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In interesul 
asigurării păcii

Oamenii muncii din țara 
noastră, tineretul nostru 
au primit cu viu interes

Comunicatul cu privire la șe
dința Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participan
te Ia Tratatul de la Varșovia 
de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală, Comunicat 
publicat în ziarele de ieri.

Așa cum se arată in Comu
nicat, într-o atmosferă de de
plină înțelegere reciprocă și 
unanimitate, participanții la 
ședința Comitetului Politic 
Consultativ — ședință care a 
avut loc în zilele de 28 șî 29 
martie 1961 Ia Moscova — au 
făcut un larg schimb de pă
reri asupra problemelor lega
te de evoluția evenimentelor 
internaționale în ultimul timp 
și, în legătură cu aceasta, au 
examinat măsurile de viitor 
ale țărilor participante la Tra
tatul de Ia Varșovia în vede
rea asigurării păcii în Europa 
și în lumea întreagă.

La baza lucrărilor ședinței 
au stat concluziile teoretice’ și 
politice ale Consfătuirii de la 
Moscova din noiembrie 1960 a 
reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești, docu
mentele istorice ale acestei 
consfătuiri tn care sînt date 
răspunsuri la problemele cele 
mai arzătoare și de importa:'.- 
ță vitală ale luptei pentru pace 
și preîntîmpinarea războiului.

Participanții Ir ședința Co
mitetului Politic Consultativ — 
subliniază Comunicatul — au 
constatat cu satisfacție că în 
perioada care a trecut de la 
consfătuirea precedentă, din 
februarie 1960, a Comitetului 
Politic Consultativ, țările lagă
rului socialist au obținut noi 
șl mari succese în dezvoltarea 
economiei, culturii, științei și 
tehnicii, in creșterea bunăstă
rii popoarelor lor, în întrece
rea economică pașnică dintre 
sistemul socialist și sistemul 
capitalist. Avîntul cu care po
porul sovietic făurește în ritm 
rapid, baza tehnică materială 
a comunismului, uimitoarele 
realizări ale științei și tehni
cii sovietice cum a fost — de 
pildă — lansarea și readucerea 
pe pămînt a celei de-a 4-a și 
a celei de-a 5-a nave cosmice, 
victoriile dobindite de celelal
te țări socialiste în construc
ția vieții noi — toate acestea 
vorbesc despre forța crescindă 
a lagărului socialist, cel mai 
puternic reazim pentru popoa
rele tiu 
lupta flr

IntAg; 
de 
mirație și 
tărîre lupta 
țărilor socialiste pentru pro
movarea coexistenței paș
nice, inițiativele lor îndrep
tate spre consolidarea păcii, 
spre dejucarea manevrelor a- 
depților încordării, spre lărgi
rea forțelor păcii. Fruntași ai 
vieții publice de pretutindeni, 
numeroși conducători de state 
salută și sprijină acțiunile no
bile, de pace, ale țărilor so
cialiste. Se lărgește conti
nuu „zona păcii", se res- 
trîng posibilitățile forțelor a- 
gresiunii. Sub loviturile miș
cării de eliberare națională a 
popoarelor din colonii, conti-

lumea întreagă în 
pentru pace.

;a omenire iubitoare 
face urmărește cu ad- 

sprijină cu ho- 
perseverentă a

nuă destrămarea sistemului 
colonial.

Așa cum se arată în Comu
nicat forțele reale ale socialis
mului și păcii capabile să ză
dărnicească planurile imperia, 
liste agresive și să instaureze 
o pace trainică au crescut ne
măsurat.

Totodată Comunicatul relevă 
că cercurile agresive imperia
liste continuă să pună piedici 
însănătoșirii climatului inter
național, se împotrivesc efor
turilor statelor iubitoare de 
pace îndreptate spre men
ținerea și întărirea păcii. 
Statele imperialiste membre 
ale N.A.T.O. și ale altor gru
pări militare agresive conti
nuă cu febrilitate cursa înar
mărilor, lărgesc pregătirile mi
litare, încearcă să creeze noi 
baze militare în Europa și în 
alte țări ale lumii, sporesc 
stocurile de arme atomice și 
rachete, transformă N.A.T.O., 
în a patra putere atomică. Cu 
sprijinul Statelor Unite, An
gliei și Franței e refăcută în 
ritm accelerat armata agresivă 
vest-germană. Bundeswehru- 
lui condus de generali și ofițeri 
naziști cu vechi state de ser
viciu în slujba hitlerismului i 
se pun la dispoziție arme ra
chete — nucleare și alte mij
loace dintre cele mai moder
ne de exterminare in masă.* 
Faptele arată că Germania 
occidentală se transformă in 
principalul focar al primejdiei 
de război in Europa.

Inspâimintate de înaintarea 
popoarelor pe drumul păcii, de
mocrației și progresului cercu
rile agresive imperialiste re
curg tot mai des la forța mili
tară directă, incercind să înă
bușe mișcarea crescindă de 
eliberare națională din țările 
Asiei, Africii și Americii La
tine. Fărădelegile făptuite de 
colonialiști în Congo, Algeria, 
Angola, Laos, repetatele pro
vocări împotriva Cubei, con
stituie exemple grăitoare în 
această privință.

Desigur, țările participante 
la Tratatul de la Varșovia nu 
pot să nu tragă concluziile ne
cesare din toate aceste fapte. 
Ele nu pot rămine martori in
diferenți la pregătirile milita
re mereu mai intense ale sta
telor imperialiste. Statele so
cialiste — se arată în Comuni
cat — nu au incctat și nu vor 
înceta să depună eforturi in 
favoarea dezarmării generale 
și totale, pentru stăvilirea 
cursei înarmărilor, pentru des
tinderea încordării internațio
nale. Totuși, ținind seama de 
situația creată in legătură cu 
noile pregătiri militare ale 
puterilor occidentale, statele 
participante la Tratatul de la 
Varșovia au căzut de acord, în 
cursul schimbului multilateral 
de păreri, asupra măsurilor pe 
care consideră necesar să le 
înfăptuiască în interesul întă
ririi continue a capacității lor 
de apărare și a întăririi păcii în 
întreaga lume. In acțiunile lor 
— subliniază Comunicatul — 
țările participante Ia Tratatul 
de la Varșovia pornesc de Ia 
concluzia Consfătuirii din no
iembrie 1960 a reprezentanți
lor partidelor comuniste

muncitorești că prin eforturile 
unite ale lagărului socialist 
mondial, ale clasei muncitoare 
internaționale, ale mișcării de 
eliberare națională și ale tu
turor forțelor iubitoare de 
pace, războiul mondial poate 
fi preîntimpinat. Comunicatul 
relevă că în interesul asigură
rii păcii se impune ca o nece
sitate de prim ordin înlătura
rea rămășițelor celui de-al doi
lea război mondial. Este abso
lut necesară încheierea trata
tului de pace cu cele două sta
te germane și în legătură cu 
aceasta, stingerea focarului de 
primejdie din Berlinul occi
dental prin transformarea a- 
cestuia într-un oraș liber, de
militarizat.

Ca o nouă și puternică afir
mare a hotăririi statelor par
ticipante la Tratatul de la 
Varșovia de a apăra cu fermi
tate cauza păcii răsună cuvin
tele cu care se încheie Comuni
catul : „Statele participante la 
Tratatul de la Varșovia de
clară solemn că vor promova 
consecvent și pe viitor politi
ca de coexistență pașnică și 
sînt gata să accepte in orice 
moment înfăptuirea celor mai 
largi măsuri, de comun acord 
cu celelalte state, în scopul a- 
rigarării păcii și securității 
popoarelor".

și

Energia nucleara — 
folosita în cercetările științifice 

din agricultură și biologie
De cițiva ani în țara noa

stră energia nucleară este fo
losită pe scară tot mai lar
gă și în cercetările științi
fice din agricultură și bio
logie.

In ameliorarea plantelor cu 
ajutorul radiațiilor ionizante, 
au fost obținute, la unele 
plante cultivate, modificări 
valoroase care deschid pers
pectiva creării de noi soiuri 
într-un interval mai scurt de 
timp, iar prin stimularea fa
cultății germinative a semin
țelor s-a mărit productivita
tea la porumb, sfeclă de' za
hăr și la alte plante.

Aceste rezultate sînt necesa
re studierii eficacității îngră
șămintelor fosfatice pe diferi
te tipuri de sol din țara noa
stră. De asemenea, izotopii 
radioactivi sînt folosiți în 
studii de biologie și îndeosebi 
în fiziologie și biochimie.

Rezultatele obținute pînă a- 
cum și perspectiva cercetări
lor de acest gen în țara noa
stră au constituit obiectul 
unei consfătuiri organizate 
zilele acestea în Capitală, de 
Academia R.P. Romîne și Mi
nisterul Agriculturii. La con
sfătuire au luat parte spe
cialiști de la institutele de 
cercetări și de învățămînt 
superior, care utilizează, în 
lucrările lor, pe scară tot mai 
largă, izotopii radioactivi.

(Agerpres)

Lucrări practice in laborato. 
rul de chimie al Școlii teh

nice sanitare din Arad.

Foto : S. NICULESCU

TELEGRAMĂ

Celui de-al II-lea Congres 
al Partidului Comunist 

din Guadelupa

Dragi tovarăși,

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn tri
mite celui de-al II-lea Con
gres al Partidului Comunist 
și tuturor comuniștilor din 
Guadelupa un călduros salut 
frățesc și vă urează noi suc
cese în întărirea organizato
rică și ideologică a partidu
lui pe baza invincibilei învă
țături marxist-leniniste, în 
lupta pentru înfăptuirea as
pirațiilor de libertate ale po
porului, pentru pace, demo
crație și progres social.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROM1N

Tinerele țesătoare din bri
gada de producție o tine
retului condusă de utemista 
Mrloțovici Constanța de la 

Uzinele „7 Noiembrie" din 
Capitală și.au luat angaja
mentul să dea numai pro
duse de bună calitate, la- 
tă.le sfătuindu-se asupra 
metodelor de îndeplinii a 

angajamentului Fsat.„Scînteia tineretului
Foto : AGERPRES

și de bună calitate
îmbunătățind indi

cii de utilizare a 
agregatelor, oțelarii 
de la Uzinele de au
tocamioane „Steagul 
Roșu" au elaborat 
peste planul primului 
trimestru al anului 75 
tone de metal, tn a-

celași timp ei au re
dus prețul de cost pe 
tona de oțel cu 10 
la sută.

In fruntea întrece
rii pe profesii pentru 
obținerea titlului de 
cel mai bun în me
serie, care a cuprins 
întregul sector, s.au

situat echipele con
duse de prim-topito- 
rii Dumitru Petre și 
Aurică Vartolomeu, 
care au dat oțel nu
mai de calitate supe
rioară și au redus 
simțitor procentul de 
rebuturi.

Mai 
moașa 
apele

jos de Sloenești, pe fru- 
Vale a Oltului, acolo unde 
viului, scăpate din stfin- 

soarea de piatră a munților, 
scurg liniștite spre Dunăre, 
auzit deunăzi un cîntec nou:

„Oltule, pe malul tău 
Crește griușorul meu. 
Grîu in pai ca trestia, 
Și în spic ca vrabia, 
Cu firele deopotrivă, 
Semănat in colectivă...“

se
am

în-Eram în comuna Băbiciu, 
tr-una din serile acestei primă
veri, la vremea cînd oamenii, în- 
tirziind cu diferite treburi la 
gospodăria colectivă, se întor
ceau mulțumiți către casă după 
o zi obișnuită de muncă. Pe flă
cău nu l-am văzut. Glasul i s-a 
pierdut treptat în seara aceea 
luminoasă, dar cuvintele, cuvin
tele lui simple și frumoase, por. 
nite din inimă. îmi răsuni și-a
cum in urechi.

Dar poate că l-om văzut fi pe

flăcău. Poate că el a fost unul 
dintre tinerii aceia inimoși cu 
care am stat de vorbă a doua zi 
la ferma zootehnică a gospodă
riei colective, or, pe care i-om 
văzut luindu-se la întrecere, la 
construcția grajdurilor noi pe 
care le.au început nu de mult.

Pentru că însuflețiți de recen- 
Directive ale Partidului co-tele

Tînărul Covaci Lazăr de Ia 
întreprinderea minieră „Pe
tre Gheorghe" din Baia 
Mare lucrează la reparatul 

perforatoarelor de mină.
Foto : N. STELORIAN

Delegația Republicii Populare Romine care a participat 

la ședința Comitetului Politic Consultativ
> ->

al statelor participante la Tratatul de la Varșovia

a plecat spre patrie
MOSCOVA 31 Coresponden

tul Agerpres transmite: Vi
neri la amiază a plecat din 
Moscova spre patrie delegația 
Republicii Populare Romine 
care a participat la ședința 
Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Delegația a fost alcătuită din 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Romine, 
șeful delegației, Ion Gheorghe

Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, general de ar
mată Leontin Sălăjan, minis
trul Forțelor Armate, Gheor
ghe Gaston Marin, președin
tele Comitetului de Stat al 
Planificării și Comeliu Măne- 
scu, ministrul Afacerilor Ex
terne.

La gara Kiev din Moscova 
delegația a fost salutată de to
varășii Mihail Suslov, mem
bru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., secretar al C.C. al 
P.C.U.S., Vladimir Novikov,

vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat al Planifică
rii, Kiril Moskalenko, mareșal 
al Uniunii Sovietice, adjunct 
al ministrului Apărării, Ni
kolai Firiubin, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe, și 
Ivan Jegalin, ambasadorul 
U.R.S.S. la București.

Delegația a fost condusă, de 
asemenea, de Nicolae Guină, 
ambasadorul R. P. Romine la 
Moscova, și de membri ai am
basadei.

In cinstea aniversării a 40 de ani
de la înființarea Partidului Comunist din Romînia 

1\ ÎNTRECERE PENTRU 
PRO DESE DE CAL HA TE

Marile cetăți ale oțelului rominesc — Hune
doara și Reșița se află într-o pasionantă întrecere 
socialistă în cinstea aniversării a 40 de ani de la 
înființarea partidului, pentru a da patriei mai 
mult oțel, fontă și laminate și de mai bună calitate.

Publicăm astăzi cîteva însemnări ale trimișilor 
noștri la Reșița și Hunedoara în legătură cu con
tribuția pe care și-o aduc tinerii muncitori, ingi
neri și tehnicieni la îndeplinirea angajamentelor 
luate de cele două colective de muncă.

REȘIȚA» »
Ne aflăm printre oțelarii din 

Reșița. întrecerea socialistă 
și-a gravat temeinic însemnele 
în munca brigăzilor de tine
ret. Faptul care atrage im pri
mul rînd atenția nu-l consti
tuie descătușarea spectaculoa
să a oțelului din gurile cup
toarelor Martin, ci freamătul 
acela neîntrerupt al oțelări- 
ilor, agilitatea, ochii lor atenți, 
preocupați — într-un cuvînt, 
forța umană, care stăpînește 
și coordonează__________
totul sub hala 
cuptoarelor.

In cinstea ce
tei de a 40-a a- 
fdversări a par
tidului, muncito
rii aceștia, scăl- 
dați în lumino
zitatea densă a 
șarjelor și a gu
rilor de cuptor 
și-au adunat încă 
o dată forțele 
pentru a da ex
presie — prin 
tot mai mult o- 
țel de calitate — 
sentimentelor de 
dragoste nemăr
ginită față de 
partid.

Undeva, peste 
munți și dea
luri, un alt detașament al o- 
țțelului se află mobilizat și el. 
Vechea întrecere Reșița — 
Hunedoara se află într-o nouă 
ietapă.

Oțelarii din Reșița scrutea
ză cu atenție rezultatele to
varășilor lor din Hunedoara. 
Pentru întîietatea combinatu
lui lor în întrecerea cu oțela
rii din Hunedoara, brigăzile 
de aici se întrec intre ele cu 
însuflețire.

Esențialul în această între
cere se desprinde din felul 
cum toți factorii ce conlucrea
ză la realizarea angajamente
lor privind depășirea planului 
la oțelăria Martin, ca și în 
celelalte sectoare, își coordo
nează eforturile, pentru ca 
realizările unui colectiv să 
genereze, de-a lungul procesu
lui de producție, înfăptuiri si
milare în colectivul care preia 
rezultatul muncii — ca într-o 
adevărată reacție în lanț. To
varășii cei mai apropiați ai o- 
țelarilor, muncitorii de la sor
tarea și încărcarea fierului 
vechi, zidarii de la „refacere”, 
zidarii de la „întreținere", ma
caragii, jurnaliștii etc. - as-

Din rezultatele 
întrecerii

Intre 1—26 martie, o- 
țelarii de la O.S.M. Re
șița

• au produs cu 3,5 la 
sută mai mult oțel

• au 
C06t cu 
de oțel

HUNEDOARA
cultînd angajamentul acestora 
de a da în 1961, peste preve
derile planului, 10.000 tone o- 

'țel de bună calitate 
luat angajamente în 
tărîrea oțelarilor se 
ge ca într-o oglindă.

Imaginea pe care, în aceste 
zile, Reșița ți-o întipărește în 
minte, este aceea a unei ade
vărate confluențe de energii 
creatoare, o confluență reali
zată sub semnul luptei pentru 
calitate și pentru plan; o con

fluență în care “1 aportul tineretu
lui se face sim
țit la fiecare 
pas.

Cînd Bălan 
Florea de pildă, 
responsabil al u- 
nei brigăzi de 
tineri oțelari și-a 
luat angajamen
tul într-o adu. 
nare generală 
că numai el cu 
brigada sa, în 
1961, vor'da pes
te plan 2.600 to
ne oțel din cele 
10.000 prevăzute 
pe întreaga oțe- 
lărie — mai bi
ne de două ori J decît ceea ce le 
revenea — tova- 

ceilalți, oțelari — 
prin aceasta el îi 

întrecere — nu

— și-au 
care ho- 
răsfrîn-

redus prețul de
1,84 lei la tona

realizat eeono-• au 
mii în valoare de 58.000 
lei.

litri anul acesta. Unul dintre ti
nerii aceia, care, alunei cînd. este 
vorba de gospodăria lor colecti
vă, nu-și precupețesc niciun e- 
fort. Și sînt mulți din aceștia, 
lată-i :

Gheorghe Firică Udma și Du
mitru I. Rusu lucrează în brigada 
a V.a de cîmp. In brigada 
ceasta au rămas ei aproape

Ce înseamnă să-fi iubești 
gospodăria colectivă

lectiviștii din Băbiciu vor spori 
în anii aceștia cu mult numărul 
de 200 voci cu lapte pe care-l 
au acum în gospodăria colectivă. 
Bar nu numai numărul de ani
male ci, printr-o muncă serioa
să, de calitate, vor spori și pro. 
ducția de lapte de la 1.700 litri 
pe cap de vacă furajată cit a fost 
mul trecut la cel puțin 1,900

a- 
de

co-cînd au intrat în gospodăria 
lectivă. Și-au făcut prieteni, își 
cunosc bine tovarășii de muncă, 
se ajută intre ei. Munca lor n-are 
nimic extraordinar în ea și de
curge în chipul cel mai firesc 
cu putință : în fiecare seară iau 
legătura eu brigadierul ori cu 
șeful de echipă de la care află 
unde e nevoie de brațele lor

rășii lui, 
pe care 
chema la 
s-au îndoit nici o clipă că așa 
va fi... Și iată că numai în 
25 de zile din luna martie, 
brigada lui Bălan dăduse de
ja în contul angajamentului 
anual 50S tone de oțel cu res
pectarea sută la sută a cali
tății sortimentelor.

Cînd i-am întîlnit, zilele tre
cute, Bălan și ceilalți tovarăși 
ai lui — Capră Dumitru, Io- 
nescu Petre, Constantinescu 
Ion, Uhlesky Ștefan — toc
mai dăduseră una din multele 
lor șarje rapide. Erau încă 
înfierbintați de dogoarea cup
torului, dar mulțumiți, veseli. 
I-am întrebat care este „secre
tul" rezultatelor lor remarca
bile. Mi.au răspuns cu modes
tie totuși, cu siguranța pe 
care ți-o dă cunoașterea obiec
tivului, a valorii propriei 
munci. Mi-au vorbit despre 
organizarea locului de muncă,

în aceste zile premergătoa
re aniversării a 40 de ani de 
la înființarea partidului nos
tru, în secțiile Combinatului 
siderurgic Hunedoara între
cerea socialistă pentru a da 
patriei oțel mai bun și în can
tități sporite a luat o amploa
re necunoscută. Mărturie stau 
faptele, rezultatele.

La uzina cocsochimică. căr
bunele cocsificabil trimis de 
minerii din Valea Jiului se 
transformă sub temperatura 
înaltă din cup
toarele baterii
lor, în cocsul pe 

care îl așteaptă 
fumaliștii. Coc- 
saiii și-au sta
bilit ca obiectiv 
principal în în
trecerea socia
listă creșterea 
rezistenței coc
sului la 300— 
305 kg.

— Angajamen
tul nostru a și 
început să fie 
îndeplinit, măr
turisește cu jus
tificată mîndrie 
Pavel Gheorghe, 
șeful secției 
cocs. în primele 
26 de zile ale 
lunii martie, am 
realizat cocs cu o rezistență 
medie de 305 kg. Au fost zile 
cînd am obținut o rezistență 
și mai mare: 307 și chiar
315 kg față de rezistenta ad
misă (290 kg).

Paralel cu ridicarea în per
manență a rezistenței la coc- 
serie se desfășoară o luptă 
dîrză și pentru depășirea sar
cinilor de plan.

— Și la acest obiectiv stăm 
tot așa de bine, ține să pre
cizeze Marcovici Ion, mecanic 
principal pe mașina de șarje, 
între 1—26 martie noi am 
elaborat în plus față de plan 
822 tone cocs de mare rezis
tență.

Bătălia pentru îndeplinirea 
angajamentelor se duce șj la

Din rezultatele 
întrecerii

Intre 1—26 martie, si- 
derurgiștij hunedoreni 
au obținut peste plan:

• 822 tone cocs de 
mare rezistență

• 2043 tone fontă
• 1325 tone oțel
• muncitorii de Ia la

minorul de 650 mm au 
dat peste plan 5480 tone 
laminate și au redus 
procentul admis de re
buturi cu 0,7 Ia sută.

secția I furnale. Am făcut 
o vizită furnaliștilor tocmai în 
momentul cînd pe rina de e- 
vacuare un șuvoi de fontă 
strălucitoare se tîra ca un șar
pe uriaș spre oalele pîntecoa- 
se de turnare.

Brigada de tineret condusă 
de Tăgîrță Stelian elabora în 
acea zi cea de a 1002-a tonă 
de fontă peste plan din luna 
martie. Colegii lor de la sec
ția a II-a furnale elaboraseră 
pînă la 26 martie 1041 tone 

fontă peste plan, 
la un loc însu- 
mînd circa 2043 
tone fontă mei 
mult decît pre
vederile planu
lui pe cele 26 
de zile ale lunii 
martie.
- Pînă la în

deplinirea anga
jamentului luat 
în cinstea zilei 
de 3 mai adau
gă Bîldea Ion, 
responsabilul u- 
nei echipe, fur
naliștilor hune- 
doreni le-au mai 
rămas de elabo
rat 1557 tone 
Tontă. Fără în
doială că anga
jamentele noas

tre vor fi îndeplinite. Rezul
tatele de pînă acum ne în
dreptățesc să credem acest 
lucru.

Pe panoul de onoare se a- 
flau evidențiate echipele de 
furnaliști conduse de Tăgîrtă 
Stelian, Duca Dumitru și 
Hrițcu Remus, care în cursul 
lunii martie și-au depășit zil
nic norma cu 20—30 la sută,

— Secretul ? — 1-âm între
bat pe unul dintre ei.

— Minerii din Teliuc și 
Ghelar ne-au trimis în această 
perioadă cu 2.000 tone de mi
nereu mai mult decît preve-

LAL ROMULUS

(Continuare în pag. 3-a)

MIHAI NEGULESCU

(Continuare în pag. 3-a)

pentru a doua zi. Apoi, dimi
neața, exact la timpul holârit, 
care de multe ori înseamnă pri
mul cintat al cocoșilor, înainte 
de a se face ziuă, sini prezenți 
acolo unde au holărit de cu 
seara. Au moi așteaptă îadem. 
nuri de la altcineva și se apuci 
de treabă. Iar lucrul care iese 
din mina lor se cunoaște întot
deauna : nu-i poți găsi nici un 
cusur.

Așa au lucrat Udma și Rusu 
anul acesta de dnd s-a desprimi- 
virat. Ba la căratul îngrășămin
telor naturale pe cîmp, ba pe 
semănătoare, la însâmințatul ce
lor 20 de hectare eu sfeclă de 
zahăr de care răspunde brigada 
lor, la insămînțatul florii-soare- 
lui, la gripalul ogoarelor. Așa 
vor lucra ei fi de-acum înainta 
la însămințatul porumbului, la 
întreținerea culturilor, fi ori

PETRE GHELMEZ

(Continuata în pag. 3-a)

ș

A venit primăvara.
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Inginerul Cristian Teodor de la Uzinele „23 August" din Capi tală organizează adesea discuții 
tehnice asupra noilor produse intrate in fabricație.

Foto î CASA SCINTEII

In pas cu viata
Răsfoiam, mai acum o săp

tămână, un dosar cu pro
grame ale brigăzii artis

tice de agitație a căminului cul
tural din comuna Scornicești, 
raionul Slatina, regiunea Argeș. 
In fața unuia dintre programe, 
am găsit următoarea adresă :

Sîntem de acord cu critica fă
cută de brigada dv. și vă adu
cem la cunoștință că consiliul 
de conducere al gospodăriei 
noastre va lua toate măsurile 
pentru îndreptarea lipsurilor a- 
r a te te. Vă mulțumim și vă ru
găm să ne ajutați și pe viitor".

' Mai jos urma semnătura pre
ședintelui gospodăriei.

Directoarea căminului, Elena 
Ghiță, o utemistă plină de pa
siune pentru munca culturală, 
îmi dă lămuriri. Cîntind victo
riile obținute de colectiviști, bri
gada artistică de agitație a cri- 

' ticat, totodată, și unele neajun
suri cum ar fi, bunăoară, lipsa 
de grijă față de atelaje, rnani- 

■: testată de unii colectiviști sau 
fuga altora de meseria de cres
cător de animale. Printre aceș
tia din urmă se aflau Radu Ho
rea și Nae Petou. Mulțimea e- 
xemplelor de colectiviști, eviden- 
țiațl în programul brigăzii, care 
pun toată dragostea în crește
rea și îngrijirea animalelor gos
podăriei, precum și discuțiile a- 
prinse stîrnite printre colecti- 
viștf în legătdră cu această me
serie i-au ajutat pe cei doi 

; să-și poată da seama că, de 
■fapt, meseria de care fugeau 

: este cu adevărat o prețioasă 
brățară de aur.

Acum ei se numără nu numai 
. printre bunii îngrijitori de ani- 

■ male dar și printre cei care a- 
duc, din inimă, laudă acestei 
importante munci.

:Am răsfoit mai departe acel 
dosar și am observat că mai 
toate: programele prezentate de 
brigadă aveau, fiecare, o temă 
precisă. Așa, de pildă, unul 
dintre ele, prezentat încă în iar. 

-- nă, a avut drept temă activita- 
"tea cercurilor agrozootehnice 

< (peste 200 de colectiviști au: ur- 
■,mat la Scornicești cursurile a- 

grozootehnice) ; un altul era 
axdt pe problemele dezvoltării 

'.relațiilor colectiviste și întăririi
fe .gospodăriei colective, iar cel

mai recent avea în vedere cam- 
pan ia de primăvară. In felul a- 
'ceste, programele acestei brigăzi 
ța par ca o gazetă vie Care-și

Un nou succes al constructorilor 
de la Șantierul naval Oltenița

In întrecerea socialistă des
fășurată în cinstea aniversă
rii a 40 de ani de la înfiin
țarea partidului, constructorii 
de la șantierul naval din Ol
tenița au obținut zilele aces
tea un nou succes. Ei au lan-

Conținut educativ, forme atractive
La casa de cultură a tine

retului „Vasile Roaită“ 
din raionul Grivița Ro

șie vin tineri de Ia cele mai 
diferite profesii și vîrste, de 
Ia Atelierele Grivița, de la 
Filatura „Dacia“, de la „Teh- 
nometal", „Electrofar", „Ta
bleta", de pe vastul șantier 
de construcție a Magistralei 
Grivița, din școlile profesio
nale elementare și medii, din 
cartiere etc.

E de la sine înțeles că pen
tru conducerea casei de cul
tură din raionul Grivița Roșie 
principala problemă este să 
găsească acele acțiuni sare să 
contribuie în cea mai mare 
măsură la educarea in spirit 
comunist a tineretului, să a- 
tragă la activitatea sa un nu
măr din ce în ce mai mare 
de tineri. Cum au procedat și 
procedează tovarășii din con
ducerea acestei case de cultu
ră pentru a răspunde cerinței 
fiecărei categorii de tineri, 
variatelor aspecte ale educa
ției comuniste ale acestora ?

La începutul anului trecut 
participau la acțiunile cultu
rale în medie 150—250 de ti
neri. S-a ajuns acum la o 
participare de 450—600 tineri 
la o manifestare. Adică dacă 
în 1960 cifrele arată 238 de 
acțiuni culturale la care au 
participat în medie 119.000 ti
neri, 45 de acțiuni pentru 
elevi și pionieri cu 21.000 de 
participant și 101 seri distrac

tinerii erțiști o- 
Scornicești numesc 
teatru a căminului 

mai mare a brigăzii, 
din motive de vîrstă

propune să dea, de fiecare dată, 
răspuns celor mai arzătoare ce
rințe ale vieții satului. Tocmai 
de aceea și sînt ele ascultate 
cu mult interes de colectiviști, 
tocmai de aceea au ele efica
citate în viața satului.

Vorbind despre eficacitate, 
trebuie să ne referim neapărat 
și la repertoriul echipei de tea
tru. De altfel, 
matori din 
echipa de 
lor o soră 
Nu numai 
(echipa de teatru este mai ve
che decît brigada), dar și pen
tru faptul că mesajul transmis 
de piesele puse în scenă, au în
totdeauna o puternică rezonan
ță în conștiința spectatorilor.

De acest adevăr rn-am con
vins chiar a doua zi,' dumini
că, asistând la un spectacol cu 
piesa intr-un act a scriitoarei 
Lucia Demetrius „O să fie nun
tă mare". Piesa redă un aspect 
din lupta colectiviștilor' pentru 
întărirea gospodăriei collective 
și creșterea, în focul acestei 
lupte, a conștiinței colectiviste. 
Și am văzut cum în sală, spec
tatorii (sute de colectiviști) ur
măreau fiecare girrd exprimat și 
fiecare acțiune cu interesul oa
menilor care participă ei înșiși 
la o asemenea operă în viața 
de fiecare zi, In gospodăria din 
ca'e fac parte. Uneori se auzeau 
chiar rostite, în mijlocul sălii. de 
cite o colectivistă mai iute Ic 
fire, replici de felul acesta: 
„Cum poți gindi așa Marine ?" 
(era vorba de unul din perso
najele piesei) sau „Of, că tare 
greu de cap mai e, parcă n-ar 
ști că gospodăria e bunul tu
turor colectiviștilor I"

Se poate spune că toți acești 
spectatori erau în. primul rînd 
interesați nu de felul cum joa
că, bunăoară, brigadierul llie 
Luțu în rolul magazinerului co
lectivei din piesă, sau colecti
vista Elena Cîrstea în cel al ne
vestei vicepreședintelui, dacă 
„au sau n-au haz" ai, dimpotri
vă, cum rezolvă ei, toți acești 
eroi ai piesei, conflictul inter
venit intre concepțiile înaintate 
și cele rămase în urmă privind 
munca in G.A.C. Iar cînd, în 
sfîrșit, datorită acțiunii unui șir 
întreg de factori educativi, noul 
a izbîndit și acei eroi ai piesei 
ce mai plăteau încă, la început, 
tribut orgoliului și spiritului 

dividualist, au înțeles într-adevăr 
necesitatea unei lupte hotărîte 
pentru creșterea și păstrarea, ca 
pe ochii din cap, a avutului ob
ștesc, colectiviștii din sală au 
respirat ușurați aplaudînd din 
tot sufletul. Și pînă seara tîrziu, 
ba chiar și a doua zi la plan
tatul viței de vie, în terasă, pe 
dealul Plapcei, se mai comen
tau încă una sau alta dintre a- 
titudinile acelor personaje în 
tovărășia cărora colectiviștii pe
trecuseră la căminul lor cultu
ral ceva mai mult de o oră.

Nu este oare in aceste comen
tarii vii, ascuțite, cu aprobări și 
dezaprobări, pornite din adîn- 
cul inimii, o strălucită dovadă a 
ceea ce înseamnă forța educa
tivă a muncii culturail-artistice 
de masă ? Trebuie adăugat însă 
că izvorul eficacității ei se află 
in modul în care știi să răs
punzi, prin programul activității 
culturale, problemelor centrale 
ale vieții.

VASILE BARAN

in-

sat la apă, înainte de terme
nul prevăzut, un nou ceam de 
1.000 de tone. Acesta este cel 
de-al II-lea vas de acest fel 
construit aici în acest an.

(Agerpres)

tive (sâmbătă și duminică), la 
care au venit 500.000 de ti
neri, ia sfârșitul anului 1961 
aceste cifre vor fi lăsate cu 
mult în urmă.

O tendință lăudabilă a con
ducerii casei de cultură este 
și aceea de a-și alcătui în așa 
fel programul incit acesta să 
intereseze deopotrivă pe toți 
tinerii din raion, indiferent la 
c« școli sau întreprinderi în
vață sau muncesc, să-i adune 
și să-i transforme in partici
pant activi ai casei lor de 
cultură. Există aici așa numi
tele „zile pe profesii". In ca
drul acestor zile se fac schim
buri de experiență între tine
rii de diferite profesii în 
scopul popularizării metode
lor de muncă celor mai avan
sate, al generalizării experien
ței pozitive în domeniul lup
tei pentru a da produse de ca
litate bună, sînt invitați ingi
neri de la A.S.IT. sau din co
lectivele cabinetelor tehnice 
din diferite întreprinderi pen
tru a le vorbi tinerilor despre 
ceea ce este nou în ștință și 
tehnică. Tot în cadrul zilelor 
p8 profesii s-au organizat ex
puneri pe marginea inițiative
lor tinerilor de la Uzinele 
„Progresul" din Brăila, „Tu- 
dor Vladimirescu" din Bucu
rești, de la Combinatul Reșița.

întrucât pe Magistrala Gri
vița lucrează 3000 de construc
tori tineri, casa de cultură le 
dedică activitatea dintr-o zi

La
împăduriri

E o căsuță la marginea pă
durii, cu pereți albi, împrej
muită cu gard de nuiele îm
pletit frumos. E unul din can- 
toanele silvice din partea de 
nord a raionului Buzău : can
tonul din Valea Caprii. Din
colo de canton, e un platou. 
Pe acest platou se pregătesc 
mii, sute de mii de puieți ne
cesari împăduririi dealurilor 
golașe din înprejurimi. Pepi
niera e îngrijită cu pricepere 
de grădinar de cei peste 100 
de tineri din brigăzile utemis- 
te de muncă patriotică din 
Valea Caprii și Valea Rea. Tot 
ei, tinerii, îi scot de aici și 
urcându-i pe potecuțe înguste, 
îi plantează pe zeci de hec
tare. E o acțiune entuziastă 
pe care tinerii de aici o con
tinuă de câțiva ani, primăva
ra și toamna. Anul trecut ti
nerii din aceste sate, organi
zați în brigăzi utemiste de 
muncă patriotică, au plantat 
aproape 40.000 de puieți.

Acțiunea aceasta specifică 
tineretului are un caracter de 
masă în satele de: munte ale 
raionului Buzău. In această 
primăvară în raion s-au împă
durit pînă acum peste 100 de 
hectare, economisindu-se circa 
500.000 de lei.

E o căsuță albă la marginea 
pădurii. Dar cîte asemenea 
căsuțe nu sînt în ocoalele sil
vice din regiunea Ploiești ! 
Sub îndrumarea organizațiilor 
de partid și cu sprijinul or
ganelor silvice, organizațiile 
U.T.M. din satele de munte 
ale regiunii au mobilizat anul 
trecut mii și mii de tineri din 
brigăzile utemiste de muncă 
patriotică la această acțiune, 
în jurul căsuțelor-canton a 
fost în primăvara și toamna 
trecută o animație deosebită; 
de aici plecau zilnic tineri 
spre locurile indicate pentru 
împăduriri. Circa 3.400.000 lei 
economii s-au realizat anul 
trecut prin munca patriotică 
a tineretului din regiune. A- 
ceastă acțiune s-a amplificat 
în primăvara aceasta. S-a am
plificat, pentru că acum, în pri
măvară, trebuie să se realize
ze, în întreaga regiune, 60 la 
sută din cele 5.600 hectare 
prevăzute pentru împăduriri 
în acest an. Se cunosc și frun
tașii de pînă acum : tinerii 
din raza ocoalelor silvice a- 
parținînd întreprinderilor fo
restiere Buzău, Tîrgoviște, 
Ploiești. E o întrecere pasio
nantă pentru refacerea patri
moniului silvic, această minu
nată* podoabă a patriei noa
stre.

NICOLAE BARBU

Gospodăria noastră colec
tivă nu are mulți ani de 
existență. Au trecut 

ceva mai mult de doi ani de 
când ne-am unit pământurile 
și forțele de muncă. Dar am 
pornit de la bun început cu 
hotărârea de a munci din ce 
în ce mai bine, mai științific, 
pentru a smulge pământului 
roade din ce în ce mai bogate. 
Și am reușit. N-am să vorbesc 
despre toate cele ce le-am 
realizat pînă acum. Voi po
vesti, pe scurt, numai despre 
experiența pe care am dobîn- 
dit-o noi în obținerea unor 
producții mari de porumb- 
boabe.

Am avut anul trecut repar
tizată pentru această cultură 
o suprafață de 290 hectare. în 
planul de producție al gospo
dăriei prevăzusem să obți
nem cîte 4.200 kg boabe de pe 
fiecare hectar. Aceasta pentru 
că avem un pămînt roditor și 
pentru că prevăzusem să în
sămânțăm numai șămînță de 
soi, dublu hibridă. Comuniștii 
din gospodărie i-au chemat 
însă pe toți colectiviștii să 
lupte pentru depășirea pro
ducției planificate. Și n-a 
fost niciunul care să nu răs
pundă acestei chemări. Am 
pornit, deci la treabă. Pămîn- 
tul a fost arat din toamnă la 
adâncimea de 28—30 cm. Tot 
odată am băgat sub brazdă o

Colectiviști 
din regiunea 

Crișana în excursie
Numeroși colectiviști din 

regiunea Crișana fac excursii 
pentru a cunoaște locuri le
gate de trecutul de luptă a 
partidului, obiective indus
triale și localități pitorești ale 
patriei noastre. Joi, un nou 
grup de colectiviști din co
munele Sintana, Siclău, Ză
rind și altele din raionul Criș 
au plecat să viziteze Muzeul 
Doftana, Muzeul de Istorie a 
Partidului din Capitală etc. 
Zilele acestea alți 430 de co
lectiviști din raionul Criș 
și-au anunțat plecarea prin 
O.N.T. Carpați, in excursiile 
organizate in diferite locali
tăți din țară.

(Agerpres)
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In vacanță.

din săptămînă. In fiecare 
miercuri în orele de după 
amiază tineri zidari, betoniști, 
dulgheri merg să asculte lu
cruri interesante pentru pro
pria lor muncă, pentru între
girea culturii lor. într-una din 
aceste zile, de pildă, inginerul 
Gheorghe Mihăescu le-a vor
bit despre folosirea metodelor 
sovietice pe șantierul de con
strucții Grivița Roșie; în alta 
constructorii au cerut să li se 
vorbească despre datoria fie
cărui om al muncii de a păs
tra bunurile obștești (se ivi
seră tocmai cazuri de indis
ciplină în acest sens printre 
tinerii de la blocurile cămin) 
și altele.

In ziua dedicată elevului 
sint puse în discuție teme in
structive care să complecteze 
programul din școli, cum a 
fost întîlnirea cu scriitorul 
Titus Popovici care le-a răs
puns elevilor la o serie de în
trebări în legătură cu roma
nul „Setea". Trei săptămâni la 
rînd în ziua dedicată elevului 
s-au purtat discuții cu fetele. 
In prima zi a fost prezentat 
referatul cu tema : „Prietenie, 
tovărășie, dragoste", apoi a 
urmat o seară de întrebări și 
răspunsuri.

Tematica simpozioanelor, 
conferințelor, serilor literare 
care se țin cu periodicitate Ia 
casa de cultură este de ase
menea variată și bogată. S-au 
alcătuit cicluri de conferințe

pe diferite teme ca: „R.P.R. 
în anii construcției socialiste", 
„Despre profilul moral al ti
nerei generații", „Știința des
chide calea pentru înțelegerea 
adevărului despre lume", „Li
teratura și arta — sfătuitori 
apropiațj ai tineretului", 
„Luptător pentru fericirea po
porului", „Să ne cunoaștem 
patria" etc. Planificarea aces
tor cicluri tematice în zile 
fixe, săptăminal sau lunar, a 
contribuit la îmbogățirea cu
noștințelor poltico-ideologice 
și de cultură generală ale ti
nerilor, le-a sporit interesul 
pentru anumite probleme mai 
oomplexe.

Prea adesea însă pentru a- 
ceste cicluri tematice se ape
lează la ajutorul conferințelor 
S.R.S.C, Este calea cea mai 
lesnicioasă dar nu și cea mai 
eficientă. Găsirea unor forme 
în care tinerii să nu rămînă 
doar spectatori ar stimula și 
mai mult interesul pentru te
mele respective, i-ar antrena 
să participe în număr mai 
mare la însăși desfășurarea a- 
cestor manifestări. Exemplele 
cele mai edificatoare în a- 
ceastă privință le oferă acțiu
nile care prezentate într-o 
formă atractivă s-au bucurat 
de un deosebit succes. Astfel 
au fost simpozionul cu tema : 
„Ce a dat regimul democrat- 
popular tineretului" (în care a 
luat cuvîntui inginerul Bră- 
deseu, eereatător științific Ia

porumb-boabe
care, 

de 
să 

lor

mare cantitate de îngrășămin
te naturale pe o suprafață de 
100 hectare. Cu treaba acea
sta s-au ocupat tinerii noștri 
conducători de atelaje, 
mobilizați de organizația 
bază U.T.M. s-au străduit 
răspundă cu toate forțele 
la chemarea comuniștilor.

în primăvară, prin lucrări 
cu grapa și cultivatorul am 
menținut terenul afinat și 
curat de buruieni. La 10 apri
lie am început însămînțatul, 

/# CULTURA PaRUM.RULU/
pe care l-am terminat în cîte
va zile. După răsărire am în
grijit porumbul cu multă a- 
tenție. N-am lăsat să-l înă
bușe buruienile sau să prindă 
scoarță pământul și să se eva- 
pore apa. Am prășit ori de 
câte ori a fost nevoie. în total 
am dat cinci prașile. Să fi 
văzut mîndrețe de porumb ; 
nici călare nu te vedeai din 
el. Dar pentru asta colecti
viștii noștri au muncit serios.

„Am remarcat ritmul impetuos 
în care se tipărește în țara 

dumneavoastră"
— declarațiile scriitorului francez 

Hubert Juin —
Scriitorul francez Hubert 

Juin, care a vizitat timp de 
peste trei săptămîni țara noa
stră, la invitația Uniunii Scrii
torilor din R. P. Romînă, a 
părăsit Capitala. Cunoscător 
al literaturii romîne. scriito
rul francez a făcut traduceri 
din lirica românească, a pu
blicat diverse articole referi
toare la creația scriitorilor ro- 
mîni în reviste franceze de 
specialitate.

tn cadrul unei întâlniri eu 
un redactor al Agenției Ro
mîne de Presă, scriitorul Hu
bert Juin a declarat, printre 
altele: „Deoarece cunosc
foarte bine țara dv. din tim
pul celor șase luni pe care 
le-am petrecut aici acum trei 
ani, progresele realizate în a- 
cest răstimp în Romînia sânt 
atit de evidente îneît le-am 
remarcat imediat. Sînt locuri 
in București pe care nu le-am 
mai recunoscut — de exemplu 
cvartalele de locuințe din ju
rul Pieței Palatului. Plecând 
la Constanța, acolo ne-au. aș
teptat aite surprize: la sosire 
am coborât intr-o gară care 
nu exista acum trei ani. Ea 
este înconjurată sau, mai 
bine-zis, duce spre cartiere 
cu totul noi, către blocuri 
cum sînt cele din apropierea 
Sfatului popular al orașului 
din jurul statuii lui Ovidiu, 
care nu existau de fel înain
te. Apoi, vizitînd Mamaia, 
Eforie și Mangalia am văzut 
și acolo cum au apărut, în- 
tr-un timp atît de scurt, noi 
hoteluri și case de odihnă 
pentru cei veniți să-și pe
treacă vacanța".

Ca om de litere, scriitorul 
Hubert Juin a ținut să-și îm
părtășească și unele impresii 
în legătură cu literatura ro
mânească : „Am remarcat în 
primul rînd ritmul impetuos 
în care se tipărește în țara 
dv. — a spus el. După cum 
am scris într-un articol din 
„Lettres Franțaises", apărut 
cu cîteva zile înaintea plecării 
mele spre București, în acești 
trei ani a evoluat și prezen
tarea grafică a cărții româ
nești. Mă refer îndeosebi la 
colecții ca acelea bibliofile 
sau la „Biblioteca pentru 
toți", această admirabilă cu
legere a unora dintre cele 
mai bune lucrări. Există de

Și tocmai aceasta-i lucrul cel 
mai important. Pentru, că, pe 
lângă sămînța de soi pe care 
am folosit-o, factorul cel mai 
important în obținerea unor 
producții mari îl constituie 
executarea la timp a tuturor 
lucrărilor și această condiție 
nu se poate realiza decît prin 
participarea activă a tuturor 
colectiviștilor la muncă.

A venit și vremea recoltatu
lui ; pe la sfârșitul lunii sep
tembrie. Vă închipuiți cît

- a C

ne-am bucurat când au văzut 
că obținusem o recoltă medie 
de 4.500 kg boabe la hectar, 
adică cu 300 kg la hectar 
mult decît planificasem, 
mulțiți această cantitate 
290 hectare și veți vedea
sporul de producție pe întrea
ga suprafață a fost de aproa
pe nouă vagoane — o avere. 
Puteam să obținem și mai 
mult. Ne-am dat seama de a- 
cest fapt strîngând separat re-

mai 
în- 
cu 
că

asemenea o intensă activitate 
în domeniul traducerilor. Din
tre cele mai recente pe care 
le-am văzut este și cartea lui 
Aragon „Săptămâna patimi
lor", extrem de dificilă de 
tradus, precum și traduceri 
din opera Elsei Triolet și a 
lui Pierre Daix. Cred, de ase
menea, că o revistă ca „Se
colul XX" este desigur un 
lucru foarte reușit".

Solicitat să vorbească des
pre munca sa de traducător 
din literatura românească, 
Hubert Juin a spus : „De cu- 
rînd am tradus poemul lui 
Jebeleanu „Surâsul Hiroșimei" 
și o culegere de poeme de 
Mihai Beniue, in afara volu
melor publicate acum trei ani 
din lirica lui Arghezi, a lui 
Eminescu și în afara Antolo
giei de poezii românești, care 
urmează să fie reeditată".

în timpul șederii în Româ
nia, Hubert Juin s-a întâlnit 
ca scriitori români, printre 
care numără mulți prieteni; 
în fața unui numeros public 
a făcut o expunere despre 
Aragon, la Casa scriitorilor 
„Mihail Sadoveanu" din Capi
tală.

Academia R.P.R., fost mun
citor cazangiu la Grivița Ro
șie, scriitorul Traian Iancu și 
alții care au arătat condițiile 
creiate de regimul nostru ti
neretului). Interesante sînt și 
serile tematice „Să ne cunoa
ștem patria" in care se pre
zintă lunar cite o regiune a 
țării. Ele s-au desfășurat ast
fel : au vorbit aproximativ 
cîte 10 minute un geograf, un 
economist, un folclorist, un 
cercetător al Muzeului de Ar
tă al R.P.R., un scriitor, des
pre dezvoltarea economică, 
socială și culturală a regiunii, 
după care echipa de dansuri 
și orchestra casei de cultură 
au interpretat dansuri și cân
tece din regiunile respective. 
Tinerii au întâmpinat cu căl
dură asemenea acțiuni, venind 
în număr mare (circa 800). In 
aceeași măsură a solicitat a- 
tenția tinerilor și simpozionul 
„Călătorind pe harta patriei 
în 1965", pentru care s-a gă
sit o formă deosebită de a 
populariza Directivele Con
gresului al III-lea al partidu
lui. Colaboratorii solicitați 
pentru desfășurarea acestui 
simpozion, Gheorghe Neanu 
și Olga Seitan de la Institutul 
de Geologie, Geografie a! A- 
eademiei R.P.R. și-au însoțit 
expunerii^ lor de hărți econo
mice comparative din anii 
1938, 1959, 1965,

Dacă numărul celor care a- 
sistă la conferințe este mult

mai mic decit al celo- care 
participă la un simpozion a- 
tract-iv, acest fapt trebuie să 
constituie un îndemn pentru 
conducerea casei de cultură 
pentru a căuta formele cele 
mai tinerești, mai interesante, 
eficace. Pe această linie su, 
gestiile și propunerile venite 
din rîndui tinerilor, precum 
și legătura strânsă cu orga
nizațiile de bază U.T.M. din 
întreprinderile raionului ar a- 
juta mult mai mult la alcă
tuirea unor programe cât mai 
valoroase.

Tineretul din raionul Grivi
ța Roșie e dornic să se întâl
nească la casa lui de cultură 
cp cit mai mulți oameni de 
știință care să-i vorbească 
despre cele mai noi probleme 
de producție, de știință; con
structorii Magistralei Grivița 
vor să se întîlnească cu pro- 
iectanții ei, cu specialiștii care 
să le vorbească despre meto
dele noi de construcții și fini
saje.

Numai astfel numărul par- 
tieipanților la activitatea ca
sei de cultură va spori mereu, 
numai astfel influența educa
tivă a casei de cultură se va 
răsfrînge asupra unui număr 
cit mai mare de tineri din 
raion.

ADELA POPESCU 

colta de pe cele 100 hec
tare îngrășate cu gunoi de 
grajd. Aici, de pe fiecare hec
tar am recoltat în medie peste 
5000 kg boabe. Am desprins 
de aici o altă învățătură ; a- 
ceea că, pe lingă ceilalți fac
tori, un rol important în ob
ținerea unor producții mari 
îl au și îngrășămintele natu
rale.

Cu acest bagaj de cunoș
tințe noi am pornit să pregă
tim recolta anului 1961. Tere
nul l-am arat din toamnă la 
30 cm adîncime. O dată cu ară
tura, am bogat sub brazdă 
și îngrășăminte naturale. Ti
nerii noștri conductori de 
atelaje au transportat la cîmp 
peste 1800 de care de gunoi de 
grajd bine putrezit. Sămînța 
am pregătit-o din vreme — nu 
mai bob și bob, de pe mijlocul 
știuleților. In plus față de a- 
nul trecut am mai procurat și 
îngrășăminte chimice. în zile
le acestea de primăvară am 
executat lucrări de întreținere 
a ogoarelor de toamnă pe care 
Ie vom însămînța cu porumb. 
Sîntem hotărîți să obținem o 
recoltă cel puțin egală cu cea 
realizată în anul trecut.

DUMITRU DINIȘOR 
președintele gospodăriei agricole 
colective „Unirea Principatelor" 

din comuna Goicea Mare, 
regiunea Oltenia

La Uzinele chimice 

„9 Mai" din Capitală 

A intrat 
în funcțiune 

o nouă instalație 
pentru fabricarea 

pulberilor 
insecticide

Zilele acestea, la Uzinele 
chimice „9 Mai“ din Capitală 
a intrat în funcțiune o nouă 
instalație pentru fabricarea 
pulberilor insecticide.

Procesul tehnologic al noii 
instalații, prevăzută cu o ca
pacitate anuală de producție 
de 10.000 tone, este automa
tizat. Ea produce diverse 
insecticide ca Hexatox, Du- 
plitox și altele pentru agri
cultură și silvicultură.

Pulberile insecticide, pro
duse în această instalație, au 
o mare eficacitate în distru
gerea insectelor dăunătoare 
pentru culturi, livezi și pă
duri, datorită fineței lor deo
sebite, ele puțind trece prin- 
tr-o sită care are 10.000 de 
ochiuri pe centimetru pătrat,

(Agerpres)

Aspect din Cișmigiu,
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FEDOSEI ACHIM 
directorul Școlii 

elementare de 7 ani

flăcări. Un 
fulgerător i-a 
atunci prin 

Și-a scos in 
pufoaica, a-

a- 
condițiile 

nevoiți să 
burghezo-

ocuitoiei Carealiu, 
raion: își mai 
duc le

«rele în ca»t 
trăiască pe 
moșierimii.

Ce era acnună în tre
cut? tn sat căsuțe aco
perite cu stpapură. Nu
mii chiabur case fru
moase, acea tablă și 
țiglă. Ei av< și năvoade, 
în ceea ce pnvățămîntul, 
pe vremea bî, exista o 
sjngură școală clase, un- 
,— ..u mvă Un numărde nu ______ ___
restnns de «restul îngro- 
șînd an de a?uț analfabe- 
ților.

Cum se postări comu
na Caroaliu ?

Locuitorii 6jțț cu încre
dere pe drun^ț <țe partid 
în marea fan colectiviști
lor pe^ drumujuțui și al 
bunăstării, Aș-omunei s-a 
schimbat comju înfrumu
sețat și aliniate. Cu spri
jinul statuluponstniit un 
local de școaigtaj, cu 8 
săli de clasă, ly etc. unde

de aml analfabe-

învață astăzi peste 700 de copii. 
Analfabetismul a fost complet 
lichidat. Din rindurile țăranilor 
ți argaților, de odinioară, dato
rită sprijinului acordat de partid, 
s-au ridicat 12 învățători, 8 pro
fesori, iar mulți fii de colecti
viști urmează astăzi diferite școli 
medii și facultăți.

în comuna noastră, s-a con
struit un frumos cămin cultural 
cu 400 de locuri. De asemenea, 
s-a instalat un aparat cinemato
grafic. Comuna în prezent este 
radioficată, cu ajutorul statului. 
Și nu există casă de pescar și de 
țăran colectivist fără difuzor. Bal
ta Carcaliu-Iglița, care inunda 
mari suprafețe agricole, a fost 
îndiguită, cu participarea largă 
a maselor redîndu-se astfel agri
culturii circa 2.000 de ha.

Iată de ce locuitorii comunei 
noastre mulțumesc din inimă 
eroicului nostru partid care în 
curînd va împlini 40 de ani de 
existență.

A

I a gară n 
wa 
de cu s 

I continua. Toat« 
I niile stației Baia 
I re erau ticsit 
I zed de vagoane 
I lucra ta descai tît 
I nerea „directi 

sosit de la Dej.
— A pilecat un 

gon la linia șase, 
mează a ------
pă el. 
sa botul ! 
dispoziția 
manevra ntul 
Popan a apucat 
îndată sabatul 
toartă cpi»cindu-l p< 
șină.

Două cisterne lip
site Oe frină 
gau ca niște b>fa>. 
de parco cr d vrut 
s-o ia rai--o de pe 
linie. Un scrișnet a- 
«urzitor ți vagoanele 
încărcate cu benzină 
s-cu oprit ic sabot 
Un necs'.epîct mă
nunchi oe sântei a 
țișnrt de sub sabot 
datorită frecării pro
duse. In aceeași cli
pă gazele emanate 
prin capacul de 
scurgere au declan
șat un incendiu. In 
fața pericolului, cele 
două vagoane pă
reau a simplă jucă
rie. Utemistul Vasile 
Popan a fost invă-

luiit in 
gînd 
trecut 
minte, 
grabă 
runcînd-o să înăbușe 
flăcările izbucnite a- 

de

— Sări jos 
ne ! — i-a strigat ci
neva în gura mare. 
Popan n-a avut timp 
s-audă. A izbit cu 
putere exstinctorul cu 
care se urcase sus. 
Gnd au sosit pom-

ru ■>

Florica Barbu — Cluj ; An
drei Mitrache — Iași.

Toate materialele pentru 
concurs atît pentru „Scîr.ieta 
tineretului" cît și cele pentru 
„Ifjumunkas" și „Viața stu
dențească" se trimit pe adre
sa : Redacția ziarului „Scân
teia tineretului", Piața Scân
teii nr 1 București, cu men
țiunea „Pentru concurs".

Mihai Luca — Iași ; Petre 
Geantă — Godeni, raionul 
Cîmpulung Muscel; Nicolae 
Păunescu — Petroțeni ; Din 
Gheorghe Nicolae, comuna Șu
tești, Drăgășani ; Silvia Că
ciulă, comuna Șirnea. Brașov ; 
Gheorghe Preotu—Orașul Vic
toria.

Numărul corespondențelor 
trimise la concurs nu este li
mitat. Așteptăm deci să ne 
trimiteți noi vești. Vorbiți în 
scrisorile pe care ni le trimi
teți despre entuziasmul cu 
care întâmpină tinerii glorioa
sa aniversare a partidului, 
despre lupta oamenilor mun
cii, a tinerilor, pentru îmbu
nătățirea continuă a calității 
produselor, pentru creșterea 
producției la hectar și dezvol
tarea sectorului zootehnic, etc.

Marin Girocescu — Turda; 
Andrei Comarnic — Ploiești; 
Filip Stelian — Hunedoara.

Scrisorile pe care le-ați tri
mis sînt interesante și noi le 
vom publica. Așteptăm să ne 
scrieți mai departe despre 
pregătirile pe care le fa
ceți în vederea participării 
la festivalurile cultural-spor
tive ale tineretului închinate 
aniversării partidului.

De asemenea ne puteți scrie 
despre vizitele organizate la 
Muzeul de istorie a partidului, 
la Muzeul Doftana și în alte 
locuri istorice. Arătați în scri
sorile voastre modul în care 
utemiștii îngrijesc muzeele, ca
sele memoriale, plăcile come- 
mccattve și alte locuri isto
rice.

Botvinnik—Tal
41/2-31’2

Fotz : R. VÂSLE

BERLIN 31 (Agerpres). — 
Recent a avut loc la Berlin 
ședința ordinară a Comisiei 
Permanente C.A.E.R. pentru 
Construcții.

La lucrările Comisiei au 
luat parte reprezentanții tutu
ror țărilor membre C.A.E.R., 
precum și observatori din 
partea Republicii Populare 
Chineze și Republicii Popu
lare Mongole.

Comisia a analizat activita
tea desfășurată în vederea 
coordonării eforturilor depuse 
de către țările 
C.A.E.R. pentru 
sarcinilor de plan 
construcțiile din țările 
tive.

Comisia a examinat 
mele privind introducerea în 
practica construcțiilor agrico
le a proiectelor tip pentru 
fermele zootehnice, întocmite 
cu luarea în considerare a 
tehnologiei avansate de între
ținere a animalelor și păsări
lor, și a stabilit măsurile în 
vederea desfășurării ulterioa
re a colaborării în acest do
meniu.

S-a examinat și aprobat re
feratul despre necesarul de 
utilaje în principalele sectoa
re ale industriei materialelor 
și prefabricatelor de construc
ție, în perioada pînă în

și despre direcțiile de dezvol
tare tehnică în acest domeniu.

Comisia a aprobat referatul 
privind dezvoltarea producției 
și utilizării prefabricatelor de 
beton armat și beton armat- 
precomprimat.

S-au examinat și aprobat 
materialele privind metodolo
gia unitară de apreciere a 
eficacității economic^ a?' intro
ducerii tehnicii noi în Con
strucții, formarea prețurilor și 
normele de deviz, precum și 
stimularea economică a orga
nizațiilor de construcții.

Comisia a aprobat recoman
dări pentru îmbunătățirea ac
tivității de sistematizare teri
torială. ■ •

S-au examinat? măsurile în 
vederea colaborării ulterioare 
pentru problemele de perspec
tivă. în dezvoltarea construc
țiilor, precum și în vederea 
stabilirii problemelor de co
laborare economică șj teh- 
nico-științifică între țările 
membre C.A.E.R. în acest do
meniu pe perioada respectivă.

Comisia a aprobat planul 
cuprinzînd direcțiile principa
le ale activității sale pe peri
oada pînă în 1965 și a exami
nat problemele 'îmbunătățirii 
în viitor a formelor și me
todelor de colaborare multila
terală între țările membre 
C.A.E.R. în domeniul cons
trucțiilor.

Ședința Comisiei Permanen
te C.A.E.R. pentru Construcții 
s-a desfășurat în spiritul prie
teniei, colaborării frățești și a 
unei depline înțelegeri reci
proce.

PEURU lÂiTARIREA COLECTIVEI
rise mi r« /■ 

dt „ ia teapedirm co-

pierii focul era deja 
știm, 
doar
De pe fruntea ute- 

ajutor in- mistului Vasile Po
pan, sudorile se pre
lingeau in șuvoi. A 
coborit jos istovit de 
căldură, cu o ușoa
ră arsură k> mină, 
cu fața inegrită de 
fum, cu porul nițel 
pârlit. Ochii 
ceau, întreaga făp
tură îi radia 
reținută fericire. To
varășii săi i-au strîns 
pe rînd mina.
MIHAI BURDUJEA 

impegat de 
mișcare

oflo în 
șjdie. Au fost a- 
jți pompierii, 
'ți ceferiști i-au 

, n Ujuw— ...
°-du-se spre va- 
aSncendiat Gri-

TU OVUtL'i Ot- 
J-e.na prezentă 
” a fiecăruia. 
^'"^1 Vasile Po- 
F^yhucat un ex- 
®ținci cît ai bate 
°in b era sus pe 
vag°Lu pricina. 
Zeci țhi urmă- 
'reau ,’zneala a- 
cestu ic-jjpeie de
veneau ce ;n 
rnai PQnte, mal 
pline Acordare.

Totul a durat 
ci te va minute.

ii lu-

de o

Tudcriță Awmel — Bucu
rești; Petre Olteana — Azuga; 
Rață Octavian — Sighet; Su
ria Simian — comuna Stîlpu, 
Buzău.

Corespondențele pe care 
le-ațj trimis pentru concurs 
au o temă interesantă, marea 
lor lipsă constă însă în faptul 
că n-au suficiente fapte și 
date concrete, conținutul pier- 
zindu-se in fraze generale.

Vă recomandăm ca în cele
lalte scrisori pe care le veți 
trimite la concurs, să vorbiți 
pe larg, plastic și convingă
tor, despre ceea ce înseamnă 
în viața și munca tinerilor din 
uzină, G.A.C., facultate exem
plul luminos al comuniștilor, 
despre dragostea cu care îi 
urmează și îi prețuiesc tinerii 
pe cei mai buni fii ai poporu
lui, comuniștii.

Vineri s-a desfăștsrat 
de-a 8-a part.ci a medului de 
șah pentru tiîiul mondial. Din 
nou s-a jucat apărarea Carc- 
Kann folosită ți ia cridalte 
partide in B jtv.nn.k a ju
cat eu negrele. De data acea
sta insă Botvmaik a schimbat 

de joc. Datorită ro
cadelor d-farite partida a că
pătat o desfășurare foarte tă
ioasă. Specuiind mai bine li
niile deschise deși Botvinnik 
a schimbat damele. Tal a reu
șit datorită unui atac energic 
împotriva regelui advers să 
obțină un avantaj pozițional 
decisiv. La mutarea 29-a 
Botvinnik s-a recunoscut în
vins. Scorul a devenit acum 
4'/2—3*/s puncte în favoarea 
lui Botvinnik. Viitoarea parti
dă va avea loc luni 3 aprilie.

Hochei pe gheață
Pe patinoarul artificial a 

luat sfîrșit vineri seara cam
pionatul republican de hochei 
pe gheață. Un rezultat surpri
ză a furnizat echipa Știința

Box
vz-hipa selecpccî'ă de boxa 

R. P. Romine va peste
citeva zde primele izu.in-n in
ternaționale ale anulu.. Pugî- 
liștii remini vor iatllni în zi
lele de A și 6 aprilie la Kiev 
echipa reprezentativă a H55. 
Ucrainene. Echipa romînă este 
alcătuită din M. Dobrescu, 
Puiu Nicolae, C. Gheorghiu, 
G. Simonka, I. Mihalik, V. Bo- 
goi, M. Balaș, I. Monea, Gh. 
Negrea șj V. Mariuțan.

Semnarea protocolului 
privind schimbul 

de mărfuri și plățile 
pe anul 1961 

între Republica Populară 
Romînă și Republica 
Socialistă Cehoslovacă

Ca urmare a tratativelor, 
care au decurs într-o atmo
sferă de prietenie și înțele
gere reciprocă, la 29 martie 
s-a semnat la București Pro
tocolul privind schimbul re
ciproc de mărfuri și plățile 
pe anul 1961 între R.P. Ro
mînă și R.S. Cehoslovacă.

în baza acestui Protocol, 
Republica Populară Romînă 
va livra în Republica Socia
listă Cehoslovacă : instalații 
de foraj, utilaje pentru fabrici 
de ciment, utilaje chimice, 
mașini-unalte, motoare elec
trice, transformatori, poduri 
rulante, excavatoare, rulouri 
compresoare, remorci bascu
lante, păcură și alte produse 
petroliere, produse sodice, ne
gru de fum, ciment, produse 
lemnoase, porumb, metale ne
feroase, fructe și legume 
proaspete, conservate și pre
lucrate, struguri, vin și di
verse bunuri de larg consum.

Republica Socialistă Ceho
slovacă va livra în Republica 
Populară Romînă: utilaj e- 
nergetic, utilaje portuare, uti
laje pentru industria alimen
tară, mașini și utilaje pentru 
industria ușoară, utilaje pen
tru industria lemnului, ma- 
șini-unelte, materiale și echi
pament pentru telecomunica
ții, aparate de măsură și con
trol electrice și electronice, 
autocamioane, autobuze, căr
buni cocsificabili, cocs, lami
nate de oțel, țevi de oțel, ma
teriale refractare, celofibră, 
produse chimice, produse tex
tile și diverse bunuri de larg 
eonstum.

Față de anul trecut, Proto
colul pe anul 1961 reprezintă 
o nouă creștere a schimbului 
reciproc de 
R.P. Romînă și R.S. Ceho
slovacă.

Din partea 
colul a fost semnat de Mihai 
Petri, adjunct al ministrului 
Comerțului.

Din partea cehoslovacă, 
Protocolul a fost semnat de 
Jan Poula, locțiitor al minis
trului Comerțului Exterior.

La semnare au fost de față 
tovarășii Gogu Radulescu, mi
nistrul Comerțului, A. Mălnă- 
șan, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, membrii 
delegațiilor, R.P. Romine și 
R.S. Cehoslovace, precum și 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
Ministerul Comerțului.

mărfuri

română,

dintre

Proto-

■

I

Ghinescu colae este unul d -t»e twi nes --si fruntași. B lucrează la BerâstFăid cu pcnglktă pentru debitarea bușteni
lor la fabrica de cherestea c-n coc--* complex ului de industro:rare a lemnului de la Tg.-Jiu.

K* '. I

de fapt iisfiariree 
slectae. o rnsțe 

■en* ne* baaâ pentru ai.
La iei mazucme fi Dumitru 

treÎTdescn. fi Gheorghe Barba. 
H ng iaș jsteri de animale in

Ax ia gnfe bar 4b de sereefe-

enzl gresie t« crește ți mm 
modi, iar pentru aera, ces dm 
tineri ar XvâfnrM ea pnntrm 
i iiuii ixgr-.u.-» dmi animăeiae 
ti ahrimi cai ps—-a rise 14—lx 
pecari de la fi truer ut safe la 
parte, fugiră Barou ți Bre- 
bsdesrzs riua ea aceaaaa acere este 
a lor a anuror. Ci de felul cum 
este păstrată ți dezvoltată depin
de bunăstarea fiecăruia dintre ei 
in parte. Că frumoasa valoare a 
zrlei-muncă pe care au realizat-o 
anul trecut, 47 lei, de aici a izvo- 
rit. La averea aceasta a gospo. 
dariei colective ei (in ca la lu
mina ochilor ți de aceea în fie
care zi, in fiecare clipă, Se stră
duiesc să muncească tot mai 
bice.

E o mmoci modestă, cinstită, 
făcută cu cel mai i.nelt simț de 
răspundere dovadă a dragostei 
lor față de gospodăria colectivi.

Așa ifi iubesc tinerii colecti
viști din Bâbiciu gospodăria co- 
lectiri : în fiecare zi. prin mun
ca lor obișnuită, serioasă, fiind 
mereu acolo unde este nevoie de 
ei împreună cu ceilalți colecli. 
viții la greu ți la ușor.

Tocmai de aceea poate, fi a- 
tunci cind cin: puți in situații 
cu totul speciale ei ftiu la fel de 
bine să nu precupețească nimic 
dacă e vorba de gospodăria co
lectivă.

Alexandru Yoicu. llarion Țu
gui, Gheorghe Costea, Florea 
Țugui, Ttde Țugui, toți îngriji
tori de animale la gospodăria co
lectivă, s.au aflat nu de mult 
într-o asemenea situație. Erau in 
toamna trecută, tirziu, într-unul 
din ostroavele Oltului cu cele 
90 de juninci la pășunat. Fără 
veste, apele riului s-au revărsat, 
au inundai ostrovul și oamenii 
s-au văzut deodată în pericol. 
„Nu ne era de noi, spune infio- 
rindu-se ți acuma Gheorghe Mo. 
canu, brigadierul zootehnic, dar 
era în primejdie cireada gos
podăriei, avutul nostru obștesc”.

Cînd gindești astfel, cină 
sici „acutul nostru obștesc" parcă 
fi puterile ți se înzecesc.

Așa s-a intîmplct și cu tinerii 
îngrijitori de animale. Ajulin- 
du-se cu bărcile, uitind de frig 
fi obosecli, luptind cu apa care 
venea din ce în ce mai furioasă, 
cu trecut de partea cealaltă a 
Oltului, una cite unc. toate va
cile din cireada. Apoi, au făcut 
u ocol de aproape 30 de kilo, 
metri pe jos, tocmai pe podul 
de la Stoenești. ți după cîteca 
zde aa ajuns ia gospodărie cu 
cireada uUreața.

An ficus aria pentru ei așa 
înțeleg ei vâ-fi iubească gospo
dăria colecției care le-a adus 
Mfugsd ia com. .J’eatru că așa 
ueiaie 1". Ața le spme con- 
friinȘa Ier de eolectiaițti, de 
raensSri ai organizației noastre 
reroiatiMare de tineret. Pentru 
ci, U ii ud e riefi liberi fi tm- 
hri—fsri. tine rit <La Bibiciu, 
de ci se mneu ei Gheorghe 
l'dme ori Dumitru Rum, Ale
xandru Voicu ori llarion Țugui 
pot si ante fericiți pe ulițele 
satului, seara, ciad se întorc 
la muncit

„Oitule, pe malul tău 
Crește grîușorul meu, 
Cu firele deopotrivă, 
Semănat în colectivă".

de

In întrecere pentru produse de calitate
-> J

(Urmare din pa- I-a)

dindespre aprovizionarea
timp, despre încărcarea cit 
mai rapidă (sub 3 ore), despre 
mărirea pragurlor la ușile de 
încărcare, despre dozarea ri
guroasă, pot'ivit indicațiilor 
pe sortimente, a procentului 
de siliciu, cflciu, mangan etc. 
Dar, mai presus de toate, o- 
țelarii din brigada lui Bălan 
au scos în. evidență felul în 
care realizările lor se dato
rează factorilor ajutători. Tro- 
cile bine încărcate cu fier ve
chi, iscusința macaragiului, 
calitatea refacerii cuptorului 
etc. — sînt lucruri care și-au 
adus din plin aportul la ob
ținerea oțelului de calitate...

Fiindcă ridicarea calității o- 
țelului depinde în mare mă
sură de felul în care se execu
tă refacerea cuptoarelor, șa- 
motorii de la Oțelăria Martin 
se află și ei în întrecere pen
tru zidiri de eea mai înaltă 
calitate. Și deși rezultatele 
muncii lor nu vor figura di
rect în nici e diagramă a pro
ducției de oțel a Reșiței, to
tuși în toate cantitățile și pro
centele, străduința lor se va 
afla gravată temeinic cu fiii-

pram aioderi, dar pit* de sem- 
sufsarțu.

lază-i pe țzmotori concen
trați czupri tucrslai lor. Mai 
au citeva z-.le ptnă vor da gata 
spre incălăre cuptorul nr. 1. 
Cuptorul acesta este al doilea 
pe care l-au zidi: după un 
procedeu la «ieelul celor mai 
noi cuceriri ale tehnicii mon
diale tn așa-r.umiîu! sistem 
„Ferroclip'. Pe baza experien
ței acumulată la cuptorul nr. 
3 — primul cuptor rezidit in 
acest sistem, cele 3 brigăzi de 
tineri șamotori. a lui Măduța 
Teodor, a lui Teacă Petru și a 
lui Corceanu Gheorghe, au ho- 
tărit să termine refacerea cup
torului nr. 1 cu 2 zile mai 
devreme. Mersul lucrărilor in
dică de pe acum că angaja
mentul va fi respectat. Prin 
munca entuziastă a șamotori- 
lor, oțelarii vor primi încă 
înainte de sfîrșitul lunii un 
nou cuptor de înaltă tehnici
tate, ajutor prețios în lupta 
pentru oțel mai mult și mai 
bun.

.,.ln trecerea prin halele o- 
țelăriei Martin îl am alături 
de mine pe secretarul organi
zației U.T.M. de aici, pe 
Cernita Ian. Nu este oțelar, ci 
numai șamotor.

— Ar fi o vină de neiertat, 
îmi spunea el, dacă, după ce 
s-a cheltuit atîta energie pen
tru elaborarea unei șarje, oa-

lele pregătite de noi s-ar do
vedi de proastă calitate...

Grija pentru ceea ce se rn- 
timplă cu oțelul după ce pă
răsește vatra cuptorului face 
din ei demni și devotați to
varăși ai oțelarilor. Șamotorii 
din brigada lui Mocea Tudor, 
de pildă, s-au evidențiat prin- 
tr-un înalt indice de rezisten
ță a oalelor la turnare ca de 
altfel și prin reducerea timpu
lui de zidire al fiecărei oale in 
parte.

Sub cerul cenușiu, de tablă 
și sticlă înfuninginată in ve
cinătatea cuptoarelor Martin, 
in întrecerea pentru calitatea 
oțelului, alături de toți cei
lalți muncitori virstnici, con
lucrează armonios sute și sute 
de tineri. O confluență tine
rească de energie, din care se 
desprind zeci și zeci 
me înscrise cu literă 
in miile de lingouri de oțel 
de caliiate superioară peste 
plan - ca în adevărate cărți 
de onoare ale întrecerii.

de nu- 
tainicâ

HOEDOm
(Urmare din pag. I-a)

dea planul lor de producție, 
ne răspunde. Le mulțumim 
pentru aceasta și, mai ales, 
pentru calitatea superioară a

minereului, care ne-a permis 
și nouă, la rîndul nostru, să ob
ținem numai fontă de bună 
calitate reducînd totodată pre
țul de cost pe tona de fontă 
elaborată în luna martie cu 
42 de lei.

Pe platformele ambelor O- 
țelării Martin, ca și în fiecare 
secție din combinat, sălășlu- 
ește aceiași atmosferă de en
tuziasm, de muncă înflăcărată 
pentru îndeplinirea angaja
mentelor luate în cinstea celei 
de-a 40-a aniversări a parti
dului.

— Am găsit o nouă metodă 
pentru reducerea timpului de 
ajustare a cuptoarelor, spu
nea utemistul Stoica Alexan
dru, prim topitor la O.S.M. 
nr. 2 : ajustarea cuptorului în 
timpul evacuării șarjei. Prin 
aceasta se cîștigă 20 de minu
te în plus.

Odată cu aceasta la toate 
cuptoarele a fost extinsă me
toda maistrului Ștefan Tripșa 
de ardere superficială a stra
tului de magnezită. Aceste 
metode le-au permis oțelarilor 
hunedoreni să elahoreze în 
plus față de sarcinile de plan 
pe perioada 1—26 martie, 1325 
tone oțel de bună calitate, oțe
larii realizînd astfel o 
parte din angajamentul 
elabora în cinstea zilei 
mai 5800 tone de oțel 
plan.

bună 
de a 
de 8 
peste

— Una din preocupările 
noastre principale este în pri
mul rînd îmbunătățirea cali
tății oțelului, ne spunea ingi
nerul Kraft Nathan șef ad
junct al secției O.S.M. nr. 2. 
Prin eforturile noastre comu
ne, prin urmărirea cu atenție 
a funcționării cuptoarelor, 
prin respectarea rețetei tehno
logice, prin ridicarea gradului 
de calificare a oțelarilor cu
prinși în cursurile de ridicarea 
calificării, am obținut rezul
tate foarte bune în ultima 
vreme. Iată : am redus pro
centul de rebuturi pe primele 
24 de zile ale lunii martie cu 
0,57 la sută față de procentul 
admis, iar oțelarii de la O.S.M. 
nr. 1 au realizat o reducere a 
procentului de rebuturi de 
0,37 la sută față de cel admis.

Pe căile cu role din secțiile 
laminoarelor de 800 mm, 650 
mm și 1000 mm lingourile de 
oțel — prisme dreptunghiulare 
încălzite la roșu — aleargă 
neîncetat. După un drum de 
aproape un kilometru trecând 
prin caje sub presiunea val- 
țurîlor ,ele se transformă sub 
supravegherea și la comanda 
laminatorilor în bare groase 
dg oțel, țagle, oțel cornier și 
alte profile laminate. Angaja
mentul celor care le plămă
desc luat în cinstea zilei de 8 
mai se îndeplinește și aici, 
procent cu procent.

Informații
La invitația Academiei R.P. 

Romine a sosit in Capitală, 
prof. O. A. Rențov, membru 
corespondent al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., prafesor la 
Facultatea de chimie a Uni
versității de Stat „Lomonosov" 
din Moscova.

Oaspetele va ține o serie de 
conferințe 
schimb de 
cialiști din

și va avea un. 
experiență cu spe- 
țara noastră.

★
Cunoscuta cîntăr-eață peru

viana !ma Sumak. împreună cu 
soțul său compozitorul Moise 
Vivanco, a sosit vineri după 
amiază in Capitală.

Ima Sumak vine în țara noa
stră după o serie de concerte 
ia K. P. Polonă 
lung turneu in 
vietică unde a 
frumos succes.

★
Sub auspieiile Ministerului 

învățâmîntului și Culturii și 
Uniunii artiștilor plastiei din 
RP. Romînă, vineri s-a des
chis în Capitală, tn sălile 
Muzeului Simu, expoziția de 
pictură, grafică și 
artiștilor plastici 
der și G. Geyer 
Germană.

La deschidere 
pat reprezentanți 
rului învățămîntului și Cul
turii, membri ai Uniunii ar
tiștilor plastici din R.P. Ro
mînă, sculptori.

(Agerpres)

și după un 
Uniunea So- 
repurtat un

scuipară a 
R. Bergan- 
din R. D.

au parti ci- 
ai Ministe-

La cinematograful „PATR5A
y

PREMIERA
NOULUI FILM ROM1NESC

O producție a Studioului cinematografic „București"
>S cu
>? VICTOR REBENGIUC — CONSTANTIN CODRESCU —
>< ILINCA TOMOROVEANU — IOANA BULCA
Y Scenariul: Marius Teadorescu
>) Dialogurile in colaborare cu Al. I. Ghilia
>> Regia: Marius Teodorescu
x Imaginea: Alexandru Roșianu
>S Decoruri: Marcel Bogos, Ștefan Marițan
>> în completare va rula filmul documentar în culori
Y „COCSUL", o producție a Studioului de filme documen-
>S tare „Al. Sabia",
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V. Importante rezoluții aitate 
de Consiliul Mondial ?acii

Comitetul Politic a aprobat 
proiectul de rezoluție sovieto-american 

în problema dezarmării
NEW YORK 31 (Agerpres). 

— La 30 martie a avut loc șe
dința Comitetului Politic al 
Adunării Generale a O.N.U. 
Pe ordinea de zi figurează 
problemele dezarmării. Șeful 
delegației sovietice, A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., a 
ședință următoarea 
rație :

Ținînd seama de 
rezolvării problemei dezarmă
rii generale și totale; Uniunea

făcut la 
decla-

urgența

Cercurile conducătoare franceze
încearcă să zădărnicească

tratativele franco-algeriene
PARIS 31 (Agerpres). — 

Louis Joxe, ministru pentru 
problemele Algeriei, a făcut 
la 31 martie o declarație care 
nu este cîtuși de puțin favo
rabilă apropiatelor tratative 
cu privire Ia pace în Algeria 
cu reprezentanții guvernului 
provizoriu al Republicii Al
geria.

Joxe, care a fost numit șeful 
delegației franceze la trata
tive, a explicat că va duce 
tratative nu numai cu repre
zentanții guvernului algerian, 
ci și cu reprezentanții orga-

TUNIS 31 (Agerpres). — La 
31 martie a fost publicată la 
Tunis declarația guvernului 
provizoriu al Republicii Alge
ria in care se spune : „După 
publicarea celor două comuni
cate oficiale, declarația făcută 
la Oran de Louis Joxe, minis
trul francez pentru probleme
le Algeriei cu privire la tra
tativele cu lacheii colonialis
mului, pune din nou sub sem
nul întrebării tratativele care 
urmează să înceapă Ia 7 apri
lie Ia Evian.

Guvernul provizoriu al Re
publicii Algeria își reafirmă 
dorința de a se începe cit mai 
curind tratativele și de a se a- 
junge Ia pace.

El amintește că guvernul 
francez a întreprins, în pofida 
realității, numeroase încercări

O crimă
a ultracolonialiștilor
Primarul orașului Evian a fost asasinat

GENEVA 31 (Agerpres). — 
In zorii zilei de 31 martie, în 
mica stațiune balneo-climate- 
rică franceză Evian, unde la 
7 aprilie urmează să încea
pă tratativele franco-algeriene, 
s-a produs o explozie puterni
că. In locuința primarului a- 
cestui oraș au fost puse bom
be cu efect întîrziat. In urma 
exploziei primarul orașului E- 
vian, Camille Blanc a fost o- 
morît, iar soția sa grav răni
tă. Autorii acestui atentat nu 
se cunosc.

Agenția Reuter relatează că 
de la alegerea orașului Evian 
ca loc ai viitoarelor tratative 
dintre guvernul francez și cel 
algerian, Blanc a primit nu
meroase scrisori de amenința
re din partea elementelor ul-

Instalarea în S coția a bazelor militare ame
ricane înzestrate cu rachete Polaris creează o 
serioasă primejdie pentru securitatea Angliei.

Un guler incomod și primejdia s III

(Desen de V. VASILIU)
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de la fap- 
de-a XV-a 

Generale 
se cadă de

Sovietică a pornit 
tul că încă la cea 
sesiune a Adunării 
este necesar să 
acord asupra directivelor pen
tru tratative de viitor cu pri
vire la dezarmare și la com
ponența organului de lucru în 
cadrul cărora urmează să aibă 
loc aceste tratative.

Ținînd seama însă de dorin
ța guvernului S.U.A. de a se 
amina temporar examinarea 
în fond a problemei dezarmă-

nizației pro-franceze „Mișca
rea națională algeriană-1.

Această declarație urmează 
după alte manevre asemănă
toare care demonstrează că 
cercurile conducătoare fran
ceze nu doresc să ducă în mod 
sincer tratative cu adevărații 
reprezentanți ai poporului al- 
gerian care, de peste șase ani, 
luptă pentru independență. 
Ele încearcă să impună parti
ciparea la tratative a acelor 
persoane și grupări care nu 
au participat la lupta poporu
lui algerian și care sînt dispu
se să facă jocul colonialiștilor.

detimp de aproape șapte ani 
a crea în Algeria forțe artifi
ciale și de a semăna confuzie. 
Aceste încercări nu au făcut 
decit să prelungească războiul.

Guvernul provizoriu al Re
publicii Algeria a făcut cunos
cută deja guvernului francez 
poziția sa și subliniază că a- 
cesta din urmă, deși a fost a- 
vertizat, se încăpăținează in 
politica sa care contravine pă
cii.

Guvernul provizoriu al Re
publicii Algeria își exprimă 
regretul in legătură cu această 
atitudine a guvernului francez 
în momentul in care in Fran
ța și in lumea întreagă a apă
rut speranța în ceea ce pri
vește încetarea războiului din 
Algeria".

tracolonialiste din Algeria și 
din metropolă. Agenția Reuter 
menționează că în prima scri
soare trimisă lui Blanc și care 
purta ștampila poștei din O- 
ran, primarului orașului E- 
vian i se atrăgea atenția că 
dacă nu va pune „capăt tră
dării" va avea de suferit con
secințe grave. Majoritatea scri
sorilor de amenințare purtau 
semnătura „Algeria franceză".

Asasinarea lui Camille Blanc 
a produs o profundă indigna
re în rindurile populației din 
orașul Evian, care îl cunoaște 
încă din timpul celui de-al 
doilea război mondial, ca par
ticipant activ la mișcarea de 
rezistență și luptător împotri
va ocupanților fasciști.

ST
Deschiderea celui

de-al 27-lea Congres
alP.C. din Marea Britanie

rii întrucît nu este gata să 
ducă tratative în momentul de 
față și ar dori să înceapă tra
tativele mai tîrziu, guvernul 
sovietic a considerat posibil 
să nu insiste asupra examină
rii problemei dezarmării în ca
drul sesiunii actuale a Adu
nării.

în legătură cu aceasta Uni
unea Sovietică a căzut de a- 
cord cu guvernul S.U.A. să 
continue în iunie-iulie schim
bul lor de păreri în probleme
le referitoare la dezarmare și 
la reluarea tratativelor în ca
drul unui organ corespunză
tor a cărui componență să fie 
stabilită de comun acord. S-a 
ajuns de asemenea la înțele
gerea de a informa cea de-a 
XVI-a sesiune a Adunării Ge
nerale asupra progresului rea
lizat.

Sperăm că proiectul de re
zoluție prezentat în comun de 
delegațiile U.R.S.S. și S.U.A. 
va fi aprobat în unanimitate 
de Adunarea Generală.

Luînd apoi cuvîntul repre
zentantul S.U.A., Stevenson, 
a declarat că Statele Unite 
doresc să facă tot posibilul 
pentru încetarea cât mai rapi
dă și definitivă a cursei înar
mărilor care pune în primej
die omenirea.

In încheiere Stevenson și-a 
exprimat speranța că toți 
membrii Comitetului vor apro
ba proiectul de rezoluție pre
zentat în comun de delegațiile 
U.R.S.S. și S.U.A. care preve
de ca problema dezarmării și 
toate propunerile în legătură 
cu această problemă să fie 
discutate la cea de-a XVI-a 
sesiune a Adunării Generale.

Comitetul Politic a aprobat 
în unanimitate proiectul de 
rezoluție propus.

Luînd apoi cuvîntul, repre
zentantul Franței și-a expri
mat speranța că viitoarele 
tratative cu privire la dezar
mare vor da rezultate pozitive.

Cu aceasta Comitetul Politic 
și-a încheiat lucrările.

Dejun oferit 
de A. A. Gromîko 

în cinstea lui
Cyrus Eaton

NEW YORK 31 (Agerpres).- 
TASS transmite : La 30 mar
tie A. A. Gromiko. ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
conducătorul delegației sovie
tice la cea de-a XV-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. 
a oferit un dejun în cinstea 
lui Cyrus Eaton, industriaș și 
fruntaș al vieții publice din 
America și a soției acestuia. 
La dejunul care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă și 
prietenească a participat V. A. 
Zorin, reprezentantul perma
nent al U.R.S.S. la O.N.U., cu 
soția.

pp xcurtTU^UmiPp scurt
MOSCOVA. — La 31 martie, 

la Kremlin Nikita Hrușciov. 
președintele Consiliului de 
miniștri al U.ILS.S., a avut o 
convorbire cu Ne Win, șeful 
statului major general al For
țelor Armate ale Uniunii Bir- 
mane.

MOSCOVA. — La 31 mar
tie, generalul Ne Win, șeful 
statului major general al For
țelor Armate ale Uniunii Bir- 
mane i-a vizitat pe ministrul 
Apărării al U.RS.S., mareșa
lul R. I. Malinovski, și a avut 
cu el o convorbire priete
nească.

NEW YORK. — Agenția 
Associated Press anunță de 
Ia baza militară aeriană Van
denberg (statul California) că 
satelitul artificial de tip „Ex
plorer" lansat la 30 martie nu 
s-a plasat pe orbită.

ADDIS ABEBA. — După 
cum anunță agenția France 
Presse împăratul Etiopiei, 
Haile Selassie a procedat Ia 
o remaniere ministerială de- 
semnind în postul de prim- 
ministru pe Tsehafi Teezaz 
Aklilu Habte Wold.

ROMA. — Corespondentul 
Agerpres transmite: La Pa
dova, în clădirea Universității 
populare s-a deschis expoziția 

LONDRA 31 (Agerpres). — 
La 31 martie s-a deschis cel 
de-al 27-lea Congres național 
al Partidului Comunist din 
Marea Britanie. Congresul a 
fost deschis de William Gal
lacher, președintele partidului 
și unul dintre membrii cei mai 
vechi ai partidului.

La congres participă circa 
700 de delegați din întreaga 
țară, precum și delegații din 
partea partidelor comuniste și 
muncitorești frățești din 18 
țări, printre care și din partea

Condiții grele 
pentru tineretul 

studios din Anglia

Intr-un raport întocmit de 
Asociația Britanică a 
Medicilor, consacrat pro

blemelor tineretului englez, se 
arată că mii de copii învață 
în școli necorespunzătoare, în 
clădiri vechi. Pe de altă par
te, se cere ca după absolvirea 
școlii să se asigure tinerilor 
condiții de încadrare în cîm- 
pul muncii. în acest sens se 
arată că în comitatul Consett, 
de exemplu, din 72 de tineri 
ce urmează să absolve școala, 
numai doi vor avea în mod 
cert de lucru.

F.M.T.D. sprijină lupta 
poporului și tineretului 

sud-coreean

Agenția MTI anunță că 
Federația Mondială a 
Tineretului Democrat 

a dat publicității o declara
ție in care sprijină lupta 
poporului și tineretului din 
Coreea de sud împotriva 
imperialiștilor americani și 
a clicii lui Tian Men, pen
tru anularea legilor fas
ciste, pentru retragerea 
trupelor americane și uni
ficarea pașnică a țării.

Imperialiștii din Statele 
Unite și clica Iui Tian Men, 
cuprinși de panică în fața 
împotrivirii crescînde a 
maselor populare — se ara
tă in declarație — recurg 
Ia violență și teroare, folo
sind armata și poliția. Ei 
elaborează legi fasciste 
pentru înăbușirea mișcării 
democratice și a luptei po
porului și tineretului din 
Coreea de sud pentru uni
ficarea pașnică a țării.

F.M.T.D. cheamă tinere
tul și organizațiile de tine
ret din întreaga lume să-și 
exprime solidaritatea cu 
lupta justă a tineretului și 
studenților din Coreea de 
sud.

de desene a elevilor din Re
publica Populară Romină. Ex
poziția a trezit un viu interes 
in rindul populației locale și 
îndeosebi în rindul elevilor 
care vizitează in număr mare 
această expoziție.

ROMA. — La 30 martie 
Plenara Comitetului Central 
al Partidului Socialist Italian 
a ales noua conducere a par
tidului.

Pietro Nenni a fost reales 
secretar al partidului. Fran
cesco de Martino a fost ales 
secretar adjunct al partidului. 
Giovanni Pieraccini a fost 
reales in funcția de director 
al ziarului „Avânți".

BRUXELLES. — La sediul 
din Bruxelles al Comisiei exe
cutive a Comunității Economi
ce Europene a avut loc joi 
semnarea acordului cu privire 
la aderarea Greciei la Piața 
Comună.

NEW YORK. — După cum 
relatează ziarul „Wall Street 
Journal", guvernul S.U.A. stu
diază posibilitatea construirii 
unui nou canal intre oceanele 
Pacific și Atlantic pe teritoriul 
Americii centrale, la răsărit 
de actualul canal Panama sau 
in Columbia.

Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn.

Congresul se desfășoară sub 
lozinca „înainte, în lupta uni
tă pentru pace și socialism-1.

La propunerea lui Palme 
Dutt,. vicepreședintele parti
dului, delegații Ia congres au 
păstrat un minut de recule
gere în memoria lui Harry 
Pollitt, defunctul președinte 
al Comitetului Executiv al 
partidului.

Tovarășul John Gollan, se
cretarul general al partidului 
a prezentat raportul politic.

La Facultatea de filozofie a Universității Polacky (R. S. Cehos.1 ovacă) pentru predarea limbilor 
străine se folosesc, printre alte le, aparate de proiecție.

El . *—

T: L ÎS.

I
v i a i a

Studenții sud-coreeni condamnă 
politica antipopulară a guvernului

In timpul puternicelor de
monstrații de protest îm
potriva politicii anti

populare a guvernului, care au 
avut loc zilele trecute in Co
reea de sud, ou putut fi cuzbe 
numeroase glasuri cc'e con
damnau im-strunea Statelor 
Unite in treburile interne de 
oceste- țări.

Cu toate ccestec, in cadru! 
unei festivități organizate la 
Universitatea din Seul cu pri
lejul absolvirii cursurilor de 
către o promoție de studenți, 
la care au participat și mem
bri ai guvernului sud-coreean. 
președintele Tian Men a con-

Poporul laoțian demonstrea
ză împotriva amestecului 
imperialiștilor în treburile 

interne ale Laosului.

ÎNCĂ O MODIFICARE PE HARTĂ AFRCII

Sierra-Leone devine independentă
La 27 aprilie pe harta Afri

cii va fi consemnată o 
nouă victorie împotriva 

colonialismului. La această 
dată colonia britanică Srerra- 
Leone va deveni stat indepen
dent.

Istoria Sierrei-Leone se asea. 
mână cu cea a tuturor colo
niilor sau a fostelor colonii din 
Africa, Acum aproximativ 461 
de ani la țărmurile Africii apu
sene au debarcat colonialiștii 
portughezi care au pus ime
diat stăpinire pe teritoriul cu
prins intre Guineea, Liberia și 
Oceanul Atlantic. Aproape 300 
de ani a durat dominația lor, 
pentru ca în anul 1786 Sierra- 
Leone să treacă din mina co
lonialiștilor portughezi în cea 
a englezilor. Colonialiștii en
glezi au acaparat astfel un te
ritoriu cu o suprafață de 72.300 
km pătrați și cu o populație 
de peste 2 milioane locuitori.

Ca pretutindeni în Africa, co
lonialiștii au avut unica grijă 
de a stoarce fără milă bogă
țiile țării. In timp ce monopo
lurile britanice extrăgeau anual

DELHI 31 (Agerpres). — Se
siunea Consiliului Mondial al 
Păcii a adoptat o serie de re
zoluții jn problemele arzătoa
re ale actualei situații inter
naționale.

In rezoluția cu privire la in
dependența națională și lichi
darea colonialismului se spu
ne :

Destrămarea sistemului co
lonial sub loviturile mișcării 
de eliberare națională este cel 
mai important fer.omen al e- 
-pocii noastre.

Toate popoarele au dreptul 
inalienabil la independență to
tală, la exercitarea suveranită
ții și la alegerea liberă a sis
temului economic și politic 
care le convine.

Pacea nu poate fi trainică și 
prietenia intre popoare nu 
poate fi asigurată fără lichi
darea totală, necondiționată și 
grabnică a colonialismului sub 
toate formele și manifestările 
sale.

In rezoluția cu privire la de
zarmare se subliniază că fără

ferit ambasadorului S.U.A., 
Mcco.naughy, titlul onorific de 
„doctor in drept--.

Această acțiune lingușitoare 
c didi conducătoare din Co
reea de sud față de S.UA. a 
S3~< nag-c-eo studenților de 
ic Un «ersretec din Seul. 
Chior in timpul festnatâții in 
saîă s.ou făcut auzite proteste. 
Numeroși studenți au condam
nat această acțiune a guver
nului și au denunțat interven
ția ambasadorului S.U.A. în 
treburile interne ale Coreei de 
sud. In cele din urmă studenții 
au părăsit in semn de protest 
sala de festivități.

Ofensiva a mercenarily 
lui (hombe 

cu complicitatea o. ML
LONDRA 31 (Agerpres). — 

Trupele lui. Chombe, o mario
netă a belgienilor, comandate 
de mercenari albi, au pornit 
operațiuni militare în nordul 
Katangăi.

După cum transmite cores
pondentul din Elisabethville 
al agenției Reuter, Munongo, 
ministrul Afacerilor Interne" 

al „guvernului" katanghez, a 
declarat la 31 martie la o con
ferință de presă că trupele 
lui Chombe au ocupat orașul 
Manono, centrul insurgenților 
din tribul Baluba care luptă 
împotriva regimului Chombe.

zeci de mii de tone de minereu 
de fier, de crom, de mangan, 
jefuiau anual țara de sute de 
mii de karate de diamante, de 
sute de kilograme de aur, 
Sierra-Leone era transformată 
într.o țcă agrară înapoiată. 
Populația țării a fost minată 
spre olantațiile colonialiștilor 
pentru a stringe și prelucra 
fructele palmierilor de ulei, 
care constituie principala cul
tură a țării. In Sierra-Leone 
se mai cultivă orez, mai ales 
pe țărmurile Oceanului Atlantic, 
manioc, mei, arachide, cacao, 
banane. Creșterea animalelor 
este foarte redusă.

Colonialiștii au menținut 
populația țării într-o nemaipo
menită mizerie. Faptul că 
sfirșitul secolului al XlX-lea a 
găsit populația băștinașă trăind 
încă în condițiile comunei pri
mitive și că la unele triburi 
existau puternice rămășițe ale 
matriarhatului, vorbește de la 
sine despre „binefacerile" pre
zenței colonialiștilor.

întreaga istorie a Sierrei- 
Leone este istoria unor lupte 

o dezarmare generală și totală 
nu poate exista o adevărată 
garanție a păcii. Este necesar, 
se spune în rezoluție, ca în 
viitorul cel mai apropiat să 
înceapă noi tratative în pro
blema dezarmării.

In rezoluția cu privire la 
Congo, Consiliul Mondial al 
Păcii cere să fie recunoscut și 
sprijinit guvernul central le
gal în frunte cu Antoine Gi- 
zenga, să fie dezarmate ban
dele înarmate ale lui Mobutu, 
Chombe și Kalonji, să fie re
trase imediat toate trupele 
belgiene și celelalte trupe stră
ine.

In rezoluția cu privire la 
Laos, Consiliul Mondial al Pă
cii declară că este necesar să 
se pună imediat capăt ames
tecului imperialiștilor ameri
cani șl al agenților lor în tre
burile Laosului, să fie retrase 
fără întârziere toate forțele ar
mate intervenționiste străine 
și să înceteze orice ajutor mi
litar și financiar care se acor-

în U.R.S.S.
2.396.000 de studenți

Z^n U.R.S.S. revin la 10.000 
de locuitorii 111 stu
denți, față de 102 in 

S.U.A. Deși populația Angliei, transmite : La 30 
Franței, Italiei' și R. F. Ger- ariie la sediul Ambasadei 
mane luată laolaltă, este doar.. P. Romine din Praga a a- 
cuT?“^n..m“l mic“ deczt aceeaut ioc IU1 recitai de nduri și 
a Uniunii Sovietice, numaru .... , , , . .
studenților din aceste țări est iTlt l*in °Peic> ^at de Arta Flo- 
în total de aproape patru oirescu, artistă emerită, solistă 
mai mic —aproximativ 600.00 a Teatrului de Operă și Balet 
față de 2.396.000.

în U.R-S^. funcționează 7 
de instituții de învățămint : 
perior — de 7 ori nuti mi 
decit înainte de Revoluția 
Octombrie. In Uniunea So 
tic* învață peste 52 milu 
de persoane, (inclusiv la cr 
rile de pregătire și ridiefl 
calificării) față de 10,6 m1' 
ne în anul școlar 1914-^- 
Numai anul acesta nifu^ 
studenților, inclusiv al ^or 
care învață fără a ieși <Pro~ 
ducție, a crescut cu 5<ț°-

La operațiuni participat a- 
viația katanghe

Este semnifMv faptul^că 
ofensiva trup<r marionetă a 
început dupăL*aîa^vele din
tre generalul'lc Keown, co
mandantul rțelor armate 
ale O.N.U. îP>ngo, și Chom
be, care avvavut loc la 27 
martie la Babethville.

Acțiunilecomandamentului 
O.N.U. în -atanga dau toate 
temeiurile» se presupună că 
Organizat Națiunilor Unite 
este din ou complice a cri
melor săirșite de colonialiști 
și de nrionetele lor congo
leze.

neincetate pentru alungarea 
cotropitorila colonialiști. încă 
în anul 189b întreaga populație 
băștinașă dir. Sierra-Leone s-a 
ridicat la lupă împotriva co
lonialiștilor. Această răscoală, 
ca și toate celdalte răscoale 
care au precedat.o, a fost înă
bușită în singe d» către colo
nialiștii englezi.

După cel de al H-lea război 
mondial în Sierra-Leone s-a 
constituit „Liga apărării liber
tăților cetățenești", care a 
reunit toate forțele progresiste 
din țară în lupta pentru inde
pendență națională, pentru 
pace și progres.

Desigur că independența
constituie o mare victorie a 
populației din Sierra-Leone.
Dar lupta împotriva colonia
liștilor nu a încetat, deoarece
există toate semnele că aceștia 
nu vor renunța la dominația 
lor asupra tînăruilui stat. A- 
gențiile de presă occidentale 
au transmis recent vestea des
pre existența unui acord secret 
cu privire la instalarea unei 
baze militare a N.A.T.O. la 

dă cii Nosavan—Boun 
Oum

Luare o duce po- 
porulîn apărarea in- 
depeiale, se spune în 
rezol privire la Cuba, 
reprecontribuție pozi
tivă păcii, un stimu
lent ranță pentru toți 
cei c pentru indepen
dență

Anpermanent al im
perial S.U.A. în trebu
rile iile Cubei și pre
gătire noi încercări de 
a invastă insulă, re- 
preziBrioasă primejdie 
pentr păcii.

Solia internațională 
poate împina agresiu
nea 7a Cubei și îm- 
preurrțiunile poporului 
cubapsă asigure menți- 
nereandenței țării.

In a cu privire la 
problgerianâ. Consiliul 
Montfăcii subliniază că 
intena necontenită a 
acțius care le întreprind 
toate iubitoare de pace 
din Si din întreaga lu
me, .citarea de către a- 
cestei unei influențe e- 
nergpra cercurilor con- 
ducăranceze sînt mai 
nece.t oricînd pentru a 
asigverea cu succes a 
trata între guvernul 
fran^uvernul provizoriu 
al Rrii Algeria.

Iniția eu privire la 
Cor«etnam și Indonezia, 
pârtii la sesiune cer în- 
cetaediată a amestecului 
imp. în treburile interne 
ale ' țări și reunificarea 
lor fermitate cu acordu
rile aționale și cu dorin
ța plor lor.

Să Consiliului Mondial 
al lelevă succesul confe- 
rințno-americane pentru 
suvate națională, elibe- 
raraomică și pace, care 
a ac în Mexic în martie 
a.cjlută de asemenea, 
viii sesiune a Consiliului 
de iritate a țărilor Asiei 
și i care va avea loc la 
Bal între 10 și 14 aprilie 
19f

citai de liduri 
rarii din opere 
lat la Praga 
ie artista 

Aria Florescu
PRAGA 31. Corespondentul 
;erpres

din București. Au participat 
locțiitorul ministrului Afaceri
lor Externe al R. S. Cehoslova
ce, Ota Klicka. reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne și Ministerului Invăță- 
mîntului și Culturii, ai Corpu
lui diplomatic din Praga și nu
meroase personalități din via
ța culturală a R. S. Ceho
slovace. A fost de față Mihail 
Hașeganu, ambasadorul R. P. 
Romine în R. S. Cehoslovacă. 

Recitalul s-a bucurat de un 
mare succes.

—•—■Partizanii paraguayeni obțin noi victorii
BUENOS AIRES 31 (Ager

pres). — După cum anunță 
agențiile de presă, Comitetul 
Central al Frontului Unit de 
Eliberare Națională din Para
guay, care își are sediul la 
Buenos Aires, a dat publicită
ții un comunicat anunțînd o 
nouă victorie a unităților de 
partizani, care luptă împotri
va dictaturii lui Stroessner 
Paraguay.

O unitate de partizani a 
ocupat orașul Itacurubi del 
Rosario și au capturat canti
tăți însemnate de arme și mu
niții.

Comunicatul subliniază că 
victoria unităților de parti
zani dovedește în mod incon
testabil că eforturile disperate 
ale guvernului dictatorial de 
a suprima mișcarea de parti
zani au eșuat.

Freetown (centrul administrativ 
al Sierrei-Leone). Dezvăluirea 
acestui acord a neliniștit auto
ritățile britanice care au dis
pus' imediat arestarea lui Sa- 
hiaka Stevens, președintele 
Partidului Congresului Popular 
din Sierra-Leone. Acestuia i s-0 
adus învinuirea de „complot și 
incitare la răscoală" pentru 
faptul că a dezvăluit agenției 
„France Presse" intențiile _ de
loc pașnice ale autorităților 
britanice.

La 27 aprilie la Freetown 
vor răsuna salve de tun care 
vor anunța independența nou
lui stat african Sierra-Leone. 
Dar faptele arată că locuito
rii acestui stat vor trebui să 
continue cu îndirjire lupta pen. 
tru o independență reală.

S.UA

