
Cum
asigurați 

insămînțarea 
porumbului 
la timp și 
la un înalt 

nivel
agrotehnic ?

Raionul Timișoara se află printre raioanele 
fruntașe în regiunea Banat la semănatul po
rumbului. Mecanizatorii și colectiviștii depun 
eforturi susținute pentru ca lucrarea să se 
facă la vreme și de bună calitate. La între
barea noastră „Ce măsuri ați luat pentru în- 
sămînțarea porumbului în timpul optim și Ia 
un înalt nivel agrotehnic ne-au răspuns. 
tovarășii. 2.

Augustin Tătatu
Directorul S.M.T. Peciul Nou

„în raza de activitate a stațiunii noastre se 
află 12 gospodării colective, care au de se-, 
mănat cu porumb 5 651 de hectare. Pentru a 
scurta cit mai mult timpul de lucru, sub în
drumarea organizației de partid, noi am luat 
o serie de măsuri ca toate cele 125 de trac
toare și 81 de semănători 2 SPC 2 să lucreze 
din plin. Am repartizat judicios agregatele 
în funcție de suprafața cu porumb pe care 
o are fiecare gospodărie. Totodată am asigu
rat cu tractoriști și elevi de la școala profe-, 
sională de mecanici agricoli schimbul doi la'. 
30 de tractoare și 80 de schimburi prelungite.! 
Toate semănătorile au fost echipate cu discuri ' 
corespunzătoare calibrului seminței folosite.'

Specialiștii stațiunii s-au deplasat pentru în
treaga perioadă a lucrărilor în una sau mai 
multe gospodării colective, ca să-i îndrume 
și să-i ajute practic pe mecanizatori. Pentru 
a remedia rapid eventualele defecțiuni ale 
motoarelor sau mașinilor, am repartizat la 
fiecare G.A.C. cîte un mecanic de la atelie
rele noastre. Autocisternele, mașinile și ca
mioanele, precum și cele două ateliere mobile 
au fost mutate pe cîmp pentru o bună deser
vite a mecanizatorilor cu toate cele necesare, 
în scopul evitării deplasărilor la stațiune am 
dus în teren un generator electric autopro
pulsat cu ajutorul căruia se efectuează pe loc 
sudura unor piese rupte din cauza solicită
rilor. Ca urmare a acestor măsuri, în zilele 
„pline” am reușit să depășim cu mult viteza 
de lucru planificată. în medie, zilnic s-a lu
crat mai mult cu 40—60 de hectare față de 
prevederile planului. Duminică, de exemplu, 
a fost pregătit terenul pe o suprafață de 330 
de hectare și s-au însămânțat 135 de hectare, 
adică fiecare mecanizator și-a depășit norma. 
Aceasta însă numai pe baza folosirii judi
cioase a capacității tractoarelor și a timpului 
de lucru, pentru că la semănat s-a mers nu
mai cu viteza întîi a tractorului.

Pînă în seara zilei de 24 aprilie am semă
nat 3 209 hectare. Avem posibilitatea ca pînă 
la 29 aprilie să terminăm de însămînțat po
rumbul pe întreaga suprafață.

Prin sondajele făcute de cîte 2-3 ori pe zi 
la fiecare brigadă s-a constatat că mecaniza
torii, în marea lor majoritate tineri, au făcut 
lucrări de bună calitate, respectînd toate re
comandările date. S-a asigurat o densitate de 
50 000—60 000 de plante la hectar, rîndurile 
sînt drepte, adîncimea semănatului este co
respunzătoare”.

Gheorghe lacobescu
directorul G.A.S. Șag

„Avem de semănat 900 de hectare cu po
rumb, din care 150 de hectare au fost repar
tizate lotului de hibridare. La noi, întinse su
prafețe au avut o umiditate excesivă. Zilnic, 
însă, am cercetat terenul și unde era locul 
zvîntat, mecanizatorii intrau în brazdă. Trep
tat, treptat temperatura a crescut și pămân
tul s-a putut lucra, astfel că toate cele 12 se
mănători 2 SPC 2 au fost folosite cu întreaga 
capacitate. La pregătirea terenului — discuit 
de-a lungul și de-a latul brazdei — lucrează 
mecanizatori cu mai puțină experiență, iar 
la semănat cei mai bine calificați. Cei care 
pregătesc terenul lucrează la lumina faruri
lor, iar cei de la semănat în schimburi pre
lungite, din zori pînă seara tîrziu. în felul 
acesta am reușit să depășim viteza medie 
planificată cu 15—20 de hectare pe zi și pînă 
la 24 aprilie să însămînțăm jumătate din su
prafața planificată. Sînt asigurate toate con
dițiile ca în următoarele 5-6 zile să terminăm 
această lucrare (inclusiv pe cele 150 de hec
tare din lotul de hibridare, unde se cere o 
atenție și o precizie deosebită)”.

Vasile Gica
președintele G.A.C. Șag — 

Timișeni

„Cu semănătorile proprietate obștească am 
făcut alte lucrări; am semănat lucerna, trifo
iul și alte plante furajere. în schimb am asi
gurat toate condițiile ca cele 8 tractoare și 4 
semănători cu care este dotată brigada co-

N. BARBU
ILIE BRINDESCU

corespondentul „Scînteii tine
retului” pentru regiunea 

Banat
(Continuare în pag. a V-a)

De cîte ori n-au ajutat-o sfaturile maistrului Gheorghe Căpitanu pe Maria 
Borzat, rectificatoare la Uzinele „23 August" din Capitală să îmbunătățească 
calitatea produselor. Iată-i, din nou, stînd de vorbă despre același su

biect — calitatea.

Succese ale
Ceferiștii din întreaga țară 

Intîmpină ziua de 1 Mai cu 
noi și remarcabile succese în 
producție. în primele patru 
luni ale anului, feroviarii 
Depoului de locomotive C.F.R. 
Tg. Mureș au obținut o econo
mie de 413 tone combustibil 
convențional, remorcînd tot
odată trenuri cu un suprato- 
naj de peste 1 milion tone. 
Pînă în prezent, ei au obținut, 
de asemenea, o economie de 
aproape 360 000 lei la prețul 
de cost.

Tinerii ceferiști de la Depoul 
de locomotive C.F.R. Craiova 
au trimis oțelăriilor patriei în 
cinstea zilei de 1 Mai și a Zi
lei tineretului din R. P. Romî-

Destinația: Reșița!
CONSTANTA (de la cores

pondentul nostru).
Organizațiile U.T.M. din re

giunea Dobrogea și-au propus 
la începutul acestei luni să 
trimită oțelăriilor patriei o 
cantitate de 800 tone fier 
vechi. Pentru realizarea ace
stui angajament, în cursul ul
timei săptămini s-au desfășu
rat în toate satele si orașele 
regiunii largi acțiuni de strîn- 
gere a fierului vechi, la care 
au participat mii de tineri.

In seara zilei de 25 aprilie, 
la ora 22,00 din gara Medgi
dia a plecat o garnitură 
marșrut compusă din 42 va
goane conținînd 802 tone fier 
vechi cu destinația Reșița. Cea 
mai mare cantitate au strîns-o 
tinerii din orașul Constanța 
(220 tone), din raioanele Med
gidia (224 tone), Tulcea (108 
tone) și altele.

Așadar, angajamentul luat 
de tinerii regiunii în cinstea 
zilelor de 1 Mai și 2 Mai, Ziua 
tineretului din R.P.R., a fost 
îndeplinit și depășit.

Tovarășul profesor Necula Vic
tor a predat noua lecție de fi
zică. Acum, în laboratorul Șco
lii medii nr. din Galați ele
vii pe care-i vedeți, împreună 
cu profesorul, confruntă cele 
învățate, urmărind cu atenție, 
pe balon, seriile spectrale ale 

atomului de hidrogen.

Proletari din toate țările, uniți-vă!

^Scinteia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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Adunări festive
• La Uzina „Electro

magnetica" din Capi
tală, despre însemnă
tatea zilei de 1 Mai a 
vorbit tov. Gheorghe 
Borș, membru al Birou
lui Comitetului orășe
nesc București al 
P.M.R.

în cadrul adunării 
colectivului uzinei i-a 
fost înmînată de către 
Consiliul local al sin
dicatelor diploma de 
întreprindere eviden
țiată în întrecerea so
cialistă pe ramura me
talurgiei și construc
țiilor de mașini din Ca
pitală. pentru succesele 
obținute anul trecut.

• La Uzina de pom
pe și mașini agricole 
București a vorbit tov. 
Ion Cîrcei, prim-secre- 
tar al Comitetului ra

ional P.M.R. 23 Au
gust.

Colectivul acestei 
uzine a realizat peste 
plan 80 de pompe de 
diferite mărimi depă- 
șindu-și astfel angaja
mentul luat în cinstea 
zilei de 1 Mai, a redus 
prețul de cost și a fă
cut economii în valoa
re de 200 000 lei.

© La adunarea de la 
Uzinele „Semănătoa
rea" tovarășul Gheor
ghe Ionescu, președin
tele Consiliului local 
al sindicatelor Bucu
rești, a arătat printre 
altele, că Ziua solidari
tății internaționale a 
oamenilor muncii este 
întîmpinată de con
structorii de mașini și 
utilaje agricole cu 
realizări de seamă.

Pînă în prezent, ei au 
livrat, peste planul la 
zi, unităților socialiste 
din agricultură, 220 de 
semănători de porumb 
și alte mașini.

PLOIEȘTI. — La 
Rafinăria nr. 2 din 
Ploiești au participat 
Ia adunare maț mult 
de 500 muncitori, teh
nicieni, ingineri și 
funcționari. Tovarășul 
Vasile Manta, Instruc
tor al Comitetului re
gional Ploiești al 
P.M.R., a felicitat co
lectivul acestei rafină
rii care, pentru reali
zările înregistrate anul 
trecut, a primit diplo
ma de evidențiat pe 
ramură a C.C.S.

(Agerpres)

/ ILEI DE 1 MAI
ȘI A ZILEI DE 2 M AI

ceferiștilor
nă, peste 80 tone metal vechi 
față de 20 tone cit prevedea 
angajamentul pe primele 4 
luni ale anului.

Unul din principalele obiec
tive ale întrecerii socialiste ce 
se desfășoară între mecanicii 
și fochiștii de la Depoul C.F.R. 
Brăila este realizarea de cit 
mai mari economii. Numai în- 
tr-o lună ei au reușit să eco
nomisească 74 tone de com
bustibil convențional.

I
Lucrătorii de la secția de 

întreținere a căii ferate Plo
iești au înlocuit cu 15 la sută 
mai multe șine și cu 61 la sută 
mai multe traverse decît pre
vedea planul. Ca urmare, cir
culația pe aceste linii s-a îmi 
bunătățit mult.

De la 1 aprilie și pînă în 
prezent ceferiștii de pe raza 
Direcției regionale C.F.R. Cluj 
au remorcat 350 de trenuri cu 
un tonaj sporit de circa 
90 000 tone.

(Agerpres)

MANIFESTĂRI
CUL TUR AL -ARTIS TICE

în zilele de 1 și 2 Mai 
tinerii din regiunea 
Hunedoara vor partici
pa la numeroase ma
nifestări cultural-artis- 
tice și sportive. în o- 
rașul Hunedoara, de 
pildă, vor fi organi
zate atît în ziua de
1 Mai, cât și în ziua de
2 Mai, serbări câmpe
nești în pădurea Dealul 
Chizidulul. 4 formații 
artistice ale clubului 
„Siderurgistul” vor pre
zenta programe bogate 
de muzică și dansuri, 
cîntece și recitări, iar pe 
terasa anume amenaja
tă, tinerii vor putea 
dansa. în dimineața zilei 
de 2 Mai pe stadionul 
„Siderurgistul” se vor a- 
duna peste 5 000 de ti
neri hunedoreni care vor

asista la desfășurarea 
unor mari întreceri 
sportive. La întreceri 
vor participa mai bine 
de 600 de concurenți la 
fotbal, handbal, volei și 
atletism. în același timp, 
din Hunedoara va pleca 
spre Ghelar un tren de 
munte cu 500 de tineri 
care vor participa la un 
pasionant concurs de o- 
rientare turistică. După- 
amiază, Dealul Chizidu- 
lui cu pădurea sa um
broasă va găzdui din nou 
bogate întreceri artistice 
la care participă 8 din 
cele mai bune formații 
ale C.S.H., I.C.S.H., coo
perativei „Drum nou“ șl 
ale altor întreprinderi și 
instituții. în orașele Văii 
Jiului, Petroșani, Lu- 
peni, Vulcan, Uricani,

Petrila și celelalte loca
lități programele cultu- 
ral-artistice și sportive 
vor fi la fel de bogate 
în cursul celor două 
zile, de dimineață pînă 
seara tîrziu. Interesante 
acțiuni se vor organiza 
aici și cu pionierii. Ei 
vor participa la nume
roase focuri de tabără, 
în jurul cărora se vor 
prezenta programe ar
tistice, iar 300 dintre 
pionieri vor lua parte, în 
ziua de 2 Mai, la un 
concurs de orientare tu
ristică. De asemenea, să
lile cluburilor și ale case
lor de cultură din Valea 
Jiului vor găzdui, în 
seara zilei de 2 Mai, car- 
navale ale tineretului.

LAL ROMULUS

Muncitor

Vineri 26 aprilie 1963

Un nou Iot de țevi este gata. Instantaneu de la Fabrica de țevi 
din Roman.

Ședința plenară a Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă
Joi dimineața, în sala de 

marmură a Casei Scînteii, s-a 
deschis ședința plenară a Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă. Pe ordinea de zi a 
ședinței se află nroblemele ac
tivității cultural-educative de 
masă în condițiile satului co
lectivizat si unele probleme ale 
repertoriului teatrelor drama
tice.

La ședință iau parte mem
brii Comitetului de Stat pen
tru Cultură si Artă, ai consi
liilor Așezămintelor Culturale, 
pentru Răspîndirea Cunoștin
țelor Cultural-Stiințifice Și 
Teatrelor, din cadrul comite
tului, președinții si secretarii 
comitetelor regionale de cul
tură și artă, reprezentanți ai 
organizațiilor obștești pre
ședinții si secretarii comi
siilor regionale pentru răs
pîndirea cunoștințelor cul- 
tural-științifice, directorii de 
teatre din Capitală și din țară, 
regizori, secretari literari, dra
maturgi, critici de artă, lucră
tori din aparatul de speciali-

tate al C.S.C.A., reprezentanți 
ai ziarelor centrale și ai publi
cațiilor culturale.

Lucrările ședinței au fost 
deschise de tovarășa Constan
ța Crăciun, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, care a prezentat o in
formare cu privire la activita
tea Biroului executiv al 
C.S.C.A. de la înființarea sa 
pînă în prezent.

Tov. Ion Moraru, vicepreșe
dinte al C.S.C.A., a prezentat 
raportul cu privire la activi
tatea cultural-educativă de 
masă în condițiile satului co
lectivizat.

La discuțiile pe marginea 
raportului au luat parte repre
zentanți ai unor sfaturi popu
lare regionale, comitete regio
nale și raionale de cultură și 
artă, comisii pentru răspîn
direa cunoștințelor cultural- 
științifice, precum și conducă
tori ai unor instituții culturale 
și obștești.

Lucrările plenarei continuă.
(Agerpres)

Extinderea rețelei electrice 
în comune

In trimestrul întîi al acestui an s-a aprins pentru prima dată becul 
electric în numeroase localități rurale. Pînă la sfirșitul anului la cele 
peste 4 500 de sate și comune electrificate în ultimii ani se vor mai 
adăuga Încă 800 de noi localități.

Pentru alimentarea cu energie electrică a noilor comune și sate ce 
urmează a fi electrificate se construiesc anul acesta încă 1 500 km de 
linii de 15 kilovolți. Concomitent cu noile lucrări de electrificare se vor 
executa și numeroase extinderi de rețele în satele și comunele electrifi
cate pînă în prezent.

Totodată, în scopul folosirii curentului electric pe scară mal largă 
In procesul de producție din agricultură sînt în curs de electrificare încă 
300 de noi unități agricole socialiste: G.A.S., S.M.T. și G.A.C.

(Agerpres)

„Spectacolul prieteniei“
Joi a avut loc Ia Ploiești „Spec

tacolul prieteniei", prezentat în 
cinstea zilei de 1 Mai de artiști ai 
circurilor de stat din R. S. Ceho
slovacă, R. P. Polonă ți R. P. Ro- 
mînă.

Spectacolul, la care au participat 
peste 2 000 de petroliști, metalur- 
giști și alți oameni ai muncii din 
localitate și din comunele înveci
nate, a cuprins interesante numere 
de jonglerie ți acrobații, echilibris
tică, dresură de lei etc.

/a fiecare //’ - ceva nou, interesant

■
 eară de seară,

ferestrele mari ale 
Casei de cultură 
a studenților din 
Cluj, clădire mo
dernă, spațioasă, 
strălucesc lumina

te de becurile de neon. Seară 
de seară, spre casa de cultură 
se îndreaptă grupuri de tineri 
și tinere. Cei mai mulți coboa
ră dinspre „orășelul studenți
lor“, dar foarte mulți vin și 
din alte puncte ale Clujului 
unde își au căminul. De fapt 
nu toți sînt studenți. Printre 
ei ghicești destui elevi și ti
neri muncitori, care vin aici 
cu convingerea că vor petrece 
o seară plăcută. Lozinca sub 
care se desfășoară întreaga 
muncă (adesea anonimă) a ac
tiviștilor casei de cultură (di
recțiune, metodiști, instructori) 
pentru ca seara oaspeții să pe
treacă trei-patru ore plăcute,

se poate reda prin titlul pe 
care un student l-a pus la un 
articol de la gazeta de perete a 
casei: „In fiecare zi — ceva 
nou, interesant“. Joi 11 apri
lie, studenții au ascultat expu
nerea „Despre ținută“ a prof. 
univ. Victor Preda, membru 
corespondent al Academiei 
R.P.R. Au urmat cîteva ore de 
dans. Vineri 12 aprilie, în sala 
de festivități arhiplină a avut 
loc un simpozion cu prilejul a 
doi ani de la primul zbor in 
Cosmos, după care corul, echi
pele de dansuri și taraful stu
denților au prezentat un foarte 
reușit spectacol de cîntece și 
jocuri populare romînești. 
Sîmbătă 13 aprilie teatrul stu
dențesc a prezentat piesa „în 
fiecare seară de toamnă" de 
I. Poicev, după care a urmat 
dans.

Duminică 14 aprilie : di
mineața — program artis

tic prezentat de studenții 
timișoreni veniți în vizi
tă ; seara, în sala de festivi
tăți, ca întotdeauna plină, a 
fost ascultată o scurtă expu
nere ținută de Stanciu Brăte- 
scu, secretar al F.M.T.D., des
pre situația studenților din ță-

însemnări despre 
activitatea Casei de 
cultură a studenților 

din Cluj

rile capitaliste, după care a 
urmat un bogat program ar
tistic ; în sala de dans s-a des
fășurat o reuniune tovărășea
scă.

în acest an universitar 
Casa de cultură a studenților 
a înscris, între realizările ei,

cîteva inaugurări remarcabile. 
La 11 octombrie s-a deschis, 
cu conferința tov. Daniel Po- 
pescu, rectorul Institutului de 
arte plastice „Ion Andreescu“, 
cursul de istoria artelor. Cinci 
zile mai tîrziu, la 16 octom
brie, s-a deschis un curs de 
istorie și estetică cinemato
grafică. Prima expunere : „în
ceputurile cinematografiei“ 
după care au rulat un „Jurnal 
de actualități studențești nr. 
4“ realizat de cineclubul ca
sei de cultură și filmul „Na
șterea cinematografiei“. Cursul 
a stîrnit interes în rîndul stu
denților, dovadă numărul spo
rit al celor prezenți la a doua 
expunere : „Filmul mut și 
protagoniștii lui" și la urmă
toarele. La 1 noiembrie s-a 
deschis, de asemenea, Univer
sitatea de cultură muzicală (a- 
nii I și II). Lista inaugurărilor 
e completată apoi de cîteva

cicluri de conferințe pe diver
se teme ca ciclul „6 luni pe 
vasul de cercetări oceanogra- 
fice „Viteaz“, (expunerile vii, 
interesante au fost ținute de 
prof. univ. Eugen A. Pora, 
membru corespondent al Aca
demiei R.P.R.), ciclul „Ci
neaști de seamă", ciclul „Bo
gății și frumuseți de pe întin
sul patriei" etc.

în afara acestor inaugurări, 
Casa de cultură a studenților 
din Cluj a continuat să folo
sească o serie de forme care 
s-au bucurat de succes în anul 
trecut : simpozioane, întîlniri 
cu personalități ale științei și 
culturii, scurte expuneri asu
pra situației politice interne 
și externe. Astfel s-au orga-

AI.REL GEORGESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

(Agerpres)

------•-------

Primirea de către 
tovarășulChivu Stoica 

a delegației 
de activiști 

ai P. C. Bulgar
în ziua de 25 aprilie, tova

rășul Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic și secretar 
al C.C. al P.M.R., a primit 
delegația de activiști ai P.C. 
Bulgar condusă de tovarășul 
Stoian Karadjov, membru al 
C.C. al P.C. Bulgar. La pri
mire au fost de față tovarășii 
Petre Lupu, membru al C.C. 
al P.M.R., Constantin Lăză- 
rescu, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., șefii și adjunc- 
ții unor secții ale Comitetului 
Central, activiști cu munci de 
răspundere în aparatul C.C. al 
P.M.R.

Primirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tovă
rășească.
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olectiviștii din Se
preuș (regiunea 
Crișana) nu cuno
șteau teoriile asu
pra „sintezei cine
matografice" dar 
asta nu i-a împie-

; dicat să le aplice. Au început 
! cu muzica, alcătuind un cor de 
! 77 persoane ; au trecut la tea- 
; tru, dînd spectacole cu zece 
; actori. Dansul il-au abordat din 

două direcții : o echipă de 24 
colectiviști se produce cu fol
clor local, iar joia, tinerii sînt 
ajutați să învețe dansurile mo
derne.

Concursul „Iubiți cartea", 
referatele asupra cărților ci
tite, dezbaterile, constituie o 
„viață literară" curentă în co
mună. Dar colectiviștii au gă
sit și un mijloc de îmbinare a 
literaturii cu dansul : cînd se 
formează perechile, băieții și 
fetele primesc numele unor 
eroi din romane, trebuind să 
identifice lucrarea și acțiunea 
ei (s-a găsit și un titlu literar 
pentru acest joc : „dansul ini
mioarelor").

Nu de mult acestei însufle
țite activități artistice i s-a a- 
dăugat pasiunea pentru „tai
nele” celei de-a 7-a artă. . 
A fost procurat grupul e- 
lectrogen și aparatul de pro
iecție pe șaisprezece milime
tri. Filme, discuții asupra lor 
(„Moara cu noroc" și „Setea" 
i-au găsit deosebit de compe- 
tenți pe tinerii colectiviști : 
citiseră operele, cunoașteau 
ideile de bază, știau destinul 
eroilor și, de altfel, acțiunea 
se petrece chiar prin împre
jurimi) conferințe despre isto
ricul cinematografiei romî
nești, expuneri despre tehnica 
realizării unui film...

Dar ce expunere își atinge 
scopul fără demonstrații prac
tice ? Dacă înveți cum se face 
un film, trebuie să-l și faci 1 
Nu e nevoie decît de entu
ziasm și aparat de filmat pe 
opt milimetri. Primul se găse
ște din belșug la 
de-au doilea s-a 
la Timișoara. Și 
născut emblema ;

„Studioul cineastului amator 
din Sepreuș prezintă“...

...care precede genericul pri
mului film. Să vi-1. prezen
tăm și dumneavoastră. Ion 
Teșlaru, 22 de ani, absolvent 
al Institutului de istorie și 
geografie din Timișoara, pro
fesor la Școala de 7 ani a co
munei. Ion Lucaci. învățător, 
Ion Cioanca, tractorist... Fire
ște că în afara 
„Ioni“ — scenariști, 
operatori, montori și 
tanți în același timp 
ricul ar trebui să 
toată colectiva, căci fiecare își 
are contribuția lui, ca „actor" 
sau „figurant“. Dar să nu ne 
grăbim. îi vom cunoaște din 
acțiune. Orice film are însă și 
o „pre-acțiune” care s-a petre
cut înaintea întîmplărilor fil
mate. S-o aflăm :

în 1952 s-a născut, pe ace
ste locuri, gospodăria agricolă

Sepreuș, cel 
procurat de 
astfel s-a

celor trei 
regizori, 
...proiec- 
— gene- 
cuprindă

colectivă „Secerișul". După 
mai mulți ani a apărut și co
lectiva „Unirea". Dar colecti
viștii din cele două gospodării 
au simțit că vor fi mai pu
ternici muncind laolaltă. Au 
avut loc adunările colective
lor și...

...De aci începe filmul. Co
lectiviștii cer cuvîntul, vor
besc (fără să se audă, firește : 
„sonorul" va fi realizat în eta
pa a doua a activității cine- 
clubului) ascultă atenți......Eu
sînt ăla ?“ se aude din sala de 
vizionare. Dar să nu ne ocu
păm de public. Să-i urmărim 
pe eroi in noua lor colectivă 
unificată : „înfrățirea". Iată-1 
pe crescătorul de porci Dumi
tru Horga, pe crescătorul de 
vaci Mihai Pîrvu, pe crescă
torii de oi Teodor Seiche și 
Ion Horga.

Iată și explicațiile necesa
re... Dar ele nu vin de pe pîn
ză ci din sală : pînă la sono
rizarea filmelor, s-a recurs la 
ajutorul... brigăzii de agitație. 
Fiecare imagine e urmărită, 
comentată și nu întotdeauna 
blajin : „Să se ferească coda
șii — spune brigada — să nu 
se ascundă după deget sau 
după ac, că acest aparat mi
titel îi va filma și pe ei“... ;

Dar deocamdată e rîndul ; 
fruntașilor. Aparatul continuă ■ 
să se plimbe prin mijlocul lor : ! 
iar înainte de a se stinge ulti- i 
ma imagine se aude iarăși ; 
glasul brigăzii : „Și acum, în ‘ 
încheiere vă dorim spor la < 
muncă tuturor, iar fruntașilor, < 
la revedere pe ecran".

Promisiunea a fost ținută fi- ] 
rește. N-a trecut prea mult ‘ 
timp și a apărut al doilea film, < 
închinat muncilor de primă- < 
vară. Apar eroi noi : iată-i pe > 
tractoriștii loan Incicău și 5 
Ioan Morgoci, iată orezăria, < 
răsadnițele, însămînțatul sfe- l 
clei de zahăr, atelierul de fie- ? 
rărie... )

Pe platouri
Să ne ierte studioul de la 

Buftea pentru împrumutarea 
acestei expresii. Firește, la 
Sepreuș nu există platouri : se 
filmează „pe viu". Dar se fil
mează. Campania de vară va 
fi tema celui de-al treilea 
film, (sonor, după cît se pare). 
Va urma un film agrotehnic, 
pentru ridicarea profesională 
a colectiviștilor și apoi... ei da, 
de ce nu ? un film artistic. 
Țăranii se vor interpreta pe 
ei înșiși, vor reconstitui mo
mente din viața lor și ale co
lectivei lor.

A 7-a artă se află, la Se
preuș, în faza începutului. Dar 
ea a devenit un fapt obișnuit 
în viața colectivei „înfrățirea", 
îndrumată de organizația de 
partid, organizația U.T.M. cau
tă mereu noi mijloace de a 
pune cinematografia alături 
de toate celelalte manifestări 
culturale și artistice, în slujba 
pregătirii multilaterale a tine
rilor colectiviști.

1 HRISTEA

O interesantă
expoziție

deCu concursul Muzeului 
artă al R.P.R., Muzeul raional 
Botoșani a deschis în localul 
secției de artă plastică o inte
resantă expoziție cu lucrări de 
grafică contemporană.

Cele aproape 100 de lucrări 
expuse alcătuiesc un document 
viu, evocator, care redă atît 
aspecte din trecutul de luptă 
al poporului nostru cît și at
mosfera de entuziasm din mun
ca construcției socialiste.

Tablourile au 
după o tematică 
linogravurile 
him : „Manifestul", „întoarce
rea partizanului", „Doftana" 
etc„ ce redau veridic aspecte 
din trecutul de luptă al clasei 
noastre muncitoare și continuă 
cu tablourile aceluiași autor : 
„împărțirea armelor", „In piața 
Palatului", „Eliberarea", care 
prezintă cu autenticitate și mult 
gust artistic episoade demne 
din istoria patriei noastre.

Dezvoltarea în ritm vertigi
nos a industriei socialiste a 
constituit pentru graficienii 
noștri un nesecat izvor de ins
pirații. Astfel lucrările : „In 
uzinele Independența — Si
biu", „Uzinele Roznov", de 
Gh. Ivacenco, „Uzinele noas
tre", „La cuptor", „La ștanță", 
de Dobrian Vasile, lucrările : 
„Șantier naval" „Sudori la 
noul furnal". „Sonde în noap
te", „Noua rafinărie" etc„ pre
zintă în diferite tehnici, ca : 
linogravura simplă și colorată, 
acuarelă, litografie, xilogravură, 
aspecte caracteristice, imagini 
sugestive, din suflul vieții 
noastre noi.

Din ansamblul de lucrări ex
puse de desprinde preocuparea 
artiștilor pentru înfățișarea ve
ridică a satului socialist.

Pină acum, expoziția a fost 
vizitată de un mare număr de 
tineri și vîrstnici din oraș.

fost expuse 
începînd cu 

lui Jules Pera-

Prof. VIRGINIA MACOVEI
Muzeul raional Botoșani
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„Contravenientul'

CĂRȚI
„Din zori pină in amurg" 
— Tamas Gaspar — (Edi

tura pentru literatură).

Nuvela care dă titlul aces
tui volum descrie o zi însem
nată din viața colectivistei 
Eszter: discutarea cererii 
primire în partid. Autorul 
relatează însăși ședința, ci în- 
timplări semnificative din 
ceastă zi, legate de altele, mai 
vechi, din experiența trecută a 
eroinei. Aflăm astfel că, deși 
n-a trăit înainte o viață ușoa
ră, avînd de suferit pierderea 
soțului în război, femeia a- 
ceasta „se simțea viguroasă și 
tânără cu toate că în părul ei 
castaniu se strecurau tot alte 
fire albe“. Această observație 
a autorului are un tîlc ce se 
desprinde din întreaga nuvelă 
cu o deosebită putere: în con-

de
nu

a-

dițiile 
noastre 
pătat o 
sine și 
muncă, 
ță nouă posibilități nelimitate 
pentru desăvîrșirea personali
tății, depășind prejudecățile 
(recunoscîndu-i cinstea și vred
nicia, bătrînul socru nu poate 
înțelege însă situația egală a 
femeii cu a bărbatului, repro- 
șindu-i nurorii că „ce să caute 
o femeie acolo unde-i locul 
bărbatului ?”). De sub aparen
ta lipsă de importanță a fap
telor care punctează această 
zi din viața colectivistei — tre
zirea copiilor, discuția cu so
crul, dialogul „peste gard” cu 
vecinul Sekzestyes, munca o- 
bișnuită în grădina de zarza
vat a gospodăriei — răzbate 
însă o mare încredere in viață,

luminoase ale epocii 
socialiste, omul a că- 
încredere profundă în 
în tovarășii săi de 

găsind în această via-

r Apus de soare pe Iezer -j
l______________

„ihm mic-prin muzeele «iw

■
 a intrarea în Mu

zeul de artă al 
R.P.R., prietenii 
artei plastice de la 
Uzinele „Vulcan” 
încearcă o emoție 
ce își află cu ușu

rință explicația. Fiecare cu
noaște din vizite trecute, din 
reproduceri și lectură, numele 
și arta lui Nicolae Grigorescu, 
acest mare pictor a cărui crea

ție deschide drumuri noi pic
turii românești.

O discuție începută pe scara 
muzeului înnoadă din crîmpeie 
de amintiri și imagini culese 
din drumurile prin țară în
tâlnirile trecute cu pictorul.

Acest înnoitor al picturii ro
mânești — fiul unor țărani 
dintr-un sat de lingă Bucu
rești — își începe drumul 

1 în pictură ca zugrav. E 
nevoit să câștige de mic, ca 
să-și ajute mama, văduvă cu 
șapte copii. O vocație timpu
riu urmată îl aduce în atelie
rul unui zugrav. Dotat cu o 
mare putere de muncă, capa
bil de o activitate concentra
tă și mai ales orientat spre țe
lul precis al înfățișării vieții 
poporului și frumuseții natu
rii natale, tînărul Grigorescu 
va depăși cu ușurință etapa 
zugrăvelii. In călătoriile prin 
țară sau în Franța pictorul 
caută drumul spre realism și, 
între curente contradictorii, își 
găsește locul nu în atelierele 
pictorilor academiști, ci alături 
de grupul artiștilor realiști de 
la Barbizon. atașați preocupă
rilor majore, pictând viața oa
menilor muncitori în mijlocul 
naturii.

— Dar lucrul acesta se sim
te foarte bine 1 Pînzele lui — 
„Bătrâna cu gîștele“, „Bătrâna 
cârpind”, peisajele — sînt 
foarte clare. Felul de a vedea 
al lui Grigorescu nu desprin
de pitorescul fără conținut, ci 
este al unui artist atașat cu 
sinceritate de viața poporului.

Tînărul turnător Apostol 
Nicolae urmărește atent dru
mul pictorului spre marea 
artă realistă. El aduce în a- 
tenția tovarășilor săi însușiri
le picturii lui Grigorescu — 
curajul, înnoirea tematicii, u- 
manismul lui cald. „Și Aman 
a încercat să se apropie de 
viața poporului — Am văzut 
din vizita trecută pînzele lui, 
își amintește Ileana George
scu. Dar pictura lui Grigore
scu este mai proaspătă, mai 
adevărată“. Intr-adevăr, in
trarea omului simplu în pic
tură, ca temă majoră, define
ște creația lui Grigorescu nu 
numai în raport cu a înainta
șilor săi, dar contribuie la 
formarea în spiritul atașamen
tului pentru viața celor ce 
muncesc a generației de pic
tori ce-i urmează.

la începutul războiului de in
dependență. Ca un cronicar 
credincios adevărului, Grigo
rescu va urma itinerariul ta
berelor militare și va strînge 
din drumurile războiului un 
impresionant material — de
sene în creion, schițe în ulei 
și cărbune — despre eroismul 
țăranilor și muncitorilor ro
mâni, a acelora care au purtat 
războiul cu tot greul lui. A- 
ceastă experiență tragică va 
naște ideea unui mare tablou.

In fața „Atacului de la 
Smîrdan“, tinerii se opresc și 
o clipă de tăcere îi reunește 
într-o emoție comună. întrea
ga pînză are ceva dintr-un cân
tec solemn glorificînd spiritul 
de sacrificiu, curajul și demni
tatea poporului nostru. Pină și 
cerul vînăt, tragic învolburat 
de fum, participă la încordarea

Pe drumurile lui Grigorescu...
Cîteva portrete, datând din 

prima jumătate a creației gri- 
goresciene dovedesc caracte
rul fecund al acestei orientări. 
Alegîndu-și modele robuste, 
pline de viață, Grigorescu în
cearcă prin portret sinteza în
sușirilor dominante pentru 
chipul moral al omului din 
popor. R. Rădulescu, o tină- 
ră ingineră, pasionată de por
tretistica lui Grigorescu, se 
alătură părerii. In „Portretul 
de rucăreancă” sau în „Fata cu 
ulciorul” pictorul strînge parcă 
pe fața unei femei întreaga 
demnitate și neîngenunchiata 
dragoste de viață a poporului. 
Iar fondul acesta verde, neo
bișnuit, e ca un desiș de pă
dure dizolvat în razele soare
lui".

Grigorescu se va întoarce 
definitiv în țară în anul 1877,

începutului de luptă. Este a- 
ceiaș temă — remarcă Doina 
Grigore — tema țăranului ro
mân ; numai împrejurarea e 
alta și de aceea înfruntarea e 
dramatică, răsfrîntă în îmbi
nările pline de tensiune ale 
culorilor reci.

După război .călătoriile pic
torului prin țară vor readuce 
pe pînză, în încercări mereu 
reînnoite, de o stăpînire su
perioară a meșteșugului, hră
nit de dragostea pentru peisa
jul patriei și oamenii lui, 
chipurile acelora pe care i-a 
cîntat în „Atacul de la Smîr
dan“. Grigorescu caută neo
bosit specificul peisajului pa
triei noastre, în atmosfera de 
cîmpie, în fețele oamenilor, în 
redarea — cîteodată animată 
de o vehementă forță demas
catoare — a condiției de ex

ploatare la care era supus ță
ranul român. „Peisajele lui 
Grigorescu nu sînt întotdeau
na pline de lumină. Un car cu 
boi pe un drum înglodat, un 
bordei, oamenii din peisaje 
vorbesc despre greutatea tra
iului. Grigorescu a căutat me
reu ca pictura lui să fie ade
vărată”.

Nicolae Apostol are deplina 
dreptate. Dominantă în opera 
lui Grigorescu, rămîne admi
rația pentru însușirile morale 
ale omului simplu. In ciuda 
traiului greu, a neștiinței și 
exploatării de secole, țăranii 
și-au păstrat robustețea mora
lă, sinceritatea sentimentelor, 
demnitatea și dragostea de 
muncă și viată, însușiri în 
fața cărora Grigorescu și-a în
chinat mereu paleta. Penelul și 
paleta lui Grigorescu transpun 
parcă pe pînză, într-o sinteză 
superioară, întregul geniu ar
tistic al poporului nostru : o 
excursie in lumea picturii gri- 
goresciene te face să retrăiești 
puternicul sentiment patriotic 
care l-a legat de poporul său 
pe artistul ieșit din mijlocul 
poporului.

Muncitor neobosit în pictu
ră, omul modest, animat de 
încrederea în rostul artei sale. 
Grigorescu a lăsat o operă 
profund realistă, în care do
mină sentimentul bucuriei de 
a trăi, optimismul, sentimen
tul de adevărată dragoste 
pentru patrie, pentru peisajul 
și oamenii ei.

Și tinerii vor reveni la pîn
zele acestui rapsod al poporu
lui nostru, singuri, în sălile 
Galeriei Naționale, sau împre
ună, pornind în săptămâna ce 
vine în căutarea altor pînze 
ale lui Grigorescu din muzee
le bucureștene.

MARIANA CELAC

«A.
întrecerea

artiștilor

ornatori elevi
îmbăta și duminică s-a desfășurat în Capitală 
faza orășenească a concursului cultural-artistic 
al elevilor. La acest „festival" al cîntecului, 
versului și dansului — intrat în tradiția vieții 
cuiturale din școli — au participat cele mai bune 
formații ds teatru, brigăzi de agitație, colective 
de montaje literare, recitatori, dansatori, soliști

vocali și instrumentiști.
Care sînt realizările cele mai de seamă ale elevilor-artiști 

amatori din Capitală ? Care sînt perspectivele mișcării artis
tice de amatori în rîndul elevilor ? — iată întrebările pe 
care le-am adresat unor membri ai juriilor după încheierea 
concursului. La discuții au participat actori ai teatrelor din 
Capitală, compozitori, profesori de literatură, profesori de 
muzică.

• Compozitorul Filaret Băr
bii, laureat al Premiului de 
Stat: în sala de festivități a 
Casei de cultură a tineretului 
din raionul Grivița Roșie și-au 
disputat întîietatea formațiile 
orchestrale și de dansuri. Or
chestrele (în special ale școli
lor medii nr. 5, nr. 10, nr. 30) 
s-au remarcat printr-un reper
toriu bine orientat, o interpre
tare de calitate și o ținută 
scenică corespunzătoare. Am 
ascultat fanfara Școlii medii 
nr. 39 ; e plină de armonie și, 
uneori, de grație.

Cu temă sau nu, coregrafia 
echipelor de dansuri a entu
ziasmat, a plăcut. Orice alt 
elogiu e de prisos. O remarcă 
deosebită o fac totuși pentru 
baletul „Lacul lebedelor" și 
suita de dansuri romînești în 
interpretarea formației Școlii 
medii nr. 10.

Am observat mulți tineri ta- 
lentați. Se impune însă în vii
tor o îndrumare mai atentă. 
Pentru dansuri, în special, ar 
trebui recrutați instructori 
care să fie, în primul rînd, 
buni dansatori, să cunoască 
problemele folclorului coregra
fic și metodele de predare ale 
dansului clasic. în ceea ce pri
vește orchestrele, se impune, 
cred, o strînsă colaborare cu 
Conservatorul de muzică „Ci-

| prian Porumbescu".

■ Ia Teatrul pentru tineret și
B pii: Ca vechi om de teatru, 
Isînt impresionat de forța și 

prospețimea cu care artiștii 
| amatori veniți de pe băncile

• Marcel Gingulesou, actor 
i co-

școlii s-au întrecut în această 
nobilă artă : teatrul. Majori
tatea formațiilor au dovedit o 
justă orientare în ceea ce pri
vește întocmirea repertoriului. 
Piese ca „în ajunul zilelor de 
luptă" de Mitrani (Școala me
die nr. 1), „Coroana de măslin 
sălbatec" de Sofia Papadelio 
(Școala medie nr. 14), „Sicilia
na" de Aurel Baranga (Școala 
medie nr. 14), „Stupii ou pri
cina" de Teodor Berea (Școala 
medie nr. 36) s-au bucurat de 
un deosebit succes. Cu mijloa
ce simple, fără să exagereze și 
fără să caute să fie cu tot 
dinadinsul comici, sau, dimpo
trivă, tragici, majoritatea in- 
terpreților au reușit să redea 
fidel caracterele personajelor 
pe care le-au jucat.

A plăcut mulț Și montajul 
literar muzical „Te slăvim, 
partid iubit", în interpretarea 
elevilor de la Școala medie nr. 
40. Muzica bine aleasă, între
buințată ca acompaniament la 
recitări, a făcut ca întregul 
poem să aibă un răsunet 
profund în rîndul spectatori
lor. Au plăcut, de asemenea, 
și recitatorii : s-a văzut că a- 
ceștia au fost bine îndrumați 
cum să recite, cum să scoată 
în evidență ideile principale 
ale poeziilor. O mențiune spe
cială elevei Stănescu Camelia 
(Școala medie nr. 13) pentru 
măiestria cu care a recitat poe
zia „Ție-ți vorbesc, Americă" 
de Maria Banuș.

• Neamțu Ottonel, artist 
emerit: în primul rînd, despre 
formațiile corale. Toate au
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Zilele acestea s-a desfășurat în București faza orășenească a 
Concursului cultural artistic al elevilor. Vă prezentăm în io- 

tografie, formația de dansuri a Școlii medii nr. 7.
V. RANGA

ales cu îngrijire repertoriul; 
el cuprinde cîntece cu teme 
variate și conținut realist: 
bucăți folclorice, cîntece de 
masă, piese muzicale clasice — 
executate cu măiestrie de ti
nerii artiști amatori. în mod 
deosebit s-au remarcat coruri
le școlilor medii nr. 13, nr. 18, 
și nr. 20.

Din păcate, însă, nu avem 
prea multe cuvinte de laudă 
și pentru brigăzile artistice de 
agitație. Care este scopul aces
tor brigăzi ? Firește, alcătuirea 
unui program care să oglin
dească viața școlii : să scoată 
în evidență, în primul rînd, 
realizările frumoase și apoi să 
ia atitudine împotriva lipsuri
lor manifestate la unii elevi. 
Totul însă trebuie să se facă 
în așa fel, încît, pentru cei 
lăudați programul să însemne 
un stimulent, iar pentru cei 
criticați, el să constituie un 
îndemn de a-și îndrepta lipsu
rile. Numai două brigăzi au 
respectat aceste cerințe: ale 
școlilor medii nr. 17 „Matei 
Basarab“ și nr. 13 „Mihai Vi
teazul“. Celelalte brigăzi au 
adus pe scenă scenarii lungi, 
fără fapte concrete și lipsite 
de animație (Școala medie nr. 
8), un conglomerat de melodii

r
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isca programe in- n
fapte concrete, in- R

școlile din Capitală R
iiții pentru a se ri- B

I
1

Foto :

4),medie nr. 
(Școala medie

străine (Școala 
expresii ieftine 
nr. 7).

Elevi talentați și posibilități 
pentru realizarea unor lucruri 
mai bune sînt. E nevoie, însă, 
de o mai atentă îndrumare. Ar 
fi chiar necesar un instructaj 
în care să se arate, clar și con
cis, ce trebuie să cuprindă un 
program de brigadă. Con
cursul a dovedit că acest lucru 
nu se cunoaște.

S
...Și ceilalți participant! la 

discuția noastră au scos în 
evidență îndatoririle mereu 
sporite care stau în fața miș
cării artistice din școli. în a- 
cest sens — au arătat ei — se 
cere o mai largă preocupare 
pentru stimularea mai multor 
formații de muzică populară, 
fanfare, grupuri folclorice. în 
ceea ce privește brigăzile de 
agitație, acestea ar trebui să 
fie mai bine ancorate în rea
litățile din școli, să fie ajutate 
să întocmească programe în
chegate, cu i 
teresante. Concursul a demons
trat că în ț 
există condiții pentru a se ri
dica activitatea artistică la un 
nivel superior.

ADRIAN VASILESCU

PENTRU MARI ȘI MICI
o bucurie calmă izvorâtă din 
conștiința rostului său în fa
milia colectiviștilor. încărcată 
cu satisfacțiile și bucuriile 
unei zile obișnuite, colectivis
ta Eszter „mergea cu pași vioi, 
ca o fată tînără... In felul cum 
dădea binețe oamenilor pe 
care-i întâlnea, era ceva, ca de 
sărbătoare...“. Celelalte poves
tiri din volum aduc înaintea 
ctitorului imagini din viața sa
tului de azi (procedeul celui 
care se 
natale" 
absență 
late de
tre, alături de cîteva secvențe 
triste, din traiul chinuit, de 
altădată, al circarilor („Circul") 

Păcat că editura n-a însoțit 
cartea de o prezentare a auto
rului, cu cîteva sumare indi
cații biografice, absolut nece
sare informației cititorului,

„A voastră e lumea” — 
Ștefan Iureș ■— (Editura ti

neretului)

întoarce „pe plaiurile 
după o îndelungată 

este cam facil), popu- 
eroi ai zilelor noas-

Poeziile acestui volum cu
prind, aproape fiecare, o idee 
ori un principiu moral adre
sate cu căldură adîncă tânăru- 
lui cititor. Copilăria fericită, dă
ruită cu o întreagă lume de fru
museți, recunoștința față de ac
tivitatea comuniștilor care sînt 
„inima ce bate / In pieptu-a- 
cestui minuiiat popor, / Și 
creierul clarvăzător în toate, / 
Și-s brațul dîrz, atotbiruitor", 
dragostea pentru pace, condi
ție a împlinirii visului tînăr, 
simțămînt exprimat de o în
delungată tradiție populară 
concretizată în „legea ospeției“ 
cu piine și sare — iată cîteva 
din temele volumului. Poetul 
a adoptat un ton voit didac-

tic, în genul fabulei cu mora
lă. Acest mod de adresare răs
punde fericit sensului educa
tiv al versurilor. Sînt aici sur
prinse „marile“ descoperiri ale 
copilului însetat de noi cunoș
tințe, generos receptor al sem
nificației faptelor diverse. Mi
cile narațiuni în versuri își 
mențin mereu o prospețime 
cuceritoare, izvorîtă dintr-o 
subtilă înțelegere a universu
lui concret al micilor cititori. 
(„Bucuriile fratelui mai mic”, 
castelul de cuburi si miniaturi 
ornamentale, constituie de fapt 
o zonă a manifestării spiritului 
creator abia trezit). Dincolo de 
naiva „seriozitate“ a copilului, 
poetul descoperă in sufletul 
gingaș al acestuia receptarea 
conștientă a farmecului crea
ției adevărate, alături de gene-

rozitatea fanteziei acestuia, 
dispus să-l socotească pe cel 
mare un adevărat „vrăjitor”.

„O nouă poveste a vor
bei" — Marcel Breslașu 

(Editura tineretului)

Bogat și frumos ilustrată, 
noua carte adresată de poet 
micilor săi cititori cuprinde 
un fragment din „Povestea 
poveștilor“, scris în maniera 
versului popular, despre „tem
nița avană“ a Doftanei. Re
luând motive cunoscute din 
creația folclorică („drumul 
fără-ntoarcere", jertfa eroilor 
ingropați „sub zidul surpat“ 
etc.) poetul le conferă sensuri 
originale, conturînd un portret 
acuzator al închisorii regimu
lui burghez. Amplificînd un 
procedeu popular, fiecare frag
ment este constituit din două

imagini contrastante („Dofta- 
nă, Doftană / crîncenă capca
nă... ' Doar timpul sta prins / 
cu lanțuri la glezne / huruind 
prin bezne! / Dorul ne
cuprins, / gîndul neînvins, / 
visul nesupus / urcau tot mai 
sus !“) din care sensul eroic al 
luptei comuniștilor țîșnește 
puternic, străluminând victo
ria zilelor noastre. Din aceas
tă victorie s-a născut „Cânte
cul sărbătorilor noastre” („noi 
sărbători, prin vremi au în
florit ; / — în patru anotimpuri 
— cîte una !“). „O nouă poves
te a vorbei „împletește carac
terul didactic al unei operații 
de inițiere în sensul multiplu 
al „vorbelor“, cu factura fabu- 
listică proprie universului poe
tic al scriitorului complex care 
este Marcel Breslașu,

C. S.

Concurs: 
omului în

„Zborul
Cosmos“

la Școala me-
»>

Zilele trecute, 
die „Alexandru loăn Cuza’ 
din Horezu, a avut loc un con
curs „Cine știe, cîștigă”, avînd 
ca temă „Zborul omului în 
Cosmos“. Comitetul U.T.M. pe 
scoală s-a ocupat din vreme de 
pregătirea concursului. Biblio
grafia necesară a fost procu
rată din timp și împărțită ele
vilor. La sfîrșitul concursului, 
fiind bine pregătiți, reprezen
tanții claselor a Xl-a s-au cla
sat pe locul întîi. urmați de re
prezentanții claselor a X-a. 
Concursul a fost plin de învă
țăminte, atît pentru concurenți 
cît și pentru cei care au asis
tat.

VELCU TUDOR 
elev

-

In sprijinul 
tinerilor cititori
Aproape 200 de copii — e- 

levi, pionieri și utemiști — 
vin zilnic să citească ori să 
împrumute cărți la secția de 
copii și tineret a Bibliotecii 
Centrale Regionale din Timi
șoara. La dispoziția celor pes
te 2 000 de cititori — cîți s-au 
înscris de la începutul acestui 
an — stă un număr de peste 
25 000 de volume din literatura 
romînă și universală, precum 
și ultimele numere ale ziare
lor și revistelor.

Pe un panou sînt expuse 
listele ce recomandă lec
turi. particulare pentru clase
le V—XI, noutăți privind li
teratura tehnică, științifică și 
beletristică, material de în
drumare a lecturii și altele.

De asemenea, au loc cu re
gularitate bogate acțiuni cu 
cartea — organizate pentru di
ferite clase, dimineți de basme 
și diafilme cu subiecte din li
teratură politică, beletristică 
și științifică.

Secția de copii și tineret a 
Bibliotecii Centrale Regionale 
organizează întîlniri cu citi
tori și din alte localități.

în felul acesta, secția de co
pii și tineret a Bibliotecii Cen
trale Regionale contribuie la 
răspîndirea cărții, vine în a- 
jutorul înțelegerii de către ti
neri a cărții citite, mijloc im
portant în munca de educare 
comunistă.

L. DUNAJECZ
profesor



Pe marginea scrisorilor sosite 

la redacție pentru concursul:

„Din îndemnul 
conștiinței 
socialiste“

A.

■
 ute și sute de scri

sori. Petroliști și 
mineri, lăcătuși sau 
frezori, chimiști și 
ingineri construc
tori. arhitecfi și 
agronomi, medici, 

crescători de animale, pre
ședinți și brigadieri de gospo
dării colective, învățători, trac
toriști, studenți și elevi — fie
care scrisoare cuprinde un chip 
rezumat la cîteva trăsături esen
țiale. Cile un fapt semnificativ

îi definește, Iuminîndu-le chipul, 
ca și fulgerul scurt al aparatului 
de fotoreporter. Așezăm înainte 
aceste șiruri de chipuri, ca in
tr-un original panou de onoare. 
Cile chipuri, atîtea firi, atîtea 
universuri, atîtea personalități. 
Și totuși trăsăturile lor se unesc, 
chipurile au același numitor 
comun, ca și fructele frumoase 
și sănătoase de pe crengile a- 
celuiași pom încărcat de rod. E 
tineretul nostru, tineretul aces
tor ani frumoși și înălțători.

Virsta tuturor 
împlinirilor...

Discutînd despre ortacii lui, 
majoritatea tineri, bătrinul meș
ter Chicoș Tudor de la Hune
doara ne spunea :

— Mai întîi și mai întîi, bă
ieții ăștia au crescut repede. 
N-au pierdut ani și ani pînă 
să-și găsească meseria, pînă să 
capete dreptul să arate fiecare 
ce poate. Azi angajat, mîine 
muncitor calificat, poimîine — 
dacă și-a văzut de meserie — 
cogeamite fruntaș. Mă uit zilnic 
la panoul de onoare să văd care 
mai e lingă mine.

Bătrinul constata cu mîndrie 
o trăsătură esențială a epocii 
noastre, faptul că pentru tine
retul nostru, ca și pentru toii 
oamenii muncii, socialismul a 
creat condițiile tuturor împlini
rilor. Drumul de la vis la îm
plinirea lui a fost scutit de oco
lișuri, de umilințe, de greutăți, 
de piedici care să sădească în 
sufletul tînăr teama, neîncrede
rea în propriile forțe, acest 
drum al împlinirilor s-a con
fundat cu însăși vîrstă visului, 
prin condițiile de care tinere
tul dispune, ca să traducă ime
diat visul In faptă.

Desfacem cîteva scrisori: una 
din ele poartă un titlu semnifi
cativ : „Drumul lui Chiosea". 
Cine e Chiosea ? Cu treispre
zece ani în urmă, Constantin 
sau Costică, adică tînărul Chio
sea, păzea vitele satului un
deva intr-un sat de lingă Du
năre. Dar lui Costică i s-a pă
rut că poate face mai mult. A 
văzut un film cu mineri și

energia bărbătească a omului 
înfruntind muntele de cărbune 
i s-a părut mai potrivită cu pu
terea și iscusința lui de flăcău. 
Un vis, un vis ca altele, la um
bra sălciilor urmărind turma le
neșă care păștea tihnit, pe ma
lul apei. Și Costică s-a hotărît 
intr-o zi să-și urmărească visul. 
Eroii din poveste străbateau 
pentru asta mări și țări, în- 
fruntînd greutăți nemaipome
nite, luplîndu-se cu smei și ba
lauri. Costică s-a oprit la Schi
tu Golești și s-a angajat mun
citor în subteran. Împingea la 
început vagoneți, dar chiar și 
asemenea muncă i se părea mai 
pe măsura lui. Împingea vago- 
nete, trăgînd cu ochiul la cio
canul pneumatic, gata să pună 
mina pe el. l-a și spus meșteru
lui Nicolae Radu :

— Meștere, cit o să mă mai 
amăgești cu el '<

— Păi, ai venit de-abia ieri 1 
Ei și ! Ce înseamnă ieri pen

tru un tînăr ? feri nu în
seamnă nici mizerie, nici foame, 
nici șomaj. Ieri înseamnă, sim
plu, ziua de ieri, adică o zi de 
muncă și împliniri. Dar mește
rul n-a prelungit distanța dintre 
ieri, azi și mîine, Iuindu-I ime- 
diăt pe tînăr lingă el și ajutîn- 
du-1 să se califice la locul de 
muncă. Maică-sa, la plecare 11 
îndemnase să „fure" meseria. 11 
întreba prin scrisori din nou, ce 
și cit a „furat" din tainele ei. 
„Am învățat-o repede, i-a răs
puns feciorul, fără să fie nevoie

s-o fur. Stăpînesc acum bine 
perforatorul, meșterul și toată 
brigada m-au ajutat ca niște 
frați. M-am înscris și la școala 
de calificare. De ce să fur me
seria, cînd toți mă îndeamnă 
s-o învăț temeinic ? Tovarășul 
Ion Mărgescu, tehnician mi
ner, corespondentul nostru, 
descrie apoi pe larg „drumul 
lui Chiosea", drumul utemistu- 
lui Chiosea, drumul comunistu
lui Chiosea, drumul de la pă
storul de lingă Dunăre, la mi
nerul fruntaș de azi. Chiosea 
conduce o brigadă și depășește 
mereu planul cu 10—20 la 
sută. A calificat la rîndu-i alți 
tineri mineri. Cit a durat din 
seara cînd a văzut primele ima
gini cu mineri, proiectate în 
piața satului de o caravană 
cinematografică, pînă cînd el în
suși s-a văzut față în față cu 
muntele de cărbune ? Cit line 
de la vis la faptă ? Să-l între
băm și pe lăcătușul inovator 
Tudor Toader, de la U.C.M. Re
șița care a făcut cam același 
drum, și pe tînărul miner Ghe- 
orghe Hozan de la Baia Sprie,

Numitor 
„conștiința

Un tînăr și un om vîrstnic 
lucrează împreună la aceeași 
inovație. Două generații se în- 
tîlnesc solidare prin aceeași 
pasiune, același avînt, aceeași 
răspundere față de muncă și 
fată de mersul înainte al pro
ducției, ca un tată și un fiu 
plin de dragoste față de familia 
lor unită. Corespondentul no
stru din Onești, electricianul 
Petrică Dănilă, numește acest 
scurt portret „de familie" : „Pa
siune creatoare“. Să-1 ascultăm: 
„Din această problemă a găsirii 
unui material care să-l înlocu
iască pe cel din import, doi 
oameni și-au făcut o problemă 
a vieții lor. Unul în vîrstă, mai
strul principal Gheorghe Hanu, 
cu o bogată experiență profe
sională, de peste 30 de ani, și 
tînărul inginer mecanic Vasile 
Antohe. Și-au dat astfel mina,

și pe electricianul inovator Va
sile Cazan de la Cimpia Turzii. 
Ana Rusan e medic într-un sat 
din Oltenia. E fiică de colec
tiviști. Gheorghe Barbu e in
giner constructor la Suceava, 
ridicat din muncitori. Pavel 
Marin construiește nave la 
Galați, deși ieri era simplu tăie
tor de brazi. Geta Dincă e ingi
ner textilist, pînă mai ieri 
țesătoare. Cele mai multe scri
sori poartă acest titlu simbolic: 
„Un vis împlinit". Toți acești 
tineri și alții ca ei, mii și sute 
de mii și-au împlinit visul lor. 
Ei au înflorit ca trandafirii, în 
stratul bogat a) grădinii noa
stre comune, sub îngrijirea pă
rintească a aceluiași înțelept și 
plin de dragoste grădinar. Au 
crescut repede, au înflorit re
pede, roadele muncii lor împo
dobesc recolta noastră de fapte. 
Tinăra inginer Maria Predescu 
de la G.A.C. Poenari-Mușcel, 
ca și termistul P. Gligor de la 
Cimpia Turzii, ca și furnalistul 
Gheorghe Drăgan au dreptate 
cînd spun : „Virsta noastră este 
virsta tuturor împlinirilor".

comun — 
socialistă“

practica îndelungată și calculul 
ingineresc, maturitatea cu ela
nul tinereții". Amîndoi trebuiau 
să găsească un nou material cu 
ajutorul căruia să etanșeze per
fect, fără pierdeți, pompele care 
transvazau.: produse volatile 
(butan, acetonă, propan, ben
zen) de la Combinatul de cau
ciuc sintetic Onești. „Zile și 
nopți de trudă, zeci și sute de 
calcule și experimentări încor
date, studiu, hotărîre și per
severență... două luni de cău
tări înfrigurate, de necazuri și 
bucurii, pînă cînd inovația a 
reușit". Bilanț: Numai prin mon
tarea acestor inele la 300 de 
pompe din cadrul combinatului 
se va obține o economie anu
ală de 400 000 lei.

Tovarășul Dănilă are drep
tate : este vorba de „pasiune 
creatoare", dar mai presus de

aceasta, ceea ce-i unește pe cei 
doi în pasiunea lor creatoare 
este răspunderea, responsabili
tatea majoră față de mersul 
înainte al producției, înalta lor 
conștiință socialistă.

Oare nu aceeași conștiință 
socialistă l-a făcut pe tînărul 
tractorist Oiște Constantin de 
la G.A.S. Sîmburești să săvîr- 
șească o adevărată faptă vite
jească ? Aici, la G.A.S. Sîm
burești, din raionul Vedea, 
regiunea Argeș, condițiile ne
prielnice n-au permis tractoriș
tilor să desfunde o suprafață de 
50 ha, destinată plantării cu 
vie, pentru această primăvară. 
Aceasta însemna că plantarea 
se amină cu un an, și că deci, 
tot cu un an se amină și re
colta. Să socotim cit ar fi pro
dus 50 ha de vie, chiar din pri
mul an de rod și să socotim de 
asemenea, ce pierdere însemna 
pentru gospodărie amînarea a- 
cestui venit cu încă un an. Dar 
tocmai acest lucru l-a înțeles 
tînărul tractorist care n-a stat 
Ia îndoială să urce pe tractor în 
prima zi cu ploaie. A încercat... 
Mașina se zbătea remorcînd 
plugul uriaș fiindcă pămîntul 
nu era suficient de zvințgt. Dar 
pămîntul se putea transforma 
într-o baltă sau putea îngheța 
și nu era nici o secundă de 
pierdut. A muncit zi și noapte, 
pe ploaie și pe zloată, desiun- 
dînd palmă cu palmă fiecare 
bucată de pămînt. Angajamen
tul lui, izvorît din dragostea 
față de gospodărie, din răspun
derea lui față de venitul unită
ții în care muncește, a fost îm
plinit. Constantin ațe numai 27 
de ani. Corespondentul nostru 
tov. Ion Boștinaru ni-1 pre
zintă ca pe un tînăr multilate
ral dotat, studios, cu dragoste 
față de meserie și învățătură.

Cînd peste patru ani vom gusta 
struguri tămîioși, veniți de la 
Sîmburești-Argeș, să ne gin- 
dim și la tînărul Constantin, 
Oiște, tractoristul acesta brav. 

Aceeași responsabilitate fier
binte, aceeași conștiință socia
listă îl unește cu cei doi de 
mai sus și cu alții, mii și mii, 
pe tînărul medic pediatru Dra- 
gos Serafim, de la Spitalul din 
Brezoi, care nu precupețește 
nici o noapte și nici un efort 
pentru sănătatea micilor lui pa- 
c.ienți. El știe, ca și tinăra me
dic Viorica Surdulescu de la 
Spitalul din Năvodari, că fie
care bolnav însănătoșit este 
încă un constructor redat mun
cii creatoare si bucuriilor vie
ții, că fiecare om sănătos spo
rește cu energia lui fertilă a- 
vuția noastră comună de feri
cire. Aceeași responsabilitate 
comunistă i-a făcut pe cei doi 
prieteni, sudorii Savu Păun și 
Gheorghe Verișan. de la I.C.A.B. 
Crivina să lupte o noapte cu 
sloiurile din cauza dezghețului, 
prevenind astfel unele tulburări 
în alimentarea cu apă a Capi
talei., Corespondentul nostru, 
Iov. Ion Protopopescu, este 
îndreptățit să le facă elo
giu. Și acești tineri, ca și me
canicul de locomotivă Dumitru 
Căpilneanu de la Depoul C.F.R. 
Brașov, care a prevenit o în- 
tîrziere în orar reparînd în 
timp record o defecțiune la lo
comotiva sa, ca și toți cei 
care își împlinesc sarcinile prin 
eroismul muncii de fiecare cli
pă, au ca trăsătură dominantă 
conștiinfa că Ia locul lor de 
muncă, în sectorul lor de acti
vitate, ei sînt în cel mai înalt 
grad răspunzători pentru bunul 
mers al treburilor, au sentimen
tul înălțător al bucuriei unei 
împliniri.

nom la o asemenea fragedă 
vîrstă este desigur un merit, dar 
și mai mare merit este să poți 
conduce și îndruma cu autori
tate sute de colectiviști tineri 
și vîrstnici, ajutînd gospodăriei 
să devină fruntașă. Cine dintre 
bătrînii de la Costișa, raionul 
Buhuși, putea să aibă încredere 
în băietanul fără mustață „ cu 
caș la gură", care chiar din 
prima duminică de Ia venirea 
în sat a ieșit cu tineretul 
după mingea de fotbal ? Ce 
să-l întrebi și mai ales 
cum să-l asculți ? Dar co
muniștii din gospodărie au a- 
vut încredere, iar „puștiul" a 
știut să treacă examenul prac
ticii cu succes. In cîteva săp- 
lămîni s-a făcut ascultat, prin 
priceperea și pasiunea iui pen
tru muncă, prin știința de a con
duce o campanie agricolă, prin 
îndrumările lui autorizate, în 
fiecare sector. Treptat gospodă
ria și-a schimbat fața, treptat 
succesele au început să picure, 
treptat fiecare din Costișa a bă
tut la ușa casei agronomului. 
Cine îi face acest portret, co- 
municîndu-ne Ultimele rezultate 
din gospodărie ? Chiar un co
lectivist din comuna Cîndești, 
raionul Buhuși, destul de vîrst
nic, tovarășul Tache Vasilache. 
11 numește „inginerul nostru", 
considerîndu-1 „o mîndrie a 
întregului sat".

Tînărul Mocanu Ioan este 
tehnician la Fabrica de a- 
moniac de la Săvinești. Are nu
mai 22 de ani. Supraveghează

cu atenție pupitrul de comandă 
al blocului de separarea aeru
lui, reglînd parametrii procesu
lui respectiv și răspunzînd 
practic de o latură extrem de 
importantă a procesului de ela
borare a fibrei sintetice. In 
1960 s-a angajat ca ajutor chi
mist la Săvinești. După numai 
doi ani e trimis la specializare 
în Uniunea Sovietică, iar la în
toarcere a primit sub îndrumare 
alți tineri pe care să-i formeze 
ca specialiști. Dar cit de tineri 
erau aceaștia, cînd însuși profe
sorul are 22 de ani ? Dar însăși 
uzina e tînără, întregul ei co
lectiv are vîrstă medie sub 30 
de ani, deși firele sintetice ro- 
mînești au trecut de mult, exa
menul deplinei lor maturități 
în (ară și în străinătate.

Aș fi dorit, poate ca tovară
șul corespondent Al. Silaghi, 
din Crișana, să ne scrie mai pe 
larg despre eroul său preferat 
tînărul președinte al gospodă
riei colective din Sepreuș, 
raionul Criș. Satul i-a dat a- 
ceastă încredere și această cin
ste la vîrstă de numai 26 de 
ani, la vîrstă cînd un tînăr ță
ran înjgheba abea, cu mari 
greutăți, mica lui gospodărie. 
Marea gospodărie de care răs
punde Ioan Suciu, numără cî
teva mii de hectare, sute de a- 
telaje, 700 capete taurine și 
peste 2 000 oi, mii de păsări și 
o mare avere imobilă. E ascul
tat și respectat de toți colecti
viștii, care văd în el un con
ducător experimentat și un bun 
gospodar.

Să cbnstruieștl, să creezi, să 
înalț! mărețe edificii care să 
bucure oamenii este o mare pa
siune și în același timp încu
nunarea fericită a unei vieți 
întregi. Dar să ai această feri
cire Ia mai puțin de 30 de ani 
nu este oare o fericire rezer
vată numai tineretului care 
crește în socialism ? Da, și a- 
ceasta ne-o dovedesc faptele.

Vlăstarele partidului...

Maturitatea
marilor răspunderi

Răsfoim o altă serie de scri
sori. Ele se leagă, în chip firesc, 
prin ideea maturității morale a 
tineretului nostru, prin capaci

tatea și prin seriozitatea cu care 
tineretul nostru răspunde sarci
nilor celor mai însemnate.

Alexandru Mihail are numai

Desfășurînd aceste portrete 
ni se părea că toate, absolut 
toate chipurile, sînt ca niște 
minunate fructe de pe crengile 
aceluiași pom încărcat cu 
roade.

Pomul acesta încărcat cu mi
nunate roade este însăși patria 
noastră socialistă. Sevele ei 
urcă în crengile tinere, hră
nind energia, elanul, dragostea 
de mari înfăptuiri a tineretului 
nostru angajat trup și suflet, 
sub conducerea partidului, în 
măreața operă de construcție 
socialistă. Fructele acestor înr

făptuiri, recolta aceasta mîndră 
de tineri minunați a crescut și 
crește sub îngrijirea înțeleptu
lui părinte și grădinar care este 
partidul.

Privim cu mîndrie acest pa
nou de onoare, din care ne 
zîmbesc atîtea chipuri, sute și 
mii. Și ne bucurăm din toată 
ființa că zilnic se adaugă pe a- 
acest panou alte și alte chipuri, 
sute de mii. E un singur por
tret : tineretul anilor noștri fe
riciți.

PAUL ANGHEL '

Cîțiva dintre mecanizatorii fruntași de la S.M.T. Romanu, raionul Brăila, care pregătesc acum, în primăvară, „aurul' din iulie. Vi-1 prezentăm (de la stingă la dreapta): Luci Burlacu, Alexandru Burlacu, Mihai Burlacu, Cristea Răileanu, Ionel 
Căptăneanu, Petre Chiriac, Gheorghe Trufașu, Ion Mitru, Marin Pîrlog și Iosif Ionașcu. In afară de unul, toți sînt „bătrîni“ în meserie și mult apreciați de colectiviștii din raza de activitate a stațiunii de mașini și tractoare. Cel mai tînăr

este Ionel Căptăneanu, elev la Școala de mecanici agricoli din Brăila, care își face acum ucenicia, practica In producție,
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BĂRĂGAN 
■ lecînd din Bucu

rești îmi închipu
iam acest reportaj 
despre campania 
de primăvară, plin 
de soare ; ajuns 
la Brăila am gă

sit însă o primăvară care e o 
prelungire mai blîndă a iernii. 
Frig, nori vlăguiti de vînt Și, 
din cînd în cînd, ploaie mă
runtă și deasă. Am auzit to
tuși că la începutul lui aprilie 
cei care au intrat în bălțile 
Brăilei au întîlnit frumoasa 
pasăre Flamingo, care vine la 
Dunăre tocmai de la Nil. In 
ce mă privește, eu n-am văzut 
în baltă decît apă. Adevărate
le semne ale primăverii le-am 
descoperit în cîmpie.

A fost o primăvară care a 

dat mult de furcă mecaniza
torilor, care a făcut din aceas
tă campanie agricolă o bătălie 
neobișnuită, o bătălie încorda
tă cu timpul, o bătălie ai cărei 
eroi principali au fost și sînt 
mecanizatorii, stăpînii mașini
lor care răscolesc zi și noapte 
pămînturile bărăganurilor ță
rii.

S.M.T. Romanu. Cele peste 
o sută de tractoare aie stațiu
nii ară pe pămînturile a nouă 
gospodării colective așezate în 
vadul Bărăganului. Pămînt 
negru, roditor, pămînt nemăr
ginit. Peisajul, cenușiu de la 
o zare la alta, se clatină de 
uruitul motoarelor. Noaptea, 
cînd luna doarme în depărta
tul și tainicul ei culcuș de ar
gint, fascicolele de lumină ale 
farurilor văruiesc cîmpia 
inundată de neguri. Bate vîn- 
tul dinspre Șiret sau dinspre 
Dunăre și zvîntă pămîntul li
picios. Cînd și cînd se mai a- 
rată și soarele agățat printre 
nori, ca o mămăligă afumată. 
Plouă des, și-i frig. De trei 
săptămîni, însă, cu cea dintîi 
dîră de lumină a zilei, sem
nele primăverii se ivesc în 
toate laturile cîmpiei din va
dul Bărăganului, Sînt meca
nizatorii și tractoarele de la 
S.M.T. Romanu ieșiți în marea 
bătălie a pîinii. învăluiți în 
aburul gros al brazdelor, echi

pați cu pufoaice îmblănite, 
mecanizatorii, împreună cu 
colectiviștii, pregătesc izbînda 
de aur din iulie... Sub cerul 
cu hori fumurii, ei duc o lup
tă încleștată, fără pic de odih
nă. cu pămîntul și cu vremea 
care, pe negîndite, se așterne 
pe ploaie.

V
13 aprilie. Din centrul sta

țiunii, cu o mașină care, așa 
cum mă asigură șoferul, a 
străbătut absolut toate dru
murile prin cîmpia Brăilei, 

Pentru aurul din iulie
plec spre gospodăria colectivă 
„Elena Pavel“. în același timp, 
inginerul-șef Constantin Băzîr 
pornește și el spre brigada de 
la Nazîru. Un sfert de oră cît 
s-a învîrtit prin birouri, cer- 
cetînd situațiile sosite de la 
comune n-a scos o vorbă și 
eu am bănuit că e supărat pe 
mine, fiindcă cu soarele, cu 
norii și cu ploaia e supărat de 
mai bine de două săptămîni. 
Am aflat însă în cele din 
urmă că e mînios pe respon
sabilul depozitului de carbu
ranți pentru că într-o cisternă 

mecanizatorii au găsit cîteva 
găleți de apă. Și mai era su
părat și pe soare. Concluzia 
lui e însă limpede și optimi
stă :

— Fac treabă băieții noștri. 
La 28 februarie au fost gata 
cu reparațiile și-or să termi
ne ei cu bine și campania din 
primăvară, chiar dacă vîntul, 
ploile și frigul își fac de cap...

Cei optsprezece tractoriști, 
în majoritate tineri, reparti
zați să lucreze pămînturile 
gospodăriei colective „Elena

Pavel“ au însămînțat în cinci 
zile peste cinci sute de hec
tare cu culturi din epoca I. 
Șefii de brigadă Dumitru Găz- 
doiu și Petre Chiriac spun că 
au demarat tîrziu, da au de
marat bine (amîndoi rostesc 
cuvîntul „demarat“ cu bucu
rie și mi se pare că rezonanța 
lui le încîntă auzul). Ieșiți pe 
teren în martie și neputînd 
începe arăturile, mecanizato
rii au dat ajutor la transpor
tarea îngrășămintelor pe cîmp. 
Cu ajutorul lor, gospodăria 
colectivă a dus în cîmp 25 de 

tone superfosfat, 6 tone azotat 
și 240 tone de îngrășăminte 
organice. în -același timp, 
două tractoare au acționat la 
pătulele gospodăriei două mori 
cu ciocănele, care au tocat 
porumb pentru hrana vitelor.

Optsprezece tractoare fră- 
mîntă cîmpia, aruncînd să- 
mînța la încolțit...

Zile neliniștite de aprilie, 
nopți cu lună seacă — toată 
cîmpia miroase a pămînt și a 
umezeală, seara, în licăririle 
palide ale asfințitului, firele 

de iarbă, plăpînde suliți verzi, 
aștern în aer o mireasmă sub
țire... în voi se plămădește 
pîinea care se va coace în 
cuptorul verii. Prin voi, bă
ieții aceștia optsprezece, urcați 
pe tractoare în faptul dimine
ții, ca să coboare de pe ele 
cînd în -adîncul adînc al ce
rului se răstoarnă constelații, 
scriu în negrul pămîntului po
emul care se va împlini în le
gănarea, cu foșnet dulce, a 
griului, a porumbului și a flo- 
rii-soarelui.

Primăvară înfrigurată, pil-. 

nă de tainicele bucurii ale în
ceputului. Optsprezece tracto
riști răstoarpă cîmpia. Arînd, 
șeful de brigadă Petre Chi
riac cîntă.

— De trei zile tot într-un 
cîntec o duce. E tată, i-a năs
cut soția.

Petre Chiriac ară cîmpia și 
cîntă — și-n ziua cu nori fu- 
megoși cîntecul lui urcă peste 
bătaia tractoarelor, unindu-se 
cu foșnetul semințelor, pă- 
trunzînd în pămînt și cu 

scîrțîitul de vioară veche al 
vîhtului dinspre Șiret.

— Copilul nu l-am văzut 
încă, mi-a spus într-o clipă 
de răgaz Petre Chiriac, dar 
trebuie să fie frumos. în noap
tea cînd s-a născut, președin
tele gospodăriei a trimis un 
om călare să mă anunțe. Am 
chiuit și, de bucuria mea, au 
chiuit și băieții. Dar n-am co- 
borît de pe tractor, trebuia să 
pregătim terenul pentru a 
doua zi. Ne grăbim...

Ascult și mă gîndesc că să- 
nțînța se așează în pămînt în

fășurată în cîntecul oameni
lor ; ea va rodi, fără îndoială, 
bucurie și belșug.

★
15 aprilie. Foaia volantă, 

scoasă de ziarul „înainte“ din 
Brăila, sosită dimineața în 
stațiune, anunță că satul Ge
menele, care cu cîteva zile în 
urmă se situa printre ultimele 
comune din raion în ce prive
ște situația însămînțărilor, a 
intrat în rîndul fruntașilor. La 
Gemenele lucrează brigada I 
de tractoare condusă de co
munistul Costică Coman.

Lingă vagonul-dormitor, tras 
la umbra unor pomi în care 
mugurii își deschid cornițele, 
douăsprezece motociclete — 
unsprezece sînt ale tractoriști
lor, cea de a douăsprezecea e 
a vicepreședintelui gospodă
riei colective, tovarășul Ior- 
dache Jalbă, sosit din zori, 
împreună cu inginerul Tudor 
Vasile, președintele gospodă
riei, să cerceteze calitatea în
sămînțărilor, ritmul de muncă 
al tractoarelor.

— Astăzi, îmi spune Iorda- 
che Jalbă, anunțăm termina
rea însămînțărilor din epoca 
1: 650 hectare. Diseară fa
cem proba la semănătorile de 
porumb și mîine începem trea
ba pe tarlaua de 1 850 de hec
tare. Dintre acestea, băieții lui 

Coman au pregătit o mie. Au 
lucrat fără răgaz, timp de 
nouă zile, și duminicile, iar 
noaptea, mecanizatorii din 
schimbul II au pregătit tere
nul.

Se întoarce spre Coman 
și-l întreabă rîzînd :

— Corect, Costică ?
Coman, un flăcău fălcos, lat 

în umeri, gros, îndesat, își lu
cește dinții albi.

— Corect, dar zi-o și pe-aia 
cu alde Burlacu. Și aia e co
rectă.

Cei patru Bunlacu — Lucian, 
Alexandru, Ion și Costică — 
sînt de loc din Gemenele. Ti
neri — primii trei au fost pri
miți în partid în același an, 
s-au însurat în aceeași vre
me și au, fiecare, cîte doi 
copii — au fost colegi de școa
lă cu Iordache Jalbă, dar mai 
mici ou un an decît el, îi spun 
„nenea Iordache“. (Auzindu-i, 
vicepreședintele zîmbește sa
tisfăcut).

într-o joi, la vreo cinci zile 
de la deschiderea campaniei, 
seara tîrziu, venind la briga
dă, Iordache Jalbă a găsit lu- 
crîrtd la pregătirea terenului 
numai patru tractoare — unul

FĂNUȘ NEAGU

(Continuare în pag. a IV-a)
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Fibrele sintetice 

bactéricide
La Institutul textil din Le

ningrad a fost elaborat proce
deul de obținere a unor noi 
fibre care sînt niște preparate 
polimere bactéricide. Noile fi
bre sintetice denumite letilan 
și biolan, sînt capabile să u- 
cidă bacteriile patogene și ciu
percile. Activitatea biologică 
este imprimată fibrei pe două 
căi : prin combinarea molecu
lelor de polimer cu preparate 
medicinale^ sau prin introduce
rea în macromoleculă a ioni
lor care condiționează acțiu
nea bactericidă.

Litilanul și biolanul vor fi 
folosite la crearea unor fire 
chirurgicale antiseptice, mate
riale de pansament și de am
balat, îmbrăcăminte, filtre 
pentru purificarea apei și ae
rului. Firul obținut din aceas
tă fibră poate fi folosit pentru 
fabricarea de ciorapi, șosete, 
etc.

--------9--------

Agregat 
pentru confecționarea 

burghielor
La combinatul metalurgic 

„Baildon“ din Silezia (R. P. 
Polonă) s-a dat în exploatare 
un agregat pentru confecțio
narea burghiilor. Intr-un 
schimb de opt ore, el produce 
4 000—8 000 burghie, înlocuind 
30 de mașini-unelte. Burghiele 
se confecționează prin proce
deul rulării.

Lotul olimpic al R. P. R. -
Ramengo Rio de Janeiro: 2-1 (1-1)

In meciul internațional de 
fotbal desfășurat ieri pe stadi
onul „23 August’’ din Capitală, 
echipa olimpică a țării noa
stre a învins cu scorul de 2—1 
(1—1) echipa braziliană Fla- 
mengo Rio de Janeiro. Pri
mele 20 de minute ale întâl
nirii s-au caracterizat prin- 
tr-un joc de tatonare si hu s-a 
produs nimic deosebit. In mi
nutul 21, Manolache primește 
balonul de la Pîrcălab, dar se 
grăbește și-l sutează pe lingă 
barele porții lui Waldemiro. 
Scorul a fost deschis în minu
tul 33 de brazilieni. Aripa 
dreaptă Espanhol a profitat 
de o ezitare a fundașului Ivan 
și cu un șut puternic a trimis 
balonul sub bară. Fotbaliștii 
noștri au obținut egalarea 9 
minute mai tîrziu, prin Mano
lache. Centrul nostru atacant, 
ideal servit de Varga, a in
trat în posesia balonului pe 
care l-a expediat imparabil în 
plasă.

In partea a doua a jocului, 
cu doi interi de „meserie” în 
locul celor improvizați, echipa 
olimpică a prestat un joc mai

Rază ta poarta echipei Flamengo.
Foto: V. RANGA

Electrostimularea plantelor

i Lffil n atmosferă au loc 
H RîȘȚH fenomene electri- lllflulllll ce a căror influen- 

i tă asupra plante- 
llS&flii!III lor a fost desena- 
IWffllIIII tă încă de Pliniu 

în antichitate. Via
ța însăși nu ar fi putut exista 
în lipsa lor. S-a dovedit expe
rimental că plantele nu s-ar 
putea dezvolta în absența to
tală a electricității.

Curînd după descoperirea 
paratrăsnetului s-a constatat 
că plantele crescute în pămîn- 
tul din jurul firelor sale de 
conducere cresc mai pline de 
vigoare. Această observație a 
dat ideea de a se capta elec
tricitate atmosferică și de a o 
folosi pentru stimularea vege
tației.

Acum cîteva zeci de ani la 
Grădina Botanică din Kiev 
s-a intensificat cîmpul electric 
atmosferic utilizînd o rețea de 
conductori metalici care u- 
neau între ei mai mulți stîlpi 
dispuși în mod regulat pe te
ren și prevăzuți cu coroane 
metalice terminate în puncte 
de cupru aurit.

Plantele oare au crescut sub 
această rețea alimentată cu e- 
lectricitate captată din atmos
feră au dat însemnate sporuri 
de recoltă. Astfel grîul și-a 

-mărit producția cu 50 la sută, 
mazărea cu 25 la sută, orzul 

NMFffl ■ ' JftT
bun, atacul căpătând un plus 
de vigoare. La rîndul lor, 
fotbaliștii oaspeți au contra
atacat periculos în repetate 
rînduri. In minutul 53, Paulin- 
ho, scăpat de sub supraveghe
rea lui Nunweiller III, a șutat 
puternic, însă Datcu, cu un re
flex excepțional, a deviat ba
lonul în corner. Echipa noa
stră a înscris punctul victoriei 
în minutul 64, la capătul unei 
acțiuni deosebit de spectacu
loase. Varga s-a infiltrat în a- 
părarea brazilienilor si a 
schimbat jocul printr-o cen
trare pe aripa stingă, de unde 
Hajdu a reluat balonul „voie” 
în poarta lui Waldemiro. Un 
minut mai tîrziu, Manolache 
plonjează pentru a relua o cen
trare a lui Pîrcălab, însă ba
lonul nu nimerește spațiul por
ții. In minutul 67, 79 și 85 
fotbaliștii noștri au din nou 
ocazia de a mări scorul. Rînd 
pe rînd, Raksi, Pîrcălab și 
Varga ratează însă din apro
piere. In ultimele două minute, 
brazilienii inițiază un atac pe
riculos. Espanhol are o ocazie 
de a marca pe care o ratează.

cu 55 la sută, iar ovăzul cu 62 
la sută. Maturitatea a fost 
sensibil accelerată mai ales la 
orz, la care s-a înregistrat un 
avans de 12 zile față de mar
torul netratat. Și bolile s-au 
dovedit a fi influențate de e- 
lectricitate. De pildă, la cartofi 
în lotul martor s-au găsit 40 
la sută bolnavi, iar în cîmpul 
electric numai 5 la sută.

Experiențe interesante de 
electrocultură s-au făcut de 
mai mulți ani în Finlanda. Im

Pe teme științifice
* 1

puls spre aceste cercetări au 
dat observațiile făcute în La- 
ponia. S-a observat de pildă 
că dacă petele solare și auro
rele boreale erau mai nume
roase, și plantele rodeau mai 
legat. De asemenea, s-a re
marcat că și arborii au cercu
rile anuale de creștere mai 
slab dezvoltate în anii lipsiți 
de astfel de fenomene. De aici 
s-a dedus că fenomenele elec
trice legate de o activitate so
lară intensă au o influență bi
nefăcătoare asupra vegetației. 
Pornind de la aceste observații 
s-au cultivat plante în cîmpuri

Din echipa noastră mai întâi 
trebuie remarcată aripa Pîr- 
călab-Varga, care a dat depli
nă satisfacție. Varga s-a ară- 
lat un bun tehnician, creator 
și coordonator al jocului, iar 
Pîrcălab în revenire de formă 
a alergat mai mult ca niciodată 
și a driblat la momentul po
trivit. Promițătoare evoluția 
lui Hajdu ca și jocul bun pre
stat de Datcu, Popa și Nun
weiller III. Sub nota obișnu
ită au evoluat cei doi mijlo
cași Jenei si Koszka. Din echi
pa braziliană au plăcut Wal
demiro, Espanhol, Paulinho Și 
Luis Carlos.

Au jucat formațiile; Sel. 
Olimpică : Datcu, Popa, Nun
weiller III, Ivan, Jenei, Kos- 
zca, Pîrcălab, P. Emil (Varga), 
Manolache, Crișan (Raksi), 
Hajdu.

, Flamengo : Waldemiro, Mu- 
rillo, Luis Carlos, J or dan, 
Râul, Carlinhos, Espanhol 
(Nelson-Wanderley), Nelsinho 
(Joel), Paulinho, Foget (Espan
hol), Oswaldo. Jocul a fost ar
bitrat de A. Rădulescu.

(Agerpres) 

electrice create artificial obți- 
nîndu-se sporuri considera
bile de recoltă.

In cercetările pe care le-am 
făcut în laboratoarele noastre 
din București am urmărit 
influența cîmpurilor electrice 
de joasă și de înaltă tensiune 
asupra unor plante agricole ca 
orzul, ovăzul și inul. Au obți
nut efecte vădite de electro- 
stimulare care s-au tradus în 
sporuri de recoltă de pînă la 
30 la sută.

Interesant este că electrici
tatea acționează direct asupra 
circulației sevei pe care o 
poate accelera sau încetini.

Nu toate plantele se com
portă însă la fel față de fac
torii electrici. Unele dintre 
ele vădesc o sensibilitate deo
sebită, pe cînd altele reacțio
nează mai puțin.

Și natura cîmpului electric 
are o mare importanță. Dacă 
cartoful, de exemplu, se dez
voltă bine în cîmp pozitiv, în 
cîmp electric negativ degene
rează. La fel ridichile și pă
trunjelul ca și alte plante cui-

Noul stadion
In cadrul noului complex 

sportiv ce se înalță în orașul 
Timișoara a fost terminată 
construcția stadionului, proiec
tat de D.S.P.A.C. (Direcția de 
studiu, proiectări, arhitectură, 
și construcții Banat) și con
struit de întreprinderea nr. 1 
construcții Timișoara, noul sta
dion, conceput după cele mai 
moderne cerințe ale tehnicii, 
cuprinde un teren de fotbal, 
piste pentru atletism, o tri
bună centrală prevăzută cu ca
bine radiofonice și alte insta
lații, iar în jurul terenului tri
bune cu o capacitate inițială de 
30 000 locuri numerotate. De 
asemenea, stadionul cuprinde 
un pavilion prevăzut cu vesti
are, dușuri, cabinet medical 
etc.

Pentru construirea stadionu
lui, constructorii și alături de 
ei numeroși oameni ai muncii

n r*
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Astăzi, de la ora 18, pe sta
dionul Republicii echipa selec
ționată de box a R. P. Romîne 
susține o întîlnire amicală cu 
echipa Italiei. în program fi
gurează 10 întîlniri : Ciucă— 
Vacca ; Puiu—Zurlo ; Oltea- 
nu—Girgenti; Pătrașcu—Bis- 
cotti ; Mihalik—Simili ; Mîr- 
za—Bertini; Badea—Golperini; 
Monea—Peri ; Mentzel—Pinto 
și Mariuțan—Cane. Ca arbitru 
neutru va funcționa olandezul 
Brill. în caz de timp nefavo
rabil reuniunea se desfășoară 
tot pe stadionul Republicii, 
deoarece a fost montat un al 
doilea ring acoperit cu o pre
lată.

★
Duminică seara, la Craiova 

echipa Italiei va susține o în
tîlnire în compania echipei se
cunde a țării noastre.

Vizitele oaspeților francezi
Delegația Comisiei afaceri

lor culturale, familiale și so
ciale a Adunării Naționale 
Franceze condusă de depu
tatul Martin Hubert, și-a 
continuat joi vizita în orașul 
Brașov. în cursul dimineții, 
deputății francezi au fost pri
miți de președintele Sfatului 
popular regional. Ion Mărcuș, 
de președintele Sfatului popu
lar orășenesc, Gh. Dumitrescu 
și de alți membri ai comitete
lor executive ale sfaturilor 
populare regional și orășenesc.

Cu acest prilej, membrii de
legației au fost informați des- 

I pre realizările din regiune, 

tivate cum ar fi ovăzul, dacă 
sînt expuse influenței unui 
cîmp electric negativ, înfloresc 
tardiv, distrugerea speciei sur- 
venind după două generații. 
Dimpotrivă, în cîmp electric 
pozitiv aceste plante cresc 
mai viguros.

Cercetările noastre au dove
dit, de asemenea, că ambele ti
puri de cîmp continuu și al
ternativ au o influență practic 
egală asupra plantelor culti
vate sub acțiunea lor.

Din cele expuse rezultă 
limpede că electricitatea joa
că un rol important în viața 
plantelor.

în viitor, ar putea fi practic 
folosită și pentru a acționa in
direct asupra vegetației, prin 
ploaia pe care o poate provo
ca. Experimental s-a dovedit 
că se poate înlesni cu mult 
condensarea vaporilor sub for
mă de ploaie cu ajutorul nisi
pului ionizat răspîndit din a- 
vioane sau prin răspîndirea 
fumului sau altor substanțe 
electrizate.

Cu siguranță că într-un vii
tor apropiat, cercetările știin
țifice vor duce la o serie de 
concluzii interesante cu privi
re la folosirea electricității în 
viața plantelor.

Ing. D. BUICAN 
candidat în științe 

agricole

♦
L

din Timișoara
din localitate, care au partici
pat voluntar la executarea lui, 
au săpat și transportat peste 
220 000 m c pămînt și au mon
tat 6 000 de gradene de beton 
pentru bănci. Accesul pe sta
dion este asigurat prin 16 
scări exterioare și 32 în inte
rior. Stadionul, care poartă 
numele de „1 Mai”, se înscrie 
ca o nouă realizare a regimu
lui democrat-popular pentru 
dezvoltarea continuă a bazei 
materiale a sportului din țara 
noastră. Noul stadion din Ti
mișoara își va deschide por
țile în ziua de 1 Mai, printr-o 
grandioasă manifestare spor
tivă de masă, cu participarea 
a mii de tineri sportivi din 
fabrici și uzine, facultăți și 
școli, după care va avea loc un 
cuplaj internațional de fotbal.

(Agerpres)

CURT
Duminică, de la ora 10, pe 

stadionul Dinamo va avea loc 
un interesant concurs de că
lărie cu participarea celor mai 
valoroși călăreți ai cluburilor 
Steaua, Știința și Dinamo. In 
program figurează probe de 
obstacole, categoriile „M“ și 
„U“ și o probă pe echipe gen 
„Cupa Națiunilor“.

★
„Cupa Europei“ la gimnas ti

că pentru bărbați se va des
fășura în zilele de 6 și 7 iunie 
la Belgrad. >

★
26 de țări și-au anunțat o- 

ficial participarea la campio
natele europene de box care 
se vor desfășura între 27 mai 
și 2 iunie pe ringul Palatului 
Sporturilor din Moscova.

(Agerpres)

despre perspectivele ei de dez
voltare.

însoțiți de C. Paraschivescu 
Bălăceanu și Marin Rădoi, 
deputați în Marea Adunare 
Națională, oaspeții au vizitat 
Centrul școlar profesional 
„Steagul Roșu”, noua stație 
C.F.R., magazinul de artizanat 
cu obiecte executate de meș
teșugarii din regiune, Biserica 
Neagră și Poiana Brașov. La 
prînz, Ion Mărcuș a oferit o 
masă în cinstea oaspeților în 
saloanele hotelului turistic din 
Poiana Brașov,

(Agerpres)

Vulcanii — ferestre 
spre străfundurile pămintului

Geofizicianul sovietic G. Gorș- 
kov afirmă că vulcanii in acțiune 
sînt „ferestre" prin care se poale 
privi în străfundurile pămîntului.

Pînă în prezent se considera că 
vulcanii nu pot furniza oamenilor 
de știință informații despre sub
stanța străfundurilor pămîntului. 
Acest punct de vedere se baza pe 
presupunerea că lava vulcanică se 
acumulează în focare subterane, 
situate la numai cîțiva km de su
prafață.

Acum cîțiva ani însă, G. Gorș
kov a descoperit sub un vulcan 
din Kamceatka un focar de mag-,' 
mă, care, potrivit indicațiilor ins
trumentelor seismice, se afla la o 
adîncime de 50—70 km.

Cercetările efectuate de către 
Gorșkov asupra vulcanilor din 
Kamceatka și din insulele Kurile, 
cu folosirea aparaturii seismice, 
precum și analiza tuturor informa
țiilor existente referitor la vulca
nii de pe glob, au confirmat că 
lava se naște, pe cîte se constată, 
la adîncime foarte mare (limita 
inferioară a focarului subteran al 
vulcanului este chiar greu de sta
bilit, ea se află la 150 de km și 
mai mult).

După părerea lui Gorșkov, vul
canii trebuie considerați ca sonde 
de foraj naturale prin care se vor 
putea obține informații din stră
fundurile pămîntului, în particular 
despre substanța mantalei supe
rioare.

Folosind lucrarea savantului so
vietic, oamenii de știință americani 
au descoperit și ei nașterea lavei 
la adîncimi de nu mai puțin de 60 
km în vulcanii de pe insulele 
Hawai.

INFORMAȚII
Joi seara a sosit în Capi

tală, în cadrul protocolului 
romîno-francez de schimburi 
culturale, științifice și tehnice, 
o delegație a Universității din 
Paris condusă de Jean Roche, 
rectorul acestei universități.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost întâm
pinați de Jean Livescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului, 
de reprezentanți ai conducerii 
universității din București și 
ai altor institute de învăță- 
mînt superior din Capitală, de 
decani și profesori universi
tari bucureșteni.

Au fost prezenți Pierre Paul 
Bouffanais, ministrul Franței 
în R. P. Romînă, și membri 
ai legației.

★
în sala Ateneului R. P. Ro

mîne din Capitală a avut loc 
joi după-amiază un simpozion 
cu tema „Cuba — eroica insu
lă a libertății din Marea Ca
raibilor“, organizat de Comi
tetul Național pentru A- 
părarea Păcii și Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă.

(Agerpres)
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Pentru
(Urmare din pag. a Ill-a) 

condus. de șeful de brigadă. 
Obosiți, plecaseră să se culce. 
Pe cer, un colț de lună și ste
le clipocind printre norii 
zdrențuiți. Ziua bătuse vîntul 
dinspre Moldova.

— Coman, întreabă Jalbă, ai 
cercetat aseară umiditatea so
lului ?

— Pierde apa. Vîntul ăsta 
păcătos o înghite mereu.

— Aduc șoferii de pe cami
oane, trei, și-i urc pe tractoa
re. Pe-al patrulea mă urc eu. 
Trebuie să-i dăm bătaie, bă
iatule.

A dispărut în noapte și s-a 
înapoiat cu utemiștii Toader 
Talpău, Ion Nedef și Irimia 
Dumitru. S-au urcat toți pe 
tractoare și-au intrat pe tarla. 
Asta era aproape de miezul 
nopții. Peste un ceas, pe dru
meagul din capul locului a a- 
părut o motocicletă. Coborînd 
din șa, omul s-a apropiat de 
tractorul pe care-1 conducea 
Jalbă.

— Oprește, nea Iordache.
— Cine-i ?
— Burlacu. Coman știe c-ați 

urcat pe tractor ?
— Știe.
— Dar carnete de tractorist 

aveți ? Fără carnete nu e voie 
să urci la volan, legea e împo
trivă, se poate întîmpla o ne
norocire și se pot defecta ma
șinile.

— Nici o grijă, totul e-n re
gulă. Du-te și dormi.

— M-am trezit c-am auzit 
juruit greu pe cîmp, continuă

(Elevii claselor a Xl-a trăiesc acum ultimele săptămîni de j 
( școală. în prag de absolvire, ei se străduiesc să fie aceiași) 
i elevi silitori, disciplinați, cum au fost și in t ,.7
| școală. în fotografie : un aspect de la o oră la clasa a Xl-a C a 

Școlii medii nr. 6 din Capitală.

trecufii ani de )

. Ì
Lucrările simpozionului „Dialectica materialistă 

și științele particulare“
Joi au început. în aula A- 

cademiei R. P. Romîne, lucră
rile simpozionului „Dialectica 
materialistă și științele parti
culare“, organizat de prezidiul 
Academiei R. P. Romîne. Au 
participat numeroși academi
cieni, membri corespondenți 
ai Academiei, cercetători știin
țifici, profesori universitari și 
alți oameni de știință și cultu
ră.

Acad. Ilie Murgulescu, pre
ședintele Academiei R. P. Ro
mîne, a rostit cuvîntul de des
chidere.

în prima zi a lucrărilor au 
fost prezentate următoarele 
comunicări : „V. I. Lenin și
critica idealismului în meto
dologie“ de acad, C. I. Gulian, 
directorul Institutului de filo
zofie ; „Analiza și sinteza în 
dialectica materialistă“ de 
acad. Athanase Joja, președin
tele secției de științe economi
ce, filozofice și juridice a Aca

demiei ; „Caracterul reflecto-

aurul din iulie
Burlacu. Am plecat urechea, 
și-am numărat : opt tractoare. 
E ceva acolo, zic, noi n-avem 
decît trei oameni pentru 
schimbul II...

Cînd povestea Burlacu cum 
se trezise, pe drum apăru o a 
doua motocicletă.

— Tu cine ești ? îl întrebă 
vicepreședintele pe noul sosit.

— Burlacu.
— Păi mai e unul aici.
— Uite că eu sînt al doilea. 

Și vin val-vîrtej din urmă și 
ăilalți.

— Bine, mă, alde Burlacu 
unu și doi, duceți-vă și culca- 
ți-vă liniștiți. Și întoarceți și 
p-ăilalți doi, că uite c-au sosit 
și ei.

Dar cei patru Burlacu nu se 
mai înapoiară în sat. „Vîntul 
ăsta, poate să sugă toată apa“, 
își spuseră — și se urcară și 
ei pe tractoare și continuară 
lucrul, alături de tovarășii lor, 
pînă în clipa cînd se scutură 
zorii. Atunci își răcoriră obra
jii la o fîntînă, cuplară semă- 
nătorile și porniră să îngroa
pe sămînța.

Nopți din vadul Bărăganu
lui... înfășurată în pîclă albă
strie, cîmpia se așterne tăcu
tă plugului, supunîndu-se 
voinței și îndîrjirii tractoriști
lor — a acestor oameni care 
cedează cei din urmă urgiei 
viscolului și care se scaldă cei 
dintîi în ploile de stele ale 
nopților de vară.

'ir.

17 aprilie, șeaua. După o că
lătorie prin vreo șase comune, 
sînt din nou la S.M.T. Roma

)

riu al matematicii“ de acad. 
Miron Nicolescu, directorul In
stitutului de matematică ; 
„Dialectica materialistă în cer
cetarea valorii estetice“ de 
prof. M. Breazu, director ad
junct al Institutului de filozo
fie, și M. Popescu, director ad
junct al Institutului de istoria 
artei ; „Valoarea metodologică 
a matematicii în lumina ma
terialismului dialectic“ de 
acad. Dumitru Dumitrescu, se
cretar prim al Academiei ; 
„Materialismul dialectic și 
metodologia în chimie“ de 
acad. C. D. Nenițescu, pre
ședintele secției de științe chi
mice a Academiei ; „Metodele 
științelor fizice și materialis
mul dialectic“ de prof. V. 
Novacu, membru corespon
dent al Academiei ; „Critica 
psihologismului sociologic în 
lumina dialecticii materialiste“ 
de acad. M. Ralea, directorul 
Institutului de psihologie al 
Academiei. (Agerpres) 

nii. Vîntul dinspre Șiret a că
zut în ierburi și a amorțit, 
dintr-un difuzor se revarsă o 
melodie caldă, ca și înserarea. 
Așezat pe o bancă în curte 
privesc printre ramurile viși
nilor care ating cercevelele de 
la cabina telefonistei, silueta 
inginerului șef care se mișcă 
alungită, dincolo de geamuri. 
Din cîmpie se aud bubuiturile 
înfundate ale tractoarelor.

Prin fereastra deschisă, vo
cea inginerului șef răzbate 
clară :

— în toate comunele de pe 
raza S.M.T. Romanu însămîn- 
țările din epoca I s-au termi
nat (raportează Consiliului a- 
gricol raional, și-n vocea lui 
răzbate bucuria). Bătălia pen
tru porumb se desfășoară din 
plin.

Combinatul 
de Celuloză 
Hîrtie Suceava

telefon 3182 sau 2528
ANGAJEAZĂ :

( — ingineri absolvenți ai fa- J 
f cultății de chimie industri- j 
f aiă, specialitatea celuloză j 
( și hîrtie. cu practică în ) 
J specialitate, pentru funcția j 

de dispecer.
! — ingineri mecanici cu j 
f practică de minimum 3 j 
i ani în fabricile de celuloză ) 

și hîrtie.

In fiecare zi — ceva nou, interesant
Pe ecranele CapitaleiPÀMÎNTUL ÎNGERILOR

(Urmare din pag. I) 

nizat simpozioane pe teme ca: 
„Problemele ateismului con
temporan“, „Tradiții ale știin
ței medicale românești“, „Co
laborarea romîno-sovietică pe 
tărîm științific“, „Despre per
spectivele economici, științifi
ce, culturale ale regiunii Cluj“ 
etc.

Din seria întîlnirilor, de 
mare succes s-a bucurat în
tâlnirea cu acad. C. Daicovi- 
ciu și prof. univ. Emil Negru- 
țiu, rectorul Institutului agro
nomic, care le-au vorbit stu
denților despre necesitatea în
sușirii temeinice a științei și 
culturii, dîndu-le în același 
timp sfaturi practice legate de 
stilul de muncă la învățătură.

In incinta casei de cultură 
au avut însă loc și altfel de 
întâlniri: cu tinerii muncitori 
de la diverse întreprinderi ca: 
Atelierele „16 Februarie“, Uzi
na de pielărie și încălțăminte, 
Tehnofrig. Tinerii muncitori 
au venit la Casa de cultură cu

formații artistice și programe 
interesante dintre care unele, 
ca, de pildă, cel prezentat de 
Uzina de pielărie și încălță
minte s-au bucurat de un 
foarte mare succes în rîndul 
studenților.

Informărilor asupra eveni
mentelor politice interne și 
externe li s-au acordat, de a- 
semenea, toată atenția. Direc
țiunea casei de cultură a in
vitat în acest scop în fața stu
denților ziariști cunoscuți. Ex
punerile scurte și interesante 
au fost ilustrate adecvat cu 
filme documentare sau artis
tice, cu diapozitive etc.

...Lunea e zi liberă la Casa 
de cultură a studenților din 
Cluj. Nu se desfășoară nici un 
fel de activitate. Cel puțin așa 
e trecut în programul săptă- 
mînal afișat la intrare. Totuși, 
ferestrele sînt luminate ca în 
fiecare seară, din sala de 
sus de la ultimul etaj se 
aud acordurile unei or
chestre, din altă sală ritmul 
pașilor unei echipe de dansuri 
populare. Lunea, ca de alt

fel și în alte zile, au loc 
repetițiile formațiilor artis
tice studențești. Acestea 
sînt : taraful (dirijat de ta
lentatul Dumitru Fărcaș, stu
dent în anul I la Conservato
rul „Gh. Dima“, laureat al ce
lui de-al VlII-lea concurs al 
tinerilor soliști), .corul (de 130 
de persoane), cele două echipe 
de dansuri populare, formația 
de muzică ușoară, recitatorii, e- 
chipa de teatru. In total: 304 
studenți artiști amatori. Din
tre ei s-au remarcat deja 
cîteva talente autentice : Zoe 
Oprea din anul III filologie, 
Silvia Diaconu din anul I 
I.M.F. și Savu Nicolae din 
anul II agronomie (soliști de 
muzică populară), Pantea Ion 
din anul IV conservator (echi
pa de teatru), Lidia Androne- 
scu din anul III I.M.F. și Mi
oara Sîntu din anul I filolo
gie (soliști de muzică ușoară) 
etc. în cursul săptămînii se 
desfășoară și activitățile în 
cercurile de foto, croitorie, 
stenografie, pictură, în cercul 
de instrumentiști (trompetă

ghitară, acordeon, pian), în ce
naclul literar, în cercul prie
teni prin corespondență, la 
cineclub. Toate aceste cercuri 
sînt îndrumate de cadre didac
tice competente.

în aceste zile, își desfășoa
ră, de asemenea, activitatea 
clubul și biblioteca.

Deși bogat înzestrat, clubul 
nu s-a bucurat totuși de o 
prea mare participare din 
partea studenților. Analizînd 
cauzele, conducerea casei de 
cultură a ajuns la concluzia că 
clubul va putea fi activizat 
mai mult prin inițierea unor 
campionate permanente între 
facultăți la șah, tenis de masă, 
prin organizarea unor si
multane de sah pe care să le 
dea fruntașii acestui sport din 
țara noastră etc. Judecind 
după preocuparea conducerii 
casei de cultură de a lichida 
orice rămînere în urmă, nu ne 
îndoim că și în activitatea de 
club vor fi antrenați un nu
măr tot mai mare de studenți.

Am arătat aci doar unele 
aspecte din bogata și comple

xa activitate ce se desfășoară 
la Casa de cultură a studen
ților din Cluj. în încheiere am 
vrea să dezvăluim „secretul“ 
prin care reușește casa de 
cultură să realizeze programe 
variate, atractive, interesante, 
pe măsura dorințelor și cerin
țelor studenților. E vorba de 
legătura profundă și perma
nentă cu facultățile clujene, cu 
studențimea clujeană. Aceasta 
se realizează atât prin meto- 
diștii casei, care merg în fa
cultăți, adună materiale de a- 
colo, se pun la curent cu pre
ocupările studenților, cit, mai 
ales, prin activul voluntar al 
casei de cultură format din 
studenți din fiecare facultate. 
Inițial, acest activ, ca și la 
alte case de cultură, a avut 
doar rolul de a împărți invi
tațiile pentru diversele mani
festații și de a afișa progra
mele săptămînale. Conducerea 
Casei de cultură din Cluj l-a 
antrenat într-o muncă mai in
teresantă, de conținut, i-a ce
rut părerea asupra activității 
ce se organizează, l-a pus să

meargă în facultăți, în ani, în 
grupe, pentru a afla dorințele, 
gusturile masei de studenți, 
transformîndu-l astfel într-un 
neprețuit ajutor al său. Mai 
trebuie adăugat la acestea că, 
periodic, conducerea casei de 
cultură se consultă cu cadre 
didactice din conducerea insti
tutelor de învățămînt supe
rior și a altor instituții din 
Cluj, cu comitetele U.T.M. și 
consiliile A.S. din facultăți a- 
supra programelor pe care să 
le elaboreze. E limpede, deci, 
de ce serile cultural-artistice 
și distractive de la casa de 
cultură sînt atât de apreciate 
de către studenți.

Anul universitar se apropie 
de sfîrșit, examenele bat la 
ușă. Iată de ce acum se va 
pune mai ales accentul pe ca
racterul distractiv al activită
ții. După ore nenumărate de 
studiu în biblioteci, în săli de 
lectură, în laboratoare, stu
denții vor găsi la casa lor de 
cultură, cadrul prielnic pentru 
destindere și recreere.

Premiul I la festivalul cinematografic de la Mar del Plata 
O producție a studiourilor din R. P. Ungară

Scenariul : M. Hubai <
Regia : G. Révész <

Imaginea : F. Szécsényi J
In rolurile principale : Klăry Toinay, Zoltân Maklăry, < 

Ferenc Zenthe <



Un ajutor
de nădejde

In Reghin, mun- 
’ cesc și învață 
aproape 3 000 de 
utemiști. Organi
zația orășenească 
U. T. M. este sub
ordonată comite

tului raional U.T.M. Bi
roul comitatului orășenesc 
U.T.M. format, ou excepția 
primului secretar, din oameni 
care lucrează direct în produc
ție, conduce și îndrumă opera
tiv munca celor 108 organi
zații de bază U.T.M. din cele 
58 de întreprinderi, instituții 
și școli, cu ajutorul a 27 de 
instructori nesalariați.

Ei au fost recrutați din 
rîndul candidaților și mem
brilor de partid, al celor 
mai buni utamiști, tineri cu 
multă experiență în munca de 
organizare, dar care nu sînt 
în prezent secretari U.T.M. 
sau membri ai biroului comi
tetului orășenesc U.T.M.

Mecanicul Marian Traian, 
muncitor fruntaș la I.R.U.M., 
unul din instructorii comite
tului orășenesc care îndrumă 
aoum activitatea organizații
lor de bază U.T.M. de la în
treprinderile T.R.C.L. și I.G.R. 
a fost vreme de doi ani se
cretar U.T.M., apoi propagan
dist. Inginerul Cristian Po- 
rumboiu, care în liceu și apoi 
în facultate a lucrat mulți ani 
în comitetul U.T.M. și a acu
mulat o bogată experiență, ți- 
nîndu-se seama de specialita
tea sa a fost repartizat să se 
ocupe de îndrumarea organi
zațiilor de bază U.T.M. din 
secțiile instrumente muzicale, 
butoaie și depozite de chere
stea de la Combinatul de in
dustrializare a lemnului. Acti
vitatea organizațiilor U.T.M. 
de la școlile elementare 1, 2 
și 3 a fost încredințată învă
țătoarei Maria Cernotoni, o 
veche activistă a comitetului 
orășenesc U.T.M.

După selecționarea instruc
torilor, biroul comitetului oră
șenesc U.T.M. a organizat o 
temeinică pregătire a lor. Pri
ma instruire a avut mai mult

La fotograf

Cartagina în flăcări; rulea
ză la cinematograful Patria ; 
A fost prietenul meu: rulea
ză la cinematograful Republi
ca ; Drumul spre chei: rulea
ză la cinematografele Maghe- 
ru, Lumina, Libertății; Cum- 
pără-ți un balon: rulează la 
cinematografele V. Alecsandri, 
București, Gh. Doja, V. Roaită, 
Alex. Sahia, Miorița, Ștefan 
cei Mare, G. Coșbuc ; Violen
ță in piață : rulează la cine
matograful 1 Mai; Căpitanul 
lagunei albastre: rulează la

cinematograful I. C. Frimu; 
Pămintul îngerilor : rulează 
la cinematograful E. Pavel; 
Virsta dragostei: rulează la 
cinematograful înfrățirea între 
popoare ; Riul si moartea : ru
lează la cinematografele Vic
toria, Alex, Popov ; Festival 
Chaplin : rulează la cinemato
graful Munca : Program pen
tru copii: rulează la cinema
tograful 13 Septembrie ; Rebe
lul : rulează la cinematograful 
13 Septembrie; Program de 

scopul de a familiariza și pune 
la curent pe instructori cu 
principalele probleme ale vii
toarei lor activități. A fost 
organizată studierea unor in
strucțiuni ale C.C. al U.T.M. 
cu privire la unele probleme 
ale vieții interne de organiza
ție. Fodor Teodor, prim- 
secretar al Comitetului raional 
U.T.M. Reghin, a prezentat o 
expunere despre sarcinile con
crete ce revin instructorului.

S-a vorbit apoi pe larg de 
situația concretă din fiecare 
organizație U.T.M. din între-

Insemnâri despre 
munca Comitetului 
orășenesc U. T. M. 

Reghin cu instructorii 
nesalariați

prinderile orașului. Instructo
rilor li s-a indicat ce trebuie 
să facă ei, în fiecare organi
zație de bază U.T.M. în parte, 
pentru a le ajuta în îmbună
tățirea activității lor privind 
mobilizarea întregului tineret 
în întrecerea socialistă și în 
întărirea disciplinei în muncă. 
Radu Aurel, prim-secretar al 
comitetului orășenesc U.T.M., 
a prezentat în fața lor o infor
mare cu privire la desfășura
rea învățămîntului politic 
U.T.M. în organizațiile a căror 
activitate urmau să o îndrume.

Acesta a fost doar începu
tul. Biroul comitetului orășe
nesc U.T.M. a înțeles că este 
de datoria sa să se îngrijea
scă permanent de pregătirea 
politico-ideologică a instructo
rilor nesalariați, de înarma
rea lor cu cunoașterea hotărî- 
rilor partidului și guvernului 
nostru.

Majoritatea instructorilor 
sînt încadrați în învățământul 
de partid. Urmărind atent pre
gătirea lor, membrii biroului 
comitetului orășenesc U.T.M. 
au mers și au stat de vorbă 

filme documentare: rulează 
la cinematograful Timpuri 
noi; Lizzie Mac Key: rulea
ză la cinematograful Maxim 
Gorki; Șapte dădace : rulează 
la cinematograful Cultural ; 
Apartamentul : rulează la ci
nematografele 8 Martie, Dru
mul Serii; Cartouche ; rulează 
la cinematograful Grivița; 
Balada husarilor : rulează la 
cinematograful C-tin David; 
Turneul veseliei: rulează la 
cinematografele Unirea, Arta, 
Moșilor, Aurel Vlaicu ; Lan
terna cu amintiri : rulează la 
cinematografele T. Vladimi- 
rescu, Volga ; Povestea unei 
nopți stranii: rulează a cine
matograful Popular ; Pescăru
șul negru : rulează la cinema
tografele 23 August, Olga Ban- 
cic ; Vacanță la mare ; rulea
ză la cinematografele M. Emi- 
nescu, 16 Februarie ; Omul cu 
pantaloni scurți: rulează la 
cinematograful Centrai; Mă
ria Candelaria : rulează la 
cinematograful I- Pintilie ; Bu
nica Sabela : rulează la cine
matografele Floreasca, Tinere
tului ; Prietenie interzisă : ru
lează la cinematograful Lucea
fărul ; O viață: rulează la ci
nematograful G. Bacovia; 
„Lupeni 29" : rulează la cine
matograful 30 Decembrie ; Po
vestea anilor înflăcărați: ru
lează la cinematograful B- De- 
lavrancea. 

cu propagandiștii cercurilor în 
care studiază ei, interesîn- 
du-se de ce ajutor au nevoie.

Recent, biroul comitetului o- 
rășenesc U.T.M. a definitivat 
un plan de pregătire a activu
lui său de instructori pentru 
întreg anul. Iată cîteva teme 
din acest program :

La sfîrșitul lunii aprilie, 
procurorul Viorel Torța va 
prezenta în fața instructorilor 
expunerea : „Necesitatea cu
noașterii și apărării legislației 
socialiste. Grija pentru păstra
rea avutului obștesc — înda
torire de seamă a fiecărui tî- 
năr“. Pentru pregătirea de la 
sfîrșitul acestei luni sînt pre
văzute două seminarii foarte 
importante. Primul se organi
zează pe tema : „Instructorul 
comitetului orășenesc U.T.M. 
— sarcinile și îndatoririle 
lui în îndrumarea și aju
torarea organizațiilor de 
bază U.T.M.”. încă de pe a- 
cum instructorii Balaș Dioni- 
sie și Victor Polak, cu o mai 
bogată experiență, se pregă
tesc să prezinte în cadrul se
minarului referate despre ac
tivitatea lor. AI doilea semi
nar care se pregătește pentru 
instruirea din această lună 
are oa obiect: „Adunarea ge
nerală U.T.M. — oglindă a 
preocupărilor majore din mun
ca și viața tineretului“.

Dar aceasta nu este totul, 
în luna iunie Covacs Attila va 
prezenta expunerea „Educația 
tineretului în spiritul patrio
tismului socialist și al interna
ționalismului proletar“. în 
luna iulie, instructorii vor as
culta în cadrul pregătirii lu
nare expunerea : „Ce e mora
la ; opoziția dintre morala co
munistă și morala burgheză“.

Astfel în fiecare lună in
structorii nesalariați vor audia 
o expunere politico-ideologică 
și vor lua parte la unul-două 
seminarii care vor dezbate 
principalele probleme ale 
muncii organizațiilor U.T.M. 
din orașul Reghin.

ION ȘEBBU

Muzeele 
din regiunea Ploiești 

și-au îmbogățit 
colecțiile

Colecțiile muzeelor din re
giunea Ploiești s-au îmbogățit 
în ultima vreme cu numeroa
se piese noi, de valoare. Ast
fel, Muzeul de istorie Ploiești 
a primit peste 200 de piese 
descoperite recent în regiune, 
iar muzeele din Tîrgoviște, 
Doftana și din alte localități 
au achiziționat o serie de do
cumente care ilustrează trecu
tul de luptă al oamenilor 
muncii din regiune și din alte 
părți ale țării.

Acum, în regiune funcțio
nează 14 muzee, față de unul 
singur înaintea celui de-al 
doilea război mondial.

De multă apreciere se bucu
ră „Muzeul Republican al Pe
trolului“. Aici continuă să se 
adune piese și documente o- 
glindind istoria petrolului ro- 
mînesc, din cele mai vechi 
timpuri și pînă în zilele noas
tre. Sînt expuse obiecte oglin
dind originea petrolului, ex
tracția și prelucrarea lui în 
primele rafinării, machetele 
rafinăriilor moderne de la O- 
nești, Brazi, produse petrolie
re și chimice obținute din țiței 
și gaze etc.

în ultimii doi ani, muzeele 
din regiunea Ploiești au fost 
vizitate de peste 1 500 000 de 
persoane, printre care nu
meroși oaspeți de peste hotare.

(Agerpres) 
------- 9-------

Cursuri de ridicare 
a calificării 

pentru constructori
Peste 600 de zidari, mozaicari, 

dulgheri, zugravi, instalatori de pe 
șantierele de construcții din orașul 
Suceava urmează cursuri de ridi
care a calificării profesionale.

Ridicarea calificării muncitorilor 
care lucrează pe șantiere ca și pre
gătirea de noi cadre constituie o 
preocupare permanentă a Trustului 
regional de construcții Suceava. în 
timpul iernii au urmat cursurile de 
calificare 200 de zidari, iar alți 250 
— cursurile de perfecționare. Ei 
lucrează acum pe șantiere și au 
obținut rezultate frumoase, oglin
dite îndeosebi în ridicarea calității 
lucrărilor.

(Agerpres)

La baza dezvoltării șeptelului 

proprietate obștească

V

dezvoltat 
zootehnic.

n de an, paralel cu 
dezvoltarea secto
rului vegetal, gos
podăria agricolă 
colectivă din co
muna Romanu, ra
ionul Brăila, și-a 

un puternic sector

Astfel, în prezent numai nu
mărul taurinelor se ridică la 
1 062 de capete, dintre care 
366 vaci cu lapte, 66 ju- 
ninci și 152 de viței ob
ținuți din prăsilă proprie nu
mai de la începutul acestui an. 
Dar colectiviștii de aici vor 
dezvolta în următorii ani și mai 
mult acest sector, astfel încît 
în 1965 numărul vacilor cu 
lapte, în afară de tineretul tau
rin va ajunge la 800.

Dar să vedem mai pe larg 
care au fost căile prin care s-a 
ajuns la asemenea rezultate.

Primul lot de vaci, „matca
de prăsilă", cum se spune, a 
fost cumpărat prin credite acor-

ecent, comitetul U .T.M. de Ia Uzina „Magheru” 
Topleț, regiunea B anat, a organizat o discuție în 
secția montaj priv ind modul în care se aplică 
inițiativa tinerilor de la Uzinele „Tudor Vladi- 
mircscu” din Capitală. în discuțiile lor, partici
pant» au vorbit îndeosebi despre buna organiza
re a locului de muncă ca unul din factorii

care contribuie la îndeplinirea ritmică a sarcinilor de pro
ducție, la creșterea productivității muncii și la îmbunătățirea 
calității produselor.
Ing. MIHAI CHELEMEN : 

„Pentru ca munca să se efec
tueze ritmic și în bune condi
ții, una din măsurile luate 
de noi o constituie aprovizio
narea cu o zi înainte a locu
rilor de muncă cu materialele 
necesare. în felul acesta, mun
citorii avînd materialul la în- 
demînă, pot folosi din plin cele 
480 de minute de muncă.

întâmpinam înainte o greu
tate în ce privește strîngerea 
și depozitarea metalelor nefo
lositoare, a resturilor de me
tal, care rămîneau uneori mai 
mult timp pe căile de acces. 
Depozitarea lor se făcea ma
nual, cu roaba. La inițiativa 
organizației U.T.M. și cu aju
torul conducerii secției, s-a 
luat măsura amenajării unor 
lăzi speciale, dispuse la capă
tul halei, spre ieșire. Resturile 
de metal sînt transportate în 
aceste lăzi cu ajutorul maca
ralei.și, de aici, cu remorca, a- 
fară. Căile de acces au fost 
descongestionate și marcate 
pregnant cu culoare albă. în 
acest fel si hala a căpătat un 
aspect mai plăcut”.

MARIN CORLAN, lăcătuș : 
„Eu aș vrea să vă povestesc 
cum decurge o zi de muncă. 
Cu un sfert de oră înainte de

(Urmare dzn pag. 1)

Bibliotecara Emilia Boloroagă a poposit din nou cu biblioteca 
volantă în mijlocul petroliștilor de la sonda 168 a Trustului de 

extracție-Craiova
Foto : AGERPRES

Prin folosirea maselor plastice
In acest an, Uzinele 

,,Steagul Roșu" din 
Brașov au introdus în 
fabricație încă 20 de 
repere din materiale 
plastice.

Uzinele ,,Semănătoa
rea“ din Capitală au 
economisit pe această 
cale, în primul trimes
tru al anului, peste 
tone de metal. Ele 
introdus fabricația

Șiserie a lagărelor 
distribuitoarelor de se
mințe la mașinile 
semănat porumb șl au 
extins fabricarea unui 
mare număr de discuri 
din relon.

La Uzina ,,Înfrățirea" 
din Oradea, masele 
plastice sînt folosite la 
fabricarea roților din
țate și a diverselor ti
puri de mașini-unelte.

de
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Vedere panoramică de pe terasa viitoarei aantme a studenților din Tg. Mureș.

date de stat. Asta a fost la în
ceput, în primii ani de la în
ființarea gospodăriei. După 
aceea, însă, colectiviștii din Ro
manu au dat o mare atenție 
dezvoltării șeptelului proprie
tate obștească îndeosebi pe 
baza prăsilei proprii. Ei au ho- 
tărît să rețină toți vițeii obți
nuți de la vacile din gospodă
rie. Vițelelor, mai ales, li s-a 
dat o îngrijire deosebită. 
Cît despre tăurași, aceștia au 
fost, de asemenea, crescuți cu 
grijă și, pînă la urmă, ori au 
fost schimbați cu vițele din 
proprietatea personală a colec
tiviștilor, ori au fost valorifi
cați prin contract cu statul și, 
cu banii obținuți, s-au cumpă
rat vaci cu lapte.

Pentru ținerea unei evidențe 
științifice a fătărilor și pentru 
urmărirea calității produșilor, 
cu ațutorul inginerului gospo
dăriei colective s-au introdus 
registre genealogice. In felul a- 
cesta se știe de la care vacă 

începerea lucrului îmi pontez, 
printre primii, fișa. Imediat ce 
ajung în secție, verific dacă lo
cul de muncă este perfect cu
rat.
nul, 

Trec, apoi, și studiez pla
să văd ce am de făcut în

respectivă. în funcție deziua 
aceasta, îmi pregătesc sculele 
de care am nevoie. Le găsesc 
foarte ușor pentru că. la fel 
ca si ceilalți, le țin într-un raft 
special, aranjate pe repere și 
în ordinea operațiilor. îmi fi
xez materialul la locul de 
muncă (menghină sau altă ma
șină) și, la ora 7 fix încep lu
crul- Tot timpul lucrez atent, 
folosind din plin cele 8 orc

Din datele centrali
zate la Ministerul Me
talurgiei și Construc
țiilor de Mașini reiese 
că în primele trei luni 
ale anului s-au econo
misit în ramura con
strucțiilor de mașini 
peste 220 tone de me
tal, realizindu-se ast
fel economii de peste 
1 100 000 lei.

(Agerpres)

provine fiecare vițel, ce canti
tate de lapte a dat aceasta, pe 
scurt, se poate face selecția a- 
nimalelor de producție după 
metodele recomandate de ști
ință.

Dar grija pentru prăsilă pro
prie începe cu mult mai înain
te. Începe chiar din perioada 
montei. Pentru ca produșii obți
nuți să aibă calități superioare, 
s@ fac însămînțări artificiale cu 
material de la tauri de rasă. 
Vacilor gestante li se dă apoi 
o îngrijire specială : cu o lună 
înainte de tătare, sînt oprite de 
la muls; rațiile pentru hrăni- 
rea lor sînt întocmite de către 
brigadieri, în raport cu greuta
tea corporală și cu perioada de 
gestație

De altfel, în ce privește hră- 
nirea animalelor, colectiviștii 
din Romanu se îngrijesc ca a- 
ceasta să se facă în cele mai 
bune condiții nu numai la va
cile gestante, ci și la tineretul 

După terminarea muncii îmi 
așez din nou seulele în ordine, 
curăț locul unde am lucrat, 
șterg mașina si las schimbului 
care vine posibilitatea de a în
cepe imediat munca. Organi- 
zînd astfel locul de muncă 
reușesc să-mi îndeplinesc și să 
depășesc zilnic planul”.

Ing. ION ATANASIU, res
ponsabil cu producția și califi
carea în comitetul U.T.M. pe 
uzină : „Organizarea locului de 
muncă, de care vorbește tova
rășul Corlan, a stat permanent 
în centrul atenției comitetului 
U.T.M. Am format, în cadrul 

LA LOCUL DE MUNCA
Sima organizare,
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comitetului, un colectiv larg 
care să studieze modul în care 
se aplică inițiativa tinerilor de 
la Uzinele „Tudor Vladimires- 
cu” din Capitală, în condițiile 
concrete din uzina noastră. în 
această direcție, am primit un 
substanțial ajutor din partea 
organizațiilor U.T.M. din sec
ții, precum si din partea tova
rășului Ion Andrei, instructor 
al raionului U-T.M. Orșova, 
care răspunde de uzina noas
tră. Birourile U-T.M. din sec
ții au urmărit, în ultimul timp, 
ca în adunările generale 
U.T.M. să se discute mai mult 
despre modul în care trebuie 
înțeleasă disciplina în produc
ție, comportarea în societate și 
cît de prețuit este timpul în 
munca noastră. Agitația vi
zuală făcută în fiecare secție 
cu lozinci mobilizatoare, cum 
ar fi, de exemplu, cea din sec-

munistului Iosif Jebeleanu 
la S.M.T.-Peciul nou, care 
deservește, să lucreze din plin 
în fiecare zi. Pe semănători au 
repartizat colectiviști bine in- 
struiți. Dimineața, la ora 4, 
magazia este deschisă. Semin
țele se repartizează mai întâi 
conductorilor de atelaje care 
merg la distanțe mai mari. In 
felul acesta fiecare tractor in
tră în brazdă la ora 5 dimi
neața. Cu o căruță ducem 
masa ia locul de muncă al 
tractoriștilor pentri* ca ei să 
cîștige timp cît mai mult.

Asemenea măsuri și altele 
au făcut ca din cele 350 de 
hectare planificate cu porumb, 
să fie însămînțate pînă la 24 
aprilie 300 de hectare. Pe data 
de 25 aprilie vom încheia a- 
ceastă lucrare importantă. 
Mecanizatorii — tați tineri — 
au făcut luorări de prima ca
litate”.

Inginer IOSIF CHONIȚ 
secretarul comitetului 
U.T.M. din G.A.C. Parța

„în gospodăria noastră lu
crează peste 250 de utemiști 
și tineri. La toate chemările

taurin, ei știind că hrana — cît 
și cum le dai animalelor să mă- 
nînce — constituie unul din 
factorii importanți în sporirea 
producției de carne și lapte.

Pentru viței, de pildă, în pri
mele zile aceasta constă din 
lapte, apoi, pe măsură ce ei se 
dezvoltă, li se introduc în rații 
concentrate, floare de fin etc. 
Vara sînt scoși la pășunat, li 
se fac umbrare în apropierea 
surselor de apă. Și, pentru că a 
venit vorba de adăposturi, tre
buie să amintim că pentru ani
malele de producție, colectiviș
tii de aici au construit, folo
sind din plin resursele locale 
grajduri călduroase pentru iar 
nă, luminoase și încăpătoare.

Se înțelege că pentru a pune 
in practică toate aceste măsuri 
este nevoie în primul rînd de 
oameni pricepuți și cu multă 
dragoste de muncă. Tocmai de 
aceea, organizația U.T.M. 
a recomandat consiliului de 
conducere al gospodăriei, a- 

ția montai în care s-a arătat 
că prin reducerea totală a ab
sențelor nemotivate se econo
misește timpul necesar montă
rii a 37 de mori cu ciocane sau 
opt valțuri de porumb, ne-a a- 
jutat. în munca pe care o des
fășurăm cu tinerii pentru în
tărirea disciplinei. Atît în a- 
dunăriie generale U.T.M., cît 
și la gazetele de perete au fost 
evidențiați fruntașii, populari- 
zîndu-se metodele folosite de 
ei pentru mai buna organizare 
a locului de muncă”.

ION GEORGESCU. secreta
rul organizației U.T.M. din 

5/f •
secție: „Tovarășul Atanasiu 
se referea la roiul organizați
ei U.T.M. în formarea și întă
rirea la tinerii muncitori a dis
ciplinei față de muncă. In ca
drul organizației noastre am 
ținut adunări generale unde 
s-a discutat despre: „Ce în
seamnă un minut în munca 
noastră”, „Necesitatea formării 
trăsăturilor înaintate la tână
rul muncitor” etc.

în organizația noastră, care 
numără peste 80 de utemiști, 
s-a închegat o opinie colectivă 
sănătoasă, menită să dea un 
ajutor eficace celor rămași în 
urmă. Colectivul și-a manifes
tat atitudinea combativă în le
gătură cu tinerii care întîrzi- 
au sau absentau nemotivat. 
Asa s-a întîmplat cu Paulian 
Enache- Cînd absenta, găsea 
de fiecare dată o „motivare”, 
în adunarea generală în care 

colectivei ei au fost și sînt în
totdeauna nelipsiți. Așa s-a 
întîmplat și acum, la semă
natul porumbului pe cele 760 
de hectare. Organizația de 
bază U.T.M. a mobilizat nu
mărul necesar de tineri la di
ferite luorări. Mihai Gherea, 
Gheorghe Dințău, Ion Geza și 
alții lucrează, de exemplu, pe 
semănători. Conductorii de a- 
telaje și ajutorii lor, în marea 
majoritate tineri, la ara 4 di
mineața sînt prezenți la ma
gazie pentru a ridica sacii cu cea, Jimbolia, Cărpiniș și Bob- 
sămînță. Alți tineri din brigă
zile de cîmp lucrează ou cele 
16 semănători proprietate ob
ștească la semănatul mușta- 
rului, macului și al altor culturi 
tehnice din această epocă. Cu 
porumb, pînă acum s-au se
mănat 403 hectare. Avem toate 
condițiile ca pînă în seara zi
lei de 29 aprilie să terminăm 
această lucrare. Utemiștii, ti
nerii colectiviști, mobilizați de 
organizația de bază U.T.M., 
contribuie din plin, așa cum 
am arătat, la înfăptuirea aces
tui obiectiv”.

tunci cînd a fost nevoie, tineri 
colectiviști harnici, care și-au 
exprimat dorința să devină cre
scători de animale. In prezent, 
în sectorul zootehnic al gospo
dăriei lucrează împreună cu cei 
vîrstnici, 18 tineri. Dar organi
zația U.T.M. din gospodărie nu 
s-a mulțumit numai cu reco
mandarea lor în acest sector. 
I-a ajutat să-și învețe bine me
seria, să se califice. Astfel, toți 
tinerii crescători de animale au 
urmat cursurile primului an de 
învățămînt agro-zootehnic și, 
pe măsură ce învățau, aplicau 
în practică noi metode de lu
cru. Mulți dintre ei au fost mo
bilizați să participe la vizitele 
cu caracter de schimb de expe
riență în unitățile agricole so
cialiste fruntașe. Prin prezenta
rea de cărți, prin conferințe, 
organizația de bază U.T.M. le-a 
stimulat interesul față de stu
dierea literaturii de specialitate.

Rezultatele unor asemenea 
preocupări sînt din an în 

s-au discutat probleme de dis
ciplină, Enache a fost aspru 
criticat de către majoritatea 
tinerilor.

în lupta pentru lichidarea 
absentelor șl întârzierilor o 
contribuție însemnată a adus-o 
și colectivul postului utemist 
de control, al cărui responsa
bil este tovarășul Ion Roată. 
Postul a efectuat raiduri an
chetă urmărind felul cum ti
nerii folosesc utilajele, timpul 
de lucru. Membrii colectivului 
postului utemist de control au 
discutat în numeroase rînduri 
cu tinerii care absentau din 
producție. La gazeta de perete 
s-au publicat calcule privind 
importanta unui minut pier
dut. Tinerilor din secție li s-a 
arătat, de exemplu, că dacă 
fiecare ar întîrzia 10 minute 
pe zi (cum se întîmplă uneori 
cu tovarășii Ion Motreanu, Za- 
haria Ionescu), timpul pierdut 
în decurs de o lună echivalea
ză cu cel necesar montării 
unui valț de grîu sau a trei 
rame cu jaluzele. Asemenea 
calcule care au o mare efici
ență în rîndul tinerilor mun
citori le vom continua și de a- 
cum înainte”.

GHEORGHE NEMEȘ, secre
tarul comitetului de partid din 
uzină : „Mai mult de trei sfer
turi din cei peste 1 000 de 
muncitori, cîți are uzina noas
tră, sînt tineri. Ei muncesc 
conștiincios, îsi organizează ju
dicios locurile de muncă, res
pectă disciplina în producție, 
întreținîndu-și cu grijă utila
jele. Acest lucru este ilustrat 
și de faptul că, în primul tri
mestru din acest an, repara
țiile accidentale la utilajele 
din secția montai au scăzut cu 
15 la sută fată de trimestrul 
IV al anului trecut. Organiza
ția U.T.M. se ocupă îndeaproa
pe pentru a dezvolta la tineri 
gustul pentru frumos, pentru 
mai buna organizare a locului 
de muncă. în sprijinul acestei 
idei, comitetul U.T.M. din uzi
nă va trebui să găsească for
me noi, atractive".
 ION ANDREIȚĂ

porumbului

Inginer IULIAN VIȘOIU 
președintele Consiliului 

agricol raional Timișoara

In unitățile agricole din ra
ion se lucrează cu toate for
țele. Pentru urgentarea pregă
tirii terenului a fost asigurat 
schimbul doi la un număr 
mare de tractoare, iar la se
mănat — în schimburi prelun
gite. Pe măsură ce într-un loc 
se termină de semănat, deta
șăm agregatele în altă parte. 
Așa am procedat cu o parte 
din tractoarele și mașinile 
care au lucrat la G.A.C. Che- 

da, unde s-a terminat semă
natul porumbului. Am îndru
mat, de asemenea, gospodă
riile colective să folosească din 
plin cele 205 semănători pro
prietate obștească. Astfel 
G.A.C. din Reoaș, Stanciova, 
Pădureni și altele au lucrat cu 
aceste mașini pe mari supra
fețe, la mînuirea lor fiind re
partizați colectiviști bine pre
gătiți, care au fost permanent 
îndrumați de ingineri și bri
gadieri. Am avut și situații 
mai dificile ca la Răuți, Uivar, 
Otelec, unde pe o suprafață 
întinsă erau porțiuni care se 
puteau lucra cu tractorul, iar 
altele, unde terenul era mai 
jos, avînd mai multă umidita
te, nu permiteau decît intra
rea atelajelor ușoare. In ase
menea condiții am luat măsu
ra ca de acolo de unde se o- 
preau mașinile trase de trac
tor, 6ă continue lucrarea se- 
mănătorile cu tracțiune ani
mală (respectînd strict distan
ța între rînduri, între plante 
pe rînd și adîncimea), ca mai 
departe, unde terenul era din 
nou zvîntat, să lucreze iar 
tractoarele.

Asemenea măsuri au făcut 
ca viteza planificată de 2 504 
hectare să fie zilnic depășită 
cu 50—60 de hectare. Astfel 
am reușit ca în seara zilei de 
24 aprilie să însămînțăm po
rumbul pe 56 la sută din su
prafața planificată. Există, 
deci, toate condițiile ca în ra
ionul nostru această lucrare 
să se termine într-un timp cît 
mai scurt.

an mai bune. Anul trecut, de 
pildă, au intrat în producție 110 
vaci cu lapte provenite din vi
țele — prăsilă proprie. La sfir- 
șitul anului acesta, din totalul 
de peste 1 000 de taurine, 420 
vor fi vaci și juninci montate 
provenite tot din prăsilă pro
prie. In afară de aceasta gos
podăria va livra unor gospodă
rii agricole colective din îm
prejurimi 100 de vițele de rasă 
pentru dezvoltarea șeptelului 
proprietate obștească.

Ținînd seama de rezultatele 
bune obținute pînă acum, co
lectiviștii din Romanu vor mer
ge și mai departe pe aceste căi 
în ce privește dezvoltarea sec
torului zootehnic din gospodă
ria lor colectivă.

T. OANCEA 
corespondentul ziarului 
„Scînteia tineretului" 

pentru regiunea Galați



Sesiunea Comisiei Economice Succesul produselor romînești
O. N. U. pentru Europa

Cuvintul membrilor delegației R. P. Romine
GENEVA 25 (Agerpres). — 

Sesiunea a 18-a a Comisiei E- 
conomice O.N.U. pentru Euro
pa (C.E.E.) continuă discuțiile 
în legătură cu activitatea co
mitetelor tehnice.

în comitetul pentru energie 
electrică, Titus Sinu, membru 
al delegației romîne, a vorbit 
despre realizările obținute de 
R. P, Romînă în acest dome
niu.

Specialiștii romîni, a spus 
el, participă cu interes la lu
crările Comitetului de ener
gie electrică a C.E.E. Studiile 
elaborate de Comitet, la care 
și-au adus contribuția și spe
cialiști romîni, au dus la lăr
girea schimbului de informații 
și a experienței în domenii 
importante cum ar fi concep
ția, construcția și exploatarea 
centralelor termoelectrice, e- 
lectrificarea rurală.

în cadrul discuțiilor privind 
activitatea comitetului oțelu
lui a luat cuvîntul reprezen
tantul R. P. Romîne Alexan
dru Ungur. El a subliniat că 
țara noastră acordă o atenție 
deosebită dezvoltării industriei 
siderurgice.

Specialiștii romîni care par
ticipă la activitatea acestui 
comitet apreciază pozitiv unele 
acțiuni întreprinse care au fa
vorizat dezvoltarea colaboră
rii, a schimbului de informații 
și de experiență între țările 
participante la activitatea 
C.E.E.

Referindu-se la activitatea 
Comitetului lemnului, Victor 
Aldea din partea delegației 
romîne, a prezentat succesele 
obținute de R.P.R. în domeniul 
economiei forestiere, amintind 
că Romînia deține un loc im
portant în comerțul interna
țional cu produsele lemnoase. 
El a relevat rezultatele pozi
tive obținute de acest comitet 
și a făcut propuneri și sugestii

pentru îmbunătățirea activită
ții de viitor.

Au început, de asemenea, 
discuțiile privind activitatea 
Comitetului pentrù dezvol
tarea comerțului din cadrul 
Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa.

în intervenția sa, delegatul 
R. P. Romîne, Victor Ionescu, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, a arătat că gu
vernul R. P. Romîne militează 
cu consecvență pentru dezvol
tarea legăturilor economice cu 
toate țările, indiferent de si
stemul lor social-economic.

Dezvoltarea în ritm rapid a 
economiei naționale a creat 
condiții pentru lărgirea co
merțului exterior al R.P.R.

Vorbitorul a arătat că în 
anul 1962 comerțul R.P.R. s-a 
dezvoltat atît cu țările socia
liste, cit și cu țările capitali
ste. Deși schimburile comer
ciale cu țările vest-europene 
au crescut în 1962, discrimină
rile vamale, restricțiile canti
tative aplicate în special de

grupurile economice închise 
vest-europene. crează obsta
cole artificiale în calea dez
voltării în și mai mare măsură 
a schimburilor comerciale re
ciproc avantajoase.

Delegația noastră apreciază 
favorabil acea parte a activi
tății Comitetului care a tins 
spre găsirea căilor de înlătu
rare a piedicilor ce se pun în 
calea lărgirii cooperării eco
nomice între Est și Vest.

în același timp, a arătat 
vorbitorul, noi considerăm că 
C.E.E. în ansamblu și Comi
tetul pentru dezvoltarea co
merțului trebuie să întreprin
dă măsuri practice pentru dez
voltarea colaborării economi
ce europene. Un aport însem
nat îl poate aduce Comitetul 
de pregătire a conferinței 
mondiale pentru comerț și 
dezvoltare ; de asemenea, ele 
trebuie să studieze influența 
pe care dezarmarea generală 
și totală poate să o aibă asu
pra dezvoltării comerțului ță
rilor din Europa,Proiect de rezoluție adoptatde Consiliul de Securitate al O.N.U.

Conferința
preș). — In conferința de pre
să din 24 aprilie, președintele 
S.U.A., Kennedy, a anunțat că 
se va întîlni în zilele de 10 și 
11 mai la Hyannis Port cu 
noul prim-ministru al Cana
dei, L. Pearson.

In legătură cu situația din 
Laos, Kennedy a declarat că 
secretarul de stat adjunct A. 
Harriman, urmează să plece la 
25 aprilie la Moscova. După 
cum se știe, Harriman a vizi
tat în prealabil Parisul și Lon
dra, iar prezența sa la Mosco
va este legată de faptul că 
miniștrii de externe ai U.R.S.S. 
și Angliei sînt copreședinții 
Conferinței internaționale pen
tru reglementarea problemei 
laoțiene.

Răspunzînd la o întrebare 
privitoare la posibilitatea în
cheierii unui acord în vederea 
interzicerii experiențelor nu
cleare, Kennedy a spus că în 
acest domeniu mai sînt multe 
probleme nesoluționate, prin
tre care numărul inspecțiilor, 
componența echipelor de con
trol etc. Agenția France Pres
se a relatat că președintele 
S.U.A. a afirmat că „nu este 
optimist" în privința perspec
tivei încheierii apropiate a u- 
nui acord în acest domeniu.

Kennedy a declarat, în legă
tură cu divergențele dintre 
S.U.A. și Franța, că „probleme
le de interes comun pot fi cel 
mai bine discutate la nivel di
plomatic", dar nu a exclus po
sibilitatea unei întrevederi cu 
președintele de Gaulle.

La întrebarea, care va fi pe 
viitor atitudinea S.U.A. față de 
atacurile contrarevoluționari
lor cubani, în cazul cînd ele 
nu vor contraveni legilor a- 
mericane și vor avea o însem
nătate militară sporită, Ken
nedy a declarat că o dezbatere 
în mod public a poziției S.U.A. 
față de asemenea atacuri „nu 
ar fi folositoare".

NEW YORK 25 (Agerpres). 
i— La 24 aprilie, Consiliul de 
Securitate al O.N.U. a adoptat 
în unanimitate proiectul de 
rezoluție prezentat de Maroc 
și Ghana în legătură cu plîn- 
gerea adresată de Republica 
Senegal împotriva violării 
frontierelor și spațiului său 
aerian de către aviația portu
gheză. <

Rezoluția „dezaprobă In
cursiunile portugheze pe teri
toriul Republicii Senegal” și 
„cere guvernului portughez să 
ia toate măsurile pentru înce
tarea oricărei încălcări a su
veranității și integrității teri
toriale a Senegalului”.

Rezoluția cere, de asemenea, 
secretarului general U Thant 
să urmărească în permanență 
evoluția evenimentelor din a- 
ceastă regiune.

Reprezentantul Senegalului, 
Amadou Cisse Dia, a mulțu
mit Consiliului de Securitate 
pentru votul unanim acordat 
acestui proiect de rezoluție 
deși, după cum a spus el, a- 
ceastă rezoluție „nu este su
ficient de categorică și con
cretă, așa cum ar fi trebuit să 
fie față de acțiunile agresive 
ale Portugaliei”. Ea are totuși 
un caracter pozitiv, a precizat 
delegatul senegalez, întrucît 
„recunoaște justețea plîngerii 
adresate de Senegal și dă un 
avertisment guvernului portu
ghez”.

Delegatul Uniunii Sovietice, 
Fedorenko, a subliniat în de

clarația sa că acțiunile Portu
galiei nu sînt „acte izolate” 
sau „simple incidente" ci „a- 
plicarea în practică a politicii 
dușmănoase, rasiste și agresi
ve a colonialismului portu
ghez”.

Doar reprezentantul Portu
galiei invitat la lucrările Con
siliului de Securitate a „de
plorat” adoptarea acestei re
zoluții care, chipurile, „ar 
exprima punctul de vedere 
numai al unui guvern”, adică 
al Senegalului.

la Tirgul internațional de mostrede la Milano
MILANO 25. — Corespon

dentul Agerpres, Giorgio Pas- 
tore, transmite: Cei mai mare 
oraș al Italiei, — Milano — 
cunoaște în aceste zile o ani
mație deosebită. El găzduiește 
tradiționalul „Fiera di Milano” 
(Tîrgul internațional de mos
tre) care a atras din toate 
părțile lumii și mai ales din 
țările Europei, reprezentanți 
ai marii industrii, ai comerțu
lui, oameni de afaceri.

Anul acesta Republica 
Populară Romînă participă 
la Tîrgul de la Milano cu 
o gamă variată și intere
santă de produse ale indus
triei romînești, care au atras 
atenția cercurilor de afaceri și 
a vizitatorilor. Produsele ro
mînești, începî-nd cu cele ale 
industriei grele — utilaj pe
trolifer, mașini-unelte, trac
toare, macarale, executate la 
nivelul tehnicii mondiale —■ 
și terminînd cu cele ale in
dustriei de artizanat de o 
mare finețe și de bun gust, 
reprezintă o oglindă vie a po
tențialului economic al Romî
niei populare în plină dezvol
tare, posibilitățile ei tot mai 
largi de export. în ultimele 
zile Biroul Comercial al R. P. 
Romîne este tot mai soli
citat de numeroși oameni de 
afaceri care doresc să facă 
comerț cu R. P. Romînă. 
Au și fost încheiate une
le contracte cu firme italiene 
și din diferite țări.

în cadrul Tîrgului interna
țional de la Milano, Republica 
Populară Romînă participă a- 
nul acesta și la Tîrgul interna
țional de filme artistice și do
cumentare.

Presa italiană continuă să 
publice articole despre parti
ciparea R. P. Romîne la Tîr
gul de la Milano. Cotidianul 
economic „24 ore', într-un ar
ticol intitulat „Ample oferte

de produse romînești”, subli
niază că tîrgul demonstrează 
în actuala sa ediție „că piața 
italiană reprezintă acum mai 
mult ca oricînd posibilități de 
desfacere pentru produsele ro
mînești”. Ziarul scrie în con
tinuare că „dezvoltarea econo
miei romînești în anii care au 
urmat celui de-al doilea război 
mondial și industrializarea 
Romîniei au creat condiții noi 
pentru extinderea schimburi
lor comerciale cu Italia. Pre
zența Romîniei la Tîrgul de 
la Milano, precum și a expo
zițiilor italiene în Romînia, 
constituie o nouă dovadă a do
rinței reciproce a celor două 
țări de a-și ounoaște mai bine 
posibilitățile comerciale și de 
a-și lărgi schimburile”.

La rîndul său ziarul „Uni
ta” sub titlul „Romînia la Tîr
gul de la Milano”, subliniază 
că odată cu dezvoltarea eco
nomică a R. P. Romîne în ul
timii ani, s-au creat condiții 
noi, mai favorabile, pentru co
merțul exterior al țării. „Pro
gresele economice ale țării — 
se spune în articol — au per
mis Romîniei să-și extindă re
lațiile comerciale într-un ritm 
accelerat, oferind cumpărăto
rilor o gamă tot mai largă de 
produse”.

Puternică lovitură dată 
trupelor diemiste de forțele 

patriotice sud-vietnameze

Congresul U. T. C D. 
din Bulgaria

SOFIA 25 (Agerpres). — 
După cum anunță B.T.A. la 25 
aprilie s-a deschis la Sofia cel 
de-al X-lea Congres al Uniu
nii Tineretului Comunist Di- 
mitrovist. La lucrările Con
gresului participă numeroși 
delegați din rîndurile tinere
tului bulgar șl de peste hota
re. Delegația Uniunii Tinere
tului Muncitor este condusă 
de tov. Alexa Haralambie, 
membru al Biroului C.C. al 
U-T.M.

Salutul C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar adresat Con
gresului a fost citit de Boris 
Velcev, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B,

Ivan Abadjiev, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C.D., a pre
zentat raportul cu privire la 
activitatea Comitetului Cen
tral al U.T.C.D. și sarcinile ti
neretului bulgar în vederea în
deplinirii hotărîrilor Congresu
lui al VlII-lea al P.C.B.

La ședința din dimineața zi
lei de 25 aprilie au luat parte 
conducători ai partidului și 
guvernului, în frunte cu Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.B., președintele Consi
liului de Miniștri al R, P, 
Bulgaria.

Congresul își continuă lu
crările^

MILANO: rĂspect de la o puternică demonstrație a tineretului împotriva asasinării da 
către iranchiști a lui Julian Grimau.

SAIGON 25 (Agerpres). — 
Agențiile de presă anunță că 
forțele patriotice sud-vietna
meze au dat o puternică lovi
tură trupelor diemiste și sus
ținătorilor lor americani în 
Peninsula Ca Mau, care, de 
mai bine de un an, se află sub 
controlul patrioților. La încer
carea forțelor guvernamentale 
diemiste de a ocupa această 
regiune, partizanii au răspuns 
cu un puternic contraatac. 
Pierderile trupelor diemiste 
se ridică la sute de morți și 
răniți.

Potrivit surselor militare 
diemiste, pierderile suferite de 
trupele diemiste în cursul lup
telor din idtimele zile, pot fi 
echivalate cu cele suferite în 
cursul marii înfrîngeri din 
luna ianuarie de la Ap Bac.

Numai în cursul atacurilor 
împotriva avanposturilor de 
la Ba Tinh, Cha La, Chet 
Long și Bien Nhi, trupele die
miste au pierdut peste 250 de 
soldați, numeroși răniți și 
mari cantități de arme și mu
niții. Nici atacurile aeriene 

'lansate împotriva partizanilor 
nu au putut hotărî soarta a- 
cestor lupte în favoarea tru
pelor diemiste.

i------------•------------ >

TINERETUL CEYLON EZ
ÎMPOTRIVA

COLONIALISMULUI

Sub lozinca „Tineretul îm
potriva colonialismului“, 
în toate marile orașe ale 

Ceylonului au avut loc mitin
guri de masă.

La mitingul studenților de 
la universitățile și colegiile 
din capitală a rostit o amplă 
cuvîntare P. Keineman, secre
tarul general al Partidului Co
munist din Ceylon. La miting 
au luat, de asemenea, cuvîntul 
reprezentanți ai numeroase or
ganizații studențești care și-au 
exprimat solidaritatea cu tine
retul din întreaga lume în 
lupta împotriva colonialismu
lui.

Participanțiî Ia miting au 
adoptat în unanimitate o re
zoluție în sprijinul popoarelor 
care luptă pentru libertatea 
lor.

u puțin timp în ur
mă, presa occiden
tală și, în special, 
cea americană, nu 
scăpa nici cea mai 
mică ocazie spre a 
ridică în slăvi re

gimul dictatorial din Coreea de 
Sud, prezentîndu-1 drept o „vi
trină a democrației occiden
tale în Asia”. De la o vreme, 
însă, asupra „omului puternic" 
din Coreea de Sud, generalul 
Pak Cijan Hi s-a abătut o a- 
devărată ploaie de critici în 
presa care, mai ieri, îl proslă
vea.

Exprimîndu-și îngrijorarea în 
legătură cu starea de spirit din 
Coreea de sud, precum și tea
ma de o repetare a nemulțumi-

Șubrezenia
la

rilor populare ’din 1960, care au 
culminat cu răsturnarea dicta
torului Li Sîn Man, revista a- 
mericană ,,'WALL STREET 
JOURNAL" sublinia că „dacă 
nu se vor lua din timp măsuri 
vom Ii martorii unui proces 
care se va desfășura în mod 
automat".

Aceste temeri au determinat, 
de fapt, cercuri interesate 
de peste ocean să regizeze ope
rația „transferării puterii" de 
către junta militară „unor au
torități civile". înlocuirea deco
rului nu ar schimba însă nimic 
în esență. Puterea ar reveni tot 
membrilor juntei militare care, 
peste noapte, s-ar transforma 
în... persoane politice civile.

In asemenea împrejurări a a- 
nunțat Pak Cijan Hi că în pri
măvara aceasta vor avea loc 
alegeri prezidențiale și parla
mentare. El a declarat, de ase
menea, în mod oficial că ur
mează ca, împreună cu al ți 
membri ai juntei, să se retra
gă din serviciul militar activ, 
alăturîndu-se „noului partid de 
guvernămînt" — Partidul De
mocrat Republican,

unui regim antipopular
Formarea acestui partid a că

zut în sarcina lui Kim Cion Pil, 
figura nr. 2 a regimului sud-co- 
reean și rudă a dictatorului 
Pak Cijan Hi. Kim Cion Pil tre
buie să asigure generalilor un 
număr suficient de voturi, pen
tru a „legaliza" rămînerea lor 
la putere în... haine civile. Pak 
Cijan Hi urma să fie ales pre
ședinte al Coreei de sud, iar 
Kim Cion Pil, creatorul parti
dului de guvernămînt, trebuia 
să fie prim-ministru al viitoru
lui cabinet.

Curînd însă, în rîndul căpe
teniilor juntei militare nemul
țumirea față de promovarea 
rapidă a lui Kim Cion Pil a 
produs o adevărată avalanșă 
de intrigi și dezvăluiri. Cu a- 
ceastă ocazie a ieșit la iveală 
că „omul nr. 2” este amestecat 
într-o serie de afaceri financi
are scandaloase. Ca urmare a 
acestei întorsături a lucrurilor, 
el a fost nevoit să fugă în Ja
ponia, la Tokio. In urma cerce
tărilor întreprinse, 28 de func
ționari superiori din servicii se
crete, implicați în aceste afa
ceri, au fost concediați, iar Kim

Cion Pil a fost înlocuit cu ma
iorul Kim Joi-Ciun.

Un aspect și mai violent al 
luptei pentru putere în sinul 
juntei militare l-a constituit 
complotul forțelor militare ae
riene, care urmăreau răsturna
rea lui Pak Cijan Hi. După 
descoperirea complotului, 30 de 
generali și ofițeri au fost ares
tați. Cabinetul de miniștri și-a 
dat demisia, deoarece în aceas
tă acțiune erau implicate și per
sonalități ca ministrul de război 
și ministrul de externe.

La „sfatul" ambasadorului 
S.U.A., Berger, junta militară a 
declarat starea excepțională, in
terzicând orice activitate politi
că sub amenințarea pedepsei 
cu închisoarea pe termen de 5 
ani. Sub pretextul că „țara încă 
nu s-a maturizat suficient pen
tru a avea o putere civilă", dic
tatorul Pak Cijan Hi a decla
rat că junta pe care o conduce 
intenționează să prelungească 
perioada de „dictatură militară 
de tranziție" cu încă patru ani 
și că alegerile făgăduite pen
tru luna august nu vor mai a- 
yea loc.

Hotărîrea juntei de a-și pra

lungi termenul de guvernare a 
stîrnit, după cum era ț 
opoziția opiniei publice ___
reene, care a organizat nume
roase acțiuni de j 
triva măsurilor de 
luate de junta militară. Puter
nice < 
au avut_____ ___  _ ___ .
san, Kwangju și alte orașe, îm
potriva dictaturii militare.

Se pare că experții politici și 
militari americani, căutînd o ie
șire din această situație ar fi 
găsit-o, chipurile, propunînd fo
losirea în Coreea de sud a ex
perienței „războiului nedecla- 
rat" din Vietnamul de sud, îm
potriva partizanilor. Aceiași 
experți și specialiști americani 
vorbesc tot mai des < 
construcția de „sate strategice", 
concentrarea populației rurale g 
pe loturi de pămînt, izolate de ■ 
..................................................... I

lupiic uiiauiicupiui uuicnuu- 
privind eșecurile suferite în | 
te împotriva patrioților din Q
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I

și firesc, H 
e sud-co- |

protest împo- I 
le ultimă oră | 

demonstrații studențești | 
it loc în orașele Seul, Pu- |

I 
I
I 

e ricani | 
despre g

lumea exterioară prin rînduri 
de sîrmă ghimpată.

Sînt bine cunoscute însă de
clarațiile oficialităților america
ne 1 
lupte împotriva patrioților — 
Vietnamul de sud. Nu e greu 
de ghicit ce sorți de izbîndă va 
avea aplicarea unor metode a- 
semănătoare în Coreea de sud. 
Pături tot mai largi ale popu
lației sud-coreene își intensifi
că rezistența împotriva dictatu
rii militare.

G. GAGIU

Declarația 
președintelui Braziliei 

Joao Gonlart
SANTIAGO 25 (Agerpres). 

— Joao Goulart, președintele 
Braziliei, care se află într-o 
vizită oficială în Chile, a de
clarat în cadrul unei confe
rințe de presă că schimbul de 
mărfuri cu țările socialiste in
fluențează în mod favorabil 
dezvoltarea economiei brazi
liene. Brazilia este o țară care 
are nevoie de un asemenea 
schimb. Nu de mult, volumul 
schimbului de mărfuri dintre 
Brazilia și Uniunea Sovietică 
era în valoare de 20 milioane 
de dolari. în prezent, această 
sumă a sporit de 20 de ori și 
a atins cifra de 400 milioane 
de dolari.

Răspunzînd la alte întrebări, 
președintele Goulart a decla
rat, printre altele, că politica 
Braziliei se fundamentează pe 
principiul apărării dreptului 
națiunilor la autodeterminare, 
pe principiul neamestecului în 
treburile altor țări.

Președintele Braziliei a che
mat toațe țările la dezarmare 
și a amintit că Brazilia a pro
pus crearea unei zone denu- 
clearizate în America Latină.

încheierea lucrărilor ședinței

Comitetului Executiv al C.A.E.R.
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite : La Moscova 
și-a încheiat lucrările ședința 
Comitetului Executiv al Con
siliului de Ajutor Economic 
Reciproc (C.A.E.R.), care a 
durat nouă zile. La ședință au 
luat parte reprezentanții Bul
gariei, Cehoslovaciei, Republi
cii Democrate Germane, Mon
goliei, Poloniei, Romîniei, Un
gariei și Uniunii Sovietice.

Ședința s-a desfășurat sub 
președinția lui Demcighiin

Molomjamt, prim-vicepreșe- 
dinte.al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mon
gole.

Au fost discutate sarcinile 
specializării și cooperării con
tinue a producției în industria 
chimică, industria construc
toare de mașini și în alte ra
muri ale economiei, precum și 
unele probleme organizatorice, 
inclusiv problema înființării 
Băncii C.A.E.R.

Situația din Iordania continuă 
să fie încordată

AMMAN 25 (Agerpres). — 
Agențiile de presă anunță că 
în Iordania continuă demon
strațiile împotriva regelui 
Hussein. La Nablus, unul din 
marile orașe ale Iordaniei, 
relatează agenția Associated 
Press, demonstranții au ocu
pat centrala telefonică și alte 
centre de comunicații. înainte 
de a întrerupe legătura cu ca
pitala țării ei au transmis ur
mătorul mesaj : „Aici este Re
publica Iordania”,

La 25 aprilie poliția și ar
mata au împrăștiat 2 000 de stu- 
denți din Amman care au de
monstrat împotriva regimului 
lui Hussein.

„La Amman — relatează a- 
genția France Presse — cir
culă zvonuri potrivit cărora 6 
batalioane de trupe engleze au 
fost parașutate în golful A- 
kaba și sînt gata să intervină 
în orice moment în Iordania”,

U.R.S.S. : Aspect al uzinei de mase plastice din Erevan, capitala R.S.S. Armene.
Foto: TASS-MOSCOVA

PE SCURTfi
Deschiderea consfătuirii 
unionale a fruntașilor 
mișcării pentru munca 
comunistă din Uniunea 

Sovietică
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

La 25 aprilie în Palatul Mare 
al Kremlinului s-a deschis con
sfătuirea unională a fruntași
lor mișcării pentru munca co
munistă — cea mai largă miș
care din țară care cuprinde 
peste 23 milioane de oameni 
ai muncii sovietici.

La consfătuire participă con
ducătorii partidului comunist 
și ai guvernului sovietic în 
frunte cu N. S. Hrușciov.

în sală se află delegațiile 
sindicale și muncitorești din 
țările socialiste sosite la Mos
cova la sărbătorirea zilei de 1 
Mai, precum și delegația Fe
derației Sindicale Mondiale în 
frunte cu Louis Saillant.

• CARACAS. — în urma 
presiunilor opiniei publice gu
vernul venezuelean a fost ne
voit să pună în libertate pe 
ziariștii progresiști Aquiles 
Marquez și Guillermo Campos 
Martinez.

în apărarea celor doi ziariști 
au luat atitudine Sindicatul 
național al lucrătorilor din 
presă și Asociația ziariștilor 
din Venezuela. în semn de 
protest împotriva samavolni
ciei autorităților, lucrătorii 
marelui cotidian venezuelean 
„Nacional” au declarat c> 
grevă.

In Subcomitetul O.N.U. 
pentru folosirea spațiului 
cosmic în scopuri pașnice

• NEW YORK. - în sub
comitetul juridio al Comitetu
lui O.N.U. pentru folosirea 
spațiului cosmic în scopuri paș
nice se apropie de efîrșit dezba
terile generale pe marginea pro
blemelor ivite în legătură cu 
cercetarea și folosirea spațiului 
cosmic.

La ședința din 24 aprilie re
prezentantul U.R.S.S., N. T. Fe
dorenko, a făcut o amplă expu
nere a punctelor de vedere ale 
Uniunii Sovietice la proiectul de 
declarație a principiilor funda
mentale ale activității statelor în 
Cosmos.

• TOKIO. — Peste 1 000 de 
oameni de știință japonezi 
au semnat petiția de pro
test împotriva intrării în 
porturile japoneze a sub
marinelor atomice america
ne. Această petiție, care a 
fost publicată la 27 martie, a 
fost semnată inițial de 154 oa
meni de știință care activează 
în domeniul energiei atomice. 
La mai puțin de o lună de la 
publicarea ei, petiția a jost 
semnată de aproape toți oa
menii de știință care lucrează 
în acest domeniu,

• PARIS. — Militariștil francezi 
continuă să se pregătească intens 
in vederea unor noi explozii ex
perimentale ale armei nucleare, de 
data aceasta in regiunea unor 
atoli din Pacific.

In noaptea spre 25 aprilie a so
sit la Papeele, centrul administra
tiv al insulei Tahiti, un grup alcă
tuit din 24 de specialiști civili și 
militari ai Centrului atomic expe
rimental francez din zona Pacificu
lui. In fruntea grupului se află ge
neralul Jean Thiry, care a condus 
experiențele nucleare franceze în 
Sahara.

Grupul operativ al generalului 
Thiry va pleca în curînd pe atolul 
Mururoa, pe care militariștii fran
cezi intenționează să-l folosească 
pentru efectuarea uneia dintre 
apropiatele lor serii de experiențe 
nucleare.

O măsură samavolnică
• BUENOS AIRES. — în 

orașul argentinian Concordia, 
provincia Entre Rios, a fost a- 
restată Celia Delia Cerna de 
Guevaira Linch, mama lui Er- 
nesto Guevara, ministrul in
dustriei al Cubei, care se în
torcea în țară din Uruguay. 
Ea a fost arestată sub pretex
tul că asupra ei s-au găsit 
„materiale de propagandă”, în 
special „Agricultura în Cuba”, 
„Autocritica revoluției cuba- 
ne” și alte cîteva cărți. Celia 
Guevara va fi deferită justi
ției.

MOSCOVA — Pilotul cosmo
naut Pavel Popovici s-a întîl- 
nit la 25 aprilie cu reprezen
tanții țărilor socialiste în Co
mitetul executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc 
si cu colaboratorii secretaria
tului C.A.E.R.

P. Popovici a vorbit despre 
zborurile cosmice ale navelor 
„Vostok-3” și „Vostok-4" și 
despre felul în care cosmonau
ta sovietici se pregătesc în ve
derea viitoarelor zboruri în 
cosmos.

• WASHINGTON. — După 
cum anunță buletinul de presă al 
Casei Albe, președintele Kenne
dy va vizita în cea de-a doua 
parte a lunii iunie Italia, Repu
blica Federală Germană și Irlan
da. Purtătorul de cuvint al Casei 
Albe, Pierre Salinger, a declarat 
că această călătorie va dura 7-8 
zile și că data exactă a călătoriei 
lui Kennedy în Europa va fi 
anunțată ulterior, după ce un 
grup de oficialități americane 
vor aranja cu guvernele țărilor 
respective amănuntele în legătu
ră cu această vizită.

® LONDRA. — După cum rela
tează ziarul „Daily Worker", socie
tatea americană „Underwood 
Business Machines" își închide uzi
na de mașini de scris din Brighton. 
Cinci sute da muncitori vor fi 
azvîrliți în stradă. Societatea își 
motivează hotărîrea prin aceea că, 
după eșecul tratativelor cu privire 
la aderarea Angliei la Piața comu
nă, ea nu poate conta pe sporirea 
volumului, vînzărilor produselor li
vrate de uzina din Brighton în ță
rile Europei occidentale.

O altă firmă din Brighton — 
Allen West And Co" — a anunțat 
că uzina sa își închide porțile 
dat fiind „declinul din industria 
electrotehnică".

Vizita unor savanți romîni 
Ia Moscova

MOSCOVA. Conform preve
derilor planului de colaborare 
culturală și științifică romîno- 
sovietică, în U.R.S.S. se află 
acad. Eugen Angelescu, prof. 
Alexandru Popescu de la Poli
tehnica din București și prof. 
Ion Tarnavschi. Oamenii de 
știință romîni au ținut la Uni
versitatea Lomonosov, la In
stitutul energetic și la Aca
demia Timiriazev din Mosco
va o serie de conferințe pri
mite cu mult interes de spe
cialiștii sovietici și de cadrele 
didactice din învățămîntul su
perior.
• LISABONA. — In Portugalia 

continuă persecuțiile și teroarea 
îndreptate împotriva elementelor 
cu vederi democratice care luptă 
pentru înlăturarea odiosului regim 
fascist. După cum 'transmite cores
pondentul din Lisabona al agenției 
France Presse, din ordinul autori
tăților salazariste, la 24 aprilie, 
Tribunalul central din Lisabona a 
condamnat patru persoane sub 
acuzația de a fi desfășurat „activi
tate subversivă" îndreptată împo
triva regimului lui Salazar. Cei 
patru acuzați au fost condamnați 
la închisoare pe diferite termene 
variind între 18 luni și trei ani.

Un meteorit 
căzut pe pămînt 

acum 800 OOO de ani
• CIUDAD DE MEXICO. 

— Direcția națională de aero
nautică din Mexic a comuni
cat că în Mexic s-a găsit un 
meteorit din fier în greutate 
de 1 315 kg căzut pe pămînt 
în urmă cu aproximativ 
800 000 ani. Potrivit comuni
cării, meteoritul a străbătut 
spațiul dintre Marte și Jupiter 
timp de încă 300 milioane ani 
înainte de a cădea pe pămint.
• BOGOTA. — Muncitorii de la 

societatea nord-americană „Colum
bian Petroleum Company" au de
clarat o grevă care a paralizat 
toate întreprinderile acestei socie
tăți. Greva are loc în timp ce Ca
mera Deputaților din Columbia 
dezbate problema petrolului colum
bian. După cum se știe, în timpul 
dezbaterilor, ministrul muncii, Be- 
lisario Betancourt, a declarat că 
se pronunță pentru naționalizarea 
industriei petrolifere.

® PARIS. — într-o declarație 
dată publicității de Comitetul din 
Franța pentru sprijinirea Angolei 
se arată că viața lui Pinlo de An- 
drade, președinte de onoare al 
Mișcării populare pentru elibera
rea Angolei, este amenințată. Po
liția portugheză, se subliniază în 
declarație, l-a arestat din nou pe 
Pinto de Andrade, care se ailă 
grav bolnav, numai pentru faptul 
că el se pronunță împotriva perse
cutării fraților săi africani.

Comitetul cere cu fermitate eli
berarea imediată a lui Pinto da 
Andrade.
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