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Această problemă ii 
preocupă in largă mă
sură pe studenții noș
tri. Și este firesc, fap
tul exprimă năzuința 
tineretului universitar 
de a se forma ca spe
cialiști cu o largă pre
gătire profesională și 
cu un bogat orizont de 
cultură generală.

Ziarul nostru s-a
dresat unor personali
tăți științifice și cultu
rale pentru un schimb 
de păreri pe această 
temă.

La discuția de astăzi 
participă :

Acad. prof.

4. MOCA

a-

Ca în fiecare zi, inginerul Ferdinand.Oraveț, străbate timpurile gospodăriei colective din 
comuna Scărișoreanu, controlînd, dînd îndrumări de specialitate, ajutîndu-i concret pe meca

nizatori, Astăzi a zăbovit mai mut la brigada de tractoare.
Foto: ION CUCU
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" “ “I
ici, pe șantierul marii hidrocentrale „16 ■
Februarie“ de Ia Argeș — cel de-al VIII-3 
lea obiectiv cuprins în circuitul „Ștafe- | 
tei" — faptele de întrecere ni s-au părut ■

I
Ei tei‘ .... -

a ivj un ,,cea personal, deosebit de spec- 
mi InTm taculos, pe măsura cadrului grandios în 

care se desfășoară. Munții cu creneluri 
Ide zăpadă, desenați în linii ferme pe cerul adine, D 

insinuează doar aparent nemișcarea geologică, 9 
pentru că totul, cît vezi cu ochii, la toate înălțimile " 

Iși treptele reliefului — și munții, și apele, și adinei- I 
mile subpămîntului — a învățat să cunoască ne- I 
liniștea, e răscolit, modificat, corectat, supus unor " 

I vaste și complexe prefaceri, pe o arie ce cuprinde I 
zeci și zeci de kilometri pătrați : de la npua și în- | 
drăzneața cotă de relief care este barajul — viito- ■ 

I rul „munte" de 500 000 metri cubi de beton — | 
■ pînă la construcția centralei electrice subterane, 

sau a altor tuneluri, sau a drumului de beton săpat I 
în stîncile dure, abrupte, peste amețitoare abisuri ■

I

Iîn care spumegă apele.
A vorbi despre contribuția tineretului Ia darea in | 

folosință a acestui mare obiectiv Însemnat, practic, - 
Ia deschide cartea construcției la toate Uleie ei, a I 

cita nu o iaptă sau două, ci sute șl mii, expresie a * 
IunuJ vast avînt constructiv.

Să desprindem, in capitolul care urmează, citeva I 
dintre ele. a

Li aam ana aanrf

incandescențe

Au primit steagul de întreprindere fruntașă
Colectivul Uzinelor „Industria 

Sirmei" din Cîmpia Turzii, a pri
mit joi, pentru a doua oară con
secutiv „Steagul roșu“ și Diploma 
de întreprindere fruntașă pe țară 
în întrecerea socialistă pe anul 
1963, în ramura siderurgiei. Colec
tivul acestei uzine a depășit anul 
trecut valoarea producției globale 
cu 6,9 la sută, iar pe cea a produc
ției marfă cu 5,1 la sută. Producti
vitatea muncii a crescut cu 5,7 la 
sută. In 1963, siderurgiștii de< aici 
au dat peste plan 15 600 tone de 
diferite produse

• UZINELE 
SIRMEI" 
TURZII

• G.A.S. VARLAȘ, 
GLUNEA BANAT

„INDUSTRIA 
DIN CIMPIA

RE-

pentru industria

constnictoare da mașini, 
acest an, realizările eînt la 
mea cinstei ce li s-a acordat.

★
Gospodăria agricolă de Stat Va- 

riaș, din regiunea Banat, a fost 
distinsă pentru a 2-a oară cu „Stea-

O NOUĂ LINIE

TEHNOLOGICĂ
La mina Horăști, din regi

unea Oltenia, a fost dată în 
exploatare o nouă linie teh
nologică modernă pentru 
sortarea șl prepararea ligniți- 
lor —- materie primă nece
sară termocentralei electrice 
de la Craiova care se con
struiește în cadrul noului 
combinat chimic.

La construcția noii linii s-au 
adoptat soluții originale. Sche
letul metalic al instalației, de 
pildă, a fost înlocuit cu ca
bluri metalice de mare rezi
stență, iar depozitul de căr-

Și în 
înălți-

gul roșu' și Diploma de unitate 
fruntașă pe țară. Lucrătorii de aici 
au obținut în anul 1963 benefi
ciu de 6 milioane de lei, de aproa
pe 2 ori mai mult decît era pla
nificat, Anul trecut, de pe întreaga 
suprafață cultivată cu porumb s-a 
obținut o producție medie de peste 
5 000 kg porumb boabe la ha.

De la cele aproape 400 vaci cu 
lapte s-au obținut în medie cite 
4 857 litri lapte, livrîndu-se peste 
plan 160 000 litri.

(Agerpres)

buni cu o capacitate de însi- 
lozare de 2 600 tone, este nea
coperit, ceea ce face ca prețul 
de cost ce revine pe tona de 
cărbune să fie mult redus.

Noua instalație proiectată 
de specialiști ai Institutu
lui de proiectări miniere 
(I.P.R.O.M.I.N.), este înzestra
tă cu utilaje romînești fabri
cate de întreprinderi ale in
dustriei constructoare de ma
șini.

In prezent, se află în con
strucție o instalație similară 
și la mina Leurda din bazinul 
carbonifer Motru.

a-

și social. El a- 
unei societăți, 
într-o anumită 

are •familie.

Progresele știinției au 
dus în decursul timpu
lui la fragmentarea ei 
în diverse ramuri și 
specialități din ce în ce 
mai înguste. Această e- 
voluție motivează nece
sitatea ca cel care lib
erează, fie ca specialist, 
fie ca cercetător într-un 
domeniu să-l cunoască 
cît mai complet posibil. 
In felul acesta, se cîș- 
tigă foarte mult în pro
funzime, dar se pierde 
din suprafață, din sfera 
de cuprindere a cuno
ștințelor. Trebuie să ne 
ferim de acest pericol 
al specializării înguste 
și al formării noastre ca 
specialiști cu orizontul 
limitat.

Referindu-mă la pro
fesiunea noastră
ceea a medicilor — aș 
putea ilustra cele spuse 
în felul următor. Medi
cul este obligat să se 
specializeze într-o dis
ciplină sau alta a me- 
dicinei pentru a da pa- 
cienților săi o asistență 
medicală de nivel supe
rior. Avem astăzi spe
cialiști în boli de inimă, 
de stomac, boli de plă- 
mîni etc. Dar organis
mul omului — fie sănă
tos, fie bolnav — nu 
poate fi împărțit în pie
se. Omul este un întreg 
biologic 
parține 
lucrează 
profesie,
Despre acest om, medi
cul trebuie să cunoască 
totul, pentru că numai 
astfel poate să vegheze 
cu eficacitate asupra să
nătății lui, îl poate călă
uzi și ajuta, atunci tind 
organismul lui s-a îm
bolnăvit. Dacă așa în
țelegem menirea medi
cului, rezultă cît se poa
te de clar că nu este su
ficient ca acesta să-și 
cunoască domeniul sau 
restrîns ci trebuie să 
aibă o cultură de spe
cialitate cît mai vastă șl 
o cultură generală cît 
mai temeinică. Aceasta 
se cere cu atât mai mult 
medicului cercetător. Să 
dau un exemplu. Noi am 
studiat timp de mai 
mulți ani arteroscleroza. 
Aceasta fiind, cel pu
țin la început, o

L-am găsit pe acade
micianul E. Nyara- 
dy la Grădina botanică, 
în biroul său de lucru, 
în plină activitate. La 
vîrsta de 84 de ani, cîți 
are acum, botanistul își 
petrece multe ore stu
diind, elaborînd lucrări, 
cercetînd.

— Botanicii i-am de
dicat zeci de ani de via
ță. Studiul acestei spe
cialități este pasiunea 
tinereții, maturității și 
bătrîneții mele. Am cu
treierat țara în lung și 
în lat, cu rucsacul pe 
umăr, am adunat mii de 
plante, le-am cercetat, 
am studiat nenumărate 
lucrări care mi-au con
solidat pasiunea pentru 
această știință. într-atît 
i-am sacrificat botanicii 
toată energia, încît s-ar 
părea că n-am mai avut 
timp pentru nimic alt
ceva, că n-am mai făcut 
în viață nimic altceva ; 
nu mi-a rămas răgazul 
să mă interesez de alte 
domenii de activitate o- 
menească. Este un nea
devăr. N-aș fi putut să 
realizez nimic în bota
nică dacă nu m-aș fi a- 
plecat cu atenție și cu
riozitate asupra studiu
lui a numeroase dome
nii ale cunoașterii.

De curînd, a apărut 
volumul al nouălea al 
Florei din R.P.R., lucra
re la care colaborez ca 
redactor. întreagă acea
stă lucrare dovedește că 
botanistului îi trebuie 
cunoștințe de chimie, 
fizică, geografie etc. Nu 
O dată în decursul ela
borării studiilor pentru 
acest volum a trebuit să 
fac apel la cunoștințele 
de matematică pe care 
mi le-am însușit în 
Scoală. Și am fost adine 
recunoscător școlii, pro
fesorilor că 
asemenea
trainice care au durat 
toată viața și-mi sînt de 
folos și acum în profe
siunea mea.

Toți aceia pe care îi 
întîlnesc și cu care dis
cut rămîn surprinși că 
la vîrsta aceasta lucrez 
efectiv cinci ore pe zi în 
domeniul specialității, e- 
laborez studii, fac refe-

mi-au dat
cunoștințe

Sînt mirat că se poate 
vorbi de specialitate și 
cultură generală ca de 
două lucruri separate. 
Orice specialitate este 
numai o adincire a, unei 
anumite părți (lin tezau
rul omenirii al cărui 
general îl constituie cul
tura generală. Nu este 
posibil să știm totul, așa 
cum știu specialiștii, dar 
nici nu ne este permis 
să nu avem cunoștințe 
generale din toate do
meniile activității ome
nești. Aș putea compara 
necesitatea unei culturi 
generale cu necesitatea 
omului de a se hrăni. 
Să nu se înțeleagă cum
va că susțin că omul 
zilelor noastre trebuie 
să fie un enciclopedist. 
Epoca acestora s-a ter
minat de mult. In locul 
lor au apărut chiar en
ciclopediile. Dar nu e 
mai puțin ddevărat că 
trebuie să știm din toa
te domeniile ceea ce este 
esențial, să înțelegem 
fenomenele solare și ce
rești, să știm ce este 
cosmonautica, ce sînt 
reacțiile chimice, să a- 
vem idee de fenome
nele nucleare, să cu
noaștem liniile mari de 
dezvoltare a gîndirii o- 
menești, a istoriei și e- 
voluția omului, să tră
im în realitatea contem
porană, să înțelegem 
limbajul literar și muzi
cal al artelor plastice. 
Să stăpînim deci, spe
cialitatea în care lu
crăm, nu ca funcționari, 
ci ca oameni de creare.

Omul secolului XX nu 
se poate realiza dacă 
nu are perspectiva- largă 
de înțelegere a tuturor, 
domeniilor. Nenumărate 
sînt căile care duc spre 
dobîndirea acestei cul
turi generale, dar calea 
cea mai sigură este a- 
dîncirea în studiu, mun
ca ta personală* la care 
să se adauge participa
rea la conferințe, 
cursuri 
spectacole,
excursiile, deși tn apa
rență n-au nimic comun 
cu formarea culturii ge
nerale, îți deschid ori
zonturi noi de cunoaș
tere. Excursia este un 
contact cu locuri isto-

la 
laspeciale,

Bunăoară,

(Continuare în pag. IV) (Continuare in pag. IV)(Continuare în pag. IV)

Prietenele.

IN EDITURA POLITICA 
A APĂRUT:

V. I. LENIN
Opere complete voi. 24
616 pag. IZ lei

Volumul cuprinde lucrările scrise 
de V. I. Lenin în perioada septem
brie 1913 — martie 1914»

VIII. Pe șantierul Hidrocentralei
i

Coborîm în centrala electrică subtera
na, templu gigantic, cu pereți de beton. 
Bolta e sus, undeva, la înălțimea unui 
bloc cu 11 etaje. Deasupra curg apele 
Argeșului. Ne învăluie, străpunsă ici-colo 
de ochii de fosfor ai reflectoarelor, o 
umbră albastră, hieratică; un filtru prin 
care se cerne nu numai lumina, ci parcă 
și timpul, încetinindu-și bătăile, devenind 
infinit.

Și, totuși, aici, clipele au o cadență deo
sebită, o vibrăție de o nespusă intensita
te, măsurată prin ritmica vie a muncii. 
Raportat la proporțiile și exigența lucră
rii, timpul de execuție a centralei poate 
fi socotit, pe drept cuvînt, un record. 
Modul în care colectivul constructorilor 
— cuprinzînd un mare număr de tineri — 
a reușit să rezolve excavarea și betona
rea bolții, a grinzilor podului rulant, a 
pereților centralei, modul în care au 
aplicat soluțiile constructive — unele 
pentru prima oară în țară — ca și .cali
tatea excepțională a betonului turnat, 
constituie alte recorduri, prilejuri de 
mîndrie ale întregului șantier. O mîndrie 
este chiar sistemul de construcție — exe
cuția centralei subterane începindu-se cu 
bolta, deci cu acoperișul, continuîndu-se

de la Argeș
cu pereții laterali și încheindu-se cu 
excavarea și betonarea fundațiilor turbi
nelor — deci invers ca la o construcție 
obișnuită.

Fiecare treaptă, fiecare etapă din bă
tălia acestei construcții, e un microroman 
în care fapte de muncă, inițiative, acte 
de vitejie, se întrețes în creșteri pline de 
tensiune, avînd ca personaje, alături de 
constructori cu veche experiență, sute de 
tineri, încă „elevi" la înalta școală a 
șantierului. Iată un astfel de episod, ex
tras la întâmplare, dintre sute identice. 
La lucrarea de excavare și betonare a 
bolții centralei, se crease, din motive 
obiective, o întârziere. Planul lunar pre- 

• vedea betonarea a 7 lamele, dar cu o săp
tămână înainte de sfîrșitul lunii erau be
tonate doar 3. Ședințe-fulger organizate 
la începutul fiecărui schimb — în care 
toți constructorii au fost invitați să-și 
spună cuvîntul — întregite prin măsuri 
operative concrete, judicios întocmite, au 
demonstrat că există totuși, deși la limi
tă, posibilități pentru realizarea la ter-

men a planului. Existau, desigur, și în
doieli (mărturisite sau nu), firești față de 
îndrăzneala unui asemenea act. Dar s-a 
trecut îndată la luptă. Nu era vreme de 
socotit, de cîntărit toate „șansele". Era-n 
joc planul lunar, de care depindea darea 
în folosință la termen a acestei construc
ții ; era-n joc mîndria constructorilor, 
legământul lor socialist față de patrie 1 
Lucruri pe care organizația U.T.M. a 
centralei le-a explicat, în puține cuvinte, 
membrilor ei; lucruri pe care toți le-au 
înțeles pe deplin, venindu-le în întâmpi
nare cu fapta vie a muncii. Minerii din 
brigada lui Traian Irimuș, utemist, be- 
toniștii lui Cizmadi Mihai, dulgherii lui 
Barta Ferenț, fierarii-betoniști conduși 
de tânărul lor șef de brigadă Ciubuc Cor
nel, sînt doar cîțiva dintre cei ce s-au 
distins în această întrecere. S-a lucrat 
neobosit, zi și noapte, sub îndrumarea 
tânărului inginer Dragu Norel, candidat 
de partid, pentru pregătirea înainte de 
termen a frontului necesar betonării. în 
numai 7 zile au fost betonate încă 4 la-

mele. Victoria a fost larg popularizată 
printre tinerii organizației U.T.M. a cen
tralei. Postul U.T.M. de control și gaze
tele de perete i-au închinat, în ziua ur
mătoare, ediții-fulger. O adunare a între
gului tineret — în care autorii recordu
lui, răspunzind numeroaselor întrebări, 
și-au expus metodele de muncă, soluțiile 
adoptate, modul în care au biruit greută
țile, forțînd timpul să capete o altă di
mensiune — s-a transformat într-un co
locviu larg, deosebit de mobilizator și de 
instructiv, pe tema eroismului cotidian în 
întrecere.

Propaganda succeselor în întrecere, 
modelul viu, mobilizator, de la care con
structorul tânăr învață că „se poate mai 
mult", popularizarea operativă, prin 
toate mijloacele, a victoriilor încă „fier
binți", sînt preocupări pe care le-am în
tâlnit și la alte organizații U.T.M., de pe 
marele șantier, măsurîndu-și eficiența 
prin faptele vii ale muncii. Betonarea „a- 
ducțiunii principale" ~ care va conduce 
apele din lacul de acumulare spre turbi-

nele hidrocentralei — este încât un exem
plu revelator în această privință. începu
tă în luna octombrie 1963, această lucrare 
a întâmpinat, în primele luni, unele greu
tăți, legate de aplicarea unui complex de 
betonare mecanizată. Betonarea galeriei 
de aducțiune se execută în prezent cu 
mijloace mecanizate, folosindu-se pompe 
de beton, cofraje metalice care permit un 
ritm susținut de realizare a acestui obiec
tiv important. Popularizarea acestor me
tode a devenit o problemă centrală a or
ganizației U.T.M. de aici. înaintea lansă
rii planului pe 1964, organizația U.T.M. a 
inițiat o suită de întîlniri între tinerii 
betoniști (care constituie majoritatea con
structorilor) și șefii echipelor situate în 
fruntea întrecerii. întîlniri cu scop peda
gogic, menite să cultive printre tineri, în
crederea că se pot realiza pretutindeni 
viteze de betonare sporite, prin scurta
rea continuă a ciclului betonării. La șe
dința de lansare a planului, majoritatea 
tinerilor și-au luat, în acest sens, anga
jamentele concrete Rezultatele s-au vă-

Minerii de la tunelul 
Ăluniș — Leșul Ursului 

și-au îndeplinit angajamentele
Brigada de mineri de la tunelul Aluni?, 

frontul Ostia, condusă de șeful de brigadă 
Crișan Petre și de șefii de schimb Kucinski 
Herman, Lazăr Gheorghe și Macavei Alexan
dru și-a luat angajamentul de a realiza vi
teze de înaintare de 130 m.l. pe lună Ia 
acest front al tunelului.

Acest angajament a fost depășit. In pri
mele două luni ale anului, brigada a reali
zat o înaintare de 151, respectiv 155 m.l. 
iar în luna martie printr-o mai bună orga
nizare a realizat 204 m.l. galerie tunel, la 
un profil de 10,8 m.p. în rocă extradura.

Un aport deosebit la aceste realizări l-au 
adus și maiștrii mineri, dintre care se evi
dențiază tov. Mușet Viorel, precum și șeful 
de șantier ing. Munteanu Grigore.

In vederea realizării unei viteze medii de 
înaintare de 7 m/zi, brigada a fost dotată 
cu utilaj minier de înaltă productivitate, la 
nivelul tehnicii mondiale, asigurîndu-se 
astfel mecanizarea integrală a operațiunilor 
de excavare, încărcare și transport.

In urma experienței acumulate pe parcurs, 
vitezele de înaintare în acest front vor crește 
și în perioadele viitoare, în vederea termi
nării mai devreme a tunelului Aluniș și a 
dării în exploatare înainte de tețmen a 
zăcămîntului Leșul Ursului, contribuind prin 
aceasta Ia traducerea în viață a directivelor 
Congresului al Ill-lea al P.M.R.

Citiți în pag. 6-a:
LUCRĂRILE CONFERINȚEI 

PENTRU COMERȚ 
ȘI DEZVOLTARE 
DE LA GENEVA

ILIE PURCARU
VASILE BĂRAN 

ION POPESCU

CUVINTAREA ȘEFULUI 
DELEGAȚIEI R. P. ROMINE 

TOVARĂȘUL 
GOGU RADULESCU

(Continuare in pag. IV—V)



Recent, a avut loc la căminul cultural din comuna Sălard — Oradea laza raională a celui 
de al 7-lea concurs. Un aspect: artiștii amatori din Roșiori evoluind în țața juriului și a 

spectatorilor. folo . AGERPRES
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Cartea lui Maurice Druon, 
„Regii blestemați", o frescă vie 
plină de mișcare și culoare se 
înscrie, tematic pe linia „Cas
telului periculos", a lui „Quen
tin Durward" și a „Contelui 
Robert de Paris" datorate, 
toate trei, lui Walter Scott, pe 
linia romanelor istorice ale lui 
Alexandre Dumas-tatăl.

Autorul șterge praful de pe 
stampele ' și pergamentele 
lui de-al XIV-tea veac 
contextul unei ■ narațiuni 
care nu predomină izul 
mucegai al documentării
arhivă, ci prospețimea fapte
lor pe care Druon le dirijează 
cu o remarcabilă virtuozitate 
spre un spectaculos antrenant.

Cu toată osteneala din bi
bliotecile și arhivele Parisului, 
Londrei și Milanului, ostenea
lă împărțită între autor și is
toricii Pierre de Lacretelle și 
Georges Kessel, nu ni se oferă, 
așa cum s-a mai spus,
model de reconstituire rigu
roasă". fantezia întregind epi
soadele Și epoca printr-Q în
drăzneață fabulație, care con
feră cărții atribute certe de 
roman popular.

Această participare a auto
rului la reconstituire nu trun- 
chează însă din valoarea na? 
rațiunii, ci, dimpotrivă îi da 
acel vesmînt stilizat prin care 
eroii de la o mie trei sute și 
ceva vot coborî din turnurile 
și tablourile masive ale evului 
mijlociu în biblioteca veacului 
nostru, fără să-și abandoneze 
evoca dar trecînd din ea spre 
noi cu imaginea lor adevărată. 
Acest lucru se întâmplă deoa
rece autorul aduce în plus față

PROBE DE BETON
I. Florența Albu

— Tăcerea-nvinge piatra! — șopteau
pietrele.

— Timpul ne-nvinge, apa ne-nvinge —
psalmodiat!.

Toamnă. Frunze cădeau, 
adăugind arborelui cerc ncu de viață.
Pietrele se temeau de apă, de vînt, 
de pași, de timp — 
murise muntele-n ele.
In mijlocul drumului mare, 
pietrele șantierului — probe de beton, 
cuburi cu fețe egaie, 
cu data-ncrustată adînc — 
un calendar de beton — 
aștern drumu-nainte;
pleacă timp și vine, 
ciocnind, cu degetu-ntors, 
în pietre, să afle aurul.

II.

pe cosmonautul șantierului
lansînd pe firmament opt ore, cit opt 
ani-lumină!
Și-a fost, acesta, singurul ceasornic, 
după care și-au potrivit
răsăritul
și inimile,
aici, pe șantier.

III

Omul trece, urmiad pașii,
urmett de ecouri...
Drumul de sus — ,,strada ma,e" a șantie

rului —•

Timpul se măsoară-n o mie de feluri: 
clepsidra ! prefiră iir după fir, 
cum numără metanii călugării, 
litaniind monoton și umil; 
altele — ceasornice de aur, 
măsoară și vînd 
timpul, pe tarabe-aurite...
Timpul, pe șantier, 
a fost reacție-n lanț — 
dacă privești înapoi, 
se-aseamănă unei rachete, 
zborului ei, prin ani — lumină ;
poaie-l lansa de-acolo, de pe rampa lui, 
macaragiul — aproape-un hăiețandru 
grav și matur, 
chiar semănînd cu un cosmonaut;
mina înmănușată 
trasa coordonate —- astrale 
și începea zborul fantast 
și orele creșteau — beton, 
cu stînca și pădurea 
din rădăcina Universului —- 
însăși rotirea stelelor 
avea să aibă una — geamănă, 
cu timpu-n trunchiul de beton... 
Da, trebuia să-1 vezi

— Iarnă, ursoaică hămesită ! 
De ger se îrîiig ștefani, sus, 
de ger se-ndoaie fierul funii 
și timpul s-a făcui mai mic — 
ingheață-n cochilia lui ca
Iarnă, ursoaică hămesită 1 
Și ca-ntr-un vis — ninsori,
— Iubito, hai să scuturăm
— să smulgem gheața de pe buza izvorului !
— să dăm drumul păsărilor, 
din inima noastră,
să trezească pădurea...
Un rîs. Chemări 
și pași — un ritm.
Barajul, cum creștea sub pași 1
— Crișan și-ai lui ! 
Eroilor, ați înghețat-statui ?
Glumeau. Sub zero coborau 
mercurul, apele, pămîntul — 
sîngele — nu ! 
visele — nu !

melcul»

ninsori... 
copacii!

IV.
...Iși îmbrăcase hainele festive. 
Fruntea decorată ca munții : 
de iarnă, cu prima zăpadă, 
de soare — cu claritate.
Se întorcea de departe, 
din alte drumuri și ani, 
la întîlnirea cu amintirile.
Drumul de sus
— auzi, pașii, chemările — 
se adîncește toamna, 
pentru ecoul lor.

de predecesorii săi în materie 
de roman istoric, o atitudine.

După cîteva jurnale de cam
panie, fostul combatant de pe 
Loire și din Rezistență, Mau
rice Druon era, la 30 de ani, 
laureatul premiului Goncourt 
pe anul 1948.

înalta recunoaștere a valorii 
sale se datora cărții „Marile 
familii", cel dinții tom al tri
logiei „Sfîrșitul oamenilor" a~ 
ceasta „povestire a, unei des
coperiri sociale" care, așa cum 
se .observa de către critică

„...îmbracă o amploare aproa
pe epică".

In această carte, Druon afir
mă, în numele umanismului, 
simpatia pentru marea masă 
d eroilor anonimi care scriu 
istqria.

Epoca „regilor blestemați" 
reînvie în paginile lui Druon 
nu numai în tablouri de curte 
dar ,și în manifestări populare 
în piețe publice sau între zi
durile temnițelor.

Este epoca în care Charles 
de Valois, fratele regelui, este 
numit conte de Rowagne de 
către papă pentru că pustiind 
Florența a exilat de acolo pe

„...un poetaș care făcea stihuri 
politice, numit Dante", epoca 
în care la Florența, Giotto pic
ta în frescă viața lui Fran
cesco d'Assisi, iar memoriile 
navigatorului Marco Polo, re
latând călătoriile sale în Orien
tul îndepărtat, circulau pretu
tindeni.

Așadar, o epocă generoasă 
în informații pentru tânărul 
cititor.

Stilul plăcut al rândurilor 
lui Maurice Druon fac atrăgă
toare parcurgerea atâtor în
tâmplări adevărate ale acestui 
veac XIV, în care dragostea 
și moartea se îmbină în mod 
straniu: Ludovic a,'l X-lea este 
asasinat, Filip IV, succesorul 
său. va avea aceeași soartă, 
rivalitățile caselor de Valois, 
de Navara și d’Atois se mani
festă constant evoluate; în 
Anglia opoziția baronilor față 
de monarhie e înlesnită de 
dragostea Isabelei pentru lor
dul Roger Marțimer. Falșii 
cruciați pustiesc orașe, ambi
ția și intrigile favorizează nu
meroase acte sîngeroase... în
cepe războiul de o sută 
ani... Isabela s-a răzbunat de- 
tronîndu-și soțul, pe nedem
nul Eduard... „Dar nu aceste 
nume înseamnă istoria!... Na
țiunile nu mor niciodată ca 
moartea oamenilor, oricît 
mari vor fi fost ei.:".

Aceasta este ideea cărții lui 
Druon, o carte scrisă cu vervă 
și cu multă ironie la adresa 
ilustrelor sale personaje pe 
care le dezbracă de catifele și 
armuri și le aduce la judecata 
veacului nostru în goliciunea 
ambițiilor și minciunii lor,

TEOFIL BĂLAJ

de

de

Tinerii de la secția de grafică anul 1 al Școlii populare de artă din Timișoara discutând 
cu profesorul ultimele lucrări. Foto: O. PLEC AN

urmă cu a- 
un an, tî-

înd, în 
proape 
nara Ioana Vîlcea- 
nu a luat în primi
re biblioteca clu
bului „1 Mai" din 
Craiova, nu a găsit 

decît 56 de fișe de cititor, cu 
270 de cărți împrumutate. Acti
vitatea la noul loc de muncă 
și-a început-o cu revizuirea și 
ordonarea fondului de cărți. 
Numărul cititorilor se menținea 
în continuare scăzut. Cele cî
teva fișe în plus nu puteau nici 
pe departe să o liniștească. 
Cărțile din bibliotecă — și a- 
ceasta era cauza principală — 
erau puțin cunoscute în uzină. 
Ce trebuia făcut pentru ca, în 
sfîrșit, cartea să ajungă la cei 
cărora le era destinata ?

Cu sprijinul organizației 
U.T.M- •*- sprijin de care ș?a 
bucurat apoi în continuare — 
a inițiat atunci acțiunea de 
prezentare a cărții în ateliere, 
la locul de munca. La sfîrșitul

programului cele 100 de volu
me cu care venise în sector se 
aflau la tot atîția cititori.

Acțiuni asemănătoare a în
treprins apoi și în celelalte sec
toare de producție și au rămas 
de atunci nelipsite din progra
mul bibliotecarei. „Acum, spu
nea ea, știu precis că lui Cor
nel Băltățeanu, de pildă, îi plac 
mai mult romanele de aventuri. 
El a citit „Bîrlogul lupilor", 
„Sfîrșitul spionului fantomă", 
„Urmărirea abia începe" și al
tele, dar este la fel de bun 
prieten și cu poeziile lui Emi- 
nescu, Maiakovschi, sau Beniuc 
după cum citește cu aceeași 
pasiune creația literară a lui 
Sadoveapu, Rebreanu, Tolstoi. 
Anul trecut a citit 34 de vo
lume. Anul acesta a început și 
mai bine, are deja zece volu
me împrumutate. Dar nu- el de
ține întîiețatea. Florea Căpățî- 
nă și Irina Sfetcu au împrumu
tat în aceeași perioada și mai 
multe cărți ; desigur șirul e-

xemplelor poate continua cu 
multe alte nume.

Al doilea pas a constat în a- 
propierea bibliotecii de citi
tori. In șapte din cele opt sec
toare de producție ale uzinei 
s-au creat biblioteci mobile, un 
fel de expoziții permanente re
împrospătate cu regularitate 
din două în două săptămîni. 
Activul bibliotecii s-a mărit cu 
încă 7 bibliotecari voluntari — 
7 difuzor! neobosiți ai cărții, re
crutați din cadrul celor mai 
pasionați cititori: tinerii Ținea 
Iordăchescu, de la sculerie, 
tîmplarul Ion Armășoiu, lăcă
tușul Aurora Marcu și alții.

Expoziții permanente, afișe, 
numeroase recenzii prezentate 
în pauza de prînz prin inter
mediul stației de amplificare a 
uzinei, dar mai ales înaintea 
adunărilor generale U.T.M. sau 
consfătuirilor de producție, au 
ajutat la popularizarea cărților. 
Prezența bibliotecarei la ședin
țele de la sectoarele forjă, tur

o stradă mare, 
pe cate nici îndrăgostiți! 
nu s-au plimbat, cu pasu peet vreodată, 
pentrucă drumul, 
ecourile retunjite-n piatră, 
impuneau ritmul de marș, 
pentrucă impuneau tuturor 
aceeași viteză, 
cum electronilor accelerați 
in aceeași moleculă...
Pe locuriie-acestca 
oamenii și-au aprins locul, 
au întemeiat familie și istorie 
și locurile au primit nume, 
au amintiri și vîrste 
ca oamenii — 
cînd treci pe drumul de sus 
simți că trebuie să dai bună ziua...
Aici a tost laboratorul. 
Stau probe de beton, 
probe cu data înscrisă adine, 
tăria zilei însăși, măsurînd...
Omul se oprește
și cum se înserează,-! par aprinse cubuțiie 

de beton 
și vine tinerețea-pasăre pe umăr 
și pădurea se umple de cîntecul ei.
O, amintiri — 
se adîncește toamna și-nserarea, 
pentru ecoul lor;
și parcă se aud constructorii venind — 
mantalele lor impermeabile 
se zbat în vînt, 
țigara fumegă în colțul buzei 
și ei, cu ochii micșorați, zîmbesc

— de unde vii ?
— de unde vil ?

și la un singur ioc se string 
atîtea șantiere, — atîtea vîrste I 
Voci se-ntrerup și se-mpietesc, 
nu mai distingi cuvintele, 
nu-i mai deosebești unul de altul, 
cum nu deosebești in simfonie 
sunet și sunet.
Un om a lost la întîlnirea cu amintirile. 
Se ridică. Dă bună seara.
Crește o muzică-n pietrele-atlnse de pași. 
Cuburile de beton rămîn

-n locul lor 
un halo selenar —

I trece iar, prin munți, 
cu degetu-ndoit

— auzi, ce sunet! — cuburi de beton, 
■ probe de aur

din secolul nostru.

numai ea și

„Omul

ca

Idilă de... primavara

Totul rămîne oamenilor

deosebit 
prezintă.

corectează 
planeta

Sub acest titlu, colecția 
„Știința învinge" a Editurii 
tineretului a publicat tradu
cerea unei interesante- cărți a 
lui I. Adabașev „Dezvoltarea 
științei și tehnicii moderne — 
constată autorul — a ajuns pe 
asemenea culmi, îneît oamenii 
sînt în stare pe de acum să 
realizeze orice proiect de 
transformare a planetei". Vo
lumul exemplifică și dovedeș
te acest adevăr al zilelor noas
tre.

Omul corectează planeta... 
Aceasta se caracterizează în 
proiectele construirii de gi
gantice tuneluri submarine, a 
creării de canale care să 
unească între ele marile fluvii 
ale fiecărui continent, în iri
garea unor întinse suprafețe 
ale deșerturilor și altor re
giuni secetoase, în schimbarea 
cursurilor unor fluvii, în dez-

ghețarea regiunilor de îngheț 
veșnic prin folosirea marilor 
cantități de căldură ascunse în 
adincul Pămîntului, în secarea 
parțială a unor mări pentru 
obținerea de noi suprafețe de 
uscat, în schimbarea climei 
unor regiuni întinse prin de
vierea cursului unor curenți 
marini, în producerea artifi
cială a ploii..;

„Corectarea planetei" este 
astăzi de mare actualitate. 
Casa noastră — Pămîntul — e 
tot mai mult,,amenajată" după 
nevoile progresului uman. Pro
iectele îndrăznețe, 
ieri socotite utopice, 
pragul înfăptuirii. Cît 
cuprind cuvintele lui 
„Rațiunea creează pe 
minuni, 
alta".

pînă mai 
sînt în 
adevăr 
Gorki: 
Pămînt 
nimeni

I. M. STEFAN

Iaurturile < 
învăluite- 
ca intr-un

Iși Timpul 
ciocnind, 
_  nllfî

■ v
| — Tăcerea-nvinge piatra! — șopteau

I pietrele.
— Timpul ne-nvinge, apa ne-nvinge — 

psalmodiau -

I ...Tăcere, somnolență de toamnă,
elegiace înserări între păduri...

Să tremuri pentru ora care trece, 
I să iscodești, din timpul care vine 
I mereu, doar timpul cil ți-a mai rimat, 
Isă te asculți, să-ți cercetezi obrazul 

și-ntre izvoare să visezi 
încremenirea virilelor — într-unaT

în care mă confrunt, 
din care mă aleg, cu ochi lucid, 
zvîrlind de-o parte și de alta — lestul, 
înaintez cioplind și alegînd, 
numai coloana vertebrală, dreaptă...

tu,
imn timpului ce trece — temenele ! 
Mă smulg convoiului autumnal, 
urc treptele coronamentului.
De-aici se văd munții înzăpeziți 
în care timpul își tocește dinții, obosind 
și nu le scade cremenea, 
nici nimbul;
l aud cum ne încearcă 
lucrările și anii — 
beton, încredere și prietenii 
și nopțile acelea grave, 
cu munții ridicați în no! 
și crezul comunist 
care-I înlănțuie 
pe asprul, necesarul azi, de mîine.

„PRODUCTIVITA
TEA MUNCII SO
CIALE" de E. Do- 
brescu. In lucrare 
se analizează conți
nutul productivită
ții muncii sociale și 
factorii creșterii ei 
continui în econo
mia socialistă. Dat 
fiind rolul hotărîtor 
al progresului teh
nic în ridicarea efi
cienței muncii so
ciale, locul central 
în cadrul volumului 
îl ocupă cercetarea 
corelațiilor dintre 
perfecționarea și 
utilizarea rațională 
a mijloacelor de 
muncă și forța pro
ductivă a muncii, 
dintre dinamica în
zestrării tehnice și 
dinamica producti
vității muncii so

dale. Un 
interes 
concluziile autoru
lui cu privire la in
fluența schimbări
lor determinate în 
structura economiei 
noastre naționale 
de industrializare 
socialistă și rolul a- 
cesteia în ridicarea 
rapidă a producti
vității muncii socia
le. Problemele teo
retice sînt tratate 
în strînsă legătu
ră cu sarcinile 
desăvârșirii con
strucției sodaliste, 
subliniindu-se înal
ta eficiență a mă
surilor luate de 
partid și guvern în 
scopul gospodăririi 
raționale a resurse
lor materiale și de 
muncă ale țării.

Cartea „ISTORIA 
IDEILOR SOCIA
LISTE" de S. I. 
Kan (traducere din 
limba rusă), ce ocu
pă de socialismul 
utopic premarxist 
începînd cu opera 
lui Thomas Morus 
și a lui Tommaso 
Campanella. Sînt e- 
vocate figuri lumi
noase de militanți 
care și-au consa
crat viața fericirii 
celor ce muncesc ca 
G. Babeuf, A. Blan- 
qui și alții. Ediția 
românească a fost 
completată cu un 
studiu despre T. 
Diamant și „falan
sterul" de la Scăeni, 
semnat de Gh. Do- 
bre.

CITITOR
nătorie, prelucrare etc. nu mai 
miră pe nimeni. Este o prezen
ță așteptată de sutele de tineri 
dornici să afle și pe această 
cale ultimele noutăți literare.

A sosit timpul organizării u- 
nor acțiuni mai largi, care să 
strîngă la un loc un număr 
mare de prieteni ai cărții. Sin
gură, bibliotecara ar fi făcut 
cu greu față sarcinii. Cu aju
torul organizației U.T.M. 
creat un nou colectiv, în care 
erau 
Dună, Alexandru Militaru, Ion 
Dinu și alții, buni recitatori și 
cititori artistici. Acest colectiv 
este un fel de laborator ce pre
gătește acțiunile de masă cu 
cartea. Intîlnirile prietenilor 
cărții au început cu seara lite
rară „Poeții cîntă Eliberarea", a 
urmat concursul „Cine știe, cîș- 
tigă" cu tema „Opera lui Mihail 
Eminescu" cîștigat de tinerii 
Gheorghe Dorobanțu și Gheor- 
ghe Lazăr, apoi alte seri lite
rare pe temele : „Țăraftul co-

și-a

incluși tinerii Florea

lectivist — oglindit în literatu
ră", „Poeții cîntă viața nouă a 
muncitorilor" etc.

Iar acum, în sala nouă a clu
bului „1 Mai", peste 600 de 
prieteni ai cărții, mereu alții, 
din Uzina „7 Noiembrie" se în- 
tîlnesc cu regularitate la serile 
literare, la simpozioane, la con
cursurile gen „Cine știe, cîști- 
gă“, la serile muzical-literare, 
adevărate punți de legătură în
tre carte și cititori. La întîlni- 
rile lor vin adesea tinerii poeți 
craioveni Ilarie Hinoveanu, Și
na Dănciulescu, membri ai 
cercurilor literare. Aceste acți
uni sînt tot atîtea drumuri care 
au atras noi și noi călători în 
lumea nemărginită a cărților. 
Și pentru a concretiza arătăm 
că acum, la mai puțin de un an, 
fiecare muncitor al uzinei își 
are fișa sa la bibliotecă iar în 
aceste fișe sînt înșerise peste 
10 000 de cărți împrumutate.

VASILE BABAC

CARNET CINEMATOGRAFIC

Da, omul poate înfrunta, cu 
demnitate, moartea. Cu condiția 
să nu-și fi irosit, fără scop, viața. 
Să fi știut să se facă, în cel mai 
înalt grad, folositor celor din jur. 
Savantul Dronov — întruchipat a- 
cum cîțiva ani pe scenă, și astăzi 
în filmul „Totul rămîne oameni
lor' de marele artist Nikolai Cer- 
kasov — n-a descoperit tîrziu, cu 
prețul faustic, secretul fericirii. 
Drumul lui e simplu, firesc, cu un 
țel clar, fără accidente. Doar 
moartea pare un accident după o 
viață trăită în numele nemuririi. 
Dar a cărei nemuriri ? Cea predi
cată, filistin, de omul bisericii ? 
Cea promisă, drept răsplată, pen
tru un trai lînced, fără cusur ?

în filmul realizat după piesa lui 
Alioșin se înfruntă, dinamic, știin
ța și religia, materialismul activ, 
transformator și idealismul defe
tist, distrugător de energii. Omul 
nu poate trăi fără să creadă în 
ceva. Dar credințele diferă. E mult 
mai greu, cu prea mari riscuri, 
cîteodată, să crezi în semenul tău. 
Și cît de simplu, de comod, să-ți 
faci un idol după măsura norme
lor, necesităților tale egoiste, un 
dumnezeu a toate iertător în nu
mele căruia să închei

tranzacții avantajoase ! Nu, teoria 
indulgențelor e profund străină 
savantului comunist. Dronov e o 
fire dreaptă, intransigentă, de mul
te ori severă cu cei din jur. El 
știe că păcatul de a disculpa un 
vinovat cîntărește tot atît de greu 
ca și cel de a-ți nedreptăți un se

cu viata

men. Și cu aceeași necrutare cen
zurează carierismul, birocrația, ca 
și indiferența ori neîncrederea ce 
pot ucide. O singură măsură a jus
tiției conduce acțiunile lui Dronov: 
căldura și talentul cu care omul 
își dăruie energiile omenirii.

Filtrate astfel, adevărurile piesei 
și filmului pot părea abstracte, 
uneori didactice. Arareori apar 
astfel pe ecran. Pentru că le însu
flețește pasiunea unei convingeri 
umane și experiența unei virtuozi
tăți artistice. Marele interpret 
n-are nevoia de vorbe ca să se 
facă înțeles. Uneori textul — cam 
scenic — îi îngreunează chiar sar
cina artistică. El poate sta nemiș
cat, timp de cîteva minute, în fața 
obiectivului, ascultîndu-și un gînd 
dinăuntru, zîmbind unei amintiri 
ce-i destinde o clipă fața gravă, 
asprită de suferință. Eroul e un fi
zician (ca și GUsev din 
dintr-un an) contaminat

Sfîrșitul lui Dronov se preci-ții. ,, -
pită și tensiunea filmului e creată 
nu de neprevăzutul deznodămint 
(pe care îl cunoaștem) ci d& aș
teptare, acea așteptare gravă, so» 
lemnă, cînd numeri cu luciditate 
tragică fiecare secundă, incercînd 
să-ți memorezi pentru toată viața, 
fiecare gest, fiecare vorbă a celui 
drag care peste puțin nu va mai fi. 
E un colocviu solemn între viață 
și moarte, o înfruntare în care știi 
sigur că materia va ceda, dar pre
țul ei va fi spiritul, ascuțit la 
maximum, ’din care va țîșni nemu
rirea. O nemurire însă superior 
înțeleasă de filozofia materialistă 
ca pe o permanență a idealului
umanitar, o ștafeta a eforturilor 
creatoare ale unei vieți, transmise, 
în timp, generațiilor legate prin 
același scop nobil.

zi
realizatori 
din urmă,

Din pleiada de tineri 
italieni afirmată în anii 
Nanni Loy este incontestabil unul 
dintr cei mai valoroși și curajoși 
reprezentanți. Talentul său viguros 
a fost confirmat de răsunătorul 
succes mondial pe care l-a obținut 
anul trecut cu filmul ,,4 zile ale 
orașului Neapole". Nanni Loy reia 
aici tema sa preferată, aceea a re
zistenței poporului italian împo
triva fascismului. Am spus reia, 
deoarece și-n prima sa realizare 
„Un giorno da leoni", regizorul și 
scenaristul Nanni Loy a tratat un 
subiect inspirat tot din rezistența 
italiană.

Urmărind reacțiile și relațiile ce
lor cinci membri ai unui mic grup 
de rezistență, Loy dezvăluie ane
voiosul drum de renunțare jp. acel 
individualism acerb care unepri 
duce la lașitate. Veniți din medii 
diferite, acești oameni ajunși tova-

rtiși printr-o întîmpfare, vor trăi 
clipe dramatice, determinante în 
stabilirea poziției lor față de pro
blemele majore ale epocii. Moar
tea conducătorului grupului de 
partizani, ucis în beciurile Cesla- 
po-ului, nu va face clecît să întă
rească hotărî rea tovarășilor săi de 
a-i continua lupta. Dificila misiu
ne de aruncare în aer a unui tren 
militar fascist va fi dusă Ia înde
plinire la capătul unei zile pline 
de încordare și primejdii. Cu toții 
ap trăit o „zi ca leii", dar pentru 
Michele această zi unică avea să 
fie și ultima: personajul acesta, a- 
clesea comic prin slîngăcia și șo
văielile lui, ajuns intr-un moment 
de frică pînă în pragul trădării, se 
răscumpără printr-un gest sublim 
sacrificindu-și viața pentru izbînda 
telului comun.

Puternică pledoarie contra fas
cismului și ă pasivității în fața

Nouă zile 
de iradia-

ca leii
ALICE MĂNOIU

r reac-fiunii, Ulmul jyi Nanhi 
e rșmaică si prin 

caiitate g. realizării sale artjșfjcft. 
Sluj induse de un montaj rjguipș, 
Loy reușește sq creeze sâ 'men.' 
țină pe iot parcursul Ulmului n 
atmosferă de intensă înciordinte 
dramatică, (cu toate că pe alqruij 
insistențele asupra unor moment 
sînt obositoare) conducînd slriiîs 
si cu nerv acțiunea dip care na 
lipsesc momentele de suspfn?-.ie.

MANUELA GHEORGHIU



LUPTA PENTRU
DIN SOL

11§1
Reportajul de astăzi este 

subordonat poate unei sin
gure idei pe. care ne-a im- 
pus-o o suita de fapte întîl- 
nite în drumul riostru prin 
satele dobrogene, fapte care, 
in ultimă instanță _ se adună 
într-o preocupare de prim or
din în campanie : lupta pen
tru păstrarea și. valorificarea 
rezervelor de apă din sol.

.Așa cum o privim acum, 
la capătul unor investigații 
mai ample, această preocupa
re a oamenilor 'de aici poate 
avea 'cai termen de compara
ție asaltul dat pentru stăvili
rea unor inundații; ea cori-i 
sumă aceeași energie și nece
sită aceeași rapiditate.

Oamenii s-au gîndit serios și 
au găsit diverse și ingenioa
se mijloace prin care să în
chidă apă în pămînt cu ză- 
voare trainice deși soarele și 
vîntul se străduiesc îndestul 
s-o evăp'ore. O dată cu res
pectarea termenilor optimi de 
însamînfare, lupta pentru re
colte bogate'capătă deci acum 
și această formă.

★
în drumul nostru ne-am în

tîlnit la o gospodărie colecti
vă, mai precis la Plopeni, în 
raionul Negru Vodă, cu un 
om. Discuta cu președinta 
gospodăriei și cu inginerul a- 
gronom despre treburi de 
campanie, insistînd a'supra u- 
nor măsuri practice pentru 
însămînțarea porumbului în 
epoca optimă. Am aflat că 
este inginerul Constantin Ci
nic, vicepreședinte al consi
liului agricol regional, care, 
ca și ceilalți țovarăși de aici, 
este în aceste zile pe cîmp 
unde controlează, îndrumă și 
ajută concret la buna desfă
șurare a lucrărilor agricole.

Am avut cu dînsul o con
vorbire pe care o reproducem.

întrebare: Care este pro
blema centrală a cărei rezol
vare preocupă acum consiliul 
agricol regional?

Răspuns : Păstrarea și valo
rificarea cît mai bună a re
zervelor destul de reduse de 
apă din sol. Bineînțeles, a- 
ceastă problemă trebuie pri
vită prin prisma complexului 
de lucrări ce se execută acum 
și ce se vor executa în conti
nuare.

întrebare î Și ce măsuri 
practice s-au luat în scopul 
acesta ?

Răspuns : în fiecare gospo
dărie — aplicarea diferențiată 

a agrotehnicii. De aici derivă 
toate celelalte.

întrebare : De pildă, în ceea 
ce privește însămînțarea cul
turilor din epoca I ce ne pu
teți. spune ?

Răspuns: Cred că în mo
mentul âpaxiției acestor rîn- 
duri vor fi terminate în între
gime. De fapt a mai rămas de 
semănat numai floarea-soare- 
lui pe aproximativ 6 000 de 
hectare. Cu viteza zilnică rea
lizată zpînă acum terminăm în 
trei zile. Toate acestea sînt 
legate, direct de valorificarea 
apei. Insămînțînd la timp, să
mînța folosește stratul umed 
care acum este la suprafață și 
poate astfel încolți și răsări 
în condiții bune. La floarea- 
soarelu.i, pe Iîngă acest scop 
am urmărit și eliberarea din 
timp a semănătorilor 2 SPC 2 
pentru, ca să poată fi verifica
te și reglate pentru porumb.

întrebare: Cu această ați 
terminat toate pregătirile 
pentru însămînțarea porum
bului ?

Răspuns : Trebuie să revin 
la ceea ce am spus mai îna
inte. Cînd vor apare aceste 
rînduri, pe toată suprafața 
destinată acestei culturi vor 
fi ’gata lucrările de întreținere 
(astăzi, 30 martie, sînt efec
tuate în proporție de 82 la su
tă). Și aici este mai evidentă 
aplicarea diferențiată a agro
tehnicii. De exemplu, ani re
comandat să se folosească în 
acest scop grapele reglabile. 
Numai pe terenurile tasate 
sau mai bolovănoase se lu
crează cu polidiscul. Astfel pe 
cea mai mare parte a terenu
lui adîncimea de lucru va fi 
mică ; se distruge capilarita- 
tea și se diminuează pierde
rea apei prin evaporare. în 
rest, cu excepția unor repere 
de discuri (problemă care a- 
vem garanții că se va rezolva 
pînă la începerea semănatu
lui) sîntem pregătiți. De alt
fel, intenționăm ca vineri, 
sîmbătă să începem semăna
tul porumbului. Temperatura 
medie în sol este de 7 grade 
cu tendința de creștere.

întrebare : Ce v-a determi
nat să apreciați că nu e, to
tuși, prea devreme cu... cîteva 
grade?

Răspuns î într-un fel, tot... 
apa. Acum se află în straturile 
de la suprafață. Așa cum spu
neam și în cazul florii-soare- 
lui, sămînța, în aceste, condi
ții, poate încolți și .răsări în

...Ne-am oprit la una din
tre brigăzile S.M.T. Fetești: 
brigada a 7 a pe care o con
duce Ion Stanciu...

...O jumdlale de oră mai 
tîrziu, după ce totul a fost 
bine pus la punct, cele nouă 
tractoare, trăgînd după ele 
semănătorile, au intrat în 
brazdă . (vezi reportajul: 
„O clipă înainte de plecarea 
în 'cîmp").

î Tot despre
1 discuri
IAm amintit zilele trecute 

despre bătaia de cap pe care 
I le-au dat-o tractoriștilor din 

brigada de la G.A.C. Ciobanu 
unele discuri pehtru semănă- 

Itoarea 2 S.P.C. 2.
Tractoriștii de la Ciobanu 

nu sînt singurii care au con- 
Istatat dimensionarea necores

punzătoare a acestor discuri. 
Mergînd prin cîteva stațiuni 

Ide mașini și tractoare din.Do
brogea — între care și S.M.T.- 
Castelu, de unde sînt distri- 

Ibuite în regiune discurile, am 
făcut mai multe constatări.

Sînt unele serii de discuri

■ potrivite unui anume calibru 
(2120 06. de pildă) pe care Fa- 

Ibrica de mase plastice „Bucu
rești" . le-a supradimensionat.

Unele S.M.T., mai apropiate

Ide centrul de distribuție, și-au 
rezolvat mai ușor problema.

I Stațiunile mai depărtate (To-

mod corespunzător. Apoi, u- 
miditatea fiind mai redusă, 
solul se încălzește mai repede, 
ajungînd într-un timp scurt 
la 9—10—11 grade.

Ca să dezvolt această idee, 
vreau să mai adaug că în a- 
tenția noastră stă acum ter
minarea însămînțării porum
bului în cel mai scurt timp, 
urmărind același scop al valo
rificării apei. Cu forțele exis
tente lucrarea va. dura 10—12 
zile. Din experiență știu că, 
deși vor lucra cu viteza I mi
că a tractorului (întreaga su
prafață cu porumb va fi se
mănată cu mașina echipată cu 
clapeți), prin folosirea rațio
nală a capacității semănători
lor și a zilei-lumină, mecani
zatorii vor reuși să realizeze 
zilnic cîte 8—9 hectare.

întrebare: în ce măsură se 
înfăptuiește tot ceea ce ne-ați 
spus pînă acum?

Răspuns : Cele relatate nu 
reprezintă numai un plan de 
măsuri sau recomandări, ci 
sînt oglinda fidelă a ceea ce 
se înfăptuiește practic în ter
men acum. Specialiștii din 
permanența consiliului agri
col regional și a consiliilor a- 
gricole raionale sînt în aceste 
zile pe teren, în gospodăriile

O clipă înainte de plecarea în cîmp
Ne Întoarcem din Dobrogea.
Un fapt ne-a făcut sănș oprim însă la marginea Bără

ganului. Este vorba de evenimentul care le solicită me
canizatorilor și colectiviștilor o deosebită concentrare, 
evenimentul pentru care s-au pregătit îndelung,

Am văzut de dimineață, în raionul Fetești, zeci de 
tractoare care se pregăteau să intre cu semănătorile 
2 SPC 2 la însămînțatul porumbului.

Ne-am oprit la una dintre brigăzile S.M.T. Fetești, 
brigada a 7-a, pe care o, conduce Ion Stanciu, un tînăr 
despre care am aflat mai tîrziu că de trei ani e fruntașul 
stațiunii. La ora aceea tractoriștii, abia adunați la tabăra 
de cîmp, venind fiecare de pe alte drumuri ale Bărăganu
lui, își aliniasefă tractoarele și semanătorile într-un front, 
ascultau cu urechea respirațiile motoarelor, migăleau cîte 
un ultim reglaj la semănători, ori. se uitau de-a lungul 
drumului pe care trebuiau să pornească din clipă în clipă.

Șeful brigăzii era poate cel mai agitat, umbla de la un 
om la altul, de la o mașină la alta (l-am găsit schimbînd 
un disc la una din semănători), stătea de vorbă cu fie
care, se convingea că fiecare,știe bine ce are de făcut.

In vagonul dormitor, pe masă (ponta'torul umbla și el 
să rezolve diverse treburi), rămăseseră încă răsfirate :

Graficul realizării planului în campanie ;
schița (în culori) a amplasării culturilor ;
adeverințele celor nouă mecanizatori autorizați prin 

examinare să lucreze cu semanătorile 2 SPC 2 ;
caietul de sarcini ;
planul de producție ;
angajamentele luate în întrecerea socialistă ; 
diploma de brigadă fruntașă pe stațiune pe anul 1963 ; 
fișele de evidență zilnică ;
bonurile de motorină și ulei.
Fuseseră toate pregătite și studiate pentru o nouă etapă 

— care începea în această clipă — a campaniei.
A început semănatul

O jumătate de oră mai tîrziu, după ce totul a fost bine 
pus la punct, cele nouă tractoare, trăgînd după ele semă- 
natorile au intrat în brazdă. La'tarlaua din locul căruia, 
se spune Harta Ghioci așteptau oameni și căruțe cu să- 
mînța pregătită, cu terenul jalonat.

— începem ?

h raionul Fetești 

Ieri s-au 
însămînțat 
cu porumb 

primele 
suprafețe

— începem !
Deși asta s-a petrecut înainte de prînz, tractoriștii au 

calculat că pîriă deseară fiecare semănătoare va introduce 
sub brazdă sămînța pe 4 hectare.

La aceeași oră, sau poate mai devreme, pe alte întinderi 
ale Bărăganului cele opt brigăzi ale S.M.T. Fetești au trăit 
același eveniment.

Calculul general pe S.M.T. prevede 10—11 zile pentru 
desfășurarea acestei lucrări, ținînd seama că tractoarele 
nu vor merge decît cu viteza întîia mică.

Mici ateliere în cîmp

Nu s-a întîmplat nici o defecțiune. La toate lucrările 
din primăvara asta au-fost rare intervențiile mecanicilor.

Cu toate acestea, ia tabăra de cîmp a fiecărei brigăzi, pe 
o remorcă, stă, în așteptare un mic atelier de reparații 
căruia nu-i lipsește aparatul de sudură,.menghina, un 
polizor, alte și alte scule. Tot aici se află un stoc tampon 
din piesele de mare uzură. Este rezultatul unei străduințe 
remarcabile a întregului colectiv din S.M.T. pentru inter
venții rapide, ceea ce înseamnă, de fapt, o mare economie 
de timp.

Atelierul mobil în marș

încă nu porniseră pe cîmp tractoarele brigăzii a 7-a, 
nimeni nu anunțase un defect și, cu toate acestea, Iîngă 
cele 9 tractoare s-a oprit atelierul mobil al stațiunii. Șo
ferul mașinii, el însuși mecanic de intervenție, avea în 
dreapta lui pe inginerul mecanic doi al S.M.T. Lucrurile 
se petrec așa. Azi începeau însămînțările la porumb. Deci, 
tGtul trebuia să fie, din punct de vedere tehnic, fără nici 
un cusur. Pentru asta inginerul mecanic, mecanicul de 
intervenție, circulă acum cu atelierul mobil de la o bri
gadă la alta. Este începutul mișcării lui continue pe toată 
durata campaniei.

Dar nu numai atît. Raza de acțiune a stațiunii e sufi
cient de mare. .De aceea, mecanicii .de atelier, repartizați 
pe sectoare, au pornit începînd de azi spre brigăzi. I-am 
întîlnit, încrucișindu-ne drumul'în diverse direcții.

Alte detalii de organizare

Prima zi a însămînțării porumbului înseamnă aici, de 
fapt, și o aplicare, mai strictă a unui plan larg de măsuri 
organizatorice. In afara celor amintite mai e nevoie să 
subliniem ;

Toată conducerea stațiunii este repartizată pe sectoare. 
Membrii biroului organizației de partid și. ai comitetului 
U.T.M. șînt și ei acum pe teren și ajută grupele de partid 
și U.T.M. din brigăzi,în ‘ desfășurarea unei munci politice 
bogate, direct în sprijinul campaniei.

Rezervoarele de carburanți de. la brigăzi sînt pline. 
Cisternele mobile au grijă ca aceste rezervoare să aibă în 

permanență cantitatea necesară de carburanți.
Acestea, și încă altele, dau siguranța că de Ia primul și 

pînă la ultimul hectar semănat, cu,porumb totul se, va 
desfășura ritmic, la un nivel-agrotehnic superior.

C R ONIC

CA MP A NIE
CALIBRE...

NECALIBRATE
Cîteva lucruri despre stația 

de calibrare a semințelor Med
gidia.

MIHAI PETRESCU — direc
torul S.M.T. Valu Traian (Ex
tras dintr-o convorbire)

„Cu discurile ne-am des
curcat, am probat, am încercat, 
o să mai primim, în sfîrșit, nu 
asta ar fi problema. Problema 
la noi e alta. Uite, avem aici 
probe din sămînța de porumb 
a gospodăriilor colective pe 
care le deservim. Sămînța cali
brată s-ar zice... Dacă am reu
șit să punem la punct semănă
torile, ce folos ? Semănătorile 
merg, dar însămînțatul tot nu 
se face ca lumea. Intră o canti
tate mai mare la hectar și asta, 
pentru că sămînța de porumb 
calibrată la Medgidia, practic, 
nu-i calibrată. Pe etichetă scrie 
un anumit calibru, dar boabele 
sînt de toate mărimile. E vorba 
numai de sămînța calibrată la 
Medgidia. Dar noi avem și să- 
mînță de la alte stații din țară, 
care și-au făcut datoria cu toa
tă răspunderea".

pologu, Hîrșova, Greci etc) aș
teaptă și azi înlocuirea discu
rilor proaste cu altele bune.

Un delegat al Serviciului re
gional S.M.T. — (inginer Mo- 
raru de la S.M.T. Castelu) a 
făcut repetate drumuri la Fa
brica de mase plastice „Bucu
rești". Problema e pe cale să 
fie rezolvată în parte. Peste 
tot era așteptată acum întoar
cerea de la București a ingi
nerului Moraru (plecat din nou 
după discuri 2120 06 care să 
meargă). Și e probabil ca pînă 
la începerea semănatului la 
porumb discurile să ajungă la 
semănătorile care așteaptă în 
cîmp. Probabil... E probabil 
să și întîrzie o zi, două, mai 
multe... Intîrziind prin asta și 
semănatul. Pentru consecințele 
acestui fapt adresați-vă spiri
tului de răspundere și contro
lului de calitate al Fabricii de 
mase plastice „București".

colective și la brigăzile de 
tractoare unde, împreună cu 
inginerii și președinții de. aici, 
se ocupă de aplicarea reco
mandărilor amintite.

Scurtă 
„masă rotundă" 

în mers
Pornind pe urmele acestor 

idei, am organizat de fapt o 
scurtă ..masă rotundă în 
mers".

Participanții la dezbatere 
sînt tractoriști, ingineri agro
nomi, colectiviști, oameni pe 
care i-am găsit pe cîmp în 
plină zi de lucru.

Petre Rădoi și Gheorghe 
Țuguran — tractoriști de la 
S.M.T.-Chirnogeni. (Discuția a 
avut loc pe tarlaua de floa
rea-soarelui a gospodăriei co
lective din comuna Scărișo
reanu).

A fost nevoie să trimitem 
din brigada noastră patru 
tractoare care să ajute în 
campanie unor gospodării din 
raionul Tulcea. Asta înseam
nă că cele zece tractoare care

FERDINAND ORAVEȚ — in
giner agronom la G.A.C. din 
comuna Scărișoreanu, raionul 
Negru-Vodă (tot dintr-o dis
cuție).

—■ Ce se-ntîmplă, am primit 
de la Medgidia sămînța prost 
calibrată... Sămînța care ne vi
ne din altă p&rte e fix pe cali
brul respectiv. Asta nu. Naiba 
știe... Am fost la stația de cali
brare de la Medgidia și-am vă
zut. Cred că au lucrat cu sitele 
înfundate... Dacă ați putea pu
blica ceva în sensul ăsta, ar fi 
bine. Să știe măcar pentru la 
toamnă, să lucreze mai atent și 
să nu ne mai dea dureri de 
cap".

Cercetate mai în amănunt 
lucrurile așa stau. Dacă s-au 
făcut eforturi pentru asigura
rea întregii cantități de sămîn- 
ță dublu hibridă de înaltă pro
ductivitate, adecvată caracte
risticilor fiecărei zone, de ce 
colectivul stației de calibrare 
din Medgidia nu s-a străduit să 
întîmpine acest fapt cu grija și 
cu răspunderea necesară ?

Oo răspuns parțial de la fabrica 
de mase plastice „București"

Corespondența de mai sus 
am primit-o în cursul zilei de 
ieri. Tot ieri ne-am adresat ce
lor ce fabrică discurile. Iată 
răspunsul pe care ni l-a dat in
ginerul ANTONIE MUGUR, șe
ful serviciului Control tehnic 
de calitate :

— Deficiențele întîmpinate 
de mecanizatori au mai multe 
cauze. Firește, ele puteau și 
trebuiau să fie prevenite în pri
mul rînd de noi, cei care fabri
căm discurile. O lipsă a noas
tră este că deși se știa că ma
terialul din care sînt fabricate 
își schimbă unele caracteris
tici dimensionale în funcție de 
variațiile de umiditate, nu am 
trimis mecanizatorilor indica
țiile necesare privind modul de 
depozitare. Aceasta a făcut ca 
în unele locuri depozitarea să 
se facă cu mai puțină grijă.

Studiind problema ne-am dat 
seama totodată că deficiența 

ne-au rămas trebuiau să lucre
ze zi și noapte și așa au lu
crat; pentru toate avem și 
schimbul doi. Așa că am pu
tut că grăpăm 1 400 de hec
tare. am putut să semănăm 
toate culturile din epoca întîi 
și să grăpăm ori să tăvălugim 
o mare parte din grîul de 
toamnă. De ce eră nevoie să 
procedăm așa ? Dacă timpul 
de executare a lucrărilor se 
prelungea, multă apă din sol 
se evapora. Dar n-a fost așa, 
și-am cîștigat.

Gheorghe Costache — in
giner la G.A.C. Osmancea 
(discuția a avut loc la tabăra 
de cîmp a mecanizatorilor, de 
față fiind și Gavril Ioancea — 
șeful brigăzii de tractoare).

— în cîteva zile am grăpat 
întreaga suprafață, de peste 
900 de hectare, pe care o în- 
sămînțăm acum cu porumb. 
Asta ar fi o primă cale prin 
care reținem apa. în conti
nuare, în ziua însămînțării. 

. înaintea semănătorii merge 
un tractor tot cu grapa regla
bilă. Rețineți, nu cu grapa cu 
discuri care ar mobiliza solul 
la adîncime mai mare, sco- 
țînd la suprafață pămîntul 
reavăn care ar fi expus la 
soare și uscat.

1) ...Peste cîteva 
minute brigada a 7-a 
va porni pe cîmp la 
semănatul porumbu
lui. Cît de importan
tă este clipa asta 
poți vedea după cum 
unii tractoriști as
cultă încă o dată bă
taia motorului, res
pirația lui...

2) ...S-au după cum 
alții mai cercetează 
odată cu atenție re
glajul mașinii de se
mănat...

3) ...După cum pri
vesc cerul, pentru 
că vor să știe dacă 
vor avea sau nu vre
me bună...

4) ...După cum își 
vîntură în palme 
boabele pe care le 
vor introduce în pă
mînt ca să crească 
din ele o recoltă bo
gată.

mai poate fi prevenită prin in
troducerea unui tratament de 
fixare a pieselor, după operația 
de presare, fapt pe care nu 
l-am făcut înainte.

—Este foarte bine. Cel puțin 
acum fabrica să tragă conclu
ziile necesare. Totuși, campa
nia de primăvară a început. 
Mecanizatorii au nevoie acum 
de discUri...

— Deja s-au luat măsuri de 
recondiționare a pieselor cu 
gabarit mărit. în trei-patru zile 
întregul lot pe care-1 avem în 
fabrică va fi expediat S.M.T.- 
urilor. Pentru operativitatea re- 
condiționării se lucrează acum 
în trei schimburi. Grija pentru 
păstrarea dimensiunilor piese
lor se reflectă și în alte mă
suri luate de noi: ambalarea 
în pungi și saci de polietilenă, 
introducerea tratamentului de 
fixare etc. Promitem, deci me
canizatorilor ajutorul tehnic 
necesar.

Și densitatea plantelor la 
hectar e tot o problemă de 
gospodărire a rezervelor de a- 
pă din sol. De asta noi am 
calculat ,că asigurînd în me
die 26 OOO de plante recoltabi- 
le la hectar, revine fiecărui 
fir de porumb o cantitate mai 
mare din apa, destul de puți
nă, existentă acum în pămînt 
și asta înseamnă o producție 
mai bună. Ce-ar mai fi... La 
patru zile după însămînțare o 
sapă rotativă, apoi o prașilă, 
pe urmă iar o sapă rotativă, 
în total două lucrări cu sapa 
rotativă, trei prașile mecani
ce, completate cu trei ma
nuale...

Gheorghe Chiriac — preșe
dintele G.A.C. din comuna 
Mereni și Dumitru Nicolae — 
inginerul gospodăriei.

— Pentru reținerea apei în 
sol, la pregătirea terenului 
pentru floarea-soarelui am fo
losit grapa cu discuri...

— Bine dar — am întrebat 
noi — numai la cîțiva kilo
metri de aici am întîlnit un 
procedeu și o opinie cu totul 
contrarie...

— Nu, nu-i nici o contradic
ție. Ei au avut ogor de toam
nă și terenul a fost bine afi
nat. Noi am arat terenul des

pre care-i vorba, iarna tîrziu 
și a ieșit mai bolovănos. A 
fost nevoie să-I fărâmițăm ■ și 
să-1 nivelăm ca-să reducem 
în felul acesta suprafața de 
evaporare... Am calculat bine. 
Fără discuit pierdeam mai 
mult. Tot în același scop, și la 
porumb, la patru-cinci zile 
după semănat facem o lucrare 
cu grapa reglabilă perpendi
culară pe direcția de însă
mînțat.

Ce se întîrriplă însă... Din 
păcate, unele lucrări care pot 
să fie terminate foarte repede 
durează mai mult. Și asta din 
cauză că vreo cîțiva din cei 
nouă tractoriști de la Toprai- 
sar încep ziua de lucru tîr
ziu și o termină devreme,.pe 
de o parte, pe de altă parte, 
tractoarele cu care lucrează-ei 
nu arată a fi ieșit de curînd 
din reparațiile de iarnă.

în fond care-i situația...
„Am trecut acuma de la 

S.M.T. Topraisar la S.M.T. 
Cobadin. De la actuala stați
une n-am primit numărul su
ficient de tractoare că nu le 
au nici ei deocamdată. Foștii 

Pagină realizată de: ing. N. SIMIONESCU, 
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noștri colaboratori de la To
praisar au trebuit să pe ajute 
în continuare. Dar ce fel de a- 
jutor ne-au dat? Indiferent 
unde și pentru cît timp ar lu
cra, tractoristul trebuie să 
simtă aceeași răspundere pen
tru munca lui, pentru pro
ducția care se va obține a- 
colo pe unde a trecut el. Des
tul de rău că ei nu gîndesc 
așa".

Dintre atîția tractoriști . cîți 
am întîlnit și cu cîți am stat 
de vorbă în aceste zile cei 
doi-trei de la Mereni nu-î re
prezintă cu nimic pe mecani
zatorii Dobrogei.

★
Așa îneît impresia generală 

rămîne aceeași.
în această bătălie pentru 

zăvorîrea apei în pămînt au 
fost aruncate forțe serioase. 
Colectiviștii, tractoriștii, ingi
nerii agronomi, oameni pe 
eare acum soarele îi găsește 
și-i părăsește pe cîmp, au sen
timentul forței lor, al încre
derii că de fiecare clipă bine 
folosită acum depinde bogăția 
recoltei anului acesta.



ORT
Un non joc de verificare 

a fotbaliștilor
Selecționata divizionară de iotbal va susține 

duminică un nou joc de verificare in vederea ce
lor două întîlniri din preliminariile turneului 
olimpic cu echipa R. P. Bulgaria. Selecționabiiii 
vor juca de la orele 16,30 pe stadionul Republicii 
în compania echipei Progresul București. în des
chidere, de la orele 15, derbiul bucureștean de 
rugbi: Dinamo-Steaua.

■Ar

Etapa de duminică a campionatului cat.,A de 
fotbal programează doar trei meciuri: Farul Con- 
stanta-U.T. Arad; Crișul Oradea-Dinamo Pitești 
și Siderurgistul Galați-Știința Cluj. Celelalte 
jocuri au fost aminate pentru o dală care se va 
anunța ulterior.

„Cupa Dinamo" la tir

Turneul internațional de șah 
de la Sarajevo

• In cea de a 9-a 
rundă .a turneului 
internațional de șah 
de la Sarajevo, mae
strul romîn Victor 
Ciocîltea, jucînd cu

• Astăzi dimineață 
CU începere de la o- 
rele 9 la poligonul 
Tunari începe com
petiția de tir „Cupa 
Dinamo", la care par
ticipă cei mai valo
roși țintași din țară 
în frunte cu membrii 
lotului olimpic. Prin
tre cei care vor con
cura cu acest prilej 
se numără Iosif Sîr- 
bu, Ștefan Petrescu,

Competiție 
rezervată

Pe terenurile centrului 
de antrenament nr. 2 
din Capitală continua 
să se desfășoare întrece
rile competiției de tenis 
„Cupa Sfatului popular 
al Capitalei" rezervată 
elevilor. La această 
competiție, participă 
peste zoo de tineri ju
cători din întreaga țară. 
In semifinalele probei 
pe echipe, Știința Bucu
rești a întrecut cu 7—6

Gheorghe Enache, 
Marin Ferecatu, Ion 
Tripșa și alții. In pri
ma zi, se vor desfă
șura următoarele pro
be : pistol precizie, 
taiere aruncate din 
șanț (prima manșă), 
armă liberă calibru 
redus 60 focuri cul
cat. Concursul conti
nuă sîmbătă și dumi-. 
nică.

de tenis 
elevilor
pe Steagul Roșu Brașov, 
iar Școala sportivă de 
elevi nr. 2 București a 
dispus cu 9—4 de Clu
bul sportiv orășenesc 
Mureșul.

Pînă în prezent în 
probele de simplu s-au 
remarcat V. Mar cu (Bra
șov), Felicia Bucur (Bra
șov), Radu Niculescu 
(București), Olimpiu. Ne
gru (Cluj) și, Florica Bu
toi (București).

piesele negre, a obți
nut remiză în parti
da cu marele maestru 
iugoslav Parma. A- 
colași rezultat a fost 
Consemnat și în par

tidele TJhlmann-Iv- 
kov și Pachmann- 
Hort. Liderul clasa
mentului, Polugaev- 
ski l-a învins pe Da- 
mianovici, iar Ma- 
tulovici a cîștigat la 
Bukici.

In clasament. con
duce Polugaevski 
(U.R.S.S.) cu 7 punc
te, urmat de Uhl- 
mann (R.tXG.) — 6 
puncte, Ivkov (Iugo
slavia) 5,5 puncte ; 
Ciocîltea (R.P.R.), 
Pachmănn și Hort 
(ambii R. S. Ceho
slovacă) cu cîte 5 
puncte fiecare.

PE SCURT

Campionatul republican de baschet
• Duminică de la 

orele 8 în sala spor
turilor Floreasca au 
loc 4 partide intere
sante de baschet con- 
tînd pentru campio
natul republican. în 
fruntea programului 
se situează desigur 
meciurile derbi : Ra- 
pid-Știința București

(feminin) și Dinamo- 
Știința Cluj (mascu
lin). Programul este 
completat cu întîl- 
hirile Progresul—
C.S.M.S. Iași (femi
nin) și' Știința-Side- 
rurgisțul Galați (mas
culin) .

(Agerpres)

® Cea de a treia 
regată a campionate
lor europene de iah- 
ting (clasa Dragon), 
care se desfășoară la 
Cannes a fost cîști- 
gată de danezul 01e 
Bernsten. în clasa
mentul general con
tinuă să conducă 
sportivul grec Eski- 
zodglos. Pînă la în
cheierea campionate
lor se vor mai desfă
șura 3 regate.

• Echipa masculină 
de baschet Real Ma
drid a cîștigat cu 
101—78 (51—36), me
ciul retur susținut la 
Madrid cu echipa Si- 
menthal Milano din 
cadrul semifinalelor 
„Cupei campionilor 
europeni". Real Ma
drid va juca în fina
lă cu formația ceho
slovacă Spartak Brno 
care a eliminat pe OK 
Belgrad.

® Continuîndu-și 
turneul în Belgia e- 
chipa feminină de 
baschet A.Z.S. Varșo
via a întîlnit la Bru
xelles selecționata 
țării. Baschetbalistele 
poloneze au obținut

victoria cu scorul de 
64—56 (39—25).

• în sferturile de 
finala ale turneului 
intenațional de fot
bal .pentru juniori- 
U.E.'EA.' Spania a în
vins cu 1—0 (1—0) e- 
chipa Turciei. Cu a- 
celași scor a obținut. 
victoria Scoția în în- 
tîlnirea cu Suedia. 
Anglia, cîștigătoarea 
competiției de anul 
trecut, a dispus cu 
2—1 (1—0) de Austria

iar Portugalia a în
trecut cu 4—0 (2—0) 
echipa R. S. Ceho
slovace.

Semifinalele șe vor 
desfășura astăzi : An
glia - Portugalia și 
Scoția-Spania. Finala 
se va disputa la 5 a- 
prilie în orașul Ams
terdam, iar meciul 
pentru locurile 3—4, 
sîmbătă 4 aprilie la 
Roterdam.

Peste 60 de studențl ai 
Facultății de științe juridice 
din Capitală au participat 
de curînd la un concurs de 
șah organizat de consiliul 
asociației studenților din fa
cultate. Publicînd această 
fotografie, sugerăm organi
zarea unor asemenea acți
uni — Ia care să fie cuprinși 
un număr mare de tineri — 
și în celelalte facultăți din 

Capitală și din țară.

Foto: O. PLECAN

Artiștii amatori ai comunei
în fiecare seară, la căminul 

cultural din comuna Poțlogi, 
raionul Titu, luminile se sting 
foarte tîrziu. După o rodnică zi 
de muncă, zeci de colectiviști 
vin aici să petreacă cîteva ore 
plăcute. Filmele, conferințele, 
serile tematice, spectacolele 
formațiilor artistice sînt urmă
rite cu atenție și interes.

I-am văzut de curînd la lu
cru pe artiștii amatori din Pot- 
logi. 180 de tineri și vîrstnici,

femei și bărbați, repetau cu 
asiduitate. Brigada artistică de 
agitație și-a intitulat noul pro
gram : „Vizită în G.A.C.". 
Subiectul : realizările colecti
viștilor din comună. Reperto
riul corului de 100 de persoane 
(dirijor : Mitrea Gheorghe) s-a 
îmbogățit cu cîntecele „Hora 
colectivelor", „Te cînt partid", 
„Cîntec pentru patrie", iar cele 
două echipe de dansuri pre

gătesc o suită de jocuri popu
lare locale.

Activitatea artiștilor amatori 
s-a verificat recent în confrun
tarea de la faza raională a ce
lui de-al VII-lea concurs. Co
rul, brigadă artistică de agita
ție, echipa de dansuri a vîrst- 
nicilor, precum și soliștii Ionel 
Soare (voce) șl Tibran Dumi
tru (țiteră) s-au clasat pe lo
cul I.

MIHAI ȘEITAN
— profesor —

Blocul turn din Ploiești

Foto : AGERPRES

Excursie 
în vacanță

In zilele de 1 și 2 aprilie, 
aproape 140 de elevi din cla
sele I-II de la Școala generală 
de 8 ani din comuna Tămășești, 
raionul Videle, au fost oaspeții 
Capitalei. Însoțiți de directorul 
școlii, profesorul Gheorghe 
Bratu, și de alte 7 cadre didac
tice, excursioniștii au vizitat 
Muzeul de istorie naturală „Gr. 
Antipa", „Muzeul salului", 
„Palatul pionierilor", noile con
strucții ale orașului, parcurile 
și grădinile sale. In ultima zi, 
elevii au vizionat filmul romî- 
nesc „Tudor".

Deosebit de instructivă și 
plăcută, excursia a fost un pri
lej însemnat pentru a cunoaște 
cîteva din frumusețile Capita
lei, pentru îmbogățirea cunoș
tințelor elevilor.

A. CONSTANTIN

0 seară 
cultural-educativă

In școală profesională de 
mecanici agricoli din comuna 
Ianca, raionul Făurei, se desiă-
șoără o bogată activitate cultu.- 
ral-educativă. Acum cîteva zi
le, comitetul U.T.M. de aici, 
în colaborare cu comitetul 1 
U.T.M. din școala medie, a or- \ 
ganizat o seară cultural-educa- I 
tivă. Programul serii â cuprins: 
o instructivă înlîlnire cu me
canizatorii fruntași, o călătorie 
imaginară pe harta patriei, o 
expunere pe tema : respectarea 
legilor — îndatorire patriotică 
a fiecărui cetățean ; jocuri dis
tractive. Tot în programul a- 
cestei seri elevii clasei a Xl-a 
umană a Școlii medii au pre
zentat un program artistic și un 
concurs de dans. Cea mai bună 
pereche de dansatori a fost 
formată de elevii Verescu Vic
tor și Bărăgan Marioara.

TUDORACHE CONSTANTIN
— elev —

Noi fabrici ale industriei 
alimentare

Recent a intrat în funcțiune 
la Ploiești o fabrică de pîine 
cu o capacitate de 40 de tone 
în 24 de ore. Ea este înze
strată cu utilaje moderne care 
permit executarea mecani
zată a tuturor operațiunilor. 
Aparate de măsură și control 
asigură condiții optime de lu
cru și o calitate superioară 
produselor.

Anul acesta în industria a- 
limentară vor fi date în func
țiune 4 fabrici de pîine la Că
lărași, Tîrgoviște, Tr. Măgu
rele și Baia Mare cu o capa
citate totală de producție de 
90 tone, 4 fabrici de produse

lactate la Bacău, Timișoara, 
Satu Mare și Petroșani, un 
centru de depozitare a vinului 
la Iași, un abator la Hațeg 
etc. înzestrate cu mașini din 
cele mai moderne. De aseme
nea, a început construcția u- 
nor noi obiective printre care 
o fabrică de bere, noi fabrici 
de pîine, un complex de mo- 
rărit, noi capacități de depo
zitare a vinului etc. In alte 
unități vor fi instalate linii 
tehnologice, mașini și utilaje 
de mare randament.

1 (Agerpre3)

Primăvara
Primăvara i-a găsit pe gos

podarii Capitalei în plină ac
tivitate. 2100 lucrători, tehni
cieni și ingineri, mii de cetă
țeni din. toate cartierele au 
trecut la întreținerea celor 
peste o mie de hectare de zone 
verzi din Capitală. Florile, ar
borii și arbuștii au început 
să-și reia locul în parcurile 
Cișmigiu, Libertății, Herăstrău, 
23 August, Nicolae Bățcescu, 
precum și în jurul noilor cvar
tale de locuințe. Toț în 
parcuri, cele aproape 5 000 de 
bănci au fost revopsite, iar 
numeroase alei au fost pavate.

Pe lacurile din Cișmigiu și 
din Parcul Libertății și-au fă

în Capitala
cut apariția primii amatori de 
canotaj din acest sezon. Pînă 
la sfîrșitul lunii vor fi puse la 
dispoziție publicului și pe ce
lelalte lacuri bucureștene a- 
proape 700 de ambarcațiuni cu 
și fără motor. Ele au fost vop
site și reparate din timp.

Pregătiri intense se fac pen
tru deschiderea ștrandurilor. 
La unele ștranduri, printre 
care Floreasca și Mogoșoaia, 
s-au mărit plajele, au fost re
parate debarcaderele, s-a îm
prospătat nisipul și. s-a trecut 
la plantarea celor peste 450 000 
de flori, care vor împodobi ci
nul acesta peluzele lor.

(Agerpres)

Specialitate și cultură geseraU 

Acad prof. A MOGA
(Urmare din pag. I)

boala a metabolismului grăsinv.or. am fost nevOiți fa lu
crăm împreună cu biochimiștii. Cină am făcut cercetări asu
pra răspindirii arterosclerozei sau a hipertensiunii, am jbst 
nevoiți să recurgem la ajutorul matematicienilor și 
chiar al Institutului de calcul pentru prelucrarea datelor 
statistice. Dar am făcut apel nu numai la cunoștințele ace
stor specialiști, ci și la propriile noastre cunoștințe din 
aceste domenii. Sau alt exemplu. Ca medici, avem in trata
ment pacienți bolnavi de inimă, bolnavi de diverse vîrste 
fi diverse profesiuni. Pentru a le cîștiga încrederea, 
pentru a le da sfaturi pe care ei să le asculte 
cu receptivitate, cu încredere, pentru a le men
ține moralul ridicat, trebuie să clădim• intre noi fi ei o 
punte de legătură, de înțelegere. Cel mai adesea această 
punte de înțelegere o constituie preocupările comune <n do
meniul culturii: al literaturii, artei, muticii, iată de ce nu 
este o întîmplare faptul că medicii fi viitorii medici sînt în- 
tilniți adesea în sălile de concerte, la teatre, la expoziții. Iată 
de ce noi, profesorii, îi sfătuim pe studenți să-și găsească 
timpul necesar pe care să-l dedice acestor preocupări.

De toate acestea se leagă necesitatea unei solide culturi 
filozofice. $i aici aș porni de la un exemplu. Datele noi, 
analitice, se înmulțesc astăzi în așa măsură fi intr-un așa 
ritm, Incit pe bună dreptate, așa cum spunea un cunoscut 
medic, posibilitatea de a culege asemenea date este infi
nită ca marea fi ne putem îneca în noianul lor dacă nu 
vom avea o concepție călăuzitoare. Noi am fost privilepiați 
din acest punct de vedere pentru că, sub îndrumarea parti
dului, in ultimele două decenii, materialismul dialectic ne-a 
înarmat fi ne-a orientat in studiul fi în cercetările noastre. 
Concluzia este de la sine înțeleasă. în orice domeniu ai lu
cra, orice specialitate îmbrățișași, trebuie, în primul rind, 
să-ți însușești o solidă cultură în domeniul filozofiei mar- 
Xist-leniniste. Aceasta este poarta de intrare spre cerceta- 
rea științifică.

Acad. E. NYARADY
(Urmare din pag. I)

rate, Studiez reviste de specialitate. Si pe toți îi conving 
nu dețin nici un secret al tinereții, ci că, pur și simplu, mi-ă 
rămas spiritul tînăr datorită învățăturii, preocupărilor mul
tilaterale pentru studiu. Limitarea numai la botanică m-ar 
fi dus cu siguranță, la plafonare, la lipsa de curiozitate pen
tru ceea ce se întîmplă în alte domenii ue activitate. Am 
întîlnit în viață oameni plictisiți, blazați, și întotdeauna am 
descoperit rădăcinile acestei plictiseli și blazări în unilate
ralitatea preocupărilor. Nu poți să fii plictisit și blazat atunci 
cînd te-ai obișnuit șă ai contact permanent cu cartea de li
teratură, să mergi la spectacol, să asculți un concert, o con
ferință, să vizitezi o expoziție. Aceste preocupări îți trezesc 
curiozitatea științifică, dorința de a aprofunda și a lărgi tot 
mâi mult sfera preocupărilor, iar aceasta, implicit, îți men
ține mereu tînăr spiritul. Trebuie să-ți extinzi sfera preocu
părilor, să ai zeci de antene prin care să ajungă la urechile 
tale întreaga simfonie a fenomenului cultural contemporan. 
Și astăzi găsesc bucurie deplină cînd pot sta in tovărășia 
viorii, cînd, seara, pot dedica un ceas, două lecturii sau în 
alte momente libere pot merge la un spet i acei. Concluzia ; 
dedică-te specialității, pasionează-te pentru ca. dar, din de
votament pentru această specialitate, extinde sfera de inves
tigație în toate domeniile și culege ceea ce este esențial din 
aceste domenii

Acad prof. EUGEN PORA
(Urmare din pag. I)

rice, cu muzee, este un contact cu oameni, obiceiuri, ceea 
ce nu înseamnă altceva decit cunoștințe în plus. explorarea 
unor noi domenii de cunoaștere. De aceea pledez pentru cît 
mai multe excursii. Astăzi se și fac multe, și e bine că e 
așa, pentru că, în fond, cultura nu se insh.<c. :e doar din 
cărți. Ea se formează încet, cu stăruință, sacrificii de timp, 
renunțări la plăceri minore. Treptele culturii generale duc 
la etaje diferite ale acesteia.

Nimeni nu poate fi astăzi cunoscător a tot ce există. Fie
care trebuie însă ,să ^lățv.^s^n^ă apărțile gene
rale, esențiale, ale dfo- cifre* parte speciali
tatea sa și să înțePea&ă eklclirl: r domenii ale
culturii omenești. Numai astfel se poate îmbina specialitatea 
cu cultura generală sau mai bine aș spune, numai astfel 
poți fi specialist. Căci _ce îiișewinează o meserie îngustă, o 
specialitate dusă la extrem, în afara căreia nu mai știi ni
mic? Un om care se limitează la atîtf este un func
ționar, un om care face ceva, dar care nu lasă ?\ict o urma 
în viață, ca și pasărea prin aer, un om lipsit ăe personali
tate, de bucuriile pe care ți le poate aduce creația.

Un tînăr student își însușește specialitatea pe care 
și-a ales-o. Dar dacă va fi simplu funcționar al acestei spe
cialități, sau creator al ei, aceasta depinde de cît ra învăța 
în afara specialității sale și. implicit, pentru de.'ăfîr.șirea ei.

Aspect din activitatea de proiectare din cadrul atelierului mecanic al Institutului de iizică atomică.

VUL Pe șantierul Hidrocentralei de la Urges
(Urmare din pag. I)

dit în curînd. La sfîrșitul lunii ianuarie 
$e betonăseră cu 20 de metri liniari mai 
mult ca în luna anterioară. Ciclul me
diu obținut a fost de 54 ore. S-a izbutit 
să se betoneze un inel în 10 ore față de 
12 cît era angajamentul, pregătirea s-a 
făcut în 6—8 ore (angajament: 16), mon
tarea fierului s-a redus la 5 ore (anga
jament : 6 ore). Analiza muncii la sfîrși
tul lunii ianuarie a arătat că îndeplinirea 
planului de producție în proporție de 121 
la sută s-a făcut nu prin creșterea nu
mărului de muncitori — cale pe care o 
sugeraseră unii — ci prin creșterea pro
ductivității muncii cu 19 la sută față de 
cea planificată. Rezultate la fel de va
loroase s-au înregistrat și în februarie, și 
în martie.

Un exemplu care probează încă o dată 
cît de eficient este contactul viu, perma
nent, cu experiența înaintată : un veri
tabil „contact electric", în care apropie
rea „bornei plus“ de „borna minus" ri
dică la incandescență firul de platină al 
întrecerii.

Invitație la colaborare
Continuîndu-ne documentarea pe șan

tier, cercetînd alte și alte aspecte ale 
luptei pentru scurtarea duratei de exe
cuție, -un prim popas mai îndelung ni-l 
impune problema — de covârșitoare în
semnătate— a legăturii între constructor 
și proiectant, între executantul lucrării 
și cel care a gîndit-o, fixîndu-i viitorul 
profil pe foaia de calc. Nu vom spune, 
desigur, o noutate, afirmînd că între a- 
cești doi factori fundamentali ai con
strucției trebuie să existe o permanentă 
colaborare, un schimb fructuos de opinii, 
sugestii, legitime exigențe, o confruntare 
rodnică de idei și soluții.

Specificul lucrărilor la construirea hi
drocentralelor reclamă — poate mai im- 

«sfrou —

perios ca oriunde — prezența permanentă 
a proiectantului, legătura sa neîntreruptă 
cu șantierul. Lucrările de excavații pro
duc adesea surprize, prin apariția unor 
roci de structuri diferite, neprevăzute de 
proiectanți; în unele zone ale galeriilor 
subterane se ivesc presiuni ale rocii etc. 
Asistența permanentă a proiectantului 
devine, în asemenea circumstanțe, facto
rul decisiv, dînd posibilitatea adoptării 
„din mers" celor mai bune soluții de exe
cuție.

Pe șantierul hidrocentralei de la Argeș, 
legătura dintre constructor și proiectant 
— pentru rezolvarea problemelor tehnice 
deosebite — se face la cererea primului, 
urmînd ca celălalt, ascultîndu-i apelul, să 
se deplaseze pe șantier. O asemenea co
laborare are ca scop realizarea soluțiilor 
constructive la nivelul tehnicii noi și la 
un preț de cost cît mai scăzut. Astfel, 
pentru cămășuiala galeriilor de aducțiu- 
ne, s-a simțit necesitatea efectuării unei 
serii de încercări în galerii experimenta
le, pentru ca, studiindu-se rezistențele fi- 
zico-mecanice ale rocilor și gradul de 
permeabilitate, să se poată aplica grosimi 
cît mai reduse la cămășuielile din beton 
realizate cu eforturi și cheltuieli cît mai 
mici. Aceleași experiențe s-au impus și 
la puțul forțat (în scopul aplicării unei 
cămășuieli metalice de dimensiuni mini
me), ca și în zonele cu mari presiuni ale 
galeriei de fugă, pentru indicarea celor 
mai potrivite metode de execuție. Dar tot 
aici, pe diferitele șantiere ale „captărilor 
secundare", aflate la mari distanțe de 
centrul tehnico-administrativ al hidro
centralei, prezența proiectanților se în
scrie adesea, la ora de față, printre cerin
țele superioare ale ritmului de construc
ție. Este cazul șantierului Cumpăna, unde 
trebuie verificată axa de înaintare, sau 
cazul șantierului Topolog. (Au fost și ca
zuri cînd, în lipsa proiectantului, con
structorul a adoptat direct soluții con

structive : captarea secundară de la 
Vîlsan).

Dacă prezența permanentă a proiectan
tului pe șantierele hidrocentralei nu e 
totdeauna necesară o urmărire atentă a 
lucrărilor de construcție din partea insti
tutelor de specialitate, se impune, în pre
zent, ca o sarcină de primă însemnătate. 
Cazurile cînd proiectantul trimite pe 
șantier, pentru un timp mai îndelungat, 
ingineri de specialitate care au colaborat 
la elaborarea proiectului, probează din 
plin eficiența acestei măsuri. Este Unul 
dintre „secretele" care au făcut ca la 
centrala electrică subterană lucrările să 
se desfășoare din plin, fără pauze, fără 
stagnări. L-am întîlnit, de asemenea, pe 
șantierul barajului, pe geologul proiec
tantului, participînd la pregătirea fiecă
rei lamele din corpul barajului.

Șantierul, lupta pentru scurtarea ter
menelor de execuție, reclamă imperios 
o cît mai strînsă colaborare între con
structor și proiectant.

Suferințele 
unor programe

Dar lupta pentru a da în funcțiune la 
termen o mare construcție nu este, după 
cum se știe, numai o chestiune de ritm. 
Problema calității, a unei execuții ire
proșabile — în ansamblu ca și în deta
liu — este o parte organică a unei astfel 
de lupte, afectînd, cu fiecare prilej, răs
punderea personală a fiecăruia față de 
lucrul care iese din mîinile lui. Cursurile 
de calificare deschise, ca pretutindeni, și 
pe acest șantier (pentru mineri, electri
cieni, mecanici, sudori, artificieri, d.ul- 
gheri, betoniști etc.), pot fi de un real a- 
jutor în această direcție, în condiția în 
care programele analitice sînt ele însele 
de o calitate înaltă.

Consultînd aceste programe, desprin

dem două categorii de probleme: pe de 
o parte, numărul orelor afectate pentru 
diferitele meserii, iar pe de alta — însuși 
conținutul programelor.

Referitor la prima chestiune, să alegem 
trei meserii, punîndu-le față-n față cu 
numărul orelor afectate :

— dulgheri — 200 ore ;
— electricieni — 15(1 ore;
— mecanici motoriști — 150 ore.
Diferența de ore — 50 în plus pentru 

cursurile dulgherilor — ni se pare inex
plicabilă. Ar fi fost de preferat — dacă e 
vorba de diferență — un raport răstur
nat, în favoarea electricienilor și a meca
nicilor motoriști. în aceste ultime pro
fesii, noutățile tehnice sînt — toată lu
mea o știe — mai multe, mai bogate și 
mai complexe decît în ramura dulgheriei. 
Mai complexe și măi moderne sînt și uti
lajele și aparatele pe care le vor mînui 
electricienii și mecanicii motoriști; pen
tru a le exploata rațional, mărindu-le ci
clul de funcționare — ca și pentru atenta 
lor întreținere — sînt necesare cunoștințe 
de mecanică, tehnologia materialelor, de
sen tehnic etc., pe cînd la dulgheri ma
teria de bază rămîne desenul.

In ce privește a doua problemă — con
ținutul programelor analitice — atragem 
atenția asupra actualității acestor pro
grame, a punerii lor la unison cu noută
țile tehnice și nivelul tehnic al șantie
rului. Am avut de cîteva ori, aruneîndu- 
ne privirea peste graficul orelor, senza
ția de lucru „deja văzut", trezindu-ne 
niște vechi amintiri care au căpătat în
dată contur : Bicazul! Tov. Dumitru Hîr^ 
țan, responsabilul cu calificarea pe șan
tier, confirmă : programele analitice ale 
cursurilor de la Bicaz au slujit drept 
ghid și pentru alcătuirea celor de azi. Dar 
cîte noutăți au apărut, între timp, în me
seriile practicate pe șantier, în moderni
zarea utilajelor și mașinilor, în ridicarea 
nivelului tehnic al șantierelor înseși! 
Răsfoind, de pildă, programa cursurilor 
de electricieni, observăm că ei sînt, în 
mod practic, lipsiți de cunoașterea celor 
mal noi aparate de măsură și control, 
sau a mașinilor electrice; programa nu 
cuprinde, pe de altă parte, noțiuni de

electronică industrială și telemecanică, 
deși electricienii marelui șantier (mulți 
dintre ei, viitori muncitori ai hidrocen
tralei) se vor izb^ prin forța lucrurilor, 
de nevoia unor asemenea cunoștințe. Am 
putea repeta demonstrația și pe marginea 
altor programe, cum este cea a cursurilor 
de mecanici motoriști. O situație care im
pune măsuri holărîte și, mai cu seamă, 
operative : la ora aceasta, cursurile func
ționează din plin!

Dar, răsfoind mai departe dosarul pro
gramelor, ajungem la ultima filă cu sen
zația (verificată drept adevăr la o nouă 
reluare a filelor) că, totuși, ceva ne-a 
scăpat... Unde sînt programele pentru 
cursurile de sudori electrici autogeni, 
sau pentru cele de laboranți de betoane 
— meserii atît de căutate pe un șantier ? 
Asemenea programe nu există — ne spu
ne tov. Hîrțan — și, implicit, nu există 
nici cursuri. De ce ?

Responsabilul cu calificarea se apără, 
întinzîndu-ne nomenclatorul ministerial 
al cursurilor și școlilor de calificare. Se
cretul se limpezește: nomenclatorul poar
tă data anului 1956, cînd meseriile amin
tite nu erau atît de solicitate. Și nomen
clatorul a rămas, pînă azi, la ediția 
•1956 !...

...Și dacă lipsesc programe și cursuri 
pentru unele meserii — și dacă, pe de 
altă parte, programele existente nu țin 
totdeauna pasul cu noul — au existat, în 
schimb, niște contrapropuneri de mai 
mare dragul, cărora le închinăm următo
rul

Microfoileton:
Neagoe Basarab 

(1322—1352) 
șl minunile electronicii

— încă din școala primară — nă po
vestește un inginer, lector la uliul din

cursurile de calificare deschise pe șantier 
— mă chinuia gîndul să inventez o ma
șină de memorizare. Mai ales pentru is
torie. Știam pe dinafară toți domnitorii, 
dar mă încurcam totdeauna cînd era 
vorba de anii în care s-au urcat sau au 
coborît de pe tren. Invenția o pregăteam 
in recreații. îmi făcusem și-o schiță; ima
ginasem o bandă de celuloid cu beculețe 
minuscule, pe care, la o comandă oare
care, să apară cifrele de care aveam ne
voie. Dar. cu toată strădania, n-am reu
șit să-mi realizez visul din tinerețe. Ba, — 
și obrajii inginerului roșesc — mărturisesc 
sincer că și uitasem de el.

Dar iată că, într-o după-amiază, vine 
la mine tovarășul Hîrțan, de la serviciul 
nostru de cadre și învățămînt. Tocmai 
pregăteam lecția pentru a doua zi.

— Cîte ore de electrotehnică ai ? — mă 
întreabă.

— Două — îi spun, și profit de prilej 
să-1 rog să-mi mai dea una : materia ce 
trebuie predată e abundentă, nu încape 
în două ore.

— Condenseaz-o într-una — îmi dă 
dînsul. pe loc, soluția, freeîndu-și mîini
le. In cealaltă oră să facem și nițică cul
tură generală. Nu se poate să nu predăm 
și istorie !

— Bine, încerc eu să mă apăr dar 
și așa, abia îmi ajung cele două ore... 
Poate să găsim pentru istorie un alt pri
lej... Gîndiți-vă...

— Mai bun ca ăsta, nu ! — mă asigură 
tov. Hîrțan, bătîndu-mă pe umăr cu voio
șie. Tot se string oamenii !

Și-mi întinde lecția. O lecție — pare-o 
văd — de 20 de pagini dactilografiate la 
două rînduri, pe foiță. Și pe fiecare pa
gină, cîte un domnitor. în total: 20 de 
domnitori.

— Bine, dar o Să se poată?! m-am cu
tremurat.

— O să se poată, o să se poată, Zise 61. 
Cînd vrea omul, totul se poate ! Ai să 
vezi!

Am simțit că se învîrte încăperea cu 
mine : 20 de domnitori, cu anii, cu lupte
le, cu faptele, cu evenimentele, într-o 
singură oră ! Și aceea ruptă de la electro
tehnică I
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Scurtă biografie Elevul-chirurg
Cu cîțiva ani în urmă, stu

dentul agronom Spirea Petrss- 
CU a fost repartizat ia practică 
la G.A.C. ..Progresul^. Perioada 
de acomodare s-a dovedit deo
sebit de scurtă : tînărul stagiar 
a fost pretuit de colectivist 
încă din primele zile de lucru. 
După terminarea facultății, in
ginerul a fost repartizat ic ' 
G.A.C. Hagieni; n-au trecut 
decît doi ani și această aoioo- 
dărie, în care multe nu mer
geau cum trebuie, a ajuns frun
tașă : fondul de bază a crescut 
la 400 000 lei. Au apărut nu
meroase construcții zootehnic? 
valoarea zilei-muncă s-a r:<F- 
cat— Rezultatele dobînd:,e c: 
determinat numirea 
agronom în consiliul ag-rcol c’ 
raionului Fetești, ca inginer 
al stației de mașini și tractoc~e 
Acum, în raza sa de activ: tete 
se aflau șapte gospodar co
lective — $i cu toate au evzt 
de profitat de pe urma curx-s- 
țintelor si puterii sale de 
că. A urmat apoi un an de ac
tivitate la G.A.C. .Frcc-e^ 
Rezultatele? Producția ‘r ■*-- 
tar a ajuns la 1923 kg c~'- 
1 810 kg floarea-scor eh: J *%’
Kg orez 5 200 kg stru^sn 
fondul de bază al ■:
tidjeindu-se la 700 000 
același timp. Spirea Petrescz - 
școlarizat la cursurile Gjrocer- 
nice 480 de colectiv-;'.’ a oe- 
ganizat Ca ta-laborator și o et~ 
pozitie agricolă. coatiâvsr

totodată la dezvoltarea sporti
vă și culturală a tineretului 
din comuna Făcăeni.

Colectiviștii de la „Progre
sul* au fost, de bună seamă 
necăjiți ailina că inginerul va 
pleca de la ei. Spirea Petrescu 
știe insă că rezultatele bune se 
cer continuate și in alte locuri;

Degeaba veți încerca să «flați 
cele petrecute, de Ia elevul Ștefan 
Andiieș. Nu vrea sâ povestească 
nimic despre meritele iui.

De aceea vă voi povesti eu.
Cireada de vad a colectivei din 

Horodnicea era in period : vitele 
se înnegreau și luau proporții ne- 
obișuuițe. Moartea le prindea din 
dîpă ir. clipă : se produsese așa- 
-znutul .jneteorism acut* care 
eeoeuta intervenția veterinari de 
x*er-ni Iar tehnicianul colectivei

csTKin Jâ» zwec-
riTMC. e reotțpBtntî brjgtcue 
de c-xș c etpg^ref «neta 
£?. zrț.'eLaz și e da

de priMfri ii
Atmw t wr âov .xcomc- 

k£. Trirtrif șreMdrirae ac xre 
veitata ta ut dnar bag, tar 

gmasd ew» ftrvnri

THEODOR MANCAȘ
e.'e*-. Horodrueenf, raionul
Fălticeni. regiunea Suceava

clorhidric și sulfat de sodiu, dînd 
indicații îngrijitorilor, cum să le 
administreze. Apei s-a apropiat de 
v;;ele în starea cea mai gravă. 
Fără să șovăie, a pregătit trocarul, 
fâcind pe rînd micile intervenții 
chirurgicale. Mina nu i-a șovăit 
nici o clipa cu toate ca-i lipsea 
încă experiența practică necesară...

La sosirea tehnicianului veteri
nar, primejdia trecuse, Andrieș 
continua să urmărească evoluția 
vitelor bolnave presărîndu-Ie cu 
grijă sulfamidă peste locurile tăie
turii.

Iar dacă astăzi, averea gospodă
rie: a rămas neștirbită, aceasta se 
datorește in bună măsură .aptului 
ci un tînăr eiev nu a pregatat 
să-si pună în valoare toate cu- 
noștințele în ceasurile de pri-

Al treilea schimb

ÎNSEMNĂRI

STEGUL^ȚUL
D>5N EXSGÂDĂ

C0WT1WTO «KT
î-^rnre- r». urm- — 

Ftr-fec - 
•segfumaa ftrczrwT

S?S ’ -. ir ediipt Alexandru 
Dknifn fe ers greu si-i spună 
ttnagenAn ceea ce avea pe su~ 
*iet. 1 esd mi a fost nevoie :

— Vx să ram in ! declară
.:?n Cocea. Angajamentul

>. uzpiea aceea, la atelierul 
: ol btunbâcâriei a lucrat 

■: ier trei, reprezentat de un 
r*rx» : comunistul Ion Cocea.

GFO CIOLCAN 
fefaucîan, „Bumbăcăria 
I-- -eascâ“ — Jilava 

loetitâcr de seeretar 
ai comitetului U.T.M.

Cind brigada s-a inters de 
la S.M.T. in cimp. a ac_> - 
«a și un «tagulet roșu Tr- - 
toristii l-au așezat frust--- 
într-un raft din va*or._:-i 
mitor. In zileie dinaintea r.- 
trării in brazdă cu ma:.r...; 
cei 15 mecanizatori ai bra
zii iși opreau deseori pr. tr-.le 
asupra stegulețului ca o 
ră- a primăverii. In sinea -■ 
fiecare iși spunea ■ ..Va tre
bui neapărat să-1 cuceresc 
In același timp fiecare se gir- 
dea că acest lucru nu va i; 
ușor. In brigadă tortele ...«• 
lor 15“ sint sensibil egale Va 
trebui un plus de energie și 
voință ca să intre in poses;» 
stegulețului de fruntaș.

Dar iată că mult așteptata 
zi a sosit. La 15 martie briga
da condusă de Stan Arion de 
la S.M.T. Ziduri, raionul 
Rimnicu Sărat, a început 
munca pe ogoarele colectiviș
tilor din satul Nicolae Fie-. ? 
Din acea zi, pe graficul de 
producție al fiecăruia au înce
put hașurările cu creion roșu. 
Plusul de energie pe care ii 
depunea fiecare se oglindea in 
grafic ca mercurul în termo
metru cind temperatura este 
în continuă creștere. Prima zi: 
tinerii Nicolae Enache. Radu

Sărbătorirea 
celei de a 19-a aniversări 

a eliberării Ungariei
La Uzinele „Semănătoarea" 

din Capitală a avut loc joi 
după-amiază o adunare consa
crată celei de-a 19-a aniver
sări a eliberării Ungariei de 
sub jugul fascist, la care au 
luat parte muncitori, tehni
cieni și ingineri din uzină-

Au fost prezenți tovarășii 
Leontin Sălăjan, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., ministrul for
țelor armate, Florian Dănă- 
lache, membru al C. C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comi
tetului orășenesc București al 
P.M.R., Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

Cu acest prilej, a luat cu- 
vîntui tov. Ion Marinescu, mi- 
nisti’ul industriei metalurgice, 
care a subliniat semnificația 
acestei sărbători, a trecut în 
revistă realizările obținute de 
oamenii muncii din țara veci
nă și prietenă în cei 19 ani 
care au trecut de la eliberare, 
a vorbit despre prietenia ro- 
mîno-ungară.

A vorbit apoi Jeno Kuti, 
ambasadorul R. P. Ungare în 
R. P. Romînă, care a transmis 
poporului romîn, în numele 
poporului maghiar, un salut 
frățesc.

★

O adunare asemănătoare a 
avut ioc și la clubul Fabricii 
de rulmenți din Bîrlad. 
Despre realizările R. P. Unga
re a vorbit tov. Ilie Gheroaie, 
vicepreședinte al Sfatului 
popular orășenesc Bîrlad, du
pă care a luat cuvîntul Rezso 
Renyi, consilier al Ambasadei 
R. P. Ungare în R. P. Romînă.

(Agerpres)

La Cat prmrier.jor dzs Corsr 
iMzxre ce» mms r.sseri jtrtîști

anfa se organizează activități frumoase și interesante. In io- 
mtetpre'.ind dansul pinguinilor, atit de iubit de către cei mici.

Foto: AGERPRES

CINE
SEHERAZADA — film pen

tru ecran panoramic : Patria 
(8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). 
UN SURÎS ÎN PLINĂ VARĂ: 
Ciulești (10; 12; 14; 16; 18,15: 
20,15); Excelsior (10; 12; 14,15; 
16,30 18.45; 21): Drumul Sării 
(15,30; 17,45; 20). TOTUL DES
PRE EVA : Republica (8,45 ; 
11,15; 13,45; 16,15; 19; 21,30); 
București (9,30; 12,15; 15; 17,45;
20.30) . ÎNDRĂGOSTITUL;
Melodia (10- 12; 14,30;
16,45; 19; 21); Modern <10; 
12; 15; 17; 19; 21); To
mis (9; 11; 13; 15; 17; 19;
21). GERMANIE, STELUȚELE 
TALE : Carpați (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). CELE TREI 
LUMI ALE LUI GULLIVER : 
Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45- 21): Feroviar (10: 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). LOVITURA 
DE PEDEAPSĂ Capitol (9,30; 
11,45; 16,30; 18,45; 21); înfrăți
rea între popoare (15,45; 18; 
20,15); Grivița (10; 12; 16:18,15;
20.30) ; Volga (10; 12; 14,15;

CONCASORUL
GIR A TOR IC -

1 II n hala de montai
i HM j a Uzinei „Inde-
i 1 pende?ița“ din Si-

Bjfll . biu, îți atrage a-
I Hm b tenția o mașină
I I1 nouă. Mîlnile har

nice ale munci
torilor îi aduc ultimele finisări 
înainte de a fi recepționată. 
Alături de ei, un grup de oa
meni în halate albastre cer
cetează mașina din toate păr
țile, măsoară, notează ceva în 
carnețele, discuță cu însufle
țire. Este vorba de noul pro
dus al uzinei — concasorul 
giratoric cu diametrul conului 
de 1250 mm. Examinatorii 
sint specialiștii care l-au pro
iectat. Și, cu toate că nu-i 
vorba de prototip (pînă a- 
cum au fost realizate mai 
multe exemplare), creatorii 
noului concasor caută în per
manență noi soluții pentru ri
dicarea calităților constructi
ve și funcționale ale mașinii, 

Concasorul giratoric de 
1 250 mm, destinat lucrărilor 
de sfărîmare a minereurilor 
și rocilor, poate funcționa în 
două variante : concasor pro- 
priu-zis și granulator. în va
rianta concasor poate sfărîma 
bulgări de minereu cu dimen
siunea maximă de 180 mm. 
Dimensiunea materialului ob
ținut poate fi reglată pină la 
35 mm. în acest caz, pot fi 
concasați 100 mc minereu sau 
rocă pe oră. în varianta „gra
nulator", materialul are la in
trare dimensiunea maximă de 
110 mm, iar la ieșire 8 mm 
(28 mc pe oră) sau 12 mm (45 
mc pe oră).

Colectivul Uzinei „Indepen
dența" a acordat o atenție 
deosebită executării unui uti
laj cu performanțe superioa
re. Proiectantul-șef, Maxim 
Naghy, împreună cu colabo
ratorii săi, au studiat literatu
ra de specialitate, un bogat

material documentar cu pri
vire la regimurile de lucru din 
sectoarele pentru care este 
destinată mașina, au inzes-, 
trat-o cu cele mai moderne 
dispozitive de comandă și de 
siguranță, reușind să asigure 
concasor,ului giratoric carac
teristici funcționale supe
rioare.

La realizarea noului tip de 
concasor giratoric au contri
buit și tinerii L/uca Dumitru 
Rațiu — proiectant, șeful e- 
chipei de montori loan Baus- 
merth. precum și lăcătușii 
loan Maxim și Mihai Drot- 
leff.

Funcționarea mașinii, a tu
turor subansamblelor compo
nente, precum și supraveghe
rea parametrilor funcționali, 
sint automatizate. Aceasta a- 
sigură o siguranță deosebită 
în exploatare. Transformarea 
pentru cele doua variante — 
concasor și granulator — se 
obține cu mici schimbări ale 
schemei cinematice și ale or
ganelor de rezistență. Siste
mul de antrenare este montat 
pe lagăre de rostogolire (rul
menți) ceea ce aduce un spor 
de putere — prin micșorarea 
frecărilor — de 5 kW. Lagăre
le sînt protejate împotriva 
prafului rezultat din sfărîmare 
cu un sistem, de etanșare, 
completat cu o instalație de 
desprăfuire a lagărului sferic 
(lagărul care susține conul). 
Adăugind instalația centrală 
de ungere și faptul că s-a ob
ținut o greutate convențională 
cu 4,5 la sută mai mică decît 
a produselor similare fabrica
te în străinătate, avem în față 
principalele proprietăți care 
situează noua mașină romî- 
nească printre cele mai bune 
de acest gen din lume.

LIVIU BERA 
IORDAN POPESCU

Un nou tip de sondeză 
pentru prospecțiuni geologice

La Uzina de utilaj petroli
fer Tîrgoviște, a început fa
bricația de serie a instalației 
de foraj SG-650 pentru pros
pecțiuni geologice.

Această instalație este echi
pată cu motoare Diesel de 65 
CP care asigură capului rotor 
viteze pînă la 800 rotații pe mi
nut, puțind fi adaptată atit 
pentru forajul cu sape și fre
ze obișnuite, cit și cu freze 
cu diamante. Ea este prevăzu

T E L E V
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18,30 : Universitatea tehnică 
la televiziune ; 19,00 Jurnalul 
televiziunii ; 19,10 : Jocuri pio
nierești ; 19,40 : Muzeul regio-

tă cu comenzi hidraulice ale 
avansului sapei și a deplasării 
agregatului de foraj.

Cu ajutorul sondezei se pot 
efectua foraje pînă la adînci- 
mea de 650 m, ceea ce oferă 
geologilor posibilitatea de a 
efectua cu randament și efica
citate sporită cercetări cît mai 
variate, și de a analiza struc
tura terenurilor constituită din 
roci tari și foarte tari.

(Agerpres)

I Z I U N E
nai de artă plastică Dobro- 
gea ; 20,00 : Săptămîna ; 21,00 : 
Ilustrate din Bucegi — film ‘ 
21,20 Muzică ușoară. în înehft^ 
iere: Buletin de știri, buletin 
meteorologic.

M A T O G R A F E
16,30- 18,45; 21). DOMNIȘOA
RA... BARBĂ ALBASTRĂ : 
Victoria (9,45; 12; 14,45;
16,30- 18,45; 21); Arta (10;
12,15; 16; 18,15; 20,30); Lu
ceafărul (15; 17; 19; 21),
Cosinos (16; 18; 20). SE
CRETUL LUI MATHYAS: 
Central (10,30; 12,30 ; 14,30 ;
16,30; 18,30; 20,30). TU

DOR — Cinemascop — (am
bele serii): Lumina (10; 
13; 16,15; 19,30). TOTUL
RĂMÎNE OAMENILOR : U- 
nion (16 ; 18,15 ; 20,30); Viito
rul (16; 18,15; 20,30). LEUL ȘI 
ARMONICA; PÎINIȘOARA, 
AVENTURILE UNEI PR1- 
CHINDUȚE; ÎN LUMEA PĂ

PUȘILOR; UN LOC LA SOA
RE: Doina (de la ora 10). RE
NUL ALB: Doina (11,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20.30) MUGUR
ÎN SOARE, MINGEA DE 
FOTBAL : Timpuri Noi (de la 
ora 10 la 17 în continuare ; 19; 
21). DOAMNA TU HAU : Cul
tural (16; 18; 20). FOTO HA
BER : Dacia (9.15; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Colentina (16; 
18,15; 20,30), Ferentari (16; 18.15 
20,30). Cotroceni (16; 18,15:
20,30). IOLANTHA: Buzești 
(15,30; 17,45; 20); Floreasca (16; 
18,15; 20,30). ROCCO ȘI FRA
ȚII SĂI - ambele serii: Crin- 
gași (16; 19,15); O ZI CA LEII: 
Bucegi (10: 12: 16; 18,15; 20,30); 
Aurora (9: 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30) CEI DOI CARE 
AU FURAT LUNA — cinema
scop: Unirea (16; 18,15; 20,30). 
VACANTĂ LA MARE: Flacă
ra (16; 18: 20); PISICA DE 
MARE: Vitan (15; 17; 19;
20.45). VI-L PREZINT PE 
BALUEV — cinemascop; Mio
rița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).

Abia mai țirziu aveam să-mi dau sea
ma cit de mult greșeam. De unde aș fi 
putut eu bănui că tov. Hîrțan, animat ca 
și mine, in anii copilăriei, de același vis. 
a dus opera pînă la capăt ?

în ora cu pricina el a dăruit cursan
telor cite o mașină de memorizat.

— Ei ce mai spui 1 mi-a făcut dînsu! 
un semn de reproș. Ai văzut că merge?

P.S.— Pentru cursurile de calificare din 
anul acesta, orele de „cultură generală" 
nu mai sint prevăzute. Să sperăm că de
cizia este definitivă.

Am dori să fim înțeleși: foarte bine 
că tovarășii de la hidrocentrală se ocupă 
de cultura generală a constructorilor. 
Dar există ’în sensul acesta, alte căi: 
— conferințe la club. Ia sălile de cul
tură, lectorate și universități populare 
•— ca să sugerăm doar citeva din ele. 
Credem că organizația U.T.M. ar avea 
și ea, aici, un cîmp larg de activita'.e.

O problemă 
care trebuie adusă 
„la zi“

Cercetind mai departe problema ca is
cării, ne-am oprit, cum era și firesc, la 
meseriile cu ponderea cea mai însemnată 
pe șantier, hotărîtoare — în actuala eta
pă — pentru mersul generai al lucrărilor.

Proiectul hidrocentralei prevede con
strucția a 42 km de galerii șubterane. Ele 
străbat întreaga anatomie a șantierului, 
gigantic și complex „sistem circulator" 
care asigură legătura diverselor obiecti- 
ve-cheie Gle construcției. La străpunge- 
res, acestor tuneluri lucrează numeroși 
mineri, iscusiți; unii ou venit de la Bi- 
ca:, oljii din Valea Jiului sau exploată
rile carbonifere ale Moldovei. Necesitățile 
construcției au impus Și impun. însă, cu 
deosebită stringență, creșterea a noi și 
".?i detașamente de tineri mineri, formați 
zicL la noua „școală a Argeșului". în ce 

se desfășoară pregătirea și creș- 
•.e-^S. lor ?

Czzz-:—. zr adineul „galeriei de fugă

la lotul E x
centreace, ’s e~s de fxxc. Htre-
gului șeniior, am&xssLor deose
bite de iuerst, de US’»
a rocii Experieațcle !■ qpfitsre* « Mi 
sisteme de armere n terpMrg. ia cve-ț* 
spun cuviuîul tpeetul jszer > owexu 
locului, se tmpieîese. Lx ace
leiași preocupări arzUoore
înaintării, cu isițitXsreîe ce
mineri, cu ior eroice-
Cu atit mai strideate cp<' pe t:*»: 
situații de ordm esAiocttr cne erecMxi — 
în acest loc greu —> M fre«affu o—tn- 
buind la slaba pniuctioitKki a mmmcd. 
„Principalul neajuus — «e 
țaș Gaurilă — m-auriru 
teran — este productmtutoa aebxuti a 
tinerilor de curind cam
aceștia sint mulți—*.

Aceleași cuvinte ni se r. Ic site
loturi din subteran, sitt&ze c«-c 
„galeriei de fugi* sau la alze laerwri. O 
simplă chestiune de disc.piiui s etaacii ? 
Fără să-i scuzăm pe tudiseipUeați (nest fi 
din aceștia !), mai sint, dxpâ pc'e-’ea noa
stră, și alte cauze, cere trebuie analizate 
cu grijă.

Să ne explicăm. Tinerii nou angajați la 
Rotunda, ca și la alte loturi și galerii. 
intră în subteran doar dupi citeva zile 
de pregătire la suprafață, în care sint 
instruiți cu normele de tehnica securită
ții muncii. Se impune, după părerea 
maiștrilor și a minerilor cu experiență, 
o perioadă de acomodare la suprafață 
mai lungă O seamă de lucrări, ca beto- 
nările de exemplu, pot fi învățate cu 
ușurință „la zi“, urmînd ca, succesiv, 
același tînăr să intre in atmosfera muncii 
de mina, să descopere, de pildă, vasta 
lucrare de artă care este centrala elec
trică subterană (unde poate fi folosit la 
execuția atîtor operații de finisaj); și abia 
mai tîrziu, cind „necunoscutul" adîncu- 
lui îi devine familiar, să fie trimis la 
locurile mai grele, cu condiții naturale 
deosebite. 1 se vor forma astfel, pe par- 

eve. odatd cu deprinderile de meșteșug, 
fi printre deprinderi de conștiință mun- 
ătoreusd; va face cunoștință cu șantie- 
r^L, cu '.e-^'e lui, va primi influența pe 
core o exercită obiectivul, educația socia
listă a muncii.

Vovbhtd despre educație, trebuie arătat 
ce organizația U.T.M. de pe șantierul hi
drocentralei s-a ocupat, din acest punct 
ce vedere, intr-o măsură cu totul scăzută 
de tinerii mineri nou angajați. Nici în 
perioada (oricit de scurtă ar fi la ora 
aceasta.') a acomodării la suprafață, nici 
m momentele dificile ale începutului 
muncii în subteran, acești tineri n-au 
fost cupri-iși ’•< raza atenției, nu s-a în
treprins nimic concret, organizat, pentru 
et Am intîlnit la Rotunda, ca și în alte 
rectoare de muncă în subteran, tineri 
interniști care lucrează de două-trei luni 

cu care nu s-a discutat niciodată, mai 
îndelung, pe linie de organizație, cînd 
firesc ar fi fost ca lor să li se acorde o 
atenție deosebită.

Pe cind un plan special de muncă al 
cot. rciu.'iti U.T.M., dedicat acestei impor
tante probleme și ilustrat cil acțiuni edu
cat: ve interesante, bogate, eficiente?

Colocviu 
despre tinerețe

Seara, tîrziu, îl așteptăm la sediu pe 
tovarășul Gras, secretarul comitetului 
U.T.M. al constructorilor hidrocentralei. 
Avem în față, pe cristalul biroului, o 
micro-hartă în culori d marelui șantier 
— operă a unui tînăr pasionat de de
sen — în care s-a strîns, parcă, la sfat, 
întreaga construcție, cu cele mai înde
părtate puncte ale sale. Pretutindeni, în 
această lungă vale dintre munți, muncesc 
tineri, mii de tineri de cele mai diferite 
meserii.

Exigențele șantierului — ritmul înalt 
al lucrărilor, calitatea, organizarea per
fectă a muncii — impun organizațiilor 
U.T.M. sarcini de mare răspundere, atît 
pe linie de producție, cît și de ordin 
educativ. Răsfoind — în așteptarea tova

rășului secretar — carnetele noastre de 
însemnări, ne oprim la citeva inițiative 
interesante, izvorîte din activitatea ute- 
miștilor de pe șantier.

...La Corbeni, din inițiativa organizației 
U.T.M. s-a încetățenit o frumoasă tra
diție : „ziua inginerilor și tehnicienilor". 
De la Simpozioane pe teme tehnice( „Nou
tăți în hidrotehnică", „Revista săptă- 
mînii tehnice pe șantier"), prezentate de 
ingineri, și pînă la conferințe ținute de 
lectori și conferențiari universitari ai 
catedrei de construcții hidrotehnice de la 
Institutul de construcții din București, 
acțiunea oferă tinerilor ingineri și tehni
cieni fertile prilejuri pentru îmbogățirea 
cunoștințelor și perfecționarea pregătirii 
de specialitate.

Și tot aici, un panou așezat în fața ca
binetului tehnic îi ține la curent pe con
structorii-elevi la cursurile de calificare 
și de ridicare a calificării — cu cărțile 
noi.

...La Baraj, gazeta postului utemist de 
control, cu rubrica ei bisăptămînală „La 
locurile de muncă ale tinerilor", a deve
nit o adevărată oglindă a faptelor de 
muncă, a comportării tinerilor în proce
sul de producție. Interesant de notat un 
detaliu : constatările raidurilor-anchetă 
— efectuate cu sprijinul inginerilor, 
chiar și al șefului lotului — sînt supuse, 
de fiecare dată, discuției tuturor tineri
lor. cu ocazia unor adunări generale 
U.T.M. deschise.

...Iată și o altă acțiune, la fel de inte
resantă : „Prima întâlnire cu șantierul", 
organizată la dormitoare. In cadrul ei, 
tinerii nou veniți își relatează primele 
impresii despre marele șantier. Le răs
pund — extrăgînd semnificațiile — „ve
teranii", ajutîndu-i să privească dincolo 
de întâmplările clipei, spre viitor. Intere
sante de asemenea, sînt „serile culturale" 
organizate la Topolog, la Onești, la Va
lea cu Pești.

Și totuși...
Și totuși, asemenea inițiative sînt izo

late și rare. Le întâlnești ca pe floarea de 
colț: una ici, alta cine știe pe unde... 
De ce ?

Meditam la această stare de lucruri 
cînd a apărut, în sfîrșit, tovarășul Gras. 
Venea de la o ședință. (Din 30 de zile, mai 
mult de jumătate, secretarul comitetului 
U.T.M. le petrece în ședințe!). Deși obo
sit, tovarășul Gras e gata să ne dea toate 
datele:

— Am strîns atâtea tone de fier vechi... 
Avem atâția polisportivi...

— Și mai departe ?
Mai departe, sîntem nevoiți să apelăm 

la tabele și procese-verbale. E drept, în 
planul de muncă al comitetului U.T.M. 
pe primul trimestru al acestui an sint 
înscrise prevederi care atestă preocupări 
majore pentru munca și activitatea tine
retului de pe șantier: mobilizarea tine
rilor la întrecerea socialistă, la pregăti
rea profesională și însușirea tehnicii noi, 
dezvoltarea pasiunii pentru cultură, buna 
organizare a timpului liber etc., etc.

Il întrebăm pe tovarășul Gras care 
este acțiunea de amploare inițiată de co
mitetul U.T.M. pe linie de producție, sau 
'în alte direcții, acțiune care să-i fi 
strîns, ca într-un șuvoi, pe toți tinerii — 
miile de tineri de pe șantier — însufle- 
țindu-i spre un scop tineresc și major, cu 
rodnice consecințe pentru construcție.

Și de astă-dată, tovarășul Gras se arată 
dispus să ne dea „toate datele". Consul
tăm împreună tabelele, căutăm în ser
tare... Dar în sertare nu e nici o acțiune.

— Pe șantier sînt condiții aparte — în
cepe să ne explice tovarășul secretar.

...Sigur că da, șantierul are un anume 
specific, viața lui este scurtă, dar tocmai 
de aceea se cere — în activitatea orga
nizației U.T.M. — o concentrare asupra 
problemelor mari, însoțită de inițiative și 
acțiuni de răsunet, eficiente și tinerești, 
capabile să atragă sute și mii de con
structori. Iscă cel puțin uimire faptul că, 
în 1963, comitetul U.T.M. n-a organizat 
un singur concurs pe meserii — sau pe 
o temă culturală — concursuri în care ar 
fi putut fi cuprinși, pe etape, toți tinerii 
de pe șantier 1

înseși inițiativele izolate,, amintite la 
începutul acestui capitol, s-ar fi putut 

extinde și la alte loturi, unele chiar pe 
întregul șantier. Dar la loturile îndepăr
tate, membrii comitetului U.T.M. se de
plasează mai greu, deobicei doar cu pri
lejul confirmării primirii noilor membri 
în U.T.M. O activitate bogată, interesan
tă, cu acțiuni de răsunet, străbătute de 
elan tineresc, nu se poate iniția și des
fășura decît dacă-i cunoști pe tineri, te 
interesezi de preocupările lor, vrei cu tot 
dinadinsul să vii în întâmpinarea acestora.

— Am vrea, în sensul acesta, să-i a- 
mintim tovarășului secretar al comitetu
lui U.T.M. o întâmplare din care nu lip
sesc țepii ariciului: membrii comitetului 
U.T.M. și tovarășii de la sindicat erau cît 
pe-aci să tragă o linie groasă în tabe
lele cu cursurile de calificare — peste 
cursul proiectat la lotul Căpățîneni — 
motivînd această hotărîre prin „lipsa 
unei săli de clasă". în vremea aceasta, 
constructorii de acolo își amenajaseră 
singuri sala de clasă, ba luaseră și notițe 
la prima lecție !

„...Pe șantier sînt condiții aparte" — ne 
explică tovarășul secretar. îi dăm drepta
te : într-adevăr, sînt condiții deosebite! 
Dar tocmai acest argument pledează pen
tru o activitate de organizație plină 
de inițiativă și pasiune, pe măsura mun
cii eroice a constructorilor de la Cheile 
Argeșului! Iată, a venit primăvara, mun
ții — amfiteatru natural — se vor îm
brăca în curînd în mantie verde. Gigan
tica scenă a șantierului așteaptă acțiuni 
de amploare, mari concursuri și compe
tiții pe teme tehnice, excursii cu devi
za „Să ne cunoaștem harta vie a șantie
rului !“, serbări cultural-sportive, specta
cole populare date de artiști amatori de 
pe șantier sau de actori profesioniști...

Sînt doar citeva dintre inițiativele pe 
care le așteaptă, cu nerăbdare, miile de 
tineri de pe marele șantier, menite să dea 
tabloului activității U.T.M. liniile ge^ 
neroase ale tinereții adevărate.

★

în reportajul viitor — Șantierul Cotr® 
binatului chimic de .la Tîrgu-Mureș.



Lucrările Conferinței pentru comerț și dezvoltare de In Geneva
GENEVA 2 — Trimisul special Agerpres, N. 

Puîcea transmite: în ședința gin dimineața 
zilei de 2 aprilie a Conferinței Națiunilor Uni
te pentru comerț și dezvoltare de la Geneva, a 
fost ascultată cu atenție și interes cuvîntarea 
rostită de către șeful delegației R. P. Romine, 
tovarășul Gogu Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și vicepreședinte al 
conferinței. Poziția țării noastre asupra proble
melor comerțului mondial ca instrument al 
dezvoltării economice a tuturor țărilor lumii a 
trezit un ecou pozitiv în rîndurile celor pre-

zenți. Discursul șefului delegației romîne a 
fost apreciat de către delegați ca reflectînd o 
poziție realistă, constructivă, în spiritul obiecti
velor pe care și Ie-a propus conferința.

în cadrul aceleiași ședințe au mai luat cu- 
vintul reprezentanții Turciei, Nepalului, Daho- 
meyului și Vietnamului de sud.

în ședința de după-amiază au luaț cuvîntul 
reprezentanții R. P. Ungare, Voltei Superioare, 
Tailandei, statului Haiti, Pakistanului, Chile și 
Kuweitului.

Cuvîntarea conducătorului 
delegației R. P. Romîne, 

tovarășul Gogu Rădulescu
Domnule președinte,

Permiteți-mi să vă exprim 
întreaga șatisfacție a delega
ției romîne pentru alegerea 
dv. câ președinte al Conferin
ței Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare.

în același timp, felicitările 
noastre 'se adresează tuturor 
celor care au fost aleși ală
turi de dv. în Biroul Confe
rinței și în birourile celor cinci 
mari comisii. Socotim compo
nența organelor de conducere 
ale conferinței, din care fac 
parte numeroși reprezentanți 
ai țărilor în curs de dezvol
tare, drept un semn de bun 
augur pentru lucrările noas
tre.

Republica Populară Romînă 
consideră Conferința Națiuni
lor Unite pentru comerț și 
dezvoltare un eveniment de 
seamă al vieții internaționale 
contemporane care interesea
ză toate țările. Problemele pe 
care sîntem chemați să le re
zolvăm sînț extrem de com
plexe și dificile, iar la cău
tarea soluțiilor este necesar 
să participe toate statele. De
legația romînă regretă că din
tre participanții la această 
conferință economică mondia
lă lipsesc delegații R. P. Chi
neze, singurii reprezentanți 
legitimi ai unui popor care 
însumează mai mult de o cin
cime din populația lumii, pre
cum și reprezentanții R. D. 
Germane, R.P.D. Coreene și 
R.D. Vietnam. Guvernul ro
mîn a acordat și acordă toa
tă importanta caracterului u- 
niversal al Conferinței noas
tre.

R. P. Romînă militează con
secvent pentru promovarea u- 
nor relații economice norma
le între toate statele, indife
rent de orînduirea lor, relații 
așezate pe principiile respec
tării stricte a suveranității 
naționale, independenței eco
nomice. egalității în drepturi 
și neamestecului în treburile 
interne. Așa cum se subli
niază în mesajul adresat con
ferinței de președintele Con
siliului de Stat al R. P. Ro
mîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, țara noastră se pronunță 
pentru eliminarea oricăror 
discriminări care îngustează 
și denaturează relațiile eco
nomice internaționale. Aboli
rea acestor discriminări și în
grădiri este o condiție esen
țială pentru a se reda comer
țului internațional adevăratul 
său caracter și rol de factor 
dinamic al schimbului pașnic 
între popoare, al întăririi co
laborării între state, al pro
gresului și al păcii.

O veritabilă însănătoșire a 
relațiilor economice interna
ționale este legată în primul 
rînd de crearea unor condiții 
care să favorizeze realizarea 
năzuințelor fiecărui popor de 
a accelera dezvoltarea multi
laterală a economiei sale, de 
a-și ridica nivelul de viață și 
de a beneficia din plin de po; 
sibilitățile oferite de știința și 
tehnica contemporană.

Elaborarea unor soluții a- 
decvate acestui scop reclamă 
eforturile comune ale tuturor 
țărilor, dat fiind caracterul u- 
niversal al problemei. In a- 
ceastă ordine de preocupări, 
aș vrea să amintesc că, cu 
prilejul unei conferințe eco
nomice europene care a avut 
loc încă cu 30 de ani în urmă, 
reprezentantul Romîniei și-a 
exprimat speranța că va veni 
o dată o zi în care o conferin
ță internațională va dezbate 
diversele probleme ale relații
lor economice dintre state, ca 
părți componente ale unei u- 
nice probleme economice mon
diale. Ingăduiți-mi, de aceea, 
să citez cîteva fraze din cu
vîntarea pe care fostul minis
tru de externe al Romîniei, N. 
Titulescu, o rostea tot aici, la 
Geneva. în ianuarie 1931: 
„Consider că nu există zece 
probleme economice, ci una 
singură și că aceasta este, o 
problemă mondială. Va veni o 
zi în care această problemă 
mondială va trebui să fie 
dezbătută de o conferință 
mondială**.

Inițiată ca o conferință de 
comerț și dezvoltare, conferin
ța noastră nu va putea înde
plini sarcinile sale decît dacă 
se va desfășura ca o confe
rință de comerț pentru dez
voltare. în acest sens este fi
rească preocuparea ei specia
lă față de situația existentă 
în acele țări, pe care vicisitu
dinile istoriei, ale imperialis
mului și colonialismului le-au 
menținut timp îndelungat în- 
tr-o stare de subdezvoltare, Ia 
periferia economiei mondiale.

Disproporțiile grave în ni
velul de dezvoltare a forțelor 
de producție din diferite țări 
sînt incompatibile cu epoca 
noastră în care toate popoare
le lumii își afirmă dreptul la 
existența demnă și bunăstare.

în momentul de față nu voi 
insista asupra unor considera

ții de echitate istorică, deși 
sînt convins că și aceste as
pecte trebuie să preocupe din 
ce în ce mai mult pe toți cei 
care manifestă dorința de a se 
asigura o pace trainică ome
nirii.

Chiar dacă ne limităm la 
domeniul economic, trebuie să 
constatăm că diviziunea in
ternațională a muncii stator
nicită în cursul procesului de 
dezvoltare a capitalismului, 
vine în contradicție cu cerin
țele dezvoltării economice 
mondiale și ridică obstacole 
în calea progresului omenirii.

Comerțul mondial oglindește 
poate cu cea mai mare sensibi
litate acest fapt. Datele statis
tice atestă într-adevăr că, în 
condițiile actualei revoluții 
tehnico-științifice de care re
giunile subdezvoltate ale lu
mii sînt ținute încă departe, 
se dezvoltă cu precădere 
schimburile comerciale dintre 
țările dezvoltate din punct de 
vedere industrial, în timp ce 
scade ponderea în comerțul 
internațional a regiunilor ră
mase în urmă, deși tocmai în 
aceste regiuni se concentrea
ză majoritatea populației glo
bului. Este concludent faptul 
că în exportul mondial, pon
derea țărilor în curs de dez
voltare a scăzut de la 29,3 la 
sută în 1951, la numai 21,1 la 
sută în 1962. Poziția țărilor in 
curs de dezvoltare în comer
țul internațional s-a agravat 
în primul rînd ca urmare a 
deteriorării raporturilor de 
schimb, ceea ce stînjenește e- 
forturile de creștere pe care a- 
ceste țări le întreprind și în 
numeroase cazuri contribuie 
chiar la părăsirea lor.

Datele citate aici arată că 
în ultimii 10 ani creșterea a- 
nuală a venitului pe cap de 
locuitor a fost de aproape 10 
ori mai mare în țările capi
taliste dezvoltate decît în ță
rile în curs de dezvoltare. E- 
voluția economiei mondiale a- 
rată, așadar, că în ultimul de
ceniu pentru multe părți ale 
lumii decalajul subdezvoltării 
nu numai că nu se atenuează, 
dar se adîncește și amenință 
să se transforme într-o veri
tabilă prăpastie, iar comerțul 
mondial, frînat el însuși prin 
disproporțiile existente, la 
rîndul său acționează în a- 
ceeași direcție. Iată de ce, de
legația R. P. Romîne împărtă
șește punctul de vedere expri
mat în „declarația celor 75 de 
țări“, adoptată în unanimitate 
la ultima sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. Socotim că 
a devenit absolut necesară a- 
doptarea de măsuri corespun
zătoare cerințelor epocii noas
tre și cu dreptul fiecărui po
por de a-și asigura progre
sul economic și social.

în legătură cu această pro
blemă trebuie să subliniem 
necesitatea de a se aduce la 
îndeplinire și hotărîrile Adu
nării Generale a O.N.U. pri
vind lichidarea grabnică a co
lonialismului sub toate for
mele sale. Pe această linie, 
delegația Republicii Populare 
Romîne, care a militat con
secvent împotriva oricăror 
practici coloniale și discrimi
nării rasiale, acordă întregul 
său sprijin declarației făcute 
aici la 26 martie, în numele 
grupului afro-asiatic, al Iugo
slaviei, Trinidad-Tobago și 
Jamaicăi, cu privire la pre
zența Africii de Sud și Portu
galiei la Conferința Națiuni
lor Unite pentru comerț și 
dezvoltare.

Poporul romîn înțelege 
preocupările țărilor în curs 
de dezvoltare întrucîț el în
suși a depus și depune în con
tinuare eforturi susținute^ în 
vederea industrializării țării 
și dezvoltării întregii econo
mii naționale.

Este un fapt cunoscut că 
pînă la sfîrșitul celui de-al 
doilea război mondial, Romî- 
nia era ea însăși una din a- 
nexele europene de materii 
prime și produse agricole ale 
țărilor industriale.

Pentru a lichida rămînerea 
în urmă, poporul romîn a în
făptuit în cei 20 de ani ttecuți 
de la eliberare, profunde 
transformări politice și social- 
economice, înlăturînd astfel 
obstacolele interne care îm
piedicau în trecut dezvolta
rea și a deschis drum liber 
creșterii continue a forțelor 
de producție. Prin eforturi 
proprii susținute am reușit să 
orientăm economia națională 
în direcția diversificării, în 
primul rînd pe calea industria
lizării socialiste, industrializa
re care a reprezentat factorul 
de dinamizare a tuturor ra
murilor de producție. în felul 
acesta, economia socialistă a 
Romîniei se prezintă astăzi ca 
o economie în plină dezvolta
re, complexă și multilaterală. 
Pe baza unor planuri elabora
te în mod științific, care țin 
seama de condițiile concrete 
ale țării noastre și de posibili
tățile izvorîte din dezvoltarea 

relațiilor economice interna
ționale, economia Romîniei li
chidează treptat rămînerea în 
urmă moștenită. Dezvoltarea 
forțelor de producție interne a 
permis Romîniei să-și extindă 
în mod corespunzător și rela
țiile economice internaționale. 
Pentru ultimii ani este carac
teristic în această privință fap
tul că ritmul în care crește vo
lumul comerțului exterior al 
țării este mai înalt decît cel 
în care cresc venitul național 
și produsul social total, semn 
al participării tot mai largi a 
economiei noastre naționale 
la comerțul mondial. Raportul 
întocmit de secretarul general 
ai Conferinței, dr. Râul Pre- 
bisch, conține o serie de pro
puneri care merită toată aten
ția. Avem, de asemenea, în 
fața noastră propuneri intere
sante făcute de guvernele di
feritelor țări participante. Nu 
intenționez să mă ocup acum 
de aceste propuneri sau de 
ideile constructive ale studii
lor întocmite de O.N.U., de 
comisiile economice regionale 
și de instituțiile specializate. 
Aceste propuneri și idei vor 
fi dezbătute în comisiile con
ferinței. în dezbaterea lor de
legația romînă se va călăuzi 
de cîteva considerente care i 
se par esențiale și insepara
bile.

în primul rînd, vom ține 
seama de măsura în care pro
punerile supuse examinării 
contribuie efectiv la expansiu
nea comerțului mondial, la 
promovarea unor relații eco
nomice juste, stabile și echita
bile între toate statele, indife
rent de orînduirea lor socială, 
la lichidarea oricăror discrimi
nări în relațiile comerciale 
internaționale.

în al doilea rînd, delegația 
romînă va avea în vedere în 
ce măsură o propunere sau 
alta va contribui efectiv la 
îmbunătățirea poziției țărilor 
în curs de dezvoltare pe piața 
mondială și la accelerarea 
creșterii lor economice, în ve
derea lichidării disproporțiilor 
existente în economia mon
dială. în acest sens, delegația 
romînă va sprijini măsurile 
care năzuiesc spre îmbunătă
țirea raporturilor de schimb 
de pe piața mondială în fa
voarea țărilor în curs de dez
voltare, la stabilizarea prețu
rilor materiilor prime, la sti
mularea exporturilor acestor 
produse, la lărgirea debușee- 
lor pentru produsele finite și 
semifinte ale țărilor în curs 
de dezvoltare, acordarea de 
către țările industriale dezvol
tate a unor regimuri preferen
țiale pentru produsele țărilor în 
curs de dezvoltare, la îmbună
tățirea finanțării internaționa
le și asigurarea de mecanisme 
internaționale adecvate acestui 
scop. Delegația romînă susține 
propunerile de stabilizare a 
prețurilor produselor de bază 
și de îmbunătățire a raportu
lui de schimb, cu atît mai mult 
cu cît fenomenele negative 
care se manifestă în prezent 
în comerțul internațional cu 
produse de bază afectează în 
aceeași măsură o serie întrea
gă de produse tradiționale 
în exportul romînesc.

în al treilea rînd, vom ține 
seanja de felul în care diferi
tele măsuri propuse respectă 
principiile de bază ale Or
ganizației Națiunilor Unite, 
care reunește state indepen
dente și suverane, egale în 
drepturi. în acest sens, dele
gația romînă va sprijini mă
surile care tind la întărirea in
dependenței economice a țări
lor în curs de dezvoltare, la • 
promovarea cooperării inter
naționale pe temeiul respec
tării stricte a planurilor sau 
politicii economice naționale 
ale fiecărei țări.

în legătură cu cele mențio
nate, cred că lucrările noastre 
ar fi înlesnite dacă studiile și 
materialele statistice pregătite 
de secretariatul general al 
conferinței pentru discutarea 
diferitelor probleme de pe or
dinea de zi ar grupa țările 
în primul rînd în lumina unor 
criterii științifice și unice pri
vind nivelul lor de dezvoltare 
economică, indiferent de orîn
duirea socială sau sistemul co
mercial respectiv, deoarece o 
asemenea grupare ar cores
punde mai exact preocupărilor 
prezentei conferințe.

După cum am amintit, de
legația romînă acordă impor
tanță deosebită îmbunătățirii 
finanțării internaționale a co
merțului și dezvoltării și va 
examina cu atenție propune
rile făcute în acest sens.

Delegația romînă sprijină 
ideea creării unui fond de 
dezvoltare industrială sub egi
da O.N.U. Una din sursele de 
alimentare a acestui fond, 
care, după părerea noastră, ar 
fi de natură să contribuie la 
constituirea lui cît mai grab
nică, ar fi alocarea de pe a- 
cum a unui anumit procent 
din bugetele militare actuale. 
Cheltuielile pentru înarmare 
se ridică în prezent la circa 

120 miliarde dolari anual. 
Există un consens unanim că 
aceste cheltuieli reprezintă o 
uriașă irosire de resurse ma
teriale, în timp ce în mari re
giuni ale lumii, sute de mili
oane de oameni suferă con
secințele subdezvoltării.

^Delegația R. P. R. socotește 
că un început de ieșire din 
această situație ar putea fi ca 
făcut dacă la această confe
rință s-ar examina posibilită
țile de realizare concretă a 
propunerii de mai sus. Dacă 
acest fond este pus sub egida 
și administrarea O.N.U., se 
crează condițiile necesare pen
tru ca el să fie utilizat fără 
nici un fel de discriminări în 
favoarea țărilor în curs de 
dezvoltare, ținîndu-se seama 
de nevoile cele mai presante 
legate de industrializarea ță
rilor celor mai mult rămase 
în urmă.

Avantajele care ar decurge 
dintr-o asemenea hotărîre 
concretă pentru țările în curs 
de dezvoltare nu necesită sub
linieri speciale. Credem că 
trebuite avute în vedere și in
teresele țărilor care ar con
tribui în primul rînd la crea
rea unui asemenea fond. In 
acest sens s-ar putea studia 
posibilitatea ca o parte a mij
loacelor pe care le afectează 
o țară pentru fondul mențio
nat să fie utilizată de O.N.U. 
tot în țara respectivă, în ve
derea producerii utilajului in
dustrial și altor produse de 
care au nevoie țările în curs 
de dezvoltare.

De asemenea, ținînd seama 
de faptul că țările în curs de 
dezvoltare nu dispun de mij
loace de plată suficiente în 
raport cu marile lor nevoi de 
echipament industrial, fără 
de care nu-și pot înfăptui in
dustrializarea și valorificarea 
resurselor de care dispun — 
delegația Romîniei a supus a- 
tenției conferinței problema 
livrărilor de echipament in
dustrial pe credit rambursabil 
prin cote părți din producția 
obținută. Intr-un document de 
lucru, delegația noastră va în
fățișa considerentele sale pri
vind această formă de colabo
rare internațională care îm
bină interesele țărilor ce au 
nevoie de utilaje cu cele ale 
țărilor exportatoare de utilaj. 
Creditele ar urma să fie a- 
cordate sub forma de echipa
ment industrial, asigurîndu-se, 
pe cît posibil și asistența teh
nică necesară pentru construi
rea, montarea și exploatarea 
obiectivului respectiv, precum 
și pentru instruirea cadrelor 
tehnice în uzinele și institute
le din țara furnizorului sau la 
locul construcției din țara be
neficiară.

Finanțarea ar putea să aibă 
ca obiect livrarea de echipa
ment și instalații fie pentru 
construirea de noi obiective 
industriale, fie pentru extin
derea sau reutilarea unor uni
tăți de producție, îmbunătăți
rea calității produselor, lărgi
rea gamei de produse etc. 
Forma de finanțare propusă 
este, după părerea noastră, de 
natură a accelera industriali
zarea țărilor în curs de dez
voltare, să le înlesnească va
lorificarea resurselor naturale 
și de muncă prin construirea 
de întreprinderi moderne, 
proprietate exclusivă a țării 
respective și să le asigure tot
odată debușee trainice pentru 
producția industrială obținută. 
Noi credem că această formă 
poate prezenta avantaje și 
pentru țările exportatoare de 
utilaj, care își pot lărgi astfel 
posibilitățile de plasare a ma
șinilor și utilajelor pe care le 
produc. Aceste țări obțin de 
asemenea utilizarea capacită
ților de producție disponibilă, 
iar prin preluarea cotei-părți 
își asigură aprovizionarea eco
nomiei pe o perioadă mai lun
gă cu mărfuri necesare.

O problemă majoră care 
preocupă conferința noastră 
privește modalitățile de spori
re a comerțului exterior al 
țărilor în curs de dezvoltare. 
Există în această privință pro
puneri numeroase și intere
sante. Pentru completarea lor, 
guvernul romîn a insistat încă 
din perioada pregătirii confe
rinței asupra importanței pe 
care o prezintă acordurile co
merciale pe termen lung. Am 
înregistrat, de aceea, cu sa
tisfacție analiza pe care ra
portul secretarului general al 
conferinței o face rolului po
zitiv pe care acordurile co
merciale pe termen lung îl 
pot îndeplini în expansiunea 
comerțului internațional. Dis- 
tingînd net acordurile bilate
rale din perioada anilor 30, 
care duceau la restrîngerea 
schimburilor, de acordurile bi
laterale actuale și evitînd să 
contrapună în mod artificial 
acordurile bilaterale înțelege
rilor multilaterale, raportul 
afirmă pe bună dreptate: 
„acordurile pe termen lung 
pot să asigure o creștere re
gulată a schimburilor în 
timpul unui oarecare număr 
de ani, fixînd obiectivele pen
tru o expansiune comercială 
reciprocă, obiective generale 
și obiective pentru produse 
determinate. Aceste acorduri 
pot astfel să furnizeze baza 
planificării unei producții 
crescînde pentru export**.

Această caracterizare mi se 
pare atît de cuprinzătoare în- 
cît nu mai sînt necesare co
mentarii. Aș dori să adaug 
numai că experiența noastră 
confirmă întrutotul această 
apreciere, motiv pentru care 
căutăm să dezvoltăm relațiile 
noastre comerciale cu toate 
țările, pe cît posibil pe baza 
unor acorduri de lungă dura
tă. în acest cadru general, 
Romînia acordă o importanță 
deosebită cooperării sale cu 
celelalte țări în curs de dez
voltare. Menționăm în acest 
sens creșterea ponderii aces
tor țări în comerțul exterior 

al Romîniei. La o analiză mai 
atentă a acestui proces se cons
tată însă că cel mai constant 
s-au dezvoltat relațiile comer
ciale ca și relațiile de credit, 
cooperarea diferitelor domenii 
ale științei și tehnicii în for
marea de cadre etc., tocmai cu 
țările cu care avem încheiate 
acorduri pe termen lung. 
La elaborarea planului eco
nomic de lungă durată pe pe
rioada următoare, R. P. Ro
mînă își propune să rezerve 
în continuare un loc de sea
mă importurilor din țările in 
curs de dezvoltare, cu plata 
în produse romînești.

Prin creșterea planificată a 
veniturilor și a nivelului de 
trai al populației vor spori în 
anii următori importurile de 
produse alimentare și alte bu
nuri de consum (cafea, cacao, 
fructe exotice și tropicale, 
măsline, orez, piper și alte 
condimente, pește și conserve 
de pește, textile și alte produ
se finite și semifinite) necesa
re economiei romînești și care 
formează obiecte de export 
pentru țările în curs de dez
voltare. De asemenea, vor 
crește importurile de materii 
prime și materiale necesare 
industriei ca : minereuri, cau
ciuc, bumbac și fire de bum
bac, iută și produse de iută, 
sisal, tananți, uleiuri exotice 
și eterice etc. Guvernul ro
mîn a încheiat deja o serie 
de acorduri comerciale de 
lungă durată cu unele țări în 
curs de dezvoltare și va con
tinua încheierea de asemenea 
acorduri —• inclusiv acorduri 
de colaborare economică pe 
termen lung pentru anumite 
produse — și cu alte țări în 
curs de dezvoltare, în vederea 
lărgirii și stabilității pe o pe
rioadă mai lungă a schimbu
rilor comerciale. Privim, de 
asemenea, favorabil participa
rea noastră la unele acorduri 
internaționale pe produse.

înainte de a încheia, dați-mi 
voie să subliniez importanța 
pe care delegația noastră o 
atribuie discutării principiilor 
menite să călăuzească relații
le comerciale internaționale și 
politicii comerciale în măsură 
să înlesnească dezvoltarea.

După cum vă este cunos
cut, guvernul Romîniei a ri
dicat încă din anul 1957, în 
fața Adunării Generale a 
O.N.U., problema elaborării 
unei declarații de principii 
privind cooperarea economică 
internațională. Astăzi sîntem 
în stadiul în care se recunoaș
te unanim utilitatea unei a- 
semenea declarații de princi
pii, dar, cu toate eforturile 
depuse, nu s-a ajuns încă la 
elaborarea ei. în scopul de a 
accelera activitatea în această 
direcție, delegația R. P. Romî
ne a luat, la ultima sesiune a 
Adunării Generale, inițiativa 
unei rezoluții, la care s-au a- 
sociat în calitate de coautori o 
serie de alte țări și care a 
fost adoptată în unanimitate 
de Adunarea Generală. Am în 
vedere rezoluția Adunării Ge
nerale 15 422 (XVIII) intitula
tă „Problema unei declarații 
asupra cooperării economice 
internaționale**, care stabilește 
unele sarcini precise și pentru 
conferința noastră.

Delegația romînă își expri
mă satisfacția că ordinea 
noastră de zi include o preve
dere specială care permite în
deplinirea de către ea a aces
tui mandat primit din partea 
Adunării Generale a O.N.U. 
Totodată, delegația romînă în
registrează ca un fapt pozitiv 
că diferite țări au și depus 
proiectele concrete ale unor a- 
semenea principii. Sperăm că 
discutarea lor ne va ajuta ca 
pînă lâ sfîrșitul lucrărilor să 
ajungem la un acord care, 
consemnat în documentele fi
nale ale conferinței, să consa
cre acele principii pe care 
trebuie să se întemeieze o 
nouă politică comercială mon
dială pusă în slujba dezvoltării.

Acest lucru ar avea o im
portanță cu atît mai mare a- 
cum cu cît, prin convocarea 
conferinței de față, O.N.U. se 
îndreaptă spre îndeplinirea 
rolului său firesc de for mon
dial pentru rezolvarea proble
melor arzătoare care se pun 
economiei contemporane. A 
pune O.N.U. în situația de 
a-și îndeplini efectiv acest rol 
de for mondial al cooperării 
economice înseamnă a face o 
cotitură în dezvoltarea re
lațiilor comerciale și econo
mice internaționale.

Guvernul nostru sprijină cu 
toată hotărîrea această orien
tare, deoarece, așa cum a sub
liniat președintele Consiliului 
lie Stat al R. P. Romî
ne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
„dezvoltarea colaborării între 
state, schimbul de bunuri ma
teriale și legăturile culturale 
sînt factori deosebit de puter
nici în însănătoșirea atmosfe
rei internaționale, slujesc cau
zei progresului popoarelor, 
cauzei păcii". în acest spirit, 
delegația romînă vă asigură 
că își va aduce întreaga sa 
contribuție la lucrările confe
rinței Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvoltare.

•ir

GENEVA 2 (Agerpres). — 
Delegațiile țărilor socialiste, 
participante la Conferința 
O.N.U. pentru comerț și dez
voltare. au dat publicității la 
1 aprilie o declarație în care 
se menționează că aceste țări 
sînt întrutotul de acord cu 
declarația statelor afro-asiati- 
ce, Iugoslaviei, statului Trini
dad-Tobago și Jamaicăi con
damnând politica și practicile 
rasiste și colonialiste promo
vate de guvernele Republicii 
Sud-Africane și Portugaliei.

Răspunzînd la apelul state- j 
lor afro-asiatice, delegațiile i 
țărilor socialiste declară că 
renunță la orice fel de colabo- | 
rare in cadrul actualei confe- ; 
rințe cu delegațiile Republicii l 
Sud-Africane și Portugaliei. I

TRATATIVELE
PENTRU 

DEZARMARE
GENEVA 2 (Agerpres). In 

ședința din 2 aprilie a Comitetu
lui celor 18 pentru dezarmare care 
a discutat măsuri ce ar putea 
contribui la destinderea încordării 
internaționale și ar facilita prin 
aceasta realizarea dezarmării ge
nerale și totale, au luat cuvîntul 
V. Dumitrescu, reprezentantul R.P. 
Romîne, A. Fisher, reprezentantul 
S.U.A., F. Cavaletti, reprezentan
tul Italiei, S. K. Țarapkin, repre
zentantul U.R.S.S.

In U.R.S.S. 
a fost lansată

Stația cosmică
automată

MOSCOVA 2 (Agerpres). — In 
U.R.S.S., cu scopul punerii la 
punct a unui sistem cosmic pen
tru zboruri interplanetare la mari 
distanțe s-a efectuat o lansare 
experimentală a unei rachete 
purtătoare cu mai multe trepte 
prevăzută cu stație automată 
„Sonda-1". Ultima treaptă a noii 
rachete purtătoare perfecționate a 
plasat pe orbită intermediară un 
satelit artificial greu al Pământu
lui, apoi, intr-un punct dat al 
spațiului, de pe bordul acestui sa
telit și-a luat startul o rachetă 
cosmică, care imprimînd stației 
automate „Sonda-lu cea de-a doua 
viteză cosmică a plasat-o pe tra
iectoria de mișcare, apropiată de 
cea prevăzută de calcule.

Punerea în funcțiune a aparata- 
jului de bord al stației „Sott- 
da-l“ se execută automat în con
formitate cu programul de zbor, 
precum și cu ajutorul comenzilor 
radio, transmise de pe Pămînt.

Cu ajutorul stației „Sonda-l" 
au fost efectuate mai multe ședin
țe de telecomunicație.

Observarea zborului stației * 
automate precum și determinarea 
parametrilor traiectoriei acesteia 
s-a efectuat cu ajutorul unui apa- 
rataj complex de pe teritoriul 
Uniunii Sovietice.

Centrul de calcul și coordonare 
în prezent înregistrează și pre
lucrează informațiile primite.

„In loc de baze pentru rachete — baze pentru tratative' — 
iată placarta tinerilor participa n[i la recentul marș al păcii 

din orașul Braunschweig (Ger mania occidentală).
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BUDAPESTA. — După cum anunță agenția. 

M.T.I., cu prilejul celei de-a 19-a aniversări 
a eliberării Ungariei, la Budapesta și în alte 
cîteva orașe au avut loc ceremonii în cursul 
cărora au fost depuse coroane de flori la 
mormintele ostașilor sovietici, romîni, ameri
cani, englezi, bulgari, iugoslavi și polonezi 
căzuți pentru eliberarea Ungariei. In orașul 
Rakosliget au fost depuse coroane de flori la 
monumentul eroilor romîni.

BERLIN. — în seara zilei de 2 aprilie în sala „Di- 
namo-Sport-Halle" din Berlin, a avut loc un miting 
organizat cu prilejul vizitei în R.D.G. a delegației 
militare sovietice.

Au luat cuvîntul H. Hoffmann, ministrul apărării 
naționale al R.D.G. și mareșalul Uniunii Sovietice 
R. I. Malinovski.

LUCERNA. — Lucrările în comisii ale sesiunii de 
primăvară a Uniunii interparlamentare continuă.

La dezbaterea cu privire la „Dreptul spațiului cos
mic și perspectivele cooperării internaționale în do
meniul spațial", care are loc în Comisia pentru stu
diul problemelor parlamentare și juridice, a partici
pat, din partea Grupului romîn al Uniunii interparla
mentare, deputatul Barbu Solomon.

In Comisia pentru teritoriile neautonome și stu
diul problemelor etnice, care discută problema apli
cării Declarației Națiunilor Unite privitoare Ia co
lonialism, a luat cuvîntul deputatul Stanciu Stoian.

NEW YORK. — La cererea guvernului yemenit 
Consiliul de Securitate s-a întrunit la 2 aprilie 
într-o ședință extraordinară pentru a discuta pro
blema atacului întreprins de avioane engleze îm
potriva fortăreței de la Hariba, pe teritoriul Repu
blicii Arabe Yemen. Luînd cuvîntul, reprezentantul 
Republicii Arabe Yemen, Geghman, a arătat că în 
urma atacului aerian savîrșit de avioanele engleze 
la 28 martie împotriva orașului Harib, 25 de ce
tățeni yemeniți au fost omorîți. El a arătat că în 
cursul acestui atac au fost folosite rachete și 
tunuri.

MOSCOVA. — A fost dat publicității textul me
sajului adresat de Andrei Gromîko și Richard But
ler, miniștrii afacerilor externe ai U.R.S.S. si, res
pectiv, Marii Britanii, în calitate de copreședinți ai 
Conferinței de la Geneva pentru Laos, conducăto
rilor celor trei forțe politice din Laos, prin care ei 
îi cheamă „să organizeze cil mai grabnic o întil- 
nire tripartită".

PNOM PENH. — Ministerul Afacerilor Externe al 
Cambodgiei a adresat guvernului Marii Britanii o 
notă în care arată că guvernul cambodgian insistă 
pentru convocarea conferinței de la Geneva care 
să-i garanteze statutul de țara neutră.

In notă se arată că guvernul cambodgian nu poa
te accepta teza ca Conferința de la Geneva să fie 
precedată „de o anumită înțelegere între părțile 
direct interesate", deoarece o asemenea înțelegere 
poate fi realizată numai la Geneva.
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Situația din Brazilia
• Agenția France Presse anunță că președintele 

Goulart ar ii părăsit tara
• Primele acțiuni ale președintelui interimar R. 

Mazzili
• Numeroase arestări
• Trupele au tras asupra unor manifestații
RIO DE JANEIRO 2 (Ager

pres). — In cursul nopții de 1 
spre 2 aprilie la Brasilia, 
Congresul, a cărui clădire era 
înconjurată de trupe, a ținut 
într-o atmosferă de mare în
cordare o ședință de cîteva mi
nute, în cursul căreia . pre
ședintele senatului, Auro 
Moura Andrade, invocînd ple
carea lui Goulart, a declarat. 
vacant postul de președinte. 
Congresul a proclamat pe pre
ședintele Camerei deputaților, 
Raniero Mazzili, președinte in
terimar al Republicii. Repre
zentanții partidului muncii, 
din care face parte președin
tele Goulart, au protestat vio
lent împotriva acestei acțiuni, 
califieînd-o drept anticonsti
tuțională.

Una din primele acțiuni ale 
lui Mazzili a fost de a înlocui 
pe cei trei miniștri ai forțelor 
armate din guvernul Goulart.

Ca ministru al apărării a 
fost numit generalul Arturo 
Costa e Silva, ministru al 
marinei — amiralul Radgmar 
și ministru al aviației — ge
neralul Correia de Melo.

Componența noului 
cabinet al Austriei

VIENA 2 (Agerpres). — Criza 
guvernamentală din Austria a 
luat sfîrșit după aproape două 
luni. Joi cabinetul Gorbach și-a 
prezentat în mod oficial demisia, 
care a fost acceptată de președin
tele Austriei. După acceptarea de
misiei, Adolf Scarf, l-a primit pe 
Joseph Klaus, pe care îl însărcina
se cu formarea unui nou guvern. 
Componența noului cabinet aus
triac, prezentată de Klaus, a fost 
acceptată.

Din cabinetul condus de Josef 
Klaus, fac parte Bruno Fittermann 
(vicecancelar și ministru pentru 
întreprinderile naționalizate), Bru
no Kreiski (ministrul afacerilor ex
terne), Georg Prader (ministrul 
apărării naționale), Wolfgang 
Schmitz (ministru de finanțe) și 
alții.

In cadrul unei ședințe a Consi
liului național austriac noul can
celar al Austriei, Joseph Klaus, a
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In același timp, în restul ță
rii forțele armate au procedat 
la numeroase arestări în rîn
dul conducătorilor partidelor 
politice de stînga, al conducă
torilor sindicatelor. Miguel 
Arraes, guvernatorul statului 
Pernambuco, cunoscut adept 
al reformelor preconizate de 
președintele Goulart, a fost 
demis și arestat.

La Recife, capitala statului 
Pernambuco, trupele au tras 
asupra unei manifestații în 
sprijinul lui Arraes, omorînd 
doi studenți. Și la Rio de Ja
neiro s-au înregistrat un mort 
și șase răniți în cursul unei 
manifestații atacată de forțele 
militare. Numeroși membri ai 
conducerii Confederației gene
rale a muncii au fost arestați. 
La Sao Paulo, guvernatorul 
Adhemar de Barros a anunțat 
că au fost arestate o mie de 
persoane. Joi seara, agenția 
France Presse, referindu-se la 
știri demne de încredere, a- 
nunță că președintele Joao 
Goulart, însoțit de 15 generali 
și alte personalități, ar fi pă
răsit Porto Alegre, plecînd în 
Paraguay.

dat .citire la 2 aprilie declarației 
guvernamentale.

El a declarat că în ce privește 
politica externă Austria se va 
călăuzi și pe viitor după princi
piul respectării neutralității per
manente și după obligațiile de- 
curgînd de aici. Baza acestei poli
tici, a arătat el, o constituie legea 
constituțională cu privire la neu
tralitate, adoptată de parlament 
în anul 1955.

Cu privire la relațiile cu țările 
vecine cancelarul s-a declarat pen
tru continuarea politicii de bună 
vecinătate dusă pînă acum, con- 
statînd cu satisfacție că în această 
privință au putut fi obținute 
succese de seamă în ultimele 12 
luni. El a precizat că din acestea 
fac parte convențiile încheiate cu 
Romînia și Bulgaria.

Vizita delegației 
sovietice

In. R. P. Ungară
BUDAPESTA 2 (Agerpres).
La 1 aprilie au continuat 

convorbirile între delegațiile 
de partid și guvernamentale 
ale Uniunii Sovietice și Repu
blicii Populare Ungare.

In timpul convorbirilor, 
care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie fră
țească, a fost continuat schim
bul de păreri în problemele 
care interesează ambele părți.

In toate problemele discuta
te s-a confirmat deplina uni
tate de vederi și păreri.

La 2 aprilie, delegația de 
partid și guvernamentală so
vietică condusă de N. S. Hruș- 
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.. 
care se află în R. P. Ungară a 
vizitat gospodăria de stat din 
satul Babolna și cooperativa 
agricolă de producție „Spicul 
de aur“ din satul Kocs, regiu
nea Komărom. Delegația a 
fost însoțită de Jănos Kădăr, 
prim-secretar al C. C. al 
P.M.S.U., președintele Guver
nului Revoluționar Muncito
resc Țărănesc Ungar, și de alți 
conducători ai R. P. Ungare. 
După ce a vizitat centrul raio- 
nai Tata delegația s-a înapo
iat la Budapesta.
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