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„A 40-a aniversare a partiduâii•U

p
oporul nostru se 
pregătește să în
tâmpine un eveni
ment de mare în
semnătate — 40 de 
ani de la înființa
rea Partidului Co
munist din Romi-

nia. Directivele C.C. al P.M.R. 
cu privire la criteriile princi
pale ale întrecerii socialiste, în 
cinstea glorioasei aniversări, 
au însuflețit și mai mult lupta 
pentru traducerea în viață a 
sarcinilor trasate poporului 
nostru, tineretului de cel de-al 
IlI-lea Congres al Partidului.

Cea mai tînără generație — 
pionierii și școlarii — participă 
și ea, alături de tineri și virst- 
nici, la munca entuziastă ce 
se desfășoară în întimpinarea 
aniversării partidului.

In zilele frumoase ale va
canței de primăvară s-au or
ganizat cu pionierii și școlarii 
din orașele și satele patriei 
noastre excursii ia monumen
tele și muzeele care evocă tre
cutul de luptă al partidului, U 
obiectivele industriale impor
tante construite in anii regi
mului democrat-popular și jn 
iiverse localități- Astfel peste 
1-500 elevi și pionieri din di
ferite regiuni ale țării au vi- 
utat in vacanța de primăvară 
tluzeul de Istorie a partidu- 
ui precum și alte obiective 
m portante ca : întreprinderi 
nari, Combinatul poligrafic

„Casa Scînteii", Palatul Repu
blicii ; aproape 5.000 de elevi 
și pionieri din diferite regiuni 
ale țării au vizitat Muzeul 
Doftana, orașele Sinaia, Buș
teni și alte localități de pe 
Valea Prahovei precum și ora
șele Onești, Borzești, Bicaz; 
500 de pionieri, fii ai minerilor 
din Valea Jiului au vizitat de 
asemenea, zilele trecute Mu
zeul Doftana.

A început în unele școli or
ganizarea de șezători cu cîn- 
tece, poezii pe tema : „Mulțu
mim din inimă partidului" etc. 
Și toate aceste activități ur
mează a se desfășura pe scară 
și mai largă în primele zile 
de după vacanța de primăvară.

Unitățile, detașamentele și 
grupele de pionieri, trebuie să 
pregătească cu grijă în această 
perioadă pionierii și școlarii 
pentru primirea in rindurile 
organizației de pionieri a pro
moției „A 40-a aniversare a 
partidului".

Uniunea Tineretului Munci
tor consideră ea • mare cin
ste pentru tinăra generație. 
hoUrirea Biroului Politic al 
C.C. al PALR. de a se organi
za in rinstea aniversării parti
dului. primirea în rindurile 
organizației de pionieri a pro
moției „A 40-a aniversare a 
partidului".

Sub conducerea organizați- 
ilar de partid, organele și or
ganizațiile U.T3L, instructorii
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de pionieri, trebuie să pregă
tească cu multă grijă școlarii 
care vor face parte din acea
stă promoție.

In această privință, sarcini 
de mare răspundere revin or
ganizațiilor de bază U.T.M. 
Ele trebuie să-și intensifice 
îndrumarea asupra felului în 
care iși îndeplinesc sarcinile 
utemiștii recomandați pentru 
a munci ca instructori de pio
nieri, să analizeze in adunări 
generale, ședințe de comitet, 
felul in care se desfășoară 
munca de educare politică a 
copiilor, să ia măsurile nece
sare pentru îmbunătățirea ac
tivității acestora.

în rindurile promoției „A 
40-a aniversare a partidului" 
urmează a intra cei mai buni 
școlari — acei școlari care se 
pregătesc cu rimă, care sînt 
exemple la învățătură și do
vedesc prin întreaga lor atitu
dine că sint demni de a face 
parte din organizația de pio
nieri — promoție închinată a- 
niversării gloriosului nostru 
partid.

In această promoție vor tre
bui să fie primiți in organiza
ția de pionieri numai copii ai 
oamenilor muncii de la orașe 
și sate care sint fruntași la 
învățătură, participanți activi 
la activitățile cultural-artisti
ce și sportive, în munca de fo
los obștesc, copii care au o 
comportare demnă față de pă
rinți și oameni mai în virstă 
in cadrul școlii, acasă, pe 
stradă, in orice împrejurare.

In toate unitățile și detașa
mentele de pionieri in această 
perioadă trebuie să se desfă
șoare o intensă activitate cu 
copiii care urmează a fi pri
miți în organizația de pionieri. 
Ei trebuie ajutați să înțelea
gă conținutul angajamentului 
pe care-1 vor rosti atunci, cind 
vor primi cravata roșie, să 
știe ce înseamnă a fi gata ori- 
and pentru cauza partidului, 
cc înseamnă a fi cetățean 
demn ai Republicii Populare 
„Scînteia tineretului"

Delegația de partid și 
guvernamentală a Republi
cii Socialiste Cehoslovace, 
condusă de tovarășul An
tonin Novotny, prim-secre
tar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslova
cia, președintele R. S. Ce
hoslovace, care urmează să 
facă o vizită de prietenie 
în R. P. Romînă, va sosi în 
București la 5 aprilie a.c.

Cărbune cocsificabil
de bună calitate

în luna martie la mina Uri- 
cani, una dintre principalele 
exploatări miniere din Valea 
Jiului care furnizează indus
triei siderurgice cărbune coc- 
sificabil, a fost redus procen
tul de cenușă din cărbunele 
extras cu 3,3 la sută față de 
normele stabilite. Minerii de 
aici consideră că pot fi obți
nute rezultate și mai bune în 
creșterea calității cărbune
lui pentru cocs. De aceea, 
în întrecerea pe care o desfă
șoară cu mult avint în cinstea 
aniversării a 40 de ani de la 
înființarea Partidului Comu
nist din Romînia ei acordă o 
atenție deosebită exploatării 
selective a straturilor de căr
bune și totodată aleg cu grijă 
șistul din cărbune încă din 
abataje.

Cărbunele cocsificabil livrat 
luna trecută de colectivul mi
nei Aninoasa a avut un con
ținut de cenușă cu 
mai mic decît cel 
Asemenea rezultate 
dit și minerii de 
Vulcan și Petrila.

2 la sută 
prevăzut, 

au dobîn- 
Ia Lonea,
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Muncitori-eJevi inova
tori. Un drum firesc pe care 
membrii brigăzii conduse de 
tînărul Soare Mihalache de 
Ia Uzinele „23 August" îl 

străbat zi de zi.

1 Numai produse de
i calitate superioară

TOVARĂȘI DE ÎNTRECERE
Deși are abia 21 de ani, 

Precup Tiberiu, reșpon- 
t sabilui unei brigăzi de 

tineret de la sectarul strungă- 
rieai Fabricii „Iosif Rangheț" 
din Arad tratează cu seriozi
tate matură toate problemele 
legate de ridicarea calității 
produselor în brigada sa. To
varășii lui sînt de asemenea 
foarte tineri. O parte dintre 
ei urmează învățământul se
ral. Alții sânt încadrați în for
me de ridicare a calificării. 
Mai cu seamă ultimele săptă
mâni au marcat o creștere sub
stanțială a calității pieselor 
strunjite. Brigada lor. brigada 
nr. 9, începe să fie considera
tă ca o pretendentă redutabi
lă la locul de fruntaș în între
cere. Dar orice pronostic este 
încă prematur. Mai cu seamă 
că cealaltă brigadă de tineret 
cut* care se întrece avea reali
zări cu totul deosebite în pri
vința calității incă înainte de 
startul ■ întrecerii.

în aceasta a constat, de alt
fel, curajul și spiritul de răs
pundere al celor din brigada 
lui Precup Tiberiu. Chemind 
la întrecere una din cele mai 
bune brigăzi ale fabricii, bri
gada nr, 5 de strungari de la 
șectQrul roți dințate, tinerii 
din brigada nr. 9 și-au stabi
lit în felul acesta o țintă la 
mare altitudine, o țintă care 
cere un elan și un efort în
doit.

Unora poate — și anume ace
lora care știau că la brigada 
nr. 9 procentul de rebut se 
încăpățâna de mult timp să 
nu coboare sub cel admis — 
inițiativa tovarășilor lui 
cup le-ar fi putut apare 
temerară. Insă, în cazul 
față, era vorba de un 
bine cumpănit, de o chemare 
la întrecere pornită după o 
analiză temeinică a resurselor 
proprii. Cînd, în adunarea ge
nerală U.T.M.. responsabilul 
brigăzii nr. 9 a lansat chema
rea la întrecere și a enume
rat obiectivele, aceasta în
semna că deja în colectivul 
din care făcea parte s-au luat 
cele mai eficiente măsuri ca 
începând chiar din zilele ur
mătoare rezultatele muncii să 
marcheze un salt substanțial, 
întrecerea socialistă a generat 
nu peste mult timp realizări 
deosebite. Dacă la brigada de 
tineret a hii Precup Tiberiu 
aflată in întrecere cu cea a 
lui Hartman Iosif, in numai 
două săptămâni procentul de 
rebut a scăzut de aproape 10 
ori — aceasta vorbește foarte 
grăitor despre energiile pe 
care le descătușează întrece
rea socialistă.

. A te întrece cu cei mai buni 
— iată cuvântul de ordine ’ al 
tinerilor de aici. Și chiar dacă 
deocamdată brigada lui Pre-

Pre- 
cam 

de 
fapt

cup cu procentul micșorat de 
rebuturi la care a ajuns (0,4 
la sută) rămâne încă departe 
de cel realizat de brigada lui 
Hartman (0,06 la sută) între
cerea nu devine mai puțin 
pasionantă. Sub semnul luptei 
pentru ridicarea calității, în
trecerea dintre cele două bri
găzi capătă tot mai mult un 
caracter de întrajutorare. în 
lociil egoismului îngust ea pro
movează schimbul de expe-

TESĂTURI

riență, atitudinea tovărășeas
că față de tovarășii de mun
că și întrecere. Astfel, cheia 
succeselor brigăzii lui Hart
man Iosif în strunjirea piese
lor de înaltă calitate nu ră- 
mîne tăinuită și nu se face 
din ea „proprietate particula
ră" a brigăzii. Nu se așteaptă

MIHAI NEGULESCU

(Continuare în pag. 3-a)

FRUMOASE 
$1 FUSE

Cind tovarășa Du
mitrescu Ana, res
ponsabila brigăzii 
de tineret de la fo- 
togravură, a che
mat la întrecere 
brigada gravorilor 
condusă de Negu
lescu Mihai, acesta 
a sărit ca ars:

— Nu se poate ! 
Noi sîntem cei care 
vă chemăm la în
trecere... Și a în
ceput să dea expli
cații de ce, cum și 
pentru ce. In cele 
din urmă au dat în- 
tîietate fetelor. Au 
hotărît să răspundă

chemării lor și s-au 
apucat de treabă. 
Principalul era ca 
la .JȘcoala înaltei 
calități" amîndouă 
brigăzile să obțină 
rezultate cit mai va
loroase. Fetele s-au 
angajat astfel să-și 
depășească planul 
cu 8—10 valțuri pe 
lună și să dea cali
tatea cea mai bună, 
iar băieții, fiindcă 
lucrează mecanizat, 
să recondiționeze 
moletele vechi (mici 
valțuri de cupru pe 
care sînt imprimate 
modele vechi scoa-

se din uz) și să eco
nomisească astfel 
4.000 de lei lunar 
iar calitatea produ
selor lor să fie sută 
la sută clasa I-a.

— Specificul mun
cii noastre — amin
tește acum de fie
care dată tovarăși
lor săi, Negulescu 
Mihai, responsabi
lul brigăzii de ti
neri gravori de la

CINCĂ STELIAN

(Continuare 
în pag. 3-a)

ba G.A.S. „Dragalina" salo
nul Călărași, se lucrează la 
întreținerea culturilor. In 
fotografie: tovarășul Ion 
Bostan, șeful secției Cosim- 
bești, verifică starea culturii- 

griului după grăpat(Agerpres)

Foto: M. ISTRATE

ION GHEORGHE maurer, 
președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Romine

(Continuare în pag. 3-a)

lnsămînțatul porumbului Pentru păstrarea apei în sol
pregătit din vreme!

acest com- 
lucrări ti- 
este dator

Cu ocazia celei de-a 16-a aniversări a marii sărbători națio- 
lale a Ungariei — eliberarea de sub jugul fascist — Comitetul 
ientral al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat și 
ionsiliul de Miniștri al Republicii Populare Romînevă transmit, 
tragi tovarăși, călduroase felicitări și cele mai bune urări.
Oamenii muncii din țara noastră se bucură sincer de rezul- 

atele însemnate obținute de harnicul popor ungar și urmăresc 
u profundă simpatie munca sa entuziastă în lupta pentru tra- 
ucerea în viață a sarcinilor celui de-al doilea plan cincinal, 
cărui realizare va însemna încă un pas important pe calea 

pre bunăstarea și fericirea Ungariei Socialiste.
Republica Populară Romînă și Republica Populară Ungară — 
lins unite în cadrul comunității țărilor socialiste — dezvoltă 
eîntrerupt relațiile politice, economice și culturale statornicite 
itre ele în spiritul colaborării și întrajutorării frățești, spre 
inele comun al celor două popoare, în interesul marii cauze 
păcii și socialismului.
Cu acest prilej vă urăm dv. și prin dv. întregului popor ungar 

acces deplin în opera de desăvîrșire a construcției socialiste , 
i Republica Populară Ungară.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ, 

rim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului 

Muncitoresc Romin 
reședințele Consiliului de Stat 
1 Republicii Populare Romine 

ElffE. <

MIII

ispect din sectorul tricotaje 
il Fabricii de confecții „Gh. 
iheorghiu-Dej“ din București,

Foto: AGERPRES

oțelăriilor
tn primul trimestru, tinerii 
1 regiunea Brașov au colec- 
, și trimis oțelarilor hune- 
reni peste 500 tone de fier 
ehi. In această acțiune cele 
ii bune rezultate le-au obți- 
t tinerii de la uzinele „Stea- 
I Roșu", „Ernst Thălmann“, 
idependența", precum și 
ivii și studenții din Brașov.

ultima peri- 
s-au intensifi- 
lucrările din 

agricolă 
Po- 

date

oadă 
cat 
campania 
de primăvară, 
trivit unor 
primite de Ministe
rul Agriculturii din 
regiuni, rezultă că 
sînt aproape termi
nate lucrările de 
întreținere a cultu
rilor și ogoarelor 
de toamnă în re
giunile București, 
Dobrogea, Banat, 
Oltenia și Galați.

Datorită folosirii 
insuficiente a timpu
lui prilenic și a ma
șinilor și atelajelor, 
în regiuni ca: Ar
geș, Iași, Bacău, 
Ploești, aceste lu
crări sînt rămase 
în urmă.

Paralel cu 
rea vitezei 
de lucru la 
rile de întreținere, 
o atenție deosebită 
trebuie să se acor
de însă în aceste 
zile urgentării ară
turilor de primă-

spori, 
zilnice 
lucră-

vară și schimburi
lor de semințe mai 
ales la porumb. 
Dintre regiunile de 
șes sînt întârziate 
aceste lucrări . mai 
ales în Ploiești, Ba
cău, Iași, Galați, și 
regiunea București 
la schimbul semin
țelor.

Este foarte aproa
pe timpul în care 
va începe însămîn- 
țatul porumbului. 
Ținînd seama de 
suprafețele întinse 
destinate acestei 
culturi și de volu
mul mare de lu
crări necesare, tre
buie depuse toate 
eforturile pentru a- 
sigurarea desfășu
rării în bune con
diții a însămînțatu- 
lui. In primul rînd, 
prin folosirea între
gii capacități de lu
cru a ti-actoarelor 
S.M.T. și G.A.S. și 
a atelajelor gospo. 
dariei colective și 
întovărășirilor a- 
gricole trebuie să

se asigure în aceste 
zile o creștere sim
țitoare a vitezei zil
nice de lucru.

Totodată, este 
necesar să se inten
sifice schimbul de 
semințe și selecțio
narea și tratarea a- 
cestora.

In tot 
plex de 
neretul
să-și aducă o con
tribuție sporită. Este 
bine ca organizațiile 
de bază U.T.M. din 
unitățile agricole 
socialiste să-i antre
neze pe tinerii con
ductori de atelaje 
într-o însuflețită 
întrecere la execu
tarea arăturilor. In 
același timp să fțe 
organizate convoaie 
pentru transportatul 
semințelor pentru 
schimb, iar cînd va 
începe semănatul 
porumbului, încă 
din primele zile lu
crarea să se desfă. 
șoare cu toată in
tensitatea.

Toamna și iarna trecută au 
fost sărace in precipitații. 
Pentru a asigura o dez
voltare normală a plantelor, 
este nevoie să depunem toate 
eforturile pentru menținerea 
umidității în sol.

Buni gospodari, cunoscători 
ai agrotehnicii, majoritatea co
lectiviștilor și țăranii munci
tori din multe întovărășiri a- 
gricole ale raionului Buzău 
s-au străduit să execute la 
timp lucrările de afînare a so
lului în vederea preîntîmpină- 
rii evaporării apei. Au fost 
executate lucrări cu grapa și 
respectiv cil cultivatorul pe 
mai mult de 90 Ia sută din 
culturile și ogoarele de toam
nă ale gospodăriilor colective 
din raion și pe unele supra
fețe Ia întovărășiri. La acea
stă acțiune, o contribuție im
portantă și-au adus-o și tine
rii. Mobilizați de organizațiile 
U.T.M. tinerii conductori de 
atelaje au lucrat zile în șir la 
grăpatul culturilor.

Din păcate însă, în ansam
blu, pe raion, aceste lucrări 
sint mult rămase in urmă față 
de timp și posibilități. Tarla
lele întovărășiților din comu
nele Udați, Poșta-Cilnău, Lu
ciu, Lipia, Stîlpu, Cilibia etc. 
au rămas și acum in aceeași 
stare in care au ieșit din iar-

nă ; pămîntul a prins scoarță 
și apa se pierde prin evapora
re.

Și in aceste unități sînt nu
meroși tineri conductori de a- 
telaje. Organizațiile de bază 
U.T.M. de aici, avînd exem
plul celor din gospodăriile co
lective din împrejurimi, pu
teau și ele să inițieze o mobi
lizare largă a tinerilor la efec
tuarea lucrărilor de întreți
nere a culturilor și la arături. 
Or, aici atelajele proprii nu 
sînt folosite decît în foarte 
mică măsură.

Pentru a preîntâmpina pier
derile de recoltă datorate în
târzierii lucrărilor, organele a- 
gricole din raionul Buzău au 
datoria să ia fără zăbavă toa
te măsurile pentru sporirea vi
tezei zilnice de lucru prin fo
losirea rațională a tuturor a- 
telajelor unităților agricole so
cialiste din raion.

In același timp este necesar 
ca organizațiile U.T.M. din a- 
ceste unități să mobilizeze la 
muncă întreaga masă a tine
rilor, sporind astfel contribu
ția acestora la asigurarea unor 
recolte sporite în acest an.

N. PUIU 
corespondentul ,,Scânteii tine

retului" pentru, regiunea 
Ploiești

'A devenit o tradiție ca în 
fiecare an, odată cji sosirea 
primăverii, să înceapă între
cerile în cea mai mare com
petiție de masă din țara noa
stră. Edițiile spartachiadelor 
de vară ale tineretului, con
cursul cultural-sportiv al ti
neretului desfășurate în ulti
mii ani, au dovedit din plin 
caracterul de masă și utilita
tea acestor întreceri în antre
narea tineretului la activita
tea cultural-artistică și sporti
vă organizată.

Folosind experiența acumu
lată în organizarea și desfă
șurarea concursului cultural- 
sportiv al tineretului în anul 
I960, în special privind îmbi
narea activității cultural-ar
tistice cu cea sportivă, C.C. al 
U.T.M. și U.C.F.S., cu spriji
nul C.C.S., Ministerului Învă
țământului și Culturii și a u- 
nor organizații și departamen
te interesate in mișcarea de 
cultură fizică, organizează a- 
nul acesta în cinstea celei de 
a 40-a aniversări a P.C.R. și 
a zilei de 23 August Concursul 
cultural-sportiv al tineretului 
e-. 1961.

Ca și celelalte competiții de 
masă de acest gen organizate 
pînă acum, concursul cultural- 
sportiv al tineretului din acest 
an va constitui pentru organi
zațiile de bază U.T.M. și aso
ciațiile sportive un nou pri
lej de intensificare a activi
tății cultural-artistice și spor
tive a tineretului, de antre
nare și mobilizare a unor 
mase mari de tineri îri cadrul 
formațiilor artistice și echipe
lor. sportive.

Concursul cultural-sportiv. 
al tineretului din acest an se 
va desfășura în trei etape care 
vor fi cuprinse în următoarele 
perioade :

— etapa I-a care se va des
fășura în cadrul unităților, 
(întreprinderi, instituții, școli,' 
sate) și a asociațiilor. sportive 
va fi organizată în perioada 
16 aprilie — 31 mai 1961 în 
cinstea celei de-a 40-a aniver
sări a creării P.C.R. și va 
consta intr-o trecere în revis
tă a activității cultural-artis
tice și sportive desfășurată de 
către tinerii de la orașe și 
sate.

— etapa a Il-a se va des
fășura în perioada 1 iunie — 
6 august 1961 și Va consta în 
întrecerea pe unități și asocia
ții sportive.

— etapa Ș IU-a va fi o în
trecere pe raion și pe oraș la 
care vor participa cîștipătorii 
etapei anterioare și se va des
fășura în perioada 19—24 au-

gust 1961 în cinstea zilei de 23 
August.

In cadrul etapei l-a, etapă 
de masă a concursului, orga
nizațiile U.T.M. și asociațiile 
sportive au datoria să ia toate 
măsurile pentru a antrena la 
întreceri un număr cît mai 
mare de tineri și tinere. Pen
tru aceasta vor trebui să a- 
ducă la cunoștința tineretului

Concursul 
cultural-sportiv 
al tineretului

etapele concursului, discipli
nele sportive și activitățile ar
tistice la care pot participa, 
să organizeze antrenamente și 
repetiții pentru pregătirea 
participanților; de asemenea 
să organizeze desfășurarea în
trecerilor. Experiența a de
monstrat că acolo unde s-a ce
rut ajutorul organelor și or
ganizațiilor de partid, unde a 
existat o preocupare deosebită 
pentru pregătirea din timp a 
participanților, unde

organele și organizațiile 
U.T.M. au colaborat cu aso
ciațiile sportive, rezultatele ob. 
ținute au fost superioare.

In scopul pregătirii tinere
tului pentru a participa la e- 
tapa de masă a concursului 
trebuie folosiți profesorii de 
educație fizică, de muzică, de 
limba romînă, instructorii cul
turali și sportivi, antrenorii, 
arbitrii.

Pentru desfășurarea con
cursului în condiții cit mai 
bune este necesară asigurarea 
unei baze materiale (materiale 
sportive și artistice, terenuri 
de sport etc.). In acest scop 
tineretul și sportivii încadrați 
în brigăzile utemiste de mun
că patriotică vor acorda o a- 
tenție deosebită muncii pa
triotice pentru amenajarea, în
grijirea și înfrumusețarea in
stituțiilor culturale și a baze
lor sportive.

Acțiunile cultural-artistice 
din cadrul concursului cultu-

GHEORGHE ILIE 
șef adjunct al secției de 
propagandă și agitație a 

C.C. ai U.T.M.
(Continuare în pag. 2-a)

Gt de plăcută este primăvara, o plimbare cu barca pe lac.

Wl|lll



Start m proba de 100 m. plat, întrecere disputată în codrul competiției studențești 
de atletism desfășurată duminică pe Stadionul Tineretului din Capitală.

Crosul „Să întîmpinăm 1 Mai"

Concurența uzinei
în mijlocul mulțimii un 

tânăr scund, slăbuț și sprin
ten ca o sfirlează. îl vedeai 
cînd între concurenți, cînd 
stând de vorbă cu oficialii, 
cînd verificînd traseul pe care 
se va alerga peste cîteva mi
nute prima etapă a crosului 
„Să întîmpinăm 1 Mai".

întreb pe un tînăr, care stă
tuse nu cu mult înainte de 
vorbă cu el :

— Cine-i ?
— Cum ? Se miră tânărul, 

nu-1 cunoașteți pe secretarul 
ndStfu U.T.M.? Doar îl știe 
toâtă uzina. E Constantin Ian* 
cules cu. Dacă avem o repre- 
zehtâție culturală e și el acolo, 
dâCă mergem la muncă pa
triotică e în primele rînduri, 
dâcă...

— La start I Se aude o voce 
și interlocutorul meu dispare 
cît ai bate din palme.

Starterul dă ultimele expli
cații. Concurenții îl ascultă 
atenți. Se va alerga pe lîngă 
noul teren de handbal redus, 
apoi se va trece pe lîngă cel 
de tenis, se va ocoli terenul 
de fotbal nu cu mult în urmă 
împrejmuit cu gard de sîrmă, 
apoi, ultima porțiune a tra
seului trece pe lingă terenul 
dă antrenament al fotbaliști
lor și urmează ultima sută de 
metri.

'trăiesc emoțiile startului 
primii 86 de concurenți ai Uzi
nelor „Grigore Preoteasa" din 
Capitală, iată-i porniți. Grupul 
se resfiră cUrînd. După primii 
păși în frunte se instalează 
un tînăr cu o cămașă albas
tră. întârziase cînd s-a distri
buit echipamentul, iar apoi 
cînd l-a căutat responsabilul 
sportiv, n-a mai apucat să-și 
tragă tricoul de nerăbdare. 
Gindul competiției nu-1 lăsa 
să mai facă nimic. Acum, e 
în fruntea plutonului. Dar iată 
că de el se apropie amenință
tor un tînăr înalt și slăbuț, 
apoi grupului i se mai alătură 
încă 2—3 sportivi. Se încinge 
o luptă acerbă. Cu un ultim 
efort de voință tânărul cu că-

mașa albastră reușește să 
treacă primul linia de sosire 
apoi urmează unul lîngă altul 
și ceilalți.

Vă prezentăm acum primii 
clasați în cea dinții în
trecere a crosului „Să întîm
pinăm 1 Mai", faza pe asocia
ția sportivă de pe lîngă Uzina 
„Grigore Preoteasa" din Capi
tală. Locul 1 Zamfir 
strungar la secția 
mecanică. Are 24 
îndrăgit sportul de 
școlii profesionale . 
terminat-o la Brașov. în re
centa ediție a Spartachiadei a 
făcut parte din echipa de șah 
care a cîștigat locul I pe uzi
nă. Joacă cu plăcere și fotbal 
în echipa secției sale. Locul 
2 a fost ocupat de Gheorghe 
Pasăre, strungar în aceeași 
secție' cu învingătorul.

Printre primii care s-au 
grăbit să-i felicite pe învingă
tori a fost și tânărul scund, 
slăbuț și sprinten ca o sfîrlea- 
ză. Astfel am stat de vorbă cu 
secretarul comitetului U.T.M. 
al Uzinei „Grigore Preotea
sa", Constantin Ianculescu. 
Am socotit nimerit prilejul de 
a sta de vorbă cu dînsul des
pre colaborarea ce există in
tre comitetul U.T.M. și consi
liul asociației sportive, despre 
felul cum sînt organizate com
petițiile de mase, respectiv ac
tuala ediție a crosului „Să 
întâmpinăm 1 Mai". Iată ce 
ne-a declarat C. IANCULES- 
CU : „!n primul find vreau să 
arăt că competițiile de mase 
se bucură de o mare populari
tate în uzina noastră. Cunos- 
cînd dorința tinerilor și bine
înțeles și a celor mai vîrstnici 
de a face sport ne-am propus 
ca in actuala ediție să avem 
peste 1.000 de pariieipanți. A- 
ceștia care au concurat astăzi 
sînt primii ..soli ’ ai primă
verii noastre sportive. Reușim 
să facem o bună mobilizare 
deoarece conlucrăm îndea
proape cu consiliul asociației 
sportive. Avem un plan co
mun pe care îl îndeplinim îm
preună. Din partea biroului

con- 
tov. 
aso- 

a-

Radu, 
întreținere 
de ani. A 
pe băncile 
pe care a

nostru răspunde de îndeplini
rea lui tov. Dinu Paraschives- 
cu, responsabil sportiv. El 
lucrează îndeaproape cu 
I. Livezeanu tehnician al 
ciației sportive. în zilele
cestea vom mobiliza și pe cei
lalți tineri care se vor întrece 
pe aleile din cadrul uzinei. 
Cele 15 organizații ale uzinei 
noastre vor ajuta din plin la 
buna reușită a crosului. Prin
tre primele care se vor între
ce vor fi secțiile ajustaj, ma- 
trițerie și mecanică II. Vom 
reuși să ne îndeplinim anga
jamentul luat deoarece avem 
oameni de nădejde în organi
zare și mai ales tineri entu
ziaști, dornici de a face miș
care, de a face sport".

V. SIMION

Programul jucătorilor noștri 
la campionatele mondiale 

de tenis de masă
PEKIN. — La 5 aprilie, în 

noul Palat al sporturilor din 
Pekin care poate găzdui 15.000 
de spectatori, vor începe în
trecerile celei de-a 26-a ediții 
a campionatelor mondiale de 
tenis de masă. Competiția va 
reuni peste 300 de jucători și 
jucătoare din 30 de țări ale 
lumii. Conform programului, 
îhtre 5 și 8 aprilie vor ave'a 
loc meciurile pe echipe pen
tru cupele „Swaythling" (mas
culin) și „Corbillon" (feminin), 
în cursul zilei de duminică, 
organizatorii au stabilit pro
gramul de desfășurare a cam
pionatelor. După cum se știe, 
echipa masculină a R. P. Ro- 
mîhe Va juca în grupa B. în 
meciurile preliminarii echipa 
romină are următorul pro
gram : 5 aprilie: R.P.R.—R.D. 
Vietnam, R.P.R.—R.P. Bulga
ria; 6 aprilie: R.P.R.—Suedia. 
R.P.R.—Danemarcă; 7 aprilie: 
R.P.R.—Australia, R.P.R.—R.P. 
Ungară; 8 aprilie: R.P.R.— 
Nigeria, R.P.R.—R.P. Polonă.

Echipa feminină a țării noa
stre a fost repartizată în 
grupa A, urniînd să susțină 
următoarele întâlniri : 5 apri
lie: R.P.R.—R.P. Polonă.- 6 a- 
prilie: R.P.R.—R.F. Germană, 
R.P.R.—Pakistan; 1 aprilie: 
R.P.R.-R.P. Mongolă, R.P.R.

Turneul U. E F.

—R.D. Germană; 8 aprilie: 
R.P.R.—R.P. Ungară.
'Probele de simplu vor în

cepe la 11 aprilie. La feminin, 
Geta Pitică se va întâlni în 
turul I cu Siao Cieh-ven (R.P. 
Chineză), iar Catrinel Folea 
va juca cu Andersson (Suedia). 
Maria Alexandru va juca di
rect în tuful II și va avea ca 
adversară Pe învingătoăreâ din 
meciul Lido (R.P. Polonă)— 
Pan Sien (R.P. Chineză). La 
simplu masculin, toți cei 4 
jucători romîni vor evolua în- 
cepînd din turul ii. Negulescu 
va juca cu Severro (Brazilia), 
Cobîrzan cu Van Ciu-lian 
(R.P. Chineză). Covaci cu lao 
Liu-kuo (R P. Chineză) și Rethj 
cu Kubozka (R.P. Polonă).

Iată programul jucătorilor 
noștri îti probele de dublu : 
dublu masculin : Cobîrzan, 
Covaci cu învingătorul meciu
lui Donald, Thompsson (Aus
tralia). Vu Hun, Van Hun-ci 
(R. P. Chineză): Negulescu. 
Rethi—Lam Kwok Wah. Wong 
Cee Nan (R.D. Vietnam); du
blu femei: Alexandru. Pitică 
— Pang Sien, Hu Shu-fen 
(R.P. Chineză); dublu mixt: 
Negulescu, Pitică—Foeldi, Mat- 
he (R.P. Ungară); Rethi, Fo
lea—Calinski, Noworytâ (R.P. 
Polonă); Cobîrzan, Alexandru 
—Shibutani, Okada (Japonia).

A. pentru juniori

R. P. R.
LISABONA. - E- 

chipa selecționată 
de fotbal a R. P. 
Romîne a susținut 
duminică la Lisabo
na cel de-al doilea 
joc din cadrul tur
neului pentru ju
niori U.E.F.A. ter-

R. E G. 0-0

Primul cuplaj
inter-bucureștean de fotbal

minînd la egalitate: 
0-0 cu echipa R. F. 
Germane. Echipa 
Portugaliei a dispus 
cu scorul de 4 0 
(l-O)’de echipa An
gliei, iar Franța a 
cîștigat greu cu 3-2

(1-1) în fața echipei 
Greciei.

Marți la Coimbra 
echipa R. P. Romi
ne va susține un 
joc decisiv pentru 
calificare întîlnind 
formația Belgiei.

Evoluția „acasă", în primul 
cuplaj inter-bucureștean al se
zonului, a tuturor celor patru 
echipe de categoria A din Ca
pitală a fost un bun prilej de 
a urmări gradul de pregătire 

’ a tuturor fotbaliștilor bucu
reșteni. Din păcate insă, deși 
ne aflăm după trei etape ale 
returului campionatului, nu 
putem face aprecieri pocit re 
la adresa pregătirii și evolu
ției multor fotbaliști ai for
mațiilor din Capitală. Eloc
vent în acest sens a fost me
ciul Progresul—Dinamo, pro
gramat duminică in „deschi
dere" pe Stadionul 23 August. 
Este adevărat, Dinamo a fost 
mai bună și a cîștigat partida 
cu 2—1, prin golurile înscrise 
de către Ene II și Eftimie, res
pectiv Smărăndescu I, dar ni
velul la care au evoluat am
bele formații a fost nesatis- 
făcător. Dacă pentru dinamo- 
viști există circumstanțe ate
nuante în acest sens (s-au pre
zentat cu o apărare improvi
zată) în schimb cu echipa Pro
gresul se întimplă un lucru 
cel puțin ciudat.

Spre deosebire de colegii lor 
de la alte cluburi bucurește
ne sau din provincie, fotbaliș
tii de Ia Progresul s-au antre
nat — în comun — în tot tim
pul iernii, au făcut antrena
mente peste antrenamente, de- 
clărindu-se „bine pregătiți* 
pentru reluarea campionatu
lui. Dar iată că după trei eta-

Ciciotu bucureșteni ou

pe din retur echipa Progresul 
n-a acumulat nici măcar un 
punct, primind 11 goluri și 
înscriind doar două. In felul 
acesta, Progresul a ajuns pe 
locul 12 al clasamentului, in 
zona amenințată direct cu re
trogradarea. In meciul de du
minică, cel puțin, „progresiș
tii" au-evoluat la un nivel în
grijorător de scăzut. Apăra
rea a fost în permanență ne
sigură, penetrabilă, iar înain
tarea n-a avut o concepție de 
joc. Am remarcat că atacanții 
au folosit și schimburile de 
locuri. E păcat încă că acest 
lucru s-a făcut fără un scop 
tactic, ci așa la întîmplăre, ba 
chiar în detrimentul echipei. 
Se vede clar că echipa nu 
merge bine. Antrenorii au da
toria ca de îndată să analize
ze cu competență și răspun
dere cauzele ultimelor com
portări ale echipei Progresul, 
spre a lua măsurile ce se im
pun pentru redresarea forma
ției și scoaterea ei din impa
sul in care se află. Posibili
tăți pentru aceasta există.

în meci „vedetă" a cupla
jului inter-bucureștean au ju
cat duminică Rapid și C.C.A., 
campioana țării. Echipa fero
viară ne-a arătat odată în plus 
că ea se „găsește" în meciu
rile grele, în partidele cu 
„miză" mare. După cum se 
știe, rapidiștii dețin în actua
lul campionat originalul „re
cord" al meciurilor terminate 
la egalitate. Iar din cele patru 
victorii obținute două sînt in 
fața echipei noastre campioa
ne, C.C.A., care nu a obținut 
nici măcar un punct în cele 
două partide cu rapidiștii. 
Victoria de duminică a echi
pei din Ciulești (prin golul în
scris de Copil ia o fază foarte 
frumoasă creată de tînărul Ion 
Ionescu) a fost urmarea unei 
mai bune comportări decît a 
adversarului. Superioritatea 
rapidiștilor s-a manifestat 
deosebi în prima parte a 
cului, cînd ei au avut în 
mai mare parte inițiativă 
au creat numeroase faze peri
culoase la poarta lui Voinescu. 

în cea de a 
avut o 
trebuit

împrejurări, tot rapidiștii au 
fost aceia care au avut mai 
multe posibilități de a majo
ra scorul. Din acest meci am 
reținut foarte buna compor
tare a apărării echipei Rapid 
(Greavu, Motroc, Macri, Kozs- 
ka și Neacșu) care nu a dat 
posibilitate înaintașilor C.C.A.- 
ului să-și facă jocul. 
ca în etapele viitoare 
tii să confirme jocul 
cut în compania
C.C.A., să ne arate că poate 
obține victorii nu numai în 
fața... campioanei, dar și a ce
lorlalte formații.

In orice caz, dintre toate 
cele patru echipe bucureștene 
care au evoluat duminică pa 
„23 August" în fața celor a- 
proape 70.000 de spectatori, 
Rapid-ul a lăsat cea mai bună 
impresie, a fost cea mai în 
formă.

Subliniem calitatea bună a 
arbitrajelor prestate de data 
aceasta, fapt, desigur, îmbucu
rător.

Rămîne 
rapidiș- 
bun fă- 
echipei

sezon

in- 
jo- 
cea 

îi

Este adevărat, 
doua repriză Rapid a 
lungă perioadă cînd a 
să se apere, inițiativa trecînd 
de partea militarilor.
ceștia, avînd un atac care nu 
s-a regăsit, n-au periclitat în 
mod real poarta lui Dungu. 
Dealtfel, chiar și in asemenea

Dar a-

C. TRANDAFIR

Gol în poarta formației Dina- 
mo-București? Nu I Uțu reușește 
printr-un soit spectaculos să res

pingă in corner.

inougurot octuolul sezon cu 
excursia organizată duminică 
in împrejurimile pădurii Bă

nea sa.

pp swrtTȘXiSml Pe scurt Concursul cult ural-sportiv al tineretului

• Cu prilejul competiției de 
l'.r pentru „Cupa Primăverii 
de la Tunari, țintașul dinamo- 
vist Ștefan Petreșcu a egalat 
recordul mondial oficial în 
proba de pistol viteză cu 592 
puncte.

• MOSCOVA. — întâlnirea 
internațională de polo pe apă 
dintre echipele selecționate 
ale U.R.S.S. și R. F. Germa
ne disputată la Moscova s a 
terminat cu scorul de 9—2 în 
favoarea jucătorilor sovietici.

Cit mai mulți tineri și tinere
se 
ft-

de

cea de-a 9-a partidă a meciu
lui revanșă pentru titlul mon
dial de șah, ce urma să 
dispute la 3 aprilie a fost 
minată.

LISABONA. — Echipa
volei Dukla Praga s-a califi
cat în sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni", 
cîștigind și meciul retur : 3—0 
cu echipa 
campioana

(Urmare din pag. I-a)

sportiv al tineretului se

(J imagine din inti+nirea feminină de handbal: I' S.E. disputată duminică 
București.

• După cum s-a mai anun
țat, echipa braziliană de fot
bal Gremio Porto Alegrense va 
susține două meciuri în Capi
tala țării noastre. Fotbaliștii 
brazilieni Vor întîlni joi și 
sîmbătă pe stadionul „23 Au
gust" formațiile Petrolul Plo
iești și respectiv Steagul Roșu 
Brașov.

Echipa braziliană este aș
teptată să sosească la Bucu
rești în cursul zilei de astăzi.

• în sala de sport Dinamo 
se va desfășura astă-seară de 
la ora 19 întâlnirea retur din
tre echipele de baschet C.C.A. 
și Spartak Sokolovo (R. S. Ce
hoslovacă) contând pentru 
sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni". în pri
mul meci desfășurat zilele tre
cute la Praga, echipa ceho
slovacă a terminat învingătoa
re cu scorul de 60—50.

• Din cauza îmbolnăvirii 
marelui maestru Mihail Tal,

Tehnical-Lisab ana, 
Portugaliei.

• Atleții turci și greci se 
pregătesc intens în vederea 
participării la tradiționala 
competiție „Crosul Balcanic", 
care va avea loc la 9 aprilie 
lâ Sofia. în cadrul campiona
tului de cros al Greciei, dis
putat la Atena de-a lungul u- 
nui parcurs de 10 km, victo
ria a revenit cunoscutului 
fondist Papavasiliu, cu timpul 
de 33’41”6/10. El a fost urmat 
de I. Glezos — 33’43” 
ris — 33’44”.
• BELGRAD. — 

braziliană de fotbâl 
viitorul adversar al 
Dinamo București în 
de la New York, a jucat 
Belgrad cu echipa locală Stea
ua Roșie. Fotbaliștii brazi
lieni au repurtat victoria cu 
scorul de 3—0 (2-0).

• în turneul final al preli
minariilor campionatului eu
ropean feminin de baschet, e- 
chipa R. P. Ungare a repur
tat a doua victorie, întrecînd 
cu scorul de 39—33 (19—18) e- 
chipa Belgiei.

Echipa 
Bangu, 
echipei 
turneul 

la

ral
vor desfășura cu participarea 
tinerilor la formațiile de cor, 
teatru, dansuri populare, fan
fare și orchestre, in brigăzi 
artistice de agitație. De ase
menea se vor organiza între
ceri intre tinerele și tinerii so
liști. dansatori, instrumentiști 
și vocali, precum și între re
citatori.

Repertoriile acestor formații 
și soliști, vor cuprinde piese, 
poezii și cintece despre patrie 
și partid, despre viața nouă a 
oamenilor muncii din țara 
noastră. Organizațiile U.T.M. 
și căminele culturale vor a- 
corda o atenție deosebită se
lecționării repertoriilor 
vate sărbătoririi celei 
40-a aniversări a P.C.R. 
lei de 23 August.

In cadrul întrecerilor 
five, pe lingă disciplinele
sportive prevăzute în regula
ment (atletism, gimnastică,
G.M.A., înot, handbal, ciclism, 
volei, tir, toate pentru băieți

adec- 
de-a 

și zi-

spor-

în întreceri!
și fete și popice, fotbal, oină, 
trîntă numai pentru băieți), 
comițiile raionale pot include 
și altele, ținînd seama de tra
dițiile existente în cadrul ra
ionului respectiv, in toate e- 
tapele, concursurile se vor des
fășura pe baza regulamente
lor existente pentru fiecare 
ramură de sport.

Desigur că odată cu desfă
șurarea întrecerilor sportive 
în cadrul concursului, se vor 
trece și probele complexului 
sportiv G.M.A., iar asociațiile 
sportive vor urmări ca toți 
participanții să treacă cit mai 
multe probe pentru a deveni 
purtători ai insignei G.M.A.

Este de datoria organizați, 
ilor U.T.M. și a~' asociațiilor 
sportive ca în același timp cu 
organizarea întrecerilor spor
tive să organizeze și excursii 
turistice (pe jos, cu bicicletele, 
cu mașina etc.) pentru a vizi
ta locuri și monumente isto
rice care amintesc de trecutul 
de luptă al partidului, pentru 
a vizita noi obiective indus-

Așteptăm performanțe
și din partea înotătorilor noștri

pesi-$i fruntea celui mai 
mist pasionat al natației, care 
așteaptă în ultimii ani o per
formanță mare, s-ar fi descre
țit duminica trecută pentru 
cîteva clipe. în cele trei zile 
de întreceri elevii din toată 
țara au luptat pentru un loc 
cît mai bun, pentru o perfor
manță cît mai superioară.

Cum spuneam, și fruntea 
celui mai pesimist s-ar fi des
crețit pentru cîteva clipe ca 
apoi să-i vie în minte o în
trebare care frămîntă pe iubi
torii acestui sport: „Și totuși 
rezultatele seniorilor nu figu
rează în statisticile mondiale 
și europene decît în coada 
clasamentelor. De ce oare ?“

Intr-adevăr, în marea fa
milie a sporturilor din țara 
noastră natația ocupă, în ulti
mii ani, un loc modest. Este 
drept .că s-au obținut unele re
zultate bune, dar ele sînt răs- 
lețe în masa mediocră a ce
lorlalte. Din lotul numeros de 
sportivi romîni care au parti
cipat la J. O. de la Roma, na
tația noastră masculină nu a 
fost reprezentată decît de doi 
soli. Contribuția lor la situa
rea țării noastre pe un loc

fruntaș a fost minimă. în 
semifinale ei au pierdut drep
tul de a se întrece cu cei mai 
buni. Și totuși ei au fo6t cei 
mai buni performeri ai noștri. 
Să dăm însă alt exemplu. Cel 
mai rapid înotător al nostru 
pe 100 metri străbate această 
distanță în jurul de 1 minut. 
Același timp îl înregistrează 
la ora actuală însă și fetele 
în competițiile internaționale.

Comparînd rezultatele obți
nute în anul 1959 cu cele din 
1960 ajungem la o concluzie 
unică : aceea că s-a dus o 
muncă superficială, o muncă 
de mîntuială în ceea ce pri
vește ridicarea măiestriei spor
tive în înotul nostru masculin, 
în presa noastră de speciali
tate s-a afirmat mai acum 
cîteva luni că se va duce, 
printr-un plan întocmit de 
Federația Romînă de Natație 
la redresarea situației actua
le. Pînă în momentul de față 
însă Federația Romînă de Na- 
tație nu a întreprins decît 
prea puțin în această pri
vință.

Discutând cu cîțiva dintre 
antrenorii noștri despre ac
tuala rămînere în urmă a na

o atenție sporită copiilor, am 
crescut în ceea ce privește 
mașa, dar am uitat să ne preo
cupăm de calitate. Nu se lu
crează in mod suficient cu 
seniorii și juniorii înaintați".

Trebuie să semnalez și fap
tul că antrenorii noștri nu au 
o metodă unică de pregătire. 
Fapt care duce în ultimă in
stanță la neridicarea unifor
mă a unor elemente 
treaga țară.

ION SCHUSTER, 
Reșița: Nu se poate 
nu apăr noi elemente în na* 
tațîa noastră, :dar ele sînt ca
nalizate de urgență- spre... 
polo, care reprezintă pentru 
tineret un drtim de afirmare 
mult mâi rapidă. Ne rriirăm 
întotdeauna că ■ nu reușim să 
obținem performanțe de talie 
europeană și mondială. Acest 
lucru va dăinui pînă cînd nu 
vom reuși Să mărim numărul 
orelor de antrenament, cît și 

sportivilor în ceea-ce privește 
pregătirea. Unii antrenori dacă 
obțiri un.rezultat superior, să 
zicem un record R.P.R. la o 
probă; anumită, sînt mulțu
miți dacă sportivul lor reu-

tației masculine în țara noa
stră aceștia ne-au arătat cjte- 
va aspecte interesante ale pro
blemei. Iată ce ne-a spus Ioi? 
Frîncu, antrenor la C.C.A. 
București : „Este adevărat că 
și în ultimii ani in natația 
noastră au apărut o serie de 
elemente talentate. Ele „au 
pornit tare" dar pe drum 
s-au pierdut. Care să fie cau
za ? Goana după rezultate 
imediate pe de o parte, iar pe 
de altă parte justificarea acti
vității unor antrenori a dus la 
forțarea ritmului de dezvolta
re normală a tinerelor talente. 
Acestea s-au plafonat repede 
și s-au îndepărtat de bazine. 
Dacă începi cu un copil de .la 
virsta de 8 ani și îl ții în an
trenament în timp de cîțiva 
ani la aceeași probă, intervine 
monotonia și, mi-e să nu fiu 
prea sever, groaza de apă, De 
aceea, antrenorii care se ocur 
pă cu creșterea tinerelor ele
mente trebuie să fie foarte a- perseverența antrenorilor 
tenți. Ei trebuie să lucreze cit 
mai variat și cit mai atrăgă
tor cu elevii lor. în altă ordi
ne de idei aș vrea să arăt dă 
orientându-ne spre ridicarea 
tinerelor elemente am acordat

din în-

antrenor
spune că

șește să mențină acea perfor
manță. Ei greșesc că nu con
tinuă pregătirea și pe mai de
parte cu și mai multă perse
verență de acum înainte.

Printre altele am sță semna
lez și faptul, care frînează încă 
dezvoltarea natației noastre : 
începerea antrenamentelor de 
uscat prea târziu acolo unde 
nu sînt bazine acoperite.

★
Concluziile se impun sin

gure. Factorul de răspundere, 
Federația Romînă de Natâție, 
va trebui să șe ocupe serios 
de problema rămînerii în 
urmă a natației masculine. Va 
trebui elaborat planul unic de 
antrenament, făcute ’ selecții 
centralizate pe orașe și repar
tizarea judicioasă a elemente
lor talentate. Secțiile să aibă 
planuri concrete de activitate, 
iar pregătirea Să fie eșalonată 
pe o perioadă de timp mai în
delungată.

Ellminînd lipsurile care îm
piedică dezvoltarea natației 
noastre masculine, muncind 
cu mai multă dragoste, vom 
ajunge să obținem succese și 
în acest domeniu.

N. IONAȘCU

triale, culturale și a cunoaște 
frumusețile patriei noastre 
dragi.

Organizarea întrecerilor cui- 
tural-artistice și sportive tre
buie să ducă la întărirea for
mațiilor artistice, a secțiilor 
și echipelor existente și să 
constituie un prim pas în for
marea unora noi acolo unde 
nu existau.

In săptămâna premergătoare 
zilei de 8 mai — aniversarea 
partidului — organele și or
ganizațiile U.T.M. și asocia
țiile sportive vor organiza ți
nînd seama de experiența acu
mulată în anii trecuți, activi
tăți pe zile ca de exemplu: ziua 
cîntecului, ziua sportului, 
fetelor, ziua dansului, 
muncii patriotice etc.

Această săptămână va 
mina cu organizarea Unor fes
tivități cultural artistice și 
sportive, organizate în orașe 
și centre raionale, la care își 
vor da concursul cele mai 
bune formații artistice și e- 
chipe sportive care s-au evi
dențiat ctț ocazia concursului 
cultural sportiv al tineretului. 
Este bine ca în cadrul acestor 
festivități să aibă loc și unele 
demonstrații de gimnastică cu 
mase mari de tineri.

O atenție deosebită vor a- 
corda organizațiile U.T.M., a- 
sociațiile sportive, căminele 
culturale, întocmirii progra
melor de desfășurare a con
cursului în primele etape, îm- 
binînd armonios activitățile 
cultural-artistice cu cele spor
tive. Experiența a dovedit că 
organizarea duminicilor cultu
ral sportive este o formă foar
te apreciată și plăcută tinere
tului, mai ales cînd in cadrul 
lor au fost desfășurate și 
jocuri distractive cu toți par
ticipanții.

S-a constatat că odată cu ter
minarea primei etape, forma
țiile și echipele care nu s-au 
calificat pentru etapa urmă
toare încetează orice activita
te, iar colectivul format se 
destramă. Pentru a evita a- 
ceastă situație nedorită se re
comandă organizarea după 
terminarea etapei de masă, a 
unor demonstrații și întreceri, 
prezentarea de programe ar
tistice în diferite întreprin
deri, în satele și comunele ve
cine, în așa fel ca activitatea 
începută cu ocazia concursului 
cultural sportiv să se desfă
șoare în continuare. In felul 
acesta vor fi angrenate în ac
tivități și elemente talentate 
care s-au afirmat eu ocazia 
concursului cultural sportiv al 
tineretului.

ziua 
ziua

cul-

îo„Cupa primăverii"
buni dintre sportivii
zentăm o imagine din această întrecere disputată duminică di

mineața pe hipodromul din Calea Plevnei.

hipism a 
bucureșteni

reunit fa start pe cei mai 
In fotografia noastră vâ pre-

Fotografiile paginii :

V. CONSTANTINESCU
V. RANGA



Cinstea de a face parte 
din promoția de pionieri 

„A 40-a aniversare a partidului"
(Urmare din pag. l-a) realizările regimului

Romine. Școlarilor care se pre- 
găteso să devină pionieri tre
buie să li se explice că dato
ria lor este ea invățind bine, 
încă de acum, de pe băncile 
școlii trebuie să cunoască sar
cinile mari pe care partidul Ie 
pune în fața poporului nostru 
și să participe cu forțele și 
posibilitățile lor la înfăptuirea 
acestor sarcini. Școlarii vor 
putea ințelege toate aceste lu
cruri, numai dacă instructorii 
de pionieri îi vor ajuta să cu
noască politica partidului, por
nind de la fapte care le sint 
apropiate, pe care le trăiesc, 
organizind acțiuni corespunză
toare vîrstei și nivelului lor 
de Înțelegere.

Sint mii și zeci de mii de 
pionieri și școlari ai căror pă
rinți și frați mai mari muncesc 
în fabrici, în uzine, pionieri 
care au crescut odată cu car
tierele noi și frumoase con
struite In anii aceștia pe În
treg cuprinsul patriei noastre. 
Ei trebuie ajutați de instruc
tori să cunoască acest lucru și 
mai ales să cunoască uzina 
în care muncesc părinții și 
frații lor mai mari, pentru ca 
să vadă cum se făuresc bunu
rile materiale, să 
munca entuziastă, 
frumoase pe care 
de zi muncitorii.

Sint mii și zeci i 
și școlari ai căror pă- 
frați muncesc în gos- 
colectivă. Ei trebuie 
Să cunoască gospodă-

cunoască 
rezultatele 

le obțin zi

de mii de
pionieri 
rinți și 
pod aria 
ajutați 
ria colectivă, să știe cum mun
cesc acolo părinții și frații lor, 
pentru întărirea și dezvoltarea 
colectivei.

în acest fel instructorii pot 
să dezvolte la pionieri dorința 
ca uzina, fabrica, gospodăria 
colectivă, cartierul în care lo
cuiesc, orașul, să devină din 
ce în ce mai frumoase, să par
ticipe Ia îngrijirea monumen
telor, a străzilor, a parcurilor, 
a școlii în care învață, aju- 
ttod ia sădirea pomilor, la 
cu-i-ț>rea livezilor ele. In a- 
cesr fel pionierii vor contri
bui după puterile lor. la mun
ca entuziastă ce o desfășoa
ră întregul nostru popor pen
tru ca patria noastră să fie 
tot mai bogată, mai frumoa
să. In același timp, ei vor 
învăța să prețuiaseă mai mult 
realizările Poporului nostru, 
să respecte pe fiecare om al 
muncit Vor ști că au datoria, 
ca pionieri, să apere esceri- 
rile regimului d emocra t-pope- 
Iar. să respecte să ajute or
ganele de stat, sfatul popular, 
pe toți cei care luptă pentru 
întărirea și dezvoltarea aces
tor cuceriri.

în perioada de pregătire
pentru intrarea în rindurile
organizației de pionieri în ca
drul promoției „A 40 a ani
versare a partidului" este ne
cesar ca instructorii de pio
nieri să organizeze activități 
care să dea posibilitatea co
piilor să cunoască realizările 
regimului 
trecutul de 
muncitoare 
partidului, astfel incit alătu- 
rînd imaginilor despre viața 
fericită din patria noastră 
trăite de ei astăzi și imaginea 
luptei revoluționare a poporu
lui pentru făurirea acestei 
vieți, să prețuiască mai mult 
ca pe orice patria noastră, 
orînduirea democrat-popu- 
lară, conducătorul ferm și în
cercat ai poporului nostru, 
Partidul Muncitoresc Romîn. 
Copiii vor prețui astfel mai 
mult condițiile minunate de 
Învățătură și de trai care Ie 
sint puse la dispoziție, stră- 
duindu-se să-și dovedească 
prin muncă și învățătură re
cunoștința față de popor și 
partid. In acest scop vor tre
bui organizate intilniri cu ac
tiviști de partid și de stat, a- 
dunări cu temă în care să se 
vorbească despre drumul glo
rios de luptă al partidului*

d emocra t • popular, 
luptă al clasei 

6ub conducerea

despre 
democrat-popular, sub condu
cerea partidului, despre viața 
copiilor din trecut și de azi; 
vizite In întreprinderi, la ca
sele memoriale, la muzeele in 
care slnt ilustrate momente 
din lupta partidului nostru; 
în fiecare unitate, detașament 
de pionieri să se învețe cîn
tece și poezii despre partid, 
să se pregătească programe 
artistice.

In același timp organizațiile 
U.T.M. au datoria să ajute 
instructorii de pionieri pentru 
ca aceștia să pregătească cu 
grijă deosebită adunările în 
care se va face primirea în 
rindurile organizației de pio
nieri a promoției „A 40-a ani
versare a partidului". Adu
nările pentru primirea în or
ganizațiile de pionieri a pro
moției „A 40-a aniversare a 
partidului" se vor desfășura 
între 1 și 8 mai. Aceste adu
nări trebuie să aibă un ca
racter solemn, să lase neșters 
în memoria copiilor momen
tul primirii cravatei roșii de 
pionieri. Adunările acestea se 
vor organiza Ia case memo
riale, la muzee, care vorbesc 
despre lupta partidului, unde 
să fie invitați activiști de 
partid, muncitori fruntași, pă
rinți ai copiilor. In cadrul a- 
cestor adunări instructorii su
periori de pionieri vor vorbi 
despre ce înseamnă a fi pio
nier și despre marea cinste 
și onoare care se acordă co
piilor primiți în această pro
moție, precum și îndatoririle 
ce le revin in activitatea lor 
de viitor. Este indicat ca a- 
ceste adunări să se încheie 
cu bogate programe cultural- 
artistice și sportive organizate 
de pionierii din unitățile res
pective.

Activitățile ce se vor desfă
șura in cinstea aniversării 
partidului trebuie să ducă la 
îmbunătățirea activității orga
nizațiilor pionierești, de edu
care politică a copiilor. De 
aceea este necesar ea organi
zațiile U.T.M să acorde a- 
tenție deosebită îmbunătățirii 
activității de îndrumare a in
structorilor de pionieri, si a- 
jate instructorii suoeriori. de 
detașament, sfaturile unități
lor, ia organizarea tuturor ac
țiunilor. să asigure cele mai 
bune cadre care să muncea
scă cu pionierii. De asemenea 
trebuie să crească răspunde
rea comitetelor organizațiilor 
de bază CT.M. față de ani 
Utile de pionieri, pentru ea 
acestea să-și intensifice in a- 
eeastă perioadă munca in 
rindul pionierilor.

Ne pregătim să aniversăm 
un eveniment drag, insufleți- 
tor : 40 de ani de luptă și vic
torii a partidului nostru. 
Preocupările noastre, activi
tatea noastră, succesele noas
tre. acestui eveniment ii sint 
închinate. Fiecare pionier și 
școlar trebuie să fie pătruns 
de însemnătatea acestui eve
niment. In tntimpinarea marii 
sărbători vor trebui organiza
te pentru copii acțiuni care 
să contribuie la dezvolUrea 
dragostei față de partid, față 
de patria noastră socialistă. 
Acțiuni prin care copii să in- 
țeleagă că toate bucuriile pe 
care le trăiesc ei astăzi: școli 
noi și frumoase, manuale gra
tuite, zilele minunate de va
canță petrecute In tabere la 
munte sau la mare, copilăria 
lor luminoasă, fericită, se da- 
torește grijii pe care le-o 
poartă zi de zi partidul, pă
rintele iubit.

Pentru copilăria aceasta, 
pentru viața Îmbelșugată a 
părinților și fraților lor mai 
mari, fiecare pionier și școlar 
închină un imn de mulțumire:

...„Partidului oe-n viață ne-n- 
drumează 

Salut voios cu toții i-am adus; 
Jurăm sub steaua noastră 

pururi trează, 
Drapelul roșu să-l purtăm 

mai sus

Locuințe noi Ic Sctu Mere.
Fota: N. STELOR1AN

La uzina „Carbochim" din Cluj

A INTRAT ÎN FUNCȚIUNE
O NOUĂ SECȚIE

Uzina „Carbochim" din Cluj. 
Concasoarele ronțăie zilnic 
aici vagoane întregi de căr
bune. Bandele transportoa
re îl duc spre prese ca să-l 
prefacă in electrozi, altădată 
importați din străinătate.

De cîteva zile comunistul 
Petru Sarea, unul dintre frun
tașii in producție ai uzinei 
,.Carbochim", nu mai are as
tâmpăr. Joacă neîncetat în 
palmă pietricele mici, le 
cintărește și se bucură cînd,

In excursie
Simbătă și duminică peste 

22.000 de oameni ai muncii 
din întreaga țară au participat 
lă excursiile organizate de 
Oficiul Național de Turism 
..Carpați". Numai Capitala a 
fost vizitată de aproape 4.500 
de turiști din Constanța, Bra
șov. Pitești, Craiova, Turnu 
Severin și din alte orașe.

Muzeul Doftana și muzeul 
Peleș au fost vizitate de a- 
proape 5.000 de oameni ai 
muncii din diferite regiuni ale 
țării.

Peste 500 de țărani colecti
viști din regiunea Brașov au 
vizitat orașele București* O- 
nești. Bicaz, Tîrgu Mureș.

(Agerpres)

luînd în mîr.â proba dintr-o 
nouă șarjă, o găsește mai grea 
decit pe cea anterioară.

De greutatea acestor „pietri
cele" atîrnă o nouă realizare 
a industriei noastre socialiste 
— obținerea electrocorindonu- 
lui. Iată de ce alintă tovarășul 
Sarea pietrișul mărunt.

Noua secție a „Carbochimu- 
lui", unde se fabrică electro- 
corindocul. piatră sintetică cu 
duritate apropiată de cea a 
diamantului. folosită la fabri
carea pietrelor de polizor de 
mare duritate, a intrat zilele 
trecute parțial în funcțiune. 
Noua secție este dotată cu 
utilaj modem fabricat în 
Uniunea Sovietică și în țara 
noastră. Procesul fabricării 
electrocorindonului este me
canizat și automatizat. Pro
ducția obținută în această 
secție se bazează pe folosirea 
de materii prime indigene și 
va acoperi în viitor întregul 
necesar de electrocorindon al 
industriei noastre. In această 
secție bauxita — materia pri
mă din care se obține eleo-

tooccrkjdon j; — este mai în- 
tii coccasa-.ă și trecută prin 
cuptoare electrice mobile. A- 
cestea abia au intrat in pro
ducție. iar colectivul a propus 
să realizeze și aici o inovație: 
arderea să se efectueze în 
bandă.

Tovarășul Ele Boca, secre
tar-a' «ut: uterului de partid, 
urmărește atent fazele pro
ducției Bulgării de bauxită 
calcinată ieștți din socetă sint 
inghițiț: de mandibulele a 
două concasoare, care le mes
tecă cu zgomot

Electrocorindocal a fost, 
pină de curind, una dtn mate
riile prune pe care not le im
portam din străinătate Acum 
electmcerindonui se fabrică ia 
Cluj. Coiectîvul uzinei ..Car- 
bocrum* din Clnj a adăugat 
astfel o nouă realiza-e la 
succesele industriei noastre 
socialiste prin produsul nou ; 
electr ixxx indocu 1 rominesc.

ION DUMTTRIU 
teănieias

ao*:.‘ in cadrul 
nostru).

(Articol 
eo scurtului

Succesele mecanizatorilor 
de la S. M. T. Curtici

Salut frățesc 
poporului ungar!

ă stăzi, poporal frate ungar sărbătorește 
-X cel mai măreț eveniment din istoria 

x Ungariei. împlinirea a 16 ani de la eli
berarea patriei sale de sub jugul fascist.

După izgonirea trupelor cotropitoare hitle- 
ris’.e de pe pămintul Ungariei de către glo
rioasa armată sovietică, poporul ungar, sub 
conducerea partidului clasei muncitoare, a 
pățit hoțârit pe calea construcției socialiste. 
Bnecrindu-se de roadele colaborării ți întra
jutorării tovărășești cu celelalte țări ale la
gărului socialist și in primul rină de ajutorul 
multilateral al Uniunii Sovietice, harnicul 
popor ungar a abținut succese importante in 
dezvoltarea economică ți culturală a țării. 
Sub conducerea PM3.U.. a Comitetului său 
Central, ia Ungaria, puterea populară s-a 
consolidat, iar dezvoltarea economiei națio
nale pe calea «oeialismulei a luat un susținut 
avânt Producția industrială este iu prezent 
de trei ori și jumătate mai mare decit in 
trecut A» fast construite in decursul celor 
16 ani peste IN de mari întreprinderi indus
triale. Ca urmare a succeselor oamenilor 
muncii venitul națiunii al K. P. Ungare s-a 
dublat in ultimii 1» ani.

T E L E G

Informații
Duminică a sosit în Capita

lă basul Boris Stokolov, artist 
emerit al R.S.F.S. Ruse, solist 
al Teatrului de Operă și Balet 
din Leningrad, care va cînta 
la București în operele „Boris 
Godunov" și „Bărbierul din 
Sevilla".

Mecanizatorii de la S.M.T. s 
Curtici au îndeplinit planul cam
paniei agricole de primăvară. Ei 
au efectuat un volum de lucrări 
mai mare și de mai bună cali
tate decit in aceeeși perioadă 
a anului trecut Ca urmare, 
gospodăriile colective deserv te 
de ei au realizat Jnsămințările 
din prima epocă și celelalte lu
crări de primăvoră in perioade 
optime. Rezultate bune in des
fășurarea muncilor de primă
vară cu obținut și mecani-

zatorH de la S.M.T. Variaș, 
Topdovățu Mare, Neudorf și 
Ceccova. Acestea se dato-esc 
unei mai bune folosiri a 
capacității tractoarelor și unei 
mai strinse colaborări între bri
găzile de tractoriști și cele de 
colectiviști.

Fină ocum stațiunile de ma- 
țini și troctoc-e din regiunea 
Banat Ou reolizot 65 la iută din 
planul lucrărilor 
primăvară.

agricole de

★
Luni a părăsit Capitala, 

înapoindu-se in patrie, scrii
torul Petrus Brovka, secretar 
al Uniunii Scriitorilor din 
U.R.S.S., președintele condu
cerii Uniunii Scriitorilor din 
R.S.S. Bielorusă, care ne-a vi
zitat țara la invitația Uniunii 
Scriitorilor din R. P. Romină.

★
Tot luni a plecat din Capi

tală scriitorul francez 
Andre Marcel, care a 
oaspetele țării noastre la invi
tația Uniunii Scriitorilor.

★
Violonistul Mihai Constanti- 

nescu a părăsit luni diminea
ța Capitala, plecînd în R. P. 
Bulgaria, unde va susține un 
recital la Sofia și două con
certe în alte orașe ale țării 
vecine.

Țesături frumoase Și

(Agerpres)

buue

Luc 
fost

(Agerpres)

Tovarăși de întrecere
(Urmare din pag. I-a)

ca strungarii lui Hartman să 
lucreze piese pentru brigada 
lui Precup, totuși — prin sfa
turi prietenești, prin demoni 
strații practice de folosire a 
mașinii și de ascuțire a cuți
telor, prin schimbul de expe
riență privind Organizarea lo
cului de muncă — s-a ajuns 
ca între cele două brigăzi să 
se realizeze o conlucrare to
vărășească, întemeiată pe aju
tor reciproc.

Felul în care două brigăzi 
aflate în întrecere se pot aju
ta între ele își găsește aici ex
presia într-o mie de fapte mă
runte, devenite atît de obiș
nuite îneît celor care lucrea
ză în aceeași hală nici nu li 
se mai par neobișnuite. De 
pildă, dacă Bagy Alexandru* 
Ingreț Gheorghe sau alți flă
căiandri din brigada de la roți 
dințate au nevoie să-și ascută 
un cuțit și cred că la polizoa- 
rele celeilalte brigăzi s-ar pu
tea ascuți mai bine, nu ezită 
să meargă acolo — și aceasta 
fiindcă tovarășii lor cu care 
se află în întrecere nu nu
mai că îi vor primi cu bună
voință dar — de la caz la caz 
— Giire Dezideriu, Neag Ghe
orghe sau alți strungari cu 
mai multă experiență din bri
gada „adversă" îi vor ajuta 
chiar ei să ascută cit mai bine 
cuțitul respectiv. Șirul unor 
asemenea amănunte se ampli
fică mult dacă ne gîndim la 
contactul .permanent dintre

membrii celor două brigăzi, la 
schimbul de idei și de docu
mentație, la împrumutul de 
scule și dispozitive, la priete
nia care continuă între ei șj în 
timpul liber cînd vizionează 
împreună meciurile echipei 
U.T.A. sau cînd fac excursii 
comune cu bicicletele sau mo
tocicletele proprii in afara o- 
rașului etc.

Dar lucrul cel mai prețios în 
dovezile permanente ale spiri
tului de întrajutorare tovără
șească dintre cele două colecti
ve îl constituie schimbul de 
experiență, tranziția de la o 
brigadă la alta a celor mai îna
intate metode de lucru, a ini
țiativelor care dau un mare 
randament în ridicarea calită
ții și în ritmicitatea îndepli
nirii planului.

întrecerea între cele două 
brigăzi a depășit de acum faza 
începutului. Rezultatele fiecă
rei zile sint urmărite și co
mentate cu interes. Cei din 
brigada lui Hartman Iosif au 
primit cu bucurie vestea că 
în numai două săptămâni „ad
versarii" lor au reușit să re
ducă rebuturile de aproape 10 
ori. Au avut atunci sentimen
tul pe care ți-1 dă întrecerea 
lingă un partener de... calita
te. Ei s-au cpnvinș atunci că 
nu este de glumit cu cei din 
brigada tir. 9. Dorința îndrep
tățită de a nu pierde întîita- 
tea i-a mobilizat și mai intens 
în întrecere. Și iată că în a- 
ceastă luptă însuflețită, alături 
de fruntașii celor două brigăzi

(Urmare din 
pag. I-a)

Dezide-
Babiș 

etc. —

— Tuch Mihai, Giire 
riu, Neag Gheorghe, 
Ion, Pataky Adalbert 
începe să se vorbească frumos 
și despre Gross Alexandru* 
Ingreț Gheorghe, Martin Eu
gen, Bagy Alexandru, cei care, 
în urmă cu cîteva săptămâni 
erau „recordmanii" brigăzilor 
respective în privința rebutu
rilor. Mai ales datorită lor, (a- 
dică datorită lichidării negli
jenței de care dădeau dovadă 
și ridicării calificării) s-a pu. 
tut produce adevăratul salt al 
calității.

Obiectivele întrecerii dintre 
cele două brigăzi prevăd între 
altele și folosirea maximă a 
celor 480 de minute de lucru, 
economii la materiale și ma
teriale auxiliare, întreținerea 
mașinilor. Deși nu s-au calcu
lat cifrele realizate pînă acum, 
totuși, spicuind cîteva fapte 
preliminare, cum ar fi: 1694 
kg de metal economisit la 
brigada nr. 9, depășirea pla
nului cu 5-10 la sută la bri
gada nr. 5, prelungirea „vieții" 
cuțitelor cu plăcuțe dure, 
Hartman Iosif, de jiildă, lu
crează de 3 luni cu un singur 
cuțit) zile întregi fără nici un 
rebut la brigada nr. 5 etc. a- 
rată convingător ce a însem
nat întrecerea socialistă pentru 
amîndouă aceste brigăzi.

Care vor fi câștigătorii între
cerii ? Este greu de prevăzut. 
Atmosfera însuflețită, dovezile 
grăitoare de colaborare și în
trajutorare reciprocă conferă 
șanse egale ambelor brigăzi.

Întreprinderea In
dustria Bumbacului 
A din Capitală — 
cere o atenție deo
sebită și o precHie 
maximă. Noi nu 
avem dreptul să 
greșim. Orice gre
șeală de-a noastră, 
deci realizarea unui 
model calitativ in
ferior, duce la scă
derea procentului 
calitativ al mărfu
rilor pe care le pro
ducem și deci la ob
ținerea unei „note" 
proaste la „Școala 
înaltei calități". Lu- 
crînd sub îndruma
rea maistrului Zin- 
covici Andrei, cele 
două brigăzi țin o 
legătură permanen
tă între ele, se 
ajută, iau mă-

suri comune pen
tru ca orice even
tuale greutăți 
fie înlăturate 
timp.

— Produsele 
bricii noastre 
foarte mare căuta
re, atit 
și peste 
spunea 
Mihăilă 
membră 
cestei brigăzi, 
primit pînă 
continuă dinsa ne
numărate scrisori 
de mulțumire. O 
parte din aceste fe
licitări revin și bri
găzilor noastre pen
tru că, în mare mă
sură de noi depin
de, In ultimă in
stanță calitatea țe
săturilor produse de 
întreprindere. (Un 
teanc de scrisori se 
află pe masa tova-

' să 
la

fa- 
au

în țară cit 
hotare, ne 

tovarășa 
Dumitra, 

și ea a a- 
Am 

acum,

directoare.

des- 
din 

care

roșei
Sint venite din țară 
sau străinătate și 
exprimă mulțumiri 
sincere despre felul 
cum muncitorii în
treprinderii știu să 
lucreze: frumos și 
bine.)

Ceea ce se 
prinde însă 
entuziasmul cu
muncesc și se în
trec cele două bri
găzi ca și din re
zultatele obținute 
pînă acum : nici un 
rebut, toate valțu- 
rile de calitatea 
I-a este hotărirea 
de a produce țesă
turi mereu mai 
bune și mai fru
moase, de a obține 
astfel cele mai mari 
„note" la „Școala 
înaltei calități".

Poporul romîn urmărește cu un sentiment 
de caldă simpatie și prietenie munca rodnică 
a poporului ungar în construcția socialistă a 
tării. Intre popoarele romîn și ungar s-a sta
tornicit o frățească și indestructibilă prie
tenie. Ca o expresie a relațiilor de tip nou, 
statornicite în cadrul lagărului socialist, co
laborarea tovărășească și întrajutorarea fră
țească dintre R. P. Romină și R. P. Ungară, 
legăturile economice, culturale, tehnico-știin- 
țifice dintre țările noastre capătă an de an 
o largă și continuă dezvoltare.

Popoarele romîn și ungar, statele noastre, 
in strinsă unitate cu celelalte țări socialiste 
luptă ferm pentru asigurarea unei păci trai
nice. Promovind cu consecvență politica de 
coexistență pașnică, R. P. Romină și R. P. 
Ungară se pronunță cu toată hotărirea pen
tru înfăptuirea dezarmării generale și totale, 
pentru dezvoltarea colaborării internaționale 
și a prieteniei între popoare.

Cu prilejul marii sărbători de astăzi, po
porul. tineretul romin trimite poporului, tine
retului frate ungar, un salut fierbinte și-i 
urează din toată inima noi și mari succese 
in construirea socialismului, in lupta pentru 
apărarea păcii.

RAMA
gramă de felicitare tovarășului 
dr. Endre Sik, ministrul Afa
cerilor Externe al R. P. Un
gare.

Tineri 
de la „Csepel"

colectivăGospodăria
„Prietenia romîno-ungarăH

Corespondentă 
telefonică din Budapesta

fn mnuas Ostrov din raionul 
Adaoiri.ri, regiunea Dobrogea, o 
•nu Iar dumîajcă o însuflețită 
manifestare a prieteniei frățești 
dintre popoarele romîn ți ungar, 
eu prilejui celei de-a 16-a ani
versări a el.berării Ungariei de 
sub jugul fascist.

La adunarea colectiviștilor din 
comuni an participat ambasada, 
rul R. P. Ungare la București, 
Bela Nemety, fi membri ai Am
basadei R P. Ungare. De ase
menea, erau prezent! reprezen
tanți ai Ministerului Agricul
turii ă ai organelor de partid fi 

stat regionale fi raionale.de

Manifestări 
culturale

Cu prilejul celei de-a 16-a 
aniversări a eliberării Unga
riei de sub jugul fascist, pos
turile noastre de radio trans
mit intre 4 s U aprilie „Săp
tămâna muririi maghiare*.

în emisiunile acestei săptă
mâni. care se deschid cu un 
concert de muzică simfonică 
de compozitori din R. P. Un
gară, ascultătorii noștri vor 
putea urmări fragmente din 
opera „Hunyadi Lâszlo" de 
Erkel Ferenc, un program de 
cîntece, muzică populară ma
ghiară, muzică de dans și de 
estradă. „Săptămîna muzicii 
maghiare" se va încheia cu 
suita simfonică „Hâry Jânos" 
de Kodâly Zoltân.

*
La uzinele „23 August" și 

la fabrica de confecții „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej" au fost 
amenajate panouri țj vitrine 
cu fotografii infățișînd aspecte 
ale economiei și culturii R. P. 
Ungare.

★

Cu prilejul aniversării a 16 
ani de la eliberarea Unga
riei de sub jugul fascist, Mi
nisterul tnvițămîniului și 
Culturii a organizat luni sea
ra, la cinematograful „Patria* 
din Capitală ». un spectacol 
cu filmul maghiar „E lung 
drumul pînă acasă*1.

Noua producție a 
rilor cinematografice 
Ungară s-a bucurat 
ces.

După ce a înfățișat 
rile petrecute in viața 
muncitori ea urmare a 
zării comunei, președintele got. 
podăriei colective din Ostrov, 
Panait Sima, a spus: Ca semn ol 
prieteniei ți frăției dintre po
porul romin fi poporul ungar, 
în cinstea celei de-a 16-a ani
versări a eliberării Ungariei de 
tub jugul fascist, propun adună
rii generale a colectiviștilor 
schimbarea denumirii gospodă. 
riei noastre colective din „Du
nărea” in „Prietenia romino-un- 
gară". Prin aceasta ne exprimăm 
dorința de a întări necontenit le
găturile frățești dintre poporul 
romîn fi poporul ungar, dintre 
toate țările puternicului lagăr 
socialist —a spus în încheiere 
vorbitorul.

Propunerea a fost primită cu 
multă bucurie fi rotată în una
nimitate de către colectiviști.

A luat apoi cuvîntul Bela Ne- 
mely, ambasadorul R. P. Ungare 
la București, care a vorbit despre 
prietenia de nezdruncinat din. 
tre popoarele țărilor socialiste, 
despre continua dezvoltare a re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre poporul romîn și poporul 
ungar și despre succesele dobin- 
dite de oamenii muncii din R.P. 
Ungară în construirea socialismu
lui. „Pentru noi este o mare 
bucurie că am participat la a- 
ceastă adunare care a hotirît să 
se atribuie gospodăriei dv. denip 
mireo de „Prietenia romîno-un- 
g<rră".

Colectiviștii din Ostrov au 
adoptat apoi textul unei telegra
me de salut adresate membrilor 
cooperativei agricole de produc
ție „Prietenia ungaro-romînă" 
din comuna Cserkeszollo, județul 
Szolnok din R, P. Ungară.

zchimbâ- 
țăranilor 
colectivi-

O vizită la uzinele mefâlur- 
gice „Csepel* este plăcută.’ 
Acest lucru l-am constatat 

încă odată zilele trecute cu pri
lejui vizitării brigăzii de tineri 
lâminoriști, brigadă fruntaș^ în 
producție.

Membrii acestei brigăzi ne-ati 
vorbit despre munca lor, despre 
felul cum trăiesc, cum învață și 
cum tși petrec timpul liber. Din 
cele relatate a reieșit că tinerii 
din brigadă au muncit cu elan, 
cu entuziasm tineresc pentru a 
da patriei produse cit mai multe 
fi de cit mai bună calitate, pen
tru a-și ridica măiestria profesio, 
nală, calificarea.

La începutul anului 196! mem
brii acestei brigăzi și-au luat an
gajamentul ca in primele șase 
luni ale anului să dea peste plan 
1250 tone ofel. Ritmul impetuos 
în care a muncit brigada a făcut 
ca perioada de îndeplinire a an
gajamentului să se reducă la ju
mătate. Tinerii au stabilit să-și 
îndeplinească angajamentul pinâ 
la 4 aprilie, ziua eliberării pa
triei de sub jugul fascist. Mun
cind cu elan, tinerii au realizat 
o nouă performanță : ei și-au in- 
deptinit angajamentul pe data 
de 10 martie. Ei au închinat pre
țioasa lor realizare zilei de 4 
aprilie, ziua eliberării, iar pentru 
cele trei săptămîni care-i mai 
despărțeau de mărețul eveni
ment, și-au luat noi angajamen
te

Tinerii lâminoriști în afara u- 
zinei sint aceiași tineri entitzi. 
oști, dornici de a contribui cu 
toate forjele lor la realizarea, 
mărețelor obiective ale socialis
mului. Astfel, ei participă în nu
măr mare la munca obștească. 
Totodată el studiază continuu 
pentru a-și ridica nivelul ideolo
gic și politic, iau parte la acți
uni social-culturate, practică în. 
mod intens sportul.

Am redat doar cîteva aspecte 
din viata și activitatea brigăzii 
tinerilor lâminoriști de la Uzi. 
nele metalurgice „Csepel". In 
tara noastră sint nenumărate a- 
semenea brigăzi fruntașe de ti
neret.

SEBEȘ TIBOR

studiou- 
din R.P. 
de suc-

(Agerpres)

Cuvîntarea 
ambasadorului 
R. P. Ungare 
la București 

posturile noastrela 
de radio și televiziune

Luni seara, ambasadorul 
R. P. Ungare la București, 
Bela Nemety, a ținut o cu- 
vintare la posturile noastre 
de radio și televiziune, cu pri
lejul celei de-a 16-a aniversări 
a eliberării Ungariei de sub 
jugul fascist.

(Agerpres)

Budapesta, 3 aprilie

Noua bibliotecă „Szobo Ervin” din Budapesta este mult apreciată de cititori.

Uzinele „KIement Gottwald" din R. P. Ungară sint binecu
noscute datorită utilajelor electrice produse aci. In fotografie: 
lăcătușul Palăsti Gyorgy lucrînd la montarea unui .motor 

electric.

In
cazuti

amintirea ostașilor romini
în lupta împotriva fascismului

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — 
în dimineața zilei de 2 aprilie, 
cu ocazia împlinirii a 16 ani de 
1» eliberarea Ungariei, la cimi
tirul din Racoșlget, al ostașilor 
romini, căzuți în lupta împotriva 
fascismului, a avut loc solemni
tatea depunerii de coroane.

Au fost depuse coroane din 
partea Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare de către Nagy Da
niel, vicepreședinte, ți Mihalyfi 
Emo, membru al Consiliului 
Prezidențial, din partea guvernu
lui R. P. Ungare de către Czi- 
nege Lajos, ministrul Apărării 
Naționale, Cserge Janos, minis
trul Siderurgiei și Construcțiilor

2 (Agerpres). — de Mașini, Szarka Karnly, l^e- 
țiitqr al ministrului Afacerilor 
Externe, precum și din partea 
Forțelor Armate ale R.P. Unga
re de către Uszta Gyula, 
locțiitor al ministrului 
Naționale.

Au mai fost depuse 
din partea Frontului 
Patriotic, Comitetului 
al P.M.S.U. din Budapesta, Sfa
tului popular al Budapestei, pre
cum și din partea eorpulu' di
plomație acreditat Ia Bud 
Au depus, de asemenea 
roană membrii Ambas?
Romine la Budapest»

prim-
Apărării

coroane
Popular 

Prățenrso



RAPID LA 0 ÎNȚELEGERE PENTRU ÎNCETAREA 
EXPERIENȚELOR CU ARMA NUCLEARĂ

Convorbirea lui S. K. Țarapkin 
cu corespondentul unei societăți americane de radio și televiziune

NEW YORK 3 (Agerpres). — TASS transmite: Societatea 
americană de radio și televiziune „Columbia Broadcasting 
System" a transmis o convorbire înregistrată pe bandă de 
magnetofon, între S. K. Țarapkin, reprezentantul U.R.S.S. 
la conferința de la Geneva a celor trei puteri pentru înce
tarea experiențelor cu arma 
special al acestei societăți.
ÎNTREBARE : Care sînt, în 

prezent, după părerea dv. pers
pectivele de succes 
conferințe ?

nucleară și corespondentul

ale acestei

RĂSPUNS: în 
baza propunerilor 
de Uniunea Sovietică se poate 
ajunge rapid Ia o înțelegere a- 
supra tuturor problemelor 
nerezolvate. Aceste propuneri 
sovietice asigură un control 
eficient asupra respectării tra
tatului cu privire la încetarea 
experiențelor nucleare și tot
odată, lucru foarte important 
pentru ajungerea Ia un acord, 
ele țin seama de interesele tu
turor părților participante la 
tratative. Numai atitudinea 
negativă a fostului guvern al 
S.U.A. a împiedicat realizarea 
unui acord pe această bază 
justă.

Noul guvern al Statelor U- 
nite a declarat că dorește ca 
actuala sesiune a conferinței 
de la Geneva cu privire la în
cetarea experiențelor cu arma 
nucleară să fie constructivă și 
să ducă spre un final încunu
nat de succes.

în lumina acestor declarații 
ale părții americane așteptăm 
ca în prezent S.U.A. să fie 
dispuse să se sifueze pe o po
ziție care să permită să se a- 
jungă la un acord asupra pro
blemelor încă nesoluționate. 
Nu putem însă să nu ne ex
primăm regretul în legătură 
cu faptul că propunerile pre
zentate de reprezentantul 
S.U.A. la conferința de la Ge
neva Ia 21 martie conțin pu-

prezent, în 
prezentate

ține elemente noi. Ele arată 
că S.U.A. continuă să se men
țină pe vechile poziții inaccep
tabile în probleme cum sînt 
cota inspecțiilor, completarea 
personalului posturilor de 
control și al grupurilor de in
specție, criteriile care urmea
ză să fie urmate pentru stabi
lirea fenomenelor suspecte ce 
necesită inspecții. Ș.UA. con
tinuă să rămînă pe poziții 
inacceptabile și în problema 
numărului posturilor de con
trol de pe teritoriul U.R.S.S., 
în problema duratei morato- 
riului, precum și mtr-o serie 
de alte probleme.

In prezent, succesul tratati
velor depinde de măsura in 
care Statele Unite sînt dispu
se să manifeste bunăvoință și 
să accepte propunerile de 
compromis ale Uniunii Sovie
tice in legătură cu toate pro
blemele nesoluționate.

ÎNTREBARE: Explicați, vi 
rog, în ce constă importanța pro
blemei experiențelor nucleare ale 
Franței pentru această conferință.

RĂSPUNS : Această proble
mă s-a ivit deoarece Franța, 
ignorînd protestele hotărite 
ale tuturor popoarelor și în
câlcind în mod grosolan hotă- 
rîrile Adunării Generale a 
O.N.U., efectuează experiențe 
cu arma nucleară și declară 
că va continua aceste expe
riențe. Faptul că Franța con- 
t'nuă experiențele nucleare 
complică în mod serios trata
tivele noastre de la Geneva.

londra: Uriaș miting 
împotri va înarmării 

atomice
LONDRA 3 (Agerpres). — 

Zecile de mii de participanți 
la „marșurile dezarmării nu
cleare", veniți din întreaga 
Anglie și din 30 de țări stră
ine s-au întrunit Ia 3 aprilie 
Ia Londra în piața Trafalgar 
Square, unde a avut loc un 
uriaș miting împotriva înarmă
rii atomice a Angliei. Ei au 
pornit acum trei zile de la 
Aldermaston, centrul militar 
de cercetări nucleare, și de. la 
baza militară americană de la 
Wethersfield în două coloane 
impunătoare de cîte 15.000 și 
8.000 de persoane.

Cele două coloane de de
monstranți care purtau .pan- 
carde, împărțeau manifeste, 
scandau lozinci, au pătruns pe 
la ora prînzului în piața Tra
falgar Square, unde îi așteptau 

<friii de londonezi. Intr-o at
mosferă de puternică însufle
țire grandiosul miting la care 
au participat circa 150.000 de 
persoane, a fost deschis de 
John Collins. El a arătat că 
„aceasta este cea mai uriașă 
demonstrație pe care a cunos
cut-o Anglia în secolul nostru.

cea mai puternică manifestare 
a revoltei împotriva bombei 
atomice".

Urcat pe soclul „Coloanei lui 
Nelson", Bertrand Russel a 
rostit o cuvântare care, după 
cum relatează corespondentul 
agenției Associated Press, „a 
aprins entuziasmul mulțimii*. 
„Principala sarcină, a arătat 
el, este de a sili guvernul să 
renunțe la politica de înar
mare nucleară".

. După miting, zecile de mii 
de demonstranți s-au îndreptat 
spre Ambasada Statelor Unite 
din Londra pentru a cere des
ființarea bazelor militare a- 
mericane din Anglia, retrage
rea submarinelor americane 
înarmate cu rachete atomice 
„Polaris", care expun Anglia 
pericolului morții atomice. Ei 
s-au postat în fața ambasadei 
și au rămas acolo timp de o 
oră în ciuda intervențiilor bru
tale ale .poliției.

Puternicele demonstrații 
pentru dezarmarea nucleară 
au continuat la Londra pînă 
seara tîrziu.

Modernizarea producției 
la uzinele din Prostejov

Principala producție a 
uzinelor din Prostejov 
o formează arcurile 

pentru autoturisme, camioane-, 
vagoane de cale-ferată etc. 
Intrucît conform prevederilor 
planului, în actualul cincinal 
producția de arcuri spirale 
trebuie să crească cu 55 la 
sută, iar producția de arcuri 
elicoidale cu 140 la sută, la 
uzinele Prostejov s-au luat 
măsuri care să asigure mo
dernizarea producției, intro
ducerea de noi linii de pro
ducție în flux și aplicarea 
automatizării. Agregatele ne
cesare vor fi confecționate în 
majoritatea cazurilor în uzină. 

Arcurile se încălzesc înain
te de călire într-un cuptor 
automat, trec apoi printr.o 
mașină de călire și cad pe

duceun transportor care le 
la un alt cuptor automat. Li
nia este completată de un a- 

gregat. în prezent se 
în construcție a doua 
pentru arcuri elicoidale.

Colectivul uzinelor din 
stejov a construit și o 
pentru arcuri spirale.

află 
linie

Pro- 
linie 

____ ... . în fe
lul acesta ciclul procesului 
de producție s-a redus cu trei 
zile, au scăzut rebuturile, s-a 
îmbunătățit calitatea arcuri
lor, realizându-se totodată o 
economie anuală de peste 
400.000 coroane.

In prezent majoritatea tu
turor arcurilor produse de 
uzină sînt fabricate pe aceste 
linii. Totodată folosirea su
prafeței de producție s-a du
blat

în orașul Gottwaldov
îngrijescroșul care poor- _ . 

tă numele lui Jor să 
Kilement Gott.

wald, crește, 
dezvoltă, devine tțrt 
mai frumos. In ulti
mii ani, aici au a- 
părut noi cartiere 
de locuit, iar ac
tualii stăpîni ai ora
șului - muncitori, 
constructori, în ma
rea lor majoritate 
oameni tineri — se

ca orașul 
strălucească 

. 'de curățenie, să fie 
se scăldat în verdeață. 

Pînă Ia sfârșitul 
eincinalului aici ur
mează să se con
struiască încă 3.000 
de apartamente. De 
pe acum a fost pu
să temelia unui nou 
teatru cu o 
tete de 815

capaci- 
locuri

și proiectanții s-au 
îngrijit ca în acest 
palat al culturii ilu
minatul, încălzirea 
și ventilația să co
respundă ultimului 
cuvînt al tehnicii. In 
oraș se construiește 
de asemenea o clă
dire destinată Insti
tutului de cercetări 
pentru cauciuc 
mase plastice.

Vaste lucrări de
j pele Vltavei și fluviului 

/T Elba vor fi folosite în 
regiunea Cehiei cen

trale la creșterea fertilității 
solului. în curînd în această 
regiune, mai ales în raioanele 
Melnik, Nymburg, Kolin și

irigație
vor începe lucrările 

vaste
Kladno, 
de construcție a unor 
rețele de irigații. In cursul 
celui de-al treilea plan cin
cinal urmează să fie irigată 
o suprafață de 10.000 ha de 
pămînt neproductiv.

Nu putem să nu ținem seama 
în tratativele noastre că, în
făptuind experiențe cu arma 
nucleară, Franța, ca membră 
a NA.T.O., poate în virtutea 
obligațiilor ei de aliat în ca
drul NA.T.O. să efectueze 
pentru alți membri ai acestei 
grupări militare, adică pentru 
Statele Unite și Anglia, anu
mite lucrări de perfecționare 
a armei nucleare și, eventual 
Și de creare a unor noi tipuri 
ale acestei arme.

Trebuie să fie evident pen
tru toată lumea că continuarea 
acestei situații poate da în 
mod unilateral puterilor occi
dentale un avantaj militar. 
Toate acestea amenință să a- 
nihileze posibilitatea încheierii 
tratatului cu privire la înce
tarea experiențelor, să facă în 
așa fel îneît acest tratat să 
fie lipsit de obiect. Vrem să 
sperăm că guvernele S.U.A. și 
Angliei vor trage din aceasta 
concluziile necesare.

ÎNTREBARE: Explicați, vă 
rog, noile dv. propuneri în le
gătură cu consiliul administrativ 
al organizației de control alea, 
tuit din trei persoane.

RĂSPUNS : «Uniunea Sovie
tică a prepus înlocuirea ad
ministratorului unic al siste
mului de control printr-un or
gan executiv colectiv, un con
siliu administrativ, format din 
trei persoane, în care să fie 
reprezentate în egală măsură 
și cu drepturi egale principa
lele trei grupuri de state — 
grupul țărilor occidentale și 
al aliaților lor, grupul țărilor 
socialiste și grupul statelor 
neutre.

Necesitatea acestei reorgani
zări decurge din faptul că în 
actualele .condiții un adminis
trator unic în cadrul organi
zațiilor internaționale poate 
fi folosit cu ușurință de către 
puterile occidentale pentru 
promovarea liniei lor proprii 
în dauna intereselor păcii și 
colaborării internaționale. Ac
tivitatea rușinoasă a lui Ham- 
marskjoeld în Congo, în inte
resul colonialiștilor, constituie 
o confirmare grăitoare a a- 
cestui fapt.

Necesitatea creării unui ast
fel de organ executiv colectiv 
este dictată de faptul că a- 
cestui organ îi va reveni trans
punerea în viață a importan
telor măsuri din domeniul 
controlului, prevăzute de tra
tat și este inadmisibil ca a- 
ceastă problemă, de cea mai 
mare răspundere, să se afle 
în mâinile unei singure per
soane.

LAOS;
Forțele patriotice 
silesc pe rebeli 
să se retragă

XIENG KUANG 3 (Ager
pres). — Postul de radio Vo
cea Patet Lao a anunțat la 3 
aprilie că în urma unui atac 
lansat prin surprindere de tru
pele guvernamentale laoțiene 
în colaborare cu unitățile Patet 
Lao, detașamentele rebele 
conduse de ofițeri americani și 
tailandezi au fost silite să se 
retragă din orașul Tha Thom, 
.ultimul centru din provincia 
Xieng Kuang controlat de re
beli. In cursul luptelor for
țele patriotice laoțiene au cap
turat două tunari de 105 mm, 
mortiere și o mare cantitate 
de echipament militar. A 
fost doborît un avion livrat 
clicii rebele de Sțatele Unite.

cursul dezbaterilor ace- 
Congres, care a durat 
bine de o săptămînă, au 
luate în discuție princi-

a 31 mantie la Caen au
! ce- 

_______ _______ Con- 
al Uniunii Națio-

Și

de 
al

a Studenților Francezi
La 31 mantie la Caen 

luat sfîrșit lucrările 
lui de.al 50-lea C 

greș 
nale a Studenților Francezi 
(U.N.E.F. ).

în 
stui 
mai 
fost 
palele probleme care stau în 
fața studențimii franceze, 
problema încetării războiului 
din Algeria, lupta împotriva 
legii antilaice, precum și pro
blema unei mai strînse alian
țe între studenții francezi 
cei din Africa de Nord.

Printre hotărârile luate 
cel de-al 50.1ea Congres 
U.N.E.F., o atenție principală 
a fost acordată problemei al
geriene. în rezoluția adoptată 
cu privire la această proble
mă se arată că „tratativele 
guvernului francez cu cel cel 
algerian trebuie să ducă la 
încetarea focului și încheierea 
păcii, precum și la recunoaș-

terea dreptului poporului al- 
gerian la autodeterminare".

Rezoluția atrage atenția că 
dacă guvernul francez va ne. 
socoti principiul autodetermi
nării poporului algerian și 
dreptul său la o viață inde
pendentă și la integritatea 
teritoriului său, precum și 
dreptul guvernului provizoriu 
algerian de a reprezenta po
porul algerian la aceste tra
tative atunci întreaga răs
pundere pentru eșecul ace
stor tratative va reveni părții 
franceze.

Rezoluția subliniază în în
cheiere că pentru rezolvarea 
problemei algeriene și înche
ierea păcii studențimea fran
ceză nu va precupeți nici un 
efort ca tratativele anunțate 
să fie încununate de succes.

ÎN MEMORIA
LUI P. LUMUMBA

u n grup de studenți afri
cani au constituit la 
Bruxelles o organizație 

căreia i-au dat numele Iui Pa
trice Lumumba.

Cu prilejul adunării de con
stituire, studenții au declarat 
că au dat organizației lor nu
mele eroului congolez deoare
ce el „este simbolul luptei 
pentru libertatea și indepen
dența Africii".

TINERETULUI LUMII
Sa fie lichidate bazele am?ricane 

de pe teritoriul englez!
Congresul organizației „Tinarii socialiști^ din Anglia

Za 2 aprilie și-a încheiat 
t lucrările la Londra Con

gresul organizației „Ti
nerii socialiști" — organizația 
de tineret a Partidului labu
rist. Participanții la congres 
au adoptat o rezoluție în care

se cere să înceteze producția 
și experimentarea armei nu
cleare, să se lichideze bazele 
americane de pe teritoriul en
glez, să înceteze zborurile pe 
care le efectuează deasupra 
Angliei bombardierele ame-

majorității absolute a poporului congolez44
STANLEYVILLE 3 (Ager

pres). — TASS transmite : 
La 28 martie, Antoine Gîzen- 
ga i-a primit pe ziariștii so
vietici care se află la Stan
leyville și a avut cu ei o con
vorbire.
Situația noastră, a declarat 

Antoine Gizenga, se întărește 
zi de zi. Guvernul legal se 
bucură de sprijinul majorită
ții absolute a poporului con- 
golez.

Marionetele colonialiștilor, 
a spus în continuare Antoine 
Gizenga, se mențin numai da
torită terorii, datorită armelor 
cu care imperialiștii îi apro
vizionează din plin. Cu toate 
acestea, poporul intensifică 
lupta. După moartea lui Pa
trice Lumumba, pentru toți 
congolezii a devenit deosebit 
de clar că politica marionete
lor este o

Poporul
politică trădătoare, 
nostru, a continuat

Gizenga, este ferm hotărit să 
ducă la bun sfîrșît 
tru care și-a dat 
mumba. Primim 
scrisori în care se 
vccarea Parlamentului și 
organizarea armatei.

Reprezentanții O.N.U. ne-au 
prepus să începem, ca să spun 
așa, cu sfârșitul — adică cu 
crearea unui institut pentru 
pregătirea cadrelor congoleze, 
în situația actuală aceasta nu 
ar însemna altceva decît tu
tela O.N.U. asupra noastră. 
Este absolut clar că la început 
trebuie convocat Parlamentul. 
Noi nu ne temem de judecata 
poporului. Noi știm că Parla
mentul va înfiera marionetele 
și de aceea ele împiedică con
vocarea lui. Așa dar, ajutin- 
du-i pe trădătorii Kasavubu, 
Mobutu $i Chombe, O-VU. ac
ționează împotriva voinței po
porului congolez.

Gizenga i-a rugat pe ziariști

lupta pen- 
viața Lu- 

numeroase 
cere con- 

re-

In Adunarea Generală 
N. U.a O

NEW YORK 3 (Agerpres).— 
TA6S transmite: în diminea
ța zilei de 3 aprilie a avut loc 
o ședință plenară a Adunării 
Generale a O.N.U. care a exa
minat proiectul de rezoluție 
prezentat de Comitetul nr. 5. 
Acest proiect prevede să șe 
acorde secretarului general 
dreptul de a continua să facă 
cheltuieli de fonduri pentru 
așa-numita „operațiune O.N.U. 
în Congo", pînă la 21 aprilie 
a.c. fără a depăși cota de 8 
milioane de dolari lunar.

Reprezentantul R. P. Româ
ne, Silviu Brucan, care a luat 
cuvîntul, în această problemă, 
a declarat că „operațiunea în 
Congo" a eșuat complet și nu 
este necesar să se mai facă 
alte cheltuieli care ar fi folo
site de fapt pentru sprijinirea 
acțiunilor ilegale ale trădăto-

_z
Și 

el,

rilor poporului congelez 
dhombe, Kalonji, Mobutu 
alții. De aedea, a adăugat 
delegația română va vota îm
potriva proiectului de rezolu
ție prezentat.

Reprezentantul Uniunii So
vietice, A. A. Roșcin, care a 
luat apoi cuvîntul, a obiectat 
cu hotărîre împotriva acordă
rii de noi fonduri lui Ham- 
marskjoeld pentru finanțarea 
„operațiunii O.N.U. în Con
go" care este complet compro
misă.

După aceea s-a procedat la 
vot. în favoarea proiectului au 
votat 51 delegați, zece au vo
tat contra, iar 22 delegați s-au 
abținut de la vot

In ședința de după-amiază 
Adunarea Generală a reluat 
discutarea problemei situației 
din Congo.

In cadrul tradiționalei 
de alegere a profesiei mti 
de elevi din Moscova s-au 
întâlnit la Muzeul politehnic 
cu sava.nți, inovatori în pro
ducție, membri ai brigăzilor 
de muncă comunistă etc. 
In fotografie : elevii studia
ză funcționarea unui război 

mecanic de țesut

ricane, purtînd la bord bombe 
cu hidrogen. Rezoluția cere 
retragerea Angliei din N.A.T.O.

Congresul s-a pronunțat 
pentru renunțarea la politica 
bazată pe strategia nucleară. 
In această ordine de idei, un 
delegat a declarat că Anglia 
trebuie să renunțe la arma 
nucleară și că ea este legată 
de prea mult timp la carul 
politicii externe americane.

Majoritatea participanților 
la congres au cerut demiterea 
lui Gaitskell din postul de 
lider al partidului.

După cum anunță agenția 
Prensa Latina, Frontul unit 
al studenților democrați 

din facultățile de medicină a 
dat publicității o declarație in 
oare critică cu vehemență ac
tualul guvern din Salvador, care 
a expulzat pe Rodolfo Antonio 
Gomez și Miguel Saenz Varela, 
conducători ai Asociației stu
denților din Salvador.

Arestarea și expulzarea lui 
Rodolfo Antonio Gomez și Mi
guel Saenz Varela, se spune in 
declarație, „demonstrează o 
dată în plus că guvernul neso
cotește drepturile omului și 
drepturile constituționale".

să transmită poporului sovie
tic că congolezii nu vor uita 
niciodată sprijinul moral a- 
cordat de U.R.S.S. luptei po
porului congolez pentru inde
pendență, luptei tuturor po
poarelor africane împotriva 
colonialismului. Sintem recu
noscători guvernului sovietic 
pentru poziția sa în O.N.U. 
U.R.S.S. se află în 
luptei pentru libertatea și pro
gresul omenirii și contăm pe 
ajutorul ei în cele mai diferite 
domenii. Vom colabora întot
deauna cu poporul sovietic ca 
și cu toate celelalte popoare 
iubitoare de pace din lume.

fruntea

Noi acte teroriste 
ale ultracolonialiștilor 
în Franța și Algeria

i

PARIS 3 (Agerpres). - Ele
mentele ulmacolcnialiste. care 
urmăresc să zădărnicească 
tratativele franco-algeriene cu 
privire la restabilirea păcii 
în Algeria, continuă să 
vîrșească acte teroriste 
Franța și Algeria. Ele au 
cercat să-l asasineze pe 
noscutu; om politic francez 
Francois Mitterrand, fost 
ministru. Locuința sa, aflată 
pe una din străzile princi-.-, 
pale ale Parisului, a fost a. 
variată grav de explozia unei 
bombe. La 2 aprilie la Paris 
a explodat încă o bombă. 
Ultracoloniaiiștii au încercat 
de asemenea să arunce în 
aer linia ferată dintre Paris 
și Clermont Ferrand. Pe au
tostrăzile din centrul Franței 
au fost presărate cuie pen
tru a provoca accidente de 
automobil.

Au avut loc cîteva atentate 
și în diferite orașe din Al
geria, unde ultracoloniaiiștii 
vor să-i 
algerieni 
pronunță 
încetarea

să. 
în 

în- 
cu-

intimideze pe acei 
și francezi care se 
cu hotărîre pentru 
războiului colonial.

★
3 (Agerpres). — Gu-TUNIS

vemul provizoriu al Republi
cii Algeria este dispus să ducă 
tratative cu Franța „de îndată 
ce acest lucru va fi cu putin
ță", șî le va începe ^imediat 
după ce se va clarifica situa
ția", au declarat la 2 aprilie 
la Tunis reprezentanții guver
nului provizoriu al Republicii 
Algeria.

<9 & e r. Ședința Comisiei 
Permanente pentru metalurgie 

neferoasă
BUDAPESTA 3 (Agerpres). 

între 21 și 25 martie 1961 a 
avut loc la Budapesta ședința 
Comisiei Permanente C.A.E.R. 
pentru metalurgie neferoasă.

Ședința a examinat măsurile 
aplicate de către Comisia Per
manentă pentru metalurgia 
neferoasă în executarea hotă- 
rîrilor sesiunii a XlV-a a Con
siliului de Ajutor Economic 
Reciproc, legate de organiza
rea lucrărilor pentru coordo
narea planurilor de dezvoltare 
a metalurgiei neferoase în ță-

rile membre ale C.A.E.R., în 
perioada pînă în anul 1980. A 
fost examinat, de asemenea, 
raportul asupra m«ncii Comi
siei Permanente pentru meta
lurgie neferoasă pe anul 1960 
și direcțiile activității ei vii
toare ; totodată a fost apro
bat planul de muncă al Comi
siei pe anul 1961.

Ședința Comisiei s-a desfă
șurat în spiritul colaborării so
cialiste și înțelegerii recipro
ce.

Impresiile unui scriitor sovietic
despre R»

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite; „18.000.000 de 
prieteni" își intitulează scriito
rul sovietic Serghei Baruzdin, 
articolul publicat de ziarul „Li
teratura i Jizn" despre impresiile 
în legătură cu recenta vizită în 
Romînia.
' Baruzdin subliniază că Ia fie

care pas pot fi văzute schimbări 
minunate — rezultat al transfor-

Succesul unui
romîni la

BRUXELLES 2 (Agerpres).— 
La 30 martie orchestra lirică 
a radiodifuziunii belgiene, sub 
conducerea dirijorului Jean 
Bobescu, a dat un concert pu
blic la Bruxelles, cu concursul 
grupului de artiști romîni pre. 
zenți in Belgia, care au cintat 
arii din opere de Puccini, 
Verdi, Rossini, Leoncavallo, 
Gounod, Saint Saens, Paul 
Constantinescu. Publicul a 
aplaudat și a chemat la ram
pă de mai multe ori pe ar
tiștii romîni.

„La Libre Belgique* din 1 
aprilie affltă că: „Foarte sa
tisfăcut, publicul a primit pe 
artiști cu entuziasm spontan". 
Referindu-se la ariile inter, 
pretate de artiști) ziarul scrie 
despre Nicolae Herlea că „vo-

P* Pomină
mărilor socialiste din viața 
României.

Autorul vorbește despre întâl
nirile avute cu scriitori și zia
riști români. Cred că aceste întâl
niri au fost reciproc utile, întru, 
cit ne-au îmbogățit cunoștințele 
despre creația noastră și au în
tărit ȘÎ mai mult frăția de 
nezdruncinat dintre literaturile 
noastre, scrie Baruzdin.

grup de artiști 
Bruxelles
cea sa caldă, în mod natural 
expresivă, comunică sentimen. 
tul unei plenitudini absolute. 
Dicțiunea sa, excepționala 
puritate sonoră împrumută ex
presiei sale o intensitate re. 
marcabilă", care cucerește cu 
ușurință auditoriul". Despre 
Zenaida Palii, ziarul remarcă: 
„diferitele interpretări au do
vedit că artista are o voce re
marcabilă", iar despre Maria 
Șindilaru că „expresia sa a- 
răta inteligență, muzicalitate 
și emotivitate, aceste calități 
asociindu-se într-o frumoasă 
interpretare a „Măriei neichii 
Marie".

In încheiere ziarul se re
feră la dirijorul Jean Bobescu, 
care „a dat un stimulent ire
zistibil interpretării Rapsodiei 
nr. 1 de Enescu“.

pp sEurtiUi» in//n Pe scurt
MOSCOVA. — Răspunzînd 

invitației Academiei de Știin
țe a U.R.S.S., Ia 3 aprilie a 
sosit la Moscova delegația A- 
cademiei R. P. Romine con
dusă de Atanase Joja, preșe
dintele Academiei.

Revista „New York Times Magazine" a pu
blicat recent fotografiile pe care le repro
ducem alăturat. Ele au fost însoțite de ur
mătorul text semnificativ : „Expuși asprelor 
realități ale vieții de stradă, copiii, fără în
drumare și ajutor, sînt expuși suferințelor fi
zice și psihice care pot lăsa urme pe în
treaga lor viață''. Singur în stradă... lată-1 
pe unul din cei 400.000 copii din S.U.A. 
care așa cum arată statisticile oficiale ame
ricane, sînt în cea mai mare parte a zilei 
cînd mamelelor sint la muncă, lipsiți de orice 

supraveghere, pradă mizeriei.

LONDRA — La cel de-al 
XXVH-lea Congres al Partidu
lui Comunist din Marea Bri- 
tanie după discuțiile pe mar
ginea raportului politic pre
zentat de John Gollan, secre
tar general al Partidului Co
munist din Marea Britanie, 
au fost adoptate o serie de re
zoluții.

Delegații la Congres au în- 
tîmpinat cu căldură cuvintările 
reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești fră
țești din Ungaria, Romînia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Polo
nia, Cipru, Olanda, Austria, 
Martinica, Reunion, Irlanda și 
Irlanda de Nord.

DJAKARTA — Ea Djakarta 
a fost dată publicității decla
rația comună cu privire la tra
tativele dintre Cen I, locțiitor 
al premierului Consiliului de 
Stat și ministrul Afaceri
lor Externe al R. P. Chineze, 
și Subandrio, ministrul Aface
rilor Externe al Indoneziei. 
Cei doi miniștri ai Afacerilor 
Externe și-au reafirmat fideli
tatea față de spiritul Confe
rinței de la Bandung.

se va ridica Ia 2.826.000.000 de 
dolari...

După cum reiese din aceste 
date cea mai mare parte a 
cheltuielilor este afectată sco
purilor militare, pentru care 
se prevede un spor de 
1.900.000.000 dolari.

MOSCOVA. - Guvernele U- 
niunii Sovietice și Federației 
Nigeriei au căzut de acord cu 
privire la schimbul de repre
zentanțe diplomatice cu rang 
de ambasade.

SANA. — La 2 aprilie a avut 
Ioc inaugurarea festivă a por
tului Ahmedi construit cu aju
torul Uniunii Sovietice. A- 
ceastă festivitate s-a transfor
mat într-o mare demonstrație 
a prieteniei dintre Uniunea 
Sovietică și Yemen.

MONROVIA. — Conferința 
șefilor statelor și guvernelor 
din țările Africii va avea loc 
Ia Monrovia Ia 8 Mai.

WASHINGTON. - Potrivit 
datelor Biroului bugetar fede
ral al S.U.A. ,jn anul fiscal 
care va începe la 1 iulie, defi
citul bugetar al Statelor Unite

MOSCOVA. — La Moscova 
s-a dat publicității Comunica
tul oficial cu privire la vi
zita în Uniunea Sovietică a Iui 
Felix Bandaranaike, ministru 
de Finanțe, secretar parlamen
tar al Ministerului Afacerilor 
Externe și Apărării Ceylo
nului.

Vizita a avut ca scop întă
rirea legăturilor de prietenie 
care unesc popoarele din 
U.R.S.S. si Ceylon.

ATENA.—în economia Gre
ciei se intensifică sîmptomele 
de criză. Potrivit datelor Di
recției statistice din Grecia, 
începînd din octombrie anul 
trecut, producția industrială 
se reduce necontenit. Numai 
în cursul lunii ianuarie 1961 
ea a scăzut cu 11,1 la sută.
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