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In/ensificînd ritmul însămințării porumbului pe ogoarele colectiviștilor din Călugăreai, regiu
nea București, mecanizatorii din brigada condusă de Gheorghe Manolache acordă în ace

lași timp o deosebită atenție calității lucrării.
f Foto: N. SCARLET,
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Repede și bine
Deși mai erau 

multe ceasuri pînă 
să se însereze, me
canizatorii care lu
crează pe terenuri- 
rile G.A.C. din co
muna Balta Doam
nei, raionul Plo
iești, veniseră la se
diul gospodăriei co
lective.

— Nu mai aveți 
combustibil ? — i-a 
întrebat inginerul 
Dinu Marin, preșe
dintele gospodăriei. 
Doar am telefonat' 
de ieri la S.M.T.

— Ba, cu toate că 
mai aveam rezerve, 
au venit și ne-au 
făcut „plinul” la 
subdepozit — i-a 
răspuns șeful de 
brigadă. Dar nu mai 
avem ce lucra în 
cîmp ; am terminat 
și pregătirea tere
nului pentru po

rumb, cu toate că 
ne angajasem ca a- 
bia mîine seară să 
fie gata lucrarea. 
Acum vrem să ne 
mai sfătuim cu pri
vire la aproviziona
rea semănătorilor 
cu porumb, pentru 
că mîine, poimîine 
termometrul o să 
arate 8—10 grade 
în sol și atunci tre
buie să începem cu 
toate forțele semă
natul.

La magazie, să- 
mînța era, tratată, 
cîntărită și pusă in 
saci. Pe fiecare sac 
— o etichetă, cu un 
mic sfat agrotehnic 
în care se indica: 
tarlaua pe care se 
va semăna fiecare 
soi, cantitatea de 
sămînță la hectar, 
distanța și adînci- 
mea la care trebuie

să se însămînțeze, 
numărul de ordine 
al brigăzilor care 
vor prelua sacii.

Este o primă do
vadă a atenției pe 
care colectiviștii și 
mecanizatorii de 
aici o acordă cali
tății însămințării 
porumbului; ea se 
va manifesta în 
continuare în cîmp, 
la efectuarea lu
crării.

Aceeași preocupa
re față de calitatea 
însămințării porum
bului o manifestă 
și colectiviștii din 
celelalte comune 
ale raionului Plo
iești. Aceasta se re
flectă atît în faptul

I. TEOHARIDE

(Continuare 
în pag. a IV-a)

/a intimpinarea «lei de 1 Mai 

și a zilei de 2 Mai,

Ziua tineretului din R. P. R.

Largi acțiuni în

■ devenit o tradiție 
pentru tinerii din

regiunea Galați ca 
o parte din timpul 
lor liber să-l folo
sească participînd 
cu însuflețire la 

diferite acțiuni de muncă pa
triotică cum ar fi colectarea 
fierului vechi pentru a fi tri
mis oțelăriilor patriei, redarea 
de noi terenuri agriculturii, te- 
rasarea dealurilor supuse ero
ziunii, întreținerea pășunilor, 
plantarea de pomi fructiferi, 
înfrumusețarea satelor, comu
nelor și orașelor regiunii.

în condițiile unor zile ploioa" 
se, dar prielnice plantării po
milor, la chemarea comitetului 
raional U.T.M. Făurei sute de 
tineri au ieșit la plantarea po
milor fructiferi și ornamentali, 
într-o perioadă de timp relativ 
scurtă, datorită hărniciei tine
rilor au fost plantați peste 
11.000 pomi fructiferi. Numai 
într-o singură zi, tinerii din 
gospodăriile colective din co

munele Mircea Vodă, Fili- 
pești, Bordei Verde, Plopu, 
Jirlău și altele au plantat pe 
marginea drumurilor și șosele
lor peste 1 000 de pomi fructi
feri.

Cine a trecut duminică, 14 
aprilie, prin orașul Brăila a 
rămas îneîntat de hărnicia cu 
care mii de tineri din acest 
oraș și-au unit eforturile pen
tru a da orașului o înfățișare 
cît mai frumoasă. Pe străzile 
orașului s-au aflat în această 
dimineață peste 11 000 de ti
neri. încă din primele ore ale 
dimineții, ei s-au prezentat la 
obiectivele de lucru stabilite 
în parcurile „Filimon Sîrbu“ și 
„Kiseleff“, pe faleza Dunării, 
la noile blocuri cu spații verzi 
și la intrarea în oraș dinspre 
Galați.

în parcul „Filimon Sîrbu", 
unde au participat și 580 de 
elevi ai școlii medii nr. 1, ac
țiunea s-a terminat în două 
ore, față de patru cît se pla

De curînd a fost dat în folosință pentru studenții Institutului 
pedagogic de 3 ani din Bacău un nou cămin. In fotografie : 

vedere generală a căminului.
Foto : AGERPRES

Intîrzierile pot i recuperate
Pînă la 15 aprilie în raionul 

Alba din regiunea Hunedoara 
nu fost însămînfate peste 1 400 
de hectare cu diferite culturi 
din epoca întîi, depășindu-se 
prevederile planului la legume, 
cartofi și plante furajere. Folo
sind din plin timpul prielnic 
și mobilizînd la muncile din 
campanie toate forțele, colecti
viștii și mecanizatorii din acest 
raion au reușit să sporească 
mult, în ultimele zile, ritmul lu
crărilor.

Bună organizare 
în brigăzile 

S. M. T.
în această primăvară pe o- 

goarele colectiviștilor din raio
nul Alba au ieșit 154 de trac
toare. Pentru recuperarea ră- 
mînerilor în urmă provocate 
de timpul neprielnic, era nece-

RAIDUL NOSTRU
sar un număr sporit de meca
nizatori ca munca să poată fi 
organizată pe două schimburi, 
pe cit mai multe tractoare. De 
aceea cei mai buni elevi din 
anul III de la Școala de me
canici agricoli din Alba Iulia, 
au luat cîte un tractor în pri
mire și lucrează acum efectiv 
în diferite brigăzi, sub supra
vegherea șefului de brigadă și 
a tractoriștilor cu cea mai bo
gată experiență. Rezultatele 
obținute de ei în fiecare zi 
sînt apreciate de colectiviști.

Mecanizatorii de la această 
stațiune sînt constituiți în 17 
brigăzi. Una dintre ele lucrea
ză la gospodăria agricolă co
lectivă din Mihalț. Pentru a 
urgenta ritmul pregătirii tere
nului și al însămînțărilor, tine
rii tractoriști s-au angajat ca

fiecare din ei să lucreze în 
schimburi prelungite din zorii 
zilei pînă seara tîrziu. Masa 
se servește la locul de muncă, 
iar alimentarea tractoarelor 
cu combustibil se face, de ase
menea, în cîmp cu ajutorul u- 
nei cisterne. Astfel nu se iro
sește nici un minut. întreaga 
brigadă își depășește viteza de 
lucru în fiecare zi prielnică. 
Rezultatul acestei bune orga
nizări a muncii : însămînțările 
din epoca întîia au fost .termi
nate într-un timp scurt și a- 
cum continuă cu intensitate 
pregătirea terenului pentru 
porumb.

La fel a fost organizată 
munca mecanizatorilor și ace
leași rezultate bune s-au ob
ținut și de către brigăzile care

deservesc gospodăriile colecti
ve Alba Iulia, Hăpria, yințul 
de Jos etc.

Alături 
ele tractoare — 

atelajele 
colectiviștilor

— Pentru campania aceasta, 
ne-a spus tovarășul Ion Hațe- 
gan, președintele gospodăriei 
colective din comuna Oarda 
— am planificat să însămîn- 
țăm 100 ha cu culturi din epo
ca întîi și 400 ha cu porumb. 
Ne ajută o brigadă de 8 trac
toriști, dar în condițiile speci-

LAL ROMULUS 
corespondentul 

„Scînteii tineretului“ 
pentru regiunea Hunedoara

(Continuare în pag. a IV-a)

DRUM BUN, 
ECHIPAJ Al RECOLTEI!

E strîns echipajul pe punte și — iată 
Semnalul se-aude : Porniți ! înainte 1 
Și nava se-avîntă ușor clătinată 
De soarele care se face fierbinte.

Și poate din seva aceasta ce urcă 
în brazde, în boabe și stăruie-n pîlne, 
Și care își duce adîncul în cîrcă, 
Se strînge tot aurul mării de mîine. 
Bărbații duc marea în brațele lor, 
Și fetele cîmpului, zvelte, 
O duc și-o răstoarnă în brazde, sonor, 
Din freamătul greu de unelte.
Și tremură lutul acum cînd presimte
Că marea se naște șl crește și iată 
Prin marea cea galbenă, aur purtînd, 
Vor rîde matrozii, vor sparge cu pieptul 
Robustele valuri mișcate de vînt.

Matrozii visează acum și surîd 
Visează mișcarea ușoară a holdei 
Și glasuri din zările țării se-aud: 
„Drum bun, echipaj al recoltei

ADRIAN PĂUNESCU

In fiecare zi, corespondenții noștri ne informează 
despre realizările cu care tinerii întîmpină ziua de 
1 Mai și ziua de 2 Mai — Ziua tineretului din R.P.R. 
Organizați în brigăzi de muncă patriotică, zeci de 
mii de tineri își aduc contribuția ia înfrumusețarea

regiunea Galați
nificase inițial. în acest timp 
au fost săpate 1427 de gropi, 
evidențiindu-se în mod deose
bit clasa a VIH-a A de la 
Școala medie „Nicolae Bălces- 
cu". Tinerii au curățat de 
crengi și frunze pomii și aleile 
parcului.

O muncă însuflețită s-a de
pus și la celelalte obiective. La 
faleza Dunării s-a încărcat, 
transportat și descărcat pă- 
mînt de pe o suprafață de 
10 000 m.p. și s-au taluzat 
peste 100 m.c. pămînt. La in
trarea în orașul Brăila dinspre 
uzina „Progresul" s-au făcut 
taluzări și nivelări de maluri 
pe o lungime de un kilometru. 
Numai în cîteva ore tinerii au 
săpat peste 10 000 de gropi 
pentru plantarea pomilor.

în fața Uzinei „Progresul“ 
sute de tineri de la această 
uzină au lucrat la săparea de 
gropi și la amenajarea spațiu
lui verde din fața uzinei.

O acțiune asemănătoare se 
va organiza duminica viitoare 
în orașul Galați, cînd la mun
ca patriotică de înfrumusețare 
a orașului vor participa peste 
10 000 de tineri.

T. OANCEA 
corespondentul 

„Scinteli tineretului“ 
pentru regiunea Calați

orașelor și satelor patriei noastre, la redarea de 
noi terenuri agriculturii, colectarea fierului vechi, 
repararea șoselelor, amenajarea parcurilor etc.

Este necesar ca în zilele ce urmează comitetele 
raionale și orășenești U.T.M. să sprijine și mai mult

organizațiile U.T.M. în organizarea acțiunilor de 
muncă patriotică, stabilind împreună cu staturile 
populare măsuri practice care să-i ajute pe tineri 
în activitatea lor entuziastă.

Pentru oțelârii
Acțiunea patriotică de colectare a metalelor vechi este îm

brățișată tot mai mult de tinerii din fabrici și uzine, din școli 
și de pe ogoare.

• în orașul Satu-Mare tinerii muncitori și elevi au colec
tat și predat I.C.M.-ului o cantitate de aproape 850 tone fier 
vechi. Pionierii au colectat de pildă numai într-o singură 
lună 7 000 kg, iar tinerii de Ia Uzina „UNIO”, de la începutul 
anului, peste 235 tone. Printre cei evidențiați în această ac
țiune se află și tinerii de la I.R.A. 7 care au expediat oțelă
riilor peste 80 tone fier vechi, cei de la întreprinderea „1 
Septembrie”, care au strîns peste 50 tone etc.

o 60 000 de kilograme de metale vechi! Aceasta este can
titatea pe care tinerii de la Fabrica „Țesătura” Iași au pre
dat-o pînă acum la I.C.M.

Printre fruntașii în această muncă se află utemiștii din or
ganizația de bază mecanic șef, țesătorie, tura C, finisaj, tura 
B și alții.

• în primul trimestru al acestui an, tinerii de la între
prinderea I.R.U.M., „Republica” și S.M.T. din orașul Reghin 
au predat la I.C.M. peste 208 tone metale vechi.

O Pionierii de la școala de 8 ani din comuna Ajalina 
raionul Reghin, au colectat într-o singură zi 1 400 kilograme 
fier vechi. în această acțiune s-au evidențiat pionierii din 
detașamentul numărul 4, care au strîns peste 500 kilograme.

• Colectivul de muncă de la Schela Tîrgoviște a colectat 
și expediat oțelăriilor peste 100 tone fier vechi și peste 25 
tone fontă veche. S-au evidențiat printre alții, Constantin 
Lepădatu, Gheorghe Sandu, Constantin Maria, Constantin 
Ilas și Ion Poschină.

înfrumusețează comuna
încă din primele 

zile ale primăverii 
tinerii colectiviști 
din comuna Smîrdi- 
oasa, raionul Zim- 
nicea, au trecut la 
înfrumusețarea co
munei lor.

'Acum în preajma 
zilei de 1 Mai co
muna are o înfăți
șare mai frumoasă. 
Străzile au fost lăr-

9 OOO ha
TG. MUREȘ (<le la 

coresp. nostru). — 
Peste 12 000 de tineri 
din Regiunea Mureș 
Autonomă Maghiară, 
au participat în ulti
mele săptămîni la 
acțiuni de muncă pa- 
triotică pentru cu
rățirea pășunilor. în 
această primăvară, ti
nerii din regiune au 
întreținut și curățat 
peste 9 000 ha de pă
șune.

Zilele trecute, tine-

gite și frumos ali
niate, gropile astu
pate și pietruite, 
șanțurile curățate, 
trotuarele înconju
rate cu borduri de 
iarbă. De asemenea, 
s-au plantat sute de 
pomi ornamentali și 
fructiferi. Au fost 
amenajate podețele. 
De cîteva zile, din 
inițiativa tînărului

deputat Marin rA- 
vram din circum
scripția a 18-a s-a 
trecut la amenaja
rea unui parc co
munal care se va 
numi „Parcul 1 
Mai“ și va fi dat în 
îngrijirea utemiști- 
lor.

Prof. IONEL TRIFU 
corespondent 

voluntar.

de pășune curățate
rii șî pionierii din 
Iclănzel raionul Lu
duș au curățat de 
spini și boscheți, prin 
muncă patriotică, a- 
proape 300 ha. Mobi-i 
lizați de organizația 
de U.T.M. peste 60 de 
tineri colectiviști din 
comuna Rîciu au lu
crat la curățarea pă
șunilor. Prin muncă 
patriotică ei au cu
rățat 46 ha. în comu
na Sînpctru din ra
ionul Luduș 126 de

tineri au ieșit la mun
că patriotică curățind 
42 de ha. Săptămîna 
trecută tinerii colec
tiviști din Secuieni 
raionul Odorhei au 
curățat prin muncă 
patriotică 49 ha pă
șuni.

La acțiunea de cu
rățire a pășunilor ti
nerii au participat în 
număr mare, îndeo
sebi în raioanele Lu
duș, Tg. Mureș, Re
ghin și Odorhei.

Repere 
din mase plastice

Constructorii de mașini- 
unelte de la Uzinele „Înfră
țirea“ din Oradea au introdus 
in fabricație alte 16 repere din 
mase plastice. Cu acestea, 
peste 160 de piese de la dife
rite mașini-unelte se fabrică 
din materiale plastice. Se stu
diază introducerea în fabri
cație a altor 15 noi repere : 
roți dințate pentru mașini de 
găurit de tip G. 16, robinete de 
apă pentru instalațiile de ră
cire și diferite garnituri pen
tru cuplaje. Pentru sporirea 
gamei reperelor din materiale 
plastice fabricate în uzină, s-a 
amenajat un atelier modern 
dotat cu utilajele necesare.

(Agerpres)

Magazine noi
în diferite cartiere ale Ca

pitalei au luat ființă în pri
mul trimestru al acestui an, 14 
noi magazine. Printre ele se 
numără centre de. pîine în 
blocurile din Giulești, pe ma
gistrala nord-sud, în cadrul 
complexului comercial din car
tierul Pieptănari. De asemenea, 
au fost deschise pe Calea Gri- 
viței un oficiu P.T.T.R. și o 
agenție C.E.C.

Pînă la sfîrșitul anului, re
țeaua comercială a Capitalei se 
va îmbogăți cu peste 150 de noi 
unități. La Gara de est și în 
Piața Chibrit se va deschide 
cîte un restaurant modern, pe 
Calea Griviței, pe str. Lizeanu 
și Dorobanți cîte o cofetărie, 
iar pe magistrala nord-sud un 
magazin alimentar cu autoser
vire și unul de legume și

fructe. în blocurile din fața In
stitutului politehnic vor fi 
date în folosință două maga
zine de încălțăminte, pentru 
bărbați și femei.

în celelalte unități de ali
mentație publică s-au luat mă
suri de înlocuire a mobilieru
lui vechi și de dotare cu mo
bilier modern , executat din 
metal și material plastic.

(Agerpres)

Lucrări
în Dobrogea se des

fășoară importante 
lucrări de restaurare 
și organizare științi
fică a unor monu
mente istorice.

La Constanța, bu-

Absolvenți 
ai cursurilor

de tehnica zborului
Zilele acestea, 370 de piloți, 

navigatori și mecanici de bord, 
operatori radiotelegrafiști au 
absolvit cursurile de ridicare a 
calificării în diverse meserii 
de zbor.

în timpul celor trei luni, 
cursanții s-au specializat în 
cunoașterea tuturor tipurilor 
de avioane cu care este în
zestrată aviația noastră civilă.

de restaurare a
năoară, se apropie de 
sfîrșit restaurarea zi
dului de apărare al 
cetătii Tomis, care va 
putea fi vizitat în- 
cepînd din luna vii
toare. A fost termi-

Legume timpurii pe piețele orașelor
Pe piețele orașelor și cen

trelor muncitorești din Banat 
au apărut în aceste zile pri
mele cantități de spanac, cea
pă verde, salată, ridichi, roșii 
și castraveți de seră și alte le
gume livrate de gospodăriile 
agricole.

Rezervînd pentru cultura le
gumelor o suprafață de aproa
pe două ori mai mare decît 
anul trecut, unitățile agricole

uuor monumente
nată restaurarea crip
tei romane din pia
tră, descoperită în 
curtea Scolii medii 
nr. 2 din localitate.

Lucrări de amena
jare pentru îmbună-

istorice
tătirea accesului pu
blicului se execută 
si la Monumentul ro
man cu mozaic din 
Constanta, vizitat în 
fiecare vară de circa 
300 000 de persoane.

socialiste din regiune au con
tractat în acest an 74 000 tone 
legume, cu circa 25 000 tone 
legume mai mult decît în 1962. 
Gospodăriile colective din ba
zinele legumicole Arad, Sînni- 
colau Mare, Timișoara, Lugoj, 
Deta și altele vor vinde în
semnate cantități de legume 
timpurii peste sarcina prevă
zută. Pentru dezvoltarea legu- 
miculturii. Uniunea regională 
a cooperativelor de consum a 
pus la dispoziția gospodăriilor 
colective peste 7 500 m c che
restea, 130 000 mp geamuri, a- 
proape 50 000 kg sîrmă, în
semnate cantități de îngră
șăminte chimice, precum și 
semințe de legume din soiuri 
de mare productivitate,

(Agerpres)



n volum de format 
mic, înmănun- 
chind documente 
(scurte note, bile
te, scrisori) și a- 
mintiri ale con
temporanilor, vo

lum apărut de curînd în Edi
tura politică, vine să îmbogă
țească imaginea noastră des
pre Vladimir Uici Lenin în 
care s-au întruchipat minunat 
trăsăturile omului nou, comu
nist.

în prefața volumului sem
nată de Nikolai Pogodin se 
subliniază pe drept cuvînt: 
„în această cărticică totul este 
deopotrivă de important — 
de la micul fragment din a- 
mintirile lui Kirov despre 
Lenin, pînă la cel mai obiș
nuit bilețel al lui Lenin în
suși, scris în grabă, cu creio
nul, în timpul unei ședințe a 
Consiliului Comisarilor Po
porului Ește important, pen
tru că este necesar, potrivit 
ideii și temei acestei culegeri, 
menită să reconstituie portre
tul autentic, multilateral al 
lui Lenin — tovarăș, om. A- 
cesta este singurul motiv care 
face cu neputință să redai pe 
scurt conținutul culegerii, de
oarece ar trebui să redai to
tul”.

Atunci cînd termini însă 
lectura acestui voilum îți apar 
cu mai multă putere, pe baza 
argumentelor convingătoare 
ale faptelor citate, trăsăturile 
definitorii ale marelui teore
tician și luptător revoluționar, 
ale geniului și în același timp 
omului simplu care a fost Vla
dimir Uici Lenin.

Devotamentul nemărginit 
pentru cauza revoluției socia
liste, pentru triumful comunis
mului — este fără îndoială fi
rul roșu al tuturor atitudinilor 
sale în viața de zi cu zi. Cil 
de bine este conturată această 
trăsătură a lui Vladimir Uici 
Lenin în amintirile lui N. A. 
Semașko, fost comisar al po
porului pentru ocrotirea să
nătății : „Grija excepțională 
față de oamenii muncii, solici
tudinea uimitoare față de ne
voile lor, se îmbinau la Vladi
mir Uici cu o ură aprigă, ne
împăcată, față de dușmanii 
clasei muncitoare, față de duș
manii revoluției. De-a lungul 
întregii sale vieți, el a adeve-

s 
a

dat-o la cel de-al IlI-lea Con
gres al Comsomolului: «Mo
rala noastră izvorăște din in
teresele luptei de clasă a pro
letariatului»... Cuvîntul lui 
Vladimir Uici nu era nicio
dată diferit de faptă. Era o 
personalitate de o rară inte
gritate. Era pe de-a-ntregul, 
fără rezerve, devotat cauzei 
socialismului”.

Iată desigur o trăsătură ca
racteristică a lui Lenin cu
noscută din întreaga sa viață, 
din lucrările sale, din operele 
literare și artistice ce i-au fost 
închinate. Documentele s-trînse 
în volum aduc în plus nenu
mărate fapte și mărturii con
crete, directe.

în volum sini 
mintirile lui A. 
koy, fost elev la

publicate a- 
F. Kalobea- 
cursurile de

văța ce înseamnă precizia, or
dinea, organizarea, ne învăța 
să ne ridicăm munca la un 
nivel cit mai înalt. Dar făcea 
acest lucru cu mult tact. Era 
exigent cind venea vorba de 
disciplină și această exigență 
o manifesta în primul rînd 
față de el însuși. Dar exigen
ța lui se împletea cu o mare 
căldură sufletească și grijă 
față de oameni”.

în această privință pot fi 
menționate nenumărate din 
documentele cuprinse în vo
lum : de la rezoluțiile pe ce
rerile unor oameni ai muncii 
cerînd rezolvarea rapidă a ce
rințelor lor justificate, și pină 
la numeroasele dovezi ale 
grijii sale pentru sănătatea 
unor vechi bolșevici, de la mă
surile îndreptate împotriva bi
rocratismului sau a încălcării 
legalității, și pină la preocu
parea pentru condițiile de lo
cuit, îmbrăcăminte, posibilită
țile de studiu și recreere, sau 
pentru activitățile științifice 
și literare etc., eto. Sînt unele 
documente cu adevărat emo-

r-

„LEMN
TOMȘ, 0M“

rit întocmai acea definiție 
mora1 ei comuniste pe care

mitralieri din Kremlin, însăr
cinat împreună cu alți elevi ai 
școlii să păzească apartamen
tul lui Lenin, la sfîrșitul anu
lui 191S și începutul anului 
1920. El scrie: „Se întîmp-la 
să stai de planton la Consi
liul CcmL.milor Poporului tîr- 
zii! noaptea și să vezi că se 
muncea fără întrerupere... Stă
teai și te întrebai : cînd 
doarme, rind se odihnește Vla
dimir Uici ?... Absorbit de 
muncă. Vladimir Uici uita 
uneori să mănînce. Lenin era 
neobosit în muncă. La Consi
liul Comisar.Tcv Fcporului ve
nea întotdeauna lume multă, 
activiști din provincie, dele
gați de pe fronturi, delegați al 
țărimilor, reprezentanți ai uzi
nelor. Toți veneau la T enin...“

O imagine a activității neo
bosite a lui Vladimir Uici ti
pare și din crimnciul notat de 
fcrit-Ș sale telefoniste. Dună 
ce aminte'-'.- grija lui pentru 
fiecare om cu care urma să 
aibă o convorbire, modestia șl 
atentia lui. ele notează : „Cu 
multă răbdare. Lenin ne in-

ționante. S-ar putea aminti 
dintre ele circulara prin care 
se propunea trimiterea la tra
tament în străinătate a lui 
Maxim Gorki, sau recomanda
rea făcută ca Skvorțov Stepa
nov „să fie surghiunit într- 
unul din sovhozurile din apro
piere de Moscova, la o cură 
do lapte” sau nota în care co
misarului poporului pentru să
nătate i se cere să-î ajute 
să-și procure ochelari pe Ivan 
Afanasiev Cekunov „un ță
ran muncitor foarte interesant, 
care propaga în felul lui ba
zele comunismului”...

Toate aceste preocupări ex
trem de variate ale lui Lenin : 
de la premierea in bani și ali
mente a muncitorilor de pe un 
șantier, la îndveptavea nedrep
tăților făcute unor țărani, de 
la condițiile de transport al co- 
ph'or în tabere, la sprijinirea 
unui .ostaș pentru ca să poată 
urma studiile, de la obligarea 
unui tovarăș do muncă să-și 
ia concediu medical, pînă la 
grija ca secretara să nu întir- 
zie inutil peste orele de lucru,

de la preocuparea pentru sti
mularea radiofoniei, la folosi
rea în muncă a fiecărui cadru 
destoinic — dau laolaltă o 
imagine a nemărginitului res
pect și dragostei față de om 
manifestate de marele condu
cător revoluționar.

în volum sînt redate amin
tirile lui A. A. Fomin, munci
tor la Uzinele „Putilov“, sau 
ale lui I. Zalamaev, țăran din 
gubernia Smolensk, care ca 
și atîția alții își amintesc des
pre grija cu care Lenin le as
culta necazurile, despre inte
resul pe care el îl manifesta 
pentru a cunoaște starea de 
spirit a oamenilor, despre per
severența cu care se preocupa 
de rezolvarea tuturor proble
melor, de la cele de însemnă
tate politică generală, pînă la 
cele mai mărunte chestiuni 
personale. Deosebit de suges
tivă este relatarea publicată 
în ziarul „Pravda” din 1924 
despre un țăran care în zilele 
de imediat după moartea lui 
Vladimir Uici s-a prezentat 
gărzii de la Casa Sindicatelor 
drept „un cunoscut al lui 
Lenin”. Țăranul îl întîlnise în
tr-adevăr pe Lenin în urmă 
cu cîțiva ani, rugîndu-1 să-1 
ajute în rezolvarea unor pro
bleme legate de o moară. Tot 
cu acal prilej Lenin îi scrisese 
cu mina sa o notă — pe care 
țăranul o păstra — prin care 
cerea să i se procure o pe
reche de cizme pentru a-și în
locui pîslarii rupți. Iar nota 
din „Pravda” se încheia cu 
cuvintele semnificative : ,,Cîți 
„cunoscuti” 
avut Uici”.

Căci așa 
vînt scria 
„Lenin nu a fost numai o min
te genială dar și o inimă 
largă, care a cuprins în ea 
toate suferințele celor opri
mați ; el a crezut pînă în a- 
dîncul ființei sale în forțele 
neșecate ale proletariatului, îft 
victoria lui definitivă. Sublimă 
a fost această îmbinare armo
nioasă de geniu și omenie”. 
Și remaremd că oamenii care 
au venit în contact nemijlocit 
cu Lenin au putut să înțe
leagă și să simtă în toată pro
funzimea acest suflet înzestrat 
cu o neobișnuită sensibilitate 
autoarea acestor amintiri 
seria : „Aș vrea ca tânără 
noastră generație să cunoască 
unele momente din viața și 
munca lui V. I. Lenin, mo
mente care vor contribui, 
poate. Ia conturarea unor tră
sături ale pșrsona’ități.i multi
laterale a acestui om gigant“.

ȘTIINȚĂ «ȘTIINȚĂ @ȘTIINȚĂ

dintre aceștia o fi

cum pe drept cu-
S. B. Bricikina :

M. ZUGBAVU

lui V. I. Leu iu
Recent a apărut în librării volu

mul XIV din noua ediție a „Ope
relor complete" de V. I. Lenin cu- 
prinzînd lucrările scrise în perioa
da septembrie 1906 — februarie 
1907, printre care : „Războiul de 
partizani“, „Cum se scrie istoria", 
„Social-democrația și acordurile 
electorale", „Criza menșevismului", 
„Duma a II-a și al doilea val al 
revoluției".

Cititorii pot găsi, de asemenea, 
în librării alte lucrări despre viața 
și activitatea marelui conducător 
și învățător al proletariatului : 
„V. I. Lenin. „Scurtă schiță biogra
fică“, „V. I. Lenin, biografie" — 
ediție bogat ilustrată, conținînd 
date biografice și amintiri ale con
temporanilor și tovarășilor 
luptă ai lui Lenin, „Amintiri" 
V. I. Babușkin.

In curînd, în Editura 
teratură universală va 
nouă carte care evocă 
Lenin. Volumul intitulat 
despre Lenin" cuprinde : „Caietul 
albastru" — povestire de E. Kaza- 
kievici, „Există un asemenea 
partid" — însemnări memorialistice 
de E. Drabkina șt „Lenin stă de 
vorbă cu America" de S. Dangulov 
— povestiri despre întîlnirile lui 
Lenin, imediat după Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie cu 
personalități din America.

pentru 
apare 

figura 
,,Povestiri

(Agerpres)

Recent, la j.P.R.O.M.E 
s-a introdus o nouă metodă ) 

i de proiec'are, așa numita j 
' metodă de proiectare tri- j 

dimensională care constă in j 
executarea proiectului după j 
machetă. )

In foto : mg. Olimpia I 
adiind De ma-1
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l Tărăboanță studiind pe ma-1 
I chetă proiectul unei hale ] 
( industriale.
(
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Concertul
nr. 1

de Brahms
Casa, de discuri Electrecord 

a pus recent la dispoziția iubi
torilor muzicii, discul cuprin
zând Concertul nr. 1, în re mi
nor, pentru pian orchestră 
de Brahms.

Strălucit reprezentant al ro
mantismului muzical, Bramhs 
se distinge prin melodiile sale 
pătrunse de o rară sensibilita
te, prin arta cu care constru
iește compozițiile — unele de 
o amploare deosebită. Compo
zitorul s-a. străduit să scrie o 
muzică accesibilă si deseori a 
făcut apel la teme populare.

In concertul nr. 1 pentru 
pian și orchestră instrumentul 
solist nu mai este tratat pen
tru virtuozitatea în sine ci în-

ȘTIINȚEI CARE SE INTERE
SEAZĂ DE CRONOLOGIA l’Ă- 
MÎNTULUI.

La cealaltă extremitate a mă
surării timpului ne întâlnim cu 
problema măsurării intervalelor 
foarte mici de timp : milionimea 
de secundă, miliardimea de se
cundă și chiar intervale de timp 
mai mici.

Milionimea de secundă sau mi- 
crpsecunda este o durată de timp 
relativ mare, chiar și pentru ra
dioamatori. Ea corespunde unui 
fenomen care se reproduce de. un 
milion de ori pe secundă : intre 
două maxime sau două minime 
ale unei unde de 1 MHz, avem 
tocmai o microsecuudă. Iar frec

vența de 1 MHz 
este, o frecvență 

S IT j relativ joasă, co-
| B ffl respunzînd unei
I ■ rB lungimi de undă| |S / B de 300 m.

Astăzi interva- 
lc[e de orii inul 
microsecundei se 
măsoară relativ 
ușor.

Pentru aceas
ta se utilizează 

® • • un generator
tftPȚtOM care produce o

oscilație stabilă 
— ■ ■ I ■ de 1 MHz și un® ■I B așa-numit cir-
L IBI I cu.il-poartă, care

Ib IW | permite semna
la I ® I w | lelor să treacă

prin el numai in 
anumite condiții. 
De la poartă 

semnalele ajung la un contor 
electronic care numără impulsu
rile sosite.

Dacă ne interesează durata 
dintre două semnale electrice 
foarte scurte, ne aranjăm ca pri
mul să deschidă poarta, iar al 
doilea să o închidă. In modul a- 
vesta la contor ajunge un număr . 
de impulsuri egal cu durata în 
microsecunde a intervalului de 
timp dintre cele doua semnale e- 
iectrice.

Astăzi însă necesitățile tehnicii 
nucleare au făcut ca electronișlii 
să imagineze alte aparate mai 
sensibile, cu care se poate măsu
ra miimea de microsecundă sau 
nanosecunda, după cum se nu
mește ea.

Deși viteza luminii este foarte 
mare — de 300 000 luni sec., ast
fel incit într-o secundă și trei 
zecimi o rază de lumină ajunge 
de pe Pămint la Lună, într-o na- 
nosecundă lumina nu parcurge 
decît... 30 cm.

Totuși și aceste
timp foarte mici pot fi 
grație electronicii.

Iată cum electronica 
si evaluăm nu numai
de timp foarte mari, dar și pe 
cele foarte mici, atît de mici in
cit în timpul în care dumnea
voastră citiți aceste rînduri, trec 
câteva zeci de miliarde de astfel 
de intervale de timp.

Această metodă a permis, de 
exemplu, să se dateze documen
tele găsite la Marea Moartă, sta
bilind că sulurile respective pro
vin cam din epoca ce se situează 
cu două secole înainte sau după 
începutul erei noastre.

Metodele de dozare a carbonu
lui radioactiv siut foarte dificile, 
deoarece proporția de carbon 14 
este foarte mică, chiar și lu cor
purile vii. Grație unor instalații 
de radiochimie și electronice 
complexe, ea permite totuși o da
tare relativ precisă a diferitelor 
obiecte, care nu au însă o vechi
me mai mare de circa 30 000 de 
ani. O altă metodă mai nouă fi 
mai precisă, urmărește transfer-

E lectronica a adus o contri
buție dc scamă și în pro
blema măsurării timpului. 

Orologiile atomice sint astăzi 
cele mai precise ceasuri din lu
me, cu ajutorul lor pulîndu-se 
pune în evidență chiar și mici 
neregularități in mișcarea Pă
mîntului.

Pentru strămoșii noștri timpul 
se măsura într-un mod destul de 
relativ : ..cind soarele era de-o 
suliță pe cer", sau „in veghea a 
patra". Pentru oamenii care tră
iau chiar și acum IM) de. ani, ora 
13 și 21 de minute nu avea o 
semnificație prea

Astăzi insă noi 
surăm, cu foarte 
intervale foarte 
mici de timp, 
cum ar fi de e- 
xemplu o zecime 
de miime de 
milionime de se. 
cundă, intervale 
atît de mici in
cit nu putem să 
le realizăm psi
hologic ; 
pentru 
nunța 
durată avem ne- 
voie de cîteva tassssn
secunde. Astfel 
de intervule de x-» g
timp intervin J
însă in lehnira /H || »5 M S g
nucleară, dura- M ®
ta de. viață a Hi țj? ’î.jr < 
numeroase par- 
ticule elementa
re fiind încă și 
mai mică.

Electronica permite însă să 
măsurăm și intervale mari de 
timp, legate de exemplu de viața 
Pămîntului. La o scară interme
diară se situează măsurarea unor 
intervale de timp legate de pro
bleme arheologice.

Să începem cu această proble
mă a datării obiectelor arheolo
gice. Mult timp a lipsit o posibi
litate strict științifică de evalua
re a momentului în care s-a pro
dus decesul unui orii ce a trăit a- 
cum 5 mii sau 10 mii de ani. 
Cronologia preistoriei era deci o 
cronologie destul de imprecisă.

Soluția pe care o propune e- 
lectronica in această privință se 
bazează pe anumite proprietăți 
ale corpurilor radioactive.

tn atmosfera Pămîntului se gă
sește azot. Sub efectul razelor 
cosmice, hucleii de azot, se trans
formă în parte in așa-numitul 
carbon 14, un. izotop radioactiv 
al carbonului 12, care este nu
mele științific al carbonului o- 
bișnuit. Carbonul, radioactiv este 
absorbit din atmosferă de către 
plante, o dală jm carbonul obiș
nuit, astfel incit in toate plan
tele se găsește într-o proporție 
determinată. Din plante, carbo
nul radioactiv trece și în anima
lele care consuma «ceste plante, 
astfel încât toate ființele vii au 
în ele o anumită proporție de 
carbon radioactiv.

Dar, ca orice corp radioactiv, 
și carbonul 14 are o anumită via
ță. Atomii radioactivi se caracte
rizează prin aceea cjz în continuu 
se descompun. După fiecară 
5 601) de ani, carbonul 14 se re
duce la jumătate din cantitatea 
ce. era la începutul acestei pe
rioade.

Dacă o ființă moare, este clar 
că ea nu mai absoarbe carbon 
radioactiv. Datorită fenomenelor 
radioactive, concentrația carbo
nului 14 se reduce treptat. De- 
terminîud proporția de carbon 
radioactiv, care există într-un os 
sau într-un cărbune, și conipa- 
rînd această proporție cu cea 
normală existentă la ființele vii, 
putem stabili cu o precizie rela
tiv bună momentul în care s-a 
produs moartea ființelor de la 
care avem osul șau cărbunele în 
cauză.

clară.
putem să ma
rnare precizie,

numai 
a pro- 
această

ss

Prof. univ. E Nicolau

marea atomilor de argon în a- 
torni de potasiu.

Geologii însă consideră că a- 
ceastă perioadă de 30 000 ani 
este cu totul neînsemnată, tn a- 
devăr, astăzi chiar originea o- 
mului se situează la câteva sute 
de mii de ani,

Pentru a evalua vechimea anu
mitor roci, deci pentru a face o 
evaluare a vârstei Pămîntului, 
geologii recurg la un procedeu 
complet diferit, anume la eva
luarea duratei care a trecut de 
cind anumite minereuri de ura
niu au ajuns la suprafața Pămîn- 
lului și pînă în momentul de 
fată. In acest scop se. țitie seama 
de faptul că uraniul se dezinte
grează, transformindu-se în cele 
din urmă în plumb. Deoarece pe
rioada de înjumătățire a uraniu
lui este cunoscută, și mult mai 
mare decîț a carbonului 14, din 
conținutul de plumb al minereu
rilor de. uraniu se poate deduce 
virsta acestora. Acest procedeu 
poate fi aplicat piuă la intervale 
de timp de 
milioane de

ACEASTĂ 
FORMEAZĂ

intervale de
măsurate

permite 
intervale

I. V. PANDELESCU

ordinul a 4 000 de 
ani.

DETERMINARE 
OBIECTUL GEO- 

ADICĂ

In vizită ia Muzeul Marx, Engels, Lenin.
AGEÄPRES

I Junior 
: se ac- 

no-ului. 
Ifane- 

forța și

trețăsut intim in întreaga masă 
orchestrală cu care cintă lao
laltă.

Prima parte (Maestoso) înce
pe cu o serie de triluri expre
sive in orchestră, continuate 
apoi cu melodii de o mare fru
musețe ce se dezvoltă succe
siv. Partea a doua (Adagio) 
este gravă și meditativă Iar 
Finalul (Rondo), deși însufle
țit, apare pe alocuri, întune
cat de o anumită tristețe.

Interpretarea solistică, foar
te nuanțată și de mare vitali
tate, se datorește pianistului 
polonez de reputație mondială 
Witold Malcuzynski și Filar
monicii vărșoviene dirijate de 
Stanislaw Wislocki.

VALOAREA ARTEI AUTENTICE
rivită i

j blul ei,
i Expoziție 
plastică, 
zată de 
Artiștilor 
și de Sfatul Popu- 

Capitalei, în localul de

în ansam- 
în noua 
de artă 
organi- 

Uniunea 
Plastici

Iar al Capitalei, m localul de 
pe strada Biserica Amzei, se 
simte un avint spre oglindiri 
artistice pline de măreția și 
prospețimea transformărilor 
și realizărilor socialiste, o 
participare caldă și optimistă 
a artiștilor din diferitele ge
nerații la înfăptuirile oameni
lor muncii, la spiritul în care 
se înnoiește din adînc viața 
poporului, sub conducerea 
partidului. La noua expoziție 
cea mai mare parte din lucrări 
se datoresc tinerilor pictori și 
sculptori.

Impresionează, într-adevăr, 
faptul că inspirația din reali
tatea contemporană este tre
cută în imagini cu un limbaj 
mai variat și mai specific pic
turii, în care coloritul și com
poziția se bucură de o mare a 
tenție. Dar unele dintre lu
crări încă păstrează caracte 
rul de experimental, de solu
ționări provizorii, răspunzând 
numai parțial cerinței de lu
cru .definit, de oglindire defi 
nitorie, ce caracterizează ope 
rele de artă, menite să înfrun 
te timpul. în unele cazuri, ar
tiștii par a uita că limbajul 
este doar mijloc de expresie și 
nu scopul oglindirii artistice » 
realității. Știm cu toții ce în
semnătate are coloritul în pic
tură. De asemenea, este bin< 
că artiștii iți compun imagi 
nile intervenind și cu rațîu 
nea nu numai cu simțurile f 
emoțiile în oglindirea realită 
ții obiective.

Referindu-ne la picturile re
cent expuse, constatăm că. în 
pofida atrăgătorului aspect 
ce-1 au multe cînd le aruncăm 
primele priviri, puține ne ră- 
mîn întipărite după ce am

părăsit expoziția. Aici stă no
dul problemei, aici se ridică 
întrebarea : de ce unele din
tre imaginile viu și strălucitor 
colorate și compuse nu te 
emoționează îndeajuns și nu-ți 
relevează îndeajuns adevărul 
pentru a le purta îndelung în 
minte ? Căci la această dăi
nuire ajung și trebuie să 
ajungă operele de artă auten
tice.

Credem că răspunsul este 
următorul : mijloacele de ex
presie, limbajul pictural folo
sit de .unii artiști, mai ales de 
către unii tineri — căci la a- 
ceștia ne referim cu precădere 
aici — nu este pus îndeajuns 
în slujba expresiei, pe care ar
tistul năzuiește s-o exprime și, 
odată cu 
pe sine.

Cîteva 
expoziție 
pede aceste observații. Să 
luăm două compoziții de pic
tori tineri, aflați nu la primele 
înfcercări și prețuiți pentru se
riozitatea cu care au evoluat. 
Să luăm ca pildă și să com
parăm compoziția învățămînt 
agrotehnic de Gb Spiridon și 

’.misiune la televizor pentru 
colectiviști de Gh. Iacob,

îi? prima, vedem patru ță
rani tineri, o femeie și trei 
>ărbați, așezați distanțați la o 
masă și ascultînd o expunere 
Ei iau contact cu știința și. 
prip felul cum i-a oglindit pic
torul, privitorul înțelege lim- 
oede și lumea căreia îi apar
țin, și momentul acțiunii, și 
'.ensul temei oglindite. îți dai 
-,eama că cele patru personaje 
pictate de Gh. Spiridon sînt 
colectiviști tineri, dornici să 
învețe și să aplice cele învă
țate, privind totul -ctr-un spi
rit nou, constructiv Din ex
presia chipurilor și ținuta per
sonajelor, din felul cum sini 
îmbrăcate din detaliile com
poziției se desprinde noul vie
ții de la țară și aceasta nu di-

ea să se exprime și

exemple din actuala 
vor lămuri mai lim-

dactic și nici cu mijloace „fo
tografice”. Figurile sînt tratate 
concins, simplificat, chiar cu 
oarecare stilizare, prezentă și 
în detaliile decorative ale 
imaginii (fundalul, covorul de 
pe masă, obiectele din fața 
personajelor). Dar aceste pro
cedee, departe de a le sărăci 
expresia, dimpotrivă le-o ac
centuează, pentru că mijloa
cele de expresie sau limbajul 
au fost folosite pentru oglin
direa unui adevăr semnifica
tiv. Vezi cum fiecare personaj 
ia aminte, meditează, se dumi
rește, gata să ducă mai depar
te învățătura primită in clipe
le acelea. Ba, istețimea perso
najelor și asimilarea promptă 
a învățăturii sînt. oglindite și 
cu o notă de haz, de umor

Ceea ce a cîștigăt Spiridon 
prin individualizarea și nuan
țarea expresiei umane, folo
sind și el un limbaj colorisțic 
și compozițional valoros și 
personal, a pierdut Gh. Iacob, 
care, în compozițiile ante
rioare, se impusese tocmai 
prin uluitoarea veridicitate a 
trăsăturilor cu care individua
liza simplu, dar temeinic oa
menii.

Simplificarea, concizia, sti
lizarea sau procedeele croma
tice mai ingenioase sînt vala
bile cind ajută expresivității 
și nu o sărăcesc,-ducînd-o la 
forme prea vagi și anonime, la 
procedee geometrice care stan
dardizează. în aceeași expo
ziție, Lia Szasz a realizat nu
mai în parte o compoziție

Însemnări pe marginea Expoziției
tinerilor artiști plastici

pe

popular, tot pe linia mediului 
din care fac parte colectiviștii. 
Prin urmare, avem a face cu o 
oglindire semnificativă, 
care nu o putem uita.

Dimpotrivă, din compoziția 
lui Gh. Iacob, cu nouă colec
tiviști urmărind emisiunea te
leviziunii, ții minte mai mult 
efluviile de culoare vaporoa
să, fluidă și prea puțin expre
sia personajelor, redate vag, 
fără individualizarea necesară 
și abia dacă știi situația con
cretă în care se află ele, a- 
dică tenia, 
lin stingă imaginii este 
viu 
par 
timp 
după 
pieptănată și îmbrăcată, pare 
a descinde de-a dreptul din- 
tr-o pictură egipteană antică 1

Doar personajul
mai 

individualizat. Celelalte 
bizare, neprecizate în 
și spațiu, ba o femeie, 

cum este conturată.

foarte ingenioasă, intitulată 
Compescaria. Talentata picto
riță a voit să arate abundența 
și aspectul modern al comer
țului de stat. într-o imagine 
sintetică, ea dă peștilor din 
frigorifer și cutiilor de con
serve din galantare un aspect 
poetic, multicolor, de natură 
moartă, traducînd în termeni 
■moderni chiar măruntele as
pecte ale vieții. Dar elemen
tele de „natură moartă” sînt 
mai „vii” în compoziția Liei 
Szasz decît figura neindivi
dualizată a vînzătoarei. în po
fida calităților de compoziție 
și a unui colorit interesant, 
personajele lui Virgil David 
din Cules de floarea-soareluî 
par oarecum bizare prin pozi
ția în care le-a redat autorul 
și poate dintr-o greșită pro
porționare.

în multe dintre compozițiile 
și portretele expoziției proce
deele de construcție și compu
nere servesc însă vădit expre
siilor mai carasteriștice ale 
oamenilor de azi, de pildă în 
compozițiile Itocelta de Bră
duț Covaliu și La practică de 
C Papleț sau. in perechea de 
Tineri, văzuți cu măreție și. 
interiorizați de către Ștefan 
Sevastre. 
mec, stil 
Gco-rgeta 
zează un 
Dipșe o tî.pără familie din Ma
ramureș. Tot cu ochi contem
porani și cu expresivitate pro
prie. ca și cu atributele în
deletnicirii lor sînt portreti
zați Muncitor de Pavel Co
diță (un studiu psihologic mai 
adâncit), Student la conserva
tor de Lazăr Iacob. Tînăr 
muncitor de Micaela Nica, sau 
Sportiva Almei Redlinger. In
teriorizare găsim și în portre
tul semnat, de C. Crăciun.

Șî în peisaje se pune aceeași 
problemă a individualizării 
.imaginii, a redării nu vagi și 
in general, ci dimpotrivă, con
cret. cu însușirile specifice 
timpului și locului cerut de 
temă și de sentimentul artis
tului. Acum apar 
multe cartiere 
muncitorești, dar 
zute standardizat, 
și notații, care 
caracteristicile locului, 
oamenilor, spiritul vremii. Nu 
astfel, ci tocmai cu particula
rități specifice și suflu poetic, 
inspirat de viața contempo
rană sînt blocurile 
t.ene redate de 
Gheorghiu sau de Viorel Măr- 
gineanu. acesta înfățișind Ca
lea Griviței cu noile blocuri și 
cu rămășițe clin clădirile tre
cutului, povestind astfel prin 
contrast marea transformare

Autenticitate, far- 
găsim in felul cum 
Năpăruș portreti- 

tinăr Flueraș, sau D.

în expoziții 
cu blocuri 
uneori vă- 
fără detalii 

să sugereze 
viața

bucureș-
Ion Alin

urbanistică, mărturie a unor 
transformări mai adinei, re
voluționare. Cu caracter pro
priu, semnificativ sînt și pei
sajele semnate de Vasile Me
lica, Pețre Dumitrescu 
și Dinu Cristian, unde 
centuează aspecte ale 
Combinatul siderurgic 
doa.ra este evocat c,u 1 
măreția lui de Virgil Deme- 
trescu-Duval. Un debut cu to a 
tul remarcabil este acela al ! 
pictorului Ștefan Sileanu, cărei 
expune o amplă priveliște a I 
portului Constanța cu marea, _ 
vapoarele si forfota trenurilor. |

Sculpturile expuse de tineri I
. mai auiuciuasc vie- a

N. la recenta retrospectivă del 
sala Dalles, dar unele din- B 

î1 

spațiu, I 
(Undite I 

XIVUtt r/lllj.1 « 
oglindită de | 
și în aseme- ■ 

cu vădite calități, «. 
de o sensibilizare | 
suprafețelor și de I 

a individualității, _ 
mai caracteristice, f

mii :;tg 
tl

Caiafe- I 
i ale lui I
Năstu- _ 

expresii | 
teristice, I

sînt mai puțin numeroase de- 
cit 1
la sala _____ _____ _____ ___
tre ele stau eu cinste alături 
de ale maeștrilor. Unii din
tre tineri știu să construiască 
figuri de mari proporții, care 
se desfășoară viu în s 
de pildă sportivele oglindite 
de Victor Roman și Titus Emil 
Ruși sau tipăra ( '
C. Foamete. Dar și în aseme
nea lucrări, 
este nevoie 
mai mare a 
o adîncire 
spre a fi și 
într-o viziune mai masivă, de 
bloc cioplit direct și cu price
pere de către G. Apostu, a- 
pare figura robustă a unei 
textiliste. Desprinzîndu-se tot 
dintr-un bloc, simbolizind uni
tatea și tăria, apar figurile 
Greviști ale lui C. Lucaci, 
mințind luptele muncitorești 
de acțim treizeci de ani. Re
liefuri pline de sensibilitate și 
compuse cu pricepere expun 
Doina Lie și Florian < 
teanu, alături de acelea 
Ion Vlasiu și Vasile Năstu- 
rescu, iar capete cu ( 
vii, cu trăsături caracteristice, 
expun Ana Cordoneț și Mircea 
Deacu.

PETRE COMARNESCU
I

CRONOLOGIEI,

In laboratorul de încercări al întreprinderii construcții meta
lice și prefabricate stîlpi de înaltă tensiune — atelierul 
1 ilctn din Capitală — se determină umiditatea materiei prime. 
Inginera Aurelia Veleanu acordă maximum de atenție acestei 

operații.
Foto: AGERPRES

Mină fără oameni
Nici un singur 

om nu lucrează in 
subteran, la mina 
de cupru situată in 
apropiere de orașul 
Sverdlovsk, din Gi
rai, 
mint, 
vărat 
piețe, 
secții
t.rerupere 
garnituri. d,e vago- 
nete 
aud

Aici, sub pit
ește un ade- 

oraș mare cu 
străzi, luter
ete. Fără în- 

circula

in abataje se 
explozii, țăcă-

nitul ciocanelor 
pneumatice. Întrea
ga activitate a mi
nei, mașinile ei au
tomate sînt conduse 
de la suprafața (ie 
oameni aflați la o 
distantă de 250 m 
de locul de unde 
se extrage cuprul.

Zeci de dispoziti
ve automate efectu
ează umplerea va- 
gonetelor, le împing 
in lifturi uriașe, le

descarcă și din nou 
le expediază in sub
teran. Toate opera
țiile efectuate în 
subteran se pot ur
mări de la pupitrul 
de comandă pe e- 
cranele televizoare
lor. Cu ajutorul a- 
ccstor televizoare, 
dispecerul poate în 
orice clipă „arunca 
o privire" în ori
care din sectoarele 
minei.

La

ședința de comunicări
Cluj, a avut loc joi după- 

amiază, o ședință de comu
nicări în domeniu] gastroente
rologie!, la care au participat 
numeroși specialiști, cadre di
dactice, medici din unitățile 
sanitare din localitate.

Prof. dr. T. Spîrchez și prof. 
dr. O- Fodor, membri cores

pondenți 
Rom ine, 
dr. S. Scheau si dr. S. Stoichi- 
ță au făcut comunicări științi
fice cu privire la briile diges
tive.

în încheiere a fost prezen
tat un film științific medical,

(Agerpres)

ai Academiei R. P. 
conf. dr. V. Runcan,



O intervenție
și pinăm seară

Cu hărnicie, Om
curajoasa cu pasiune al satului

Cînd îl privești, 
pare mult mai în 
vîrstă, are liniile fe
tei mature, bărbă
tești, privirea grea, 
pătrunzătoare. Cînd 
urcă pe tractor par
că i se luminează 
chipul, surîde. E 
Călin Stancu — 
tractorist la S.M.T. 
Fetești, un tînăr de 
26 de ani, fruntaș 
în lucrările campa
niei de primăvară, 
care s-a declanșat 
în cîmpîi. Lucrează 
in brigada a X-a pe 
ogoarele gospodă
riei colective „Oc
tombrie roșu“ din 
Fetești. Sarcina de 
plan în această 
campanie este de 
222 de hantri pe 
tractor. EI s-a anga
jat s-o depășească 
cu 15 la sută. Adău
gați la acest angaja
ment și calitatea 
deosebită a lucrări
lor executate și o să 
obțineți întreaga 
sumă a succeselor. 
Că le va obține, 
e cert. Noi îl cu
noaștem. Niciodată 
nu întoarce tracto
rul în gol, e atent 
ca la capătul ogoa
relor să execute a- 
celeași lucrări, în
tocmai ca și în larg; 
il apucă răsăritul 
soarelui in brazdă 
și luna cînd răsare, 
la fel: ară, discu- 
iește, grăpează, sea
mănă. Duminică, 14 
aprilie și luni pînă 
la orele 12 a discuit 
84 de hectare, luni 
după amiază a ve
rificat pe brazdă 
toate semănătorile 
cu care brigada va

însămînța porum
bul. Marți a însă- 
mînțat 17 hectare 
cu porumb.

V-am prezentat 
cîteva date din ca
ietul dispecerului 
S.M.T., în care, sea
ră de seară, se con
semnează succesele 
muncii din această 
campanie. Călin 
Stancu ocupă pînă 
acum locul de frun
te în întrecerea or
ganizată între trac
toriștii brigăzii a 
10-a. Răspunderea 
în această campa
nie este și a tracto
riștilor, și a colecti
viștilor ; sarcinile 
unora sînt și ale 
celorlalți. Timpul 
de însămînțare a 
porumbului l-au 
stabilit deopotrivă

colectiviștii și trac
toriștii : 10 zile. Că
lin Stancu a lansat 
chemarea căreia i-a 
răspuns întreaga 
brigadă — redu
cerea timpului de 
însămînțare la nu
mai 8 zile. Două 
zile aproape că nu 
spun nimic. Și to
tuși, aici în Bără
gan — unde fiecare 
oră de muncă în 
plus înseamnă re
coltă mai bogată, 
cele două zîîe își 
dezvăluie valoarea 
uriașă, măsurată pe 
cîntar cu saci grei 
de grîu, de porumb, 
de floarea-soarelui.

NICOLAE CIIIREA 
corespondent 

voluntar

Odată cu constru
irea uzinei de su- 
periosfați, comuna 
noastră a devenit 
un centru muncito
resc puternic, un 
orășel nou și fru
mos prin specifi
cul său: Năvodari. 
S-a construit și un 
SDital modern de 
mare capacitate, în
zestrat cu laborator 
și aparate speciale. 
Aici, Ia acest spital, 
a fost repartizată să 
lucreze și tinăra ab
solventă a Facultății 
de medicină, Viori
ca Surdulescu.

Acum o știm, o 
prețuim. Cînd a ve
nit, însă, ne mai în
trebam : o fată așa 
de tînără, abia ieșită 
de pe băncile facul
tății, poate să vină 
în ajutorul pacien- 
ților ori de ci te ori 
aceștia îl cer ? Știți 
cum se întîmplă — 
e noapte, e zi, dacă 
e nevoie îndrăznești 
să ba(i la ușa me
dicului, să-i ceri a- 
jutorul.

Nu, niciodată n-a 
întîrziat să-și arate 
priceperea și pasiu
nea care sînt cerute 
muncii sale. Intre 
Constanta și Năvo
dari, pe iarnă, se 
întrerupsese comu
nicația pe șosea. E- 
rau troieni de zăpa
dă înalți.

Iată o întîmplare: 
Ca să o smulgă 
durerii pe o pacien
tă trebuia să se in
tervină chirurgical, 
la Constanța, la spi
tal.

— Aviasan, alo,

aviasan 1 Venifi ur
gent... un bolnav...

— Nu putem ve
ni, viscolește, avioa
nele nu pot zbura 1

Pacienta a fost 
transportată, pe tar
ga, la spitalul din 
Năvodari. Doctora, 
neliniștită, și-a îm
brăcat halatul și a 
pregătit instrumen
tele. Sora de gardă 
a aiutat-o. A început 
operafia. Afară ba
tea vîntul, se auzea 
parcă vuietul adine 
al zăpezii. In sala 
de spital lumina era 
albă. Doctorifa își 
recăpătase calmul. 
Era prima operație 
pe care o făcea de 
cînd primise să răs
pundă singură de o 
policlinică,

Dimineaja arăta

palidă. Dar sufletul 
îi era plin de bucu
rie. Reușise.

Despre ea, oame
nii din Năvodari 
spun vorbe de lau
dă : „Știe cum să se 
apropie de noi, ne 
rămîn în inimă vor
bele calde pe care 
ni le spune".

La uzina de super- 
fosfati, la fel, și-a 
cucerit respectul tu
turor muncitorilor. 
Priceperea, pasiunea 
și dragostea cu care 
își practică meseria 
aleasă, întotdeauna 
neobosită și priete
noasă, familiară, o 
fac mai stimată și 
prefuită de noi toți.

ION DONICA 
corespondent 

voluntar

II vedeți cum a- 
rată ? Pare un puști, 
un băiețaș încă de 
școală, dar nu știți 
ce harnic și inimos 
colectivist este. Pe
tru Gagea lucrea
ză la sectorul zoo
tehnic al gospodă
riei colective din 
Simțea Mare, raio
nul Criș. La zooteh
nie lucrează și tatăl 
său, care l-a învățat 
multe.

Intr-o zi, într-o a- 
dunare în . care co
lectiviștii își luau 
angajamente pentru 
anul 1963 și în care 
se organiza întrece
rea dintre brigăzi și 
oamenii din gospo
dărie, băiatul s-a ri
dicat și a spus :

— Eu am să-l 
chem la întrecere pe 
tatăl meu... Mă an
gajez să îngrijesc 
animalele și mai 
bine decît dînsul.

Ioan Gagea, ca și 
toți cei de față, au 
zîmbit. Tatăl este 
un crescător de a- 
nimale cu multă ex
periență. Bătrînul a 
primit însă chema
rea din partea fiu
lui.

Petru și-a făcut 
un program. Ora 4 
— deșteptarea. Ora 
5 — pregătii ea fu
rajelor (la el pregă
tirea se face după 
rețetă, ca la carte). 
Ora 6 — spălatul 
pe mî.ini : începe 
mulsul. Cam pe la 
nouă se termină ' și 
curățenia și preda
tul laptelui la cis
ternă, așa că se 
poate citi ceva, se

poate învăța (Petru 
Gagea are acum o 
bibliotecă personală 
cu 150 de cărți cu 
caracter agrozooteh
nic). După ora 14 
începe din nou pro
gramul, la fel de or
donat, științific.

...Și, lunile s-au 
scurs una după alta. 
Numai de la începu
tul anului, gospodă
ria a predat la 
I. C. I. L. aproape 
30 000 de litri de 
lapte.A venit vre
mea să se facă un 
prim calcul: ale că
rui vaci dau, în me
die, producția cea 
mai mare ? Statisti
ca arată că acestea 
sînt vacile îngrijite

de utemistul Petre 
Gagea. Ele sînt și 
cele mai frumoase și 
cele mai bine în
grijite din gospodă
rie. Astfel, în pri
mele trei luni de în
trecere, băiatul a 
luat-o înaintea tată
lui.

Firește, bătrînul 
îngrijitor nu s-a su
părat, ba, dimpotri
vă, are toate moti
vele să fie bucuros: 
cîștigul cel mare e 
al gospodăriei care 
are, în fiul său, un 
îngrijitor de ani
male de toată nădej
dea,

ION COȚOI
activist cultural

SCRISORI 
SOSITE 

IN CADRUL 
CONCURSULUI 

NOSTRU

Cînd tovarășul 
Dumitru Popa a ve
nit pentru prima 
oară la Tîrzii, ra
ionul Huși, cu to
ții l-am privit cu 
interes. Ce fel de 
om va fi profesorul 
nostru ? întrebarea 
aceasta a primit în
să repede răspuns. 
Tînărul profesor s-a 
dus chiar din pri
ma seară la cămi
nul cultural, să-i 
cunoască pe tineri. 
A mers la cămin și 
a doua și a treia 
scară, și de atunci 
mereu — s-a îm
prietenit repede cu 
.tinerii. Ziua, la 
'școală, predă cu pa
siune limba romî- 
nă, îi învață pe e- 
îlevi gramatica, iar 
Jîn timpul liber el 
se dedică activității 
culturale în sat.

De la început el 
a observat că, deși 
în sat există sute 
de tineri, activita
tea cultural-sporti- 
vă era nesatisfăcă
toare. Se organizau 
încă puține activi
tăți la cămin, iar ti
nerii nu gustaseră 
încă farmecul unei 
ore petrecute pe te
renul de sport. îm
preună cu un grup 
de băieți, membri 
ai organizației
U.T.M., profesorul 
a discutat cu mai 
toți tinerii, le-a cu
noscut gusturile, 
aptitudinile, a cer
cetat satul. A des
coperit astfel că 
majoritatea tineri
lor doreau să ajute 
la organizarea unei 
activități culturale 
mai bogate. Tot cu 
ajutorul lor a gă
sit nu departe de 
sediul gospodăriei 
colective, între vii, 
un teren numai 
bun pentru baza 
sportivă.

Așa și-a început 
activitatea cultura

lă în sat profesorul 
nostru. Rezultatele 
s-au văzut curînd : 
echipele de dansuri, 
corul, echipa de 
teatru au ocupat 
locuri de frunte în 
întrecerea pe raion. 
Astfel de rezultate 
s-au obținut și în 
sport. Aproape 
două săptămini, ti
nerii au lucrat cu 
hărnicie și, pe locul 
dintre vii, au fost 
amenajate terenuri
le de fotbal și volei, 
o groapă pentru să
rituri, pista pentru 
atletism. Au înce
put antrenamentele. 
Astăzi, echipele 
noastre de fotbal și 
volei dețin primul 
loc pe raion.

îmi aduc aminte 
de un alt fapt. Pînă 
acum doi ani tinerii 
noștri încă nu fuse
seră într-o excursie. 
La inițiativa tova
rășului Dumitru 
Popa, organizația 
U.T.M. a hotărît să 
facă o excursie co
lectivă. Unele maANGAJA

■ îteva linii ale biografiei sale
sînt caracteristice de fapt 
majorității tinerilor munci
tori : a absolvit o școală pro
fesională, ori s-a calificat 
direct la locul de muncă, în 
fabrică, pe șantier, în uzină, 

a urmat cursurile de ridicare a calificării, 
iar mai apoi le-a absolvit și pe cele de 
specializare. Studiul nu se oprește însă 
aici, continuă paralel cu munca în timpul 
liber, acasă ori la biblioteca uzinei, ori 
la club. Așa devii un specialist bun și 
de nădejde în meserie și îți atragi stima 
și prețuirea celor din jur. Un asemenea 
tînăr este și Pavel Rotaru, frezor în sec
ția de mecanică mijlocie și ușoară a Uzi
nelor constructoare de mașini din Reșița. 
Organizarea desăvîrșită a locului de 
muncă, folosirea din plin a celor 480 de 
minute de lucru, întreținerea perfectă a 
mașinilor, spiritul tovărășesc de întraju
torare, inițiativa — toate acestea sînt 
deziderate ale muncii sale devenite de 
mult obișnuite. Titlul de fruntaș în pro
ducție pe care-1 poartă de cîțiva ani a 
devenit astfel atributul lui cel mai firesc.

...Era pe la începutul anului cînd în 
uzină se dezbăteau cifrele de plan. La 
dezbaterea care a avut loc și în secția 
noastră, Pavel Rotaru s-a angajat:

— La mașina la care lucrez voi reduce 
timpul de lucru al pieselor în medie cu 
10—12 la sută pe fiecare lună.

Pentru cititori, cifrele acestea pot să 
pară infime și nesemnificative. Dar pen
tru noi, ele erau o adevărată revelație. 
Pavel Rotaru încerca pur și simplu un 
act de curaj și voință.

De atunci a trecut mai bine de un 
trimestru.

MENIUL
Cifrele, împlinite, relevă bucurie și sa

tisfacție.
Dar împlinirea aceasta trebuie văzută 

nu numai prin efortul tenace, nu numai 
prin asumarea propriei răspunderi față 
de angajamentul luat, ci și prin pasiunea 
muncii izvorîtă din însuși îndemnul în
flăcărat al conștiinței socialiste.

Să-și îndeplinească sarcinile de plan; 
era o datorie. Să le depășească, era un 
îndemn. Cea mai mare și. mai pretențioa
să mașină din secție i-a fost încredințată 
lui Pavel Rotaru. El coordonează și acti
vitatea celorlalți doi muncitori care-i 
urmează în celelalte schimburi. La a- 
ceastă mașină se execută ramele uriașe 
ale locomotivei. Ramele vin ansamblate 
de la secția sudură, iar aici se perforea
ză. Un micron ! Să greșești numai cu un 
micron fixarea pieselor, rama să se de
plaseze numai cu o secundă mai tîrziu 
deicît e necesar și gata : rebut. Aceasta 
ar anula întreaga muncă de o săptămînă 
a secției de sudură. Așa dar se cere o 
atenție extraordinară, o pregătire temei
nică, migală. Dar cîte nu se cer cînd lu
crezi asemenea piese ! Și dacă-i întrebi 
pe Pavel Rotaru de ce întîrzie iarăși 
lîngă mașină după orele de schimb, de 
ce ieri a venit mai devreme, afli că la 
inițiativa lui s-a hotărît ca acest agregat 
să fie preluat din mers, să nu se între
rupă nici o clipă procesul de producție.

Pavel Rotaru îți va mai spune însă : 
pe luna martie s-a dat peste plan încă o 
ramă. Pe aprilie studiem dacă nu există 
posibilitatea să fie depășită chiar și a- 
ceastă... depășire. Și există.

SEVER GORNIC 
lăcătuș la U.C.M. Reșița

l am in față ziua întreagă și acum cînd scriu 
despre el îl văd așa cum este în mod obișnuit: 
permanent preocupat, mereu fără astîmpăr. Un 
om muncitor, harnic, care nu ți-ar sta cit e ziua 
de mare. Imaginile mele despre el se succed ca 
intr-un film în continuă mișcare : iată-l ureînd 
scări, traversind etaje, apărînd în golul unei

viitoare ferestre, făcînd semn să se mai ia o măsură, apre
ciind calitatea unor lucrări. Imaginea cea mai frecventă a 
lui o văd însă în permanență sus, deasupra clădirilor, la 
etajul ultim. La etajul unu, cînd lucrul abia a început, sau 
la etajul nouăsprezece, așa cum l-am văzut la Mamaia, la 
blocul turn.

E un tînăr înalt, cu umeri lăți; are o fața rotunda, cu 
bărbie ascuțită și ochi mici, surîzători, ascunși sub bascul 
lui veșnic tras pe frunte. De cvad il cunosc e veșnic bronzat 
și, citind mai departe, a să vedeți de ce. Omul, acesta se nu
mește Constantin Simion, are 32 de ani și, nici nu știți ce 
biografie formidabilă a putut să-și creeze în numai 6 ani!

Dar, să vă vorbesc despre el.
...Era în 1957. Intr-un atelier al Uzinelor „Republica" din 

București se desfășura o discuție cam de acest gen (vorbea 
secretarul U.T.M.) : . _ _

— Băieți, la Năvodari se construiește o mare uzina. L 
nevoie acolo de tineri constructori. Ce ziceți, se simte vre
unul atras de meseria asta ?

Constantin Simion era acolo, în atelier.. Avea 26 de am. 
N-a răspuns pe loc, mi-a povestit însă că în ziua aceea „ceva 
cu totul deosebit a pus stăpînire pe el. Sentimentul că era 
chemat undeva, că undeva e nevoie de el, se împletea cu o 
dorință a lui mai veche : aceea de a vedea cum din mina 
lui se ridică, in superbele lor linii arhitectonice — construc
țiile. Iar planurile de construcții, imaginile viitoarelor uzine 
și orașe, așa cum le văzuse în ziare, pe ecranele cinemato
grafelor, îl fascinau, îl chemau. El avea o calificare, în me
talurgie, e drept; ei, și ce dacă 7 și-a zis. Va deveni con- 
StTUCtOT !

A doua zi s-a dus la comitetul U.T.M. Nu era singur. Au 
plecat mai mulți. Biografia sa de constructor a început insa

într-o zi de februarie din 1957, în momentul intrării pe 
șantierul Năvodari. Era iarnă, frig, zăpadă și construcțiile 
— deși pe o întindere vastă — abia se ridicaseră deasupra 
pămîntului.

N-aș putea spune ce a gindit atunci, dar — (în perioada 
aceea l-am cunoscut eu) — îl știu cum se comporta : știa 
ce vrea. A început să învețe pe rupte. I-a plăcut dulgheria 
și a întîlnit un meșter excelent, bătrînul Ion Damian. In 
6 luni și-a trecut examenul de calificare și a hotărît să-și
formeze el singur o echipă. Nu era numai o dorință a lui,
era o necesitate pentru șantier. Lucrările trebuiau grăbite, 
era nevoie de tot mai mulți specialiști. Eu aveam 19 ani și
l-am rugat pe Simion să mă ia cu el fiindcă îndrăgisem la
el, pasiunea, hărnicia, voința lui.

Îmi amintesc și azi. Prima lucrare care i-a fost încredin
țată echipei noastre a fost construcția depozitului de pirită. 
Greu al dracului era. Simion nu dormea pînă noaptea tîrziu, 
descifra și iar descif ra schițele, discuta cu noi. De reușit însă 
am reușit. După depozitul de pirită am ridicat la Năvodari 
hala de granulare, turnul de apă, banda rulantă de la 
„cenușă“ și altele.

Era începutul biografiei de constructor a lui Simion, un 
început bun, fiindcă aici a învățat cit de necesare sînt cu
noștințele tehnice unui muncitor, aici a învățat să fie foarte 
serios, disciplinat, aici a învățat să iubească meseria de con
structor cu toate bucuriile și greutățile ei. Iată de ce cînd 
uzina a fost gata, în 1958, Simion nu s-a mai întors la „Re
publica”. Ne-a adunat și ne-a spus :

— Băieți, eu plec la Mamaia. Se va înălța acolo un oraș 
nou. Merge vreunul cu mine 7

Am plecat toți. Dar, spre necazul nostru, am fost reparti
zați să lucrăm niște... rafturi într-o magazie. Mă rog, dacă 
trebuie, trebuie. Lucram și ne gîndeam : „Ce să-i faci! Așa 
e de fiecare dată cînd te duci undeva prima oară. Lumea 
nu știe ce poți, nu te cunoaște“. De aceea Simion era cam 
necăjit. Tăcea. Intr-o duminică l-a văzut un inginer pe malul 
mării. Grozav om și inginerul acesta (inginerul Borangic, 
avea pe atunci și el vreo 28—29 de ani).

Desene de TIA PELTZ

— Vrei să faci lucruri mai serioase ? l-a întrebat Borangic. 
I-a întins mina ca unui prieten. De dumneata am nevoie !

In ziua aceea i-a arătat lui Simion metoda construcției 
cu cofraj glisant. Nu mai faci schelă, nu mai durează atita 
timp. Faci un cofraj și cu el mergi pînă la ultimul etaj. 
Nouăzeci la sută din materialul lemnos este economisit. 
Ritmul e nemaiîntîlnit : un etaj pe zi.

— Vorbiți serios 7 a întrebat Simion.
— Serios !
Ne-am trezit cu Simion căutîndu-ne prin Mamaia. Era 

duminică si plecasem și noi să ne plimbăm. Ne-a rugat să 
mergem pe șantier, ne-a explicat despre ce e vorba. „Vreți 
să învățăm noi ?“. Am răspuns toți: „Da“. Ne-am apucat de 
lucru chiar atunci, și am lucrat pînă seara. Așa s-a făcut 
că am devenit prima brigadă din țară care a aplicat cofrajul 
glisant la construcția de locuințe.

Nu spun că ne-a fost ușor de la început. In prima zi 
lozinca : „ziua și etajul” n-a fost îndeplinită. N-aveam expe
riență și n-am reușit. Simion, o inimă de om, nu s-a lăsat cu 
una cu două, ne-a îmbărbătat, ne-a dus la inginer să în
vățăm și, etajul doi l-am realizat într-o zi. Ni s-a dus 
vestea. Am început să lucrăm blocul turn cu 19 etaje de la 
Mamaia. Nouăsprezece etaje, nouăsprezece zile. Nici nouă 
nu ne venea să credem 1 Tot brigada noastră (care se mărise 
acum la 80 de oameni) a construit și cele 6 blocuri perpen
diculare pe mare cu cîte 11 etaje de la Mamaia. Ce mîn- 
drețe, nu-i așa ? Astfel după construcția unei uzine, în bio
grafia constructorului Constantin Simion s-au mai adăugat 
încă peste 3 000 de camere în hotelurile de pe litoral. Peste 
6 000 de oameni în fiecare serie se odihnesc acolo vara, bucu- 
rîndu-se de sănătatea mării și de soare.

Dar biografia de constructor a lui Simion nu se reduce la 
atît. Începuse la Palas construcția fabricii de Celuloză. Bri
gada condusă de el a mers acolo. Și la Constanța s-au 
început construcțiile prin sistem glisant. Simion împreu
nă cu noi am făcut acolo primul bloc experimental. El 
singur, ca meșter, nu mai făcea față. Pregătise însă mulți 
oameni buni: Constantin Preda, Toma Vasile și mulți alții. 
A format noi echipe și i-a trimis pe ei să le conducă, iar el 
îi controla, îi îndruma.

me însă nu-șl lăsau 
fetele să plece. To
varășul profesor a 
discutat cu fiecare 
în parte și, într-o 
dimineață, băieții și 
fetele noastre au 
plecat din haltă, 
spre Bîrlad. Două 
zile excursioniștii 
au vizitat Fabrica 
de rulmenți, Fabri
ca de confecții, 
Complexul școlar, 
noile cvartaluri de 
locuințe, muzeul ra
ional, au mers la 
teatru și Ia film.

...Oră de oră, zi 
de zi, tovarășul Du
mitru Popa mun
cește cu pasiune Ia 
catedră, în sat. A- 
preciind munca și 
comportarea sa e- 
xemplară, comuniș
tii din Tîrzii l-au 
primit pe tovarășul 
Dumitru Popa în 
rîndurile candidați- 
lor de partid,

AURELIA 
TĂRĂGAN 

corespondent 
voluntar

DE LA LUCRURI
V

i n fiecare secție 
există rezerve in-

• teme care, folosi
te" cu pricepere, 
pot aduce nume
roase economii.

■ Iată un exemplu.
In secția de strungărie a Uzi
nei Hidromecanica din Bra
șov, exista un aparat de copiat 
care se folosea la strungurile 
mari.. De mai mulți ani.stătea 
însă nefolosit pentru că îi lip
seau nu știu ce piese. Un ase
menea aparat îi era necesar 
fiecăruia dintre strungarii ce 
lucrează pe mașinile mari.

Zoltan Fekete s-a gîndit că 
aparatul, folosit în producție, 
poate aduce o contribuție se
rioasă. la îmbunătățirea calită
ții produselor și, mai ales, se 
pot realiza mari economii. 
A început deci să studieze a- 
paratul, să confecționeze în 
timpul său liber piesele care-i 
lipseau. Da ! în loc să plece a- 
casă, să se ocupe de treburile 
personale, ședea în atelier și 
lucra. Nu îi ceruse nimeni a- 
cest lucru. „De ce să respecți 
o normă cînd ea poate fi în
trecută ?“ — spune el adese
ori.

După multe după amiezi lu
crate cu spor, aparatul a fost 
gata. Ceilalți strungari, sau 
mai bine zis unii nu prea 
aveau încredere în aparatul 
cu pricina.

Atunci Zoltan Fekete a ho
tărît să-l folosească el mai 
întîi.

Rezultatele au fost mai mult 
decît se aștepta. Prin folosirea 
aparatului de copiat, sporește 
productivitatea muncii și se 
realizează economii anuale de 
peste 12 000 lei.

Tocmai de la acest fapt, în 
aparență mărunt, a pornit o 
adevărată ofensivă pentru 
descoperirea rezervelor inter
ne. Angajamentul nostru în 
privința economiilor este pa 
întregul an de 3 000 000 lei. 
Dar cu siguranță că această 
cifră .va fi cu mult depășită.

A. TlMPĂNARU 
D. PETRE

din postul de corespon
denți voluntari ai „Scîn- 

teii tineretului“ de la 
Uzinele Hidromecanica.-

Brașov !

Iată însă că în 1962 a venit și vremea despărțirii. Băieții 
calificați de Simion au plecat ei înșiși pe alte șantiere din 
țară ca să-i învețe, la rîndul lor, pe alții noua metodă. Simion 
era chemat la București fiindcă și aici începeau primele con
strucții prin sistem glisant, la Floreasca. Și-a luat rămas 
bun de la noi. Eu însă nu m-am putut despărți de el. L-am 
rugat să mă ia și pe mine.

Ce-am făcut la București 7 In mai puțin de un an, îm
preună cu echipa dulgherului Ion Molnar am construit cele 
6 blocuri turn de la Floreasca cu cîte 12 etaje. Aici s-a ex
perimentat un sistem nou : nu numai că blocul se înalță, 
etaj cu etaj într-un ritm rapid, dar cînd e gata etajul, adică 
într-o zi, are și ușile și ferestrele gata puse.

Ce mai țin minte din biografia acestui om atît de pasionat, 
dăruit total meseriei sale 7

Cîteva amănunte nu lipsite de semnificație. Iată, de pildă, 
de cînd îl știu — și la Năvodari, și la Mamaia, și la Con
stanța, la Palas sau la București — niciodată nu l-am văzut 
lipsind de pe șantier. Ba, în cele mai multe locuri, chiar și 
locuința îi era pe șantier, acolo muncea, acolo dormea, acolo 
învăța. Șantierul este pentru el totul.

In drumurile pe șantiere s-a căsătorit, acolo s-a înfiripat 
dragostea lui, acolo i s-a născut fetița.

Pe șantier, la blocul turn C< de la Floreasca, a fost primit 
în rîndul candidaților de partid. N-am fost la adunare, nu 
l-am auzit spunîndu-și autobiografia, dar autobiografia lui 
se vede, o privești cu ochii.

Mă veți întreba : ce face Simion acum 7 Doar în blocurile 
turn de la Floreasca se mută deja locatarii. Ei bine, a cerut 
să-și facă o nouă brigadă, a adunat alți treizeci de tineri pe 
care să-i învețe sistemul construcției cu cofraj glisant. Em. 
Predescu, Ștefan Nicula, Constantin Negoiță, Constantin 
Marin, Gh. Voicu, sînt cîțiva dintre tinerii din noua brigadă. 
M-am dus și eu cu el. Ni s-au repartizat trei blocuri lîngă 
Piața Iancului (Ot, O2, O3 și o altă construcție). Aprovizio
narea cu material lemnos pentru aceste blocuri însă întir- 
ziase. Simion s-o dus, a intervenit, dar trebuia să mai aș
teptăm.

— Începem din materiale recuperate I a hotărît el.
Vedeți 7 E un om care nu poate sta, care moare dacă stă. 

Munca e cea mai mare bucurie a lui. Am căutat materiale 
folosite pe la Balta Albă și în cîteva zile toate cele trei 
blocuri s-au și ridicat la suprafața pămîntului. Peste cîtva 
timp cînd vă mai opriți cu tramvaiul 13 în stația Piața 
Iancului să vă uitați spre dreapta. O să vedeți acolo un 
grup de blocuri noi nouțe. La acestea lucrăm noi, băieții din 
brigada lui Constantin Simion.

VALERIU CORCAU 
dulgher



PREOCUPĂRI DE PRIMĂVARĂ
„N-am 

ziar, dai’ 
m-a îndemnat să iau creionul 
și să aștern pe cîmpul alb al 
hîrtiei, gîndurile mele. Și de 
fapt nu despre primăvară 
vreau să scriu ci... despre trac
toriști.

La noi în comuna Dăminești 
din raionul Roman, primăvara 
a sosit odată cu brigada • de 
tractoare condusă de Ilie Dol- 
descu. Timpul a fost destul de 
nefavorabil. Doar pe ici, colo, 
mai apărea cîte un petec mai 
zvîntat. Mecanizatorii au ho- 
tărît să lucreze pe „fîșii“. Și 
așa au făcut. Ziua semănau, 
noaptea grăpau sau executau 
alte lucrări de pregătire a te
renului. La prima vedere a- 
cest amănunt pare neînsem
nat. Dar să treceți noaptea pe 
cîmpia din apropierea rîului 
Moldova și o să vedeți cum o 
să mai strîngeți haina în ju
rul pieptului. Tractoriștii însă 
n-au știut ce-i frigul și au lu
crat neobosiți. Ei știau că au 
de semănat 454 de hectare, 125 
ha de grăpat, 243 ha discuit și 
alte aproape 1 000 de întreți
nut”. Aceste rînduri ni le-a 
trimis Ion Moșneagu, secreta
rul Comitetului U.T.M. de la 
S.M.T. Roman.

Dar să trecem acum și prin 
comuna Făcăeni, din raionul 
Fetești. Corespondentul nostru 
voluntar, colectivistul Con
stantin Frîpcu, ne, face un 
scurt bilanț. Iată-1 :. Au fost 
transportate pe cîmp 4 300* 
tone gunoi de grajd, s-au exe
cutat lucrări de întreținere a 
culturilor pe 380 ha, s-a dis
cuit o suprafață de 184 ha, și 
e pe sfîrșit însămînțatul celor 
4o ha cu mazăre, 64 cu bor- 
ceag, 80 ha cu sfeclă de zahăr. 
Acum pe tarlalele gospodăriei 
nu lucrează numai tractoarele, 
ci toate atelajele gospodăriei. 
Însămînțările trebuie să se 
facă cît mai grabnic și în cele 
mai bune condiții. Aceasta e 
hotărîreș colectiviștilor.

într-o seară, târziu, colecti
vistul Pavel Gruiescu, a în
ceput să aștearnă pe hîrtie

scris niciodată la 
primăvara aceasta

prima lui scrisoare către re
dacție. După felul cum e re
dactată, se poate vedea că a 
lucrat îndelung, cu multă 
chibzuință. Ne scrie despre 
gospodăria colectivă din co
muna Foieni, raionul Timi
șoara.

E o gospodărie mică dar cu 
oameni harnici și pricepuți !

Abia în anul acesta gospo
dăria a început să-și dezvolte 
sectorul legumicol. în acest 
sens s-au luat toate măsurile 
pentru a se asigura răsadurile 
necesare.

rile din epoca I și mulți alții.
„Poate scrisoarea mea — ne 

Scrie Florea Tistuleasa — nu 
are o prea strînsă legătură cu 
primăvara, dar în ea e con
semnat un fapt care dovedește 
cit de trainică este legătura 
între muncitori și colectiviști. 
Dar să vă povestesc mai bine 
cum s-au petrecut faptele.

Vreo două zile .plouase con
tinuu, apoi a âpărut soarele, 
Pe tarlalele. gospodăriei colec
tive, din comuna Valea Lungă, 
raionul Mediaș, se formaseră 
bălți mari de apă. Oricîț ar fi

tea tineri, au început munca. 
Ei au săpat șanțuri de scurge
re pe o lungime de aproape 
160 m. Acum pe terenurile 
respective a început însămîn- 
țatul, iar colectiviștii nu vor 
uita ajutorul dat de frații lor. 
muncitorii”.

Dar iată o nouă scrisoare. E 
a corespondentului nostru vo
luntar Vasile Ispășoiu din co
muna Tutana, raionul Curtea 
de Argeș. Subiectul e... tot pri
măvara.

Scrisoarea ne poartă pe dea
lurile raionului Curtea de Ar-

Răsfoind scrisorile sosite în aceste zile la redacție

Corespondentul nu uită să 
ne amintească despre tinerii 
care s-au dovedit grădinari 
pricepuți, „că doar nu degeaba 
am urmat astă iarnă la cursu
rile agrozootehnice“ spune el.

Tot despre munca colectiviș
tilor în campania de primă
vara ne scrie și colectivistul 
Aron Păâureanu din comuna 
Lăpugiu, raionul Ilia, Ion D. 
Ștefan din comuna Tîrgușor, 
raionul Medgidia, Ion Stroie 
din Slobozia, regiunea Bucu
rești, Bechir Constantin care 
ne anunță că G.A.C. din co
muna Molovăț, raionul Tr. Se- 
verin, a terminat însămînță-

fost, vremea de bună, apa s-ar 
fj evaporat greu, căci, pămîn- 
tul h-o mai absorbea. Aceasta 
însemna că însămînțările să 
întârzie multă Vreme. Un grup 
de muncitori, țineri Ji vîrst
nici au venit la'comitetul de 
partid al Combinatului de in
dustrializare' a lemnului din 
Blaj și au propus să meargă 
să dea o mînă de ajutor colec
tiviștilor în săparea șanțurilor 
de scurgere a apei : „O pot 
face și singuri, dar cu ajuto
rul nostru operația aceasta va 
dura mai puțin, campania de 
însămînțări nu va suferi întâr
zieri", în aceeași după-amiază, 
numeroși muncitori, majoritar

geș, mai precis pe șantierele 
de împăduriri, Aici facem cu
noștință cu țînărul pădurar 
Vasile Gogoanță sub conduce
rea căruia brigada nr. 1 a exe
cutat 40 de hectare de 
duriri pe terenurile de 
altitudine. Bineînțeles 
acțiunea de împădurire 
treținerea arboretelor o con
tribuție deosebită o aduc și ti
nerii brigadieri ai muncii pa
triotice.

Despre felul cum participă 
tinerii la diverse acțiuni de 
muncă patriotică ne scrie și 
Grigor® Boboș, din comuna 
Gîlgău, raionul Dej și losif 
Bîlughi, instructor al comite-

împă- 
joăsă 

că la 
și în-

tului raional U.T.M. 
unul și celălalt ne 
despre munca tinerilor la în
treținerea pășunilor.

„în numai cîteva zile — 
scrie losif Bîlughi — tinerii 
din comuna Crasna au tăiat 
mărăcinii și au împrăștiat mu
șuroaiele de cîrtiță pe o supra
față de 450 de hectare. Condu
cerea gospodăriei colective a 
apreciat că munca executată 
de tinerii colectiviști e de cea 
mai bună calitate. Pe islaz nu 
a mai rămas un mărăcine sau 
un mușuroi de cîrtiță, deci 
iarba va crește acum în voie.

Sînt încă numeroase scrisori 
în care corespondenții noștri 
voluntari ne scriu despre di
versele preocupări ale tineri
lor colectiviști în acest ano
timp. Printre acestea sînt și 
cele ale tovarășilor Victor Mă- 
lureanu, din raionul Panciu, 
Moț Elena din raionul Lipova, 
Ionel Barac din comuna Inde
pendența, raionul Galați, Ion 
Gheorghiță, din Strehaia, Isar 
Paul din Giurgiu, Ilie Lepădat 
din Craiova și mulți alții, 
cărora le mulțumim pentru 
veștile interesante și așteptăm 
să ne trimită noi scrisori des
pre modul cum este folosită 
fiecare zi bună de muncă pen
tru însămînțările de primă
vară, întreținerea culturilor și 
alte acțiuni care sînț organi
zate în acest frumos anotimp.

Zalău. Și 
vorbesc

GH. NEAGU

Inapoierea delegatului
C. C. ai P. M. R. 

care a participat 
la Congresul Partidului 
Comunist din Belgia

Joi seara, s-a înapoiat în 
Capitală tov. Teodor Marines- 
cu, membru supleant al C-C. 
al P.M.R., redactor șef ăl zia
rului „Scînteia”,' cate a repre
zentat Partidul Muncitoresc 
Romîn la cel de-al XlV-lea 
Congres al P-C. din Belgia.

La sosire, pe aeroportul' Bă- 
neasa, au fost de față mem
bri ai C.C. al P.M.R. și acti
viști de partid.

(Agerpres)

echipa 
a R.P. 
a ter- 
egali- 
cu e-

internațională de fotbal
Constanța

în cuplajul 
de fotbal des
fășurat ieri pe 
stadionul „1 
Mai“ din Con
stanța 
olimpică 
Romîne 
minat la 

(2—1) jocul

Cinematografe
Cunrpără-ți un balon — 

cinemascop: Republica; Bucu, 
rești, 1 Mai, Gh. Doja, 23 Au
gust, Ștefan cel Mare (colț cu 
strada Lizeanu); Chiriașul ru
lează la cinematografele Ma- 
gheru. Elena Pavel, Flacăra ; 
Griji: cinemascop : rulează Ia 
cinematografele V. Alecsandri, 
Victoria, V. Roaită ; Violență 
în piață: rulează la cinemato
grafele I. C. Frimu, G. Coșbuc; 
Prietenie interzisă: rulează la 
cinematograful Tineretului; 
între două iubiri : Central; 
Frați în Cosmos : Lumina, 8 
Martie; Lanterna cu amintiri: 
13 Septembrie (după-amiază), 
Miorița, Aurel Vlaicu ; Pro
gram de filme documentare 
rulează la cinematograful Tim
puri Noi; Șapte dădace rulea
ză la cinematograful Maxim 
Gorki ; Turneul veseliei rulea
ză la cinematografele în
frățirea între popoare, Alex. 
Sahia, Floreasca, 
vrancea ; Divorț 
Cultural ; Festival Chaplin: 
Alex. Popov, T. Vladimirescu; 
Dosarul furat: rulează la ci
nematograful C-tin David ; 
Cîinele sălbatic Dingo : Uni
rea ; Alibiul nu ajunge : Mun
ca ; Rebelul: Popular, Volga ; 
Povestea anilor înflăcărați — 
cinemascop : Arta ; Camelia : 
Moșilor; Noapte necruțătoare: 
16 Februarie; Lupeni 29 — ci
nemascop : M. Eminescu ; Pe- 
dro pleacă în Sierra: rulează 
la cinematograful Ilie Pintilie: 
Rîul și moartea : Libertății.

B. Dela- 
italian :

Bruiner" din Timișoara este o adevăra- 
proiesionale, unde tineri și vîrstnici

întreprinderea ,,Bella 
tă școală a măiestriei . 
muncesc pentru a produce articole tot mai frumoase și de 
bună calitate. Ei țin la „marca fabricii". în fotografie, rih- 
tuitoarele Elisabeta Mamirov și Elvira Carol din secția rih- 
tuit controlează corectitudinea execuției unui nou model de

Foto: 'AGERPRES *

INFORMAȚII
Joi dimineața s-a deschis în 

aula Bibliotecii centrale uni
versitare din Capitală sesiunea 
telinico-științifică a Institutului 
de studii, cercetări și proiec
tări tehnologice pentru indus
tria constructoare de mașini, 
utilaje și industria electroteh
nică.

în prima zi de lucru au fost 
prezentate comunicări privind 
problemele teoretice și experi
mentale în proiectarea și con
struirea unor tipuri de mașini 
și utilaje.

¥
Pe scena Teatrului de Stat 

din Oradea, ansamblul artistic 
de amatori din localitate ă 
prezentat, joi seara, în premi
eră, spectacolul-concert „Cu 
racheta la plimbare”.

Spectacolul a cuprins as
pecte din realizările înfăptuite 
în ultimii ani de oamenii 
muncii din țara noastră, pre
cum si succesele în domeniul 
științei si tehnicii ale poporu
lui sovietic. De asemenea, an
samblul a prezentat melodii 
de muzică ușoară romînească 
Și din țările socialiste.

'★
Pe lingă magazinele sătești 

din Chițoveni, Lupăria, Pră- 
jeni, Borosoaia, Pîrcovaci din 
regiunea Iași s-au înființat de

curind noi puncte farmaceuti
ce. Acum,. în regiune există 
aproape 170 de asemenea uni
tăți.

în ultimul timp, la parterul 
unor blocuri noi de locuințe 
din Iași s-au amenajat farma
cii dotate cu mobilier mo
dern. Unele unități din Iași, 
Bîrlad și Hîrlău au fost mo
dernizate șl reutilate, iar la 
Vaslui s-a deschis recent o 
nouă farmacie.

A apărut: — „PRESA NOA
STRĂ” — Revista Uniunii 
Ziariștilor din R.P.R. (anul 

VIII, nr. 3/83/1963)
.★

Secția sanitară și de . preve
deri sociale a Sfatului popu
lar al orașului Brașov a or
ganizat o brigadă complexă al
cătuită din medici de diverse 
specialități, cadre medii, pre
cum și din profesori de psiho
logie și de cultură fizică medi
cală care studiază starea 
sănătate a copiilor între

tate : 2—2
chipa iugoslavă Jelesniciar 
Sarajevo. Fotbaliștii romîni 
au condus cu 2—0 prin punc
tele marcate de Mițaru (5’) și 
Varga (25’). In continuare, 
oaspeții au atacat mai organi
zat, înscriind prin Smailovici 
(26’) șt Duspara (73’). Echipa 
Olimpică, a avut următoarea 
componență * r>—
(Georgescu), 
Jenei, Koszka, Pîrcălab, Var
ga, Manolache, Georgescu (Se
re dai), Mițaru.

tS

Joi, în orașul Ruse echipa 
selecționată de fotbal (tineret) 
a R. P. Romîne, a susținut un 
meci amical cu formația Du- 
nav. Tinerii fotbaliști romîni 
au repurtat victoria cu scorul 
de 6-2.

Datcu, Popa 
Motroc, Greavu,

(Agerpres)

cală care studiază

SCURT
Meciul retur 

Rapid Bucu
rești — Legia 
Varșovia, con
tând pentru se
mifinalele „Cu
pei campioni

lor europeni” la volei (mascu
lin) se va disputa dumi
nică 21 aprilife, în sala Flo- 
reasca cu începere de la ora 
19,30.

După cum se știe, prima în
tâlnire, desfășurată la Varșo
via, a revenit voleibaliștilor 
bucureșteni cu 3—2.

★
Sîmbătă seara, sala sportu

rilor Floreasca va găzdui me
ciul de box dintre echipele 
Unirea și C.S.O. Cluj din ca
drul campionatului republi
can. Gala începe la ora 19,30. 
Meciul Voința București — 
Mureșul Tg. Mureș se va dis
puta duminică dimineața, de 
la ora 10, pe stadionul Voința 
(in caz de ' timp nefavorabil 
reuniunea vă avea lt)c în sala 
Monetăriei). întîlnirea Metalul 
București — Dinamo ■ Craiova 
a fost aminată pentru 4 mai.

® Echipa olimpică de fotbal 
R. P. Ungare a învins cua

3—1 (3—0) formația austriacă 
Schwechat Viena. Punctele e- 
chipei maghiare au fost reali
zate de Bene (2) și Povaszai.

• întiljiirpa <le hipic clasice 
dintre sctecțidridtâle ’ orașelor 
Moscova și Belgrad s-a'terminat 
cu rezultatul de 6—2 în favoarea 
luptătorilor sovietici. Cel mai 
scurt meci . a fost la cat. semi
grea : Anisimav l-a învins prin 
tuș în 1’09” pe Bugarcici.

★
în runda a 

3-a a turneului 
de selecție al 
șahiștilor noștri 

® fruntași, Dri- 
S. mer l-a învins 
S3 pe Ghițescu, 

iar Pavlov a remizat cu Cio- 
ciltea. Drimer și Pavlov

SÄPTÄMINA VIITOARE PE ECRANE 
NOUL FILM ROMINESC

.14 ani.
Pînă în prezent 

examene medico-sociale 
număr de 2 000 de elevi. Re
zultatele obținute după exami- 
nări sînt discutate zilnic de 
medicii brigăzii în vederea 
luării măsurilor imediate de 
.tratament și profilaxie.

Totodată au fost tipărită 
20 000 de carnete de sănătate 
care 
tară 
pînă

s-au

A FOST PRIETENUL MEU

vor oglindi situația sâni»- 
a copiilor din clasa I ți 
la terminarea școlii,>
cadrul turneului său, diri-

O producție a studioului cinematografic „București

în
jorul belgian Edgard Doneux a 
apărut pentru a doua oară la 
pupitrul orchestrei Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Romîne. 
După „Faust", muzicianul oas
pete a dirijat joi seara specta
colul cu opera „Carmen" de 
Bizet. (Agerpres).

(Urmare din pag. I)

Scenariul: DUMITRU CARABĂȚ, MIRCEA MOHOR 
Regia : ANDREI BLAIER
Imaginea : ALEXANDRU INTORSUREANU 
Muzica : RADU ȘERBAN
Decoruri : CONSTANTIN SIMIONESCU

în rolurile principale : NICOLAE SIRETEANU, ȘTEFAN 
CIUBOTARAȘU, FLAVIA BUREF, 
ȘTEFAN MIHĂILESCU-BRĂILA, 
SILVIU STĂNCULESCU și copiii :

VICTOR REBENGIUC, 
MARIELA PETRESCU, 

SILVIAN SIMION și 
CALINA PÂNDELE

Din mîinile tinărului strungar Ioan Bil de la întreprinderea 
„Carbochim" din Cluj ies lucrări de bună calitate. Nici o piesă 

părăsește strungul lui fără1 un riguros control.nu

• PE SCURT • PE SCURT
puncte, Ciociltea ?*cîte două

Ghițescu, 1 punct. Turneul are 
ca scop desemnarea unui al 
doilea concurent din partea 
țării noastre la campionatul 
mondial de șah.

★
Fără să se mai reia jocul, 

cea de-a 11-a partidă a. me
ciului pentru titlul mondial de 
șah a fost dată remiză la pro
punerea lui Botvinnik. în pre
zent scorul este de 6—5 în fa
voarea lui Petrosian. Cea de-a 
12-a partidă are loc sîmbătă, 
cu albele jucînd Botvinnik.

• La Clermont Ferrand s-a 
disputat meciul internațional 
de baschet dintre echipele A.S. 
Montferrand și Csepel Buda
pesta. Baschetbaliștii maghiari 
au 
de 73—61 (35—29).

repurtat victoria cu scorul
★

în Palatul 
Sporturilor din 
Budapesta s-a 
desfășurat, întil- 
nirea dintre se
lecționatele mix
te de tenis de 
masă ale. R. P.

Ungare, și Japoniei. Sportivii ja
ponezi au obținut victoria cu sco
rul de 9—2. în cel mai specta
culos meci, fostul campion mon
dial Ichiro Ogimura l-a învins cu 

21—13; 21-—11 pe Zoltan Berc
zik. Punctele echipei maghiare 
au fost realizate de Heiritis care 
a învins-o cu 21—19 ; 21—13 pe 
Se.ki și cu 21—19; 2Q-22; 21—17. 
pe Yamanăka. Iată Celelalte re
zultate : Kimurd—Fahati 2—1 ; 
Kimura—Rozsas 2—0 ; li.onaka—4

2—0 ; O gimura—Kovacs 
Miki — Berczik 2—1 ;

Fahazi
2—0;
Matsuzaki—Lukacs 2—1 ; ltok— 
Foeldi 2—1 ; Matsusaki—Foeldy 
2—1.

® Capitala țării noastre va 
găzdui în zilele de 27 și 28 a- 
prilie un mare concurs inter
național de lupte clasice la ca
re vor participa campioni re- 
numiți din U.R.S.S., Iran, R. P. 
Bulgaria, R. P. Polonă, R. P. 
Ungară, Norvegia, R. D. Ger
mană, Grecia, R. S. F. Iugosla
via și R. P. Romină.

Etapa de du
minică a cam
pionatului re- 

/• publican 
rugbi 
mează

POSTA
reMiei

de
progra
de la

ora 11, pe stadionul Dinamo, 
„Derbiul“
Roșie. în deschidere Dinamo 
București va juca în compania 
Științei Cluj. Cel de-al treilea 
joc care va avea loc în Capi
tală, Unirea — Știința Pctro- 
șeni, se va disputa sîrhbătă 
după-amiază de la orele 16,30 
pe stadionul Unirea.

Iată jocurile din țară : 
C.S.M.S. Iași — Rulmentul 
Bîrlad ; Știința Timișoara — 
Gloria București ; Farul Con
stanța — Progresul București, 

în clasament conduce Pro
gresul cu 12 puncte, urmată 
de Știința Cluj — 11 puncte 
și Steaua — 9 puncte. Cam-

Steaua — Grivița

Mușat Gheorghe — Brăila, 
Dlțu Rădulea — G.A.S. Bu- 
toești, Oltenia, Țîcleanu Dumi
tru — Hunedoara, Țopa Pa- 
naite — Cîmpulung Mușcel, 
Florescu D. Nîcolae — Govora, 
Avrămia Rodîca — Fălticeni, 
Negoescu Gheorghe — Siliștea 
-Costești, Copaci Mihai, Stre
haia.

Am primit scrisorile dv. prin 
care vă exprimați dorința de 
a deveni corespondenți volun
tari ai „Scînteii tineretului”. 
Acest fapt ne bucură și vă so
cotim de pe acum printre co
respondenții noștri voluntari. 
Sperăm că nu peste mult 
timp vă veți număra printre 
cei mai activi. E necesar să 
vă spunem că uri corespon
dent voluntar trebuie să fie 
fruntaș în muncă și la învă
țătură, un participant activ la 
acțiunile colectivului în care 
lucrează și despre care va 
scrie ziarului. Coresponden
tul voluntar trebuie să mi
liteze pentru generalizarea ex
perienței bune acumulate de 
organizațiile U.T.M., 
educarea comunistă a 
tuilui.

El trebuie însă să 
bine cifrele, datele și 
cuprinse în articolele pe care

pentru 
tânere-

verifice 
faptele

pioana țării, Grivița Kosxe, șe urmpa^a sa lș. primită, 
află pe locul 6 cu 7 puncte« Desigur, mai puteți

(Agerpres!

«Fapta unor marinari grăniceri

Desigur, mai’puteți trimite 
pîdă lă 1 mai ar.tfcole și în 
cgdrul concursului nostru cu 
tema î Din îndemnul conștiin
ței socialiste.

Așteptăm primele dv. scri
sori 1

Nava grănicerească, din e- 
chipajul căreia fac parte plu
tonierul I. Tănase, sergentul 
A. Zorilă și soldatul-fruntaș C« 
Popescu, executa o misiune de 
patrulare în largul Mării Ne
gre. Condițiile 
erau grele, iar

meteorologice 
marea agitată«

euMarinarii grăniceri luptau 
energie împotriva valurilor.

După o oră de navigare, la 
'tribordul navei, în depărtare, 
a fost observat un punct ne
gru care plutea pe valuri. Mă
rind viteza, nava a ajuns în 
curînd lingă o barcă pescă
rească. în barcă se aflau doi 
pescari sovietici, Luca Kolonov, 
în vîrstă de 52 de ani, și Ni- 
kolai Ungarov, în vîrstă de 34 
de ani. Motorul bărcii se de
fectase și cei doi pescari, îm
preună cu mica ambarcațiune, 
fuseseră tîrîți în larg. înghe
țați, uzi, cei doi se luptau 
greu cu valurile furioase, 
maisperînd să fie salvați.

Echipajul navei a luat 
bord pe cei doi pescari, găz- 
duindu-i și îngrijindu-i. Pesca
rii sovietici au mulțumit cu 
căldură marinarilor grăniceri 
romîni care i-au salvat, expri- 
mîndu-și profunda recunoștin
ță pentru grija și atenția ce li 
s-a acordat.

Cei doi pescari sovietici au 
fost ambarcați ulterior pe o 
vedetă grănicerească sovietică.

(Agerpres)

făcut 
unui

din 
ne-

la

Fierarii betonisti din echipa 
lui Florea Grecu. de la șan
tierul 3 oraș Onești sînt 
cunoscuți ca muncitori har
nici și pricepufi. La un sin
gur etaj de Ia magazinul u- 
niversal la care lucrează in 
prezent, ei au dat lucrările 
ca trei zile înainte de ter

menul planificat.

Foto: S. VIOREË

Stamate Ion — Hunedoara: 
Angajații care au prestat 

muhcă în mod neîntrerupt 11 
luni de zile, beneficiază de un 
concediu de odihnă plătit de 
cel puțin 12 zile lucrătoare, 
care se acordă însă o singură 
dată pe an. Dumneavoastră, 
avînd sub 18 ani, aveți drep
tul la un concediu anual de o- 
dihnă, plătit, de 18 zile lucră
toare. Plata concediului se 
face anticipat de către unita
tea la care lucrați. La calcu
larea drepturilor bănești se ia 
în considerație cîștigul mediu 
realizat de către dv, pe ulti
mele 12 luni.

Marin Gheorghe — Bușteni, 
Panait Traîan — Făurei :

Pentru a urma cursurile in
stitutelor de învățămînt supe
rior de care ați amintit tre
buie, mai întîi, să vă comple
tați studiile medii. Școala teh
nică de maiștri pe care ați ab- 
solvit-o nu echivalează cu 
școala medie de cultură gene
rală,

T. Gheorghe — Lehliu, Ma
rin Vasile — Strehaia, 
rei Manea —4 Buzău ;

Vă sfătuim să citiți 
j,Fondurile obștești în 
dariile
„40 000 kg nutreț verde la 
hectar”, „Cartea îngrijitorului 
de oi” și „Cartea legumicul
torului”, apărute de curînd în 
librării. Aceste cărți vi le pu
teți procura atât prin coope
rativele sătești, cît și prin li
brăria „Cartea prin poștă”, 
scriind pe adresa : Cartea prin 
poștă, Calea Victoriei nr. 42, 
raionul 30 Decemhrie — Bucu
rești.

Tudo-

cărțile 
gospo- 

agricole colective”,

fice acestei campanii, pentru 
reducerea întârzierilor am ho- 
tărît să scoatem la arat, semă
nat, grăpat și atelajele proprii, 
îndeosebi pe terenurile în 
pantă, un număr de 30 de plu
guri cu tracțiune animală au 
lucrat pe schimburi, fără în
cetare, de dimineață pînă sea
ra. Așa am reușit să pregătim 
terenul mai repede, să însă- 
mînțăm operativ culturi din 
epoca întâi și să asigurăm și 
un bun pat germinativ pe o 
importantă suprafață ce va fi 
semănată cu porumb.

La fel s-a procedat și în alte 
gospodării colective. La Șard, 
de exemplu, o bună parte din 
cei peste 100 de tineri mobili
zați de organizația U.T.M. la 
diferite lucrări din această 
campanie, au cerut sa lucreze 
cu atelajele gospodăriei ală-

Intîrzierile pot îl recuperate
turî de mecanizatori, contri
buind astfel la urgentarea lu
crărilor.

Mai multă 
operativitate!

Firesc ar fi ca pînă la aceas
tă dată sămînța de porumb să 
fie pregătită în întregime 
pentru toate cele 7 554 de hec
tare planificate. Din cauza ge
rului din iarna trecută însă, 
unele cantități de porumb con
servat în pătule a avut de su
ferit, scăzîndu-i puterea de 
germinație. Iată de ce, la indi
cația consiliului agricol raio-

la efectuarea 
sămînță între

nai, s-a trecut 
schimbului de 
gospodării și membrii colecti
viști care și-au păstrat în mare 
parte porumbul în magazii. 
Pe această cale se va putea 
acoperi o cantitate de 25 de 
tone de sămînță, iar alte 40 de 
tone trebuie ridicate, pe bază 
de schimb, de la bazele de re
cepție. Se impune însă ca a- 
ceste schimburi să fie urgen
tate, pentru ca înainte de a 
începe însămînțatul porumbu
lui, toată sămînța să se găseas
că în gospodăriile colective și 
să se poată astfel asigura apro
vizionarea ritmică a semănă
torilor.

Totodată trebuie intensifî-

cat ritmul lucrărilor de pregă
tire a terenului. Din cele 
7 554 de hectare planificate au 
fost arate sau discuite numai 
2 700. Rămase în urmă sînt 
gospodăriile colective din He-

nig, Micești — Alba, Totoiu, 
Hăpria. Pentru aceasta este 
bine ca, alături de tractoare, 
să fie folosite toate atelajele 
gospodăriilor colective. Fiecare 
tînăr colectivist conductor de 
atelaje să considere ca o dato
rie de mare răspundere folo
sirea deplină a timpului priel
nic muncilor în cîmp, intrînd 
cu plugul în brazdă imediat ce 
se zvîntă o parcelă.

Repede și bine
(Urmare 

din pag. I)

că, urgentând lucră
rile din epoca întîi 
acestea se apropie 
de sfîrșit, evitîndu- 
se astfel aglomeră
rile, suprapunerea

cu semănatul po
rumbului, cît și prin 
aceea că pregătirea 
terenului pentru po
rumb este aproape 
terminată datorită 
folosirii întregii ca
pacități de lucru a 
celor 252 de trac-.

toare ale S.M.T. și 
1400 de atelaje ale 
gospodăriilor colec
tive. Sămînța este 
pusă în saci, căru
țele sînt pregătite, 
oamenii care vor 
lucra pe semănă
tori sînt înstruiți.

Bogdan Ion, Cecilia Popes- 
cu — București:

O.N.T. Carpați organizează 
la sfîrșitul fiecărei săptămîni, 
cu trenul și cu autocarele, ex
cursii de cîte o zi și jumătate, 
în țară.

înscrierile se fac la agenția 
O.N.T. Carpați cu sediul în 
Calea Victoriei nr. 100. Pentru 
excursiile cu trenul, înscrie
rile se fac începînd de luni 
pînă joi (pentru săptămîna în 
curs), iar pentru cele cu auto
carele, înscrierile se fac cu cel 
puțin 10 zile înainte de data 
la care va avea loc excursia.

Vă dorim petrecere brumoa
să !



Contribuția tinerilor

la sporirea

producției de țiței
unea operatorilor 
dintr-o schelă pe
troliferă este pli
nă de răspundere. 
Ocupîndu-se di
rect de îmbunătă
țirea regimului de 

a sondelor de țițeiexploatare
și gaze, aceștia contribuie ne
mijlocit la creșterea producției 
și productivității muncii.

G-heorghe Lazăr, Vasile Că
lin, Ion Savu, Nicolae Spătaru 
și ceilalți operatori din cadrul 
serviciului tehnologic al sche
lei Gura Ocniței sînt tineri. 
Principala problemă pe care 
o au de rezolvat o constituie 
creșterea procentului de re
cuperare a țițeiului din zăcă- 
mînt la sondele vechi. Experi
ența anilor de producție, preo
cuparea pentru ridicarea ca
lificării profesionale sînt fac
tori esențiali în continua îm
bunătățire a activității lor. In 
primele luni ale anului, ope
ratorii au executat la sonde 
peste 1 000 de operații de di- 
namometrări. Cele mai multe 
din ele au cerut o mare opera
tivitate, un înalt nivel al con
științei. La sondele 421. 505, 
402 s-a semnalat o scădere a 
debitului de țiței. Situația tre
buia deîndată remediată. E- 
chipa de operatori dinamome- 
trori în care lucrează Vasile 
Călin, Gheoirghe Lazăr și Ion 
Ștefănică a primit sarcini 
concrete. Deși operațiile pe 
care le aveau de executat e- 
rau obișnuite, de data aceasta, 
dată fiind urgența situației, 
trebuiau depuse mai multe e- 
forturi, trebuia lucrat cu ma
ximum de operativitate.

Acționind rapid și cu simț 
de răspundere echipa a con
tribuit la reducerea substan
țială a pierderilor de țiței. 
Trebuie adăugat faptul că lu
crările executate au fost de 
calitate superioară.

O atenție deosebită se acor
dă introducerii tehnicii noi și, 
pe această bază, creșterii pro
ducției și productivității mun
cii. Pină nu de mult, stabilirea 
adâncimii sondelor și a nive
lului de lichid aflat în coloa
nă se făcea manual. Operația 
'dura multă vreme, deci pro
ductivitatea era scăzută. Acest 
neajuns a fost înlăturat prin 
introducerea automatului „Ia- 
covlev”. In scurt timp tinerii 
Nicolae Spătaru, Stelian Mi- 
hăescu și Petre Pîrvu au în
vățat să mânuiască automatul 
exeoutînd fie zi, fie noapte, o- 
perații rapide, de calitate.

Alți tineri operatori execută 
lucrări de etalonare și consta
tă astfel producția fiecărei 
sonde, ajută la stabilirea po
tențialului pentru perioada ur
mătoare. O cît de neînsemna
tă greșeală de calcul și se pot 
produce mări pierderi. Printre 
măsurile care au fost luate se 
numără și repartizarea unui 
număr de parcuri fiecărui tî- 
năr operator. In acest fel, o- 
perațiile de etalonare se pot 
face conform graficului. In 
primele luni, planul de opera- 

a fost realizat în procent 
102—133 la sută. Calitatea

superioară a lucrărilor a făcut 
ca multe sonde să dea o can
titate sporită de țiței. Așa, de 
exemplu, sonda nr. 51, de cu- 
rînd reparată și redată pro
ducției, în urma drenării stra
tului de țiței, produce acum 
zilnic în plus 2 tone țiței. Mai 
muilti tineri operatori tehno
logi, printre care Cristian Vi- 
șoiu, Eugenia Georgescu au 
executat la această sondă pro
bele de control.

O mare atenție s-a acordat 
aplicării măsurilor tehnologice 
avansate, obținîndu-se o îm
bunătățire a factorului de re
cuperare a producției acestor 
sonde cu 12,5 tone (țiței) zi. 
Printre acestea pot fi amintite 
operațiile de curățire efectua
te de echipele de intervenții, 
diferite acidizări. schimbarea 
elementelor de pompaj la 16 
sonde etc. Trebuie remarcat 
faptul că organizația U.T.M. a 
mobilizat tineretul la însuși
rea acestor măsuri, la corecta 
lor aplicare.

Acțiunea pentru înlăturarea 
pierderilor de țiței a cuprins 
întregul tineret. Pe utemiștii 
Eremia Aurel și Stoica Tona, 
sondori, îi cunosc bine mun
citorii de la sondele care le-.au 
fost date în răspundere. Lu
crează la parcul 419. In aten
ția lor se află păstrarea ondi
nei și curățeniei în jurul par
cului de rezervoare și sonde
lor, îndepărtarea risipei de ți
ței prin etanșarea legăturilor, 
respectarea programului de 
predare a țițeiului spre depo
zit etc. Nu de mult, la o con
sfătuire de producție, cei doi 
tineri au semnalat unele de
ficiente care îngreunau înde
plinirea planului. La decanto- 
rul parcului 415 exista un ven
til montat la scurgere care nu 
ținea lichidul pe loc. Din a- 
ceastă cauză nu se păstra cu
rățenie și se risipea o mare 
cantitate de țiței. Conducerea 
a luat măsuri să se schimbe 
ventilul

Același luoru se observase 
si la scurgerea decantorului de 
la parcul 419. In urma pro
punerilor făcute s-au luat mă
suri pentru înlăturarea defi
ciențelor.

Intr-una din zile utemistul 
Eremia Aurel a semnalat scă
derea bruscă a producției son
dei 404. în rezervor nu mai 
curgea țiței. Fără să piardă 
timp, a încercat să afle cauza. 
Ce se întâmplase ? Viiturile 
puternice de nisip au blocat 
pistonul în pompă, împreună 
cu supapele. Deîndată a anun
țat conducerea secției. A fost 
trimisă brigada de intervenție, 
și numai după patru ore sonda 
a început să producă din nou.

Operatori, sondori, parcagii, 
tot tineretul schelei Gura Oc
niței participă la întrecerea 
pentru o producție sporită de 
țiței, pentru reducerea prețu
lui de cost.

Schimbare de decor.
Foto : EMIL COJOCARU

Lucrările practice
în cel de-al treilea trimestru

ei de al Iîl-lea tri
mestru reprezintă 
o perioadă deose
bit de însemnată în 
predarea obiectu
lui Agricultura. 
Nu mă refer la

faptul că, asemenea tuturor 
disciplinelor, si la Agricultură 
în această ultimă parte a a- 
nului școlar se face recapitu
larea întregului material pre
dat și se consolidează astfel 
cunoștințele elevilor, ci la fap
tul că, în această perioadă, 
calendarul agricol cuprinde un 
mare volum de lucrări, care 
se desfășoară intens în toate 
ramurile producției agricole 
— atît în sectorul culturilor 
de cimp, cît și în legumicul- 
tură, pomicultură, viticultură 
și zootehnie. Trimestrul al 
Iîl-lea oferă, deci, cele mai 
bogate posibilități de legare 
strinsă a lecțiilor noastre cu 
practica. Mai mult ca oricind, 
elevii pot acum să vadă că 
ceea ce învață, se realizează 
în gospodăria agricolă colec
tivă și pot să participe ei în
șiși la efectuarea multor lu
crări pe ogoarele gospodăriei.

Iată motivele pentru care 
ne-am pregătit din timp pen
tru activitatea ce o vom des
fășura în acest trimestru în 
predarea obiectului Agricul-

tură. întocmindu-mi planifica
rea calendaristică, mi-am pre
văzut ca cel mai mare număr 
de ore să se desfășoare nu în 
clasă, ci pe ogoarele gospodă
riei colective din comuna 
noastră. Elevii vor înțelege 
mai bine și-și vor însuși mai 
temeinic cunoștințele dacă eu 
le voi expune lecțiile chiar a- 
colo unde aceste cunoștințe se 
realizează practic. Ba, mai 
mult, în cadrul unor teme ca

data și locul unde se vor des
fășura acestea. Am ales acele 
lucrări care să corespundă ne
cesităților de instruire, adică, 
să îmbogățească și să consoli
deze cunoștințele teoretice în
sușite de elevi, dar care, în 
același timp, să ofere elevilor 
posibilitatea de a contribui e- 
fectiv la realizarea unor 
cini importante în cadrul 
podăriei colective. Astfel, 
vii din clasele a V-a vor

sar- 
gos- 
ele- 
par-

Din experiența profesorilor care predau 
obiectul Agricultura

— semănatul porumbului, des
crierea și funcționare semă
nătorii, îngrijirea răsadurilor, 
altoirea pomilor — la fața lo
cului vor vorbi elevilor ingine
rul gospodăriei colective, șe
ful unei brigăzi de mecaniza
tori și chiar 
fruntași.

O atenție 
corda orelor 
ce. încă din 
pe baza colaborării cu condu
cerea gospodăriei colective, cu 
sprijinul inginerului agronom, 
am stabilit lucrările agricole 
la care vor participa elevii,

unii colectiviști

deosebită voi ti
de lucrări practi- 
timpul vacanței,

ticipa, printre altele, la im- 
prăștierea îngrășămintelor mi
nerale pe terenurile în care 
se seamănă plantele din epoca 
a Il-a, vor ajuta la plivitul bu
ruienilor pe loturile de ce
reale păioase, la depistarea și 
combaterea dăunătorilor plan
telor de cîmp. Împreună cu e- 
levii din clasele a Vl-a, în 
multe ore de lucrări practice 
vor efectua lucrări de îngrijire 
a răsadurilor din răsadnițe, de 
pregătire și plantare a lor, 
precum și de recoltare a unor 
legume. Pentru elevii din cla
sa a Vll-a, care studiază po-

micultura și viticultura, am 
prevăzut desfășurarea orelor 
de practică în livadă, la vie, 
unde vor participa la unele 
lucrări de protejare a pomilor 
contra rozătoarelor, la lucrări 
de altoire, de combatere a bo
lilor și dăunătorilor, de admi
nistrare a îngrășămintelor mi-. 
nerale, de legare a viței etc.

De asemenea, elevii clasei a 
Vll-a, în acest trimestru vor 
putea, in cadrul lucrărilor 
practice, să-și însușească mo
dul de funcționare a diverse
lor mașini agricole, pe care 
atunci cind le-au studiat nu 
le-au putut vedea la lucru. La 
sfirșitul anului școlar, elevii 
claselor a V-a și a Vl-a (cei 
din a Vll-a fiind ocupați cu 
examenul de absolvire), vor e- 
fectua practica agricolă conti
nuă. în vederea desfășurării 
acesteia în condiții cit mai 
bune și cu cit mai multe fo
loase pentru înarmarea, elevi
lor cu temeinice cunoștințe de 
agricultură, întregul colectiv 
didactic al școlii se preocupă, 
încă de pe acum, de pregăti
rea și organizarea practicii a- 
gricole.

prof. STANA IACOB
Școala de 8 ani, comuna 

Tîrgușor, raionul Medgidia

întîlniri între cititori 
și scriitori

Emines- 
loc de 
întîlniri 
cu oca- 
volume 
lor. La 
luni a-

La librăria „Mihai] 
cu" din Capitală au 
două ori pe lună, joia, 
între cititori și scriitori 
zia apariției unor noi 
sau ediții din operele 
întîlnirile din ultimele
cad. Mihai Beniuc a prezentat 
cititorilor noua ediție a cunos
cutului său ciclu de versuri 
„Mărul de lingă drum", Radu 
Tudoran a vorbit despre mun
ca de creație la ultimul său ro
man „Dunărea revărsată", iar 
Aurel Mihale despre noul său 
roman „Fuga".

(Agerpr.es)

STUDENTI LA PRACTICĂ
a cuno-

entru aplicarea in 
practică
ștințelor teoretice 
predate timp de 
un semestru, prac
tica agricolă de 
primăvară ce o

efectuăm noi, studenții grupe
lor 124 și 127 ale anului I al 
Facultății de Agronomie ne 
este de un real folos.

în G.A.S. Giarmata, gospo
dărie fruntașă din regiunea 
Banat, ne putem însuși cu 
ușurință temeinice cunoștințe 
folositoare viitoarei noastre 
profesiuni de ingineri agro
nomi:

Efectivul nostru de 62 stu- 
denți, aflați aici in practică, 
lucrează in sectoarele : zoo
tehnie, legumicol, viticol, po
micol și cultura mare.

Studenți ca Petre Spariosu, 
Grigore Văietiș, Dorina 
ciun, Gheorghe Bodea, 
Vesadeși (grupa 124) și 
Mateescu, Alexandru 
Mihai Vidican, 
(grupa 127), dovedesc 
practică aceeași preocupare și 
dragoste de muncă ca și in fa
cultate.

Pe lingă activitatea practi
că, studenții desfășoară o vit

Cră-
Ioan 

Radu 
Iova, 

Matei Keller 
Și Ia

și bogată activitate cultural- 
sportivă. In colaborare cu or
ganizația U.T.M. și Asociația 
sportivă clin comuna Giarma- 
ta., am organizat recenzii de 
cărți, „Joia tineretului“, întîl
niri de fotbal cu echipa locală.

In prezent, pregătim un pro
gram artistic ce va fi prezen
tat la căminul cultural din co
mună cu prilejul încheierii 
perioadei de practică.

SAVU DRAGALINA 
cAlărașu florina 

studente
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ION MOLDOVEANU 
mecanic recepționez 
de utilaj petrolier, 

schela Gura Ocniței

educative

Școala merite nr. 3 Pitești in timpul activităților practice la 
de poduri metalice și prefabricate din beton.

Elevi ai clasei a IX-a ß de la.
Întreprinderea

Acțiuni interesante,

Viorica Cristea și Doina ] 
Drăghici, eleve în clasa a | 
7-a ia școala din comuna j 

f Daneș, raionul Sighișoara, ) 
(sînt cele mai bane aținui- ! 

toare de păpuși.
Foto : O. ARC ADIE J

A sosit brigada!
Eficiența programului brigă

zii artistice de agitație și-a aflat 
un mod potrivit, de verificare 
prin spectacolul prezentat în 
hala mecanică a I.C.O.T.S.-Plo- 
iești.

O caroserie de mașină — sce
na. Spectatorii — fiecare unde 
a găsit un loc mai hun. Rind 
pe rind, prin fața microfonului 
s-au perindat membrii brigăzii 
care, intr-un program scurt, au 
prezentat ,,pe note“ aspecte din 
munca diverselor sectoare ale 
întreprinderii.

Muncitorii au răsplătit cu vii 
aplauze calitatea și eficiența 
acestui spectacol al brigăzii 
dat la locul de muncă.

PETRE GAVRILA

CARTOANE

ÎN FLĂCĂRI

Tovarășa Oltea Medvighi 
din anul IV Medicină genera
lă se opri, ușor descumpănită, 
repetind la început întrebarea 
pe care abia i-o pusesem:

— „Ce fac astăzi ? Stați 
puțin că abia acum s-a înche
iat ultima, oră. de curs și n-am 
avut încă vreme să mă gin- 
dese...“

Imediat, insă, un zimbet tri- 
fața și 

ca prin

Acum pregătirile sînt in toi : 
s-.a luat legătura cu Filarmo
nica, concertul va avea, loc în 
sala mare a Palatului R.P.R. 
în institut s-au și difuzat 1 300 
de bilete, restul urmând să se 
trimită invitațiior noștri, co
legii de la Politehnică și de la 
Universitate.

Tot în legătură cu spectaco
lele, trebuie să mai adaug că

toarea mea puțin amuzată, 
puțin curioasă.

Dar Viorica Ghiț ii răspunse 
prompt :

— „Acum vin de la. sediu. 
Am avut ore multe astăzi. în- 
tii am să merg la Biblioteca 
centrală de stat să ascult mu- 

Apoi voi vedea... Mai 
ca sigur că întîi voi in
ia histologie iar diseară 
merge cu colegii la un

zică. 
mult 
vață 
voi
film“.

Toate acestea Viorica le ro
stise din mers. Oltea. Medvighi 
o aprobă -îmbină și rămase la 
ale noastre continuând să se 
gindească cu voce tare :

umfător ii lumină 
încurcătura dispăru 
farmec.

— „S-o luăm pe 
Oare ce-aș putea 
am avut o zi grea, s-ar cădea 
să mă recreiez puțin... La tea
tru am bilet abia mîine... Știi 
— și urmă o lungă paranteză 
plină de entuziasm — institu
tul nostru are contract anul a- 
cesta cu Teatrul Municipal iar 
tovarășul Ghiur Mihai, „res
ponsabilul cu bilete“ reușește 
să ne aducă bilete la specta
colele cele mai bune și, în 
plus, bilete la Operă, la Ope
retă, la concerte. Numai în 
semestrul II s-au difuzat în 
institut peste 7 000 de bilete. 
Și încă ceva: s-a acceptat, cu 
multă plăcere, propunerea co
legului nostru Georgescu Ser
bau, renumit de altfel pentru 
inițiativele de acest gen, ela
nul și perseverența depusă 
pentru împlinirea lor, de a i 
se încredința sarcina organi
zării unui concert Beethoven.

îndelete... 
face ? Azi Ce facem azi?

se ține cont și de alte dorințe 
ale studenților. în momentul 
de față, de pildă, se încearcă 
procurarea de bilete la specta
colele cu piesa „Corabia cu un 
singur pasageri' : e scrisă doar 
de Dan Tărchilă care e medic 
și tratează o temă din viața joi, aș aeculta, spre seară, 
medicilor.

Cu acestea, lunga paranteză 
se încheie. Poate ar mai fi 
continuat dacă n-ar fi trecut, 
în acel moment, prin fața noa
stră Viorica Ghiț din anul II, 
președinta consiliului 
ției studenților la anii 
nici.

— „Viorica, tu ce 
stăzi ?“ o întreabă

asocia- 
preeli-

faci a- 
interlocu-

— „Dacă ar fi luni, m-aș re
crea. participînd inipreună cu 
grupa mea de căministe la 
una din conferințele ciclului 
„Ghid de inițiere in artele 
plastice“ de la Palat, unde a- 
vem abonamente... Dacă ar fi 

e- 
misiunea transmisă, de la sta
ția de radioamplificare a că
minului.

Dar... se întrerupse vrind. 
parcă să scurteze discuția a 
cărei amploare tindea, proba
bil spre scurtarea timpului li
ber din acea zi. Voi. merge la 
club unde, in sala de festivi
tăți va avea loc, în cadrul săr
bătoririi „Centenarului Gh.

Marinescu“, conferința ținută 
de prof. dr. lancu Jianu des
pre figura marelui savant. Aici 
la club, în colaborare cu cate
dra de istoria medicinii, vor fi 
prezentate și proiecții iar pe 
mine mă interesează mult fi
gura acestui om de știință. De 
altfel cred că-mi voi întîlni 
mulți colegi diseară la club“...

Dintr-odată zîmbi intr-un 
fel nou, continuînd fără între
rupere : „Pentru că veni vor
ba. de club, dacă m-ai fi în
trebat săptămina viitoare ce 
fac înt.r-o anumită zi, poate 
țt-aș fi răspuns că voi merge 
la club unde a început activi
tatea cercului d,e dansuri mo
derne sau a celui de arte pla
stice. Că acolo ne vom întîlni 
mulți colegi împreună cu 
membri mai vechi ai forma
ției de dansuri, cu cei ce fac 
parte din cor sau din briga
dă... în tot, cazul, pot să te a- 
sigur că și acelea vor fi seri 
cu adevărat recreative...-

în general, la clubul nostru 
găsim activități interesante : 
audiem conferințe, ne întîl- 
nim cu profesorii noștri < 
cultăm muzică... r

Oltea Medvighi se uită 
ceas :

— Intr-adevăr, uite, îți 
mult timp pină âă răspunzi 
întrebarea simplă „ce faci 
azi Asta numai pentru că 
posibilitățile sînt nenumăra
te... Promit insă că de-acum 
îmi. voi planifica mai amănun
țit timpul la începutul săptă
minii și nu voi mai pierde a- 
tîta vreme, gîndindu-mă in 
fiecare zi.

as

ia

ia. 
la

EUGENIA GROSU

rganizația U.T.M. 
a anului IV româ
nă a Facultății de 
filologie din Bucu- 

, rești a căpătat o 
' bogată experiență 
in organizarea ac

țiunilor cultural-educative 
pentru studenți. Fie au loc atît 
la nivelul facultății, cit și la 
nivelul anului și al grupei. în 
felul acesta în activitățile cul
tural-educative sînt cuprinși 
toți studenții anului IV.

Săptăminal se difuzează bi
lete pentru mai multe specta
cole teatrale dintre cele mai 
reprezentative ale stagiunii 
bucureștene : „Bolnavul inchi- 
puit“, „Mașina de scris“, „Fe
bre”. Iar atunci cind Teatrul 
Național organizează matinee 
poetice (Eminescu, Topîrcea- 
nu) cererile de bilete pot fi cu 
greu satisfăcute. înțelegind 
dragostea pentru literatură a 
studenților, cu concursul cate
drei de literatură romînă 
organizează 
cu scriitorii, 
studenții au 
ziasm vizita 
ghezi. au ascultat 
rile și sfaturile lui Eugen Bar
bu, au discutat cu Marin Pre
da despre creația sa și mai 
ales despre ultimul lui roman 
„Risipitorii“.

în atenția comitetului. U.T.M. 
stau și obișnuitele reuniuni de 
la sfirșitul săptăminii. Urmă- 
rindu-se in primul rind carac-

se 
periodic intilniri 
Acum cîtva timp 
primit cu entu- 
maestrului Ar- 

mărt.urisi-

Ierul lor educativ, ele se des
fășoară acum pe întreaga uni
versitate sub grija organizații
lor U.T.M. pe facultăți. Avind 
la dispoziție un local cores
punzător și fiind precedate de 
interesante programe artistice, 
aceste manifestări se 
de o largă participare.

Comitetul U.T.M. al 
IV romînă a inițiat 
schimb de 
domeniul muncii culturale cu 
unele întreprinderi bucurește- 
ne. Astfel grupa 403 a pregă
tit un simpozion pe tema ro
manului „Risipitorii“ pe care 
l-a prezentat in fața muncito
rilor uzinei Vulcan din Capi
tală, simpozionul fiind urmat 
de discuții.

Tot la nivelul anului s-a or
ganizat și vizitarea expoziției 
„Grivița 1933—1963“. Astfel de 
vizite colective la muzee și ex
poziții nu sint un fapt izolat 
în anul IV romînă .

Iubitorii de muzică din gru
pele 403 și 406 au organizat o 
seară de audiție muzicală din 
Beethoven. Wagner și Chopin,

După cum se vede comitetul 
U.T.M. al anului IV româ
nă împreună cu consiliul aso
ciației studențești manifestă o 
preocupare permanentă în or
ganizarea cit mai instructivă 
și plăcuta a timpului liber al 
studenților.

bucură

anului 
și 

experiență
un
în

RADU CONSTANTINESCU 
student

MW îie-am convins fără 
I* putință de tăgadă!

11 Cartea de bucate 
!l rămîne o operă ine- 
I j gaiabilă : formulele 

11 ei au o aplicație uni
versală, iar cind este 

vorba de „super-productie" este 
absolut indispensabilă.

Deci, se ia un subiect, de pre
ferință istoric, cu o vechime de, să 
zicem, circa 2 000 de ani. Nu mai 
line lumea, minte cum a fost, ce-a 
iost. In sflrșit, dumnezeu cu mila. 
Poate să fie și mai recent, dar ori 
cum, e lipsit de spectaculozitate, 
nu face. Cam în jurul lui 2 000 de 
ani e cei mai bine. Și subiecte — 
ce să mai vorbim I Ba a dat unul 
ioc Romei, ba a pîrjolit altul lu
mea cu cavaleria sa. ba a ars Car- 
tagina.

Așadar, s-a luat, după cum s-a 
văzut, Cartagina. S-a luat ți s-a 
ars Cartagina și vreo două corăbii, 
și era să fie arun
cată in flăcărj ți 
o biată romană 
nevinovată, ajun
să, rămasă — 
n-are nici o im
portantă — prin 
cetatea vestită.

Înainte insă trebuie făcută o șe
dință de consiliu. Se ceartă carta
ginezii ca mahalagioaicele de ia 
Milano, un rege motoc pe un tron 
Înalt, clfiva viteji se insultă reci
proc. mai fac și cite o glumă, in 
stirșit, găsesc o fată romană și ho
tărăsc: hai cu ea la foc. Momentul 
mare, momentul de groază, prima 
lovitură. Fata e ridicată pe brațe 
de un călău, deși ea se zbate și 
plinge, și se roagă. Cartaginezii — 
nimic I Insă, vezi dumneata, nici 
așa nu se poale. Și atunci, un car
taginez de inima, dar care o iubea 
pe alta — și această alta pe el — 
vine cu prietenii lui din exil, de 
unde se găsea și salvear.ii fata. Ce 
să mai vorbim — răsuflăm ușurați. 
Și ce flăcări, domnule !

Da, dar Scipio e hotărît : ori 
arde Cartagina, ori nu mai iese ni
mic din superproducție I Pină iși 
pune însă Scipio planul in apli
care — e bine să nu se piardă 
timpul.

Și atunci, viteazul nostru de ini
mă e bine să iie urcat cu lata pe 
o corabie strălucitoare și pus să în
frunte valurile unui coif de lac, 
pină li iese în întimpinare altă co
rabie strălucitoare. Aici vine al 
doilea moment de groază, de spai
mă. de tensiune... panoramică. Aici 
se face prima bătălie navală. Caria 
ginerii sar unii la alții, se bat bi
nișor, cu grijă cile doi-trei, sepa
rat (pentru că in obiectiv n-au ioc 
prep mulți, să fim și noi înțelegă
tori). Așadar iși dau in cap reci
proc cu cite-o bardă poleită, u- 
nul mai moare (așa e la război, 
mai moare cite cineva), se mai 
îneacă dacă lupta se dă pe mare, 
pe urmă, care poate, dă foc duș
manului.

jffilelen

Fiindcă, e film cu foc. Și arde 
totul așa de frumos, ceva de spe
riat l

Dacă vrei să pici lungești Ulmul 
mai aduci o corabie-doua, mai pui 
doi-trei cartaginezi să se bată. 
Dacă vrei. La Cartagina a fost insă 
destul o bătălie navală.

Bine dar pe urmă ce se face ?
Că vine, domnule, Scipio — e 

limpede, îi vedem și-l auzim. Doar 
zise, omul, răspicai : anunțați 
Roma ca dau foc Cartaginei.

Atunci se mai încurcă nifeluș 
ițele cu cea de-a doua fală, se mai 
ia și un trădător, se omoară regele 
cu un cutit in piept, se pătrunde 
intr-o temniță, se coboară cu 
lilrzobui dintr-un turn nevăzut, 
etc., după inspirație, după fantezie, 
care, să nu ne speriem, nu sini 
obligatorii.

Și, în sfirșit, vine și Scipio. Vine 
cu vreo cincisprezece-douăzeci de 
cai. Intr-un nor de praf, face praf 
pe cartaginezi, patrunde-n cetate, 
gata s-o dărtme și-i dă foc.

—■ Bine, zicea 
cineva, dar asta-i 
curată bătaie de 
joc, nu artă Cine
matografică I

— Ce vorbești, 
domnule, dar cu

lorile, dar ecranul panoramic, dar 
caii pur ninge, dar flăcările, dar 
lata salvată de la ioc. dar corăbiile 
care ard ?

Ei bine, se poate face șj haz. 
Dincolo de haz rămîne insă legi
tima indignare a spectatorului. Am 
văzut Teodora, Wikingii, Mongo
lii. am văzut Miracolul lupilor I 
Nu era destul ? Nu era, zice Difu
zarea filmelor, fiindcă nu era 
panoramicul. Să fim iertați. Om.nl 
se duce la film să șe mai destindă, 
să mai afle ceva, să mai învețe, 
să-și cultive gustul pentru frumos, 
pentru artă. Dar nu pentru „arta" 
de a coafa după ultima modă eroi
nele antichității sau de a demons
tra cum se pot încrucișa oro In șir 
săbii și lăncii, ca la moși.

Evident nimeni nu are intenția 
de a nega istoria ca sursă de ins
pirație pentru cinematografie. Dim
potrivă. Cile subiecte pline de far
mec, de înălțătoare sentimente pa- 
‘riolice, de eroism nu oferă zbuciu
mata islorie a luptei popoarelor 
pentru libertate. Publicul nostru, 
tineretul e dornic de asemenea fil
me. El vrea să întîlnească pe 
ecran, la. fel ca în paginile unei 
cărfi bune, întîmplări și fapte, eroi 
care să-i insufle respectul pentru 
gloria trecutului ca și pentru mă
reția zilelor pe care le trăiește.

Si atunci nu e oare firesc să ne 
întrebam cărui scop servește re
clama făcută unei asemenea , su- 
per-productii" despre a cărei 
valoare artistică nu se poate spune 
nimic bun ? E păcat să pierdem 
trei ore de primăvară frumoasă . I 
mult așteptată asistind la o melo
dramă răsuflată si de prost gust,

DINU SĂRARU

Agerpr.es


Sesiunea Comisiei economice
O. N. U. pentru Europa

GENEVA 18 (Agerpres). — 
La 18 aprilie s-a deschis în 
Palatul Ligii Națiunilor din 
Geneva cea de-a 18-a sesiune 
a Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa. La lucrările 
sesiunii participă delegațiile a 
30 de țări, reprezentanți ai 
diferitelor organizații interna
ționale, observatori.

Pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni figurează problemele 
lărgirii colaborării economice 
internaționale si dezvoltării 
comerțului între țările euro
pene cu sisteme sociale dife
rite, problemele întăririi înțe
legerii între popoarele lumii, 
discutarea programului de ac
tivitate a comisiei pe anii 
1963—1964 etc.

Ședința din 18 aprilie a fost 
deschisă de Gogu Rădulescu,

R. P.conducătorul delegației 
Romîne, actualul președinte al 
Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa.

în cuvîntul de deschidere 
tov. Gogu Rădulescu a arătat 
că în timpul celor 15 ani ai 
existenței sale, Comisia Eco
nomică pentru Europa și-a 
adus contribuția la dezvolta
rea cooperării economice, teh
nice și științifice a țărilor 
membre. în același timp, ac
tivitatea sa a stimulat spiritul 
de înțelegere reciprocă pașni
că între popoare.

Deși comisia grupează țări 
cu sisteme economice și so
ciale diferite, faptele dove
desc că cooperarea economică 
există, că ea poate fi dezvol
tată cu condiția să se elimine 
piedicile actuale.

LAUSANNE 18 (Agerpres). 
La 17 aprilie la Lausanne au 
continuat lucrările în comi
siile de studiu ale Uniunii In
terparlamentare.

Comisia pentru studiul pro
blemelor politice, securității 
internaționale și dezarmării a 
luat în discuție problema creă
rii de zone dezatomizate și cu 
armamente reduse, iar comi
sia pentru studiul probleme
lor parlamentare și juridice a 
dezbătut problema delicvenței 
juvenile și problema dreptului 
spațiului.

în comisia pentru studiul 
problemelor politice, securită
ții internaționale și dezarmă
rii, a luat cuvîntul tov. Mihail 
Ralea, conducătorul delegației 
romîne, care a expus punctul 
de vedere al Grupului națio
nal romîn al Uniunii Inter
parlamentare în problema 
creării de zone dezatomizate 
și cu arme reduse.

Vorbitorul a subliniat că 
Grupul parlamentar romîn a- 
cordă o atenție deosebită mă
surilor de destindere a încor
dărilor pe plan regional, in
clusiv prin crearea de zone 
dezatomizate în Europa, în 
Africa sau în alte părți ale 
lumii, întrucît consideră că 
realizarea unor asemenea mă
suri constituie o contribuție 
substanțială la soluționarea 
problemei dezarmării și înlă
turării pericolului unui nou 
război.

Delegatul romîn a arătat că 
opinia publică din țările bal
canice a făcut o bună primire 
propunerilor guvernului R. P. 
Romîne privitoare la transfor 
marea regiunii balcanice în
tr-o zonă a păcii fără arma
ment atomic, rampe de lansa
re a rachetelor și baze mili
tare străine, aceasta fiind în 
deplină concordanță cu inte
resele legitime ale popoarelor 
țărilor balcanice, ca și din în
treaga lume.

Tov. Mihail Ralea, în îni

cheierea cuvîntării sale, a ară
tat că Grupul național romîn 
al Uniunii Interparlamentare 
va depune și în viitor toate 
eforturile pentru ca Balcanii 
să devină o zonă a păcii și 
destinderii internaționale.

în Comisia pentru studiul 
problemelor parlamentare și 
juridice, luînd cuvîntul la dez
baterea problemei delicvenței 
juvenile, tov. Barbu Solomon 
a criticat concepțiile idealiste 
ale unor țări occidentale cu 
privire la cauzele delicvenței 
în rîndul minorilor din țările 
capitaliste, arătînd că aceste 
cauze trebuie căutate în baza 
social-economică a statelor 
capitaliste. Vorbitorul s-a oprit 
detailat la realizările obținute 
de R. P. Romînă, subliniind că 
criminalitatea în rîndul mino
rilor, ca și în general, este în
tr-o accentuată și continuă 
scădere, datorită măsurilor 
eficace de ordin social-econo- 
mic, ca și cultural-educativ, 
luate de guvernul romîn în 
anii regimului de democrație 
populară. De asemenea, s-a a- 
rătat că unele cauze frecven
te ale delicvenței juvenile în 
țările capitaliste cum ar fi șo
vinismul și șomajul, au fost 
definitiv lichidate în R. P. Ro
mînă.

în aceeași comisie la dezba
terea problemei dreptului spa
țiului, tov. Barbu Solomon, în 
intervenția sa, a expus punc
tul de vedere al grupului par
lamentar romîn, constînd, în 
esență în aceea că spațiul cos
mic nu poate și nu trebuie să 
fie folosit de nici o putere în 
scopuri 
naj, ci 
pașnice 
ințifice.
activitatea S.U.A. în acest do
meniu, care, neținînd seama 
de voința popoarelor a proce
dat la explozii atomice în spa
țiul cosmic și continuă a pro
ceda Ia explorarea acestui 
spațiu în scopuri militariste.

Gogu Rădulescu a subliniat 
că în relațiile lor „țările tre
buie să se ghideze după prin
cipiile respectării intereselor 
fiecărei țări, a egalității în 
drepturi, a independenței și 
suveranității naționale“.

Președintele a adresat un 
apel delegațiilor guvernamen
tale prezente la sesiune „ca 
propunerile ce le vor face să 
reflecte interesul general al 
țărilor și să fie în măsură să 
obțină unanimitatea delega
țiilor“, și a exprimat convin
gerea că „în 
dunări vom 
în mod util 
de vedere în 
tica economică internațională 
și vom putea analiza într-un 
spirit de înțelegere propune
rile ce vor fi făcute atît de 
către reprezentanții țărilor 
mari, cît și a celor mici“.

La ședința de dimineață, V. 
Velebil, secretarul executiv al 
comisiei, a dat citire mesaju
lui secretarului general al 
O.N.U., U Thant, adresat par- 
ticipanților la cea de-a 18-a 
sesiune a Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa.

cadrul acestei a- 
putea confrunta 

punctele noastre 
legătură cu poli-

La 18 aprilie s-a deschis 
la Plaga, în Palatul 
Congreselor din parcul 

Julius Fucik, cel de-al IV-lea 
Congres al Uniunii Tineretu
lui Cehoslovac la care iau 
parte 1 400 de delegați repre- 
zentînd 
Uniunii 
slovac, 
bilanțul 
Tineretului Cehoslovac în cei 
patru ani care au trecut de 
la Congresul al lll-lea și va 
indica sarcinile ce revin în 
viitor tineretului în construi
rea societății socialiste dez
voltate.

La congres participă nu-

1 400 000 membri ai 
Tineretului Ceho- 

Congresul va face 
activității Uniunii

meroși reprezentanți ai orga
nizațiilor revoluționare de ti
neret de peste hotare. Dele
gația Uniunii Tineretului 
Muncitor este condusă de tov. 
Purcăreanu Luciu, membru 
supleant al Biroului C.C. al 
U.T.M.

Raportul de activitate a 
fost prezentat congresului de 
către Vladimir Vedra, pre
ședintele C.C. al Uniunii Ti
neretului Cehoslovac.

Congresul a fost salutat în 
numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia de Antonin No
votny, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, preșe
dintele R. S. Cehoslovace.

Tratativele comerciale sovieto-chineze
MOSCOVA. — La 18 apri

lie a avut loc o întîlnire între 
delegația guvernamentală co
mercială sovietică, condusă de 
Nikolai Patolicev, ministrul 
comerțului exterior, și delega
ția guvernamentală comercia
lă a R. P. Chineze, condusă de 
Li Țian, locțiitor al ministru
lui comerțului exterior. In 
cursul tratativelor s-au exa
minat într-un spirit de priete-

nie și înțelegere reciprocă 
problemele schimbului de 
mărfuri între cele două țări 
pe anul 1963.

La 18 aprilie, 
oferit un prînz 
legației chineze
fășurat într-o atmosferă cal
dă, prietenească. La prînz a 
participat și Pan Tzî-li, am
basadorul R. P. Chineze Ia 
Moscova.

N. Patolicev a 
în cinstea de- 
care s-a des-

Evenimentele din Laos

y

Roadele unei „educațiiu nefaste

militare sau de spio- 
exclusiv în scopuri 
și pentru cercetări ști- 
E1 a criticat poziția și

VIENTIANE 18 (Agerpres).— 
Postul de radio „Vocea Pate! 
Lao“ transmite că, încălcînd 
instrucțiunile prințului Suvanna 
Fumma și ale prințului Sufa- 
nuvong cu privire la încetarea 
focului, elementele reacționare 
din cadrul trupelor neutraliste 
au lansat la 16 aprilie acțiuni 
ofensive sub acoperirea unui 
tir de artilerie împotriva for
țelor Patet Lao și a trupelor 
neutraliste aflate sub conduce
rea colonelului Deuan la Lap 
Houng, Khong Kliai, și în alte 
locuri. In același timp, postul 
de radio „Vocea Laosului“ a 
relatat despre concentrarea u- 
nor importante efective de tru
pe ale grupării de la Savanna- 
ket în apropiere de Valea UI- 
cioarelor, cu scopul de a veni 
în ajutorul elementelor reacțio
nare din sinul trupelor neutra
liste.

Postul de radio subliniază că 
aceste acțiuni dovedesc în mod 
clar cine este răspunzător de 
provocarea conflictelor și sub
minarea păcii și înțelegerii na
ționale în Laos.

Postul de radio arată că for
țele Patet Lao și trupele neu
traliste de sub comanda colo
nelului Deuan fac tot ce le stă 
în putință pentru a înlătura 
confuzia creată de acțiunile u- 
nor elemente reacționare spri
jinite de cercurile imperialiste 
și pentru a apăra guvernul na
țional de coaliție.

Agențiile occidentale de pre
să recunosc că pozițiile trupe
lor credincioase unității forțe
lor patriotice din rîndul neu- 
traliștilor, conduse de colonelul 
Deuan, s-au întărit considera
bil.

La 17 aprilie, primul ministru

DECLARAȚIA GUVERNULUI R. P. CHINEZE

Siivanna Fumma s-a înapoiat Ia 
Vientiane. El a declarat ziariș
tilor că intenționează să plece 
din nou sîmbătă sau duminică 
în Valea Ulcioarelor, pentru a 
contribui, împreună cu alți 
membri ai guvernului, la nor
malizarea situației din această 
regiune.

PEKIN 18 (Agerpres). — La 
17 aprilie agenția China Nouă 
a transmis o declarație a gu
vernului R. P. Chineze în care 
se spune : „Datorită amestecu
lui imperialiștilor americani în 
treburile interne ale Laosului, 
asupra acestei țari . planează 
pericolul extinderii conflictelor 
armate in Xieng-Kuang și în 
Valea Ulcioarelor și pericolul 
transformării acestora într-un 
război, civil general.

China este unul din vecinii 
apropiați ai Laosului, una din 
țările care a semnat acordul de 
la Geneva. Guvernul chinez 
condamnă cu hotărîre actele de 
încălcare a acordurilor de la 
Geneva de către imperialismul 
american, sprijină cu hotărîre 
politica de independență, pace 
și neutralitate dusă de guver
nul de conciliere națională a 
Laosului, în frunte cu prințul 
Suvanna Fumma și sprijină cu 
hotărîre lupta tuturor forțelor 
patriotice din Laos.

Guvernul chinez adresează

celor doi copreședinți ai acor
dului de la Geneva chemarea 
de a se consulta neîntîrziat în 
vederea luării măsurilor nece
sare pentru a se pune capăt a- 
mestecului 
rialismului 
Laosului și 
care acest 
nUa, ducînd la o nouă înrăută
țire a situației în Laos, va cere 
copreședinților conferinței de 
la Geneva să examineze pro
blema unei noi convocări a 
conferinței celor 14 țări pentru 
Laos.

și agresiunii impe- 
american împotriva 
arată, că în cazul în 
amestec va conti-

„Mergem Ia un film diseară, 
sau organizăm o spargere 
Aceste întrebări puse de elevii 
liceelor din Berlinul occidental 
reflectă o anumită stare de spi
rit în rîndurile unei pături a ti
neretului din Occident. Nu este 
vorba de nici o glumă. Cores
pondentul agenției „ASSOCIA
TED PRESS", George Boult
wood, a înregistrat personal 
„planurile" elevilor de liceu 
vest-berlinezi. El a studiat și o 
serie de rapoarte, statistici și 
documente recente. Concluzia ? 
„In întreaga Europă occiden
tală — scrie Boultwood — se 
manifestă o creștere a crimi
nalității și brutalității în rîn
durile tineretului".

Principalul document care a 
stat la dispoziția ziaristului a- 
merican, în ancheta pe care a 
făcut-o. l-a constituit un raport 
al Consiliului Uniunii Europei 
Occidentale cu privire Ia de
licventa juvenială în 12 țări 
vest-europene. De peste tot a 
sosit cam același răspuns : „E- 
xistă tendința ca grupuri mari 
de oameni tineri să se sălbă
ticească. Se organizează spar
geri în bande, furturi de auto
mobile, crime, violuri, atacuri 
în plină stradă a femeilor că
rora li se fură poșetele, acțiuni 
huliganice în săli de spectacole 
și pe străzile marilor orașe". 
Procentul acestor criminali ti
neri crește în permanență. Lu
cru semnificativ, majoritatea 
lor fac parte din așa-zisa „înal
tă societate", feciori de bani 
gata, care se dau în vînt după 
această „metodă originală" de 
a-și alunga plictisul.

Raportul Consiliului Uniunii 
Europei Occidentale înfățișea
ză o listă lungă de exemple a 
„sălbăticirii" unor tineri din 
Occident. „La München (R. F. 
Germană) — se arată în raport 
— cîteva mii de tineri au dat 
adevărate lupte de stradă cu 
polițiștii de-a-lungul a cîtorva 
nopți consecutiv ; aproximativ 
o sută de tineri huligani sue
dezi au invadat cu motocicle
tele o mică localitate și au te
rorizat timp de cîteva ore în
treaga populație; la Utrecht

trei tineri de „forni
care s-au specializat 
și spargeri, au asasi-

( Olanda), 
lie bună" 
în furturi , 
nat un complice al lor în vîrslă 
de 14 ani de teamă ca să nu-i 
denunțe ; un elev a fost călcat 
în picioare și ucis de colegii 
lui într-o stație de autobuz din 
Londra ; fete „de familie bună" 
au stabilit adevărate recorduri 
în a fura cosmetice și discuri 
în magazinele din Olanda ; po
liția franceză a trebuit să tri
mită unități mobile pe Riviera 
din cauza atacurilor bandelor 
de tineri". Aceste incidente 
care devin tot mai numeroase 
în cea mai mare parte a Eu
ropei occidentale — subliniază 
Boultwood — neliniștesc pro
fund pe juriști, profesori și pă
rinți.

Este semnificativ, fapt rele
vat de ziaristul. american, că 
în fața acestei recrudescențe a 
criminalității juvenile autorită
țile vest-europene încearcă să 
găsească tot felul de explicații 
și să ocolească motivele ade
vărate. „Există tendința 
scrie el — ca acești 
fie considerați drept 
din punct de vedere 
gic". Se încearcă să 
menteze că de vină este

tineri să 
imaturi 

psiholo- 
se argu- 

„slă-

birea autorității părinților", „e- 
șecurile politice ale adulților", 
„urmările războiului".

Nicăieri nu există însă o cît 
de mică referire la educația pe 
care acești tineri o primesc atît 
în școli, cît și acasă. Atunci 
cînd un criminal de război na
zist ca amiralul Doenitz (ine 
conferințe în liceele și univer
sitățile vest-germane în care 
preamărește crimele hitleriști- 
lor, atunci cînd librăriile din 
Europa occidentală sînt pur și 
simplu inundate cu ton. de ma
culatură care ridică osanale 
crimei, violenței, huliganismu
lui, atunci cînd stațiile de tele
viziune se întrec în a trans
mite emisiuni caracterizate prin 
scene de groază și cruzimi — 
este cu totul firesc ca delicven- 
ța juvenilă să ia asemenea pro
porții îngrijorătoare în Europa 
occidentală. Unde duce aceas
ta s-a văzut. Așa îneît — dacă 
situația se va menține — nu va 
trebui să mire pe nimeni dacă 
anul viitor, într-un raport al 
Consiliului Uniunii Europei Oc
cidentale, se va putea citi des
pre o nouă creștere a crimi
nalității în rîndurile tineretu
lui.

CANADA : Pearson

să formeze
OTTAWA 18 (Agerpres). 

Agențiile occidentale de 
anunță că guvernatorul 
al Canadei, Georges P. 
a acceptat Ia 17 aprilie 
primului ministru Jolm 
baker și a însărcinat pe 
partidului liberal, Lester 
son, cu 
Această 
mare a 
legerile 
care au

După 
France Presse, Pearson 
țat că a acceptat să formeze noul 
guvern. El a indicat, de aseme
nea, că intenționează să plece Ia 
Londra la sfîrșitul acestei

presă 
general 
Vanier, 
demisia 
Diefen- 
liderul

Pear- 
formarea noului guvern, 
schimbare are loc ca ur- 
victoriei liberalilor în a- 
parlamentare canadiene 
avut loc la 8 aprilie, 
cum transmite agenția 

a anun-

R. IONESCU

a acceptat

noul guvern
a avea o întrevedere cu 
ministru Macmillan după 

va

pentru 
primul 
care, Ia începutul lunii mai, 
face o vizită președintelui Ken
nedy la Washington.

Referindu-se la schimbarea do 
guvern din Canada, agenția Reu
ter subliniază că, Ia fel ca și Die
fenbaker, noul prim-ministru 
Paerson va conduce un guvern 
minoritar. Aceasta se datorește 
faptului că liberalii nu dețin ma. 
joritatea absolută în parlament. 
Liderul partidului creditul so
cial, Robert Thompson, a decla
rat că va acorda sprijin în parla
ment guvernului dar, după cum 
relevă agenția U.P.I., 
tați din 
declarat 
sprijinul

șase depu- 
partea acestui partid au 
miercuri că și-au retras 
acordat partidului libe-

VIENA. — între 17 și 19 a- 
pri'lie are loc la Viena Con
gresul consacrat materialelor 
plastice, la care participa 1 500 
de specialiști din 20 de state, 
printre care și o delegație din

condusă
Simionescu, 

Aca- 
preșe-

DJAKARTA: Stmsul expoziției

unor 
nu a

dicta- 
auto-

DJAKARTA 18 (Agerpres). 
— Expoziția „Materiale didac
tice din R.P.R." deschisă între 
8 și 16 aprilie în sala „Gedung 
Pemuda" din Djakarta a fost vi
zitată de circa 25 de mii de 
persoane.

Presa indoneziană a publicat 
numeroase articole, reportaje și 
fotografii dedicate expoziției 
romîne. Ziarul „Harian Rakjat" 
scrie despre expoziție, că acea
sta „reflectă capacitatea po
porului romîn de a crea o edu
cație socialistă plină de strălu
cire, iar pentru noi ea este cu 
adevărat folositoare". Ziarul 
„Economi Nasional", referin
du-se la expoziție, arată că „gu
vernul romîn garantează în do
meniul lnvățămîntului, al sănă
tății publice, ca și în alte do
menii ale vieții sociale, satis
facerea deplină a nevoilor po
porului".

La 16 aprilie, ambasadorul 
R. P. Romîne la Djakarta, Pavel 
Silard, a oferit în dar expona
tele prezentate în cadrul expo
ziției Ministerului Invățămîntu- 
lui de bază și culturii al Indo
neziei, din partea Ministerului 
lnvățămîntului din R.P.R. și a 
I.R.R.C.S.

La ceremonia care a avut loc 
cu acest prilej, au luat parte 
Suharta, guvernatorul orașu
lui Djakarta, Supardo, minis
trul adjunct al lnvățămîntului 
de bază și culturii al Indone
ziei, precum și un numeros pu
blic.

Mulțumind călduros pentru 
prețiosul dar, ministrul adjunct 
Supardo și-a exprimat convin
gerea că schimburile culturale 
vor întări în continuare priete
nia și colaborarea dintre cele 
două țări și popoare.

Submarinul american „Thresher , fotografiat cu aproape trei ani înaintea catastrofei care a 
costat viețile a 129 de oameni.

avut sau nu Ioc

lor aduși cu sila să-l „salute" 
pe Duvalier s-a văzut în insti
tuirea unei paze severe alcă
tuită din „voluntari ai secu
rității sociale“, cum este intitu
lată poliția personală a 
torului, în jurul fiecărui 
buz, fiecărui camion...

De altfel spectacolul 
grupuri masive înarmate 
fost singular la Port au Prince. 
Ori de cile ori, actualul pre
ședinte merge, de pildă, la ca
tedrală, el este păzit de nu mai 
puțin de 500 de oameni cu 
puști mitraliere. „Ton Ton

scria : „Istoria Americii Lati
ne cunoaște multe alegeri frau
duloase, dar n-a văzut încă 
niciodată asemenea mașinații 
revoltătoare ca cele care au a- 
vut loc în Haiti...”.

Expresia de „infern verde“, 
pentru desemnarea Republicii 
Haiti aparține presei america
ne. Cei aproape patru milioa
ne de haitieni care trăiesc în 
cei 27 750 de km2 insulari sînt 
supravegheați la tot pasul de 
poliție. In această republică, în 
care, după cum scria „NEWS- 
\VEEK“, domnesc „tirania, cri-

te dezvăluiri, S.U.A. au acope
rit în ultimii ani aproape ju
mătate din cheltuielile bugeta
re impuse de întreținerea apa
ratului polițienesc umflat în 
Haiti. De altfel, acest ajutor 
reprezintă doar o parte din ve
niturile stoarse de monopoluri
le americane din bauxita și 
trestia de zahăr, petrolul și 
sisalul din pământurile haitiene.

Cit privește situația econo
mică din Haiti, trebuie mențio
nat că venitul mediu anual pe 
cap de locuitor nu depășește 
50 de dolari. Cînd conjunctura

MIJI: „Infernul verdea

R. P. Romînă, 
acad. Cristofor 
membru al Prezidiului 
demiei R. P. Romîne, 
dintele Filialei din Iași a Ă- 
cademiei. Lucrările Congresu
lui se desfășoară atît în șe
dințe plenare, cît și în ședin
țe pe comisii de specialitate. 
Congresul arată dorința spe
cialiștilor din diferite țări de 
a lărgi colaborarea tehnică în 
domeniul folosirii materiale
lor plastice pentru a putea 
utiliza cele mai noi cuceriri 
științifice.

TOKIO. — Delegația de arhitecți 
romîni, condusă de Nicolae Bă- 
descu, care se află în Japonia, a 
vizitat marile companii japoneze 
de construcții Shimizu, Taisei și 
Takenaka, unde au avut loc discu
ții privind organizarea și metodele 
aplicate în domeniul construcțiilor 
în Japonia. In continuare, condu
cerea acestor companii a organizat 
pentru oaspeții romini vizite le 
șantierele lor din Tokio, săli de 
spectacole, săli polivalente, teatre, 
hotele, oficii, precum și construcții 
spbrtive care se amenajează în ve
derea jocurilor olimpice din capi
tala Japoniei din 1964.

HAVANA. — La 16 aprilie, atle
tele Iolanda Balaș și Maria Diaco- 
nesca au iost primite la Confede
rația Muncitorilor din Cuba de La- 
zaro Pena, președintele Confedera
ției, și Hector Carbonell, respon
sabil național al educației fizice, 
responsabilii sportivi ai celor 25 
federații sindicale cubaneze. Intll- 
nirea a decurs intr-o atmosferă 
prietenească.

BERLIN. — După cum a- 
nunță A.D.N., la 17 aprilie s-a 
întrunit Camera Populară a 
R.D. Germane. în încheierea 
lucrărilor. Camera populară a 
adoptat în unanimitate „Legea 
cu privire la Consiliul de Mi
niștri al R. D. Germane”, „De
cretul cu privire la sarcinile 
fundamentale și activitatea or
ganelor judiciare”, ca și alte 
legi cu privire la statutul de 
bază al tribunalelor, cu privire 
la Procuratura de stat a R. D. 
Germane, la modificarea și 
completarea codului muncii și 
la modificarea și completarea 
procedurilor penale.

LONDRA. — La 17 aprilie, cu 
prilejul Zilei solidarității cu po-
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tentativă de lovi
tură de stat în 
Haiti ? Corespon
denții americani au 
relatat amănunte

asupra complotului și numele 
unor ofițeri care după eșuarea 
lui s-au refugiat la ambasada 
braziliană din Port au Prince, 
în timp ce autoritățile dictato
rului fascist Duvalier păstrează 
cea mai desăvîrșită tăcere. To
tuși indiciile asupra tentativei 
de răsturnare au fost confir
mate de destituirea unor ofi
țeri haitieni și de simulacrul 
de „sprijin popular“ regizat în 
capitală, unde au fost aduși în 
autobuze și camioane grupuri 
de țărani. Teama însă de o 
„surpriză“ chiar din partea ce-

Macoutes“ — sperietoarea tra
dițională din folclorul haitian 
— este porecla cu care sînt 
botezați agenții poliției. Și hai
tienii care nu sînt pe placul 
„macouliștilor“ dispar fără ur
mă după ce au fost schingiuiți 
chiar în camerele de tortură 
din palatul prezidențial denu
mite cu o ironie amară „saloa
nele de înfrumusețare“. Tot cu 
ajutorul „macouliștilor“, Duva
lier, al cărui mandat trebuia să 
expire, s-a „reales“ președinte 
pe alți șase ani, în cadrul ale
gerilor din aprilie 1961 despre 
care „NEW YORK TIMES“

ma, tortura și corupția“, poliția 
și-a asumat și rolul de a obți
ne impozite suplimentare : oa
menii înarmați ai lui Duvalier 
cutreieră satele și orașele, se 
postează la încrucișările de 
drumuri și se erijează în per
ceptori adhoc, susținînd că 
string fonduri pentru diferite 
lucrări de interes public, iar 
haitienii sînt obligați să se su
pună dacă nu vor să împărtă
șească soarta celor dispăruți 
anterior.

Arbitrarul autorităților haiti
ene a intrigat pînă și presa a- 
mericană. Dar dincolo de aces-

este favorabilă, atunci șapte din 
zece haitieni nu au de lucru, iar 
în perioadele grele numărul 
șomerilor se ridică la nouă din 
zece. Atunci exodul spre Re
publica Dominicană, unde dom
nesc aceleași rînduieli fasciste, 
se intensifică.

Reușita loviturii de 
chiar dacă nu ar fi adus 
înlocuirea actualului „om 
din Port au Prince, tot
însemnat o oarecare schimba
re. De altiel, nu numai o gru
pare sau alta de ofițeri desfă
șoară lupta pentru înlăturarea 
dictatorului; sfidind teroarea,

sfat, 
declt 
tare“ 
ar fi

mase tot mai largi se încadrea
ză în acțiune sub conducerea 
Partidului unității 
Grevele elevilor și 
din Haiti care s-au 
în luna februarie a 
au arătat că tineretul nu ră- 
mine pasiv la samavolniciile 
fascismului.

Trecerea sub tăcere Ia Port 
au Prince a evenimentelor de 
Ia începutul acestei săptămîni 
dovedește că Duvalier și antu
rajul său își dau seama că au 
motive întemeiate de teamă, a- 
paratul de represiune neputîn- 
du-le garanta întrutotul (rine
le puterii.

poporului, 
studenților 
desfășurat 
acestui an
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Patriotul spaniol

Julian Grimau
a îost condamnat

la moarte
MADRID 18 (Agerpres). — 

Agenția France Presse anun
ță că Julian Grimau, membru 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Spania, 
a fost condamnat la moarte de 
Tribunalul militar din Madrid.

Această sentință a tribuna
lului militar din Madrid ur
mează să fie contrasemnată 
de comandantul șef al primei 
regiuni militare.
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porul Cubei, cu toate popoarele 
Americii Latine, prof. Jolm Bernal, 
președintele executiv al Prezidiului 
Consiliului ■ Mondial al Păcii, a 
adresat un mesaj de solidaritate 
Mișcării cubane pentru pace și su
veranitatea popoarelor. Jolm Ber
nal adresează un salut fierbinte și 
urări de succes întregului popor 
cuban în eforturile lui îndreptate 
spre apărarea independenței sale 
și menținerea păcii în regiunea 
Mării Caraibilor și In întreaga 
lume. In această importantă zi, se 
subliniază în mesaj, toți prietenii 
păcii și democrației își manifestă 
din nou simpatia și solidaritatea cu 
minunatul popor al 
luptă pentru dreptul 
viitorul în pace și 
toate popoarele.

Guvernul congolez
tergiversează

Cubei, care 
de a-și făuri 
prietenie cu

VARȘOVIA. — La 17 aprilie 
la Varșovia a avut loc o nouă 
întîlnire a ambasadorilor Re
publicii Populare Chineze și 
S.U.A. Tratativele au durat 
peste două ore. Următoarea 
ședință a fost fixată pentru 7 
august a.c.

ALGER. — Postul de radio 
Alger a anunțat că Biroul Po- 
tic al Frontului de Eliberare 
Națională al Algeriei a ales pe 
Ben Bella în funcția de secre
tar general. Totodată, 
Bella continuă să dețină 
funcția de prim-ministru 
guvernului algerian.

Ben
Și 
al

NEW YORK. — La spitahil 
„Roosevelt“ din New York a 
încetat din viață în urma unui 
atac de cord (infarct), Evgheni 
Dmitrievici Kiseliov, adjunct 
ai secretarului general al 
O.N.U. pentru problemele poli
tice și problemele Consiliului 
de Securitate.

LEOPOLDVILLE 18 (Ager
pres).— La 17 aprilie a avut 
loc la Leopoldville o ședință 
extraordinară a Camerei Repre
zentanților Parlamentului con- 
golez, în cadrul căreia s-a dis
cutat din nou problema elibe
rării lui Antoine Gizenga, lide
rul forțelor de eliberare națio
nală din Congo.

La ședință, Joseph Midiburo, 
președintele Camerei, a dat ci
tire scrisorii adresate primului 
ministru Adoula, precum și răs
punsului la această scrisoare.

După cum reiese din răspun
sul lui Adoula, guvernul inten
ționează să trimită pe insula 
Bolabemba, unde se află închis 
Gizenga, reprezentanți ai orga
nelor judiciare care „vor pune 
Iui Gizenga o serie de întrebări 
în legătură cu acuzațiile ce i 
s-au formulat“. Abia după a- 
ceasta, guvernul intenționează 
să examineze problema elibe
rării lui Gizenga.

în cercurile parlamentare, a- 
cest răspuns al lui Adoula este 
considerat drept un indiciu că 
guvernul intenționează să tără
găneze îndeplinirea hotărîrii 
parlamentului cu privire la eli
berarea lui Gizenga. Midiburo 
a declarat fără echivoc la șe
dința Camerei Reprezentanților 
că intențiile guvernului sînt în 
contradicție directă cu cerințe
le și hotărîrea parlamentului.le și hotărîrea

Roy Welensky primul ministru al Federației Rho- 
desiei și Nyassalandului — care după cum se știe a 
iost boxeur — a suierit un eșec în încercarea de a îm
piedica dezmembrarea Federației.

— K. O. tehnic.
desen de V. VAS1L1U


