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Raidul nostru prin 
cîteva întreprinderi 
din Galafi privind 
ridicarea calificării 

tinerilor

Consiliul de conducere al noii gospodarii colective din Cosmești, raionul Pașcani, s-a 
întrunit într-o ședință de lucru. Se discută problemele la ordinea zilei : construirea 
grajdurilor, a magaziilor și pătulelor, desfășurarea campaniei agricole de primăvară, 
cumpărarea animalelor de producție. Sînt zile deosebit de importante pentru colecti

viștii din Cosmești.
Foto ; AGERPRES

La muncă.

Muncitor

gospodării colective

rasă.
(Agerpres)

sprijin îl pri- 
unități agricole
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în sprijinul noilor
Aproape 500 de ingineri a- 

gronomi, tehnicieni, medici 
veterinari și contabili lucrează 
de cîteva zile in noile gospo
dării agricole colective din re
giunea Brașov, ajutînd la în
tocmirea planurilor de produc
ție pe anul în curs și a planu
rilor de perspectivă. In raio
nul Mediaș, unde activează 
175 de asemenea specialiști, 
30 G.A.C. tinere și-au întocmit 
încă de pe acum planurile de 
producție pe anul în curs.

ospodăria colectivă
u doi ani în urmă, 
colectiva număra 
cîteva zeci de fa
milii. Acum în
tregul sat Zorieni 
din raionul Bîr- 
lad formează o 

singură familie unită, puter
nică. Ținînd seama de acest 
fapt, se poate spune, pe bună 
dreptate, că gospodăria colec
tivă de aici este tînără. Oa
menii au pornit cu hotărîre 
să obțină încă din primul an 
al colectivizării întregului sat 
rezultate cît mai bune în 
munca de consolidare econo
mică și organizatorică a gos
podăriei colective. Colectiviș
tii mai vechi au de acum o 
experiență bună ; ceilalți, 
mai noi, sînt abia la început. 
Și unii și alții însă, sînt pre- 
zenți în zilele acestea la 
muncă acolo unde gospodăria 
are nevoie de forțele și price
perea lor. In această gospo
dărie își desfășoară activita
tea și un mare număr de ti
neri colectiviști — peste 200. 
Le-am făcut zilele trecute o 
vizită la locurile lor de 
muncă. In grajdurile care a- 
dăpostesc 35 de vaci, 98 de 
juninci și vițele, i-am găsit 
pe tinerii îngrijitori Gheorghe 
Paralei, Nicolae Jimbu, Du
mitru Postolache. Elena No
vac. Gheorghe Paralei și E- 
lena Novac au fost timp de 
zece zile la un curs de cali-

fic’are la „Casa Agronomului" 
din Iași. Jimbu și Postolache 
n-au fost încă, dar se vor 
duce. De ce n-au fost ? Ei au 
intrat doar de puțină vreme 
în colectivă. Gospodăria are 
nevoie aici de oameni pri- 
cepuți, cu dragoste de mese
rie. Ei doi au cerut să lucreze 
aici și organizația U.T.M. i-a 
recomandat condei.orii gospo
dăriei. După str ,:nța cu 
care au muncit din prima zi 
în care au pășit pragul co
lectivei au dovedit că au „la 
suflet" treburile ei, avutul ei, 
și vor să-l facă să crească 
rapid. Dar să trecem mai de
parte.

De la oraș, de la Bîrlad, a 
sosit azi un transport de 
materiale de construcții. In 
tînăra 
înălțate 
grajduri 
taurine, 
vagoane 
pentru 
descarcă repede, cu grijă, le 
rînduiesc — stive, stive. 
Care sînt colectiviști mai 
vechi, care mai noi ? Toți 
muncesc cu același elan.

De-a lungul unei tarlale, 
cu pămînt „ca untul" se 
brăzdează cu canal. Lungimea 
— un kilometru, lățimea — 8 
metri, adîncimea, cu pămîn- 
tul scos de la săpături, — 3 
metri. Pe aici își vor croi 
albia o parte din apele care

gospodărie trebuie 
rapid : sediul, două 

a cîte 100 capete 
un pătul pentru 15 

porumb, o magazie 
cereale. Tinerii le

se revarsă în fiecare primă
vară din rîul Bîrlad. Prin ca
nalul care se sapă acum vor fi 
salvate de la inundații 70 
hectare de teren bun pentru 
grădina de legume sau pen
tru porumb, un izvor de în
semnate venituri pentru gos
podăria colectivă. Din cei 
75.000 de metri cubi care tre
buie dislocați, mai sînt cîteva 
sute. A fost o acțiune prin 
care s-a verificat din primele 
zile forța marii familii unite. 
La chemarea organizației de 
partid și a consiliului de con
ducere colectiviștii au răs
puns în masă, și cei mai 
vechi și cei mai noi. In frun
te au fost comuniștii. Organi
zația U.T.M. i-a mobilizat pe 
toți tinerii. Vasile Iftene, pre
ședintele colectivei, ne-a spus: 
„Au muncit bine. Sincer să 
fiu, nici nu bănuiam d? ce 
sînt în stare tinerii. Vă rog 
să notați măcar numele cîtor- 
va utemiști: Mircea Pîslaru, 
Ion Tobuș, Vasilica Hamza, 
Maricica Popa, Aglaia Hamza...

Care dintre ei sînt vechi 
sau noi colectiviști ? Asta 
n-am mai întrebat. Toți au 
răspuns cu aceeași însuflețire 
la prima lor îndatorire — 
munca.

Acolo unde e mai mare ne
voie de munca lor, alături de 
vîrstnici, sînt și tinerii. I-am 
întîlnit pe semănători, la 
construcții, la săparea cana-

lului, la grajdul de vite, la 
grădină, la ferma de păsări. 
Toate sînt sectoare de produc
ție tinere, unele abia la în
ceput. Ele trebuie să se dez
volte însă mult încă din acest 
an în care s-a încheiat colec
tivizarea întregului sat, a ra
ionului, a regiunii.

Reușita acestei bune mobi
lizări a tuturor tinerilor co
lectiviști la muncă se explică 
printr-o vie activitate desfă
șurată de organizația de bază 
U.T.M., sub conducerea orga
nizației de partid. Recent, 
după intrarea în colectivă a 
ultimelor familii, s-a stabilit 
definitiv planul de producție. 
Organizația U.T.M., cerînd 
sprijinul organizației de 
partid, a ținut o adunare ge
nerală deschisă la care au 
luat parte toți tinerii colecti
viști. Referatul prezentat și 
discuțiile purtate au subliniat 
necesitatea ca fiecare tînăr 
să participe cu regularitate 
la muncă, să contribuie cu 
toate forțele sale la consoli
darea economică a gospodă
riei colective, să meargă să 
lucreze acolo unde are nevoie 
de el gospodăria colectivă (în 
sectorul zootehnic, la grădina 
de legume, la cîmp) să res-' 
pecte cu strictețe disciplina 
socialistă a muncii. Hotărîrile

N. BARBU
(Continuare în pag. a 3-a)
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Un prețios 
mese noile 
socialiste din partea gospodă
riilor colective cu o bogată 
experiență tiștigată de-a lun
gul anilor. Zilnic, președinții 
și brigadierii gospodăriilor co
lective multimilionare din 
Hărman, Hălchiu, Bod, Feldi- 
oara, Cristian, Moșna. Aței. 
Șeica Mare, Laslea, Codlea și 
din alte unități fruntașe, se 
deplasează in gospodăriile co
lective recent înființate unde, 
împreună cu noile consilii de 
conducere, organizează munca 
pe brigăzi și echipe. Gospo
dăriile agricole de curind în
ființate sint de asemenea spri
jinite de gospodăriile agricole 
de stat pentru a-și crea, 
ferme de animale, vii și livezi. 
G.A.S. din Dumbrăveni, de 
pildă, a livrat în aceste zile 
150 porci pentru reproducție 
și 10 tăurașl, urmind ca pînă 
la sfîrșitul anului să pună la 
dispoziția noilor gospodării 
colective încă 320 de porci 
de

Marți 20 martie 1962
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Guvernul R. P. Romîne 
a recunoscut de drept 
Guvernul Provizoriu 
al Republicii Algeria

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, Ion Gheorghe Maurer, a adresat următoarea telegramă 
președintelui Guvernului Provizoriu al Republicii Algeria, Bea 
Youssef Ben Khedda:

Domnule președinte,
Am luat cunoștință cu vie bucurie despre acordul dintre Gu

vernul Provizoriu al Republicii Algeria și Guvernul francez, 
cu privire la autodeterminarea Algeriei ca stat independent, 
suveran și la încetarea războiului în Algeria.

Vă rog să-mi permiteți, domnule Președinte, ca în numele 
poporului romîn, al Guvernului Republicii Populare Romîne și 
al meu personal, să felicit călduros poporul algerian, Guver
nul Provizoriu al Republicii Algeria și pe dv. personal, pentru 
această mare victorie în lupta pentru independență și suverani
tate națională.

Această victorie constituie o contribuție de seamă la cauza 
măreață a lichidării definitive a colonialismului și a consolidă
rii păcii în lumea întreagă.

Guvernul Republicii Populare Romîne, exprimînd sentimen
tele de prietenie ale poporului romîn față de poporul algerian, 
declară că recunoaște de drept Guvernul Provizoriu al Repu
blicii Algeria și își exprimă dorința de a stabili cu el relații di
plomatice. Guvernul romîn este încredințat că relațiile priete
nești existente între poporul romîn și poporul algerian, se vor 
dezvolta multilateral în interesul ambelor țări.

Guvernul și poporul romîn urează din toată inima guvernu
lui și eroicului popor algerian succes în construirea statului na
țional independent și suveran, în crearea unei economii pros
pere și a unei culturi înfloritoare.

embrii unei grupe 
de studenți sea
mănă cu un echi
paj care-și con
duce nava pe toa
te meridianele și 
paralelele univer

sitare, prin golfurile și mările 
explorate sau neexplorate 
încă ale științei... Fiecare 
din membrii acestui echi
paj are o viață proprie care 
se angrenează și se comple
tează aici, în mijlocul tovară
șilor de muncă, în colectiv. 
Fiecare ar putea constitui, în 
felul său, un erou de repor
taj. Fișele primilor trei dintre 
ei încep cu: Candid Marines
cu, Csillag Andrei, Sîmpălea- 
nu Lucian, cu toții studenți în 
grupa 141 din anul IV meca
nică dl Institutului politehnic 
din Cluj. Primul s-a născut în 
1930, în Munții Apuseni, a 
trăit aproape 2.200 de zile în 
țara flăcărilor hunedorene, ca 
muncitor și apoi ca tehnician; 
în 1958 a fost trimis la facul
tate și de atunci se află me
reu printre fruntași; de cu
rind a fost ales președinte al 
asociației pe facultate. Al doi
lea dintre ei, Csillag An
drei, născut cu cinci ani mai 
tîrziu într-o mahala dispărută 
a Clujului, are, de asemenea, 
la activ șase ani de produc
ție în uzinele Tehnofrig și 
Triumf din același oraș; as
tăzi este membru în comite
tul U.T.M. pe facultate și loc
țiitor de secretar... Cel de al 
treilea conspect biografic așa 
cum reiese el din carnetul de 
documentare, consemnează nu
mele lui Sîmpăleanu Lucian, 
născut în 1940, student din 
primul an al absolvirii exa
menului de maturitate, locții
torul secretarului U.T.M. pe 
an... Pe chipurile celor trei, 
vîrstele se citesc ușor dar ca 
tovarăși de muncă și prieteni, 
anii aici se confundă. Dacă

stai de vorbă cu ei, îți vor 
spune că membrii grupei 141 
duc o viață trepidantă, plină 
de dezbateri și schimburi de 
opinii pasionante, caracteris
tice muncii în colectiv; îți 
vor spune că în virtutea tre
cerii anilor de studenție, ei 
trec aici nu numai examenele 
sesiunilor ci și examenele di
ficile ale vieții. Nu mai de
parte detit în anul precedent, 
au avut de trecut un astfel de 
examen. Cazul lui Kaiser Ște
fan, rămas repetent, a frămîn- 
tat multă vreme pe cei 24 de 
tineri ai grupei... „Cîntărețul" 
institutului, apreciat și aplau
dat pe scenele clujene la in
terpretarea „Cîrmaciului* sau 
a „Clopotelor", modest și con
știincios la început, pe măsura 
evoluției succeselor s-a trans
format radical. Devenise afec
tat, încrezut, cu gesturi de 
vedetă, își ocolea colegii și îi 
trata cu o indiferență revoltă
toare. Relațiile lui de priete
nie se desfășurau pe alte co
ordonate și dacă l-ai fi între
bat atunci cu ce se ocupă, 
ți-ar fi răspuns desigur foarte 
senin: „Sînt artist și... și, în 
timpul liber, student". Intr-un 
astfel de moment l-a primit 
grupa 141 în rîndurile ei. Ce 
era de făcut ? Studentul Kai
ser Ștefan propus la început, 
pentru abaterile sale și rezul
tate slabe profesionale, la ex
matriculare, a fost totuși în
conjurat cu multă căldură de 
colectiv. Conștiința acestui tî
năr era timpul de bătălie pen
tru transformarea lui. Comu
nistul Marinescu, cel mai în

vîrstă dintre studenții grupei, 
a discutat mult și convingător 
cu el; la fel au făcut și cei
lalți colegi. L-au chemat în 
mijlocul lor ori de cite ori 
inițiau o acțiune obștească sau 
culturală, dincolo de orele de 
cursuri. Itinerarul acestei gru
pe nu se limita numai la bi
blioteci, laboratoare, amfitea
tre, ci el trecea prin marile 
săli de spectacole, prin expo
ziții, prin cele mai mari între
prinderi, uzine și șantiere din 
țară pe care le-au vizitat, prin 
atmosfera sărbătorească a reu
niunilor și spectacolelor stu
dențești, prin sălile de audiții 
muzicale etc... Și astfel, pe 
parcursul acestui vast itinerar, 
cunoscîndu-și și îndrăgindu-și 
colegii, conștiința lui Kaiser 
Ștefan s-a modelat, s-a trans
format... Treptat, treptat, ges
turile studiate în oglindă ale 
fostei „vedet.eM au făcut loc 
simplității și modestiei, iar tă
cerile penibile care urmau în
trebărilor la examene s-au 
schimbat în răspunsurile sigu
re și documentate ale noului 
student Kaiser Ștefan. E ade
vărat, sînt încă multe lucruri 
de îndreptat în felul de a fi 
al acestui tînăr, dar căldura 
cu care l-au înconjurat noii 
tovarăși de muncă sînt o ga
ranție pentru îndreptarea lui.

Chipul matur și expresiv al 
colegilor de grupă va rămine 
neșters și în memoria juveni-

7 tractoriști

ADRIAN DOHOTARU

(Continuare în pag. a 3-a)
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în

Noi cadre
mecanizatori 

regiunea iași
In stațiunile de mașini Și 

tractoare din regiunea Iași au 
venit să lucreze de curind 200 
de absolvenți ai școlilor pro
fesionale de mecanici agricoli 
din Bîrlad și Huși. Consiliile 
de conducere ale G.A.C. din 
Coarnele Caprei, Banca, Sirbi, 
Berezeni, Tirzii și din alte co
mune și sate in care ei vor 
munci s-au îngrijit să le cre
eze condiții corespunzătoare 
de muncă și de trai.

In actuala campanie agricolă 
și în gospodăriile agricole de 
stat din regiune va lucra wn 
număr sporit de tractoriști. In 
aceste unități au sosit de cu
rind 50 de mecanizatori, care 
au urmat Școala de mecanici 
agricoli de la Vaslui. Nume
roși alți tractoriști din G.A.S 
s-au înapoiat la unitățile lor 
după absolvirea cursurilor 
speciale organizate în centrele 
de școlarizare.

(Agerpres)

Intr-unui din laboratoarele Institutului agronomic din 
București.

Oameni de știință 
in mijlocul 

colectiviștilor
Peste 40 G.A.C. din regi

unea Dobrogea sînt îndrumate 
în activitatea lor de întărire 
și dezvoltare economică de 
Stațiunea agricolă experimen
tală Dobrogea. Stațiunea tri
mite în fiecare gospodărie co
lectivă cercetători care îndru
mă pe colectiviști în dez
voltarea celor mai potrivite 
ramuri de producție. Cu aju
torul lor în 60 de G.A.C. s-au 
organizat loturi demonstra
tive, cu o suprafață de peste 
700 ha, pentru culturi cerea
liere, hortiviticole și furajere. 
In aceste loturi, colectiviștii 
sînt îndrumați cum să aplice 
în practică cuceririle științei.

(Agerpres)

Cercuri 
ale „prietenilor teatrului"

Organizațiile U.T.M. din schele 
petroliere, rafinării și alte între
prinderi din regiunea Ploiești au 
inițiat în ultima vreme forme noi 
de antrenare a tineretului în ac
tivitatea cultural-artistică. La sche
lele petroliere Moreni, Boldești și 
Băicoi, la rafinăriile Ploiești și Te- 
leajen, la Uzinele „1 Mai" au 
fost înființate cercuri ale „priete-

nilor teatrului". Tinerii, membri ai 
acestor cercuri, vizionează împre
ună spectacole, organizează discu
ții pe marginea lor, se întîlnesc 
periodic cu oameni de teatru. în 
cadrul cercurilor sînt promovate 
noi talente pentru formațiile tea
trelor de amatori.

(Agerpres)

în vizita prin București
Peste 1.000 de ti

neri muncitori de 
la Uzinele de trac
toare, autocamioa
ne, „Rulmentul", fa
bricile „Partizanul 
Roșu", „Dezrobirea" 
și alte întreprinderi 
din Brașov au ple
cat duminică dimi
neața într-o ex-

cursie cu un tren 
special la București.

Bucureștiul a pri
mit, de asemenea, 
duminică vizita a 
încă 4.000 de oa
meni ai muncii ve- 
niți din Sibiu, Tg. 
Mureș, Pitești, Tîr- 
goviște, Azuga, Fi- 
eni, Bușteni și Si-

naia. în Capitală ei 
au vizitat Casa 
Scînteii, Piața Pa
latului R. P. Romî
ne, noi cartiere de 
locuințe muncito
rești, precum și 
Muzeul de Istorie a 
Partidului.

(Agerpres)

Fruntași 
în producție

La Combinatul siderurgic 
din Hunedoara și minele de 
fier Teliuc și Ghelar, 
mult de 2.000 de țineri 
fruntași în acțiunea de îm
bunătățire a calității produc
ției și de reducere a consu
mului de materii prime. Ti
nerii de la laminorul de 
profile de 650 mm de la Hu
nedoara, de pildă, folosesc în 
munca lor metoda de lami
nare a profilelor de oțel la 
toleranțe negative. Pe acea
stă cale ei au economisit, de 

și pînă 
j metal

la începutul anului 
acum, o 
din care 
ximativ 
realiere.

mai 
sînt

cantitate de 
se pot fabrica apro- 
50 de combine ce-

(Agerpres)

Micrometrul este un instrument de măsură de precizie. 

Bîrlad, care fac practică 

explicațiile necesare da 

Gh. Agache.

Elevi ai Complexului școlar din 

la Fabrica de rulmenți, primesc

la tînărul strungar

Foto : N. STELORIAM

Ani de-a rindul pe Ușa de evi
dență a familiei Rusu, socotitorul 
gospodăriei agricole colective din 
Agnita, regiunea Brașov, înscrie 
în jurul a 1.500 zile-muncă. De
sigur, toamnă de toamnă, belșugul 
se revărsa din plin în pătulele fa- 
atiliei. Trăia bine familia Rusu. 
Băieții erau harnici și pricepuți. 
Dar vezi, familia aceasta de ță
rani ascundea o ciudățenie care 
avea să iasă la iveală repede. La 
un moment dat unul din cei 12 
copii ai colectivistului Pantelie 

Rusu ș-a desprins din brigada de 
cîmp în care lucrau membrii fa
miliei și a lipsit din Agnita cam 
doi ani. S-a întors tractorist. Apoi, 
rînd pe rînd, încă cinci frați i-au 
urmat exemplul și s-au urcat unul 
după altul la volanul tractorului. 
Așa a luat naștere brigada de 
tractoare a celor 6 frați Rusu de 
la S.M.T. Agnita condusă de Ion.

Lucii nd vreme 
ogoarele a_ ,_____  ___ ,__
din Ruja, Proștea și Agnita, bri
gada a cîștigat o bogată experien
ță ; anul trecut a depășit planul 
cu 2.176 hantri și a economisit 
carburanți și piese de schimb în 
valoare de peste 79.000 lei.

La începutul acestui an, brigada 
a fost pusă în fața unei situații 
noi. Virgil Rusu a fost promovat 
ca șef al unei alte brigăzi de trac
toare. Brigada celor 6 frați însă 
nu s-a descompletat. Tractorul său 
a fost preluat de Mihai, mezi
nul familiei Rusu, calificat între 
timp.

încheierea colectivizării în raio
nul Agnita a pus în fața S.M.T.- 
ului sarcini sporite. De pildă, pla
nul lucrărilor agricole a crescut 
cu 26.000 hantri față de anul tre
cut. Au fost necesare noi mașini 
și tractoare, noi brigăzi. Conduce
rea stațiunii și-a îndreptat atenția 
spre tractoriști de nădejde. Din 
rindul fraților Rusu a fost recrutat 
acum un nou șef de brigadă — 
Gheorghe Rusu. La cererea sa, a- 
cesta a fost trimis să lucreze pe 
pămînturile încă neumblate de 
tractor ale tinerei gospodării agri
cole colective din satul Coveș.

In primăvara aceasta pe ogoare
le fără haturi ale raionului Agnita 
vor apare trei brigăzi conduse de 
trei din fiii bătrînului Pantelie 
Rusu. înainte de a răsturna pri
mele brazde ei s-au angajat să 
continue tradiția succeselor de 
Dină acum. Ion Rusu, șeful brigă
zii a cincisprezecea, și-a propus să 
depășească planul cu 2.600 hantri 
și să economisească 60.000 lei, iar 
proaspeții șefi de brigadă — Vir
gil și Gheorghe Rusu — s-au an
gajat să realizeze fiecare cîte 
1.000 hantri peste plan.

Exemplul acestor destoinici trac
toriști, a căror faimă a făcut 
înconjurul raionului, este urmat de 
numeroși tineri. Anul acesta 100 
de tineri din noile gospodării co
lective vor lucra ca tractoriști în 
satele lor.

îndelungată pe 
gospodăriilor colective

N. DĂSCĂLESCU
Corespondentul Agerpres

Instalații
pentru producerea

Recent în unele fabrici din 
sectorul materialelor de zidă
rie, au fost montate instalații 
pentru producerea de blocuri 
de zidărie după o tehnologie 
modernă. Pînă la sfîrșitul a- 
nului, aceste întreprinderi vor 
livra colectiviștilor peste 4 
milioane de asemenea blocuri, 
din care se pot construi graj
duri pentru adăpostirea a 
circa 30.000 de bovine.

(Agerpres)



mbunătățirea calității produselor 
constituie un criteriu de bază în 
întrecerea socialistă ce se desfă
șoară pentru îndeplinirea anga
jamentelor luate de colectivele 
întreprinderilor gălățene in lumi
na Directivelor C.C. al P.M.R.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii și-au stabi
lit în acest sens sarcini și termene precise. 

Calitatea produselor este determinată în- 
tr-o mare măsură de cunoștințele, de ni
velul de calificare al celor ce realizează 
produsele respective.

Tehnica nouă pătrunde azi din ce în ce 
mai mult în toate compartimentele economiei 
noastre naționale. Noțiunea de tehnică nouă 
este o noțiune dinamică în virtutea progre
sului necontenit al științei și tehnicii. Pentru 
a ține deci pasul cu introducerea tehnicii 
noi, pentru a face față cu succes sarcinilor 
privind ridicarea calității produselor, tinerii
--------------- —----------- ★

trebuie să învețe, să-și însușească în per
manență cunoștințele noi.

Se spune adesea, și nu fază temei, că teo
ria fără practica nu poate obține succese, că 
între ele trebuie să tie o unitate puternică. 
Experiența arata însă că nici practica nu se 
poate dezvolta fără teorie. însușirea de cu
noștințe tehnice noi, pentru a ajuta practica, 
pentru ca realizările producției să fie la un 
inalt nivel tehnic, este cu atît mai necesara 
la tineri, deoarece ei se află la începutul 
drumului în meserie.

Cunoscînd Influența pe care o exercită ni
velul de calificare asupra calității produse
lor, multe organizații U.TJ4. din întreprinde
rile orașului Galați, sub conducerea organi
zațiilor de partid, ajută organizațiile sindica
le, conducerile întreprinderilor, în acțiunea 
de ridicare a calificării profesionale desfă
șurată în rindul muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor.

L'llIIIICIIIMIl L'lllinillll
O îndatorire principală

a tinerilor muncitori
olectivul de mun
că al Șantierului 
Naval Galați și-a 
luat în întrecerea 
socialistă angaja
mente importante 
pe linia îmbună

tățirii calității navelor, a 
creșterii productivității mun
cii și obținerii de economii. 
Noi ne-am angajat astfel ca 
în 1962 să extindem sudura 
automată și semiautomată cu 
4.000 m liniari mai mult față 
de anul 1961, să introducem 
sudarea în mediu de bioxid de 
carbon a cel puțin 1Q.OOO m 
liniari și să realizăm econo
mii în valoare de 1.250.000 let 
Sînt sarcini mari, importan
te, la realizarea cărora colec
tivul nostru, sub conducerea 
comitetului de partid, a por
nit cu toată hotărîrea.

Comitetul de partid ne-a 
arătat că datoria principală a 
organizației U.T.M. este să 
ducă în permanență o susți
nută muncă politică în rindul 
tinerilor, să-i mobilizeze la 
cursuri și alte forme de ridi
care a calificării pentru a-și 
îmbogăți continuu cunoștințe
le profesionale, pentru înde
plinirea planului de producție 
și ridicarea calității produse
lor.

Organizațiile U.T.M. din 
șantierul nostru folosesc mul
te căi în vederea realizării a- 
cestor sarcini. în adunările 
generale U.T.M., de pildă, se 
organizează adesea discuții, se 
prezintă referate privind ca
litatea produselor și se arată, 
totodată, cu exemple din Se
care loc de muncă, legătura 
strînsă care există între cali
tate și calificare. Un astfel de 
referat s-a ținut, de exemplu, 
la secția mașini unelte de că
tre tînărul inginer Mibai 
Pungaci.

Multe organizații U.TJl din 
șantier folosesc, de asemenea, 
în munca de mobilizare a ti
nerilor în producție posturile 
utemiste de controL Nu exis
ta raid organizat de aceste 
posturi în care să nu se cer
ceteze calitatea lucrărilor exe
cutate de tineri. Și mai întot
deauna cînd o lucrare este fă
cută la un slab nivel tehnic, 
aceasta este și rezultatul unui 
scăzut nivel de calificare, de 
pregătire profesională- Ir. ga
zetele posturilor apare astfel

care țin legătura permanentă 
cu biblioteca centrală, biblio
tecile volante fi responsabilii 
culturali sindicali pentru a 
afla ce-ar mai dori tinerii să 
citească, pentru a le recoman
da cărți noi. Mulți tineri de 
la noi sint pasionați cititori ai 
literaturii de specialitate și în 
jur de 800 frecventează cu re
gularitate biblioteca tehnică. 
Sudorul Gh. Berescu, de pil
dă, a consultat de la începu
tul anului și pînă acum mai 
mult de 20 de lucrări tehnice.

Din experiența organizației U. T. M. 
de la Șantierul Naval Galați, în mobilizarea 
tinerilor la continua pregătire profesională

pregnant această legătură, li 
se demonstrează ..pe viu” ti
nerilor că realizarea unei pie
se de bună calitate implică o 
calificare cit mai înaltă.

La noi, la șantierul naval, 
sînt organizate multe forme 
de ridicare a calificării pro
fesionale. Sint înainte de toa
te 27 cursuri la care participă 
peste 1.600 muncitori. Organi
zarea acestor cursuri a fost 
făcută pe ateliere, fiecare 
fiind împărțite in couă cate
gorii : forma I-a cuprinde ca
tegoriile 2-4. iar a doua cate
goriile 5-7 de salarizare. De o 
mare popularitate se bucură, 
de asemenea, așa-numita 4is- 
tă a noutăților”, care are 
scopul să informeze operativ 
muncitoru. tehnicienii și ingi
nerii cu noutățile tehnicii din 
ramura noastră industrială. 
Aceste ..liste” se împart prin 
ateliere, se afișează, se citesc 
la stația de radioamplificare.

Existe apoi un colectiv de 
ingineri tineri și tehnicieni

Tinerii tint ajutați în îmbo
gățirea cunoștințelor profe
sionale și de faptizl că in Se
care secție se țin periodic con
ferințe tehnice. In total de 
la începutul anului și pînă 
acum, s-au ținut în șantier cir
ca 20 conferințe de speciali
tate cum ar fi ^Combaterea 
corozhmii la nave”. _Automa- 
tizarea tăierii pe cale oxiace- 
tlenică prin copiere” etc.

Acțiunea de ridicare a cali
ficării profesionale, folosind 
forme multiple și variate, con
tribuie la dezvoltarea gustului 
și interesului tinerilor pentru 
citit, le creează vederi mai 
largi, putința de a interveni 
cu idei creatoare, noi, în des
fășurarea procesului de pro
ducție. Aceasta este dovedită, 
printre altele, de larga mișca
re a inovațiilor în rîndul ti
nerilor. Avem în șantier pes
te 100 tineri muncitori reali
zatori de inovații și raționa
lizări- Lăcătușul Icx* Parșcr 
a realizat de prldâ o usoTațae

unele 
ocupă 
admi- 
califi-

Mulți dintre tinerii pe care-i vedeți în fotografie, și care 
participă cu regularitate la cursurile de ridicare a califi
cării, sînt fruntași ai secției sculerie de la Ș.N.G., și dau 

produs© de bună calitate.

Raidul nostru prin citeva întreprinderi din Galați 
privind ridicarea calificării tinerilor

care aduce peste 18.000 lei 
economii anual. Barbu Mir
cea și I. Iordănescu, o inova
ție care aduce peste 47.000 lei 
economii anual.

Trebuie arătat însă că în 
acțiunea de ridicare a califi
cării organizațiile U.T.M. de 
la noi mai au încă de făcut 
multe lucruri. Adesea, 
organizații U.T.M. se 
prea mult de aspectele 
nistrative ale ridicării 
carii uitînd faptul că datoria 
lor principală este de a 
desfășura, înainte de toate, o 
muncă politică educativă. Ele 
trebuie să dezvolte, prin mij
loacele ce le stau la îndemînă, 
interesul tinerilor pentru teh
nică. pentru știință, atitudinea 
înaintată față de însușirea te
meinică a meseriei alese.

Ing. MIRCEA PICIORUȘ 
responsabil cu problemele 

producției și calificării 
in Comitetul U.T.M.

— Ce faceți pentru 
ridicarea calificării, cum 
v-au ajutat cursurile de 
ridicare a calificării în 
munca pentru îmbună
tățirea calității produse- 
lor?

Am pus aceas*ă între
bare ’a trei tmeri mun- 
cifor; ce fa Uzina me- 

ca» că dri GalFr 'a*ă
'e :

Fruntași 
în pregătirea 
pi ofesională

Cum se desfășoară

ION TALABA 
muncitor turnător 

Uzina mecanică

w-

GH. FORȚU
laminorist — Uzina de tablă 

subțire

ȘTEFANA CUSĂTURĂ 
țesătoare — întreprinderile 

textile din Galați

VALERIU ȚUCHEL 
sudor — Șantierul Naval 

din Galați

cursurile
» msdu secțn sie 
Urinei de rablă 
subțire există țr-a- 
ocwpare peutru 
ridicarea emzatssĂ 
a calificării tineri
lor. Astfel. tn uri

na, fu fiecare secție funcțio
nează cursuri de ridicare • 
calificării pe meseru ca: la
mina tori, cuptorari, decept
ion, zincuitori, electricieni, lă
cătuși. strungari și altele. în 
total există 33 de cursuri ia 
care participă 423 de tineri 
muncitori. In afară de aceștia, 
262 de tineri sint elevi la 
școala medie serală. pentru 
care, în acțiunea de ridicare a 
calificării, se pune mai mult 
accent pe literatura tehnică de 
specialitate recomandată prin- 
tr-o tematică specială, întoc
mită de cabinetul tehnic și di
fuzată acestor tineri.

Dar să vedem cum se des
fășoară o lecție la un curs de 
ridicare a calificării, la lami
norul IV, de pildă.

Aici, cursurile de ridicare a 
calificării sînt organizate pe 
schimburi, îneît fiecare di» 
cele 3 ture, participă la acest 
curs o dată la trei săptămîrâ, 
în schimbul de dimineață. Una 
din lecțiile audiate de curind 
a fost cea referitoare la mo
dul în care variază rezisten
ța și elasticitatea cilindrului 
de laminare în funcție de tem
peratură.

Lectorul a 
despre acest 
demonstrații
torul coordonatelor și a unor 
schițe. în acest fel, lecția fiind 
însoțită de grafice, de diferi
te schițe, este mai ușor înțe
leasă de tineri. La o altă lec
ție predată tinerilor de la a- 
cest laminor, lectorul Debu 
Traian a explicat cursanților 
pe larg despre calitatea oțelu
rilor. Cum era firesc, nu 
toți cursanții au înțeles de la 
bun început această problemă. 
Dar comunistul Debu Traian 
i-a întrebat, a discutat din nou, 
a revenit asupra neclarități
lor.

La fel se procedează și la 
cursurile de ridicare a califi
cării care se țin la secția ga
zogene, la laminorul I, la cele 
la care participă 
electricienii.

Se face însă 
cru peste tot în
nă ?. Faptele dovedesc că nu.

vorbit tinerilor 
lucru, le-a făcut 
la tablă, cu aju-

lăcătușii și

același lu- 
această uzi-

răspund 
întrebare

descurc și ma: greșeam 
uneori, di nd lucru d» 
calitate s.'abă. La cursul 
de ridicare a calificării 
Qt s-a vorbit despre a- 
ceste stasuri și acum 
știu să caut în e*e pen
tru a afla cotele precise 
cu adaosuri și *o^ere^e 
de prelucra-e pen-ru 
piesele forja-e a 
sau matrrfate. I

ridica necontesvf 
ca&carea nu —ă fatitez 
sm* la orari. Frecvea- 
«ez bnbicâeca și coesc 
(ărp -er* ce. —vi; ®e- 
-e. o- eije*e-.a vo- 
cnomor nai ia v-ZnSă» 
o» &ne pregătii-

nbe-

de cap cu rebuturile. 
La o lecție de la cursul 
de ridicare a calificării 
ni s-a vorbit desDre di
ferite metode înaintate 
de turnare. Cutiile amin
tite, noi le turnam prin 
s sternul sifon. „Ce ar fi— 
ne-am zis noi după lec
ție — să schimbăm 
s sternul de turnare V*.

asta am făcut. Am 
schimbat metoda — tur
năm prin partea de sus 
a tomei și acum pro- 
ce“--! de rebuturi a 
scăzut muă.

LAfYAND

CONSTANTIN BOfcOE! 
— turnător : G1 ce 
str'nsă ere legătura din
tre calificare și calitate, 
cît de mult influeațează 
una pe cealaltă ! lată 
un exemp'u: lucrez la 
cutii cwj ace auto
mate CJ.R. Nu știu cum 
se întîmplă, dar mai în
totdeauna aveam bătaie

IZU 
super : AL s-a înf.mplat 
aoesea sâ sudez pe o 
lungime de un metru, să 
zicem. Nu știam de ce, 
dar întotdeauna după 
sudură trebuia ca altci
neva să piardă timp 
pentru ca să îndrepte 
lucrarea respectivă.

Eu eram convins că 
nu greșisem cu nimic 
dar lucrarea pe care o 
sudam tot se curba. La

o lecție a cursului de 
ridicare a calificării ni 
s-a vorbit o dată des
pre diferite metode noi 
de sudură și despre 
tensiunile care iau naș
tere . cu acest prilej în 
corpul materialului su
dat. Ni s-a explicat, de 
pildă, în ce constă me
toda de sudură în „pas 
de balerin" și în ce 
cazuri se aplică ea. De
sigur că am aplicat-o și 
eu cînd am avut de su
dat pe o porțiune mai 
lunga. Am sudat o po*- 
T-une de cîțrva cen- 
ttmetri, iar alta am lăsat-o 
liberă, am sudat apoi o 
altă porțiune ș.a.m.d. 
După aceea am trecut 
să sudez acele porțiuni 
rămase libere din prima 
trecere. Mare mi-a fost 
satisfacția la sfîrșit cînd 
am văzut că lucrarea 
nu s-a mai curbat, că a 
ieșit un lucru de cali
tate.

B. IORDACHE

Cartea tehnică est» un ajutor de preț în ridicarea califică iii. Iată de ce maistrul Gh.
Potolea. de la Uraa mecanică, îndrumă p« tineri să citească literatura de specialitate 

— garanție siguiă pentru a da lucrări de bună calitate.
Fotografiile : O. PLECAN

în plan da
La întreprinderea de construc

ții orășenești (I.C.Or.) din 
Galați lucrează numeroși 

tineri.
Organizațiile U.T.M. au spri

jinit măsurile luate de conducerea 
întreprinderii în privința calificării 
tinerilor, i-au mobilizat la cursuri'e 
de calificare, au analizat felul în 
care ei își însușesc cunoștințele 
predate. Drept urmare, a crescut 
nivelul calitativ al lucrărilor exe
cutate pe șantier, multe din a- 
cestea primind la recepție califi
cativul „bineu și „foarte bine".

Dar oare învățătura trebuie să 
se termine odată cu luarea car
netului de lucrător calificat ? De
sigur că nu.

în planul de muncă al comite
tului .
s-au prevăzut și măsuri pe linia 
ridicării continue a calificării ti
nerilor. Comitetul U.T.M. a stabilit

să mobilizeze pe tineri la cele 12 
cursuri de ridicare a calificării 
care erau prevăzute să se creeze. 
Cursurile urmau să cuprindă 
peste 400 tineri.

Toate acestea sînt bune. In plan 
sînt prevederi frumoase și 
utile. Dar in realitate ? In realitate 
nu s-a întreprins nimic pentru în
făptuirea propriilor propuneri tre
cute în plan. Conducerea între
prinderii n-a înființai cursurile, 
iar comitetul U.T.M. nu a stăruit, 
lăsînd lucrurile în voia soar-

U.T.M. pe întreprindere,

ai Comitetului 
că »u așteptat să 

___ ,______  pe un front larg 
și atunci să se ocupe organizațiile 
U.T.M. de ridicarea calificării ti
nerilor. Or, din contră, firesc ar 
fi fost ca în perioada cînd, din 
pricina timpului nefavorabil nu se 
pute? lucra intens pe șantiere.

membri 
motiveazăU.T.M. 

înceapă lucrările

„Barometrul"
calității

oate că în nici un 
loc nu se vede 
mai bine ca la 
rampa de control 
cît de mare este 
influența califică
rii asupra calității

produselor, legătura strinsa 
dintre calificare |i calitate. 
Rampa este, și noi așa obiș
nuim să-i spunem, un adevă
rat „barometru" care ne indi
că întotdeauna cu precizie, 
după calitatea produsului, dacă 
muncitoarea care l-a executat 
are sau nu o calificare cores
punzătoare.

O mare parte dintre tinerele 
ce lucrează la secția țesătorie 
unitatea A, a întreprinderii 
noastre au o bună calificare 
și acest lucru îl constatăm și 
la rampa de control cînd ne 
trec prin mîini, zeci și zeci de 
mii de metri de țăsături de 
calitate superioară.

Avem la țesătorie două tine
re ! Fulger Vasilica și Lungu 
Aneta. Noi ne-am obișnuit de 
multe luni ca tot ce primim 
de la aceste tinere să fie nu
mai de calitatea întîia. De ce 7 
Pentru că sînt preocupate con
tinuu de ridicarea calificării 
lor profesionale. Lungu Aneta 
este, de pildă, la liceul seral. 
Acolo învață cu sîrguință, și 
cunoștințele căpătate ti folo
sesc și în producție. Fulger 
Vasilica se preocupă, ' 
menea, de ridicarea 
măiestrii profesionale. O vezi 
adesea citind, cărți tehnice, în- 
trebind, cerind sfatul munci
torilor mai in vîrstă. Ea e 
preocupată continuu pentru 
a-și însuși tot ce apare nou în 
meserie, pentru a-și 
velul profesional.

Zilele trecute s-a 
«n lucru la noi, la 
care demonstrează foarte clar 
cum lipsa de calificare are ur
mări dăunătoare asupra cali
tății produselor. Tînăra Ene

de ase-
propriei

ridica ni-

întimplat 
țesătorie.

Vasilica a dat zeci de metri 
de țesături cu defecte.

Ene Vasilica putea să evite 
aceasta. Dar cu o condiție: să 
aibă o calificare superioară, să 
stăpinească temeinic meseria^ 
Or, la ea nu se vede intere* 
sul pentru a-și ridica necon* 
tenit nivelul profesional.

Eu cred că la unii șefi da. 
secție, maiștri, la unii membri 
ai comitetelor U.T.M. din sec-t 
ții există concepția greșită că 
pentru operațiunile de țesui 
nu trebuie să ai o înaltă spe- 
cializare. Sînt de ajuns cîteva 
luni de calificare — zic ei —* 
și. meseria e învățată, munci* 
toarea trece singură la războ
iul de țesut și lucrează. Reali
tatea dovedește că și țesătoarele 
trebuie să învețe în perma
nență, să-și îmbogățească și 
să-și lărgească orizontul de 
cunoștințe profesionale. Și s-ar. 
putea face multe aici.

înainte de toate, eu cred că 
ar trebui înființate de că
tre conducerea întreprinderii 
cursuri permanente de ridicare 
a calificării, pe grade de pre
gătire, cu o durată de 6—10 
luni așa cum sînt în toate în
treprinderile țării. Inginerii și 
tehnicienii noștri ar putea sa 
pregătească pentru aceste 
cursuri o programă analitică.

S-ar putea apoi organiza 
mai multe conferințe tehnice, 
să se aducă mai multe cărți 
referitoare la meseriile noas
tre. Și ce este mai esențial, 
cred că comitetul U.T.M. tre
buie să pună un mai mare ac
cent pe difuzarea cărții tehnice 
în rîndul tinerilor pentru că la 
noi se citesc încă puține ase
menea cărți. Ar fi bine, de a- 
semenea, dacă s-ar organiza 
mai des și mai sistematic 
schimburi, de experiență, de
monstrații practice.

ELENA HORODINSCHI 
controloare de calitate 
întreprinderile textile 

Galați

l
’s4

in realitate ba
să se fi organizat o intensă activi
tate de pregătire profesională a 
tinerilor.

Este știut că o calificare temei
nică are urmări directe asupra 
calității lucrărilor.

Discutam cu membri ai comite
tului U.T.M. asupra acelor direc
ții unde se simte necesitatea strin
gentă a ridicării calificării profe
sionale, adică acele direcții unde 
calitatea lucrărilor mai lasă încă 
de dorit.

— Uite, spuneau ei, pe șantie
rele Țiglina I, II ca și pe celelalte 
se pune foarte serios problema 
calității lucrărilor instalațiilor sani
tare ; la fierarii-betoniști proble
ma întrebuințării raționale a fier- 
betonului, la parchetari, mozai
cari, faianfari îmbunătățirea cali
tății lucrărilor de finisaj.

Intr-adevăr, așa este. Aceasta se 
întîmplă însă și din cauză că, 
după ce tinerii respectivi au obți
nut o calificare, organizațiile 
U.T.M. nu s-au mai interesat pen
tru ca ei să se perfecționeze in 
continuare, să învețe, să citească, 
să-și ridice necontenit calificarea 
profesională. Nu s-a cerut sufi
cient în această privință sprijinul 
conducerii administrative, al mai
ștrilor și inginerilor.

In întreprinderea de construcții 
orășenești din Galați există sufi
ciente condiții pentru ca organi
zațiile U.T.M. să pornească de 
urgență la mobilizarea unui mare 
număr de tineri pentru a-și ridica 
pregătirea profesională.

1 BODEA

în întreprinderi ale orașuluiaidul organizat
Galați a scos în evidență că în multe locuri 
tinerii obțin rezultate bune în producție, în 
îmbunătățirea calității produselor drept ur
mare firească a nivelului înalt de calificare 
pe care-1 au, a strădaniei lor continue pentru 
perfecționarea profesională, pentru însușirea 

temeinică a meseriei. Este de evidențiat activitatea meri
torie ce se desfășoară în acest sens în multe secții de la 
Șantierul Naval Galați, de la Uzina de tablă subțire, 
Uzina mecanică și altele.

Există însă întreprinderi (LC.Or., LT.G., de pildă) unde, 
deși lucrează numeroși tineri care au nevoie să-și ridi
ce calificarea, deși mai sînt de asemenea unele rămîneri 
în urmă privind calitatea, s-a făcut încă puțin, insufi
cient de către organizațiile U.T.M. în această direcție.

Se observă uneori la unele organizații U.T.M. din locu
rile amintite și din altele o preocupare mai mult sub 
aspectul administrativ față de ridicarea calificării profe
sionale a tinerilor. Este desigur greșit ca organizațiile 
U.T.M. să se ocupe, în primul rînd, de acest aspect.

Organizațiilor U.T.M. le revine în această privință, ca 
sarcină de prim ordin, desfășurarea unei munci politice 
temeinice în rîndul tinerilor pentru ca aceștia să-și ri
dice continuu nivelul profesional. Ele sînt datoare în a- 
ceastă lumină să urmărească și să ia măsuri pentru o 
bună frecvență a tinerilor la cursuri, să cerceteze felul 
în care își însușesc tinerii cunoștințele, să desfășoare 
muncă politică pentru a dezvolta la tineri pasiunea pen
tru tot ce e nou în tehnică. Organizațiile U.T.M. sînt 
de asemenea, datoare să colaboreze cu conducerile între
prinderilor, cu organizațiile sindicatului pentru o bună 
desfășurare a acțiunii de ridicare a calificării, pentru ca 
toți tinerii să fie cuprinși în această acțiune.

Desfășurînd muncă politică susținută în rîndul tineri
lor pentru a-și ridica nivelul profesional aceștia vor 
contribui în și mai mare măsură la îmbunătățirea cali
tății produselor, la îndeplinirea planului de producție al 
întreprinderii la toți indicii.

4
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Brigadieri colectiviști
la școală-

/^n ziarul local, o informa
ție anunța că la G.A.C. 
„Vasile Roaită" din co

muna Poiana Mare, de p? 12 
ha de grădină s-au obținut 

,venituri în valoare de 511.000 
lei. Ceea ce înseamnă 42.583 
lei la ha. In continuare, infor
mația releva meritele deose
bite ale brigadierului legumi
cultor Emil Lăjea în buna or
ganizare a muncii în acest 
important sector al gospodă
riei. După cum a declarat 
Lăjea, multe din succesele 
obținute se datoresc cunoș
tințelor căpătate de el la 
cursurile organizate la Stați
unea experimentală legumi
colă Ișalnița.

Și acesta nu este singurul 
exemplu.

lată de ce și de dată aceasta 
gospodăriile agricole colec
tive și-au trimis cu încredere 
oamenii la Ișalnița să ‘ 
la cursurile de pre
gătire a brigadierilor 
legumicultori. In mo
mentul de față bri
gadierii din 46 de 
gospodării învață aici. 
Se așteaptă acum să 
mai sosească încă 
din.alte 34 gospodării, 
niț&țărani colectiviști 
podăriile mai vechi care 
acumulat de pe acum o expe
riență în sectorul legumicol, 
sînt veniți însă și colectiviști 
din noile G.A.C.

— In aceste condiții — ne-a 
spus inginerul Lemeni — noi 
am pus un accent deosebit pc 
munca practică, concretă. în- 
grijindu-ne să lucrezj și să 
studieze împreună un colecti
vist mai vechi, cu experiență 
în sectorul legumico'. și unul 
sau doi colectiviști noi, fără 
experiență.

Unul dintre colectiviștii cu 
experiență este și tovarășul 
Vasile Mămăligă, brigadier le
gumicultor la G A.C. „Drumul 
lui Lenin" din comuna Șimi- 
an, raionul Tr. Severin El 
are de pe acum 4 ani de tind 
lucrează în acest sector. In 
anul care a trecut gospodăria 
a obținut un venit de 220.000 
lei de pe 32 ha. de grădină.

— Și aceasta — spuns ei — 
pentru că noi am muncit în 
grădină după cum am apucat. 
Acum îmi dau seama că fără 
eforturi prea mari, de pe a- 
ceeași suprafață de teren noi 
putem obține venituri de trei 
ori și chiar patru ori mai 
mari.

Cu toate acestea, la școala, 
Vasile s-a dovedit un om Pri
ceput și cu aptitudini în me
seria sa, un om care a acu
mulat în multe privințe o ex
periență valoroasă pe care a 
împărtășit-o cu drag și celor
lalți. Am să dau în această 
privință un singur exemplu. 
In legumicultura o importanță 
deosebită o au răsadnițele. 
Construite din seînduri de 
brad ele sînt însă foarte costi* 
sitoare și încarcă prețul de 
cost. Vasile a renunțat la 
stindurile de brad. A săpat o 
groapă în care a pus gunoi 
de grajd peste care a așter
nut stratul necesar de pămînt, 
iar la suprafață a ridicat doi 
pereți din coceni de porumb 
bine bătuciți peste care a Pus 
geamurile răsadniței.

O astfel de răsadniță a 
construit Vasile și la școală.

— Răsadnița aceasta — a ex
plicat el — are mai multe a-

învețe

vantaje: Primul, că nu ne 
costă nimic sau aproape ni
mic. Al doilea, păstrează mai 
bine căldura și umiditatea ne
cesare plantelor.

Dar cite asemenea exemple 
nu mai pot fi date din activi
tatea acestui curs care se află 
abia la început. Cu oricare 
dintre cursanți ai discuta, 
descoperi la ei interesul și 
dragostea de a învăța cit mai 
mult și, dacă se poate, cit mai 
repede, pentru ca gospodăria 
lor să prospere, să se întă
rească, să poată produce pen
tru piețele orașelor cantități 
cit mai mari de legume.

L-am cunoscut la acest curs 
și pe Ion Ghiță, brigadier le
gumicultor la G.A.C. din satul 
Moreni, comuna Cetate. In 
anul care a trecut gospodăria 
lor a avut 28 ha de grădină. 
Au cultivat ceapă, ardei, co-

— Oricit ne-am străduit noi 
nu am putut obține roșii tim
purii. La noi se coceau toc
mai prin august. Și aceasta 
pentru că semănăm in răsad
nițe împrăștiind sămința fără 
nici o noimă și nu pe rinduri 
ca aici. Planta creștea deasă, 
se înăbușea, rămînea plăpin- 
dă. Și apoi, nici nu făceam 
repioatul. Pe timp noi plan
tam cite două și chiar trei fire 
la un cuib. Din cauza asta nu 
aveau hrană 
dezvoltau tare 
ta era slabă.

In legătură 
am mai aflat 
merită și el reținut. Cu cite- 
va zile în urmă a venit le res
ponsabilul cursului și i-a ce
rut voie să dea o fugă jnnă 
acasă:

— Numai o zi, tovarășe in
giner.
- De

însemnări de la cursul 
de legumicultura de pe lingă 

Stațiunea experimentală Ișalnița

O delegație de activiști de partid

Sînt ve- 
din gos- 

au

nopidă ?i altele. Au obținut 
un venit de 851.000 lei.

— Anul acesta — ne-o spus 
el — noi am planificat să ob
ținem un venit de 1.200.000 
lei. Cred că înlăturind cit era 
din greșelile făcute anul tre
cut, și de care mi-am dat sea
ma încă din prima slptâ- -i 
de școală, putem obține veni
turi și măi mari.

tn jurul nostru se făcuse un 
cerc mare de colectiviști Cei 
mai mulți înscriși in toamna 
anului trecut sau In ar - an 
in G.A.C. Invitați si judece 
totul pini mai ieri la nivelul 
micii lor gospodării indivi
duale, aveau acum dintr-o dată 
in față problemele majore pe 
care le ridică marea producție 
agricolă. Și aici totul trebuie 
învățat cu atenție, cu răbdare, 
cu migală chiar. Gospodăriile 
care i-au trimis la școală le 
vor încredința 
mai importante 
nomice. Iată de 
multă atenție 
Ion Ghiță:

unul din cele 
sectoare eco- 
ce ascultau cu 
cuvintele lui

ce, ce s-a intim plat ? 
— Păi, cu roșiile. 

O să facem și acum 
greșeala de anul tre
cut. Mă duc doar să 
explic oamenilor 
cum și tn ce fel să 
procedeze și mă în
torc imediat.

Și despre aceste cercuri or
ganizate la Stațiunea experi
mentală legumicolă Ișalnița 
s-ar mai putea spune încă 
multe lucruri. Colectiviștii în
vață aci cum să organizeze 
mai bine munca tn sectorul 
legumicol pentru a putea ob
ține producții din ce în ce mai 
mari.

— Programul unei zile se 
compune din 8 ore de muncă 
practică in grădină, o oră de 
notat în caietul de practică 
cit se poate de amănunțit, lu
crările efectuate în ziua respec
tivă și o oră de teorie in dome
niul legumicultura sau Pr<>" 
tecț^i fantelor.

Neîndoielnic că după ce se 
vor întoarce in gospodăriile 
colective p vor începe munca 
și despre acești oameni se vor 
putea scrie cuvinte de laudă 
pentru producțiile mari obți- 
nwe, pentru veniturile însem
nate aduse gospodăriilor co
lective.

cu Ion Ghiță 
un lucru care

suficientă, se 
greu, iar re col*

a plecat în Uniunea Sovietică

în P. I) Germana

R. D. Germane la

Foto ; I. CUCU

Perspectiva unei
vacanțe bogate

Iși perfecționează calificareași frumoase

tru a studia experiența orga
nizațiilor P.S.U.G.

Au fost de față la plecare, 
în Gara de Nord, membri ai

clasei de instrumente 
la Școala populara de 
artă din Craiova.

partid.
Au fost prezenti membri ai 

Ambasadei 
București.

Cițiva au cei 60 de elevi 
ai 
de

trimestru li se a/ă- 
de firesc, altele 
vacanței. „Ce vom 
vom petrece zilele

P. ISPAS

La muncă,
Oltenia,

care ni
Vieru, 

regional

în gospodăria colectivă
(Urmare din pag l-a)

luate cu această ocazie prevăd 
sarcini concrete pentru fie
care tînăr în parte; comite
tului U.T.M. îi revine datoria 
să analizeze periodic, cu toată 
seriozitatea, în ședințele sale 
felul în care se îndeplinește 
fiecare angajament. S-a pre
văzut concret și ce se va dis
cuta la adunările generale 
viitoare : „Toți tinerii colecti
viști — în fiecare zi la mun
că", „La lucrările agricole de 
primăvară — în primele rîn- 
duri".

Organizația U.T.M. are însă 
de rezolvat și alte sarcini 
deosebit de importante. De 
exemplu, încă de pe acum, 
organizația U.T.M. ar trebui 
să se orienteze asupra cîtorva

Barul „Scînteia tineretului"
i 'organizează în cinstea aniversării 

a 40 de ani de la crearea Uniunii 
Tineretului Comunist din Rominia 

un

CONCURS 
pentru cele mai bune reportaje, 
portrete, însemnări, informații 

și fotografii
Participanțli la concurs sînt chemați să scrie des

pre entuziasmul cu care generația noastră luptă pen
tru îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al 
IlI-lea al partidului, despre participarea tineretului 
în fabrici, uzine, mine, șantiere, stațiuni de mașini 

tractoare și gospodării agricole de stat la între- 
Werea socialistă pentru realizarea unor produse de 

calitate superioară, pentru creșterea producției și 
productivității muncii, pentru reducerea prețului de 
cost.

Invităm participanții la concurs să reflecte în lu
crările lor contribuția tinerilor de la sate, mobilizați 
de organizațiile U.T.M., sub conducerea organizațiilor 
de partid, la consolidarea economică-organizato- 
rică a gospodăriilor colective, dragostea cu care 
muncesc tinerii colectiviști în toate sectoarele de acti
vitate.

Acțiunile de muncă patriotică, manifestările cultu- 
ral-artistice și sportive ce se organizează în cinstea 
celei de-a 40-a aniversări a U.T.C., la orașe și sate, 
eroismul în muncă, atitudinea înaintată a tinerilor 
față de muncă și învățătură sint, de asemenea, teme 
despre care sînt chemați să scrie participanții la 
concurs.

La concursul nostru pot participa tineri din toate 
domeniile de activitate, corespondenți voluntari, 
tineri muncitori și colectiviști, ingineri, tehnicieni, 
cadre didactice, elevi, studenți, membri ai cercurilor 
literare etc.

Cele mai bune materiale vor fi publicate.
La încheierea concursului se vor acorda premii și 

mențiuni.
Materialele pentru concurs vor ii trimise pînă la data 

de 2 mai a.c. pe adresa: Redacția ziarului „Scînteia 
tineretului". Piața Scinteii nr. 1 București, cu mențiu
nea: „Pentru concurs".

tineri, care să fie recomandați 
să lucreze la fermele de vaci 
și păsări. Acestea se vor dez
volta mult; va fi nevoie, deci, 
de noi îngrijitori de animale. 
Cultivarea în rîndul tinerilor 
colectiviști a dragostei față de 
această frumoasă și impor
tantă meserie trebuie să 
constituie una din preocupă
rile importante ale organiza
ției de bază U.T.M. Este nece
sar. de asemenea, să se stabi
lească de pe acum măsurile 
care să asigure participarea 
activă a tinerilor la construc
ția adăposturilor pentru ani
malele proprietate obștească 
și la celelalte obiective prevă
zute în planul gospodăriei co
lective.

In general, este necesar ca 
organizația de bază U.TJtf. 
din G.A.C. Zorleni să intensi
fice munca politică de educare 
a tinerilor colectiviști în spiri
tul dragostei față de gospodă
ria colectivă, al respectării 
disciplinei socialiste a muncii, 
în scopul creșterii continue a 
contribuției lor la consolida
rea gospodăriei colective.

elevi 
loca-

elevi

Se apropie deci zilele vacan
ței. Discuțiilor firești despre bilan
țul unui nou 
IurS, tot ații 
despre zilele 
face, cum ne
acestei vacanțe, ce locuri vom mai 
vedea fi ce cunoștințe noi vom 
acumula l" La cele mai multe din 
școli toate acestea au fost discu
tate în organizația U.T.M. sau de 
pionieri Din răspunsurile care 
s-au dat acestor întrebări, din cele 
ce s-au hotărît, se desprinde, ca 
o trăsătură generală pentru elevii 
și pionierii din regiunea 
pasiunea drumeției.

De altfel cifrele pe 
le-a dat tovarășa Elena 
activistă a Comitetului
U.T.M. Oltenia, sint edificatoare.

Din toate raioanele regiunii* 
mai bine de 10.000 de elevi și 
pionieri vor vizita Muzeul proce
sului ceferiștilor și petroliștilor 
din Craiova. Al fi 2.000 de 
și pionierii vor vizita diferite 
lilăfi din țară.

Aproape 30.000 de
și pionieri vor face diferite ex
cursii în interiorul regiunii viZlfîriiT 
printre altele schela petrolieri 
„Țicleni", Combinatul de indus
trializare a lemnului de la Tg. Jiu* 
Întreprinderea minieră Bătțeni, 
gospodării agricole colective și 
de stat, SJHJ.-uri etc.

Evident că acțiunile ce vor fi 
organizate in timpul vacanței de 
primăvară nu se reduc numai la 
drumeții — cu toate ca 
ocupă un loc important, 
elevii școlilor medii din 
se vor organiza cluburi cu
gram special pe Ungă cluburile 
întreprinderilor. Aici, elevii se 
vor întilni cu activiști de partid 
șl de stat, vor organza seri lite
rare, închinate eroilor U.T.C., vor 
pregăti și prezenta spectacole ar
tistice, vor dansa, vor face sport.

acestea
Petfru 

regiune 
un pro-

Grădinițe sezoniere

1 PETRU

pentru copiii colectiviștilor
Pentru a asigura colectivi

stelor condițiile necesare de a 
lua parte la lucrările agricole, 
aproape 200 G.A.C. din regiu
nea Crișana au organizat gră
dinițe sezoniere. în alte 150 
G.A.C. au luat ființă grădi
nițe cu program redus. Aici 
își vor petrece timpul, sub 
supravegherea educatoarelor,

peste 14.000 de copii ai colecti
viștilor — număr de aproape 
două ori mai mare decît în 
anul trecut. în vederea înce
perii activității grădinițelor 
sezoniere au fost pregătite 
localurile, mobilierul și lenje
ria necesară.

(Agerpres)

întrecerea
Simbătă și dumi

nică s-au desfășurat 
la Slănic, regiunea 
Ploiești, într-una din 
galeriile minei de 
sare, aflată la peste 
150 m. sub pămtnt, 
etapa finală a Cam
pionatului republi
can de micromodele 
pe anul 1962.

Zborul micromo- 
delelor construite din 
lemn de balsa, 
paie și microfilm, au 
oferit un spectacol 
de o rară frumusețe. 
Urmărite cu încor
dare, de către concu- 
renți și spectatori, 
ele au urcat în vi
raje ca niște greți 
oase libelule pînă a- 
proape de „tavanul" 
salinei, aflat la zeci 
de metri înălțime.

Duminică seara a părăsit 
Capitală, îndreptîndu-se spre 
Moscova, o delegație de acti
viști ai Partidului Muncitoresc 
Romîn, condusă de tov. 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.M.R. Delegația va stu
dia experiența organizațiilor 
Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice.

La plecare, în Gara de Nord, 
delegația a fost condusă de

tov. N'icolae Ceaușescu, mem
bru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.R., de 
membri ai C.C. al PMR. și' 
activiști de partid.

Au fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

Plecarea unui grup de activiști ai P.O.

de activiști ai
Muncitoresc Ro-

î de tov. Florian
membru al C. C. ___ ... ___ r ______
prim-secretgr a) C.C. al P.M.R. și7 activiști de 

orășenesc Bucu- 
a plecat du-

Partidului 
min, condus 
Dănălache, 
al P.M.R,, . i 
Comitetului 
rești al P.M.R., 
minică dimineața spre Berlin. 
Grupul de activiști va face o 
vizită în R. D. Germană pen- (Agerpres)

conducerea organiza
ției de partid, la Combinatul 
de îngrășăminte azotoase de 
la Roznov se acordă o aten
ție deosebită pregătirii profe
sionale a muncitorilor. Orga
nizația U.T.M. îndrumă spre

Muncitorii, inginerii și teh
nicienii de la G.A.S. Segarcea, 
regiunea Oltenia, desfășoară 
în aceste zile o muncă intensă 
pentru îngrijirea semănături
lor de toamnă. Pînă în pre
zent, pe o suprafață de 700 de 
hectare s-au administrat peste 
85 de tone îngrășăminte chi
mice.

Pe unele parcele semănate 
cu g/îu, unde s-a acumulat 
prea multă apă, s-au luat mă
suri pentru înlăturarea ei. 
Fruntași în aceste acțiuni sînt 
brigăzile de mecanizare com
plete nr. 1, 2 și 3, tractoriștii 
Manda Dumitru, Tomța Vasile, 
precum și utemiștii Brebenoiu 
Dumitru, Manea Nicolae și 
alții.

LEPADATU ilie
ing. agronom

cursurile de ridicare a califi
cării în meserii-e de operatori 
chimiști, mecanici, laboranți, 
electricieni etc. numeroși ti
neri. Pînă acum, numai la 
cursul pentru electricieni au 
fost recomandați 80 de tineri. 
La cursurile de ridicare a ca
lificării profesionale, care vor 
funcționa anul acesta, vor fi 
cuprinși circa 1900 de tineri.

O altă formă de ridicare a 
calificării profesionale este Ș*

calificarea tinerilor la locul 
de muncă. Maiștrii Ioan Teo- 
dorescu, Gh. Roman, șeful de 
echipă Constantin Ursu și al
ții îi ajută pe tinerii care lu
crează ca mecanici de pompe 
și la exploatarea rețelei de 
apă industrială să-și îmbogă
țească continuu cunoștințele 
profesionale.

Utemiștii contribuie 
la crearea livezii 

G. A. C.

TEODOR STAVAR 
mecanic

Orașul nostru devine tot mai frumos
De la mare distanță se văd 

siluetele svelte ale blocurilor 
de locuințe cu mai multe eta
je date recent in folosință lo
cuitorilor din DrăgășanL Ora
șul a fost racordat la siste
mul energetic național. Cen
trul, mai multe străzi, și o 
parte din magazine sint ilu
minate cu neon. Au fost ter
minate lucrările de canalizare, 
s-au asfaltat străzi, s-au pa
vat altele. Zilele acestea, va fi 
dat în folosință un tinemato- 

Noi cadre pentru
Acum 

Centrul
restier Rîmnicu Vil- 
cea a dat produc
ției cea de-a doua 
promoție de mai
ștri pentru exploa
tările forestiere,

graf modern cu peste 300 de 
locuri. Au fost construite ma
gazine în stil modern, între 
care și unul cu autoservire. 
De mai multe ori pe săptămâ
nă. drăgășănenii au posibili
tatea să vizioneze spectacole
le date la casa de cultură (și 
ea nou construită) de către di
ferite formații muzicale, tea
trale sau de către artiștii ama
tori din oraș.

OPRIȚA CONSTANTIN 
profesor

Nu de mult, în adunarea 
deschisă a organizației de 
partid din G.A.C. Moldova 
Veche s-a hotărît ca pe o su
prafață de 12 hectare din raza 
comunei să se planteze pomi 
fructiferi. Primii care s-au an
gajat să lucreze la crearea 
viitoarei livezi au fost comu
niștii Vlada Milevoievicl, Mita 
Georgevicl, Mița Momirovici 
și alții.

Urmindu-le exemplul, ute- 
miștii Jiva Obretcovici, Sto- 
ianca Grozdenovici și alții 
s-au angajat să planteze și să 
întrețină fiecare cite 7 pomi 
pînă la primul rod.

DUMITRU FELEA 
tehnician

Simpozion

industria forestieră
cîteva zile 

școlar fă
din 33 de

a- 
la

formată 
absolvenți.

Tot în luna 
ceasta va merge 
unități, ocoale sil
vice și întreprin
deri de construcții 
forestiere, prima 
promoție formată

din 21 tehnicieni 
silvici care se vor 
ocupa de ameliora
rea terenurilor de
gradate și corecția 
torenților.

NAE NĂICĂ
corespondent 

voluntar

Luni seara, la Casa 
prieteniei romîno-sovietice 
A.R.L.U.S., a avut loc simpo
zionul : „Contribuții ale sa- 
vanților romîni și sovietici la 
progresul medicinei contempo
rane".

Au vorbit: prof. univ. dr. 
Ion Făgărășanu, membru co
respondent al Academiei R. P. 
Romine, prof. univ. dr. Tibe- 
riu Spărchez, prof. univ. dr* 
Ion Mesrobeanu, director ad
junct științific al Institutului 
Cantacuzino.

Postul utemist de control de la sculeiia Uzinelor de strunguri din 
vitrina a calității. Aici, se expun piese de cea mai buna calitate, 
membrii postului Hențiu Cornelia, Mihailo viei Gh. și Kovacs Francisc 

constatările făcute în timpul ultimului raid organizat.

Arad aro și o 
In fotografie: 

discutînd despre

Foto: L CUCU
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republicană a aeromodeliștilor
La întreceri au 

participat 45 aero- 
modeliști, din 12 re
giuni ale țării, ma
eștri ai sportului și 
numeroși tineri a- 
flați pentru prima 
dată la un campio
nat republican. Pro
bele au constat din 
trei lansări, cotîn- 
du-se timpul cel mai 
bun stabilit, iar lupta 
pentru titlul de cam
pion în categoria 
micromodele, pe ci
nul 1962, a început 
din primele clipe ale 
concursului, pînă tn 
momentul tind cro- 
nometrele au înre
gistrat ultimele star
turi.

Merită să fie subli
niată comportarea 
echipei regiunii Mu-

reș-Autonomă Ma
ghiară, formată în 
majoritate din tinere 
talente, care de-a 
lungul concursului 
au demonstrat un 
dezvoltat spirit de 
luptă colectivă pen
tru obținerea victo
riei în concurs. Ea 
s-a clasat pe primul 
loc, cu un total de 
2484 secunde cîști- 
gînd cupa oferită de 
Federația Sportului 
Aviatic și Radioama
tor. Pe locul II s-a 
situat echipa regi
unii Cluj, cu 1696 se
cunde, urmată de e- 
chiva regiunii Plo
iești cu 1611 secunde

In clasamentul in
dividual, pe primele 
locuri s-au situ
at : maestrul spor-

tului Hints Otto 
— asociația sportivă 
l.L.E.F.O.R Tg. Mu
reș. cu 17*21” ; Bo- 
loni Francisc — din 
aceeași asociație cu 
14'32" ; Constantin 
Săndulescu — asocia
ția sportivă „Tehno- 
metal" Cluj, cu 
13'45”

Surpriza concursu
lui a constituit-o ten
tativa de record 
executată de maes
trul sportului Hints 
Otto. Micromoclelul 
cîntărea numai 0,75 
grame. Și tentativa 
a reușit. Micromo- 
delul a zburat 20'05”. 
Nou record, republi
can.

y. TONCEANU

«■

(Agerpres)

re
producție
(Urmare din pag l-a)

Returul campionatului categoriei A 
la fotbal

în mijlocul unui interes general, 
duminică a reînceput campionatul 
categoriei A de fotbal. Două din 
echipele fruntașe ale fotbalului 
nostru — Steagul Roșu Brașov și 
Steaua București — au debutat cu 
succes în noul sezon compefifio- 
nal, obfinînd victorii în deplasare. 
In timp ce Steagul Roșu a învins 
la Cluj cu 3—1 (1—0) pe Știinfa 
revenind din nou pe primul loc 
a| clasamentului, formafia bucu- 
reșteană Steaua a întrecut echipa 
Petrolul cu 3—2 (3—1). *

Jucînd în deplasare Rapid a fă
cut joc egal 1—1 (1—1) cu Mi-

nerul Lupeni. Au înscris Ozon și 
Olteanu. Un rezultat valoros a rea
lizat și Dinamo Pitești, terminînd 
nedecis (2—2 (2—2) în Capitală • 
cu Dinamo, De remarcat că, la un 
moment dat, fotbaliștii din Pitești 
conduceau cu 2—0. Tot în Capi
tală, pe stadionul Giulești, Pro
gresul a cîștigat cu 4—1 (1—1) 
întîlnirea cu Jiul. La Timișoara, 
Știinfa a învins greu pe Dinamo 
Bacău, înscriind un singur gol prin 
Mifaru, iar la Arad, U.T.A. a în
trecut clar cu 3—0 (1—0) pe Me
talul Tîrgoviște.

(Agerpres)

PE SCURT
• Duminică seara, pe pati

noarul artificial din Capitală, 
echipele de hochei pe gheață 
ale orașelor București și Berlin 
s-au întîlnit în meci revanșă. 
Jucînd mai bine în ultima 
parte a meciului, hocheiștii 
germani au repurtat o meri
tată victorie cu scorul de 4-3 
(1-1, 1-2, 2-0).

• Turneul de box rezervat 
pugiliștilor din categoriile mij
locie, semigrea și grea s-a în
cheiat duminică seara la Hu
nedoara cu o mare surpriză.

Neînvins în ultimii 3 ani in 
țară, campionul republican la 
cat. grea V. Mariuțan (Di
namo) a pierdut la puncte în 
fața lui M. Ghiorghioni (Cor- 
vinul).

• Echipa „Slavia" Sofia a 
ciștigat prima grupă semifi
nală a „Cupei campionilor 
europeni" la volei feminin. 
In ultimul meci, voleibalis
tele bulgare au învins cu 3-0 
(13, 15, 15) pe Legia Varșovia.

(Agergr.es)

lului Teban loan, acest „Don 
Carlos* al grupei, mereu și 
mereu îndrăgostit... Atît Sîm- 
păleanu, Marinescu sau Csil- 
lag cit și Ileana Ranca, Agos- 
ton Zoltan sau Lungu Iulian* 
membri ai acestui echipaj 
fruntaș care nu se împacă cu 
mediocritatea, cu notele 5 
și 6 pe care viitorul inginer 
Teban loan le înscria în car
netul de student, l-au criticat 
și l-au ajutat mereu. Distratul 
lor coleg n-a înțeles însă mul
tă vreme să iasă din limitele 
acestor calificative care îi ca
racterizau foarte plastic și 
felul de viață. Se pare însă că 
ultimele examene l-au trezit* 
și simpaticul „Don Carlos" iși 
dobîndește acum un certificat 
din ce în ce mai bun pentru 
producție...

Și astfel, viața grupei 141, 
trece hotărită, „cu toate pînze- 
le sus“ pe coordonatele cele mai 
firești spre producție. Uneori* 
seara, în orele de proiecte* 
tind fiecare stă aplecat dea
supra viitoarelor mașini, gîn- 
durile lor trec mai departe de 
raporturile schițelor din față. 
Lungu Iulian desenează me
reu, cu o pasiune de artist, 
profilul unor minunate rache
te și nave cosmice ; Lucian 
Simpăleanu descoperă că un
deva angrenajele unei mașini 
complicate se pot simplifica 
in ajutorul productivității și 
propune această idee pentru 
o lucrare intr-un cerc științi
fic; Agoston Zoltan visează 
un proiect nou de mașină al 
cărui vuiet îl ascultă deja în 
memorie cu satisfacția cu care 
a ascultat nu de mult concer
tul pentru vioară al lui Beet
hoven, interpretat de Oistrah... 
Pasiunea pentru muzică, pen
tru complexa armonie a apa
ratelor cosmice, spiritul ino
vator al acestor tineri dau 
proiectelor întinse pe planșe, 
aripi și fantezie. Studentul 
nou este un om complex. Via
ța lui interioară se împlineș
te, capătă profunzime aici in 
mijlocul tovarășilor de studiu 
cărora le împărtășește fiecare 
gînd, fiecare vis. Aici se de
săvârșesc caracterele viitorilor 
constructori ai socialismului 
și comunismului, în aceste 
grupe^ de studenți, în aceste 
„brigăzi fruntașe" la învăță
tură. Producția îi va prelua pe 
acești tineri visători, neobo
siți, entuziaști, cu brațele des* 
chise.

Agergr.es


La centrul de votare nr. 52 din circumscripția electorală Frunze-Moscova a venit să 
voteze N. S. Hrușciov Telefoto ; TASS

pentru rezolvarea
problemei dezarmării

- Poporul sovietic - 
a votat pentru victoria

comunismului, pentru pace

D
i|g ei uminică, la ora 6 
”1 II dimineața, primii 
’ || alegători din Mcs-

1
ill

cova și-au făcut 
intrarea în sec
țiile de votare. La 
acea oră, în Ex
tremul Orient, în 

insula S-ah alin, la Petro-pav- 
lovsk-Kamciatka, la Vladivos
tok și Habarovsk alegerile în
cepuseră de mult.

întreaga Țcrră a Sovietelor 
a votat și fiecare buletin in
trodus în urne însemna încă 
un vot pentru pace, pentru 
succesele viitoare ale țării, 
pentru construirea comunismu
lui. Realizările cu care Uniu
nea Sovietică a întîmpinat 
marea sărbătoare a alegerilor 
sînt impresionante. Ele au fost 
subliniate în cuvîntarea rosti
tă de tovarășul Nikita Hruș
ciov la întâlnirea cu alegătorii 
din circumscripția electorală 
Kalinin din Moscova care s-a 
desfășurat vineri 16 martie.

în cursul dimineții de dumi
nică am vizitat cîteva centre 
de votare din capitala Uniunii 
Sovietice. La una din aceste 
secții am fost martorul unor 
clipe emoționante. însoțită de 
un grup de tineri a venit să 
voteze Elena Stasova, mem
bră de partid din 1898, care 
se numără printre întemeie
torii Partidului comunist. Elena 
Stasova a fost tovarășă de 
luptă a lui Vladimir Iilici Le
nin. Viața ei este un exemplu 
viu de slujire a comunismuiuL 
Alegătorii au recunoscut-o, au 
înconjurat-o cu dragoste si 
i-au făcut o manifestație de 
caldă simpatie. La aceeași 
secție, nr. 74, a votat și Olga 
Morohova, tînără muncitoare 
de la Uzina „Krasnîi proletari* 
care nu de mult a primit o 
locuință nouă în acest cartier.

Am avut prilejul să vorbesc 
ieri cu numeroși tineri la cen
trele de votare. Unii votau 
pentru prima oară și erau min
ări că se prezentau în fața 
urnelor în asemenea zile isto
rice în viața poporului sovie
tic. Foarte mulți studenți ce la 
Universitatea „Lomonosov* cu 
împlinit ieri 18 ani.

în listele unora dintre secții
le de votare peste 90 la sută 
din alegători au fost tineri. 
Este vorba de stațiunile de 
cercetări arctice situate din
colo de linia polară, d9 mem
brii expediției sovietice din 
Antarctica, de marinarii care

se aflau în larg pe vapoarele 
comerciale sovietice. De altfel, 
conform hotărîrii Comisiei e- 
lectorale centrale, avioane și 
elicoptere speciale au asigu
rat legătura neîntreruptă cu 
centrele de votare îndepărta
te. în trenurile de distanță lun
gă cum este, de pildă cel care 
leagă capitala sovietică de 
Vladivostok s-au organizat 
secții speciale de votare.

Dar să revenim la Moscova.
La centrul de votare de la 

Combinatul „Trihgornaia ma- 
nufaktura" votanții, în majori
tatea lor, erau muncitorii și

muncitoarele acestei uriașe 
întreprinderi a Moscovei. Am 
făcut aici cunoștință cu Elena 
Ivanovna Menșicova, veterana 
combinatului. Prima oară în 
viața ei a votat tot aici cu a- 
proape 40 de ani în urmă. Pe 
atunci candidatul fabricii era 
.Vladimir Ilici Lenin.

Multe centre de votare din 
Moscova au fost organizate în 
școli. Elevii comsomoliști au 
luat asupra lor amenajarea 
sălilor.

La studioul de televiziune 
am urmărit in caisul zilei 
transmisii directe pe cablu 
din dilente crase ale Uniu
nii Sovietice. La Leningrad, în 
orașul în care au luat ființa 
pentru prima dată în istoria 
lumii Sovietele muncitorilor, 
soidaților și țăranilor, camere
le de televiziune au fost insta
late pe bordul istoricei nave , 
, Aurora14. Aici, în sala muzeu
lui vasului, s-a organizat un 
centru de votare. Aici au votat 
marinari, turiști veniți la Le
ningrad, din diverse orașe so
vietice.

La Comisia electorală centra
lă a Uniunii Sovietice soseau 
telegrame care arătau că în 
numeroase centre de votare de 
pe cuprinsul țării sovietice toți 
cetățenii înscriși în listele e- 
lectorale au votat încă din 
primele ore ale dimineții.

Ziua alegerilor a constituit 
o sărbătoare a întregului po
por, o manifestare a unității 
de nezdruncinat a poporului 
sovietic în jurul Partidului co-

munist și al guvernului sovie
tic, o strălucită expresie a 
profundului democratism al 
orînduirii sovietice.

„Votînd pentru candidași 
blocului comuniștilor și celor 
iară de partid, sublinia azi 
„PRAVDA" în articolul său de 
fond, poporul .sovietic a vo
tat pentru traducerea în viață 
a hotărîrilor istorice ale ce
lui de ai XXÎI-lea Congres al 
P.C.U.S. și a prevederilor mă
rețului Program de construire 
a comunismului, pentru întă
rirea patriei sovietice, pentru 
consolidarea păcii în lumea 
întreagă".

★
La ora cînd transmit aceste 

iînduxi, Comisia centrală elec
torală a făcut cunoscut că 
la alegerile din 18 martie au 
participat 139.947.206 alegători 
sau 99,95 la sută din cei în
soriși în liste. Pentru candidații 
în Sovietul Suprem al U.R.S-S. 
au votat în circumscripțiile 
electorale pentru alegerile în 
Sovietul Uniunii 99,43 la sută 
și în circumscripțiile electo
rale pentru Sovietul Naționa
lităților — 99,14 la sută din a- 
legătorii care s-au prezentat 
la vot.

AL. STARC
Moscova, 19 martie 1962

Conferința de presă a lui V. A. Zorin
GENEVA 19 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 19 mar
tie, V. A. Zorin, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., a organizat la Casa 
Presei din Geneva o conferin
ță de presă.

Comitetul celor 18 state, a 
arătat V. A. Zorin într-o de
clarație făcută la începutul 
conferinței de presă, a trecut 
la înfăptuirea sarcinii ce i-a 
fost trasată de Adunarea Ge
nerală a O.N.U.

Proiectul sovietic de tratat 
cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală — a subliniat 
V. A. Zorin — constituie o 
bază favorabilă pentru lucră
rile Comitetului celor 18. Fi
rește că delegația sovietică 
este de acord ca în timpul 
examinării acestui proiect să 
fie examinate și alte propuneri 
urmărind rezolvarea proble
mei dezarmării generale și to
tale, inclusiv propunerile 
S.U.A.

Delegația sovietică, a spus 
în continuare V. A. Zorin, 
consideră de asemenea că pa
ralel, fără însă să se preju
dicieze pregătirea tratatului 
cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală, pot fi exami
nate în cadrul Comitetului 
măsuri care să contribuie la 
destinderea încordării inter
naționale și la rezolvarea cu 
succes a problemei dezarmării 
generale și totale și care pot 
fi înfăptuite încă înainte de 
încheierea tratatului de dezar
mare.

In ce privește însă proble
ma încetării experiențelor cu 
arme nucleare, a subliniat în 
continuare vorbitorul, delega
ția sovietică este gata să con
simtă la constituirea unui sub
comitet alcătuit din reprezen
tanți ai U.R.S.S., S.U.A., An
gliei și Franței pentru a con
tinua eforturile în vederea 
realizării unui acord în acea
stă problemă.

Firește, dacă Franța nu va 
fi de acord să participe la tra
tativele în problema experien
țelor, vom accepta participarea 
a trei puteri — Statele Unite, 
Anglia și Uniunea Sovietică.

După aceea V. A. Zorin a 
răspuns la întrebările cores
pondenților.

După ce s-a răpuns unei 
întrebări a corespondentului 
din Washington al ziarului 
„New York Times", corespon
dentul ziarului „Pravda" a 
cerut să se comenteze aserțiu
nile unei serii de ziare occi
dentale, între care „New York 
Times", care afirmă că prin 
înfăptuirea primei etape a 
planului sovietic „țările ocri-

Comitetul celor 18
în a doua săptămînă 

de lucru

Vizita delegației parlamentare
romine în

DJAKARTA 19 (Agerpres) 
— Continuîndu-și vizita in 
Indonezia, delegația Marii A- 
dunări Naționale a R.P. Ro
mine a vizitat timp de două 
zile orașul și regiunea Djok
jakarta. In ziua de 16 martie, 
după primirea făcută oaspeți
lor la aeroport de către pre
ședintele Adunării Populare 
Locale, Siswosumarto și de 
către ceilalți reprezentanți ai 
autorităților, delegația a vizi
tat casa memorialâ a eroului 
național indonezian Diepone- 
goro și vestitul templu budist 
Borobudur din apropierea ora
șului.

Indonezia
In ziua de 17 martie dele

gația a vizitat un institut de 
cercetări pentru industria de 
țesături imprimate, după care 
s-a îndreptat spre Universi
tatea Gadjah Mada, unde a 
fost intimpinată de președin
tele Universității și de nu
meroși profesori. In aceeași 
seară, la Djokjakarta, după 
vizionarea unui spectacol de 
dansuri javaneze organizat 
in cinstea delegației, a avut 
loc o intUnire intre membrii 
delegației romine și reprezen
tanții Adunării Populare lo
cale.

GENEVA 19. - De la tri
misul special Agerpres N. 
Puicea: Conferința Comitetu
lui celor 18 state pentru de
zarmare de la Geneva a in
trat luni în cea de-a doua 
săptămînă de lucru.

Primele zile ale lucrărilor 
conferinței au fost dominate 
de cîteva „evenimente ma
jore" : prezentarea de către 
ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., Gromîko, a pro
iectului sovietic de tratat cu 
privire la dezarmarea gene
rală și totală ; discursul 
rostit vineri de primul ora
tor neutru, ministrul Aface
rilor Externe al Braziliei, 
Dan tas, care, potrivit aprecie
rilor agenției France Presse 
„asupra a două puncte im
portante—încetarea experien
țelor nucleare în atmosferă 
fără inspecție internațională 
și crearea de zone denuclea- 
rizate — a susținut teze 
te apropiate de pozițiile 
vieți ce“ și conferința de 
să pe care a ținut-o 
V. A. Zorin, locțiitor al 
nistrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., în cursul căreia, 
în numele delegației sovie
tice, a formulat noi propu
neri constructive pentru re
glementarea problemei dezar
mării și, îndeosebi, pentru a
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REZULTATELE ALEGERILOR DIN ARGENTINA
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BUENOS AIRES 19 (Ager- 
pres). — La 18 martie, în Ar
gentina s-au desfășurat ale
geri în 19 provincii.

Rezultatele provizorii ale a- 
legerilor arată că în cadrul 
Camerei Deputaților numărul 
locurilor partidului lui Fron- 
dizi scade de la 102 (dintr-un 
total de 198) la 75, și că în 10 
din cele 14 provincii în care 
au fost aleși guvernatori, ale
gătorii au dat voturile opozi
ției. Rezultatele alegerilor sînt 
oglinda dezacordului păturilor 
largi populare față de .politica 
guvernului, politică ce și-a 
găsit expresia în sporirea de
pendenței față de imperialis
mul S.U.A., în agravarea si
tuației economice și mai ales 
în subordonarea față de dic
tatul S.U.A. în problema cu- 
bană, ceea ce a dus la rupe
rea relațiilor diplomatice cu 
Cuba. Agenția United Press 
International afirmă că „pen

tru unii votul a însemnat o 
alegere între Frondizi și Fidel 
Castro44. Rezultatele au fost e- 
locvente. In provincia Buenos 
Aires, care numără aproape o 
treime din populația întregii 
țări, a fost ales ca guvernator 
Andres Framini, conducător 
sindical, care s-a pronunțat 
împotriva amestecului în tre
burile interne ale Cubei.

Victoria evidentă a partide
lor de opoziție a creat derută 
în rîndurile cercurilor guver
namentale.

----------- ------ •------

Un act samavolnic
ATENA 18 (Agerpres). — Tribu

nalul electoral din Atena a anulat 
la 16 martie, la cererea autorită
ților, mandatul de deputat al lui 
Glezos, folosind ca pretext ruși
noasa hotărîre a tribunalului mili
tar de-al priva pe eroul național 
al Greciei de drepturile politice.

K

urni din punctul mort trata
tivele cu privire la încetarea 
experiențelor cu armele nu
cleare.

Primele reacții ale cercuri
lor diplomatice și corespon
denților de presă occidentali 
la noile propuneri ale delega
ției sovietice cu privire la 
crearea unui subcomitet alcă
tuit din reprezentanții U.R.S.S., 
S.U.A., Marii Britanii și Fran
ței pentru a continua efortu
rile în vederea realizării unui 
acord în problema încetării 
experiențelor nucleare de
monstrează uriașul interes cu 
care au fost întîmpinate. Co
respondentul la Geneva al a- 
genției Associated Press, John 
Hightower, a subliniat că a- 
ceastă acțiune „deschide noi 
perspective pentru tratative 
Est-Vest asupra acestei pro
bleme în impas”.

în cercurile observatorilor 
din Geneva se consideră că 
acum, după expunerea princi
palelor poziții, participanții la 
conferința pentru dezarmare 
vor trece la analizarea în a- 
mănunțime 
formulate, 
scop luni 
avut loc un prim schimb de 
păreri între delegați, în cadrul 
unei ședințe neoficiale, la 
care au participat delegații 
mai restrînse.

a propunerilor 
Tocmai în acest 
după-amiază a și

dentale, lipsite de arma nu
cleară, ar fi lipsite de apăra
re în fața forțelor armate uria
șe, pe care Uniunea Sovieti
că le-ar putea menține în se
cret pe teritoriul său".

Considerentele, care au fost 
expuse de ziarul „New York 
Times", a răspuns V. A. Zo
rin, stîrnesc cu adevărat ui
mire.

în primul rînd în primul 
capitol al proiectului de tra
tat se face o expunere amă
nunțită a măsurilor de de
zarmare care privesc mijloa
cele de transportare a arme* 
nucleare, bazele militare străi
ne de pe teritoriile altor țări 
și trupele străine aflate pe 
aceste teritorii. Lichidarea a- 
cestor mijloace de transporta
re, inclusiv a mijloacelor de 
transportare a armei rachetă, 
este extrem de importantă în 
special pentru securitatea 
Statelor Unite ale Americii, 
deoarece întreaga lume știe 
că în domeniul armei rachete 
Uniunea Sovietică se află îna
intea Statelor Unite.

In proiectul de tratat, în 
același prim-capitol, este vor
ba nu numai de lichidarea ba
zelor străine, dar și de evacua
rea trupelor străine de pe te
ritorii străine. Aceasta va în
semna că din Europa vor fi 
evacuate toate trupele străine, 
atît din Occident cît și din Ră
sărit, cu alte cuvinte și tru
pele sovietice, staționate în 
Republica Democrată Germa
nă, Polonia și Ungaria.

Astfel, va fi lichidată 
primejdia directă. pentru Oc
cident pe care ar putea-o pre
zenta forțele armate clasice.

In sfîrșit, în capitolul al II- 
lea al tratatului cu privire la 
dezarmarea generală și totală 
sînt propuse măsuri absolut 
concrete, care prevăd o redu
cere considerabilă a forțelor 
armate și armamentelor clasi
ce, ceea ce este valabil și pen
tru Uniunea Sovietică, deoa
rece, potrivit acestui proiect 
de tratat, se propune reduce
rea forțelor armate ale Uniu
nii Sovietice la 1.700.000 oa
meni, la fel ca și ale forțe
lor armate ale Statelor Unite. 
Dacă vom presupune că toate 
trupele americane vor pleca 
din Europa, atunci pe terito
riul Europei vor exista din 
partea Occidentului trupele 
Franței, Germaniei occidenta
le, Italiei, Angliei și ale unei 
serii de alte țări, făcînd parte 
din Blocul N.A.T.O. Raportul 
acestor forțe față de forțele 
Uniunii Sovietice, staționate 
în partea de vest a teritoriu
lui U.R.S.S., va fi de fapt echi
librat.

Reprezentantul ziarului ^Ex
pressen" din Stockholm l-a 
rugat pe V. A. Zorin să ex
plice sensul propunerii sovie
tice. El a întrebat: „Dacă toate 
armele nucleare vor fi distru
se atunci cum va putea Uniu
nea Sovietică să aibă încrede
re că Statele Unite au distrus 
toate armele care trebuiau să 
fie distruse".

Cred, a răspuns V. A. Zo
rin, că în întrebarea însăși 
există ceva neclar. în prima 
etapă noi nu propunem lichi
darea armei nucleare, ci a tu
turor mijloacelor de transpor
tare a armei nucleare, cu alte 
cuvinte, propunem să fie li
chidată posibilitatea folosirii 
armei nucleare. Doar bombele 
nu se pot arunca cu mîna.

în ce privește controlul asu
pra mijloacelor de transporta
re a armei nucleare noi pro
punem controlul deplin asu
pra lichidării sută la sută a 
mijloacelor de transportare a 
armei nucleare. Lichidarea 
sută la sută a mijloacelor de 
transportare înseamnă și un 
control sută la sută asupra 
tuturor platformelor de lansa
re, a tuturor uzinelor care 
produc arma rachetă, tuturor 
submarinelor și celorlalte na
ve care pot transporta arma 
rachetă și pot fi folosite ca 
platformă pentru lansarea ei, 
tuturor avioanelor de bombar
dament adaptate pentru trans
portarea armei nucleare. Sîn- 
tem gata să facem aceasta. 
Desigur orice stat poate să 
încerce să ascundă unele din 
aceste mijloace, dar dacă va 
exista un control sută la sută, 
atunci această posibilitate va 
fi minimă.
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O mare victorie a poporului algerian,
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Aspect de la o demonstrație a tinerilor japonezi împo
triva bazelor militare americane. Tinerii poartă pancarte 

pe care scrie : „Cerem dezarmare generală 1".

a mișcării de eliberare

A fost semnat acordul
PARIS 18 (Agerpres). — In 

seara zilei de 18 martie, a- 
genția „Algerie Presse Ser
vice" a difuzat la Tunis o de
clarație a vicepreședintelui 
guvernului provizoriu al Re- 
publicii 
kasem, 
gației 
tivele

Algeria, Krim Bel- 
conducătorul dele- 

algeriene la trata- 
de la Evian, în

care se anunță următoarele : 
„In virtutea mandatului Con
siliului Național al Revoluției 
Algeriene și în numele guver
nului provizoriu al Republicii 
Algeria, delegația algeriană a 
semnat la 18 martie un acord 
general cu reprezentanții îm
puterniciți ai guvernului fran
cez. Ca urmare a acestui a-

s

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hruș- 
ciov, a adresat președintelui 
Guvernului Provizoriu al Re
publicii Algeria, Ben Yussef 
Ben Khedda, un mesaj cu 
prilejul încheierii la Evian a 
acordului cu privire la auto
determinarea Algeriei ca stat 
independent suveran și la în
cetarea războiului din Algeria.

Permiteți-mi, d-le președin
te — se spune în mesaj — ca, 
în numele popoarelor Uniunii 
Sovietice, al guvernului sovie
tic și al meu personal, să fe
licit cordial poporul algerian, 
Guvernul Provizoriu al Repu
blicii Algeria și pe dv. perso
nal pentru această mare vic
torie.

Popoarele Uniunii Sovietice, 
ca și toți prietenii Algeriei — 
se arată în continuare în me
saj — au admirat bărbăția și 
eroismul patrioților algerieni 
care n-au pregetat în fața 
nici unui sacrificiu pentru a-și 
apăra dreptul lor sfînt la li
bertatea națională și indepen
dența patriei lor.

.Victoria poporului algerian, 
care a fost obținută cu prețul 
unor grele sacrificii, umple de 
bucurie pe toți cei cărora !•

este scumpă cauza libertății 
și independenței popoarelor.

Prin lupta sa eroică împo
triva colonialiștilor — subli
niază N. S. Hrușciov — po
porul algerian a adus o con
tribuție importantă la cauza 
comună a lichidării colonialis
mului și a îndeplinirii hotă- 
rîrii Națiunilor Unite cu pri
vire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor colo
niale. încetarea războiului 
colonial în Algeria și triumful 
Algeriei independente consti
tuie un factor important al 
slăbirii încordării internațio
nale.

Guvernul Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste, 
călăuzindu-se după mărețul 
principiu al dreptului po
poarelor la autodeterminare și 
respectînd profund aspirațiile 
naționale juste ale poporului 
algerian, declară că recunoaște 
de drept, Guvernul Provizoriu 
al Republicii Algeria și își 
exprimă hotărîrea de a stabili 
cu el relații diplomatice.

cord general, a fost încheiat 
un acord de încetare a focului 
care va intra în vigoare luni 
19 martie la ora 12”.

Știrea despre semnarea a- 
cordului de la Evian a fost a- 
nunțată duminică seara și la 
Paris. Agenția France Presse a 
reprodus în legătură cu aceasta 
o declarație a ministrului fran
cez pentru problemele Alge
riei, Joxe, care a participat la 
tratative, anunțînd că a fost 
semnat și un documen l-pri
vind „condițiile politice ale 
reglementării păcii în Al
geria".

Pentru luni după-amiază a 
fost convocată la Paris o șe
dință extraordinară a Consiliu
lui de Miniștri francez, iar 
marți 20 martie se reunește 
în sesiune extraordinară Adu
narea Națională Franceză.

Duminică seara, președintele 
de Gaulle a rostit în fata 
posturilor ele radio-televizi- 
une franceze o cuvîntare în 
care a anunțat semnarea a- 
cordurilor. In declarația șefu
lui statului francez se recu
noaște că „interesul național 
al Franței, realitățile franceze, 
algeriene și mondiale.... im
pun ca în momentul de față 
Algeria să hotărască ea însăși 
soarta sa". In același timp se 
vorbește despre „colaborarea” 
viitoare dintre Franța și Al
geria.

Din declarația generalului 
de Gaulle reiese că în viitorul 
apropiat va fi organizat un 
plebiscit în care se va cere 
opiniei publice să se pronunțe 
în legătură cu acordurile 
franco-algeriene.
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algerian de Ben Khedda
Biroului Politic
al P. C. Francez

PARIS 19 (Agerpres). — 
Biroul Politic al Partidului 
Comunist Francez salută cu o 
mare satisfacție semnarea a- 
cordului cu privire la înceta
rea focului și a celorlalte a- 
corduri 
vele de la Evian. Aceste a- 
corduri 
pace în Algeria, spre stabili
rea unor relații noi de prie
tenie și colaborare între 
Franța și Algeria, care poate 
deveni, în sfîrșit, independen
tă, se spune în declarația Bi
roului Politic al P.C. Francez.

Victoria poporului algerian, 
se subliniază în declarație, 
este, de asemenea, victoria 
clasei muncitoare și a poporu
lui Franței care au luptat pen
tru reglementarea pașnică a 
problemei algeriene. Aceasta 
este, de asemenea, victoria 
forțelor iubitoare de pace din 
întreaga lume.

realizate la tratati-

deschid calea spre

Eliberarea

PARIS 19 (Agerpres). — în 
seara zilei de 18 martie, Ben 
Bella, vicepreședinte al guver
nului provizoriu al Republicii 
Algeria, și ceilalți membri ai 
guvernului provizoriu al Re
publicii ^Algeria, deținuți în 
închisoare în Franța, au fost 
aduși pe aeroportul Orly din 
Paris. La ora 23,18 (ora Pari
sului) Ben Bella și tovarășii 
săi au fost îmbarcați într-un 
avion care a luat direcția spre 
Geneva.

TUNIS 19 (Agerpres). — în 
seara zilei de 18 martie pos
turile de radio Tunis. Rabat, 
Tripoli și Cairo au transmis 
proclamația adresată poporu
lui algerian de Ben Khedda, 
președintele guvernului provi
zoriu al Republicii Algeria.

„Popor algerian — a decla
rat Ben Khedda — după mul
te luni de tratative dificile a 
fost încheiat la conferința de 
la Evian între delegația fran
ceză și cea algeriană un acord 
general. Aceasta reprezintă o 
mare victorie a poporului al
gerian al cărui drept la inde
pendență este, în sfîrșit, ga
rantat. In numele guvernului 
provizoriu al Republicii Alge
ria și împuternicit de Consi
liul Național al Revoluției Al
geriene, proclam încetarea fo
cului pe întreg teritoriul Al
geriei începînd de luni 19 
martie orele 12.

Timp de mai bine de șapte 
ani — a spus în continuare 
Ben Khedda, după ce a adus 
un salut eroicului popor al
gerian care a plătit un greu 
tribut războiului, algerienii au 
ținut piept uneia din cele mai 
puternice puteri coloniale.

„Fraților noștri din Maroc și 
Tunisia, tuturor arabilor, tu
turor africanilor, țărilor so-

cialiste. popoarelor din țările 
neangajate, democraților din 
Franța și Europa care ne-au 
sprijinit, le exprimăm recu
noștința noastră pentru aju
torul și solidaritatea lor*.

Referindu-se la problemele 
militare, președintele guver
nului provizoriu al Republicii 
Algeria a afirmat: „în po
fida prezenței în Algeria a 
bazei militare franceze de la 
Mers-el-Kebir, noi vom ră- 
mîne credincioși politicii de 
neutralitate și de neangajare. 
Algeria independentă nu va 
adera la nici un pact mili
tar".

După ce a declarat că legă
turile dintre Franța și Alge
ria vor fi bazate pe egalitate 
și respectarea mutuală a su
veranității celor două țări, 
Ben Khedda și-a încheiat pro
clamația cu un apel la vigi-ț 
lență în perioada de tranziție.

„încetarea focului — a spus 
Ben Khedda — nu înseamnă 
încă pace definitivă. Perico
lul continuă să fie încă des
tul de mare, iar bandele fas
ciste și rasiste ale O.A.S., în 
încercarea lor disperată de a 
menține „Algeria franceză", 
caută să însîngereze și mai 
mult Algeria.

După semnarea
acordurilor de la Evian
PARIS 19 (Agerpres). — A- 

gențiile de presă relatează că 
semnarea acordului franco- 
algerian cu privire la înceta
rea focului în Algeria a fost 
primită cu vie satisfacție în 
întreaga lume.

R. Malek despre prevederile
acordurilor franco-algeriene
GENEVA 19 (Agerpres). — 

„Acordurile semnate la Evian 
respectă principiile pentru a 
căror înfăptuire noi am luptat 
timp de opt ani. Țelurile lup
tei noastre de eliberare na
țională se înfăptuiesc” — a 
declarat R. Malek, purtătorul 
de cuvînt al delegației guver
nului provizoriu al Republicii 
Algeria.

Declarația comună reflectă 
esența acordurilor la care au 
ajuns cele două părți în cursul 
tratativelor. Aceste acorduri 
prevăd atît garanțiile nece
sare poporului algerian pen
tru crearea unui stat propriu 
independent și suveran, pe 
calea autodeterminării, cît și 
colaborarea dintre Republica 
independentă Algeria și Fran
ța. In perioada de tranziție 
(care va dura între trei și șase 
luni), în intervalul dintre în
cetarea focului și ținerea re-

ferendumului cu privire la 
autodeterminarea poporului 
algerian, în Algeria va exista 
un organ executiv provizoriu, 
în funcțiile acestui organ in
tră conducerea treburilor in
terne ale Algeriei, menținerea 
ordinei publice, precum și pre
gătirea și înfăptuirea auto
determinării Algeriei.

In conformitate cu acordu
rile de la Evian, trebuie să 
fie proclamată imediat amni
stia pentru patrioții algerieni 
care zac în închisorile și tem
nițele franceze. Intr-un ter
men de cel mult 20 de zile 
trebuie să fie puși în libertate 
participanții la mișcarea de 
eliberare națională deținuți în 
lagărele franceze din Algeria, 
precum și din Franța. In ter
menul cel mai scurt, în Alge
ria trebuie să fie restabilite pe 
deplin libertatea individuală 
și libertatea publică, iar Fron-

tul de Eliberare Națională din 
Algeria va putea exista ca or
ganizație politică legală.

In capitolul declarației co
mune cu privire la indepen
dența Algeriei și la colabo
rarea ei cu Franța, se subli
niază că „statul algerian își 
va exercita suveranitatea de
plină atît înăuntrul cît și în 
afara țării.

Trupele franceze, al căror 
efectiv trebuie să fie redus 
succesiv o dată cu încetarea 
focului, vor fi retrase de pe 
teritoriul Algeriei, 
de 12 - ’ ■
narea 
va fi 
meni, 
trupe 
în următorii doi ani. Algeria 
închiriază Franței, pe un ter
men de 15 ani, baza maritimă 
militară Mers-El-Kebir.

In decurs 
luni de la autodetermi- 
Algeriei, efectivul lor 
redus la 80.000 de oa- 

iar evacuarea acestor 
trebuie să fie încheiată

Președintele Burghiba l-a 
primit pe Ben Khedda, pre
ședintele G.P.R.A., pentru a-1 
felicita. Apoi într-un mesaj 
radiodifuzat adresat poporului 
tunisian, Burghiba, după ce 
și-a exprimat satisfacție în 
legătură cu realizarea acordu
lui, a spus printre alt-^' 
„Astăzi poporul frate algel'W 
se pregătește pentru o 
fază a lupei care, firește, nu 
va fi lipsită nici de dificultăți, 
nici de pericole. Pentru acea
sta este necesar ca el să-și 
păstreze unitatea și să-și în
tărească vigilența". Ziua de 
19 martie a fost proclamată 
zi de sărbătoare în Tunisia.

Regele Marocului, Hassan 
al II-lea a trimis o telegra
mă lui Ben Khedda în care 
își exprimă, de asemenea, sa
tisfacția în legătură cu reali
zarea acordului privind înce
tarea focului.

Intr-o declarație în numele 
președintelui Nasser, făcută 
de ministrul de Stat al 
R.A.U. Abdel Kader Hatem, se 
subliniază că acordul încheiat 
la Evian înseamnă începutul 
unei ere decisive în istoria 
luptei pentru independență a 
poporului algerian.

K. Menon, șeful delegației 
indiene la Conferința pentru 
dezarmare de la Geneva a fă
cut o declarație în care se 
spune printre altele : „Sperăm 
că acesta este începutul in
staurării unei păci adevărate 
în Africa.
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