 
artistică

500 de muncitori la cursurile 
de ridicare a caiiticârii

/
cîmp, 
în a- 
in al- 
auditii

n comuna Concești din ra
ionul Dorohoi, tinerii co
lectiviști ajutați de cadre

le didactice desfășoară o susți
nută muncă cultural-artiștică. Nu 
de mult a fost pusă în scenă pie
sa de teatru: „Asta-i nora pe 
care o vreau" și s-a pregătit un 
program pentru brigada artistică 
intitulat: „Ce frumoasă-i viața 
noastră" cu aspecte din gospo
dăria colectivă. Rină în prezent, 
formațiile artistice din comună 
au prezentat spectacole in comu
nele Concești, Hudești și Satul 
Vatra la care au participat peste 
l 31)0 spectatori.

La atelierele de reparat 
material rulant din Ploiești, 
încă de la începutul 
s-au luat măsuri privind ridi
carea calificării profesionale a 
muncitorilor. S-a pornit de la 
cerința ca fiecare să cunoască 
temeinic procesul tehnologic, 
principiile 
mașinilor 
nu numai 
cursuri se 
citorii cuprinși la cursuri — 
peste 500 (sudori, strungari, 
lăcătuși, a.justori etc.) să-și în
sușească cunoștințe de econo
mie concretă.

anului

de funcționare a 
și agregatelor. Dar 
atît. Prin cele 20 de 
urmărește ca mun-

în cadrul cursurilor se pre
dau lecții de desen, matema
tică, fizică, mașini unelte, teh
nologie etc. Pe lingă proble
mele privind tehnica nouă și 
cunoașterea proceselor de pro
ducție se predau cunoștințe 
privind prețul de cost și căile 
de reducere a lui, căile de 
creștere a productivității mun
cii, noțiuni despre planul de 
producție, despre planul de a- 
provizionare, folosirea resur
selor interne etc.

IONEL MIREA 
corespondent voluntar

C. BÄRBÄCARU 
învățător

In pragul
Elevii din ultimul an al Șco

lii pedagogice din Arad se pre
gătesc pentru examenul de 
absolvire în urma căruia vor 
merge să-și exercite frumoasa

absolvirii
profesiune de învățător pe 
care și-au ales-o.

Examenele sînt grele, trebu
ie învățat zi de zi, cu perse
verență — ne-a spus dirigin
tele clasei, și fiecare se stră
duiește să urmeze întocmai a- 
cest sfat. Iat-o, bunăoară, pe 
Iuliana Gruiescu, una din ele
vele fruntașe ale clasei. Tot 
timpul și-l consacră studiului.

Am început repetarea mate
riei din anii II și III la Lim
ba română și la Istoria Romî- 
niei — spune ea. Credeam 
că o să fie cu mult mai greu, 
dar dacă ai învățat la timp 
toate lecțiile, e ușor.

La fel muncesc și ceilalți 
colegi printre care se numără 
Nicolița Păunescu, Vasile Tu- 
dosie, Trifon Mischie, Sabina 
Buzuriu. Ei vor să se prezinte 
la examen cit mai bine pregă-

tru clarinet 
compozitor 
A fost un 
participanții la discuție au a- 
preciat în unanimitate această 
lucrare, care atrăgea prin mu
zica ei sobră, prin expresivele 
ei linii melodice, tratate cu 
multă măiestrie în cel mai au
tentic stil polifonic, prin sono
ritățile discrete și sugestive, 
realizate din îmbinarea celor 
două instrumente soliste. Lu
crarea tipărită acum cîtva timp 
în excelente condiții grafice la 
Editura Muzicală a devenit „o 
piesă clasică", înscriindu-se cu 
succes în repertoriul celor mai 
Înzestrați clar ine tiș ti din țara
noastră.

încurajat de această izbîndă, 
Ștefan Niculescu compune 
prima sa simfonie, un amplu 
poem orchestral străbătut de 
puternice contraste : conținutul 
bucolic al primei părți, accen
tuatul tragism al părții de mij
loc și muzica robustă a finalu
lui. Prima audiție a acestei sim
fonii, la care și-au dat o pre
țioasă contribuție Orchestra 
simfonică a Cinematografiei și 
dirijorul ei Paul Popescu, s-a 
bucurat de un succes răsună
tor. Reluarea în bune condiții 
a acestui valoros Opus, la 
Timișoara, sub bagheta lui 
Mircea Popa, la Cluj de către 
Emil Simon și de curînd în Ca
pitală, de Orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii condusă de 
Caro! Litvin, precum și nume
roasele cronici elogioase ce au 
apărut Ia adresa lucrării în pa
ginile publicațiilor de speciali
tate, au demonstrat valoarea 
artistică a simfoniei căreia 
i s-a decernat de altfel de cu
rînd înalta distincție — Pre
miul Academiei R.P.R.

Alături de această simfonie, 
Ștefan Niculescu a abordat te
matica contemporană într-o se
rie de alte lucrări — „Cantata 
festivă" pentru cor de femei și 
orchestră, concepută pe ver
surile Ninei Cassian și o can
tată pentru cor mixt și orche
stră inspirată de versurile anti
războinice ale lui Gellu Naum. 

In ambele lucrări, autorul ni 
se înfățișează ca un creator 
matur, preocupat să îmbine un 
nou conținut, bogat în idei și 
sentimente, cu cele mai noi 
mijloace de expresie, specifice 
artei sonore a zilelor noastre. 
Dacă în Sonata pentru clarinet, 
precum și în simfonie, întîlnim 
șl anumite influențe din mu
zica lui Bartok și Hindemith, în 
aceste cantate însă, stilul ne a- 
pare mai cristalizat, mai origi
nal, datorită unei fericite și 
convingătoare sinteze obținute 
între perioada tîrzie enesciană 
și tot ce a creat arta muzicală 
modernă mai reprezentativ.

Ascultînd „Cantata festivă", 
interpretată la un înalt nivel 
artistic de către Mihai Guttman 
și Ansamblul Școlii medii de 
muzică din Cluj, cunoscutul 
compozitor, muzicolog și pia
nist ceh Ilja Hurnik a scris ur
mătoarele în revista pragheză 
Hudebny Rozheldy" i „Avem

bucuria să mai amintim și alto 
cîteva nume de compozitori ro- 
mîni — deocamdată doar nu
mele pînă ce vom cunoaște lu
crările lor: — Ștefan Niculescu, 
care a scris... o muzică atît de 
caldă și simplă, cum e Cantata 
pentru cor de femei și orche
stră". La Varșovia, criticul po
lonez Iosif Kanski scrie urmă
toarele în „Tribuna Ludu", după 
ce a audiat Cantata pe versuri 
de Gellu Naum, tălmăcită de 
reputatul dirijor Stanislaw Wis- 
locki: — „Această compoziție 
se caracterizează printr-un pu
ternic angajament ideologic și 
este o dovadă interesantă de 
unire a tradițiilor muzicale na
ționale cu cele mai moderne 
mijloace de expresie".

Ștefan Niculescu a mai com
pus o inspirată muzică de sce
nă la „Cartea cu Apolodor" de 
Gellu Naum — spectacol pre
zentat de Teatrul „Țăndărică" 
și premiat Ia Varșovia — și Ia 
piesa „Febre" de Horia Lovi- 
nescu, un luminos poem pentru 
voce și pian pe versuri de Za- 
haria Stancu, poeticul madri
gal „Floarea muncii" (recent

tipărit de Editura Muzicală) și 
înflăcărate cîntece ’ 
dedicate formațiilor 
amatori.

Un alt domeniu

de masă 
corale de

de activi
tate în care s-a impus Ștefan 
Niculescu este muzicologia și, 
în acest sens, studiile sale a- 
supra muzicii iui George 
Enescu reprezintă o serioasă și 
importantă contribuție adusă 
la cunoașterea tezaurului com
ponistic lăsat de marele lucea
făr al muzicii românești.

DORU POPOVICI

a.

delegației 
deosebită atenție 

tinerii din G.A.C. 
Ciorăști informa- 

în care se vorbea

SANA ABRUDEAN

Peste 5 milioane de pui

îi Intimpinä la

rivița roșie, seclia 
strungărie — vagoane.

De dimineața, cei 
trei țineri din colecti
vul postului utemist 
de control : Enea Ior
dan. Balea Constantin

și Balașu, Împreună cu maiștri și 
tehnicieni din secție, au pornii 
într-un raid-anchetă. Pretutindeni 
curățenia, piesele aliniate în jurul 
strungurilor, ținuta de lucru, oche
larii de protecție 
fiecare pas.

Ei, dar a fost 
cepul I Roșai ca 
teză copiind. Era 
atelierul, 
lucru. Și ieșea la iveală un rebut
— ti-aduci aminte, tovarășe ion 
Băcanu ? Sigur, asta s-a intimplat 
o singură dată, dar a tosl de-ajuns 
să nu se mai Intîmple pentru a 
doua oară, niciodată...

Dar, dumneata, tovarășe Gheor- 
ghe Nicolae ? La un aseme
nea raid-anchetă a iost gă
sită dezordine la strungul 
dumitale I Și destulă mur
dărie, nu-i vorbă. Pentru că 
una cu alta — dezordinea șl 
.murdăria — se împacă bine, 
pe undeva.., Dacă nu mă 
înșel, a apărut o caricatură 
atunci Ia gazeta postului u- 
temist de control. S-au 
strins toți să vadă cum a- 
răți acolo, în caricatură...

Dar iată, membrii postului 
utemist s-au oprit acum lin
gă Petre Gheorghiu, un ti- 
năr de 17—18 ani care 
șește tot, la apropierea 
Și să vedeți de ce. 
urmă cu cinci-șase luni, 
tre Gheorghiu, proaspăt 
solvent al școlii prolesiona 
le, a început să o ia razna. 
Mai întli, 
huni de 
cheiulete 
cu leafa 
la lucru, 
ral... La observațiile pe care ți le 
lac maiștrii sau tovarășii de vlrstă
— rățoieli, vociferări. Era clar că 
tînărul apuca pe drumuri tot mai 
nepotrivite. Inlîi a fost criticai 
printr-un articol, la gazeta de pe
rete a postului utemist. Dacă a- 
ceasla ar fi fost singura măsură, 
probabil că Petre Gheorghiu ar b 
ajuns... departe. Dar era vorba de 
îndreptarea unui tînăr caliiicat, cu 
posibilități multe de ridicare prin 
tre cei mai buni. Tînărul cu prici 
na a mai fost chemat și la una din 
acele ședințe-fulger în care, nu un 
singur Makarenko, ci un întreg co
lectiv — comitetul U.T.M., maiștrii 
virstnici — l-au judecat. Era cazul 
cel mai serios pe care îl aveau de 
îndreptat.

și altfel, la 
elevul prins 
în jurul tău 

erau tovarășii tăi

ro- 
lor.

In 
Pe 
ab-

niște „prieteni" 
hălăduială, apoi 

ca intre oameni 
lor, niște absente 
absente la liceul

in
ia 

tot 
de

Și postul utemist de control și-a 
dus activitatea încă maj departe. 
Prin comitetul de partid și U.T.M. 
al secției a fost luată legătura cu 
părinții tînărului. Și iată cum or
ganizația și părinții, școala, ate
lierul au alcătuit un mare colectiv- 
școală, pentru îndreptarea iui 
Petre Gheorghiu.

De atunci au trecut cîteva luni. 
Adevărat, intre timp a apărut ia 
gazeta postului utemist de control 
un articol scris de tov. Petre 
Gheorghiu. In acest articol, tînărul 
își face autocritica penlru acea pe
rioadă în care a constituit o pro
blemă pentru tovarășii lui și mul
țumește colectivului care l-a smuls 
de pe drumurile greșite pe care 
apucase. Se deosebește In 
cîteva cuvinte ale „eroului" 
plării de mai sus conștiința 
tivului din care face parte 
tuia îl este 
comportarea, 

lui...
De 

ghiu merge cu regularitate 
la liceul seral — e în clasa 
a VII l-a — si este un exem
plu bun pentru secție. Dar 
tratele său, care învață la 
școala tehnică de maiștri, 
vine lunar să se intereseze 
de comportarea lui, să stea 
de vorbă cu tovarășii lui de 
organizație, cu maiștrii. Și 
iată, controlul postului ute
mist înlîrzie aici, mai mult 
ca în alte părți...

Colectivul secției strungă- 
rie-vagoane, cu peste 80 la 
sulă muncitori tineri, se 
mândrește cu Jan Vasile, 
inovator de irunte al Uzine
lor „Grivița roșie“, cu frun
tași ca Balea Constantin 
sau Oprea Gheorghe. Forța 
colectivului, exemplul celor 
mai buni, se vădește în per
manentă, cu fiecare prilej.

Iată gazeta de perete a 
postului de control: o poezie închi
nată unor fruntași, la sfîrșit de 
trimestru și un articol care anali
zează, pe scurt, activitatea frunta
șului Pacenco Victor. Tot aici este 
popularizată și preluată inițiativa 
de la Uzinele „Tudor Vladimires- 
cu" privind organizarea locului de 
muncă, disciplina și atitudinea res
pectuoasă lată de muncitorii vîrsf- 
nici...

Membrii postului utemist de con
trol au pornit într-un nou raid- 
mehetă. Rezultatele bune înregis
trate dovedesc acum, încă o dată, 
torta și maturitatea acestui colec 
tiv, pentru că aici, ca pretutindeni, 
se dă lupta pentru calitate nu nu 
maj în producție, ci și în oamen-

aceste 
întîm- 
colec- 
și că-

obligat cu munca si 
cu Învățătura și vil-

atunci, Petre Gheor-

FLORENȚA ALBÜ

Redarea de noi terenuri agricul Iurii este una din importantele preocupări actuale ale colecti
viștilor din comuna Gorneni, raionul Drăgănești-Vlașca. Prin defrișarea unor arborele șl 

școaterea cioatelor ei au „cîștigat" în această primăvară încă 3 hectare de teren.

în acest an cooperația de 
consum livrează gospodăriilor 
agricole colective și membri
lor acestora peste 5 milioane 
de pui de o zi, venind în spri
jinul dezvoltării sectorului a- 
vicol, al bunei aprovizionări a 
populației cu carne și ouă.

Gospodăriile și colectiviștii

care au încheiat convenții cu 
cooperația de consum au și 
primit primele sute de mii de 
pui de o zi. Cele 130 de incu
batoare ale cooperației produc 
în special pui din rasa Rhode 
Istand, rasă renumită pentru 
producția mare de ouă și carne, 

(Agerpres)

Sosirea unei deh^ații 
de activiști 

ai Partidului 
Comunist Buigar

La invitația C.C. al P.M.R., 
în ziua de 11 aprilie a.c. a so
sit în țara noastră, în schimb 
de experiență, o delegație de 
activiști ai P.C. Bulgar, con
dusă de tov. Stoian Karadjov, 
membru al C.C. al P.C. Bul
gar.

La aeroport delegația a fost 
întâmpinată de tov. Petre 
Lupu, membru al C.C. al 
P.M.R., Constantin Lăzăres.cu, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., de activiști de partid.

A fost de față tov. Ivan Ki- 
nov, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al R. P. Bul
garia la București.

între noi artiștii“

„FIȘA
I

Roman- 
sprijină 
pe „lu- 
trebuie 

a

n peisajul extrem 
de variat al poeziei 
contemporane. lira 
lui Niculae Stoian 
iși are sunetul său 
aparte, cu rezo

nanțe care urcă treptele unei 
viguroase originalități. Poetul 
„zilelor care devin istorice“ 
exprimă, într-o nedisimulată 
tonalitate romantică, adevăru
rile epocii socialiste, 
tismul său declarat se 
pe certitudini intime, 
cruri categorice“. Aici
căutată vitalitatea robustă 
lirismului său patetic și de aici 
răzbate cu violență o atitudine 
polemică, împotriva oricărui 
compromis cu valori incerte, 
de fapt cu pseudovalorile. Ro
mantismul revoluționar se ma
nifestă în această zonă a „lu
crurilor categorice, l Ca mun- 
ții-n cerul clar de după ploaie“. 
Poetul are un fel al său de a 
recepta cu glas mare ideile, 
normele etice ale omului zile
lor noastre. Un optimism ira
diant înconjoară fiecare gest 
al său, fiecare gînd, chiar a- 
tunci tind printr-un reflex 
statornicit de o lungă tradiție 
natura cheamă tristețile : „Ia
răși vine toamna, după dati
nă / Pomii, vechi datornici, să-i 
despoaie: / Crengilor cu-aură- 
rii și platină / Să le smulgă cea 
din urmă foaie. / Numai nouă 
fruntea nu ne-o clatină, / Sub 
tristeți de gînduri nu ne-o-n- 
doaie“. Izvorul dispoziției lu
minoase, nostalgică uneori, 
dar niciodată alunecată în po
ză decepționistă, capătă pro-

PERSONALA“ de Niculae Stoian
iecție clară, definindu-și va
loarea, în „Declarația Dreptu
rilor Dragostei“. Hiperbola ini
mii — glob „cuprins de-a sen
timentelor rețea / De paralele 
și meridiane, / Pe care să se-n- 
scrie Dragostea“ corespunde ți
nui grandios act social. Pate
tismul nu este aici o modalita
te adoptată, ci un chip propriu 
de a comunica sentimente în 
„mărime naturală", la intensi
tatea lor maximă. Căci Nicu
lae Stoian nu este un poet al 
nuanțelor, al insesizabilelor re
flexe, Versul său descrie pro
iecții complete, globale, cate
gorice, într-o sentimentalitate 
izbucnită năvalnic, arareori

pierde severitatea în emfază, 
viziunea grandioasă, categori
că devine grandilocvență. („în
trecere“). In realitate, poetul 
este un sentimental voluntar, 
care-și transmite emoțiile în- 
tr-un ton major, la intensita
tea propriei simțiri. Receptiv 
mai ales la relieful proeminent 
nl semnificațiilor, el . caută și 
exprimă eroicul, sublimul, 
grandiosul. Acestea sînt, de 
fapt, în viziunea sa tumultuos 
romantică ipostazele normale 
ale „lucrurilor categorice”. Vi
ziune adecvată adevărurilor 
mărețe ale epocii noastre, sen
sului monumental al procesu
lui de făurire a noii conștiințe

anume afișare a originii sale 
țărănești, în care se ascunde 
nostalgia calmă după imagini
le din care s-a desprins, trans
mite bucuria adîncă a poetului 
în fața unei umanități în plină 
înflorire materială și spiritua
lă, unanimitate în care el își 
știe împlîntate „rădăcinile cîn
tecului” („Unde calc, țărîna 
talpa-mi arde, / Din adine spre 
sufletu-mi, cu jind, / Cresc a- 
tunci fremătătoare coarde, / 
Cîntecele-n mine risipind). Me
lancolia neacoperită este o sta
re activă, parcurgere tonică 
a unor reverii și delicii care 
n-au nimic comun cu pitores
cul agrest. Deși ciclul „Mi-s

cenzurată ori transfigurată în
tr-o metaforă sau simbol. Pros
pețimea tonului vine la el din 
marea căldură a propriei 
emoții, din incandescența 
idealului său exprimat într-un 
limbaj direct, neînvestmintat 
în imagine. Sînt poezii de un 
patos direct, agitatoric, (Fișă 
personală, Declarația Drepturi
lor 
ș.a.) 
magnetic în stare să însufle
țească, să mențină atitudinea 
activă la o flacără înaltă, mo
bilizatoare. Nu toate poeziile 
de acest fel ard însă cu aceeași 
intensitate. Unele cadențează 
un patos simulat, nu lipsit de 
obiect ci neintegrat unei stări 
lirice autentice. Eroul liric își

Dragostei, „Durigaș” 
înzestrate cu lirism

socialiste . Cum spuneam, o a- 
tare amplitudine poate aluneca 
în grandilocvență, în patos si
mulat (poetul nu reușește să 
ocolească totdeauna poza), dar 
vibrația la marile idei ale u- 
manismului socialist electri
zează multe versuri. Filonul 
patetic este încă insuficient 
valorificat, sînt destule versuri 
în acest volum care-și caută 
matca proprie; ele însă nu in
firmă autenticitatea unei sen
timentalități majore, ci denotă 
o modalitate nelucrativă, o 
spontaneitate ostentativă, re- 
mediabilă printr-un efort la
borios. E drept că afectarea 
unei spontaneități bine dozate 
conferă uneori o prospețime 
cuceritoare sentimentului, O

rădăcinile pierdute-n Bărăgan” 
nu-și reclamă realizările din- 
tr-o atitudine patetică declara
tă, și aici se manifestă prefe
rința poetului pentru stările a- 
fective nominale cu relief pre
cis, nedisimulate. Durerea, a- 
dlnc întipărită în suflet, stiv
uită de amintirea dramei lui 
Nicu-al lui Năstase, capătă ma
terialitate. Chipul acestuia de
vine simbol cu valori folclori
ce de blestem adresat unei 
lumi apuse, iar cintecul poe
tului : „Nu prohod de clopote 
pioase / Ci un strigăt ce irum
pe, viu, /Răzbunînd pe Nicu-al 
lui Năstase”.

Personalitatea, poetului 
Stoian șe manifestă viguros
spiritul cîntecului „strigat“, în

N. 
în

sensul unei absolute sincerități 
a sentimentelor.
poetică vine 
care poetul 
mentele, cu 
pentru a fi 
dăcinile pierdute-n Bărăgan / 
Și toate sentimentele-n afară; 
/ Inima mea de-aceea-i ca un 
lan / De floarea-soarelui în 
miez de vară“). Flacăra unei 
bune sentimentalități, ținînd 
de aceeași structură patetică 
amintită, tinde însă, de astă 
dată, să-și piardă prospețimea, 
înecată de un ton mic, de ro
manță sentimentală. Este peri
colul opus pozei — manifesta
tă, cum spuneam, într-un patos 
simulat, fals — dar la fel de 
străin poeziei autentice.

Că poetul își poate controla 
cu mai multă exigență prefe
rințele, rămînînd el însuși, o 
dovedește însă excepționala 
„Floare de toamnă” — una din 
cele mai frumoase poezii ale 
volumului.

Incontestabila vigoare a ver
surilor lui Niculae Stoian își 
merită în bună măsură pateti
ca viziune a poeziei bătăioase, 
neînfrînte, din „Meditație la 
toance“. („Cu căngi de valuri 
apriga viitoare / Din' munții 
inimii mi te desprinde, / Ca 
versurile veșnic temerare / 
Să ți le poarte — apoi în lungi 
colinde —...”). Condiția „lun
gilor colinde" este fixarea con
secventă a gîndirii sale poetice 
în zona „lucrurilor categorice“.

încărcătura 
din franchețea cu 
își expune senti- 
care se oglindește 
privit. („Mi-s ră-

JJ
Sala de festivități a Uzinelor 

„23 August” era, in după-amiaza 
zilei de 11 aprilie, plină de oa
meni. Strungari, mecanici, turnă
tori, ingineri, proiectanți — mii 
de constructori de mașini ai ma
rii uzine bucureștene asistau la 
spectacolul „Intre noi artiștii”, 
prezentat de un colectiv al Tea
trului satiric muzical „Constan
tin Tănase”. Artiștii scenelor bu
cureștene sînt adesea oaspeți ai 
colectivelor din uzine și fabrici. 
Dar deosebit de semnificativ a 
fost faptul că acest spectacol a 
fost în întregime inspirat din via
ța de zi cu zi a Uzinelor „23 
August”. Compozitorii Temisto- 
cle Popa și George Grigoriu, tex
tierii Angel Grigoriu, Romco 
Iorgulescu și Cornel Constanti- 
nescu, regizorul Nicolae Bunescu 
au stat multe zile în uzină, au 
ascultat părerile muncitorilor, 
co’aborind cu aceștia la reali
zarea spectacolului satiric „Intre 
noi artiștii”, a cărui conducere 
muzicală aparține lui Nicolae 
Patriciii.

Spectatorii au aprobat fie prin 
aplauze, fie prin hohote de rîs 
scenetele și cîntecele satirice care 
vizau direct pe codași, pe cei 
care se abat de la normele sănă
toase ale unui, colectiv de mun
că socialist. Membrii colectivului 
Teatrului. satiric muzical 
stantin Tănase' 
jurați cu 
din uzină,

„Con- 
i nu fost încon- 

căldură de spectatorii 
care le-au oferit flori.

( Agerpres)

----

C. STÄNESCU

de
Sesiune 
comunicări
și 11 aprilie a avutîntre 8

loc în Capitală o sesiune de 
comunicări tehnico-științifice 
a Trustului de prospecțiuni și 
explorări miniere din cadrul 
Ministerului Minelor și Ener
giei Electrice.

La sesiune au fost prezen
tate 19 comunicări pe proble
me de specialitate.

Au participat geologi și in
gineri din diferite întreprin
deri, cadre didactice din învă- 
țămîntul tehnic superior și alți 
specialiști.

(Agerpres)



Semnarea unui document privind

colaborarea economică
Extinderea

sudurii

intre R.P. Romină și R.P. Ungară
automate

între 9 și 11 aprilie 1963 au 
avut loc la București discuții 
între delegațiile Comitetului 
de Stat al Planificării al 
Republicii Populare Romîne și 
Comisiei de Stat a Planificării 
a Republicii Populare Ungare, 
în legătură cu problemele de 
colaborare economică și livrări 
reciproce de mărfuri între cele 
două țări, în perioada de pers
pectivă generală pînă în anul 
1980.

Pornind de la creșterea vo
lumului schimburilor din anii 
anteriori dintre Republica 
Populară Romină și Republica 
Populară Ungară, delegațiile 
au constatat cu satisfacție po
sibilitățile importante oare se 
prevăd în dezvoltarea și pe 
viitor a colaborării economice 
și a schimbului de mărfuri 
dintre cele două țări.

Lărgirea colaborării econo
mice urmează a avea loc pe 
baza necesităților și posibilită
ților economiei naționale a ce
lor două țări, în conformitate

cu principiile diviziunii inter
naționale socialiste a muncii, a 
avantajului reciproc și întra
jutorării frățești.

In urma convorbirilor care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră tovărășească și de înțele
gere deplină, s-a încheiat un 
document care a fost semnat 
din partea romină de tovară
șul Gheorghe Gaston Marin, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, președintele 
Comitetului de Stat al Pla
nificării, iar din partea ungară 
de tovarășul Dr. Miklos Ajtai, 
președintele Comisiei de Stat 
a Planificării a Republicii 
Populare Ungare.

La semnare au fost de față 
membri ai conducerii unor 
ministere economice, precum 
și membrii și experții celor 
două delegații. Au asistat și 
Jeno Kuti, ambasadorul Re
publicii Populare Ungare în 
Republica Populară Romînă, 
precum și membri ai amba
sadei.

în primul trimestru al anului 
întreprinderile industriale din 
regiunea Oltenia au realizat, prin 
sudură automată și semiautoma
tă, un volum de lucrări cu circa 
30 la sută mai mare față de cel 
din perioada corespunzătoare a 
anului trecut. La Uzinele meca
nice din Tr. Sevcrin, în prezent 
toate navele se asamblează prin 
sudură. Acest procedeu avansat 
de lucru a fost extins și la con
strucția vagoanelor de marfă. La 
Uzinele „7 Noiembrie" și „Elec- 
troputere" din Craiova, prevede
rile planului tehnic privind ex
tinderea sudurii automate au fost 
depășite.

Aplicarea acestui procedeu «- 
vansat de lucru a adus întreprin
derilor din regiune, economii în 
valoare de circa 100 000 lei, a 
contribuit la îmbunătățirea cali
tății produselor sudate și la creș
terea de 2—3 ori a 
ții muncii față de 
bișnuit de sudură.

productivită- 
procedeul o-

In laboratorul

Semnarea
unui protocol privind 

schimburile comerciala 
între R. P. Romînă 

și Italia

Construirea de noi drumuri 
în regiunea Ploiești

(Agerpree)

Școlii medii nr.

în ultimii trei ani, în regiu
nea Ploiești au fost construite 
peste 40 km de drumuri mo
derne. Alte drumuri comunale 
și raionale pe o lungime de 
1 700 km au fost pietruite. 
Experiența bună a secțiilor de 
drumuri ale sfaturilor popu
lare raionale Cislău, Ploiești 
și Tîrgoviște în aplicarea me
todelor înaintate de execuție, 
în organizarea de cariere pen
tru aprovizionarea cu piatră 
din apropierea șantierului și 
în reducerea pe această cale 
a prețului de cost la transpor

turi a fost generalizată și în 
celelalte raioane.

Anul acesta construcția de 
drumuri și întreținerea aces
tora se extinde mult. Sfatul 
popular regional a alocat pen
tru astfel de lucrări 26 mi
lioane de lei, sumă cu mult 
mai mare față de anul trecut. 
O contribuție de seamă la a- 
ceste lucrări o aduc cetățenii. 
De la începutul anului, ei au 
făcut prin muncă patriotică 
lucrări a căror valoare se ri
dică la peste 1 200 000 de lei.

(Agerpres)

Azi se deschide 
Turneul international 
de fotbal U. E. F. Ä.

Campionatele mondiale de tenis 
de masă

INFORMAȚII
Joî seara a sosit în Capitală 

Rosamond Gilder, critic tea
tral, vicepreședintă a Institu
tului inteinațional de teatru 
(I.T.I.), vicepreședintă a Aca
demiei naționale americane de 
teatru.

Pe aeroportul Băneasa se 
aflau reprezentanți ai Consi
liului teatrelor din Comitetul 
de stat pentru cultură și artă, 
ai Centrului național romîn 
pentru I.T.I., ai Asociației oa
menilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale.

Au fost de față reprezentanți 
ai legației S.U.A. în R. P. Ro
mînă.

•k
Cititorii bibliotecii Șantierelor 

navale din Galați, cîțtigătoarea 
primei etape a concursului pe țară

al bibliotecilor, au primit joi vizi
ta scriitorilor Radu Tudoran și 
Toma George Maiorescu.

Muncitori, tehnicieni și ingineri 
au discutat cu scriitorii despre 
operele acestora, au făcut pro
puneri privind crearea unor lu
crări inspirate din viața și munca 
lor.

★

Vn număr mare de oameni 
ai muncii din orașul Craiova 
au asistat joi seara la specta
colul în premieră cu piesa 
„Portretul“ de Al. Voitin, pre
zentat la Teatrul Național din 
localitate. Regia aparține lui 
Vlad Mugur de la Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ din 
București, iar scenografia gra
ficianului Benedict Gănescu.

(Agerpres)

Astăzi, 
lașul 
(SuSscx) are loc 
deschiderea fes- 
ivă a celei de-a 
16-a ediții a tur
neului interna
țional de fotbal 
U.E.F.A., rezer

vat echipelor de juniori. Primele 
meciuri se vor disputa miine pe 
stadioanele din Londra, Aldcr- 

[shot, Brentrord și alte orașe din 
[Anglia. Actuala ediție a turneu
lui U.E.F.A. reunește 16 echipe 
care, în prima etapă, vor juca în 
cadrul a 4 grupe după cum ur
mează : Grupa A : Grecia, R. F. 
Germană, Elveția, Scoția ; Grupa 
B: Italia, R. P. Ungară, Franța, 
R. P. Bulgaria; Grupa C: 
U.R.S.S., R. P. ROMÎNĂ, Olan
da, Anglia ; Grupa D : Irlanda 
de nord. Belgia, R. S. Ceho
slovacă, Suedia.

în semifinale se califică echi
pele clasate pe primul loc în 
cele 4 serii. Aceste meciuri vor 
avea loc ]a 20 aprilie ; ciștigăto- 
rul grupei A cu cîțtigătorul gru
pei C ți B cu D. Întîlnirea pen
tru locurile 3-4 se va desfășura la 
22 aprilie la Portsmouth, iar fina
la la 23 aprilie, în nocturnă pe 
stadionul Wembley din Londra.

Tinerii fotbaliști romîni vor 
susține miine prima întîlnire la 
Brentford cu echipa U.R.S.S. 
Meciul cu echipa Angliei, progra
mat luni, va avea loc pe marele 
stadion Highbury din Londra, iar 
cel cu Olanda în localitatea 
Guilford.

în o-
Bognor

Campionatele mondiale de tenis de masă au continuat joi în Palatul 
Sporturilor din Praga cu desfășurarea probelor de simplu. Campioana 
țării noastre Maria Alexandru a repurtat o frumoasă victorie între- 
cînd-o cu 3—1 (21—15; 9—21; 21—7; 21—13) pe Cen Min-cin (R. P. 
Chineză). Geta Pitică a dispus cu 3—0 (15, 6, 9) de Crosby (Noua 
Zeelandă) iar Ella Constantinescu a învins-o cu 3—0 (12, 9, 10) pe 
Chotras (S.U.A.). La masculin, Radu Negulescu l-a învins în turul doi 
pe Betrand (Belgia) cu 3—0 (3, 6, 8). Pentru turul trei s-au cali
ficat de asemenea, Giurgiucă și Rethi, După ce a dispus, cu 3—0 de 
Binh-hui (R. D. Vietnam), ,. Giurgiucă a cîștigat cu 3—0 (8, 12, 18) 
meciul cu Mihaleck (R. F. Germană). Rethi l-a întrecut cu 3—0 pe 
Turner (Jersey) și cu același scor pe Chergui (Franța). Cobîrzan a 
pierdut cu 0—3 la iugoslavul Korpa iar Szentivani a fost eliminat 

(0—3) de Bengsston (Suedia). La Bras (Franța) a cîștigat cu 3—0 
la Eleonora Mihalca. La dublu bărbați : Kuo Ciun-Kun, Cen Ciun-hai 
(R. P. Chineză) — Negulescu, Rethi (R.P.R.) 3—1. Întrecerile con
tinuă astăzi.

rul Espanol, pe care specialiștii îl 
consideră urmașul lui Garrincha și 
Nelsson (mijlocaș), selecționați în 
lotul pentru „mondialele" de la 
Londra (1966). Echipa este pregă
tită de celebrul antrenor Flavio 
Costa.

• Campionatul republican de 
box pe echipe programează sîm- 
bătă de la orele 19 în sala Floreas- 
ca meciul dintre echipele bucureș- 
tene Steaua și Metalul. Din rîndul 
echipei metalurgiste se remarcă 
campionul țării Andrei Olteanu 
(pană), N. Calița (semimijlocie) și 
Ghețu Velicu (semigrea). Steaua 
va prezenta cea mai bună formație 
in frunte cu C. Ciucă, N. Mîndrea- 
nu, H. Low și M. Ghiorghioni.

PE SCURT
• Etapa a II-a a competiției ci

cliste „Cupa F.R.C." a constat din- 
tr-o probă contracronometru indi
vidual pe distanța da 30 km. în
trecerea s-a desfășurat joi, pe șo
seaua București—Urziceni. Cel mai 
bun timp — 43’ 12” — a fost rea
lizat de dinamovistul Ion Cosma, 
care cîștigase și prima etapă.

Astăzi se desfășoară ultima eta
pă : București — Buftea — Plo
iești și retur (130 km) cu sosirea 
în jurul orei 11,45 în Piața Scìn
teli.

O La 19 aprilie va sosi !n țara 
noastră echipa braziliană de fotbal 
Flamengo din Rio de Janeiro. Fot
baliștii brazilieni vor întîlni la 21 
aprilie la Constanța pe Farul și la 
24 aprilie la București echipa o- 
limpică a țării noastre. Din echipa 
oaspete fac parte, printre alții, o 
serie de jucători celebri în frunte 
cu Didi, inter stingă, care a jucat 
în echipa braziliană în campiona
tul mondial din Suedia, Wanderle, 
mijlocaș, Gerson, unul dintre cei 
mai talentați interi brazilieni, tînă-

• In cadrul unui concurs inter
national ele atletism desfășurat la 
Natchitoches (statul Louisiana), a- 
tletul american John Pennel a sta
bilit un nou record mondial la pro
ba de săritură cu prăjina realizind 
4,97 m. Vechiul record în aer liber 
era de 4,95 m și aparținea tot lui 
Pennel, care-1 stabilise la 23 mar
tie anul acesta.

• Astăzi Încep la Gând în Bel
gia Întrecerile tradiționalei compe
tiții internaționale de scrimă „Cri
teriul Mondial al Tineretului". La 
această competiție tara noastră va 
Ii reprezentată de Ana Ene. Marina 
Stanca, Ileana Gyulal, Ionel 
Drlmbă și Mihai Tiu.

(Agerpres)

Ridicarea calificării—temeinic organizată!
(Urmare din pag. I) 

mecanici, instalatori, electri
cieni. E adevărat că muncito
rii care lucrează aici trebuie 
să aibă o pregătire cit mai 
complexă, ei fiind aceia care 
repară și întrețin toate utila
jele întreprinderii. Dar acest 
element comun nu presupune, 
de loc o „ridicare în comun a 
Calificării” lor ci, mai de 
grabă, crearea unor condiții 
pentru specializarea fiecărui 
muncitor.

Cum s-a ajuns la I.P.M.P.B. 
Pitești la această situație ? 
Practic lucrurile s-au petrecut 
așa. După ce cursurile au fost 
deschise, conducerea întreprin
derii nu a mai urmărit felul 
cum acestea se desfășoară. Pe 
întreprindere există o comisie, 
anume constituită care trebuie

să coordoneze și să îndrume 
permanent activitatea cursuri
lor. Membrii comisiei nu au a- 
sistat însă niciodată la lecții, 
pentru a vedea la ce nivel se 
desfășoară, cum predau lecto
rii, ce greutăți au cursanții și 
ce s-ar putea face ca aceste 
probleme să fie peste tot re
zolvate în bune condiții. A- 
ceasta a făcut ca unele cursuri 
să nu se bucure de sprijinul 
necesar și, în consecință, acti
vitatea lor să nu fie canaliza
tă în întregime în direcția 
scopului urmărit.

Organizația U-T.M. are me
ritul de a fi dezvoltat la tineri 
interesul pentru continua pre
gătire profesională. Acest lu
cru este demonstrat și de fap
tul că majoritatea tinerilor în
scriși la cursuri le frecven
tează cu regularitate. Numai

acest lucru nu este însă sufi
cient.

Comitetul U.T.M. cunoștea 
care sînt cerințele tinerilor, 
în ce privește perfecționarea 
cunoștințelor profesionale, și 
avea datoria să sesizeze con
ducerea întreprinderii pentru 
a lua măsuri de înlăturare a 
neajunsurilor existente. Din 
păcate, acest lucru nu a fost 
făcut.

Conducerea întreprinderii, 
comitetul U.T.M. trebuie să 
analizeze atent această pro
blemă și, pe baza situației de 
fapt, să stabilească măsuri 
concrete care să ducă la îm
bunătățirea activității cursuri
lor, la legarea lor de nevoile 
și sarcinile imediate al pro
ducției, astfel încît ele să aibă 
o eficiență cît mai mare.

F. hazlie această poveste pe care educatoarea le-o spune copiilor ? Nu-i greu de ghicit. E 
suficient să-i privim pe acești puști, din comuna Gîngiova, re giunea Oltenia.

Foto : I. CUCU

J elevi din clasa 
ț completează

I
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teoretic».

La Ministerul Comerțului Ex
terior s-a semnat joi un protocol 
pentru stabilirea listelor de măr
furi pe anul 1963 în baza acor
dului comercial de durată înche
iat între R.P. Romînă și Italia 
pe perioada pînă în 1965.

La semnare au participat Mi- 
hail Petri, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, precum 
și funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe ți 
Ministerul Comerțului Exterior.

Au fost de față dr. Alberto 
Paveri Fontana, ministrul Italiei 
în R.P. Romînă, și membri ai 
legației.

Listele pe 1963 prevăd o creș
tere însemnată a livrărilor reci
proce față de anul precedent. 
Produsele chimice, tractoarele, 
mașinile-unelte, produsele side
rurgice, ale industriei lemnului, 
bunurile agro-alimentare se nu
mără printre principalele mărfuri 
romînești ce vor fi exportate în 
Italia. în schimbul acestora vor 
fi achiziționate din Italia insta
lații, mașini și utilaje pentru in
dustria petroliferă, chimică și 
alte ramuri, produse siderurgice, 
chimicale și coloranți, produse 
agro-alimentare și altele.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de M. Pe- 
trescu, director în Ministerul 
Comerțului Exterior, iar din par
tea italiană de Giovanni Lucio- 
lli, ministru plenipotențiar, direc
tor în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

(Agerpres)

„Să facă ochii mari
(Urmare din pag. I)

cu riscul de a exagera în cali
ficările sale :

„Ce înțelegi dumneata, dom
nule, prin cuvîntul „zestre” '< 
Nu-ți ajung sinceritatea și dra
gostea unei femei, ce mai vrei 
altceva ? Sau inima ta, primiti
vă, vrea zestre materială pen
tru a-ți crea condiții de a trăi 
în lux și desfrîu pe socoteala 
altcuiva ?... Nu ți se pare că ai 
cam căzut în somnul fățărniciei 
și al îngîmfării

Iar tovarășul Macarie din 
Cugir, om cu înțelegere foarte 
largă, după ce scrie că este po
sibil ca ușurința și îngîmfarea 
tînărului să fie trecătoare și că 
„mai tîrziu, cînd vînturile atît 
de nestatornice ale anilor, se 
vor mai fi potolit și gîndindu-se 
la soția sa o va regreta”, în
cheie totuși sever spunînd că : 
„In zilele secolului contempo
ran, nu se poate trăi fără o 
înaltă ținută etică, fără dragos
te și fără cinste”.

Calitatea sentimentelor care 
stau la baza comportării erou
lui nostru nu scapă nici unui 
cititor. Indiferent 
mentele tînărului 
lui erau sau nu 
intimitatea vieții 
Ie, faptul că aceste sentimente 
au putut îmbrăca forme de 
manifestare atît de inferioare, 
iată ceea ce Ii se pare cititori
lor respingător.

„Eu i-aș recomanda tovară
șului — scrie foarte plastic fa
milia Toma V. Nicolae — de la 
1. F. Agăș-Bacău, ca : egoismul, 
goana după titluri, să divorțe
ze personal de ele și nu de so
ție”.

Dar cel mai grav preocupat 
de problema pe care o ridică 
scrisoarea Anei R. pare a fi 
tovarășul Ion Chirie, muncitor 
la Uzinele de tablă subțire din 
Galați: „Tovarăș de generație 
cu eroul nostru’’.

„Iți voi vorbi de un om care 
are astăzi 37 de ani și care s-a 
căsătorit acum 12 ani, pe cînd 
era lăcătuș la Uzina Mecanică 
din Galați. A fost întîi trimis 
la o școală de partid, apoi timp 
de 6 ani a colindat toate sate
le regiunii, dueîndu-și la înde
plinire sarcinile trasate de 
partid. In ceasurile de noapte, 
după ce își termina treburile 
din ziua în curs, acolo, în satul 
în care abia ajunsese, într-o 
cameră cu lampă, scotea din 
servietă manualele de școală și

dacă senti- 
iață de soția 
justificate în 
lor persona-

Ï6

Învăța. în aceeași perioadă el 
nu a dormit niciodată pe sătu
rate. Dar cît de obosit, cît de 
departe ar fi fost, cîte sarcini 
ar fi avut, el nu uita niciodată 
să trimită soției sale, cel puțin 
un buchet de Hori, fie la ziua 
ei de naștere, fie Ia alte zile de 
însemnătate în viața lor perso
nală. Stimatul meu tovarăș de 
generație, acest om a reușit în 
4 ani de zile să absolve la fără 
frecvență două școli; școala 
medie și școala tehnică de 
maiștri. A fost lector, a avut 
munci importante în aparatul 
de stat și de partid, dar în pu
ținul său timp liber nu și-a ți
nut niciodată soția acasă, soție 
care avea mai puține studii de- 
cît soția dumitale. Astăzi el 
este student în București, cu 
alte cuvinte ți-e coleg și, vezi, 
el are părul aproape alb și este 
mult mai în vîrstă decît tine, 
dar el este tovarășul meu de 
generație și nu dumneata”.

Fenomen semnificativ și re
velator în scrisorile-ecou pri
mite de redacție, nu s-a găsit 
nici unul care să-l apere, să-l 
scuze, sau să-i găsească erou
lui nostru circumstanțe ate
nuante. Faptul că părinții au 
concepții înapoiate nu-i ușu
rează tînărului soț răspunde
rea. Soțul s-a căsătorit cu soția 
și nu cu părinții. Destinul noii 
familii cade în sarcina directă 
a celor care au constituit-o, iar 
concepția despre familie tre
buie să izvorască din idealuri
le mari ale societății noastre 
socialiste, și la temelia ei să stea 
generozitatea și sinceritatea în 
relații și în sentimente, grija 
și atenția reciprocă. Acestea 
dau curaj, putere, bărbăție și 
entuziasm, fără de care viața 
este searbădă. Iar celui care se 
află în pragul maturității, și 
are iluzia că poate ignora a- 
ceste sentimente, trebuie să 
știe că foarte rapid îl așteaptă 
singurătatea și izolarea, și în 
cele din urmă bezna morală. Și 
de acest final tragic va fi vi
novat în primul rînd el însuși,

Rămîne deschisă însă, în le
gătură cu acest caz, o proble
mă: răspunderea 
Fiindcă după cum 
influența concepției 
noii familii, poate 
mite condiții hotărîtoare atît 
în sens pozitiv i 
negativ. Despre 
însă vom vorbi 
viitor la această

părinților, 
s-a văzut, 

lor asupra 
fi în anu-

cît și în sens 
acest aspect 
într-un articol 

i rubrică.

omitetul raional 
U.T.M. Segarcea, 
cu sprijinul și sub 
conducerea comi
tetului raional de 
partid, a organizat 
de curînd o in

teresantă consfătuire a tineri-
lor crescători de animale din 
raion. Au fost prezenți: îngri
jitori fruntași, secretari ai or
ganizațiilor U.T.M. din G.A.C. 
și sectoarele zootehnice, ingi
neri și medici veterinari, 
membri ai consiliilor de con
ducere din G.A.C., activiști ai 
U.T.M. Scopul consfătuirii : 
generalizarea experienței va
loroase a organizațiilor U.T.M. 
în mobilizarea tineretului la
dezvoltarea șeptelului proprie
tate obștească, la sporirea ba
zei furajere, însușirea meseriei 
de crescători de animale.

Sarcina principala — 
sporirea șeptelului
Din referatele prezentate s-a 

desprins că gospodăriile agri
cole colective din raionul Se
garcea și-au sporit cu fiecare 
an efectivele de animale pro
prietate obștească- Creșterea 
șeptelului a fost însoțită pre
tutindeni de o sporire însem
nată a veniturilor gospodă
riilor colective. Numai în 
anul 1962, din acest sector, 
G.A.C. Goicea Mare a realizat 
venituri bănești însumînd 
peste 1.000.000 de lei, cea din 
Măceșul de Sus la fel, iar pe 
întreg raionul valoarea totală 
a veniturilor realizate din 
zootehnie se apropie de 
12.000.000 lei.

Totuși, sporirea șeptelului, 
au arătat vorbitorii, nu s-a 
realizat pe măsura posibilități
lor și a necesităților existente.

La fiecare gospodărie agricola colectiva- 
sectoare zootehnice bine dezvoltate

Folosite mai bine, aceste posi
bilități trebuie să ducă anul a- 
cesta la creșterea numărului 
taurinelor la 19.000 de capete, 
din care aproape 7.400 vaci și 
juninci, cel al porcinelor la 
31.000, din care scroafe pentru 
prăsilă cel puțin 5.000 de ca
pete, al ovinelor la aproxima
tiv 95.000, iar al păsărilor mat
că la peste 180.000.

— Sînt sarcini deosebit de 
importante, a arătat tov. Ena- 
che Dan — vicepreședintele 
consiliului agricol raional, la 
a căror realizare voi, tinerii 
puteți aduce o contribuție în
semnată. Organizațiile U.T.M. 
au acumulat de acum o expe
riență valoroasă în mobiliza
rea tineretului la dezvoltarea 
șeptelului, proprietate obșteas
că. Peste 600 de tineri lucrea
ză ca îngrijitori de animale ; 
cu forțele tineretului anul tre
cut s-au însilozat 22.000 tone 
furaje. La peste 2.400 ha de 
pășuni și izlazuri tinerii au e- 
fectuat prin muncă patriotică 
lucrări de Întreținere în scopul 
creșterii producției de masă 
verde la hectar. Experiența 
bună va trebui să fie mai larg 
popularizată, mai bine valori
ficată în acest an.

O mare răspundere revine 
tinerilor crescători de animale 
întrucît cea mai mare parte 
din sporul șeptelului se va 
realiza pe baza prăsilei pro
prii. Va trebui să sporim baza 
furajeră pentru a asigura o 
abundență de furaje în hrăni- 

rea animalelor și să creăm re
zerve în fiecare gospodărie 
colectivă. Pentru aceasta e ne
cesar să asigurăm realizarea u- 
nor producții mari de cereale 
și în primul rînd, de porumb. 
Vom extinde suprafețele cul
tivate cu lucernă, trifoi, ma
zăre, soia, sorg și alte plante 
de nutreț bogate în proteină. 
De asemenea, vor fi extinse 
culturile duble și intercalate, 
care măresc rezervele de fu
raje, iar randamentul pășuni
lor și izlazurilor trebuie ridi
cat în continuare prin efectua
rea unor lucrări simple de în
treținere (curățire, grăpare, 
reînsămînțare etc). Iată ce 
sarcini ne stau în față.

Cum să organizăm 
prăsila proprie

Cei aproape 200 de partici- 
panți Ia consfătuire au vizitat 
fermele de animale ale G.A.S. 
Segarcea. In grajd vacile sînt 
lotizate în funcție de producția 
obținută, iar în dreptul fiecă
reia se află o tăbliță în care 
sînt înscrise numele, producția 
de lapte (producția medie rea
lizată în anul 1962 pe întrea
ga fermă a fost de 3.100 litri 
pe cap de vacă furajată), data 
fătării și data montării. La in
trare se află afișat rețetarul 
de furaje care se schimbă lu
nar sau trimestrial, după caz, 
valabil pentru întreg efectivul 
de animale. După cum ne re
latau îngrijitorii, acesta este 

doar un ghid, e rețetarul pen
tru producția medie, fiindcă 
rațiile de furaje ce se adminis
trează diferă de la lot la lot, 
în funcție de producția reali
zată. Pentru fiecare litru de 
lapte în plus, se adaugă cîte 
0,5'unități nutritive.

— In anii” următori, a arătat 
tov. Petre Dincă, inginerul 
zootehnic al gospodăriei, vom 
spori foarte mult numărul va
cilor pentru lapte. Anul aces
ta, de pildă, vom ajunge la 
aproximativ 550 vaci, iar în

Consfătuirea tinerilor crescători 
de animale din raionul Segarcea

1965 la aproape 2.000 de ca
pete. Sporirea efectivelor se 
va face numai pe seama pră
silei proprii.

Iată cîteva din măsurile or
ganizatorice inițiate pentru a- 
tingerea acestui obiectiv:

Vacile gestante, cu două 
luni înainte de fătare, sînt în
țărcate și li se administrează 
o rație de furaje din care sînt 
scoase suculentele pentru a se 
evita îmbolnăvirea ugerului. 
Cu 15 zile înainte de fătare, 
și 15 zile după, sînt introduse 
la maternitate pentru că aici 
se asigură condiții igienice 
corespunzătoare, iar vițelul se 
hrănește numai eu lapte de 
la yaca mamă. Pentru »pro

ducție sînt oprite toate vițele- 
le. Se opresc și tăurașii care 
provin de la vaci cu peste 
4.000 litri de lapte. Timp de 
3 zile vițelul se hrănește di
rect de la mamă, iar după a~ 
ceea la biberon.

Pînă la două luni, sînt re
partizați spre întreținere unui 
îngrijitor specializat. Sporul 
mediu zilnic în greutate este 
de 0,850 kg. După două luni 
în furajare se introduce lap
tele tras. Experiența arată că 
introducerea mai timpurie în 

alimentație a laptelui tras nu 
influențează negativ asupra 
creșterii în greutate a vițeilor, 
deoarece după smîntînire nu 
se diminuează cantitatea de 
calciu din lapte. Mai trebuie a- 
dăugat că vițeii sînt îngrijiți 
cu foarte mare atenție. In pa
docurile lor, ca de altfel peste 
tot, este foarte curat, în com
poziția rațiilor ce li se admi
nistrează se găsesc furaje de 
foarte bună calitate (finul, lu
cerna etc.). In acest fel obți
nem exemplare viguroase, care 
dezvoltă și conservă cele mai 
bune calități ale mamei. Iată, 
prin urmare, lucruri obișnuite 
ca» m pot aplica ușor in tas

te gospodăriile agricole colec
tive.

Participanții au pus nume
roase întrebări la care gazdele 
au răspuns cu multă atenție. 
Așa, de pildă, cei de la gos
podăria colectivă din Bîrca au 
arătat că, în linii mari, și ei a- 
sigură cam aceleași rații de 
furaje, uneori administrînd 
chiar mai multe concentrate, 
au aceleași rase de vaci și to
tuși producția de lapte este 
mai mică. Care este cauza ?

— In realizarea unei pro
ducții mari de lapte, a arătat 
tov. Petre Dincă, intervin și 
alți factori ; de pildă, în fura
jare nu trebuie mers pe linia 
administrării de rații șablon, 
privite doar sub aspectul asi
gurării numărului de unități 
nutritive, ci trebuie întocmite 
rații cît mai variate pe care a- 
nimalele să le consume cu pof
tă. Noi nici nu dăm concentra
te la vacile care dau producție 
pînă la 2.000 litri de lapte. A- 
poi, trebuie respectat cu stric
tețe programul de grajd. Mul
sul să se facă la ora exactă, 
operație pentru care vacile 
trebuie pregătite prin spăla
rea și masarea ugerului. In 
timpul mulsului n-au ce 
căuta în grajd persoane 
străine în afară de mulgători.

Cu ce contribuie 
tinerii

Discuțiile au continuat în 
«elă, Aproximativ 20 de par- 

ticipanți au vorbit despre ex
periența acumulată, insistînd 
mult asupra a ceea ce și-au 
propus să facă în continuare 
pentru a contribui la sporirea 
șeptelului, proprietate obștea
scă.

— Anul trecut — a arătat 
Cebuc Gheorghe din comu
na Goicea — pentru construi
rea de adăposturi pentru a- 
nimale, tinerii au confecționat 
peste 34.000 de bucăți de chir
pici și au transportat în în
tregime balastul necesar con
strucțiilor. Anul acesta, orga
nizația noastră va mobiliza ti
neretul la confecționarea, prin 
muncă patriotică, a întregului 
necesar de chirpici, aducînd 
pe această cale gospodăriei 
economii în valoare de 90.000 
de lei.

Tinerii din comuna Gighera 
vor participa la însilozarea în
tregii cantități de furaje pla
nificate pentru acest an, din 
care prin muncă patriotică 
1.500 tone, folosind în mare 
măsură și ierburile de baltă.

— Noi, a arătat tov. An
drei Ștefan, ne-am angajat în 
fața organizației de partid și 
conducerii gospodăriei ca în
treaga suprafață de pășune și 
izlazuri să fie întreținută nu
mai cu forțele noastre, prin 
acțiuni de muncă patriotică. 
Am și trecut la fapte. In zile
le de 21—22 martie 1963, toți 
tinerii din gospodărie au par
ticipat la îndiguirea a 700 de 

ha izlaz pentru a feri aceas
tă suprafață de inundații și a 
spori producția de masă ver
de. Este doar începutul. Ac
țiuni de muncă patriotică la 
întreținerea pășunilor pentru 
sporirea producției de iarbă 
vom întreprinde de-a lun
gul întregului an, pe toată su
prafața.

Tinerii din Gîngiova, Bîrca, 
Măceșul de Sus, Goicea, din 
toate comunele din raion au a- 
rătat că vor depune eforturi 
susținute pentru sporirea șep
telului. La sfîrșitul consfătui
rii, propunerile și sugestiile au 
fost concretizate astfel:
• In acest an, numărul ti

nerilor ce vor fi recomandați 
să lucreze în sectorul zootehnic 
va crește cu încă 140, punîn- 
du-se mare accent pe reco
mandarea fetelor.

» Tinerii vor curăța și în
treține peste 6.000 hectare de 
pășuni.

• Tinerii colectiviști vor 
contribui la îndeplinirea și de
pășirea planului de însilozări 
(100.000 de tone), valorificind 
pe lîngă plantele cultivate, toa
te rezervele vegetale care pot 
intra în hrana animalelor.

• Toți tinerii din sectorul 
zootehnic vor participa la în- 
vățămîntul agrozootehnic de 3 
ani și la diferitele conferințe 
pe teme zootehnice ce se vor 
ține la căminele culturale.

• In toate sectoarele zooteh
nice se vor amenaja biblioteci 
de specialitate, iar cărțile noi 
ce tratează probleme privind 
creșterea și întreținerea ani
malelor vor fi larg populari
zate în rîndul tinerilor din 
zootehnie.

V. BARAC



■

Din viața
(onvorDirc

și R. D. Germană
cu cosmonauti!

Răsfoind buletinul
informativ al U. I. S.

ltimele două nume
re ale buletinului 
de informații editat 
de Uniunea Inter
națională a Studen
ților ne oferă o di
versitate de știri in

teresante despre viața și lupta 
studenților lumii.

Două informații din două țări 
diferite ne vorbesc despre unul 
și același lucru : despre piedicile 
ce se pun în fața fiilor oameni
lor muncii din aceste țări atunci

la lagărul de concentrare de la 
Puerto Deseado unde sînt supuși 
unui regim de exterminare. Gru
puri de huligani fasciști, înarmași 
și instruiți de poliția federală, au 
asasinat-a pe Norma Beatriz Me-

făcut grevă. La Toyama, au fost 
declanșate două greve studențești 
de protest într-o singură lună.

Numeroase sînt informațiile 
din diferite colțuri ale lumii 
care oglindesc participarea stu
denților la acțiunile în sprijinul 
păcii. Astfel, o știre din Belgia, 
vorbește despre marșul „anti-nu- 
clear” organizat de studenții bel
gieni. Acest marș în sprijinul 
ideilor păcii și dezarmării s-a în
cheiat printr-un mare miting des
fășurat la Bruxelles sub lozinca :

Circa trei sute de membri ai Mișcării studenților universitari belgieni partizani ai tnvața- 
mîntului în limba franceză au organizat un miting în piața Brouckere pentru a atrage a- 

tenția asupra revendicărilor lor. In fotografie: Aspect din timpul mitingului.

BERLIN 11 (Agerpres). — 
La 11 aprilie a.c. a fost sem
nat, la Berlin, protocolul pri
vind livrările reciproce de 
mărfuri pe anul 1963 între Re
publica Populară Romînă și 
Republica Democrată Germa
nă.

Pe baza acestui protocol, Re
publica Populară Romînă va 
livra : instalații de foraj și di
verse alte utilaje petrolifere, 
vagoane, mașini și utilaje di
verse,''produse petrolifere, pro. 
duse ale industriei chimice și 
industriei lemnului, fructe 
proaspete și prelucrate, legu
me, diverse bunuri de larg 
consum etc.

La rîndul său, Republica 
Democrată Germană va livra : 
mașini și utilaje pentru indu
striile : chimică, alimentară, 
textilă, mașini de construcții 
și rutiere, produse optice și de 
mecanică fină, produse chimi-

ce, cauciuc sintetic, celofibră, 
laminate din oțel, diverse bu
nuri de consum etc.

Tratativele s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de Valentin 
Steriopol, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, și din 
partea germană de Fritz Koch, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior și intergerman.

La semnarea protocolului au 
fost de față Johanis Konig, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe al R.D.G., Erwin 
Kerber, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și inter
german, precum și membrii 
ambelor delegații.

A participat Ștefan Cleja, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Romîne în Republica 
mocrată Germană.

Gagarin și Titov
II (Agerpres). — 
în orășelul cos-

De-

»? Le Monde“ despre situația

Civintarea lui Fidel Castro
HAVANA 11 (Agerpres). — In 

seara <le 10 aprilie, primul mi
nistru al Cubei, Fidel Castro, a 
rostit o amplă cuvîntare în fața 
participanților la Congresul în
vățătorilor, adunați în sala ma
relui teatru „Chaplin” din Ha
vana. Analizînd sarcinile în do
meniul educării tinerei generații 
în spiritul marxism-leninismului, 
Fidel Castro a arătat că fiecare 
revoluționar trebuie să-și însu
șească profund teoria și practica 
marxist-leninistă, pentru a înțe
lege just fenomenele și eveni
mentele sociale și pentru a lua 
hotărîrile necesare.

Analizînd dezvoltarea revolu
ției cubane, Castro a subliniat 
că ea se îndreaptă pe calea în
tăririi unității și a forțelor revo
luționare. Acum are loc destră
marea și fărîmițarea continuă a

din

cînd vor să urmeze o școală supe
rioară.

Potrivit datelor publicate de 
Asociația Canadiană a Învăță
mântului costul anual al studiilor 
universitare din Canada se ridică 
la circa 35 la sută din cîștigul 
mediu anual al unui muncitor ca
lificat. Drept consecințe, în uni
versitățile canadiene procentul 
fiilor de muncitori este de... 2 
la sută. In „Statisticile asupra 
învățământului” publicate de 
Ministerul britanic al educa
ției se arată că procentul fiilor 
de muncitori in școlile superioa
re din Anglia a variat în perioa
da 1952-1962 între 2 și 4 la sută.

O știre din Iran semnalează 
faptul că în actualul an univer
sitar alocațiile pentru învăță- 
mîntul superior — și piuă acum 
foarte anemice — au fost reduse 
la jumătate. Drept urmare au 
fost închise o seamă de facultăți 
și suprimate unele catedre. A- 
tunci cînd studenții au manifes
tat la Teheran împotriva acestei 
politici, cotidianul „Etelaat” îi 
avertiza într-un editorial: „Învă
țământul superior nu vă poate 
duce decît la mizerie. E pierde
re de timp și nu un mijloc de a 
reuși în viață”. Rejerindu-se la 
acest avertisment, buletinul stu
denților iranieni „Paygah” — 
care a relatat faptele citate — 
conchide pe bună dreptate : 
„Este o culme a cinismului”.

Semnificative sînt datele cu
prinse într-o știre din Hanoi. Se 
arată că în actualul an universi
tar numărul studenților din R.D. 
Vietnam este de 17 ori mai mare 
decît cel de pe vremea regimului 
colonial. Numai una din școlile 
pedagogice care funcționează la 
Vinh a format pînă acum de 23 
de ori mai mulți profesori decît 
totalul profesorilor pregătiți în 
(ară în cei 80 de ani de domi
nație colonialistă !

Mai multe informații cuprinse 
în Buletinul editat de U.I.S. se 
referă la măsuri anti-democrati- 
ce, de terorizare a elementelor 
progresiste din universități în u- 
nele țări capitaliste.

„Un val de teroare și persecu
ții împotriva studenților progre
siști s-a dezlănțuit în Argentina 
— se arată într-o scrisoare a Co
mitetului Executiv al Fede
rației Universitare Argentiniene 
(F. U. A.) Numeroși studenți 
au fost condamnați la închisoa
re pe termene între 15-25 de ani. 
Unii dintre ei au fost deportați

lena și au torturat-o pe Graciela 
Sirota, militante progresiste, frun
tașe 
tru 
lui.

O 
Sud 
file 
număr de 108 studenți din ora
șul Ca Lanh, acuzați că „nu sînt 
devotați regimului lui Ngo Dinii 
Diem". Mulți dintre acești stu
denți au fost torturați în chip 
bestial și mutilați pentru întrea
ga viață.

Cîteva relatări extrase din bu
letinele ce apar în diferite uni
versități japoneze ne dau o ima
gine a puternicei mișcări ce o 
desfășoară studenții japonezi 
împotriva proiectatei legi „asu
pra controlului universității”. 
Legea aceasta, menită să ducă la 
înăbușirea oricărei acțiuni a stu
denților pentru apărarea intere
selor lor, a ridicat un puternic 
val de protest în toate universi
tățile Japoniei. Studenți aparți- 
nind unui număr de peste 30 de 
asociații studențești din 20 de o- 
rașe au declarat greve de protest 
și au ieșit la demonstrații de stra
dă. Poliția a atacat cu brutalita
te pe tinerii demonstranți și a o- 
perat numeroase arestări. Acțiu
nea studenților a continuat însă 
și a crescut în intensitate. La mi
tingurile și marșurile de protest 
ale studenților din Tokio, Kioto, 
Osaka, Sapporo, Otaru și alte 
centre universitare au luat parte 
35 000 de studenți. La Fukuoka, 
Hokkaido, Kiuschiro studenții au

ale luptei studențești pen- 
democratizarea învățăniîntu-

informație din 
relevă faptul 
diemiste au întemnițat

Vietnamul de 
că autorită- 

un

„Pace — nu bombe atomice
Din Franța se relatează des

pre mitingurile de protest ale 
studenților din Paris și J~ 
deaux împotriva bazelor de 
strucție ale Bundeswehrului 
teritoriul francez.

O informație amplă relevă 
ternica mișcare a studenților 
Porto Rico împotriva bazelor 
litare ale S.U.A. care ocupă a- 
proape 20 la sută din suprafața 
acestei țări. Studenții au postat 
trei săptămâni de-a rîndul piche
te de protest în fața diferitelor 
baze militare americane. O mare 
demonstrație a fost organizată în 
fața principalului centru militar 
american — Fort Brook — lite
ralmente asediat de tinerii demon
stranți. Cu toată concentrarea de 
forțe polițienești (peste 600 de 
polițiști și soldați) în pofida a- 
tacurilor brutale ale poliției, stu
denții au ținut sub un adevărat 
asediu baza de la Fort Brook și 
o zi întreagă militarii americani 
n-au putut 
zei. Tinerii 
pancarte pe 
vrem arme 
Rico”, „Nu 
Hiroșima”, , 
zele militare ale S.U.A. 
mîntul portorican 1”.

...Am spicuit doar cîteva 
informațiile și relatările 
din diferite colțuri ale lumii și 
înmănunchiate în Buletinul de 
informații editat de U.I.S. Sînt 
aici oglindite aspecte variate din 
viața și lupta studenților lumii.

Raportul Comisiei

Ciocniri armate

în capitala Venezuele!
CARACAS 11 (Agerpres). — 

Agențiile de presă anunță noi 
ciocniri între poliția din Ca
racas și membri ai Frontului 
de eliberare națională din Ve
nezuela. Potrivit agenției U- 
nited Press 
tr-o clădire, 
Caracasului, 
rit un grup 
cestui front 
împotriva lor. Cei din clădire 
s-au apărat și apoi s-au îm
prăștiat ieșind pe ferestre și 
pe acoperiș. Lupta a durat a- 
proximativ 4 ore. Poliția a 
cerut ajutorul forțelor arma
te, astfel îneît în cartierul în 
care a avut loc ciocnirea se 
aflau aproximativ 300 de sol
dați, care arestau orice trecă
tor. Circulația a fost oprită în 
acest cartier.

Potrivit agenției 
Press Internațional,

International, în- 
chiar în centrul 
poliția a descope- 
de membri ai a- 
și a deschis focul

United 
forțele 

polițienești și trupele au ares
tat în total 200 de persoane. 
Mai multe persoane au fost 
rănite.

Bor- 
in- 
pe

pu- 
din 
mi-

ieși din incinta ba- 
demonstranți purtau 

i care scria: „Nu 
t atomice în Porto 

vom admite, o nouă 
„Să fie lichidate

pe
ba- 
pă-

din 
sosite

Economice O.N.U
pentru Europa

LONDRA 11 (Agerpres). — 
Comisia Economică O.N.U. 
pentru Europa a dat publici
tății un raport cu privire la 
evoluția situației economice în 
țările Europei occidentale în 
cursul anului 1962. In acest 
raport se subliniază în spe
cial că Marea Britanie este 
țara vest-europeană care pre
zintă imaginea cea mai nefa
vorabilă în ce privește situa
ția economiei sale în anul care 
a trecut.

In general, în raport se con
stată că, fără excepție, inve
stițiile în diferite ramuri ale 
industriilor țărilor vest-euro- 
pene au scăzut în cursul anu
lui trecut. In schimb costul 
vieții a crescut în cele mai 
multe dintre aceste țări cu 4 
pînă la 5 la sută față de anul 
1961 și în cele mai multe din 
ele indicele costului vieții era 
în 1962 cu 7 pînă la 12 la sută 
mai mare decît în 1958,

forțelor contrarevoluționare 
afara Cubei.

în prezent, imperialiștii 
nevoiți să mediteze bine asupra 
acțiunilor lor, politica lor a în
cetat să mai coincidă cu acțiuni
le nesăbuite ale contrarevoluțio
narilor.

înseamnă oare aceasta că im
perialiștii au renunțat la planu
rile lor de agresiune împotriva 
Cubei ? Deocamdată nu consta
tăm acest lucru, a spus Castro.

în orice caz, a subliniat vorbi
torul, se poate afirma că măsuri
le adoptate de Statele Unite în 
vederea prcîntîmpinării acțiuni
lor piraților constituie un pas 
pozitiv în direcția micșorării ris
cului unei noi crize, a riscului 
unui război. Nu încape îndoială, 
a subliniat el, că unica măsură 
posibilă pe care ar putea-o între
prinde guvernul S.U.A. pentru 
rezolvarea crizei, încă acute, din 
Marea Caraibilor, este încetarea 
totală a acțiunilor agresive împo
triva patriei noastre, împotriva 
revoluției noastre.

sînt

MOSCOVA 
La 10 aprilie, 
monauților a avut loc o convor
bire Ia care au participat și 
cosmonauții Gagarin și Titov. 
Discutînd cu corespondentul 
ziarului „Krasnaia Zvezda", pi
lotul cosmonaut luri Gagarin a 
spus : Ce ne așteaptă de acum 
înainte ? Deocamdată, nu ste
lele. Probabil, că în primul 
rînd, frumoasa Lună. Dacă în- 
tîlnirea cu ea va avea loc cu- 
rînd, nu putem spune. Princi
palul e că ne vom întîlni fără 
îndoială. Deocamdată, căutăm 
căi, explorăm. Desigur, că 
pentru noi ar fi mai plăcut dacă 
primul care va ajunge în Lună 
va fi un om sovietic, unul din 
actualii mei tovarăși, a conti
nuat luri Gagarin. La drept vor
bind, credem că așa va fi, de
oarece ne bizuim temeinic pe 
superioritatea tehnicii sovietice.

furi Gagarin a spus în conti
nuare că în aceste zile el și co
legii săi învață și se antrenea
ză intens.

La întrebarea care este păre
rea sa despre întrecerea cosmi
că pașnică cu americanii, luri 
Gagarin a spus : „In ceea ce ne 
privește, este o întrecere nobi
lă, înălțătoare și, desigur, în
cununată de 
Probabil că 
știu mai bine 
mult se
Dar noi 
lacomi, 
tru toți. 
Principalul este ca 
6-lea ocean să nu devină un 
poligon. Pentru știință sîntem 
de acord să lucrăm și cu cole
gii noștri de peste ocean".

Pilotul cosmonaut Gherman 
Titov a subliniat că cursurile 
pentru cosmonauți se desfășoa
ră normal. „Aprecierile sînt 
foarte satisfăcătoare. Vrem să 
mulțumim din inimă profesori
lor noștri“. Aceeași părere a 
fost exprimată și de luri Ga
garin.

mai mult succes, 
americanii înșiși 
ca oricine cit de 
în urma noastră.află

nu sîntem avizi șj nici 
Cosmosul ajunge pen- 
Avem destul de lucru.

cel de-al

Somalezii care locuiesc în regiunile periferice ale Kenyei, 
protestează cu hotărîre împotriva interzicerii de către auto

ritățile colonialiste, britanice a reunirii lor cu Republica So-. 
mal ia

economiei argentimene
Recenta lovitură de stat 

eșuată din Argentina a 
atras din nou atenția o- 

piniei publice asupra acestei 
țări. Ce se întîmplă acolo ? 
Care este situația economică 
și socială a țării ? sînt între
bările la care se străduiesc să 
răspundă numeroasele publi
cații occidentale. Pe această 
linie, cotidianul parizian „Le 
Monde“ a publicat sub semnă
tura corespondentului său la 
Buenos Aires, Michel de Vil- 
lers, un amplu studiu în care 
arată că actuala instabilitate 
politică își are rădăcinile în 
starea dezastruoasă a econo
miei.

„în prezent, scrie ziarul, tre
zoreria este goală, statul nepu- 
tîndu-și plăti angajații săi de
cît cu o întîrziere de mai mul
te luni. Furnizorii statului sau 
întreprinderile naționalizate 
așteaptă în zadar plata crean
țelor lor (care se ridică la pes
te 100 miliarde pesos). Pe piața 
de schimb peso-ul și-a pierdut 
aproape jumătate din valoa
rea sa. Industria își reduce 
producția, uzinele sînt închi
se, personalul concediat“. Ca 
urmare a acestei situații, 
„nemulțumirea este generală, 
mai ales în sinul clasei mun
citoare“.

Decăderea continuă a eco
nomiei a fost provocată, după 
cum relevă „Le Monde“, de 
„scăderea prețurilor mondiale 
la produsele agrare, care a 
coincis cu o creștere a prețu
rilor produselor industriale“. 
Cum Argentina este o țară 
„esențialmente agricolă, apa-

râtul său 
șit să se 
situație“, 
norme în 
S-a ajuns chiar la 
Argentina, în trecut țară ex
portatoare prin excelență, să 
se vadă obligată să importe 
anumite produse agricole, ceea 
ce a dus la o balanță comer
cială tot mai deficitară.

Naționalizările serviciilor 
publice, efectuate cu cîțiva ani 
înainte, au contribuit și ele la 
grevarea bugetului statului ca 
urmare a marilor despăgubiri 
plătite partizanilor regimului. 
O altă cauză a agravării crizei 
economice a țării constă în 
„cheltuielile militare dispro
porționate față de nevoile re
zonabile de apărare ale unei 
țări care nu este amenințată 
de nieiunul din vecinii săi, 
cheltuieli oare absorb o parte 
considerabilă din venitul na
țional“.

Situația politică confuză face 
puțin probabilă o redresare 
economică. La rîndul ei insta
bilitatea 
ceput în 
înlăturat 
în urma 
și a continuat în toată aceas
tă perioadă prin desele revolte 
ale militarilor și lovituri de 
palat — duce la agravarea și 
mai puternică a dezechilibru
lui economic. Din această cau
ză, subliniază „Le Monde“, 
sînt așteptate puternice tulbu
rări sociale din partea mase
lor, care au cel mai mult de 
suferit de pe urma marasmu
lui economic.

economic nu a reu- 
adapteze 
suferind 
comerțul

la această 
pierderi e- 
său extern, 
situația ca

politică — care a în- 
momentul cînd a fost 
președintele Frondizi 
unei lovituri de stat

Dispariția submarinului american 
„THRESHER"

WASHINGTON 11 (Ager
pres). — Agențiile de presă a- 
nunță că submarinul nuclear 
„Thresher“, pe care îl consi
deră ca „cel mai rapid sub
marin de atac al flotei ameri
cane“ și care poate atinge cea 
mai mare adîncime, „s-a pier
dut“ în apele Oceanului Atlan
tic în timp ce efectua exerciții 
de coborîre la mari adîncimi. 
La bordul submarinului se 
aflau 129 de persoane. Potrivit 
declarației amiralului George 
Anderson, șeful operațiunilor 
navale al S.U.A., în cercurile 
maritime militare americane 
se manifestă „pesimism“ în 
legătură cu posibilitatea regă
sirii submarinului. Ultimul 
contact prin radio cu subma
rinul, care se afla la aproxi
mativ 350 km distanță de 
Boston, a avut loc miercuri di
mineața, la ora 9 (ora locală), 
în momentul în care căpitanul 
anunța că a ajuns la adînci- 
mea maximă pe care o putea 
atinge submarinul. De atunci, 
toate eforturile pentru a rein
tra în contact cu submarinul, 
fie prin radio, fie prin inter
mediul unui alt submarin — 
„Skylark", care evolua în a- 
propiere, au fost zadarnice.

La 12 ore după primirea ul
timului mesaj, forțele mariti
me anunțau că s-a observat o 
urmă de ulei în apropierea lo
cului în care ar fi trebuit să 
se găsească submarinul. Nu se 
știe la ce adîncime se găsea

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite: Cu prilejul 
aniversării a 93 de ani de Ia 
nașterea Iui V. I. Lenin, Edi
tura de stat pentru literatură 
politică din Moscova a pregă
tit culegerea de amintiri „Des
pre Vladimir Ilici Lenin”.

La alcătuirea culegerii și-au 
dat concursul vechii bolșevici 
Fiodor Petrov, Elena Stasova, 
Mărgărită Fofanova și alții.

Materialele incluse în noua 
culegere se referă la un cerc 
foarte larg de probleme, care 
pun în lumină interesul mani
festat de Lenin pentru știință 
și literatură, indicațiile lui în 
problemele apărării, construc
ției economice și

de la baze terestre). După cum se 
știe, „Polaris A-3" este racheta pe 
care Anglia urmează să o achizi
ționeze de la S.U.A. potrivit acor
dului semnat la 7 aprilie la 
Washington.

bertate pe toți deținuții politici 
din Grecia.

culturale.
ADDIS-ABEBA. — 

deschiderea în luna 
Abeba a conferinței 
africane, Haile Selassie I, împăra
tul Etiopiei, a făcut o declarație în 
care subliniază că această confe
rință va analiza măsurile care tre
buie luate pentru ca acele țări 
care Se mai află încă sub robia co
lonială să obțină cît mai grabnic 
independența. Conferința va elabo
ra, de asemenea, o cartă africană 
comună, care va pune capăt exis
tenței diferitelor grupări de state 
africane. „Africa unită va ocupa 
locul care i se cuvine în rezolva
rea problemelor internaționale și 
va putea să aducă o contribuție 
valoroasă la lupta pentru pace și 
pentru securitatea popoarelor“, a 
declarat în încheiere împăratul E- 
tiopiei.

In legătură cu 
mai Ia Addis- 
șefilor statelor

NEW YORK. — După cum anun
ță agenția France Presse, prima 
Încercare de lansare a unei rache
te americane de tip „Polaris“ 
A-3" de Ia bordul unei nave a 
eșuai la 10 aprilie. Racheta, după 
cum menționează agenția, a scăpat 
de sub controlul tehnicienilor care 
au lansat-o și a trebuit să fie dis
trusă în zbor, 
agenția France 
bleme serioase 
cheta „Polaris
totalul de 12 experimentări ale ra
chetei numai trei au reușit*. (Pri
mele 11 Încercări au fost efectuate

Acest eșec, spune 
Presse, ridică pro- 
în legătură cu ra- 
A-3", întruclt „din

LIMA. — Ziarul peruvian „Ulti
ma Hora" a anunțat la 10 aprilie 
că o ambarcațiune ușoară cu plnze 
„Salgari“, pe bordul căreia se ailă 
o tînără chiliană, Patricia Roldan, 
și alți doi tineri din aceeași țară, 
a reușit să străbată Oceanul Pacific 
și să ajungă în arhipeleagul Poli- 
neziei. Ambarcațiunea a părășit 
portul peruvian El Callao la 24 fe
bruarie, în ciuda interdicției auto
rităților din Peru de a ieși în lar
gul oceanului, și se îndreaptă în 
prezent spre Tahiti. Ziarul precizea
ză că știrea cu privire la succesul 
acestei expediții curajoase a fost 
făcută cunoscută de conducătorul 
filialei din Chile a societății „Prie
tenii mării", care grupează pe 
amatorii de expediții nautice din 
numeroase țări ale lumii.

LONDRA. — In seara zilei 
de 10 aprilie Comitetul pentru 
amnistierea deținuților politici 
greci a organizat în sala Con
siliului Municipal din sectorul 
Saint-Pancras din Londra o 
întîlnire cu eroul poporului 
grec Manolis Glezos. La întîl
nire au participat peste 1 500 
de persoane. Luînd cuvîntul 
Manolis Glezos a spus că în 
închisorile din Grecia continuă 
să fie deținuți 1100 de eroi ai 
rezistenței. După ce a arătat 
că în timp ce eroii rezistenței 
sînt supuși la represiuni crîn- 
cene, criminalii de război sînt 
amnistiați, Manolis Glezos a 
declarat că oamenii cinstiți din 
toate țările trebuie să proteste
ze împotriva persecutării pa- 
trioților în Grecia, împotriva 
înăbușirii libertăților, trebuie 
să se pronunțe pentru triumful 
ideilor democrației și umanis
mului. Adunarea a adoptat cu 
însuflețire rezoluția propusă 
de deputatul laburist L. Plum
mer în care se cere autorități
lor din Grecia să pună în li-

LIMA. — In Peru a început 
noul an de învățămînt. Apro
ximativ un milion de copii din 
țară sînt lipsiți de posibilita
tea do a frecventa școala din 
cauză că sînt extrem de săraci, 
precum și din cauză că 
există suficiente localuri 
școli și învățători.

nu 
de

DJAKARTA. — După cum 
mite agenția indoneziana de 
„Antara", la 24 aprilie se va des
chide la Djakarta o conferință a 
ziariștilor din 42 de țări afro-asia- 
tice. In cadrul unei conferințe de 
presă organizată la Djakarta, Dja- 
woto, președintele comitetului de 
pregătire a conferinței, a declarat 
că aceasta va avea drept scop pro
movarea principiilor coexistenței 
pașnice adoptate în anul 1955 la 
Conferința de la Bandung și va 
discuta aspecte ale luptei popoare
lor afro-asiatice 
colonial.

COPENHAGA, 
femeilor daneze 
rului Afacerilor 
mareei o scrisoare în care cere gu
vernului să se pronunțe cu hotă- 
rîre pentru interzicerea experien
țelor cu arma nucleară și crearea 
unor zone denuclearizate în Euro
pa. Femeile daneze se pronunță, de 
asemenea, împotriva colaborării cu 
militariștii vest-germani și cer gu
vernului să sprijine încheierea u- 
nui tratat de pace cu Germania.

trans- 
presă

împotriva jugului

— O delegație a 
a trimis Ministe- 
Externe al Dane-

BONN. —■ La Ifanovra s-a dat 
publicității sentința în procesul in
tentat unor foști ofițeri SS; acuzați 
de a ii asasinat, la sfîrșitul celui 
de-al doilea război mondial, un 
număr de deținuți din lagărele de 
concentrare hitlerisle. Deși vino
văția acuzaților a fost dovedită și 
deși procurorul ceruse pedeapsa la 
muncă silnică pe viață, tribunalul 
i-a condamnat doar la trei ani și 
jumătate muncă silnică. Autorită
țile judiciare vest-germane nu s-au 
jenat să declare că acuzații „au 
dat dovadă de compasiune", asasi- 
nînd o serie de deținuți politici 
care nu puteau suporta marșul 
forțat ordonat cu prilejul evacuării 
lagărului de către trupele hitlerisle.

RIO DE JANEIRO. — La Rio de 
Janeiro a luat sfîrșit prima confe
rință latino-americană pentru eli
berarea deținuților politici din Pa
raguay. După cum transmite agen
ția Prensa Latina, delegații la con
ferință au adoptat o rezoluție în 
care, cheamă Crucea Roșie interna
țională să întreprindă examene me
dicale în rîndurile deținuților poli
tici paraguayeni, și o altă rezoluție 
în care invită Comisia O.N.U. pen
tru drepturile omului să ancheteze 
cazurile de violare a acestor drep
turi de către guvernul paraguayan 
și să le aducă la cunoștința opi
niei publice mondiale.

Pe de altă parte, participanții la 
conferință au arătat că, din cauza 
represiunilor regimului dictatorial, 
peste 700 000 de paraguayeni s-au 
refugiat în Brazilia, Uruguay și Ar
gentina. Ei au condamnat în ace
lași timp, „creșterea mizeriei, foa
metea, înapoierea economică și a- 
nalfabetismul de pe pămîntul opri
mat al Paraguayului“.

RANGOON. — La 11 aprilie 
a luat sfîrșit vizita în Birma
nia a mareșalului R. I. Mali- 
novski, ministrul apărării al 
U.R.S.S. în aceeași zi, mareșa
lul R. I- Malinovski a părăsit 
Birmania, pe calea aerului, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

AMSTERDAM. — Un incendiu, 
considerat ca fiind cel mai mare 
din perioada de după război, a 
distrus în seara zilei de 9 aprilie 
un depozit de mărfuri de Ungă 
Amsterdam. Pagubele materiale se 
cifrează Ia 2—3 milioane guldeni.

TOKIO. — Peste 80 la sută din 
sumele alocate în scopuri militare 
în Japonia vor fi destinate în acest 
an creării noilor tipuri de arma
ment și modernizării celui vechi. 
Din bugetul militar de 229,3 
miliarde yeni, conducerea Ministe
rului de război a hotărît să cheltu
iască în aceste scopuri 190,5 
miliarde yeni.

ABIDJAN. — După cum relatea
ză agenția Associated Press, tribu
nalul din Coasta de Fildeș a con
damnat la moarte 13 persoane pen
tru tentativa de a săvîrși o lovi
tură de stat și de a-1 asasina pe

președintele republicii. Printre cei 
condamnați la moarte se află și A- 
madou Kone, fost ministru al să
nătății. Tribunalul a condamnat 
alți 50 de participanți la acest 
complot la închisoare și muncă sil
nică pe diferite termene, printre 
care pe Charles Donwahi, fost, mi
nistru al agriculturii, la 20 de ani 
închisoare și Joachim Bony, fost 
ministru al educației, la 15 ani.

ALGER. — Agenția France 
Presse relatează că în dimi
neața zilei de 11 aprilie, în 
timp ce părăsea clădirea Adu
nării Naționale Algeriene, Mo- 
hammed Khemisti, ministrul 
afacerilor externe al Algeriei, 
a fost victima unui atentat. Un 
algerian, a cărui identitate nu 
a fost încă comunicată, a tras 
cu revolverul asupra ministru
lui de externe, rănindu-I Ia 
cap.

NEW YORK. — In seara zilei 
de 10 aprilie, avionul de transport 
cu reacție „C-133“, aparținînd for
țelor aeriene militare ale S.U.A., 
s-a prăbușit în flăcări în apropiere 
de baza aeriană de la Travis 
(California). Cei nouă membri ai 
echipajului au murit. Aparatul s-a 
prăbușit în bălțile din jurul bazei 
aeriene și a ars timp de o oră. Cau
zele accidentului nu sînt cuno
scute, totuși, potrivit primelor in
formații, aparatul era în flăcări 
încă înainte de a încerca să ate
rizeze.

PISA. — In cadrul unei prelegeri 
ținute recent la Universitatea din 
Pisa, prof. Letterio Donato a decla
rat că turnul de Ia Pisa se poate 
prăbuși încă în timpul generației 
noastre. Clopotnița turnului, înaltă 
de 54,60 metri, a fost construită cu 
789 de ani în urmă. Cu fiecare an, 
turnul s-a înclinat tot mai mult. 
In prezent înclinația lui față de 
axul perpendicular este de aproxi
mativ 5,18 metri. Datorită presiunii 
mari și terenului umed și nisipos 
pe care este construit turnul, în
clinația sa crește în fiecare an.

LA PAZ. — După cum transmite 
agenția Associated Press, Ia 10 a- 
prilie, cu prilejul aniversării a 11 
ani de la venirea la putere a par
tidului de guvernămînt din Boli
via, Mișcarea revoluționară națio
nală, în capitala țării, La Paz, s-au 
produs incidente 
grupuri rivale ale 
Ciocnirile au avut 
tul cînd 20 000 de 
tidului participau la o paradă în 
centrul orașului. In urma inciden
telor, două persoane au fost ucise 
și multe altele rănite.

violento între 
acestui partid, 
loc în momea- 
membri ai par-

MANILA. — Valul luptei grevis
te a cuprins in ultimele zile și 
Filipinele. Potrivit unei știri din 
Manila. încă din 8 aprilie sînt în 
grevă piloții din aviația civilă fiii- 
pineză. Greva, care a paralizat a- 
proape în întregime traficul aerian 
intern și internațional, a fost de
clarată In sprijinul cererii de a li 
se mări salariile. Acțiuni greviste 
au fost organizate și de muncilorii 
din porturile filipineze. 3 000 de 
docheri au declarat o grevă gene
rală de o zi în sprijinul cererii de 
reprimire a muncitorilor conce- 
diați. In întreprinderile textile din 
provincia Rizal au declarat grevă 
aproape 2 000 de muncitori care au 
cerut, de asemenea, sporirea sala
riilor.

DJAKARTA. După cum anunță 
agenția Antara, la 10 aprilie Con
siliul conducătorilor triburilor da- 
yak din întreaga insulă Borneo a 
declarat că sprijină lupta poporu
lui din Kalimantanul de nord (Bor
neo), condusă de primul ministru 
Azhari.

ROMA. — Demonstrația bolnavi
lor de tuberculoză din Roma, care 
revendică îmbunătățirea asistenței 
medicale, a fost împrăștiată de po
liție cu brutalitate. Incidentul s-a 
produs cind demonstranții, trecînd 
pe străzile centrale ale orașului, au 
ajuns în piața din fața clădirii 
Consiliului de Miniștri și s-au așe
zat pe asfalt. împotriva participan- 
ților la demonstrație au fost trimi
se detașamente de poliție pentru 
„restabilirea ordinei“. „Apărătorii 
ordinei publice" au reușit, fără 
prea mult efort, să iasă învingă
tori din această „bătălie". Mulți 
participanți la demonstrație au fost 
atît de istoviți de greva foamei, 
care a avut loc nu de mult în semn 
de protest împotriva asistenței 
proaste în spitalele de tuberculoși, 
îneît se putea lupta împotriva lor 
și fără bastoanele de cauciuc.
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submarinul, întrucît, potrivit 
declarației amiralului Ander
son, „acesta este un secret mi
litar“, dar, potrivit declara
țiilor comandamentului mari
nei, „presiunea apei la acea 
adîncime face imposibilă sal
varea chiar dacă submarinul 
ar fi rezistat forței apei“.

Agenția U.P.I. arată că, în 
cazul în care urmele de ulei 
găsite în Atlantic provin de la 
submarin, fără îndoială că a- 
cesta poate fi considerat . 
mai îngrozitor dezastru 
istoria submarinelor“.

Submarinul „Thresher“ 
la prima sa cursă după ce 
venise la baza navală de la 
Porthsmouth (New Hampshire) 
pentru o revizie generală.

După cum transmite agen
ția France Presse, amiralul 
George Anderson, șeful opera
țiunilor navale ale S.U.A., a a- 
nunțat în cadrul unei confe
rințe de presă care a avut loc 
joi dimineața la Pentagon că 
submarinul atomic „Thresher” 
trebuie considerat pierdut îm
preună cu cele 129 de per
soane aflate la bordul lui. El 
a adăugat că nu există nici 
o posibilitate de a aduce sub
marinul la suprafață, preci- 
zînd că submarinul se află 
probabil la o adîncime de 
2 560 m.

Amiralul Anderson a anun
țat, de asemenea, că a fost 
numită o comisie navală de 
anchetă sub conducerea amira
lului Bernard Austin, care 
intenționează să se folosească 
în cercetările ei de batiscaful 
„Trieste”, Subliniind că batis
caful nu va putea intra în 
acțiune decît cel mai devreme 
peste o săptămână, el a decla
rat că tot ce va putea face 
este să ia fotografii ale sub
marinului care, după toate 
probabilitățile, zace zdrobit 
pe fundul oceanului din cauza 
presiunii enorme.

„cel 
din

era 
re-

Convorbirile

din cadrul N.A.T.O
PARIS 11 (Agerpres). — O 

dezmințire oficială franceză 
transmisă de agenția France 
Presse a răsturnat toate specu
lațiile corespondenților ameri
cani de la Paris referitoare la 
așa-zisul acord la care s-ar fi 
ajuns în legătură cu crearea 
unui comandament nuclear co
ordonat al N.A.T.O., în care ar 
fi urmat să fie incluse și forțe 
nucleare franceze.

Iată precizarea agenției 
France Presse : „Cercurile au
torizate franceze declară că în 
cadrul Consiliului Atlantic nu 
s-a luat nici o hotărîre privi
toare la crearea unei forțe nu
cleare a N.A.T.O. Nu se pune 
deci problema ca Franța să a- 
dere Ia această așa-zisă hotă
rîre. Dacă proiectul unei forțe 
interaliate la care țin în med 
deosebit aliații Franței și în 
special Marea Britanic șl S.U.A. 
va fi adoptat vreodată de 
N.A.T.O. și dacă el va avea ne
voie de adeziunea Franței, a- 
ceastă adeziune nu se va referi 
decît la avioanele cu baza în 
R.F.G. dotate cu focoase nucle
are sub control dublu. Dar 
partea franceză nu a luat nici 
o hotărîre în această privință”.

Așadar, în ciuda previziuni
lor optimiste ale observatori
lor politici americani, recentele 
întrevederi interoccidentale nu 
au dus la atenuarea divergen
țelor dintre principalii parteneri 
ai N.A.T.O.


