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Rezerve de creștere 

a productivității muncii 

in sectoarele de forjă
In coloanele ziarului nostru 

au apărut mai multe articole 
despre rezervele de creștere a 
productivității muncii în sec
toarele de forjă. Unul dintre 
acestea se referea la aplicarea 
în producție a procedeelor a- 
vansate de muncă, iar altul la 
folosirea deplină a capacității 
utilajelor. In urma apariției 
articolelor amintite, la redac
ția ziarului nostru au sosit mai 
multe scrisori de la cadre de 
specialitate din diverse între
prinderi. Publicăm mai jos 
două dintre aceste scrisori.

Buna organizare, 
disciplina

Mica mecanizare
entru anul 1963, 
în fața colectivu
lui secției forjă a 
Uzinelor „23 Au
gust", stă sarcina 
de creștere a pro
ductivității muncii

cu 17 la sută.
Una din rezervele cele mai 

importante de creștere a pro
ductivității muncii în secția 
noastră de forjă o constituie 
mica mecanizare. Iată de ce 
noi am acordat o deosebită a-
tenție. întocmirii de documen
tații pentru mică mecanizare, 
în scopul modernizării și per
fecționării utilajelor și agre
gatelor existente. Se vor in
troduce, de asemenea, în 
producție manipulatorul de la 
ciocanul de 4 tone (în fază de 
proiectare), cuptoarele specia
le de tratament primar pentru 
piese mici de mare serie (de 
asemenea, în fază de proiec
tare) și altele. Aceste mecani
zări vor aduce un spor consi
derabil al capacității de pro
ducție în special la agregatele 
mari : presele hidraulice, cio
canele de 4 tone, de 6 tone etc.

Am citit cu inte
res articolele apă
rute în ziarul 
„Scînteia tineretu
lui” în legătură cu 
rezervele de crește
re a productivității 
muncii în sectoare
le de forjă. Crește
rea productivității 
muncii în forjă are 
o deosebită impor
tanță. Așa cum se 
spunea de către u- 
nul din participan- 
ții la discuție, rea
lizarea unei produc
tivități sporite duce 
Ia crearea decala
jului între sectoare
le calde și cele pre
lucrătoare. la res
pectarea ritmicită
ții producției.

In forja noastră, 
deocamdată, proce
deele moderne apli
cate la Uzina de 
tractoare din Bra
șov au o mai mică 
aplicabilitate. Avînd 
o producție de uni
cate. iar pentru u- 
nele repere serii 
mici, se înțelege că 
rezervele de creș
tere a productivită
ții muncii au trebuit 
iă fie căutate și în 
ilte surse.

Aș vrea să mă 
,-efer la cele asupra 
.■ărora va trebui să

ne îndreptăm în 
mod serios atenția.

Primul lucru pe 
care vreau să-1 a- 
mîntesc aici este cel 
referitor la modul 
în care este folosit 
timpul de lucru. A- 
vem în atelier mulți 
tineri buni dar, din 
păcate, mai sînt și 
unii care ne dau de 
furcă — lipsind ori 
întîrziind în mod 
repetat (Constantin 
Mihale, Ion Caitor, 
Constantin Pencu, 
de exemplu). Cred 
că organizația 
U.T.M. poate inter
veni mai prompt și 
cu mai multă exi
gență în combaterea 
unor astfel de ma
nifestări. Cu tinerii 
trebuie să discuți 
foarte concret, pe 
bază de exemple 
precise. Să li se a- 
rate, de pildă, ce 
pierde uzina prin 
lipsurile nemotivate 
ale unora dintre ei, 
cîte produse s-ar 
putea executa în 
plus, cu cît ar creș
te productivitatea 
muncii.

O altă problemă 
este legată de creș
terea competenței 
maistrului. în con
dițiile producției de

unicate, maistrul, 
conducătorul unic 
pe locul de produc
ție, are un rol deo
sebit de important. 
Buna organizare a 
muncii schimbului 
respectiv depinde 
de maistrul care dă 
comenzile în lucru. 
El trebuie să le re
partizeze după pri
ceperea fiecărei e- 
chipe și a fiecărui 
muncitor, să dozeze 
corect eforturile fi
zice. Rolul lui creș
te în cazul produc
ției de unicate Și în 
ceea ce privește a- 
sistența tehnică. 
Voi arăta de aceea 
că unii maiștri de 
la noi trebuie să se 
gîndească și mai 
mult la acest lucru.

Conducerea ate
lierului va acorda 
și pe viitor atenție 
creșterii productivi
tății muncii în for
jă avînd convinge
rea că aceasta va 
duce la îndeplinirea 
indicilor de plan pe 
întreaga uzină.

Ing. GHEORGHE 
MATEESCU 

șeful atelierului 
forjă, 

Uzinele „Vulcan” 
București

Brigadă 
științifica 
specială

Colectivul Muzeului regio
nal Bacău folosește în activi
tatea ce o desfășoară la sate 
o nouă formă de muncă: bri
gada științifică specială. Alcă
tuită dintr-un colectiv restrins 
de cercetători — naturaliști, 
biologi, arheologi — brigada se 
deplasează periodic la sate, 
organizînd expoziții volante, 
conferințe sau simpozioane. 
Aceste manifestări sînt urmate 
de programe artistice cu con
cursul actorilor Teatrului de 
stat sau al elevilor de la școa
la populară de muzică și arte 
plastice. Pînă acum brigada a 
efectuat 11 deplasări în comu
nele raionului Bacău, bucurîn- 
du-se de aprecierea colectivi
știlor.

Folosind experiența bună 
dobîndită în activitatea primei 
brigăzi științifice speciale din 
regiune, colectivele muzeelor 
din Piatra Neamț și Roman au 
constiutit și ele asemenea bri
găzi.

(Agerpres)

In Parcul
Zilnic, in Parcul ti. 

neretulu-i din Tulcea, 
amenajat și înfrumuse
țat prin muncă volun
tară, vin sute de tineri, 
atrași de acțiunile care 
se organizează, de fru
musețea colinei de pe 
care se vede întreaga 
panoramă a orașului. 
Sint zile în care numă
rul tinerilor prezenți 
în parc depășește cifra 
de 2 000, Acest lu cru 
se întîmplă joia, sîin- 
băta ți, mai ales, du
minica, cînd se desfă
șoară o activitate orga
nizată cu un program

tineretului
foarte bogat. Pe tere
nurile de sport se 
joacă volei, baschet 
etc. Pe estradă evolu
ează formații artistice 
ale întreprinderilor și 
instituțiilor din oraș. 
Nu rareori se organi
zează aici concursuri 
de cîntece care se bu
cură de o participare 
numeroasă. Mulți ti
neri, după ce au „în
drăznit” să cînte în 
parc, au devenit apoi 
membri permanenți ai 
formațiilor artistice. 
(De la corespondentul 
nostru).

De sus, din cabina macara
lei, tînărul mecanic Puiu 
Teodor, de la întreprinderea 
de utilaje șl transport din 
Capitală a văzut In cei zece 
ani de activitate, cum s-au 
ridicat zeci de blocuri. în 
munca entuziastă a con
structorilor sprijinul dat de 
el s-a bucurat totdeauna de 

o caldă apreciere.

Foto: O. PLECAN

Răspunderea

TERMINAREA CONSIRUCIIEI
LINIEI ELECTRICE
HÎRȘOVA-TULCEA

Recent s-a terminat 
construcția liniei elec
trice de 110 kilovolți 
Hîrșova-Tulcea. In ul
timele săptămîni au 
fost date în exploatare 
în diferite regiuni și 
alte rețele electrice. 
Printre acestea se nu
mără liniile de 15 ki
lovolți Satu Mare- 
Halmeu, Corabia-Plă- 
viceni, Bacău-Slobo- 
zia, care au creat po
sibilitatea racordării la 
sistemul energetic na
țional a unor noi cen
tre și orașe industria
le, precum și a nume
roase unități agricole 
socialiste.

Colectivul Între
prinderii de construc
ții și montaje energe
tice nr. 2 Bacău a în-

ceput de curînd lucră
rile unei noi linii e- 
lectrice de 110 kilo
volți, prin care se vor 
lega la sistemul ener
getic național centra
lele hidroelectrice de 
pe Bistrița, Roznov I 
și Roznov II. In curs 
de execuție se mai a- 
flă liniile Turnu Seve- 
rin-Orșova — Moldova 
Nouă, Sebeș-Peștiș, 
Baia Mare-Cavnic și 
dublarea liniilor Lu- 
duș-Cluj și Groză- 
vești-Jilava.

Pentru anul acesta 
sînt prevăzute a se 
construi și da în ex
ploatare o largă rețea 
de transport și distri
buție a energiei elec
trice.

(Agerpres)

Procedee moderne 

de lucru 

in exploatări miniere
La explotarea minieră Ghelar au început de 

curînd lucrările de deschidere a unui nou orizont 
de lucru, menit să mărească capacitatea de ex
tracție a minereului de fier. Armarea lucrări
lor în noul loc de muncă se face cu inele de 
bolțari, procedeu care se aplică pentru prima 
dată la această exploatare.

Acțiunea de susținere modernă a galeriilor și 
abatajelor a luat extindere în toate exploatările 
miniere din regiunea Hunedoara. La minele de 
fier Teliuc se folosesc pentru armături șine re
cuperate de la linii de cale ferată îngustă. în 
galeriile minelor de fier Teliuc și Ghelar s-au 
montat peste 400 de ancore în locul armăturilor 
de lemn. Au început, de asemenea, pregătirile 
în vederea susținerii cu zidărie uscată de piatră 
a rostogoalelor nou construite.

Folosirea noilor procedee de susținere a per
mis lucrătorilor din exploatările de minereuri 
de fier aparținînd trustului minier Deva să eco
nomisească în acest an 1 100 m.c. material lem
nos.

(Agerpres)

Convorbire cu SZABO EMERIC, Erou al Muncii Socialiste, 
directorul G. A. S. Valea Iui Mihai

Vreau să relev aici contribuția 
importantă adusă de muncito
rii și cadrele noastre tehnice 
tinere. Un aport deosebit și-au 
adus, de pildă, la manipulato
rul amintit tinerele inginere 
Mari a Savu și Paula Dumî- 
trescu. Tinerii șefi de echipă 
Constantin Cînjală și Alexan- 

'dru Mălai sînt, de asemenea, 
in permanență preocupați de 
introducerea noului în pro
ducție. Primul a schimbat, de 
pildă, tehnologia de forjare la 
unele repere de la vagon, iar 
al doilea a mutat confecționa
rea unei serii de repere de la 
ciocanele matrițoare la presa

Ing NICOLAE MARCU 
șef adj. secția forjă, Uzinele 

„23 August” București

(Continuare în pag. a IlI-a)
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O clipă de distracție în par
cul din centrul orașului 
Brăila. Elevii școlii profesio
nale a Combinatului side
rurgic din Galați, în ex

cursie la Brăila

Foto: S. VIOREL
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CONCURS
DRUMEȚII VESELI

Excursie la Stana

de a fi agregatele me
canice au intrat 
în tarlale Ia pră- 
șitul porumbu
lui. Și fiindcă 
ziua bună de di
mineață se cu
noaște, directo
rul urmărește li
niile de porumb 

trase cu rigla pînă în zare, gri
juliu ca nici o buruiană să nu 
strice geometria șirului. Dar e 
prezent și lingă cioban. Turmele 
de miei de la Valea Iui Mihai,

părțile Crișanei. Sînt celebre de 
cițiva, ani, de cînd strugurii de 
masă și vinurile alese de aici 
și-au cîștigat apreciere și prin 
calitate și prin producțiile re
cord. Munca la vie, ca și Ia 
grădinărie, cere permanență. 
Fiecare butuc, fiecare viță tre
buie urmărită cu grija pe care 
o are medicul față de un pacient 
într-o clinică. Să nu uităm că 
la Valea lui Mihai se fac ex
periențe interesante în toate do
meniile de producție, vegetal și 
animalier, iar aceste experiențe

«

Am pornit de la fapte, de la a- 
cele rezultate larg cunoscute, 
care au adus prețuire acestei 
gospodării de stat, cum și ac
tivității neobosite a conducăto
rului ei.

„Gospodăria
e casa noastră...1'

De curînd a avut 
loc în sala cinema
tografului „Flacăra" 
din Orăștie, un con
curs „Drumeții ve
seli", organizat de 
Școala medie „Aurel 
Vlaicu" cu partici
parea elevilor din 
clasele a X-a A, B, 
și C. In deschiderea 
concursului elevii

prezentat un 
gram artistic, 
concursul „Drumeții 
veseli" cu tema „Ar
ta plastică din Mun
tenia și Moldova în 
secolul XIX" toți cei 
20 de concurenți, re
prezentanții celor 3 
clase, au dovedit o 
bună pregătire. Cei 
mai bine pregătiți

pro-
La

s-au dovedit 
elevii clasei a X-a 
Darling Cristea, Ni- 
storescu Traian, Șer- 
bu Liana, Mureșan 
loan și Oprea Ovi- 
diu. Cîștigătorii vor 
face o excursie la 
Brașov.

TOFAN VICTOR
operator chimist

Peste 1 000 de oameni ai 
muncii, muncitori la Uzinele 
„Unirea", Uzinele de pielărie 
și încălțăminte, întreprinderea 
„Carbochim" etc. din orașul 
Cluj au participat recent ia o 
excursie organizată într-una 
din cele mai pitorești locuri din 
regiune — Stana. Aici, în mij
locul naturii, au avut loc jocuri 
distractive, întreceri sportive 
(corespondentul nostru)

Modele noi
CLUJ (de Ia corespondentul 

nostru).
In acest sezon creatorii de 

modele de la Fabrica de con
fecții „Flacăra" din Cluj desfă
șoară o neobosită activitate. In 
primul semestru ei au creat 
18 noi modele de paltoane și

pardesie pentru femei. Pentru 
cel de-al doilea semestru au 
fost pregătite încă 11 modele 
noi de confecții. Se lucrează la 
executarea tiparelor pentru 
modelele respective care în cu
rînd vor fi introduse în fabri
cație.

sie greu de preci
zat cînd începe și 
cînd se sfîrșește 
ziua de lucru a Iui 
Szabo Emeric. Cele 
aproape 4 000 de 
hectare ale gospo

dăriei de stat Valea lui Mihai, 
în care n-am socotit livezile, 
nici fînețeie, nici pășunile, nici 
via sînt, practic, teritoriul zil
nic de activitate al acestui 
director, amestecat clipă de cli
pă, și cot ia cot cu munca trac
toristului, a crescătorului de a- 
nimale, a zidarului și viticulto
rului, a inginerului și activistu
lui cultural. Cînd începe ziua 
Iui de muncă, e greu de spus. 
In zori, un apel telefonic urgent 
aF centralistei nu-1 mai găsește 
acasă. Dar îl găsesc lingă ei, 
Ia secția I, cale de 12 km de 
sat, crescătorii de vite, la pri
mul muls. Urmărește atent dacă 
vacile dintre care peste 200 sînt 
în evidența registrului republi
can, au primit tainul matinal 
reglementar sau dacă vițeii au 
băut cu poftă rația de lapte. E 
un moment important în evolu
ția zilei și directorul e prezent. 
Dar e prezent și lingă mecani
zator. Fiindcă tot acum, în zori,

Schimb de
Duminică a avut loc Ia G.A.S. 

„Progresul" —• raionul Dorohoi, 
un schimb de experiență orga
nizat de Comitetul regional Su
ceava al U.T.M., la care au 
participat 125 de tineri care lu
crează în sectoarele zootehnice 
ale G.A.S., secretari ai organi
zațiilor U.T.M. din sectoarele 
zootehnice, activiști.

Tovarășul Vasile Pintilie, 
maistru zootehnist, membru al 
comitetului U.T.M. de la gospo
dăria gazdă, a vorbit despre 
preocuparea organizației UTM 
pentru creșterea contribuției ti
neretului la întărirea și dez-

în comuna Negrești regiunea Iași, a fost descoperit un depozit 
de obiecte din bronz alcătuit din secere, topoare etc. Specialiștii 
sînt de părere că acestea datează de la începutul mileniului I 
î.e.n., și au fost folosite de traci. Tot în regiunea Iași, în satul 
Muncelul de Sus, s-a descoperit un tezaur de monezi vechi din 
argint. Tezaurul reprezintă dinari romani datînd din secolul I 
și II din’ era noastră. El a fost găsit Intr-un vas dacic de cera
mică. Existența sa constituie o mărturie a legăturilor comerciale 
dintre romani și băștinași, (corespondentul nostru)

rezultat al unor savante selec
ții din care s-a ivit o varietate 
de mare productivitate a Meri- 
nosului transilvan, sînt supuse 
unor îngrijiri speciale, după 
niște rețete elaborate, de specia
liștii gospodăriei, adică după un 
„secret al casei". Aici fiecare 
doză de furaj, fiecare strop de 
calciu sau de sare are o impor
tanță farmaceutică. Lingă cio
ban este prezent nu numai in
ginerul zootehnic, dar și direc
torul — sau amîndoi. Dar mai 
sînt și viile, iar viile de la Va
lea Iui Mihai sînt celebre în

experiență
voltarea sectorului zootehnic. 
Tinerii au vizitat apoi fermele 
de animale. La discuțiile care 
au avut loc după această vizită 
a luat cuvîntul tovarășul Con
stantin Adochiței, maistru zoo
tehnist la G.A.S. Coțușca, Erou 
al Muncii Socialiste, invitat la 
această consfătuire. El a împăr
tășit tinerilor din bogata sa ex
periență, a apreciat metodele 
folosite de mulți tineri printre 
care Sava Urzică—G.A.S. „Pro
gresul", Mihai Samson—G.A.S. 
Forăști.

Participanțil la consfătuire au 
vizionat diferite filme pe teme 
de zootehnie, iar ansamblul ar
tistic „Albăstrifa" al Centrului 
școlar agricol din Șendriceni a 
prezentat un spectacol care s-a 
bucurat de mult succes, (cores
pondentul nostru).

Iahting pa lacul Tal

pretind ochiul specialistului 
răspunderea directorului, 
ca toate verigile acestei mart 
unități agricole socialiste de la 
Valea lui Mihai să funcționeze 
cu precizie de mecanism, direc
torul trebuie în același timp să 
studieze, să învețe zilnic. Dar 
cînd ? E un „secret" pe care îl 
deține tot Szabo Emeric, adică 
nu un secret, ci o metodă pro
prie. Iată de ce i-am adresat a- 
cestui om cîteva întrebări de 
interes major pentru tineretul 
nostru, pe linia cultivării acelor 
calități care definesc profilul 
moral al tînărului constructor.

Dar

— Cum a reușit gospodăria 
de stat pe care o conduceți să 
obțină cele mai bune rezultate 
în sectoarele vegetal și anima
lier, situîndu-se în fruntea mul
tor gostaturi din regiune și din 
tară ?

Szabo Emeric ascultă între
barea atent, apoi o desface în 
părți separate, ca pe o problemă 
de calcul. Repetă, de fapt, ope
rația pe care a făcut-o inițial, 
cînd a preluat conducerea a- 
cestei gospodării :

— Problema are mai multe 
aspecte, ne spune el. Nu mă voi 
referi la chestiunile de tehnică 
și de organizare, decît în mă
sura în care gospodăria noastră 
are o anume experiență speci
fică în acest domeniu. Trac
toare bune sau ingineri buni 
are fiecare gospodărie. Pămîntul 
este mai mult sau mai puțin ase
mănător, iar dacă te cunoaște, 
poate să-ți dea cît îi ceri. Ca să 
poți să folosești din plin acea
stă zestre de aur, încredințată 
de statul nostru, trebuie ca fie-

PAUL ANGHEL

(Continuare în pag. a Il-a)

Studioul artistului amator
ln orașul Arad, 

s-a deschis Studioul 
artistului amator. El 
va prezenta publi
cului arădean cele 
mai reprezentative 
spectacole de teatru, 
va organiza schim ■ 
buri de experiență.

convorbiri cu artiș
ti profesioniști, lec
ții practice.

In premieră, Stu
dioul artistului ama
tor a prezentat spec
tacolul „Oameni ca
re tac", de Al. Voi- 
tin. In viitor se vor

prezenta spectacole
le „Băieții veseli" 
„Corabia cu un sin
gur pasager". Spec
tacolele vor ii ur
mate de discuții 
(corespondentul no
stru)

Conferință științifica
Numeroși studenți și cadre di

dactice de la Institutul pedagogic 
din Constanța au asistat, marți 
după-amiază, la conferința „Viața 
și cercetările științifice pe vasul 
sovietic de cercetări oceanografice 
„Viteaz", ținută de acad. Eugen

Pota, decanul facultății de științe 
naturale-geografie a Universității 
„Babeș-Bolyai“ din Cluj. Conferin
ța a fost Însoțită de proiecții cine
matografice și Înregistrări pe ban
dă de magnetofon.

(Agerpres)

Un nou magazin universal
GALAȚI (de la coresponden

tul nostru). —
Recent, în comuna Rîmniceni 

din raionul Brăila, a fost dat în 
folosință un magazin universal 
cu bufet și secții de deservire 
a populației. Printre principa
lele raioane ale noului magazin 
sînt cela de textile ți încălță

minte, metalo-chimic, de menaj, 
etc. La noua construcție, con
tribuția voluntară a cetățenilor 
reprezintă 20 la sută din costul 
ei total. Magazinul este utilat 
cu mobilier nou și este cel de 
al 5-lea de acest fel din regiu
nea Galați, construit de la în
ceputul acestui an.
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In aceste zile pe ogoare continuă cu însuflețire munca 
de întreținere a culturilor. Cu cît lucrările vor fi fă
cute in timpul optim și de bună calitate, cu atît producțiile 
ia hectar vor fi mai mari. Pentru a vedea în ce măsură me
canizatorii și colectiviștii aplică și respectă recomandările a- 
grotehnicii la întreținerea culturilor, am efectuat raiduri în 
două raioane din regiunile Crișana și Iași. Iată pe scurt unele 
din constatările făcute.

Se poate mai mult

membrii comitetului U.T.M. se 
interesează unde sînt punctele 
de lucru și ce lucrări sînt de 
făcut a doua zi. Dimineața, în 
zori, mergem pe la fiecare tî- 
năr și pornim cu toții la cîmp.

Despre mersul lucrărilor de 
întreținere a culturilor în ra
ionul Marghita ne-a vorbit 
tov. Adalbert Hegheș, preșe
dintele Consiliului agricol ra
ional.

— Cele 41 de gospodării co
lective din raion au semănat 
porumb peste 19 000 de ha, 
sfeclă de zahăr 1 191 ha, 
floarea-soarelui 2 253 ha și 
cartofi 1 400 de ha. Pînă
data de 15 mai s-a aplicat sapa 

8 722 ha și s-au 
ha cu porumb.

deal unde semănatul culturilor 
s-a făcut cu atelajele. înlătu
rarea acestor neajunsuri va 
duce la creșterea ritmului zil-

nic de lucru, la asigurarea 
unei calități superioare a lu
crărilor.

N. BARBU

La nivelul fruntașilor

In raionul Marghita, regi
unea Crișana. la întrebarea 
noastră : „Ce fac mecanizato
rii în aceste zile ?“, tov. Ștefan 
Pocs, directorul S.M.T. Săcu- 
ieni, ne-a răspuns :

— Toți continuă lucrările în 
Clmp. Atenția cea mai mare o 
acordăm întreținerii culturii 
de porumb. Din cele 6 823 ha 
cu porumb pe care le-am se
mănat în cele 16 gospodării co
lective din raza stațiunii noa
stre. aproape 4 000 ha vor fi 
întreținute mecanic. Pînă în 
ziua de 16 mai s-a aplicat sapa 
rotativă pe mai mult de 1 000 
de ha. In gospodăriile din Să- 
cuieni, Sîniob și altele s-a în
ceput prima prașilă. O grijă 
deosebită o acordăm calității 
lucrărilor. înainte de a începe 
lucrările am organizat la se
diul brigăzii a V-a un instruc
taj cu toți mecanizatorii care 
lucrează la întreținerea cultu
rilor.

O altă convorbire am avut-o

cu tovarășii Alexandru Nis.tor, 
președintele gospodăriei colec
tive „Victoria” din Galoșpe- 
treu și tînărul inginer agronom 
Vasile Demien.

— In primăvara aceasta — a 
spus tov. Alexandru Nistor — 
am semănat cu porumb 341 ha. 
Sapa rotativă s-a aplicat pe 
mai bine de 200 de ha. Pentru 
a urgenta lucrările am folosit 
și atelajele proprii pe parcelele 
mai umede.

La întrebarea noastră, cum 
participă tinerii ia muncă în 
cîmp, tovarășul președinte 
ne-a spus :

— Sînt prezenți toți în fie
care zi acolo unde este mai 
multă nevoie de ei.

Viola Zefil, secretarul orga
nizației U.T.M. din gospodărie, 
care abia sosise la discuția 
noastră ne-a spus :

— Noi. căutăm să-i mobili- 
toți cei peste 
și tineri din 
fiecare seară

zăm la lucru pe
300 de utemiști 
gospodărie. In

cu 
cu 
cu 
cu 
la

rotativă pe 
prășit 10 681 
Dacă la sfecla de zahăr pînă la 
aceeași dată s-a aplicat pirima 
prașilă pe aproape 730 de ha, 
la floarea-soarelui nu s-a exe
cutat decît pe 414 ha; în unele 
gospodării colective ca cele 
din Iteu, Pățal, Boianu Mare și 
altele, prașila la aceste culturi 
nici n-a început. Aceasta se 
datorește faptului că în unele 
S.M.T.-uri (Valea lui Mihai, 
Marghita) mișcările de trac
toare se fac anevoie. Din cele 
102 prășitoare mecanice pînă 
la 15 mai nu lucrau decît circa 
60. Nu sînt folosite din plin 
nici cele aproximativ 1 700 de 
prășitoare cu tracțiune animală 
din gospodăriile colective. Și 
acest lucru se impune mai a- 
les în gospodările din partea de

IAȘI (de la corespondentul 
nostru).— Intr-una din zilele 
trecute pe tarlalele gospodăriei 
colective din comuna Rugi- 
noasa, raionul Pașcani, au ie
șit la întreținerea culturilor 
450 de colectiviști. Pînă seara 
ei au terminat prașila I pe cele 
110 ha cu floarea-soarelui, 4 
ha butași de sfeclă Și 45 de ha 
lot semincer.

Asemenea lucruri am aflat 
în aceeași seară și la gospodă
ria colectivă din comuna Tg. 
Frumos. în două zile 1 400 de 
colectiviști au efectuat aci pri
ma prașilă pe 140 din cele 300 
de ha cu sfeclă de zahăr. Con
comitent. au fost grăpate 400 
de ha cu porumb pentru boa
be, iar pe alte 200 de ha s-a 
dat cu sapa rotativă. Exem
plele relatate arată că în 
multe G.A.C. din raionul Paș
cani există o preocupare deo
sebită pentru efectuarea la 
timp a lucrărilor de întreține
re a culturilor. Ingineri, teh
nicieni și brigadieri colindă pe 
tarlale și acolo unde constată 
că trebuie început prășitul se 
trece urgent la lucru.

La. Mogoșești am stat de 
vorbă cu inginerul Ion Popa 
și cu cîțiva brigadieri.

Nu am început încă prași-

la — ne-a spus inginerul. Ieri 
brigadierii mi-au comunicat că 
la brigada Muncelu putem în
cepe prășitul pe mai bine de 
100 de hectare iar aici, la cen
tru, pe vreo 60. Azi am văzut 
și eu tarlalele. Brigadierii au 
dreptate. Vom începe prașila 
peste 3 sau 4 zile. Inginerul 
gospodăriei a încercat să ne 
„convingă” că nu-i „grabă" — 
doar campania de întreținere 
abia a început. La G.A.C. din 
comuna Cozmești am întîlnit 
o situație similară. Se știa că 
se poate începe prașila I la 
floarea-soarelui. Se făcea pla
nul însă ca această lucrare să 
înceapă abia peste două zile. 
La Vatra Pașcani pe tarlaua 
cultivată cu floarea-soarelui și 
pe cea cultivată cu cartofi, a- 
proape că nu poți deosebi 
plantele de buruieni. In gene
ral, în raionul Pașcani este ne
cesar să fie mult intensificat 
ritmul lucrărilor de întreținere 
a culturilor. Rezerva de avă și 
de hrană din sol nu trebuie 
să fie lăsată s-o „dijmuiască” 
buruienile. Toate forțele tre
buie mobilizate acum pe cîmp. 
Organizațiile U.T.M. să-i an
treneze zilnic la muncă în 
G.A.C. ve toți tinerii colecti
viști.

ereu ni-i dat să 
constatăm că tineri 
despre care nu am 
mai auzit se im
pun dintr-o dată 
atenției tuturor și 
să vedem, cu ochii

noștri, cum prin Vrednicia lor, 
prin rezultatele valoroase pe 
care le obțin in muncă, dau 
strălucire locului 
cesc, aduc faimă gospodăriei, 
satului, raionului. Unul din a- 
ccști tineri este și îngrijitorul 
mulgător Marin Tănase, de la 
gospodăria colectivă din Flo- 
rești, raionul Titu. Un nume 
care, în ultima vreme, a deve
nit cunoscut, familiar, multor 
îngrijitori mulgători din regiu
nea București. Marin 'Tănase, 
întreprinzător și hotărît, pri
ceput în zootehnie, a urmărit 
cu interes experiența încerca
tă de îngrijitorul mulgător Va
sile Cristea de la G.A.S. Andră- 
șești. Acesta din urmă luase în 
grijă vaca „Porumbița” de la 
G.A.S. Slobozia și printr-o în
grijire atentă și o hrănire rațio
nală, după toate regulile știin
ței, a reușit să obțină de la ea o

Unde mun-

„Porumbiței“

gospodării colective din raion. 
Primești ?

Marin să nu primească ? A 
dat el vreodată înapoi de la o 
treabă grea ? Nu e in firea lui. 
Firește că a primit. Nu i-a fost 
ușor să se despartă de vacile 
lui, recunoaște și el, acum. 
Cind au sosit vacile în gospo
dărie, slabe, neîngrijite, păreau 
că nici n-att ugere. Marin le-a 
privit îndelung intrebîndu-se 
dacă va reușit să scoată ceva 
de la ele. Tovarășii din gospo
dărie l-au încurajat, asigurîn- 
du-l de tot sprijinul lor. Și a 
început munca cu cele 12 sura
te ale „Porumbiței“...

Despre această muncă a po
vestit duminică celor peste 200 
de țărani colectiviști, îngriji
tori mulgători fruntași, din 
raionul Titu și din celelalte 
raioane ale regiunii București, 
care veniseră anume să vadă 
ce și cum a făcut Marin Tă
nase. A avut loc, deci la gos
podăria colectivă din Florești, 
un valoros și reușit schimb de 
experiență.

In ce constă noua experien
ță a lui Marin Tănase ? Cum 

a procedat el ? 
In primul rînd, 
a încercat să 
cunoască obice
iurile și „mof
turile" 
vaci în 
Toate 
vațiile 
notat.
seama 
îngrijirea 

animalelor.
să-i

In lanul cu griu de primăvară de Ia G.A.C. Mădăraș a apărut
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rapița. Combaterea ei cu ierblcid e o lucrare importantă, care

ajută la sporirea producției la hectar.

La grădina de legume a gospodăriei colective 
treu, raionul Marghita, lucrează mulți tineri, 
dintre ei iăcind ultima prașilă la varza timpurie.

ei va Începe în curînd.
Foto: N. BARBU și I. POPA

din Galoșpe- 
lată-i pe unii 

Recoltarea

mim

Cimentul — un insecticid ?■ a fabricile de ciment, pentru a se evita răspîn- 
direa unui praf fin în zona înconjurătoare, 
.există niște filtre electrice care captează acest 
■material. Din timp în timp, are loc acțiunea de 
desprăfuire, ceea ce duce la acumularea inti-un 
an a unor cantități de ordinul zecilor de mu 
de tone. a _ _ _ _____,___

In multe țări 
tru combaterea

.Ulic.
acest praf se folosește ca amendament pen- 
acidității solului. Și în tara noastră au în

ceput experiențe pentru a se 
stabili valoarea prafului de coș 
captat de filtrele electrice ale 
fabricilor de ciment, iar re
zultatele arată că există pers
pective de folosire a lui, deoa
rece s-au obținut sporuri de 
producție.

In ultima vreme, cercetătoa
rea sovietică L. P. Garviova a 
încercat o altă folosire a ace
stui rezid. Este vorba de com
baterea dăunătorilor care con
sumă frunzele plantelor agri
cole și în special frunzele po
milor fructiferi. In încercările 
făcute s-a constatat că odată 
cu frunza pe care insecta o 
consumă, odată cu mestecarea 
ei se înghite și o cantitate 
oarecare de praf. împreună cu 
saliva și cu sucurile intesti

nale, acest ciment îngreunează digestia, iar insectele, lar-
1

vele și omizile mor sau își pierd calitățile de reproducție 
(înmulțire). Așa, de pildă, în intestinele omizilor, fluturelui 
inelat se formează niște strangulații, iar în a 20-a zi de la 
consumarea prafului ele mor. La omizile viespei măru
lui, deși acestea nu mor după prăfuirea merelor cu praf 
de coș de la fabricile de ciment, nu are loc transforma
rea în insectă adultă, scăpînd astfel pomii de atacuri 
viitoare.

Tratamentul cu praf de ciment și cu praf de coș s-a în
cercat și în combaterea purecilor sfeclei, a viespei rapiței 
care atacă și muștarul și a păduchelui leguminoaselor apli- 
cîndu-se 45—47 kg praf la hectar în amestec cu produse fitb- 
sanitare pe bază de D.D.T. In aceste cazuri dăunătorii au 
fost distruși în proporție de 99 la sută.

Ținînd seama de valoarea economică a acestei metode, 
în țara noastră au început experiențe de verificare.

Pentru tinerii lucrători de pe ogoare, aplicarea acestei 
metode pe parcele experimentale poate constitui un mijloc 
de generalizare. In afară de dăunătorii amintiți, metoda 
poate 
varza 
atacă

Se
sau ciment curat, calculînd 40 kg/ha și altul în care cinci 
părți o constituie praful de coș sau cimentul, iar a șasea 
parte (6-7 kg)

fi aplicată în combaterea larvei albiliței care atacă 
și în combaterea larvei gîndacului de Colorado, care 
masiv cartofii.
pot face două loturi, din care unul cu praf de coș

să fie Heclotox, Detox, Duplitox etc.

adică acoperirea solului printre rîndurile de plante, cu dife-
rite materiale ieftine.

Avantajele mulcirii solului sînt: economia de apă, împie
dicarea dezvoltării buruienilor, menținerea în sol a Unei
temperaturi uniforme și feri
rea solului de tasare in urma 
ploilor repezi de vară. După 
cum arată cercetările, la aces
te avantaje se măi adaugă re
ducerea pericolului de îmbol
năvire a plantelor, in special 
de viroze și boli fiziologice.

In U.RS.S., mulcirea solului 
a început să se răspîndească 
mult în ultimii ani, pe Ungă 
frUnze, gunoiul păios, puzde
ria de cînepă și in se folosesc 
larg ; turba, paiele de rapiță,
pleava de orz Si de griu.

La ceapă, s-a constatat că în urma mulcirii, buruienile 
s-au redus dela 972 bucăți la fiecare metru pătrat, cîte 
erau pe parcela nemulcită, la 49 bucăți pe parcela mulcită.
In același timp, în loc de 423 zile-om cîte erau necesare pen
tru plivitul unui hectar, timpul s-a redus la 20 zile-om.

Prin aplicarea acestei metode, la morcovi s-aU obținut pro-
ducții cu 23 000—25 000 kg/ha mai mari decît pe parcelele
nèmulcite. La sfecla roșie sporul de producție a fost de peste
16 000 kg/ha.

In gospodăriile noastre Colective, cultivatoare de legume, 
folosirea metodei mulcirii poate contribui mult la obținerea 
unor producții mari și de calitate superioară, chiar și in 
condițiile culturilor irigate, cind mulcitul se aplică după 
udare dvihd rolul de a feri solul de pierderea umidității 
prin evaporare directă. Atunci cind se folosesc materialele 
locale amintite, singura grijă Care ne rămîne este aceea de 
a ne feri ca o dată cu mulcitul să nu aducem semințe de 
buruieni

3

Paiele

I
și pleava combat... 
buruienile ?

grădinile de legume, mai mult ca oriunde, can-n _
titatea de îngrășăminte organice și minerale care 
se aplică este mai mare. în același timp, pentru 
a se obține producții mari, consumul de apă este 
sporit. De aceea, problema economiei apei este 
de o importanță deosebită

O metodă simplă pentru păstrarea apei în sol 
și în același timp de combatere a buruienilor este mulcirea,

2

La ce folosește cenușa?
in cele mai vechi timpuri cenușa a fost folosită 
ca îngrășămînt datorită conținutului său ridicat 
în fosfor, potasiu și calciu.

Principalul element hrănitor din cenușă este 
potasiul, care se găsește în proporție de 8 la 
sută în cenușa din lemne, peste 10 la sută în 
cenușa din paie de grîu și secară și peste 25 

cenușa din paie de hrișcă și tulpini de porumb
și floarea-soarelui.

Fosforul se găsește în proporție de 2,5—11 la sută, iar
calciul în proporție de 35—40 la sută în cenușa de lemne 
și 18—19 la sută în cenușa din tulpini de porumb și floa
rea-soarelui.

Datorită acestor elemente hrănitoare, cenușa este un în
grășămînt bun pentru roșii, vinete, ceapă, ardei, gogoșari, 
viță de vie, pomi fructiferi, cartofi, sfeclă de zahăr etc. De 
asemenea, se poate folosi cu bune rezultate în cultura lu- 
cernei, trifoiului, sparcetei.

Pentru perioada actuală a 
muncilor agricole, folosirea ce- 
nușei trebuie limitată în zo
nele în care se mai fac ultimele 
însămînțări și mai ales în gră
dinile de legume unde se irigă. 
Se aplică 250—500 kg/ha, iar 
la vița de vie și pomi să dă pe 
intervalul care se întreține 
prin prașile, cultivații, grăpări 
etc.

De asemenea, se poate folosi
cu ocazia plantării de vară a 
cartofilor și în cultura de vară 
a castraveților.

Pentru asigurarea unor cantități sporite de cenușă vege
tală, acțiunea dé stringere a cenușei este necesar să devină 
o activitate colectivă și bine organizată, astfel ca in vară 
și în toamnă, o dată cu arăturile, să poată fi folosită ca 
îngrășămînt local valoros.

Ing. M. TOADER 
candidat tn științe agricole

Frunzuliță matostat 
Multe-n sate s-au schimbat 
Traiul ni-i îmbelșugat 
De necazuri am scăpat 
C-avem colective-n sat. 
Pentru că pentru tractor 
Pămintu-i mai roditor. 
Pentru ce ne-a dăruit 
Că ni-i traiul fericit, 
Mulțumiri i-aducem lui, 
Dragului, partidului.

★
) Bucurie, mîndră floare. 

Crescută din rod cu soare 
Tare mult te-am căutat 
Pînă ce de tine-am dat, 
Că te-au ascuns cei avuți 
La săraci să nu te uiți. 
Dar de cînd te-am întîlnit 
Și în casă ne-ai venit 
Bucurie, mîndră floare, 
Ai șters lacrimi și sudoare 
Și ne-ai dat și nouă soare, 
Și lumină și hodină 
Și trai bun la masă plină.

Frunzuliță de cicoare 
Azi în sat e sărbătoare

C-am urmat îndemnul lui, 
Dragului, partidului,
Arînd cimo fără hotare. 
Cu tractor cu cinci brăzdare...

★
Badea care-mi place mie 
Nu scrie-n cănțilărie,
Că scrie colea Pe lunci 
Cu tractoru brazde-adînci.
Și seamănă pe cimpie 
Ca pe-o coală de hîrtie 
D'intr-un bob să ias-o mie. 
Și-o să iasă rod bogat 
De bădița semănat 
Pe cimpia fără hat.
Dragă mi i, măi bade, mie 
Fata din gospodărie,
Că ea dacă mă iubește 
Știu că nu mă iscodește
Cîte vaci și cîți viței 
Am s-aduc în casa ei,
Cîte capre, cîte oi,
O să strîngem aminddl 
Cîți motani și cîte mițe
O să strîngem în cotruțe.

(Foicica- din regiunea Sucea
va cules de GRAȚIAN JU- 
CAN).

X. 4

producție mai mult decît du
blă. Adică, de la producția a- 
nuală de 2 100 litri lapte, „Po
rumbița“ a ajuns la o produc
ție anuală de 4 520 litri lapte. 
Experiența aceasta l-a făcut pe 
Marin Tănase ca și pe mulți 
alți îngrijitori să se frăminte 
zile-n șir. Cristea le dovedise 
tuturor că nu există vaci bune 
și vaci rele de lapte, ci totul 
stă în priceperea și dragostea 
de muncă a îngrijitorului. Am
bițios, dorind să arate de ce-i 
in stare, Marin a îmbrățișat 
experiența lui Cristea. Avea 
un lot de 12 vaci. își dădea 
seama că entuziasmul nu-i des
tul pentru ca această experien
ță îndrăzneață să aibă sorți de 
izbîndă. S-a pus pe studiu. 
Citea cărți și broșuri de spe
cialitate ca să-și ridice califi
carea profesională. îmbogățin- 
du-și mereu cunoștințele, el a 
început să aplice cu multă 
străduință metodele științifice 
de îngrijire și furajare a ani
malelor. Și iată că, după un 
an de zile, Marin a reușit să 
realizeze o producție medie pe 
cap de vacă furajată de 2 784 
litri lapte. Succesul acesta l-a 
încurajat. Dorința lui de a în
cerca o experiență proprie, la 
care se gîndise el multă vreme, 
a prins aripi. A cerut consi
liului de conducere al gospo
dăriei să i se dea în grijă vaca 
cu cea mai mică producție de 
lapte din gospodărie ! „Mă an- 
zajez s-o scot recordmană“ 
s-a prins el. Propunerea lui 
Marin a luat o altă întorsătu
ră. Ajungînd la raionul de 
oartid tovarășii au apreciat ini
țiativa lui Marin și s-au gîn- 
dit că pot porni O experiență 
îndrăzneață cu un mare efect 
economic și cu largi posibili
tăți de generalizare în toate 
gospodăriile colective :

■— Iți propunem să lei 
una ci 12 vaci cu cea mai 
bă producție de lapte din

nu 
sla-
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obser- 
și le-a 

ținut 
ele în 

Și 
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faci pe 
Asta știa 

din experiență pro-

A 
de

hrănirea 
tează mult, 
plac animalului. 
Marin <" . ___
prie. Încă din primele zile a 
acordat o mare atenție igienei 
corporale : le-a spălat la riu, 
le-a țesălat. Și în fiecare zi 
apoi le țesăla și le primenea 
așternutul. Totul se făcea după 
un program riguros științific. 
Tot după un program fix le 
hrănea. Avind sprijinul unor 
specialiști, Marin le-a întocmit 
rații diferențiate de hrană bine 
dozate în elemente nutritive. 
A folosit în hrănirea lor, fura
jele combinate. Rațiile creșteau 
în funcție de creșterea produc
ției de lapte și a greutății cor
porale. Marin respecta cu o 
precizie matematică orele de 
masă și orele de odihnă a va
cilor. Pe de altă, parte, el s-a 
străduit și a reușit să aplice 
rele mai înaintate metode știin
țifice ca : masajul ugerului 
înainte de fiecare mulsoare, a- 
plicarea a 3 mulsori pe zi și 
altele.

Încă un factor care crede el 
că a avut un mare rol a fost 
purtarea blinda, 
cu ele. Animalul 
mul prietenos.

Toate acestea, 
munca pasionată 
răspundere a lui Marin, au fă
cut ca, într-un an de zile, cele 
12 surate ale „Porumbiței“ să 
devină de nerecunoscut și ca 
înfățișare și ca producție de 
lapte. Bunăoară vaca „Cuca“, 
adusă de la G.A.C.-Bolovani a 
ajuns de la 1,5 litri lapte pe zi, 
la 16 litri. Vaca „Zambilica" 
de la G.A.C. Conțești de la 3 
litri de lapte a ajuns să dea 
18 litri de lapte zilnic. Și așa 
la fiecare din cele 12 vaci s-a 
înregistrat o creștere zilnică a 
producției de lapte cu 10—15 
litri. De la întregul lot, Marin 
Tănase, a obținut o producție, 
de 2 800 de litri pe cap de 
vacă furajată. Aceste cifre, la
conice, aride la prima vedere, 
dezvăluie munca însuflețită, 
pasionată, de un an de zile a

- tânărului îngrijitor de la Flo
rești. Este un succes de mare 
prestigiu. Valoarea experien
ței lui e și mai evidentă cind 
arătăm că ea a fost deja pre
luată de aproape 100 de îngri
jitori din regiunea București 
care o aplică, pînă în prezent, 
la peste 1 000 de vaci cu pro
ducții mici de lapte. Mulți 
dintre acești mulgători — tineri 
în majoritatea lor — au venit 
la Marin acasă, să-l cunoască 
și să le împărtășească din ex
periența lui. Felul cum le-a 
prezentat experiența lui — 
oaspeții au vizitat vacile lui 
Marin, grajdurile, au asistat 
la întocmirea unor rații de hra
nă — a demonstrat în mod 
grăitor rolul pe care factorul 
„om“ și condițiile de furajare 
și îngrijire îl au în sporirea 
producției 
de ce este 
ceea ce a 
grijitor.

VASILE CĂBULEA

prietenoasă 
prețuiește o-

alături 
și plină

de 
de

de lapte. Iată 
de preț și însemnat 
realizat tînărul în-

Marin Tănase prezintă oas
peților pe cele 12 surate ale 

„Porumbiței".

Răspunderea de a fi primul
(Urmare din pag. I)

care muncitor să considere gos
podăria ca propria sa casă și să 
se poarte în consecință. A te 
lega trup și suilet de unitatea în 
care muncești, a transforma 
problemele locului de muncă In 
problemele tale personale, de 
fiecare zi, aceasta consider că 
este prima condiție a succe
sului.

— Cum se desfășoară la go
stat Valea lui Mihai acest pro
ces de educație, cultivîndu-se 
tocmai această trăsătură proprie 
moralei comuniste ?

— Și această problemă are 
mai multe aspecte, ne previne 
directorul. Nu trebuie uitat că 
noi lucrăm aici In agricultură, 
iar problema pe care o discu
tăm are aici o culoare specifică. 
A educa muncitorii care să se 
simtă legați de gospodărie ca 
și oțelarul de cuptor, sau ca 
strungarul de mașina lui, este o 
treabă importantă, de mare răs
pundere... Pentru ca omul să 
simtă că gospodăria e casă lui, 
deci mai mult decît întreprin
derea Iui, a trebuit mal întli 
să-l mulăm cu casa lingă gos
podărie, în gospodărie, iar pen
tru aceasta a trebuit să-i asigu
răm condiții bune de viață. Sa- 
larlații noștri — mecanizatori, 
brigadieri, crescători de ani
male, mecanici, funcționari —

locuiesc în cadrul gospodăriei, 
la secțiile ei sau în Valea lui 
Mihai, în cartierul „gostatiști- 
lor" care s-a și înfiripat în ul
timii ani, cu sprijinul gospodă
riei. Am construit și amenajat 
In cadrul gospodăriei școli, 
puncte sanitare, unități comer
ciale, club, bibliotecă, terenuri 
sportive. Investițiile sociale din 
ultimii ani ating cifra de circa 
4 milioane lei. Numai anul a- 
cesta gospodăria noastră va 
cheltui circa 2 milioane din 
fondul de întreprindere realizat 
din depășiri, pentru construcția 
a 24 de apartamente cu 3 ca
mere și dependințe, destinate 
muncitorilor noștri.

— Aceasta constituie o te
meinică bază materială a legă
turii de care vorbiți...

—• Dar această bază, ne între
rupe directorul, a fost creată de 
muncitorii noștri, de tineretul 
nostru entuziast, prin a cărui 
muncă gospodăria noastră de 
stat a realizat beneficii și de
pășiri de plan an după an. Le
gătura sufletească dintre oame
nii noștri și gospodărie s-a ci
mentat tocmai în această mun
că, ea are la noi o tradiție cu 
care ne miiidrim. Este demn de 
știut, spre exemplu, că gospodă
ria noastră de stat, deși tînără, 
are de acum muncitori din tată 
în fiu. loan Lascovici este sala
riatul gospodăriei noastre încă

de Ia înființare. Fiul său, Ale
xandru, era pe atunci un copil. 
Dar dragostea față de gospodă
rie s-a transmis de la tată la 
fiu, iar băiatul, la început ca 
muncitor necalificat, a învățat 
meseria la locul de muncă, a 
devenit tractorist, ajungînd azi 
șeful secției mecanice de la noi. 
Gheorghe Szabados, fost vizitiu 
la grof, lucrează în gostat din 
1948, iar azi e brigadier viticol. 
Amîndoi băieții lui, Gheorghe și 
losif, au urmat exemplul tată
lui, s-au angajat la gospodărie, 
au învățat la școala noastră și 
au devenit tractoriști. Gheorghe 
e acum mecanic de întreținere 
la brigada de tractoare din care 
a făcut parte, losif conduce ma
șina cu pricepere și abnegație și 
obține rezultate bune. Toți lo
cuiesc în casele puse la dispo
ziție de gostat. Ca ei sînt mulți. 
Trebuie să vă spun că la noi, la 
Valea lui Mihai, s-a născut și a 
treia generație. Nepoții lui Las
covici baci, ai lui Szabodos și 
ai altor muncitori vîtstnici în
vață la școlile din cadrul gos
podăriei, pregătindu-se să-i ur
meze pe părinți. Atît la cursu
rile de calificare, cît și la cen
trul școlar agricol care are 
peste 300 de elevi și care pre
gătește mecanici, maiștri și teh
nicieni, învață mulți dintre fiii 
și nepoții muncitorilor noștri. 
Cu asemenea oameni, legați

trup și suflet de gospodărie, 
care consideră gospodăria ca 
propria lor casă, poți lesnb 
să înfrunți greutățile, abordînd 
cu curaj sarcinile mari pe care 
ni le-am propus. De aici și...

„...Mîndrfa de a fi 
primul“

Ca să înțelegem exact sensul 
acestei mîndrii, izvorîle din 
conștiința socialistă, tovarășul 
Szabo Emeric, insistă asupra 
semnificației fiecărui cuvint :

— Nu este nici cum vorba 
despre ambiția de ilustrare 
personală, despre vedetismul ci
frelor mari, asemenea porniri 
fiind străine celor mai mulți 
dintre muncitorii și tehnicienii 
noștri. Este vorba despre un lu
cru concret și precis. Sarcina 
încredințată nouă de partid este 
de a face din gospodăria noa
stră, ca și din toate gostatu
rile, un model de producție pen
tru celelalte unități agricole, 
contribuind în măsură maximă 
la sporirea livrărilor de cereale 
și produse-marfă pentru fondul 
centralizat de stat. Avem sar
cina să fim primii sau printre 
primii în producția de cereale 
ca și in producția animalieră, 
obținînd rezultate care să fie 
mereu mai bune de la an la an, 
constituind măcar în unele pri-



INFORMAȚII
• Marți dimineață a părăsit 

Capitala grupul de membri ai 
mișcării pentru pace și dezar
mare 
prind 
multe 
spre 
greci 
Ploiești, Muzeul „Doftana”, 
poi orașele Brașov, Cluj și O- 
radea.

din Grecia care între
it călătorie prin mai 

țări europene. In drum 
R. P. Ungară oaspeții 
vor mai vizita orașul 

a-

• La clubul muncitoresc 
„Siderurgistul” din Hunedoara 
s-a organizat o expoziție de 
fotografii artistice, realizate 
de membrii cercurilor de foto
amatori de la Combinatul si
derurgic. Cele 74 de lucrări 
expuse înfățișează aspecte din 
producție, peisaje industriale 
și locuri pitorești ale regiunii.

• Comedia ,,Adam și Eva” 
de Aurel Baranga, prezentată 
marți seara pe scena Teatrului 
Național „Vasile Alecsandri” 
din Iași a constituit cea de-a 
6-a premieră din actuala sta
giune a acestui teatru. Direc
ția de scenă a spectacolului a- 
parține Iui George Teodorescu, 
iar scenografia este semnată 
de Doris Jurgea.

• Compania dramatică fran
ceză „Theatre de la Cită” din 
Villeurbanne, care a întreprins 
un turneu de două săptămîni 
în țara noastră, a părăsit 
marți dimineața Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Sofia. Oas
peții au fost conduși la Gara 
de Nord de reprezentanți ai 
Comitetului de Stat peîitru 
Cultură și Artă și ai O.S.T.A.

Au fost de față reprezen
tanți ai legației Franței în R.i 
Romină.

p.

(Agerpres)

mecanizare
(Urmare din -pag. I)

de fricțiune de 100 tone. Acea
sta din urmă a dus la crește
rea productivității muncii de 
trei ori.

Firește, nu considerăm că 
s-a făcut totul pe linia depis
tării și folosirii tuturor rezer
velor interne. Sîntem convinși 
că în secția noastră mai există 
și alte surse. Ne gîndim, spre 
exemplu, la descongestionarea 
unuia din cele patru poduri 
rulante foarte încărcate 1« ora 
actuală. Aceasta O vom face 
pe bază de mică mecanizare, 
prin confecționarea unor ma
carale pivotante care să deser
vească agregatele cheie. La 
tratamentul termic va trebui 
să se dea o atenție deosebită 
așezării reperelor cu forme cît 
mai apropiate în scopul folosi
rii cît mai depline și raționale 
a capacității cuptoarelor.

O problemă esențială este 
conservarea și distribuirea 
S.D.V.-urilor în scopul gospo
dăririi lor mai raționale — în 
special a matrițelor. Va.trebui 
să acordăm o mai mare aten
ție așezării lor pe repere, sub- 
ansamble, agregate, în ordinea 
logică a folosirii lor. Problema 
se va rezolva definitiv odată 
cu terminarea construcției 
magaziei de S.D.V.-uri în curs 
de execuție. Dar chiar pînă 
atunci este necesar ca sculele 
și dispozitivele să fie păstrate 
în bune condiții fără a mai 
fi aruncate la întîmplare, așa 
cum din păcate mai procedea
ză unii tineri.

Am amintit cîteva din re
zervele de creștere a producti
vității munci în forje pentru 
oa, fiind cunoscute, organiza
ția U.T.M. să poată mobiliza 
Pe toți tinerii la valorificarea 
lor. Conducerea secției este 
convinsă că tinerii din forjă 
nu vor precupeți nici un efort 
pentru a aduce un aport și 
mai mare la îndeplinirea sar
cinii de creștere a productivi
tății muncii.

Calificarea superioară oferă 
fiecărui muncitor un cîmp larg 
de activitate. De aceea pentru 
Ioan Dicoi și Giinther Vlassok 
de la Uzinele „Independența" 
din Sibiu lucrul la planșetă a 
devenit un fapt obișnuit. Iată-i 
pe acești tineri lucrînd la „pro

iectul unei noi inovații".

vințe un model demn de urmat. 
Dar aceasta este și mîndria co
muniștilor noștri, a muncitori
lor noștri din toate ramurile.

— Cum se manifestă această 
mîndrie de a face gospodăria 
să devină prima printre veci
nele ei, adică această mîndrie 
constructivă de a fi primul ?

— Întrecerea socialistă este 
expresia ei directă, ea îmbră- 
cînd diferite forme. Printre trac
toriștii noștri s-a născut, spre 
exemplu, ideea de a face din 
fiecare parcelă lucrată de ei, a- 
dică pe întreaga suprafață o 
„vitrină", adică un model de 
producție, cartea de vizită a fie
cărui mecanizator, „Poftiți să 
vedeți vitrina mea, sau a mea 1" 
Această invitație, izvorîtă din 
mîndria de a ști că munca ta e 
un model, mi-o adresează zilnic 
mulți dintre mecanizatorii noș
tri, în drumurile pe la brigăzile 
pe unde merg. Ce înseamnă a- 
ceasta, care este tîlcul „vitri
nei" ?. Intr-o vitrină se poate 
vedea tot, nimic nu este ascuns, 
totul îți apare clar, oferindu-se 
examenului imediat. Poftim, nici 
un bolovan, pămîntul e mărun- 
țit fir cu fir, rîndurile sînt trase 
cu linia, nici o abatere tot la
nul, nici o buruiană pe întreaga 
suprafață I A găsi un cusur în
tr-o „vitrină" înseamnă că vi
trina s-a compromis, iar asta e 
o rușine pentru acel ce 
puhde de ea. Dar ca să j 
da producțiile mari pe 
le-am obținut pînă acum , 
care ni le-am propus în conti
nuare trebuie ca tot anul ogoa- 
jele să fie vitrină, indiferent de

Viitorii muncitori

se pregătesc temeinic
u fiecare an, de pe 
băncile Școlii profe
sionale „7 Noiem
brie” din Craiova 
care funcționează 
pe lingă Uzina de 
mașini ți unelte a-

gricole cu același nume, ies sute 
de muncitori calificați. Mulți 
tineri care aU absolvit cu 
ani în urmă această școală silit 
acum fruntași în producție, maiș
tri, ingineri. înzestrată cu ate
liere de lăcătușerie, strungărie, 
forje, bine utilate, săli de clase 
spațioase, școala oferă elevilor 
condiții minunate de pregătire.

Nu de mult, elevul Alexandru 
Vasile a trimis redacției o scri
soare în care ne vorbea despre 
experiența bună acumulată de 
organizația U.T.M. din școală 
în ceea ce privește mobilizarea 
elevilor la învățătură, Ia prac
tică. Iată-ne pe urmele ei .

Pentru a ilustra măi bine a- 
eeastă preocupare ne-am oprit la 
clasa a III-a B, matrițeri, unde 
notele care predomină sînt cele 
bune ți foarte bune. Un rol im
portant în obținerea acestor re
zultate îl are biroul organiza
ției U.T.M. pe clasă care ține o 
strînsă legătură cu dirigintele 
clasei. O problemă care a stat 
în atenția comitetului U.T.M. pe 
școală, a conducerii școlii, a fost 
și aceea de a trezi la elevi in
teresul pentru învățătură. Nu e 
tot una dacă închei anul școlar cu 
note de 5 sau 10. De aceea, în a. 
dunările generale U.T.M. aii fost 
dezbătute probleme legate de în
vățătură, de profilul viitorului 
muncitor. La începutul acestui 
trimestru, de exemplu, a ăVUt loc 
o adunare generală U.T.M. unde 
s-au discutat rezultatele obținu
te de elevi la învățătură pe al 
doilea trimestru. Toți cei care au 
luat cuvîntul au combătut faptul 
că mai sînt unii elevi care nu 
pun învățătura pe primul plan. 
Elevii Lupu Gheorghe, Popa Ion 
ți alții au amintit de mai mul
te Ori numele lui Fota Constan
tin care e singurul corijent din 
clasă. Fota e dintr-o comună din 
apropierea Craiovei. De multe 
ori întîrzie Ia ore, la practică, pe 
motivul că pierde mașina. După 
ce va termina școala, el va lu
cra în producție ca matrițer. 
Oare ce meseriaș va fi el cînd Ia 
materia de bază, tehnologia me
seriei, are media patru ? — s-au 
întrebat colegii lui. Atunci, în a- 
dunarea generală s-a luat hotărî- 
rea ca cel mai bun elev din cla
să, Vîlceanu Marin să-i arate lui 
Fota cum reușește el să obțină 
numai note de 9 și 10.

în afară de aceasta au fost 
organizate ți alte acțiuni. Spre 
exemplu, încă de la începutul 
anului școlar cadrele didactice 
au fost invitate să vină în mij
locul elevilor, în afara orelor de 
curs, pentru a Ie explică cum 
să-și ia notițe, cum să se pregă
tească pentru 
aceste 
vățat 
dintr-o expunere, au învățat să-și 
planifice mai bine timpul «fec-

Din 
în-

a doua zi. 
discuții elevii au 
• ă extragă esențialul

tăt studiului. Colectivul 
sfei și-a îndreptat mai mult 
atenția spre elevii oare au obți
nut note mici

Incepînd din a doua jumăta
te a trimestrului II, pentru ele
vii cu note de 5 și 6 s-au or
ganizat meditații speciale sub su
pravegherea unui profesor. La a- 
eeste meditații elevii își fao 
temele pentru a doua zi, apro
fundează unele probleme neîn
țelese la ore.

De asemenea, cu cîtva timp în 
urmă erau unii elevi care cre
deau că e Suficient să treacă din- 
tr-un an într-altul, indiferent cu 
ce note. Printre aceștia se nu
măra și Ilie N. Iile care făcea 
parte Și din echipa de handbal a 
școlii. El socotea că dacă e un 
bun sportiv poate să neglijeze 
învățătura. Organizația U.T.M., 
dirigintele au combătut această 
mentalitate. Acum elevul respec
tiv face și sport, dar învață și 
bine.

Cu Ion Ungureanu au fost în
cercate, de asemenea, mai multe 
metode de a-1 ajuta dar, niciuna 
nu a dat rezultatele dorite. A stat 
de vorbă eu el dirigintele olăsei, 
a fost chemat Ia Școală tatăl lui, 
dar degeaba. într-o zi, însă, Un- 
gureanu a venit la secretarul or
ganizației U.T.M. și a cerut să fie 
și el primit în rîndurile organi
zației. Secretarul i-a arătat că un 
utemist trebuie iă fie un exem
plu bun de urmat, ori el?... După 
această discuție, lâ care au par
ticipat și alți elevi, Ungureanu 
ți-a dat seama cită dreptate au 
tovarășii lui. Tot mai des îl pu
teai vedea cu creionul în mînă 
aplecat asupra cărților și caiete
lor. Roadele studiului temeinio 
nu s-au lăsat așteptate. Acum 
el se numără printre elevii frun
tași, iar utemiștii l-an primit în 
rîndurile lor.

O strînsă legătură a ținut 
școala, organizația U.T.M. și 
cu părinții elevilor informîndu-i 
despre situația fiilor lor la în
vățătură, despre felul cum se 
comportă etc.

Cunoștințele teoretice acumu
late Ia orele de curs sînt de un 
real folos elevilor în uzină, unde 
fac practică. Meseria de matri- 
țer e frumoasă, dar în același 
timp ți pretențioasă. De aceea, 
încă de la începutul anului, e- 
levii au fost repartizați pe lin
gă cei mai buni muncitori din u- 
zină. Maiștrii, inginerii, muncito
rii cu o înaltă calificare din sec
ție, urmăresc îndeaproape practi
ca ueenicilor care peste un an vor 
veni să lucreze alături de ei. De 
fapt, aici, în uzină se formează 
viitorul muncitor. De felul cum 
sînt îndrumați aceștia de a pă
trunde cît mai bine tainele mese, 
riei va depinde modul cum vor 
lucra mai tîrziu. Pînă Ia sfîrțitul 
anului școlar a mai rămas un timp 
destul de scurt. De aceea, organi
zația U.T.M. ți-a propus să inten
sifice ți mai mult munca pentru 
ca fiecare oră să fie folosită pen. 
trn studierea ți aprofundarea 
materiilor predate la cursuri.

M. GHITULICA

Foto I 'AGERPRBt
Vedere generală a noului stadion din orașul Roman, construit în mijlocul noului ansamblu de blocuri

■

fPORT•fPORT fPORT
Păcii“

După o zi de re- 
păus, cea de-a 16-a 
ediție a marii 
competiții cicliste 
„Cursa Păcii” a 
continuat cu etapa 
11-a Zielona Gora- 
Gorlitz, în cursul 
căreia s-a intrat

pe teritoriul R. D. Germane.
Deși s-a pedalat destul de 

vioi (medie orară 40,200 km) e- 
tapa a fost în general calmă. 
Traseul cu numeroase urcu
șuri a fost parcurs cu ușurin
ță de marea majoritate a ci
cliștilor. Sprintul cu premii 
din localitatea Sprotaka (km 
84) a fost cîștigat de belgianul 
Hasseldonck, urmat de romî- 
nul Ardeleanu și italianul 
Andreoli. Cu 10 km înainte de 
sosire, Kapitonov ia cursa pe 
cont propriu și sosește deta
șat pe stadionul din Gorlitz. 
Timpul învingătorului a fost 
de 4h 16’20”. La 8 secunde, pe 
locul doi, a sosit Grassi, la 12 
secunde Lefranc și la 37 se
cunde grosul plutonului în 
care se aflau toți cei șase a- 
lergători romîni.

Clasamentul general indivi
dual după 11 etape: 1. Verhae- 
gen (Belgia) 44h 27’56”; 
Ampler (R.D.G.) la 32”. 
Vyncke (Belgia) la 1’50”; 
Gavliczek (R.P.P.) la 3’23”.
Cerepovici (U.R.S.S.) la 4’16”; 
6. C. Dumitrescu (R.P.R.) 
4’20”. 7. I. Cosma (R.P.R.)
4’30”.

Clasamentul general pe
chipe: 1. R. P. Polonă 135h 
56’39”; 2. Belgia la 3’47”; 3.
U.R.S.S. la 6’05” ; 4. R. D. Ger
mană. la 7’29”: 5. Italia la
12’09”; Romînă la
14’01”.

2.
3.
4.
5.

la 
la

e-

întrecerile finale PE SCURI

ale studenților bucureșteni
îmbătă și duminică 
s-a desfășurat în 
Capitală cea de-a 
Xll-a ediție a cam
pionatelor univer
sitare de atletism, 
faza pe centrul

București. Această competiție 
atletică, devenită tradițională, 
a reunit la start peste 300 de 
studenți, reprezentanți ai celor 
12 institute de îhvățămînt su
perior din Capitală.

încă de la faza pe institut, 
care prin organizare și număr 
de participanți a întrecut edi
țiile anterioare, se prevedea a- 
nul acesta unul dintre cele mai 
disputate concursuri de pînă' a- 
cum.

Așa cum era de așteptat și 
întrecerile finale ale atleților 
studenți bucureșteni ne-au ofe
rit rezultate valoroase. Din foile 
de concurs desprindem cîteva 
performanțe care se situează 
printre cele mai bune obținute 
anul acesta în țara noastră. Ne 
referim la performanța de 2 m 
la săritura în înălțime obținută 
de Spiridon Alexandru de Ia 
I.C.F. sau la 7,21 m cucerită de 
Albrecht Herman I.C.F. la sări
tura în lungime.

Iată și cîteva rezultate pro
mițătoare : 100 m — Cibu Ion 
I.C.F. 11”,2; 400 m — Todea 
Septimiu I.C.F. 50”,2; 800 m
Jirisea Vasile Universitate 
2,01”l; triplu salt — Vlădescu 
Dan I.C.F. 14,90 m; prăjină — 
Simionescu Eugen I.C.F. 3,90 
m; greutate — Schnell Constan
tin I.C.F. 14,57 m. Din între
cerile feminine: 100 m Boran- 
gic Olga I.C.F. 12”,9; 800 m. 
Stanciu Rodica Universitate 
2,32”li lungime Miliadis Mar
gareta I.C.F. 5,68 m. Concursul 
ne-a rezervat și unele aspecte 
negative. Neașteptat de slab 
s-au prezentat în acest concurs 
aruncătorii șî aruncătoarele de

disc care nu au depășit 37 m 
și respectiv 38 m.

întrecerea pe echipe a fost 
dominată de reprezentanții 
I.C.F. care au cîștigat atît la 
băieți cît și la fete.

După cum reiese din clasa
mente, întrecerea pe echipe la 
băieți a fost mai echilibrată, în 
schimb la fete a fost dominată 
net de reprezentantele I.C.F. - 
ului. Dacă am face un calcul a- 
dunînd punctele realizate de 
atletele tuturor celorlalte 
stitute participante vedem
suma lor nu depășește cifra re
alizată de prima clasată. (I.C.F.

in-
că

A Xll-a ediție 
a campionatelor 

universitare 
de atletism

142 p, iar selecționata celor 11 
institute 99 p).

Acest calcul ne permită să 
tragem concluzia că atletismul 
este încă insuficient dezvoltat 
în rîndul studenților din Bucu
rești.

Evident, în primul rînd se 
constată că atletismul studen
țesc n-are încă o corespunză
toare bază de masă. Această la
cună ar putea fi lichidată dacă 
un număr și mai mare de stu- 
denți bucureșteni ar fi antre
nați la practicarea atletismului 
prin competiții desfășurate la 
nivelul anilor de studii, al fa
cultăților. Asemenea întreceri 
deschid gustul tinerilor studenți 
pentru atletism, oferă un bun 
prilej de depistare și de selec
ționare a elementelor talentate. 
Toamna, mai ales întreceri de 
acest gen cum este „Cupa ani
lor I” — care se bucură de fru
moasă tradiție la Universitate 
— înlesnește efectiv cunoaște-

rea studenților pasionați de 
atletism, Cu reale 
în cucerirea unor 
valoroase.

De asemenea, se 
o necesitate pentru propagarea 
atletismului în rîndurile stu
denților, creșterea numărului 
de grupe studențești care să 
practice atletismul în cadrul 
normei de educație fizică. Aci, 
în murica de îndrumare a stu
denților mai ales a celor din a- 
nul I, un rol hotărîtor revine 
asistenților cu sau fără specia
lizarea atletism. In acest sens, 
asistenții de educație fizică sînt 
datori să atragă mai cu seamă 
elementul feminin în practi
carea acestui sport.

întrecerile recente al,e at
leților studenți din București 
se bucurau de mai mult succes 
dâcă erau programate lă înce
putul lunii măi. Acuiii, studenții 
sînt în plină sesiune de exa
mene. în ultima săptămînă, cum 
era și firesc, ei au preferat an
trenamentelor pregătirea pen
tru examene.

în cea de-a II-a zi de concurs 
cîțiva atleți nici nu s-au pre
zentat la startul unor probe 
pentru că în aceiași zi aveau 
examene. Conform regulamen
tului competiției această fază 
trebuia desfășurată pînă Ia 5 
mai. Evident în stabilirea aces
tor zile pentru întrecerea pe 
Capitală s-a greșit. Consiliul 
U.A.S. din București avea da
toria să colaboreze mai atent 
cu federația de specialitate în 
fixarea datei de desfășurare in- 
trucît 18-19 mai a găsit majori
tatea studenților în perioada 
colocviilor și a examenelor.

Cu toate acestea sperăm că 
studenții bucureșteni vor repre
zenta cu cinste orașul în finala 

țară a acestor campionate.

perspective 
performante

1
impune ca

• Duminică 
pe stadionul 
„23 August” 
din Capitală a- 
matorii de fot
bal vor pute* 
urmări două 
importante in-

tîlnirl oontînd pentru campio
natul categoriei A. De la oră 
15,30 Rapid va juca cu Pro
gresul București, iar de la ore
le 17,15 va începe jocul Dina
mo București—Steaua.

• Simbătă șl duminică «e desfă
șoară pe poligonul dB la Tunari 
Întrecerile competiției de tir „Cu
pa țărilor latine“ la care participă 
spòrtivi din Franța, Italia, Mòna
co, Portugalia și R. P. Romină. 
Programul de sîmbătă care începS 
la orâ 8, cuprindă următoarele 
probe : pistol viteză (manșa I), 
armă liberă calibru redus 60 focuri 
(culcat) și pistol precizie. Dumini
că dimineața au loc probele de 
pistol viteză și armă liberă calibru 
redus 3x40 focuri.

• Meciurile desfășurate în ziua 
a treia a „Dinamoviadei“ de volei 
de la Moscova s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : masculin : 
Gwardia Varșovia-Dynimo Berlin 
3—0 ! Dinamo București-Spartak 
Sofia 3—1 . Ruda Hvezda Praga- 
Dosza Budapesta 3—1. Plttă acuta 
Gwardia a obținut trei victorii 
consecutive.

Feminin : Gwardia Varșovia- 
Dynamo Berlin 3—1 ; Dosza Buda. 
pesta-Ruda Hvezda 3—0 f Spartăk 
Sofia-Dinâmo București 3—1.

• După o zi de odihnă ău fost 
reluate Intîlnirile din cadrul tur
neului final al campionatului mon
dial masculin de baschet de la 
Rio. în principalul meci al zilei 
s-au întîlnit echipele Braziliei și 
Iugdslăviei, neînvinse pînă atunci. 
Au cîștigat cu «corul da 90—71 
(51—27) baScHătballștii btăz.ilieni. 
Echipă franței a Întrecut cu scorul 
de 67—83 (30—24) echipa Italiei.

Foto : O. PLECAN

ALEXANDRU BIZIM 
maestru al sportului (Aterprês)

de

de Oana Di- 
Chiuaru ih- 
comunicare

Teatrul Satiric Muzical „C. I. Tânase"

a unui 
care se 
actuali-

• răs- 
putem 

cate 
și pe

condițiile atmosferice, indife
rent de greutăți. Cît spațiu deci, 
pentru abnegație, pentru inven
tivitate, pentru priceperea de a 
folosi bine și cu mare randa
ment fiecare clipă de lucru !

— In această întrecere au a- 
părut și s-au distins mulți ti
neri...

— Apar și se disting în fie
care zi. Bineînțeles, la noi re
zultatele se pot socoti în mod 
exact, după producțiile anuale. 
Dar avem tineri care s-au 
stins an după an. An după 
loturile pe care muncește 
tractorul mecanizatorul Piro 
mas sînt o vitrină. In „vitrinele" 
lui s-au obținut anul trecut 
4 000 kg de grîu și 6 000 kg de 
porumb-boabe la hectar. La 
fel de bune, ia fel de frumoase 
sînt și „vitrinele" mecanizatori
lor utemiști Gheorghe Modos 
și Ștefan Hager cum și ale ute- 
mistului Ștefan Pink, cate a 
realizat planul în această pri
măvară în proporție de 105 la 
sută. Inițiativa tractoriștilor ar 
putea fi extinsă și va fi extinsă. 
Fiecare saivan de oi, fiecare 
grajd cu vaci în lactație, fie
care îngrășătorie pentru porcine 
sau coteț de păsări poate de
veni o vitrină, un model de pro
ducție. întrecerea pentru acea
stă demnitate descoperă zilnic 
noi rezerve, noi posibilități prin 
fructificarea cărora gospodăria 
noastră face zilnic pași înainte. 
Mîndria de a fi primul are însă 
și răspunderile ei, poate chiar../

Răspunderea 
de a fi primul

di-
an, 
cu 

Ta-

— Ce trebuie să înțelegem 
prin această răspundere ?

— Trebuie să înțelegem obli
gațiile care decurg din ea. Aici 
nu încap orgoliile personale. 
Rezultatele mai slabe obținute 
de un tovarăș al tău din cadrul 
gospodăriei sau din alte gospo
dării, se răsfrîng implicit și a- 
supra ta. Insuccesul altora are o 
pondere destul de însemnată în 
succesul tău, îl înjumătățește, 
iar uneori îl clatină chiar. Ca 
să obții pe toată suprafața cul
tivată cile 4 000 de kg de grîu 
la hectar sau peste 5 000 kg de 
porumb-boabe, înseamnă că toți 
trebuie să lucreze la iei de bine, 
sau unul mai bine decît altul. 
„Vitrinele" tractoriștilor noștri 
sînt de aceea supuse unui con
trol tovărășesc reciproc. Ai 
obligația să semnalezi tovarășu- 
șului tău orice deficiență, orice 
abatere, orice greșeală obser
vată, ajutîndu-1 s-o remedieze 
și determinînd în acest fel soli
daritatea mersului înainte cu 
pas egal. Aceasta te obligă să 
faci din experiența ta înaintată 
un bun al tuturor, s-o comurtici 
imediat, s-o faci larg răspîndită, 
să-i ajuți pe ceilalți s-o folo
sească. Iar această metodă o fo
losim nu numai în relațiile noa
stre de la brigadă la brigadă, 
sau de la secție la secție, ci și 
în raporturile cu unitățile ve
cine. Nu de mult, spre exemplu, 
vecinul nostru, gostatul Secu- 
ieni și-a trimis oamenii în re-

petate rîndun pentru a studia 
experiența noastră în problemă 
furajării turmei de oi. Ne-am 
ocupat de oaspeți în mod spe
cial, deși asta ne-a cerut timp 
și alergătură. Rezultatul: apli- 
cînd experiența noastră, cei de 
la Secuieni au ridicat producția 
de lină de Ia 5,4 kg, la 8 kg pe 
cap de oaie, într-un singur an.

— O întrebare personală: 
cînd învățați ?

— Invățînd, răspund proble
melor noastre de producție care 
sînt mereu mai multe și mai 
complexe. Nu ajunge experien
ța, fiindcă o experiență îmbătrî- 
nește, iar la un moment dat de
vine rutină. Ca să mărești pro
ducțiile trebuie să încerci, să 
cauți, să experimentezi. Dar 
pentru asta trebuie să citești, 
să înveți, să înveți tot timpul. 
E o datorie zilnică. Nu poți să 
n-o îndeplinești, oricît de greu 
ar fi...

L-am găsit pe Szabo Emeric 
„în concediu". De fapt, nu ple
case din Valea lui Mihai și n-a 
părăsit gospodăria. Se odihnea 
ieșind pe cîmpurile primăvăra- 
tice, privind „vitrinele" mecani
zatorilor lui, cercetînd turmele 
de miei merinos, contemplînd 
livezile gospodăriei. Intre 
timp... între timp cîte nu sînt 
de făcut ?

Totuși eroul 
în acest chip 
bucure practic 
cil împlinite,

rezența pe scena 
estradei 
personaj 
numește 
tatea (fie ea și în
tr-o rochie de pa
iete „ca la revis

tă 1”) este de bun augur.
Spectacolul „Ca la revistă” 

constituie, fără îndoială, încă 
un pas al estradei pe calea a- 
propierii de actualitate. Con
ceput ca un dialog cu viața, 
cu actualitatea, „Ca la revistă” 
se bucură de un meritat suc
ces în fața spectatorilor. In 
anii trecuți, cronicile de spe
cialitate remarcau adeseori 
tendințele luptelor cu „morile 
de vînt” în criticile adresate de 
pe scena estradei. Probleme 
minore deveneau false proble
me mari. Ascuțișul satirei era 
îndreptat împotriva vechii 
mentalități a unor taxatori de 
tramvai, ospătari, frizeri care 
primesc bacșiș etc. „Ca la revi
stă” își propune să rezolve o 
arie critică mai largă.

Remarcăm cu plăcere în „Ca 
la revistă” fantezia regiei 
semnate de B. Fălticineanu și 
N. Frunzeti în punerea în sce
nă a melodiilor „Nu poți uita”, 
„Sînt navigator”, „Mi-ești 
dragă”, „E primăvară”. în bu
cata „Poezie, poezie” își dau 
mina nu numai muzica și dan
sul dar chiar și proiecțiile ci
nematografice care dezvăluie 
farmecul unic al frumuseții 
noului peisaj bucureștean. 
(Autorul cere iertare pentru 
eventuala transcriere greșită 
a titlurilor melodiilor eviden
țiate. Vina însă nu-i aparține

din simplul motiv că direcția 
teatrului nu s-a îngrijit de e- 
ditarea unor programe care să 
stea la dispoziția spectatori
lor). Păcat numai că melodiile 
rămîn șterse pentru ascultător, 
trăind asemenea unor efemeri
de doar în timpul spectacolu
lui. Revista, se știe, trebuie 
să aibă muzică nu numai mul
tă, dar și bună. Ea trebuie să 
devină o tribună a cîntecului 
frumos astfel ca spectatorul 
părăsind sala de teatru să

nat nodului petrochimic Bor- 
zești — Onești — și care tre
buia să devină unul din ca
petele de afiș ale spectacolului 
— e tratat formal, într-o ma
nieră tehnologică. Dansul e 
monoton intr-un decor mo- 
horît care nu ne duce nici o 
clipă cu gîndul la transparența 
luminoasă a unei uzine mo
derne de fibre sintetice, ca 
cea de la Săvinești. Momen
tele vesele ale revistei, susți
nute de cunoscuți actori

În Editura științifică

și-a luat răgaz 
original, să se 
de bucuria mun-

In Editura științifică au 
văzut lumina tiparului o serie 
de interesante lucrări. Amin
tim printre acestea : ,,Heraclit 
din Efes” de Ion Banu, „Mi
hail Kogălniceanu — contri
buții la cunoașterea vieții, ac
tivității și concepțiilor sale” 
de Virgil Ionescu și „Repeta
bilitatea în procesul dezvoltă
rii” de B. M. Kedrov.

De asemenea, au mai apărut 
în colecțiile editate de Consi
liul pentru răspîndirea cunoș
tințelor cultural-șt'iințifice și 
Editura științifică : „Omul ză
mislește puterea diii povești” 
de D. Todericiu, „Marele mag
net — pămîntul” de Radu Nor 
etc,

poarte cu el nenumărate me
lodii noi pe care să nu le mai 
poată uita.

Coregrafia revistei este în
grijită. Ansamblul de balet, tî- 
năr și talentat, își aduce con
tribuția la nota de prospeți
me și optimism a revistei fiind 
de un real folos melodiilor 
prezentate în spectacol, pe 
care adeseori le scoate din a- 
nonimat. Nu întotdeauna însă 
dansurile prezentate sînt re
zolvate cu fantezie. Un mo
ment coregrafic ca cel închi-

estradă ca Horia Șerbănescu, 
Radu Zăharescu, Didi Ionescu, 
Cornelia Teodosiu, Puiu Căli- 
nescii, Antonescu-Cărăbuș și 
alții punctează spectacolul cu 
nenumărate explozii de rîs ale 
publicului. Trebuie să spunem 
însă că nu întotdeauna rîsul e 
obținut cu mijloace de ținută 
artistică. Momentul vesel care 
se petrece la maternitate e pe
nibil, face loc vulgarităților și 
prostului gust.

Personajul actualitatea și 
personajul revistă sînt inter-

pretate cu vervă 
amandi și Paula 
tr-o permanentă 
cu sala, creîndu-se o punte vie 
între viață, scenă și spectator. 
Credem însă că autorii textu
lui nu au fructificat îndeajuns 
posibilitățile pe care le ofereă 
acest triplu dialog.

Luigi Ionescu, aflat în plină 
maturitate a mijloacelor sale 
vocale e nedreptățit de bucă
țile pe care le cîntă, iar Aida 
Moga se remarcă prin certe 
posibilități cupletistice.

Mergînd pe linia dialogului 
cu actualitatea enunțată de 
spectacolul „Ca la revistă”, ne 
permitem să formulăm o su
gestie. Pentru întărirea carac
terului „publicistic” al revistei 
ar fi poate util ca pe parcursul 
spectacolului să fie schimbate 
unele momente pe care viața 
le depășește, cu altele noi, la 
ordinea zilei. în acest sens 
poate că n-ar fi rău dacă în 
cadrul spectacolului ar exista 
rubrica „foiletonul săptămînii” 
scris de cei mai talentați autori 
de satiră și care să dezbată 
săptămînal o problemă de 
mare actualitate internă sau 
externă.
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Concurs de admitere 4:
în școala de impiegați de mișcare

Pentru pregătirea de cadre necesare funcției de impiegat 
ț de mișcare C.F.R., s.e va ține la Grupul școlar C.F.R. din Ca

lea Grivițci 343 București, concursul de admitere în Școală.
Durata de școlarizare este de 11 luni și 15 zile.
Se pot prezenta la acest concurs, candidați care au studii 

medii (XI clase) cu sau fără examen de maturitate sau studii 
x echivalente. Vîrsta între 18—35 ani inclusiv, 
f Se poate acorda, de la caz la caz, și dispensă de vîrstă. 
t înscrierile se primesc în fiecare zi între orele 7—15 
. Grupul școlar C.F.R.-București, cît și ’ ‘ "
j rată, cea «hai apropiată, unde se pot 
J detaliate.

Actele necesare înscrierii sînt :
— Actul de studii în original;
— Actul de naștere în copie legalizată ; 

ț — Dovada de starea materială a candidatului și a nărin-
♦ ților săi;
. — Autobiografia și cererea de înscriere ;
4- — Se primesc candidați din toate localitățile ce cad în
t raza de activitate a Bir. Regionale C.F.R. București în afară 
I de orașul București.

Concursul constă din o probă scrisă și oral Ia Limba ro
mînă și Matematici.

Pe timpul școlarizării, elevii vor primi o bursă lunară de
♦ 500 lei.♦ I

. . . . ................................................... ...... . . .

> Ia 
la stația de cale fe- 
obtine și relații mal
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MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Guvernul U.R.S.S. a adresat 
guvernului S.U.A. p notă în 
legătură cu staționarea în Ma
rea Mediterană a submarine
lor atomice americane dotate 
cu rachete „Polaris".

în notă se propune ca în
treaga regiune a Mării Medi- 
terane să fie declarată zonă 
în care să nu existe arma ra- 
cheto-nucleară. Guvernul 
U.R.S.S. este gata să-și asume 
obligația de a nu dizloca în a- 
pele acestei mări arma nu
cleară și mijloace de transpor
tare a ei, dacă și celelalte state 
își vor asuma aceeași obliga
ție.

Dacă această regiune va fi 
declarată zonă în care să nu 
existe arma racheto-nucleară, 
se spune în notă, în acest caz 
U.RîS.S. este gata ca împre
ună cu S.U.A. șî celelalte țări 
occidentale să dea garanții si
gure că, în cazul vreunor com- . 
plicații militare, regiunea Mă
rii Mediterane va fi conside
rată ca regiune aflată în afara 
sferei de folosire a armei nu
cleare.

Punerea în aplicare a planu
rilor privind staționarea în 
regiunea Mării Mediterane a 
submarinelor atomice ameri
cane dotate cu rachete „Pola
ris”, se subliniază în notă, 
demonstrează încă o dată că 
grija pentru preîntîmpinarea 
războiului termonuclear sau 
cel puțin pentru micșorarea 
primejdiei izbucnirii unui ase
menea război este străină po
liticii S.U.A. și a unor aliați 
ai lor. Puterile dominante în 
N.A.T.O. atrag în orbita pre
gătirii războiului nuclear încă 
o vastă regiune cu o populație 
de . aproximativ 300 milioane 
de oameni.

Asemenea acțiuni intensifi
că nemăsurat de mult primej
dia ca Marea Mediterană și 
țările riverane să devină tea
trul unor acțiuni militare pus
tiitoare. Submarinele dotate cu 
rachete „Polaris” care navi
ghează de-a lungul litoralului 
țărilor mediteranene duc la 
lărgirea zonei de pe care s-ar 
putea efectua un atac nuclear 
și prin urmare extind, de 
asemenea, sfera geografică a 
aplicării contramăsurilor, ine
vitabile în acest caz, cu sco
pul de a face inofensive punc
tele de sprijin ale agresiunii 
— se spune în notă.

în notă se arată că introdu
cerea în Marea Mediterană a 
navelor militare ale N.A.T.O. 
avînd la bord arma nucleară, 
pune statele a căror securitate 
este amenințată de blocul 
nord-atlantic în fața necesi
tății de a lua contramăsuri de 
apărare eficiente. Statele iubi-

ADDIS ABEBA « — Trimiiul 
special Agerpres Al. Gheorghiu 
transmite :

La 22 mai începe Ia Addis A- 
beba conferința șefilor statelor 
independente din Africa.

La 21 mai miniștrii de externe 
ai celor 31 de state africane in
dependente participante la con
ferință s-au întrunit într-o ultimă 
ședință pentru a aproba reco
mandările ce vor fi prezentate 
conferinței conducătorilor de 
state.

ADDIS ABEBA 21 (Ager
pres). —

La propunerea delegației 
guineeze la conferința de Ia 
Addis Abeba a miniștrilor A- 
facerilor Externe ai statelor 
africane independente, la 21 
mai s-a adoptat hotărîrea de 
a se trimite președintelui 
S.U.A., Kennedy, o telegramă 
de protest împotriva discrimi
nării rasiale în statele din su
dul S.U.A. Reprezentanții ță
rilor africane îi cer președin
telui Kennedy să intervină 
pentru a se pune capăt sama
volniciilor pe care le comit ra
siștii la Birmingham.

toare de pace nu vor avea o 
altă soluție decît de a ține în 
obiectivul mijloacelor ■ lor de 
contralovitură traseele pe care 
se deplasează submarinele a-i 
tomice precum și țărmurile ță
rilor participante la N.A.T.O. 
și ale țărilor care își pun la 
dispoziția acestui bloc terito
riile pentru amplasarea per
manentă sau periodică a ar
mei racheto-nucleare.

Chiar și . în cazul unui con
curs neprevăzut de împreju
rări, popoarele din această re
giune pot deveni, contrar vo
inței și dorinței lor, victima 
unei catastrofe mortale.

In notă se arată pe bază de 
fapte că din toate mijloacele 
existente de ducere a războiu
lui, arma americană dislocată 
în prezent în Marea Medite
rană este cel mai puțin desti
nată țelurilor de apărare deși 
guvernele S.U.A. și ale celor
lalte țări din N.A.T.O. încear
că, fără a precupeți cuvintele, 
să încredințeze de contrariul. 
Această armă este cea mai po
trivită pentru orice provocare 
care scontează pe secretul pre
gătirii și pe o lovitură nu
cleară prin surprindere.

în notă se subliniază că pla
nurile militare ale principa
lelor puteri din N.A.T.O. ur
măresc astăzi, mai mult ca ori- 
cînd, ca în cazul unui conflict 
să abată asupra statelor nevi
novate de acest conflict o 
parte a contraloviturii nucle
are, care ar fi destinată agre
sorului.

Planurile de trimitere a 
submarinelor americane în 
Marea Mediterană, proiectele 
creării forțelor nucleare „mul
tinaționale" și „multilaterale“ 
ale N.A.T.O. sînt verigi ale a- 
celeiași politici a cursei nestă
vilite a înarmărilor și răspîn- 
dirii armei nucleare.

în notă se amintește că U- 
niunea Sovietică, care dorește 
pace și fericire celorlalte po
poare, a prezentat propuneri 
concrete spre dezbatere comi
tetului celor 18 state pentru 
dezarmare de la Geneva. Tra
ducerea în viață a acestor pro
puneri ar întări încrederea re
ciprocă între state și ar con
tribui la soluționarea princi
palei probleme a contempora
neității — dezarmarea gene
rală și totală.

Dar ceea ce fac acum S.U.A. 
și aliații lor, creînd un mă
nunchi de forțe nucleare ale 
N.A.T.O., mergînd pe calea 
răspîndirii armei racheto-nu
cleare pe noi continente și 
mări, se arată în notă, ridică 
noi piedici în calea spre 
zarmare.

Propunînd ca întreaga 
giune a Mării Mediterane 
fie declarată zonă în care să 
nu existe arma racheto-nu
cleară, guvernul U.R.S.S. își 
exprimă convingerea că în
făptuirea acestei propuneri ar 
constitui o importantă contri
buție la destinderea încordării 
internaționale.

Note similare au fost trimise 
șl guvernelor Angliei, Franței, 
Italiei, Turciei, Greciei, Alge
riei, Izraelului, Ciprului, Li
banului, Libiei, Marocului, 
R.A.U., Siriei, Tunisiei, Spa
niei.
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Vizita
lui Fidel Castro

in U. R. S. S.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
La 20 mai, Fidel Castro Și 

persoanele care îl însoțesc au 
făcut o vizită de o zi în R.S.S. 
Ucraineană.

însoțiți deNikolai Podgornîi, 
nrim-secretar al C. C al P. C. 
din Ucraina, ei au vizitat col
hozul „A 40-a aniversare a lui 
Octombrie” unde au fost pri
miți cu căldură de colhoznici. 
In aceeași zi, oaspeții cubani 
s-au întors la Moscova.

încercare de lovitură de stat
în Turcia

ANKARA 21 (Agerpres). — 
După cum anunță agențiile oc
cidentale de presă, în seara 
zilei de 20 mai un grup de mi
litari în frunte cu colonelul 
Talat Aydemir, fost coman
dant al Școlii de război, au 
încercat la Ankara o lovitură 
de stat. Grupul de militari a 
reușit să ocupe postul de ra
dio Ankara, difuzînd o pro
clamație prin care au anunțat 
că în Turcia, a fost instituită 
legea marțială, au fost dizol
vate parlamentul, precum și 
partidele politice. Comunica
țiile telefonice cu Ankara au 
fost temporar întrerupte. Uni
tățile militare din capitala tur
că credincioase guvernului au 
trecut la contramăsuri. Prin
cipalele puncte strategice din 
Ankara, în special ministerele, 
au fost încercuite de trupe și 
tancuri. în împrejurimile stu
dioului de radio s-au semnalat

Trupele O.N.U. au intrat în orașul
katanqhez Dilolo

LEOPOLDVILLE 21 (Agerpres).— 
Agenția United Press Internațio

nal anunță că la 19 mai, trupele 
O.N.U. din Congo au intrat în 
orașul katanghez Dilolo, situat la 
frontiera cu Angola. Acesta consti
tuia, după cum subliniază agenția, 
ultimul punct de sprijin al jandar
milor și mercenarilor katanghezi. 
înainte de intrarea trupelor In 
oraș, mercenarii au reușit să treacă 
frontiera în Angola.

Intrarea trupelor O.N.U. în ora
șul Dilolo a fost menită, potrivit 
agenției Reuter, să elimine o 
„amenințare latentă“ împotriva 
unității Congoului.

Cu toate acestea situația din 
Katanga continuă, potrivit relatări
lor agențiilor, occidentale de presă, 
să fie nesigură. Observatorii nu 
exclud posibilitatea izbucnirii unor 
noi tulburări în Katanga unde,

după cum se Știe, cea maț mare 
parte a celor 20 000 de jandarmi 
înarmați ai lui Chombe Se ascund 
în junglă. Neputind recurge la ac
țiuni militare împotriva unității 
Congoului, agenții colonialiștilor 
folosesc diferite metode de sabo
tare a unității. Agenția U.P.I. rela
tează că în centrul minier katan- 
ghez Jadotville „încordarea crește 
continuu“. Specialiștii europeni ai 
societății „Union miniere", cunos
cută prin acțiunile de subminare 
a unității Congoului, refuză să-și 
continue activitatea încercînd ast
fel să saboteze redresarea situației 
economice a Katangăi și a Con
goului.

Corespondentul din Leopoldville 
al agenției United Press Interna
țional, sublinia că economia Ka
tangăi se află în pragul falimentu
lui. Prețurile Ia . mărfurile de larg 
consum cresc zi de zi. De altfel 
întreaga economie a Congoului se 
află într-o situație foarte grea. Po
trivit bugetului, deficitul pe anul 
19S3 va fi de peste 150 de milioane 
de franci congolezi.

focuri de armă. în timpul cioc
nirilor dintre forțele guverna
mentale și partizanii colonelu
lui Talat Aydemir doi elevi de 
la școala de război au fost ră
niți. Grupul de ofițeri care o- 
cupaseră temporar postul de 
radio Ankara au fost arestați.

în cursul nopții — relatează 
agențiile occidentale de presă— 
trupele guvernamentale au re
devenit stăpîne pe situație. In
tr-o cuvîntare radiodifuzată, 
președintele republicii, gene
ralul Cemal Gursel, a preci
zat că „trupele guvernamen
tale controlează întreaga situ
ație din țară”.

Pe de altă parte, France 
Presse, relatează că incidente 
asemănătoare au avut loc și la 
Istanbul.

După cum transmit agențiile 
occidentale de presă, în dimi
neața zilei de 21 mai a mai 
continuat schimbul de focuri 
între forțele guvernamentale 
și partizanii colonelului Talat 
Aydemir. Agenția France 
Presse arată că bilanțul victi
melor în urma încercării lovi
turii de stat este de 7 morți 
și 23 răniți.

Potrivit agenției, colonelul 
Talat Aydemir, care se afla în 
incinta școlii de război, a fost 
arestat. Agențiile occidentale 
de presă relatează că în ora
șele Ankara, Istanbul și Izmir 
a fost introdusă starea de a- 
sediu pe o perioadă de o lună.

într-un comunicat guverna
mental difuzat de postul de 
radio Ankara se anunță că gu
vernul continuă să-și exercite 
funcțiunile și că armata, ră
masă 
lui, a 
dusă 
rieri.

credincioasă guvernu- 
înăbușit o mișcare con- 
de un grup de aventu-

Cz

Spectacolul dat la Paris de Teatrul
5

PARIS — Marți seara în ma
rea sală a Palatului 
din Paris 
Național 
loc primul 
samblul și
Operă și Balet din București. 
S-a prezentat opera „Oedip" de 
George Enescu. Prezența în

Carmier
— sediul Teatrului 
de Operă — a avut 
spectacol dat de an- 
soliștii Teatrului de

capitala Franței a artiștilor ro- 
mîni este considerată ca un eve
niment al actualei stagiuni mu
zicale. In rîndurile celor pre- 
zenți, au fost remarcate nume
roase personalități din lumea 
artistică a Franței, precum și 
numeroși ziariști și critici mu
zicali.

SCRISORI

cutre- 
barbă-

ar /i 
simbol

in întunericul unei 
temnițe franchiste 
a răzbătut în toate 
colțurile lumii gla
sul unor tineri pa- 
■trioți spanioli.

Avem în față re
producerea cîtorva scrisori ale 
tinerilor întemnițați în închisoa
rea Caceres. Prin cîte pericole 
vor fi trecut și cu prețul căror 
greutăți vor fi reușit acei tineri 
să transmită mesajul lor 
murător, de suferință și 
țic !

Dacă regimul franchist 
vrut să sintetizeze într-un
atitudinea lui față de tînăra ge
nerație a Spaniei atunci acesta 
ar suna: Caceres! „Aici, la Ca
ceres aproape toți deținuții sînt 
tineri, întemnițați pentru delicte 
politice. Și ceea ce se întîmplă în 
această închisoare — mormânt 
poate fi rezumat în cîteva cu
vinte : întuneric total, distrugere 
fizică". Așa începe scrisoarea 
datată 11 februarie 1963 și sem
nată „Un grup de tineri deți
nuți'.

tnchisoare-mormînt! Asta m 
e o floare de stil. E o groaznică 
realitate. Ne-o dezvăluie scrisoa-

rea tinerilor deținuți : „Soarele 
nu intră niciodată la Caceres. În
tunericul e complet. Aici e îm
părăția umbrelor. Chiar și plim
barea admisă pentru 20—30 de 
minute pe zi se face de-a lungul 
unor coridoare ale căror geamuri 
sînt astupate. Mulți dintre noi 
am orbit. Cu toții sîntem amenin
țați de orbire... Apa se scurge în 
permanență prin pereții celule
lor. Paiele pe care dormim sînt 
veșnic îmbibate de apă. Aripi 
întregi ale închisorii sînt pe 
punctul de a se prăbuși. La sfîr- 
șitul anului trecut pereții a două 
celule s-au prăbușit ucigînd doi 
deținuți“.

Rîndurile acestea schițează nu
mai o parte din tabloul temni
ței franchiste. Ajunge insă ca să 
înțelegem perfect ce înseamnă 
Caceres. Ajunge Ca să înțelegem 
faptul revoltător: zeci de tineri 
sînt supuși unui regim de exter
minare. Bezna și umezeala le 
macină tinerețea.

De ce „crime“ s-au făcut vi- 
novați tinerii deținuți în temni- 
ța-mormînt Caceres ?

Să răsfoim scrisorile lor.
„Sînt tin tînăr metalurgist — 

scrie Miguel Ramiro Navidad —

și cunosc bine, împreună cu toată 
familia mea ce înseamnă mizeria 
muncitorilor în Spania franchis- 
tă. La noi, în Andaluzia e un lu
cru obișnuit să vezi tineri munci
tori leșinînd de foame. Din ceea 
ce cîștigi, cu greu poți măcar 
mînca omenește... La locul meu 
de muncă, la Ubeda, am protes
tat împreună cu alți lucrători 
pentru că ni s-a tăiat din cîști- 
gul nostru nenorocit. Am fost a- 
restat, supus unui interogatoriu 
brutal, bătut ore în șir. Apoi arn 
fost condamnat la șase ani închi
soare pentru revoltă antiguverna
mentală".

Luis Moje Ortiz s-a făcut și el 
„vinovat' de „revoltă antiguver
namentală“. Acest tînăr munci
tor agricol din provincia Sevilla 
scrie: „împreună cu alți lucră
tori de pe plantația unde lucrez 
am făcut o grevă. Am vorbit și 
eu la o adunare a greviștilor - și 
am arătat că Franco ține partea 
moșierilor. Am fost arestat, mal
tratat și condamnat la șase ani 
închisoare“.

Tînărul miner Jose Oca Rubio 
din Asturia se exprimă în puține 
cuvinte : „Am fost arestat și con
damnat pentru eă m-am ridicat

Agenția United Press Inter
național anunță că la 20 
mai autoritățile școlare 

din Birmingham au eliminat 
sau au exmatriculat pește 1 000 
de elevi negri, care au partici
pat la demonstrațiile împotriva 
segregației rasiale desfășurate 
în acest oraș în ultimul timp. 
Elevii de peste 16 ani au fost 
eliminați, iar cei mai mici de 
16 ani au fost exmatriculați de 
Ia cursuri pentru o perioadă de 
timp.

Agenția menționează că în 
cercurile conducătorilor miș
cării împotriva segregației se 
declară că această acțiune a 
autorităților școlare va provo
ca „acțiuni de răspuns“ din 
partea populației de culoare.

Proteste 
ale studenților 

din Panama

LENINGRAD 21 (corespon
dentul Agerpres transmite) :

Delegația Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne, aflată 
la Leningrad, a vizitat marți di
mineața marele șantier naval 
„Baltica" din localitate. Colec
tivul acestui șantier a făcut o 
caldă primire oaspeților din Ro- 
mînia. La mitingul care a avut 
loc aici au luat cuvîntul strun
garul A. Ciuev, Erou al Mun
cii Socialiste, inginerul I. Sniir- 
nov și laboranta N. Panova.

Din partea delegației M.A.N. 
a vorbit deputatul Virgil Ca- 
zacu.

In aceeași zi delegația a pă
răsit Leningradul îndreptîn- 
du-se spre Kiev.

în . seara zilei de marți, mem
brii delegației M.A.N. au sosit 
la Kiev. Ei au fost întîmpinați 
de G. Iaremciuk, vicepreședin
te al Sovietului Suprem al R.S.S. 
Ucrainene, M. Stelmah, vicepre
ședinte al Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
A. Zlenko, secretar al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
R.S.S.U., L. Palamarciuk, mini
strul Afacerilor Externe al 
R.S.S.U., de deputați ai soviete
lor supreme ale U.R.S.S. și 
R.S.S.U.

G. Iaremciuk și acad. A. Joja, 
conducătorul delegației M.A.N., 
au rostit cuvîntări.

Vizita în Anglia a delegației
Marii Adunări Naționale

genția Prensa Latina anun
ță că studenții Universi
tății naționale din Pana-

ma au organizat mitinguri de
protest împotriva hotăririi ar
bitrare a rectoratului acestei
universități de a concedia doi 
profesori. Cei doi profesori sînt 
acuzați că au sprijinit mișcarea 
studențească în favoarea îm
bunătățirii situației învățămîn- 
tului superior în această țară.

Federația studenților din Pa
nama a dat publicității o decla
rație în care protestează, de 
asemenea, împotriva hotăririi 
rectoratului universității și a- 
nunță totodată că mișcarea de 
protest va continua pînă la 
reprimirea celor doi profesori.

LONDRA 21 (Agerpres). — 
Continuîndu-și vizita în re

giunea Coventry, delegația 
M.A.N., condusă de Roman 
Moldovan, membru al Consi
liului de Stat a vizitat în di
mineața zilei de 2o mai Uzina 
de mașini și utilaje agricole 
„Massey-Harris-Ferguson". De
legația a fost întîmpinată de 
directorul W. W. Mawhinney 
și de alți membri ai conduce
rii uzinei.

în după-amiaza aceleiași 
zile, delegația romînă s-a re
întors la Londra. Seara, mi
nistrul R.P. Romîne la Londra, 
Al. Lăzăreanu, a oferit în sa
loanele legației o recepție în 
cinstea delegației. La recepție 
au participat Edward Heath, 
lordul Sigiliului Privat, mem-

bru al cabinetului britanic, 
Peter Thomas, și Peter Smit
hers, subsecretari de stat ai 
Ministerului Afacerilor Ex
terne al Angliei, numeroși 
membri ai Camerei Comune
lor și Camerei Lorzilor, prin
tre care sir Herbert Butcher, 
președintele grupului englez al 
Uniunii interparlamentare, 
lordul Somers, lordul Kilmar
nock și alții. Au fost prezenți, 
de asemenea, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Lon
dra Și alți membri ai corpului 
diplomatic, funcționari supe
riori din M.A.E., oameni de 
știință și cultură, precum și 
numeroși reprezentanți ai pre
sei engleze. Recepția s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială.

PE SCURTÖ
ROMA 21 — Corespondentul 

Agerpres transmite :
La 20 mai au început la To- 

rino festivitățile cu prilejul 
împlinirii a 100 de ani de la 
înființarea primei catedre de 
limba romînă la Universitatea 
din acest oraș. La aceste festi
vități participă o delegație ro
mînă 
cienii 
Iorgu 
viei.

La adunarea de deschidere a 
festivităților au luat cuvîntul 
Carlo Scaracio Mignozza, sub
secretar de stat la ministerul 
instrucțiunii publice, prof. u- 
niv. Giuseppe Migliori, și Mi- 
hai Marin, ministrul R.P. Ro
mîne la Roma. Vorbitorii au 
subliniat că festivitățile prile
juite de aniversarea centena
rului catedrei de limbă romînă 
de la Universitatea din

alcătuită din academi- 
Constantin Daicoviciu, 

Iordan și Emil Petro-

rino vor contribui la dezvol
tarea legăturilor culturale și 
de prietenie între popoarele 
italian și romin.

• MOSCOVA. — La 21 mai, la 
Moscova a fost semnat un memo
randum cu privire la colaborarea 
sovieto-americană in domeniul 
folosirii energiei 
puri pașnice pe 
1965.

DJAKARTA, 
postul de radio 
nunțat că Consiliul Suprem 
Consultativ al Indoneziei a a- 
doptat în unanimitate o hotă- 
rîre prin care dr. A. Sukarno 
este proclamat președinte pe 
viață al Indoneziei.

VIENA. Noul ministru al 
Republicii Populare Romîne la 
Viena, Mircea Ocheană, a fost 
primit în cursul zilei de 21 mai 
de ministrul de externe al 
Austriei, dr. Bruno Kreiski, în 
vederea apropiatei depuneri a

i în 
atomice în sco- 
perioada 196:3-

— La 19
Djakarta

mai 
a a-
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acest 
cele

sosit li New Voii, 
de două săptămîni, 
trupelor guvernului

La 21 mai a 
!ntr-o vizită 
Mobutu, șeful 
central congolez.

Mobutu și consilierii militari 
care-I însoțesc, vor vizita. o serie 
de obiective militare și vor avea 
convorbiri cu personalități ame
ricane.

Vizita lui Mobutu în Belgia ți 
Statele Unite are o strînsă legă
tură cu planurile de reorganizare 
și. instruire a armatei congoleze. 
Prin aceste acțiuni Statele Unite 
intenționează să-și întărească con
trolul asupra armatei congoleze.

să-mi salvez familia din ghiarele 
foamei. Am participat la grevă 
și am condus unul din pichetele 
care au împiedicat pătrunderea 
în mină".

Scrisoarea lui Antonio Lopez 
Barregnore e, de asemenea, foar
te concisă. O reproducem în în
tregime : „De mulți ani, din co
pilărie, am suferit de foame și 
mizerie. N-am mai putut și am 
protestat deschis la o adunare pe 
care autoritățile au convocat-o 
în sat ca să anunțe noi impozite. 
Am fost înaintat în fața tribuna
lului din Madrid. Am spus acolo 
că noi muncim din zori și pînă-n 
noapte și abia avem ce mînca, 
am arătat că în lunile cînd nu-i 
de lucru pe plantațiile de porto
cale cei mai mulți dintre noi flă- 
mînzim pur și simplu. Procuro
rul mi-a răspuns că rtu-i nici o 
pagubă dacă murim de foame. 
Am fost condamnat la patru ani 
închisoare'.

Dintr-un alt colț al Spaniei, 
din Barcelona, a fost adus la 
Caceres studentul Federico San- 
chez Julianos. „Am trăit viața 
grea, înăbușitoare, chinuitoare de 
student în universitățile fran
chiste — scrie Federico. Ta
xele împovărătoare, costul uriaș 
al cursurilor, lipsa de săli de 
cursuri, supravegherea poliție
nească la tot pasul toate te re
voltă. Minat de sentimentele mele 
am participat la unele acțiuni 
revendicative pentru condiții 
normale de învățătură. 'Am fost 
ridicat din sala de cursuri, și inte
rogat patruzeci și opt de ore în

șir. Ore întregi am fost lovit cu, 
bastoane de cauciuc și supus la 
șocuri electrice. Judecat de un 
tribunal militar pentru „rebeli
une antiguvernamentală“ ani fost 
condamnat la nouă ani închi
soare“.

Același tribunal l-a condamnat 
la șapte ani închisoare pe colegul 
lui Federico, Joaquin Sempere 
Carreras de la Facultatea de fi
lozofie a Universității din Barce
lona. „Am lipit la intrarea prin
cipală în facultate —- scrie Joa
quin — mai multe etichete pe 
care am dactilografiat cuvintele: 
„Libertate", „Democrație'1, „Pro
gres . După arestare și torturi la 
brigada specială polițienească din 
Barcelona a urmat procesul și 
închisoarea Caceres“,

Tînărul desenator Miguel Ba- 
qudeano Rivera de la Atelierele 
Grasset din Madrid a fost con
damnat la patru ani închisoare. 
„Cînd delegații muncitorilor din 
ateliere — scrie Miguel — au 
venit la direcțiune să anunțe că 
vor declara grevă eu mă aflam în 
anticamera direcțiunii. Am spus 
secretarei: muncitorii au drep
tate, salariile noastre sînt foarte 
mici. A doua zi am fost arestat 
pentru „instigare la grevă".

Aceste spicuiri luate din cîteva 
dintre scrisorile de la Caceres ne 
dau o imagine a regimului poli
țienesc din Spania franchistă. Ele 
ne dau totodată și măsura fricii 
de care sînt cuprinși diriguitorii 
franchiști în fața creșterii va
lului luptei poporului pentru li

bertate, democrație, progres. tiLui 
Franco îi e teamă de tineri ca 
noi" — spun în scrisoarea lor 
comună tinerii deținuți de la Ca
ceres. Franchiștilor le e teamă de 
metalurgistul care se ridică în a- 
pararea drepturilor sale vitale, 
de minerul participant la grevă, 
de pălmașul care nu mai vrea să 
moară de foame pe latifundiile 
moșierilor. îi cuprinde teama și 
furia cînd văd pe ziduri inscrip
ții: „Libertate !”, „Democrație !”.

Lui Franco îi e teamă tocmai 
pentru că asemenea tineri „ca a- 
cei din Caceres“ sînt nenumărați 
în Spania.

închisorile și teroarea nu pot 
stăvili însă lupta poporului spa
niol. „La urma urmei, Franco 
nu poate închide la Caceres 
nici în toate închisorile lui 
toți tinerii patrioți" — scrie
nărui țăran Manuel Perez Aroca 
întemnițat de trei ani într-o ce
lulă din sinistra închisoare-mor- 
mint.

Manuel mai are cinci ani de 
temniță. El scrie însă cu opti
mism admirabil: „Aci aproape 
că am orbit. Sănătatea mi-e foar
te zdruncinată. Mă gîndesc însă 
la ziua cînd voi ieși de aici și voi 
lupta mai departe pentru ca în 
Spania lucrurile să se schimbe și 
poporul să aibă parte de o viață 
liberă, omenească11.

Simpatia și solidaritatea noas
tră este alături de tine Manuel, 
alături de toți tinerii patrioți 
spanioli!

■ '(Un detașament de partizani j

II sud-vietnamezi in marș, în j 

ajunul unei lupte.
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scrisorilor de acreditare. 
Kreiski a subliniat cu 
prilej că relațiile dintre 
două țări sînt foarte bune și 
speră că se vor menține astfel 
și pe viitor.

VIENA 21 (Corespondentul 
Agerpres transmite) :

La Viena a început tradițio
nalul Festival al artelor „Săp- 
tămînile festive ale Vienei“, 
care va dura pînă Ia 16 iunie, 
timp în care vor avea loc 300 
de manifestări artistice.

Din Republica Populară Ro
mînă la festival va participa 
Filarmonica de stat „George 
Enescu", dirijată de George 
Georgescu, artist al poporului 
și Mircea Basarab, artist e- 
merit. își va da concursul cu 
acest prilej violonistul Ion 
Voicu. artist emerit.

• COPENHAGA. — La 20 
mai a. c. s-a deschis în sălile 
palatului Charlotenborg din 
Copenhaga o expoziție de tu
rism organizată de O. N. T. 
Carpați. Expoziția cuprinde 
fotografii din țara noastră și 
obiecte de artizanat.

• DAMASC. — Primul mi
nistru sirian, Salah Bitar, a 
rostit la 20 mai o cuvîntare

■ radiodifuzată în care a vorbit 
despre unele probleme ale po
liticii guvernului Siriei, recent 
constituit. El a relevat că gu
vernul său se consideră legat 
de acordurile realizate la 17 
aprilie la Cairo cu privire la 
constituirea Uniunii Federale 
între Egipt, Siria și Irak. Sa
lah Bitar a declarat, de ase
menea, că noul guvern sirian 
va promova pe plan extern o 
politică de neaderare la blocu
rile militare.

MOSCOVA. La 21 mai s-a des. 
chis la Dubna cea de-a 14-a se
siune a Consiliului științific al 
Institutului unificat de cercetări 
nucleare. Din R.P. Romînă par
ticipă o delegație condusă de 
acad. Horia Hulubei, directorul 
Institutului de fizică atomică al 
Academiei R.P.R. Sesiunea a fost 
deschisă de Dmitri Blohințev, 
membru corespondent al Acade
miei de Științe a U.R.S.S.

| Puternică demonstrație la Saigon 
| împotriva represiunilor polițienești

SAIGON 21 (Agerpres). —
Agenția United Press Inter

național relatează că la 21 mai 
peste 500 de preoți budiști din 
Saigon au organizat o demon- 

“strație ne străzile capitalei 
1 în semn de 

protest împotriva persecuțiilor 
la care sînt supuși 

către

I
IOLiaÿXU pe ÙLL 

sud-vietnameze 
protest împotri'

Ila Laic 
budiști 
diemist

I
I
I
I
I
I

credincioșii 
autoritățilei de 

diemiste.
Conflictul 

diemiste. și 
datează de mai multă 
dar s-a agravat în mod consi
derabil la 8 mai cînd trupe 
diemiste au atacat cu cruzime 
o procesiune budistă organiza
tă în orașul Hue cu prilejul 
unei sărbători religioase. Auto
ritățile diemiste au încercat să 
interzică această procesiune 
pentru faptul că sărbătoarea 
budistă coincidea întîmplător 
cu aniversarea marii victorii 
obținute de luptătorii pentru 
libertate vietnamezi. împotriva 
colonialiștilor francezi în bă
tălia de la Dien Bien Phu. A-

I tacul poliției împotriva pro ce-

între 
biserica

autoritățile 
budistă 
vreme,

siunii s-a soldat cu nouă morți 
și un mare număr de răniți.

Reprimarea sîngeroasă a pro
cesiunii din Hue a provocat o 
vie indignare în întreaga țară. 
Agenția France Presse a trans
mis că conflictul dintre auto
ritățile diemiste și credincioșii 
budiști care reprezintă 80 la 
sută din populația Vietnamu
lui de sud a creat o „situație 
explozivă”, depășind aspectul 
pur religios și căpătînd un as
pect politic.

DEMONSTRAȚIA DE LA 
SAIGON ESTE, POTRIVIT A- 
GENȚIEI UNITED PRESS IN
TERNAȚIONAL. SINGURA 
DE ACEST GEN DE LA TER
MINAREA DOMINAȚIEI CO
LONIALE FRANCEZE. Agen
ția relevă că mii de oameni au 
ieșit pe străzi pentru a-și ma
nifesta solidaritatea cu demon
stranții. Importante forțe de 
poliție au fost masate de-a 
lungul străzilor. „ATMOSFE
RA ESTE ÎNCORDATA”, ara
tă agenția.
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