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în sprijinul producției

(Acerprw)Colectiviștii din satul Câ- veși, raionul Agnita, regiunea Brașov, eînt foarte interesați în buna executare a lucrărilor din campanie. Iată controlînd calitatea airăturilor.Foto : AGERPRES
La ordinea zilei

Lucrările agricole 
de primăvară

Valul de ninsoare și scăderea bruscă a temperaturii din ultimul timp a scurtat perioada necesară efectuării lucrărilor agricole de primăvară. De aceea este necesar să se ia măsuri eficiente pentru mobilizarea și folosirea deplină a tuturor forțelor existente. Aceasta cu atît mai mult cu cît în actuala campanie urmează să se execute un volum mare de lucrări : însă- mînțarea a peste 6 milioane hectare, îngrijirea arăturilor și semănăturilor de toamnă pe circa 7 milioane hectare, transportarea și încorporarea a circa 14 milioane îngrășăminte naturale, odată trebuie efectuate turi de primăvară pe 2.300.000 ha.Ministerul Agriculturiiliniază că, întrucît în majoritatea regiunilor țării a căzut zăpadă din abundență, este necesar ca acum, pe măsura topirii acesteia, să se ia măsuri de scurgere a apelor de pe semănăturile de toamnă, spre a evita asfixierea plantelor, precum și de pe arăturile de toamnă pentru a se putea începe, cît mai curînd posibil.
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Recomandările 
Ministerului 
Agriculturiigrăparea, cultivarea și însă- mînțarea acestor terenuri.în timpul scurt care a mai rămas pînă la ieșirea în cîmp trebuie să se termine acțiunea de transportare a îngrășămintelor naturale, în primul rînd pe terenurile destinate obținerii unei producții de 5.000 kg. porumb boabe la hectar.Este necesar să se acorde o atenție deosebită terminării tuturor pregătirilor pentru a- sigurarea bazei furajere. Trebuie să se extindă suprafețele cultivate cu sfeclă de zahăr pentru furaj, cu mazăre și alte leguminoase furajere.Ministerul Agriculturii recomandă urgentarea și terminarea plantării de legume forțate din prima perioadă.O atenție deosebită trebuie acordată dezvoltării legumi- culturii în gospodăriile colective nou înființate și în mod deosebit în cele din jurul orașelor și centrelor muncitorești.Organele tehnice agricole au datoria să supravegheze îndeaproape semănăturile de toamnă pentru a semnala din timp și a preveni eventualele pagube pe care le-ar putea produce dăunătorii.Tuturor lucrătorilor gricultură Ie revine de a organiza munca fel, îneît să asigure desfășurarea lucrărilor în cele mai bune condiții, în termen optim, creând premize pentru obținerea unei recolte bogate, .pentru consolidarea economică a gospodăriilor agricole colective.------------ -------------- -----------------
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În viitoarea livada
încă e frig. Dar co

lectiviștii din comuna 
Scorțoasa, raionul Bu
zău, lucrează din plin. 
Dealurile din preajma 
comunei vor trebui să 
rodească. Pe pantele 
erodate se taie mără
cinii, se astupă făga
șele, se fac pichetări. 
Încă din acest an pe

80 de hectare 
trebui să se înșire 
durile drepte ale 
milor fructiferi, 
turi de vîrstnici, tine
rii muncesc cu nă
dejde. La această ac
țiune importantă pen
tru gospodărie, orga
nizația U.T.M. îi mo
bilizează pe toți, în
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in centrul atenției noastre

deosebi; de imperootd 
rece de parr.:-, parts Ck 
lar-aese 1* ssxseg £ * •ixăr depezde 
bieceiseior pe acre îs

Artiști senegalezi la

o» cs

noastrătfa

(Agerpres)

metalului!

Foto : I. CUCU

B. COSTEA
cîfeva zile în- 
planfaful pomi-

Lingă voi am crescut și-nvățat Drumul izbînzii nemăsurat.Lîngâ vînt, lingă cer, Tinerețea întreagă-! un cîntec învățat prima oară pe șantier.
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olectivizarea com
pletă a agriculturii 
raionului a pus în 
fața noastră sar
cini sporite pri
vind mobilizarea 
tuturor tinerilor 

din cele 63 de G. A. C. 
la o muncă activă pentru 
întărirea economico-organi- 
zatorică a acestora, pen
tru ridicarea continuă a 
producției vegetale și ani
male. Anul acesta, organiza
țiile de bază U.TJd. din 
G.A.C. sînt chemate să mo
bilizeze tineretul la acținr.ile 
de combatere a eroziunUo- 
solului, la executarea de te- 
rasări și plantări pomî-ra-.- 
cole și rilrice pe o supra
față de 1300 de hectare. In 
cursul acestui an, fs gospodă
riile colective se vor ridizs 
numeroase construcții zoo
tehnice : 100 
grășătorii de 
tăți, saivane, 
tru creșterea 
rii colectiviști 
să-și aducă aportul la 
zarea și depășirea producții
lor de grîu, porumb, sfeclă 
de zahăr- și a celorlalte cul
turi. Un important sector 
spre care ne îndreptăm aten
ția este zootehnia. Ajutăm 
organizațiilor de bază U.TM. 
să recomande conducerilor 
G.A.C. pe cei mai

construcții zo 
de grajduri, porci. materni 
complexe pen- 
păsărilor. Tine- 

sint chemați 
reali-

Fotoreporterul i-a surprins pe Vamoșoiu Tiberiu și Megyes Ignatie discutînd despre calitatea rectificării pieselor. In secția scule- rie a Uzinelor de strunguri din Arad fiecare piesă executată este supusă unui control riguros 

fiecare zi. Datorită a- 
cestui fapt lucrarea 
avansează repede. 
Plnă acum s-au piche
tat mai bine de 20 
de hectare și s-au să
pat gropile necesare. 
Peste 
cepe 
Iot. 

r.eri, cu dragoste pentru 
seria de îngrijitor de 
male.

Una din principalele 
tini care stau acum îs
organizațiilor de bază U.TJd. 
din G.A.C. este aceea de * 
mobiliza tot tineretul la 
efectuarea numărului de zile- 
muncă stabilite in adunarea 
generală a colectiviștilor. So
cotim aceasta ca o proz'e-ni

Din experiența unui comitet raional 
IL T. M.

zi U-TJf. ecre 
pr-.n măsuri poUSieo-educe- 
tive au reușit să mobiazsze 
toți tinerii Ia muncă în gos
podărie astfel incit aceștia și- 
au realizat numărul de zile- 
muncă stabilite in adunarea 
generală. Așa, de pildă, cu 
prilejul rZZei secretaru
lui* secretarii organizații
lor de bază U.T3L. dis 
gospodăriile agricole eolec-

A. I. Zăinescu

tinerețea
ANTIERELORȘantiere —zbor de lumină și-n munte — tunel. Pod arcuit peste ape și stînci,Sclipât al șarjelor celui mai tînâr oțel Și-al împietritelor mări de cărbune, adinei.Șantiere — cîntec al brațelor mele. Cite stele pe frunte-au plutit, cite stele. Cite ploi m-au udat, cita rouă, M-au dăruit pe de-a-ntregul Vouă.

tineretului
Muncitor
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Cercetătorii din industria metalurgică și constructoare de mașini vin în sprijinul producției punind la îndemî- na colectivelor întreprinderilor noi realizări tehnice.în industria materialelor refractare. de exemplu, a început să se producă pentru prima dată în țară superaluminoase care se folosesc la construcția furnalelor de mare capacitate de la Hunedoara și Reșița. Pină acum 
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Opere de seamă editate 
în țara

Tinerii-buni gospodari

asemenea cărând se importau.Recent, Institutul tehra£o&c de studii și cercetări pentru industria rtnstrutriirir de mașini și ----ă 2 prj$la punct un nou procedeu de vopsire a £ utilajelor bazat pe z irizarea ri- tritului de sodiu. Acest procedeu mărește de 4 ori durata de protejare a pieselor.

Colectivul uzinei noastre și-a luat în întrecerea socialistă angajamente importante privind reducerea consumului de metaL Printre altele, ne-am angajat să micșorăm procentul de rebut față de cel admis cu 5 la sută, procentul de declasate cu 10 la sută.Alături de muncitorii vîrst- nici, tinerii, mobilizați de organizațiile U.T.M. din secțiile uzinei ne pot acorda un sprijin deosebit în acțiunea generală care se duce în uzină pentru reducerea consumului de metaLLaminarea la toleranțe negative constituie un mijloc dintre cele mai eficact cunoscut la noi în uzină prin care se poate contribui la micșorarea greutățri laminatelor pe metru liniar, la reducerea consumului de metal. Tinerii la- minoriști ai uzinei, aplicînd această metodă, pot realiza e- conomii însemnate, pot contribui la creșterea simțitoare a indicelui de utilizare a metalului. Că așa este, ne-o dovedesc realizările de anul trecut cînd pe întreaga uzină am economisit prin acest procedeu peste 765 tone metal.In acest an se pune problema extinderii metodei laminării la toleranțe restrînse la toate sortimentele pe care le producem. Noi am calculat că, aplicînd laminarea cu toleranțe negative, economiile de me- 

tal vor fi în 1962 cu circa 15 la sută mai mari față de «nul trecut. Conducerea uzinei, la indicația comitetului de partid, a luat toate măsurile teb- nico-organizatorice în vederea aplicării pe scară largă a metodei enunțate mai sus.Laminarea la toleranțe negative nu este însă un lucru simplu de realizat Trebuie sâ cunoști bine procesul de producție, să cunoști posibilitățile utilajelor pe care le mînu- iești, să lucrezi cu maximum de atenție. în aceasta privință, tinerii laminatori pot aduce o contribuție însemnată care va fi cu atît mai mare cu cît se vor strădui și mai mult să-și ridice nivelul pregătirii profesionale, să învețe continuu. Pentru laminatori noi avem cursuri de ridicare a calificării care au lectori bine pregătiți și o programă analitică corespunzătoare. Datoria tinerilor este să frecventeze aceste cursuri cu și mai multă regularitate și, în mod special, să-și însușească temeinic cunoștințele predate pentru a le putea aplica apoi în practică.Mai sînt însă și alte căi prin care tinerii pot contribui la sporirea economiilor de metal. Este vorba de reducerea procentului de rebuturi și declasate sub cel admis. Stă în puterea colectivului nostru — al muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din uzină —.

(Agerpres)

Se extinde rețeaua electrică

ii lucreze la un coeficient minim de rebuturi si declasate. S-au luat deja unele măsuri in privința aceasta în sensul unor îmbunătățiri funcționale la cuptorul laminorului 2, de pildă. De asemenea, controlul tehnic de calitate a fost extins și la operațiile intermediare, deoarece în trecut trolul se făcea numai la dusul finit. Aceasta va să preîntîmpinăm din rebuturile și declasatele, nerii, alături de ceilalți muncitori, trebuie să acorde însă maximum de atenție respectării procesului tehnologic, să manifeste un înalt spirit de disciplină în această direcție.întregul nostru colectiv duce bătălia pentru calitate. Și a da o producție de calitate superioară, a reduce rebuturile, declasatele, a reduce procentul de oxidare înseamnă, implicit, economii de metal. Datoria controlorilor, a maiștrilor și inginerilor tineri este să manifeste maximum de exigență față de calitatea produselor, să nu lase să iasă pe poarta uzinei decît numai a- cele laminate realizate Ia un nivel calitativ ireproșabil.Luptînd pentru calitate, vom realiza în același timp laminate multe și cu un co.i- sum de metal redus.
GH. DOVLEȚIU 

directorul Uzinei „Laminorul" 
Brăila

Citiți
Pag. a 2-a:
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în pag. a 3-a:
• Concursul nostru orga

nizat în cinstea aniversării 
a 40 de ani de la crearea 
UrT.C. din România

• Cu ajutorul activului 
pionieresc

• Orașul nostru — tot 
mai frumos

în pag. a 4-a:
• Cu spirit gospodăresc ;i dragoste pentru frumos

în pag. a 5-a:
• Noi în muncă in 

viață

A sosit caravana 
cinematograficăAici, în Munții Apuseni, în satul Rogojel, în aceste zile de sfîrșit de iarnă, tinerii se adună seară de seară la căminul cultural. Citesc cărți, participă la șezători sau pregătesc programe artistice. De curînd, o caravană cinematografică din Cluj a prezentat la căminul cultural filmul sovietic „Pînze purpurii". Vestea sosirii caravanei a făcut repede ocolul satului. S-au adunat la căminul cultural numeroși tineri și vîr- stnicLIntensa activitate culturală ce se desfășoară în acest sătuc de la poalele muntelui Vlădea- sa e imul din semnele vieții noi care a înflorit în vechea „Țară a moțilori*.GHEORGHE BUȘ

student

Intr-unui din laboratoarele Institutului de mine din Petroșani.Foto : L CUCU

București
stră peste 20 de 
spectacole la Cons
tanța, București, Ti- 
mișoara și Cluj.

O maro atenție se acordă în acest an creării condițiilor pentru extinderea rețelei eleotr.ee în Delta «trai nai energieicea — Dunavâțu Usaocea Macin.
în nordul Dobrogei, DunăriL Se vor con- linii de electrice transport a între Tul- de Jos și

(Agerpres)
Conferință de presă 

cu creatorii 
filmului „Puțtiul"Creatorii noului film romî- nesc ^Puștiul-, care va rula în curînd pe ecranele cinematografelor, s-au întilnit joi cu ziariști bucureșteni.După vizionarea filmului regizoarea Elisabeta Bostan, Eva Sîrbu, una din autoarele scenariului, Jean Pierre Lazar, realizatorul Imaginii și actorii Corina Constantinescu și Gheorghe Măruță, au răspuns la întrebările puse de ziariști în legătură cu noua realizare a cinematografiei noastre.(Agerpres)

Fire multe și de bună calitate. Despre acest lucru discută șefa de schimb Raman Elena de la secția textilă bobinat a Uzinei de fire și fibre sintetice de la Săvinești cu o tînără muncitoare din secție.Foto : N. STELORIAN

eleotr.ee


fi»
v

pe zi, apoi, după 1 10 kg pe zi.I960, producția 
crescut de la 1.115

Foto • AGEP.PRES

SPUTNICII AUTOMAȚI

La Institutul „Proiect-Bucu- rești* un colectiv de arhitect! fac ultimele ampla- «amente la macheta de a- samblcce a unuia din cartierele Capitalei

Folosirea sfeclei de zahăr
în hrana porcilor

pune în accent deo- suprafețelor și folo- largâ în
Știința agricolă Ultima vreme un sebit pe lărgirea de sfeclă de zahăr sirea ei pe scară hrana animalelor.Primele experiențe cu folosirea sfeclei de zahăr în hrana porcilor, puși la îngrășat, au început în anul 1920 la Stațiunea experimentală agricolă din Nosov (U.R.S.S.), de către Boris Nicolaevici Verigo.Experiențele întreprinse a- cum mai bine de 40 de ani au arătat că, la una și aceeași grupă de porci, sporul mediu de greutate al animalelor puse la îngrășat a fost de 44,4 kg la lotul Îngrășat cu sfeclă de zahăr și de 24,4 kg la lotul îngrășat cu cartofi.Experiențele cu folosirea sfeclei de zahăr în hrana porcilor au fost reluate mai tîrziu, ajungîndu-se la rezultate foarte convingătoare. A- 

ceste rezultate decurg din 
valoarea furajeră deosebită 
a sfeclei de zahăr. Astfel, dacă la 20.000 kg porumb siloz se obțin 4.000 unități nutritive și 100 kg proteină digestibilă, la aceeași

producție de sfeclă de zahăr se realizează 6.000 unități nutritive și 300 kg proteină di- gestibilă la hectar.Experiențele făcute in ultimii ani au confirma; justețea recomandărilor lui Verigo și au dus la concluzia cd 
sfecla de zahăr în cantitate 
de 4—5 kg echivalează ca va
loare cu 1 kg de concentreze. In rația porcilor puși la îngroșat, sfecla de zahăr a fost utilizata în proporție de 3&— 50% din valoarea nutritivă a rației. în medie, un porc de 100 kg a consumat cu poftă cîte 7—10 kg de sfeclă de zahăr, zilnic.

Cea mai simplă formă de 
administrare a sfeclei de za
hăr în hrana porcilor constă 
în a o da întreagă, atit cu 
frunze, cît și fără frunze. Un interes deosebit îl prezintă însă și consumarea sfeclei de zahăr direct în cîmp, prin pășunat. în felul acesta se reduc simțitor cheltuielile de muncă și mijloace pentru re- coltare și transport. Este însă necesar ca terenul să fie destul de afinat, pentru ca porcii să poată scoate ușor rădăcinile sfeclei și pentru a con-

Ing. Th. Moscalu 
a;»cide: t* poate «vncoi»

PE TEME
ZOOTEHNICE

O dată ea recoltarea sfeclei de zahăr, aceasta a incepat să fie introdusă in hrana vacilor, la început este 3-5 kg 15 zhe. este 
Fați ce exal de lapte a Itirt pe cap de caca furajeâ la litri in 1961.Sfecla a fost introdusă cu bune rezultate ' și in hrana vițeilor pină la 5 luni, câte 0.5-1 kg pe cap de vițel pe zi. alături de celelalte furaje suculente. fibroase și concentrate.La scroafele cu purcei s-au economisit zilnic 0.3 kg eon- cr-trate, fără ca rația să sca- - - al

într-unul din laboic.omele Institutului de carceiiri tex .•

dd 4-5 kg de sfeclă pe cap 
de animal in greutate de 40— 50 kg ji rații de 7 kfl/cap, ia porcii in greutate de 70—80 
kg. Rațiile trebuie să aibă a- sigurate 80—100 g album: nă digestibilă, sarea și creta necesară. O grijă permanentă se acordă asigurării apei. Dacă lipsește apa, porcii nu consumă bine sfecla.Experiențe cu folosirea sfeclei în hrana porcilor au fost făcute și în țara noastră Ast- — - a- s-a 

de

dă din punct de vedere valori: furajere.
Important este faptul că 

urma introducerii sfecle', 
zahăr in 
prolificitatea a crescut 
la 6J purcei la 7,2 purcei 
medie pe cap de scroafă 
o f atare.Datele economice arată

in de 
hrana scroafelor, 

de in 
la

di» București Fc» : AGEHFarS
Știința

și dezvoltarea societățiiȘtiința, cunoaște în zuele noastre un avînt nemaivăzut.Domenii ale științei și tehnicii ca : fizica atomică și au- tomatica, radioelectronics și telemecanica, cibernetica și biochimia etc. deschid oamenilor posibilități nelimitat» pe calea transformării natura.Nu este deci întâmplător faptul că studierea legilor dezvoltării științei preocupă ce în ce mult un cerc larg de cercetători din tării» socialiste.Printre lucrările apărut» In ultimul timp se însene ți carte» filozofului sovietie M. M. Karpov, publicată de curir.d în traducere rominească ce Editura Politică și intitulată „Știința și dezvoltarea societății".Autorul cărții reușește In puține pagini să abordeze o gamă vastă de probleme privind rolul și însemnătatea științei in zilele noastre. In- cepînd în partea întiia a lucrării cu prezentarea legtlrr particulare ale dezvoltăm interne ale științei și t rii ei principale cu practic» socială, autorul trece apei '.a condamnarea concepțiilor idealiste despre dezvoltarea științei. In ce privește leghe interne ale dezvoltării științei s înt tratate aspecte ca : independența relativă a științei, lupta de opinii pe plan științific, fotereondiționa- rea diferitelor domenii ale științei etc.Un alt capitol, deosebit de interesant, se referă la relațiile existente între diverse domenii ale cercetării științifice și filozofice șl la înriurirea reciprocă a acestora.Partea întîia a cărții se încheie cu un capitol în care se arată neta opoziție existentă între știință și religie.în partea a doua a lucrării autorul abordează problema esențială a raporturilor între știință și producție, arătînd multiplele domenii în care_ se vădește influenta directă a științelor naturii asupra dezvoltării producției.„Științele naturii — scrie

din mai

taar P«oră, renar-_3Cu- și acestei *ctrv.tăți cite — de ore pe săptămetă, ei ar petea parcurse intr-un an ăbea a recea parte cm tocatul materialelor nou puo-oa ta «cest timp. Un oen tdwțonrt ateste in general eu o coi de două cuvinte pe secunda și nu poate citi mai mult de • ore pe zi. Intr-o viață aetre* de 50 de ani ei ar putea parcurge cel mult ăOOO cărți de grosime medie.Drr numărul revistelor si cărților pe care trebuie să le eur.oască un specialist este mult mai mare. Intr-un singur an apar pe glob peste 200.000 titluri de cărți ți publicații, dnd elaborează un nou proiect, cind studiază o problemă științifică, cercetătorul cheltuiește aproape jumătate din timpul său util pentru selecția, sistematizarea și studiul

Inq. D. St. Andreescu asupra schimbărilor regimu
lui de încălzire în diferite 
straturi ale atmosferei și asu
pra schimbului de energie care 
are loc între atmosferă și spa
țiul cosmic înconjurător.

Cu ajutorul aparaturii com
plexe instalate în sondele-sa* 
telit vor fi efectuate in același 
timp cercetări multiple de 
natura acelora menționate mai 
sus, precum și o serie de ob
servații asupra Soarelui sau 
asupra pămintului. Totodată, 
sondele-satelit vor procura 
specialiștilor importante date 
științifice privitoare la încăr
carea electrică a acelei părți 
a atmosferei terettre cunoscu
tă sub numele de ionosferă 
(80 km—400 km). Asemenea 
date vor completa informațiile 
dobîndite prin lansările ante
rioare de rachete, sputnici și 
nave cosmice și vor ajuta la 
întocmirea unui „model" cit 
mai real al schimbărilor aces
tui înveliș electric al Pdr-.in- 
tului, atit da important pentru 
telecomunicațiile la mari dis
tanțe pe suprafața globului 
pămîntesc și pentru menține
rea legăturii cu sateliții și 
navele cosmice.

Mare însemnătate prezintă ți alte obiective ale explorării 
atmosferice ce urmează a fi 
atinse prin lansările ulterioare 
de eonde-satelit. Printre aces
tea are mare valoare practică 
cercetarea cîmpului magnetic 
al pămintului, precum și studierea cimplui gravitațional 
terestru și a cîmpului electric 
al planetei noastre.

Sateliții artificiali automați 
ai pămintului prezintă deci 
o covârșitoare importanță 
științifică și practică. Ei defi
nesc o etapă largă de desfă
șurare a cosmonauticii, păs- 
trînd o continuitate deplini 
între actualitate și perspecti
vă. Așa cum se arăta în co
municatul TASS asupra lansă
rii noului satelit artificial al- 
pămintului la 16 martie 2Sf>A 
în urma înfăptuirii programu
lui stabilit, de lansarea a unei 
serii de sateliți artificiali ai 
pămintului, oamenii de știin
ță sovietici vor dobîndi noi 
posibilități de studiere a fi
zicii păturilor superioare 
atmosferei și spațiului 
mic.

Lansarea din Uniunea So
vietici, la 16 martie 1962, a 
unui nou satelit artificial al 
pămintului reprezintă o con
tinuare a programului sovietic 
de explorare a spațiului cos
mic. Această lansare face par
te dintr-un program larg de 
studiere a păturilor superioa
re ale atmosferei și a spațiu
lui cosmic, pentru a cărui în
deplinire, în cursul anului 
1962, vor mai fi lansați din 
Uniunea Sovietică și alți sa
teliți artificiali ai Pămintului. 
Așadar, etapa sputnicilor au- 
tomați — sonde in atmosfera 
înaltă — se află în plină ac
tualitate cosmonautică. Cu a-

că prețul de cost al unei unități nutritive din sfecla de zahăr costă 0.38 lei, adică cu 76® 0 mai puțin decît al unei unități nutritive din sfecla furajeră și cu 14® 0 mai puțin față de cea obținută din porumbul siloz.Alături de porumbul siloz care rezolvă problema hranei taurinelor, sfecla de zahăr este un nutreț valoros și eficient în hrana porcilor puși la îngrășat, în hrana taurinelor și a păsărilor.

Foto : TAS S-MOSCOVA
în o'ia.’ncroc*

------•-------

AOUpentru camioane

B. EMILIAN

acest caz, înre- faee cu ajutorul magnetice.alte proiecte de

Un tip special de bibliotecă electronică este cea în care materialul documentar se în- registreazâ sub forma unor referate pe 9 peliculă de film.

unor mostra do culoare 
asemănătoare. Acest 
lucru se realizează gra
fie unor fotoelementa 
din seleniu și unor fil
tre de lumină. Pe scala 
spartului se citește cu 
ce* mai mare exactitate 
caracteristica culorii.

UN .FILM- NEOBIȘNUIT

O. D. Stepanov, co
laborator la catedra do 
fizică a Institutului de 
construcfii din Lenin
grad, este autorul unui 
aparat cu ajutorul că
ruia se determină In 
mod a-tomat culoarea 
unei s^orafefe și deose
birile de nuanță ale

Le Uzina .V. I. Le
nin’’ din Pfzen s-a con
struit un aruncător de 
•mestec ce formare 
care le -j--ează fumă
tori»'ar munca manua
lă grea și sporește ca- 
Isia’ea foneetor pentru 
turnarea p.eietor de o- 
țel și fontă.

Bibliotecile electronice^

fel, la Stațiunea didactică 
la Băneasa a Institutului 
gronomic din București, 
obținut un spor zilnic 
greutate la porcii hrăniți 
sfeclă semizaharatâ, de 0,536 
kg. în aceste experiențe, acolo unde sfecla semizahara-

jutorul lor urmează să se în
treprindă un studiu amplu 
asupra ionosferei, 
cosmice, 
cîmpului 
păturilor 
mosferei.

Să încercăm să schițăm 
dteva idei mai importante în 
legătură cu aceste probleme.

radiațiilor 
radiațiilor solare, 

magnetic terestru și 
superioare ale at-

................ 1 ■ " " ■■■ •—"

Actualitatea 
cosmonautică

Noul tip de outocoaiioa de descărcare automată, cu o capacitate de 27 tone, cu 12 cilindri, cu viteza maximă orară de 53 km. la încărcătură plină, produs de Uzina de autocamioane „Bielorusia", Si oar« depășește tipurile de autocamioane din aceeași categorie construite în Statele Unite ale Am aricii.
Folosirea televiziunii

Anvelope universale

Procedeu de 
transformare 

directă 
a minereului 

de fier în oțel

Confeiner 
din masă 
plastică

Aruncător de amestec 
de formare

Aruncătorul de ames
tec de formare injec
tează sub mare presiu
ne nisipul în formă și 
II fasează rapid și egal.

Aruncătoarele de a- 
mestec de formare vqț 
înlocui la uzinele meta
lurgice mașinile manua
le de tasat.

Colaboratorii Institu
tului de cercetări pentru 
tehnica ambalajelor 
'Praga) au construit un 
conteiner tipizat din 
masă plastică pentru 
transportarea motoare
lor de avioane și a altor 
produse pentru industria 
constructoare de mașini 
din R.S. Cehoslovacă.

Conteinerul are forma 
unui cilindru care se 
termină cu semicercuri. 
Aceasta permite micșo
rarea la maximum a 
grosimii pereților, fără 
să fie afectată rezisten
ța conteinerului.

Conteinerul din masă 
plastică este impermea
bil, rezistent la acțiunea 
acizilor, precum și la 
acțiunea soluțiilor de 
săruri și produselor pe
troliere. El este termo- 
izolanf și rezistă la tem
peraturi de — 50°C.w 
-M00°C.

Atmosfera înaltă, adică ace
le straturi ale învelișului ga- 
zos al planetei noastre situate 
mai sus de 100 km și care 
se întind pină la 2.000—3.000 
km înălțime a încetat să mai 
fie o enigmă pentru omenire 
odată cu lansarea primilor 
sputnici șt rachete cosmice 
sovietice. O contribuție sub
stanțială la dezlegarea multor 
taine ale atmosferei terestre 
au adus-o, de asemenea, rache
tele geofizice și de sondaj 
lansate în număr destul de 
mare în ultimii ani de Uniu
nea Sovietică.

Cu toate informațiile știin
țifice importante obținute pe 
această oale, totuși pină la 
inventarierea satisfăcătoare a 
bogatului sortiment de carac
teristici ale atmosferei maf 
este de străbătui încă un 
drum anevoios.

Cercetarea complexă perma
nentă a atmosferei înalte se 
poate realiza în foarte bune 
condiții cu ajutorul unor sa
teliți specializați, transformați 
în adevărate sonde atmosferi
ce. O asemenea sondă spațială 
excepțional de bine organizată 
este noul sputnic sovietic.

Noul sputnic fi sondele- 
satelit sovietice care vor 
mai fi lansate în cadrul pro
gramului de explorare a pătu
rilor superioare ale atmosferei și a spațiului cosmic au o mi
siune de mare 
să semnaleze cu 
schimbările ce se petrec 
caracteristicile și 
atmosferei înalte în decursul 
timpului și în raport cu la
titudinea geografică (variații
le de la zi la noapte, de la un 
anotimp la altul și de la o la
titudine la alta). în același 
timp, prin urmărirea pe cale 
optică sau prin radiogoniome- 
trare a mișcării unor aseme
nea sputnici-baliză pe orbită se vor trage concluzii utile

răspundere: 
exactitate 

in 
compoziția

tctecCor. în girarea se uzer cerneliExistă și rr.a*ini electronice care sâ e- fectueze citirea și înregistrarea informației direct de pe un text cu litere sau cifre, sistemul de codific

Peirru curen sau jbzî bene zis „dezertarea texmhâ de către -așM bă^ioeecă șe prrcry trează două metode principale. Una din acesxea poate ntfiiza □ sursă de lumină sau celule fotoelectrice, reaiizind in acest fel o veritabilă „citire optică". Cealaltă metodă se bazează pe citirea unor semne simbolice aranjata pe una din laturile ear-

eare. Un dispozitiv electro- cp£c ^citește" cărțile iar ma- șma reține în memoria ei mecanică toate elementele importante.Informațiile obținute în fetii acesta pot fi conservate un timp nelimitat pe foi metalice.

Pelicula este apoi proiectată ca orice film de cinematograf și „citită" cu ajutorul unor celule fotoelectrice.Există aparate de citire prevăzute cu un disc rotativ pe care sînt perforate literele alfabetului și cifrele. O mașină electronică de calcul compară aceste litere cu literele textului și-l transmite apoi codificat mașinii.Pentru obținerea unei liste bibliografice într-o problemă oarecare, în mașină se introduce o peliculă cinematografică prevăzută cu indici care corespund conținutului articolelor necesare.Mașina selectează materialul dorit, avînd o capacitate enormă de lucru. într-o oră ea poate compara circa*24.000 cartoteci. Aceste cartoteci, trec apoi printr-o mașină de imprimare iar rezultatul final este o listă tipărită a bibliografiei solicitate.

KM>ZX'
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Asamblarea la Uzinele „V. I. Lenin* din Plzen a unuia dintre cele mai mari strunguri construite în R. S. CehoslovacăFoto ; C.T.K.-PRAGA
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La secția finisaj I de la între prinderea „I.P.R.O.F.I.L*1 Pipera din Capitală tinerii Ion Teodorescu și life Ioneacu lucrează la mașinile de șlefuit, mașini de înalta productivitate. Foto : AGERPRES
ACOLO UNDE E

DE TINE
NEVOIE

mcunsui muu
Economii prin inovații235 inovații aplicate au adus o economie de 2.719.000 lei. Iată sintetizată strădania colectivului de muncitori, ingineri și tehnicieni ai Uzinelor „Industria Sîrmei“ din Cîmpia Turzii, în anul 1961, pentru realizarea de economii prin introducerea în procesul de producție a unor noi procedee tehnice de lucru.

La laminorul de profile, de pildă, trecerea fiecărei bare laminate pe patul de răcire, se făcea manual, de către doi muncitori. Tinerii ingineri Ion Bob, Cornel Neamțu au conceput un dispozitiv, pe cît de simplu pe atît de ingenios, cu care barele sînt manevrate automat.Inginerul comunist Ion Ve-
(C„Cum ne îmbrăcămOrganizația de bază U.T.M. a Institutului de proiectări și studii energetice din București a organizat, de cu- rînd, în sala Casei de cultură a raionului Tudor Vladi- mirescu, o reuniune, avînd ca scop stimularea în rîn- dul tinerilor a gus-

Cercul

tului pentru o ținută vestimentară a- decvată diferitelor ocazii.Referatul „Cum 
să ne îmbrăcăm", completat cu prezentarea de către cooperativele Casa de modă, Sporul, Soarele și Tricotex- til, a unor modele noi de îmbrăcămin-
de muzică

te, precum și spectacolul brigăzii artistice de agitație a I.S.P.E.-ului, au reușit să ofere publicului spectator, tineri și vîrstnici, o seară plăcută și instructivăV. CHIBIȚĂ CERCELARU
ingineri

deanu, împreună cu inginerul utemist Chiraihalmi Iuliu și lăcătușul Fetița Constantin, au realizat și ei un dispozitiv de presare a barelor în filiere care aduce anual o economie de 211.000 lei.„De la începutul anului a- cesta și pînă la data de 10 martie— spune inginerul Ni- colae Popa, responsabilul cu munca de inovații în întreprindere — au fost înregistrate încă 38 de propuneri de inovații și raționalizări care se referă la creșterea calității produselor, a productivității muncii, reducerea prețului de cost, înlocuirea muncii manuale, asigurarea protecției muncii ete.“. A. BRÎNZAN
student

O seară 
la căminul culturalJoile tineretului au devenit pentru tinerii colectiviști din comuna Smîrdioasa, raionul Zimnicea, nu numai un mijloc de distracție ci și un minunat prilej de educare moral-politicâ. Ei vin la aceasta manifestare sa asculte conferințe, referate, recenzii, sa pund întrebări și sa primească răspunsuri la probleme dintre cele mai diferite.La întocmirea programelor, comitetul comunal U.T.M. ține seama în primul rînd de problemele ce interesează cel mai mult tineretul. Ultima „joie a tineretului44 de pildă, a a- vut în program prezentarea referatului „Cum sâ ne comportăm în societate" (susținut de Ionel Sîrbu — directorul

căminului cultural) după care au urmat jocuri distractive Și dans. T. IONEL 
profesor 

în livadă

roaspdtu! absolvent, Gîrjoi Cornel, inginer agronom, coborî în gara Stoenești. Stătu o clipă locului, rotindu-și privirile-n jur. Cîmpia se desfășura larga la picioarele Iul, pînă la orizonturile nelămurite. După o oră de mers a- junse în Gostavăț, așezare din jos, de pe Valea Oltului, în raionul Caracal. La gospodărie îl cunoscu pe președintele Iova Dumitru, pe Ilie Mi- rea, secretarul organizației de partid șl pe secretarul comitetului U.T.M., Mirea Drăghi- ceanu. Stăturâ de vorbă și plănuirâ multe.— Avem multă nevoie de sprijinul dumitale, tovarășe inginer — spuse la sfîrșlt președintele. Suprafața e întinsă, familia colectiviștilor e mare. Treabă multa, multe de făcut.I-au fost prezentați cîțiva dintre brigadieri: Barbu Victor, Filea Victor, P^rvan Ion, Diaconu Ion.săptămtnâ ava loc mai largă a con- conducere. Tînarul interesă de preve-

stabilească sa fie5 prășii© în loc dedierii, să executate3, ci că rostul acestora tre- buie să fie înțeles de întreaga masă a colectiviștilor. Munca trebuia făcută cu întreaga masă de colectiviști. Dragostea oamenilor de a munci, îmbinată cu forța științei, asta-i

A doua o discuție siliului de inginer se derile planului. Ce probleme mari stăteau de fapt în fața gospodăriei colective ? Ce sarcini ? Ce perspective ? In funcție de acestea, proaspătul inginer trebuia să-și iaca un plan do acțiune. Era în pragul campaniei de primăvară. Unele culturi fuseseră însămînțate. Dar urma sa înceapă însămînțarea porumbului pe suprafața de 422 hectare. Ieși să vadă calitatea arăturilor. Observă că teritoriul gospodăriei nu era bine organizat ; erau tarlale multe și mici. Le arăta colectiviștilor cîte neajunsuri revin de aici și stabiliră împreună ca prim obiectiv noua organizare a teritoriului. Au fost astfel grupate culturile pe tarlale mari pînă la 120 ha, aducînd prin aceasta multe înlesniri muncilor agricole, mecanizării lor. Oamenii apreciară inițiativa tînarului. Cît de importantă a fost contribuția lui Gîrjoi Cornel s-a văzut și a- tunci cînd colectiviștii au început să însămînțeze porumbul. A stat mai întîi de vorbă cu conducerea gospodăriei, apoi cu brigadierii. Le-a demonstrat cît de falsa e părerea cu „rarul umple carul' și i-a convins că densitatea indicată de carte asigură o producție mare la hectar.— Apoi, principal e cum în- ■ treții planta, ce lucrări îi faci și cum i le faci. Cum îngrași pamîntul din care ea își absoarbe hrana, le-a spus.Oamenii au înțeles. In loc de 20.000 plante la hectar s-au lăsat 30.000. Și faptul ca vedea cum cu fiecare zi ce trece cîștigă tot mai mult a- precierea colectiviștilor îi dădea aripi, îl apropia de ei, de inima lor. Hotărî ca fiecare seara să discute brigadierii ce lucrări au făcut și cum trebuie să fie e- xecutate. Pentru asta se ser-

totul, zicea el adesea. Ajutat de organizația de partid, de organizația U.T.M. Gîrjoi a descoperit soluțiile cele mai potrivite și eficace : a pus mina și le-a arătat cum se face o prașila așa cum recomandă agrotehnica. A demonstrat totul prin experiențe de care au luat cunoștința toți colectiviștii. Pentru asta a avut nevoie de loturi demonstrative. în adunările colectiviștilor cuvîntul lui era îndreptat spre însușirea și aplicarea agrotehnicii; la ședințele organizației U.T.M. le adresa tinerilor aceleași îndemnuri. La gazeta de perete, săptămînal apărea un articol al lui.Și așa tinărul inginer s-a

văzut prins în iureșul unei activități care i se părea din ce în ce mai frumoasă.A trecut o primăvară și o vară de muncă febrilă, încordată. Destul timp ca tînarul inginer să socotească gospodăria colectivă ca un loc drag de munca, să-și spună că niciodată nu va znai pleca d© aici.Comuniștii, apreciind munca lui neebesită pentru înflorirea gospodăriei l-au primit în rîndurile candidaților partid. S-a bucurat mult dar în același timp a simțit răspunderea sa pentru viitorul gospodăriei a crescut și mai mult.Cifrele stabilite în planul de producție pe 1962, fixate în lumina învățămintelor Consfătuirii pe țară a colectiviștilor i-au pus în față problema rezolvării unor sarcini importante : în plan s-a fixat să se scoată 1900 kg griu la hectar de pe 800 hectare, 3200 kg porumb boabe la ha de pe 429 ha, iar de pe 100 ha să obțină cile 5000 kg porumb boabe la hectar.Sarcini importante a stabilit gospodăria apoi în ce privește dezvoltarea sectorului zootehnic : anul acesta va spori numărul vacilor șl ju- nincilor la peste 250. Va fi creată o hală pentru 5.000 de păsări. Și acestea sînt numai cîteva direcții car© schițează consolidarea din punct de vedere economic a gospodăriei. In funcție de acestea, tî- nărul inginer își face proiecte d© viitor, de ele se leagă întreaga sa muncă, năzuințele luL VASILE CÂBULEA

Cercul de muzică al Școlii medii „Al. Vlahuță“ din Rm. Sărat este frecventat de peste 30 de elevL în cadrul ședințelor cercului — care au loc o dată

pe lună — se prezintă referate cu privire la viața și opera celor mai mari compozitori. Pînă acum au fost prezentați compozitorii Beethoven,

al școliiGeorge Enescu, Rossini, Verdi și alții.Cercul se bucură de o mare popularitate în rîndurile tinerilor.NIȚĂ V. VASILE 
profesorO nouă operă 

pentru tineret la Cluj
decă

Opera de Stat din Cluj a 
prezentat de curînd o nouă 
lucrare lirică romînească pen
tru cop'.i și tineret. Fîntîna cu bucluc, muzica de com
pozitorul clujean M. Eisico- 
vici, pe un libret de L. Mar
ton, este destinată, după 
cum mărturisește autorul ei, 
educației estetice a tineretului și facilitării căilor spre mu
zica simfonică și de cameră.

Muzica noii opere se carac
terizează printr-o melodicitate 
sugestivă, purtătoare a unui 
adine mesaj uman. Caracteri
zările sale sînt făcute prin 
bogăția imaginilor muzicale și 
a timbrărilor orchestrale, in
tr-un limbaj adecvat, de o 
rară prospețime.

Ilie Balea, ca prelucrător al 
libretului din limba maghia
ră și regizor al specta
colului, a urmărit, den- 
sificarea", în sens epic a fabu
lei, activizînd-o după necesi
tățile legilor acțiunii scenice, 
în care muzica sugerează șl 
dezvăluie acțiunea. Ciutul șl 
jocul ele scenă al actorilor-cîn- 
tărefi ai Operei de Stat din 
Cluj — au fost puse în slujba 
îndeplinirii unor sarcini de 
scenă concrete cuprinse în 
partitură.

Scenografia lui G. Codrea

a amplificat 
dele fabulei

Conducerea
Anatol Chisadji a năzuit la 
realizarea unei expresivități 
sonore maxime, după cum co
regrafia Gabrielei Taub-Dar- 
vaș a urmărit construirea de 
grupări 
sive.

expresiv, episoa- 
muzicale.

muzicală a lui

dinamice fi expfe-G. S.

în livada gospodăriei colective „Progresul44 din comuna Făcăieni, raionul Fetești, muncesc 20 de tineri. îndrumați de tehniciană pomiviticolă, Lucreția Mitu, ei au executat pînă acum, importante lucrări. Astfel, pe cele 36 ha de livadă au fost stropiți pomii împotriva dăunătorilor, au fost cu- rățați de omizi și de fructe uscate, au fost tăiate și formate coroanele și au completat toate golurile cu puieți.Tinerii au executat lucrări de bună calitate punînd în practică cunoștințele dobîndi- te în timpul iernii la cursul pomiviticol care a funcționat în gospodărie.CONSTANTIN FRÎNCU 
fîmplei:

Un număr însemnat de tineri muncitori de la întreprinderea de transporturi nr. 208 din orașul Bacău frecventează cursurile școlii medii. Printre aceștia este și tînarul Felix Bogdan, elev în clasa a Xl-a B — se>cția serală. Iata-1 împărtășind din experiența sa unora dintre elevii de la cursurile de zi ale a- celelași școli
(Potograiie primită de la 

cercul de foto al Școlii medii 
nr. 2 din Bacău, condus de 
prof. y. Bogdăneț)

ei, în cu de
vea de planșe, de scheme, de cărți. Se gîndi ca nu e de-ajuns să discute cu briga-

75 spectacole 
vizionate în coîectivComitetul U.T.M. și Asociația studenților din Institutul pedagogic de 3 ani din București, se preocupa îndeaproape ca studenții să-și petreacă în mod cît mai plăcut și folositor timpul liber.Astfel, se organizează diferite activități, printre care și vizionarea în coilectiv a spectacolelor de teatru și cinematograf. Alături de studenți participă și tineri asistenți și profesori.De la începutul anului universitar și pînă acum s-au vizionat în comun — pe facultăți, ani și grupe — peste 25 de piese de teatru și aproape 50 de filme. Printre piesele de teatru vizionate se numără „Fieri vii", „Oamenii înving", „Prima întîlnire", „O lună de confort", „CiduT, „învierea44, „Tartuffe", „Scrisori de dragoste" etc.GHEORGHE UNGUREANU ION ȘTEFAN 

studenți

ORAȘUL NOSTRU
TOT MAI FRUMOS!

adresat zilele tre-

Gospodăria colectivă „8 Martie" din comuna Ulmenl, regiunea București, are o fermă de oi bine dezvoltată. Vasile Melcescu și Dumitru Rusoaia îngrijesc cu dragoste mieii. Foto : L CUCU

Ne-am
cute tovarășului Florea lancu, 
prim secretar al comitetului 
orășenesc U.T.M. Craiova, ce- 
rîndu-i o seamă de informații 
privind participarea tineretu
lui craiovean la diferitele 
țiunii patriotice de înfrumu- , 
sețare a orașului.Odată cu sosirea lunii martie se simte un avînt puternic. Tot mai des sîntem informați că organizații de U.T.M. din oraș au ieșit la muncă patriotică. în anul trecut un mare număr de tineri au muncit cu multă tragere de inimă participînd la diferitele acțiuni patriotice. Organizațiile U.T.M. au sprijinit serios unitățile de construcții, care au avut o activitate bogată în orașul nostru. Printre obiectivele care au stat în fața organizațiilor U.T.M. din oraș a- mintim repararea a peste 60.000 mp străzi, precum și întreținerea și crearea de spații verzi. O atenție mare au acordat-o organizațiile U.T.M. din oraș și strîngerii de fier vechi.

— Cum vă propuneți să fo
losiți experiența căpătată în 
anul care a trecut ?— Deși au existat o serie de realizări însemnate, am constatat totuși existența unor deficiențe care au făcut ca aportul tineretului craiovean să fie încă sub posibilitățile mari existente. Mă refer în primul rînd la activitatea brigăzilor de muncă patriotică. Practica ne-a dovedit că organizarea unor brigăzi de muncă patriotică permanente, care să cuprindă mereu același număr de tineri nu reprezintă o măsură bună.

De ce să participe la munca patriotică numai 20 sau 30 de utemiști dintr-o întreprindere unde există cam 150 de tineri, și să nu ne punem problema de a-i antrena pe toți utemiș-

entru organizarea în 
unitatea de pionieri 
a unei activități bo
gate, atractive și in
teresante, este ne
cesar un destoinic

la ciuDul uzinei: 
concerte - lecțiiPînă nu de mult puțini erau tinerii muncitori de la Uzinele textile „Moldova", din Botoșani, care mergeau la concertele simfonice. De ce nu se simțeau tinerii muncitori a- trași de muzica simfonică ? A- ceasta a fost întrebarea pe care și-a pus-o la un moment dat comitetul U.T.M. pe întreprindere. Răspunsul a fost «te de înșiși tawusi muncitori. In urma discuțiilor purtate cu ei s-a ajuns la concluzia că majoritatea lor nu înțelegeau simfoniile, nu a- veau cunoștințele necesare pentru a putea să priceapă frumusețea și bogăția de idei a muzicii simfonice.Ținînd seama de această situație, comitetul U.T.M. pe uzină, cu sprijinul colectivului de conducere al clubului uzinei, a organizat, pentru tinerii muncitori la clubul uzinei, o dată pe săptămînă, concerte simfonice-leeții. In cadrul a- cestor concerte, dirijorul Ac- ter Ervin, de la Filarmonica de Stat din Botoșani, le-a explicat tinerilor numeroase simfonii înregistrate pe bandă de magnetofon. Astfel, de mai puțin de două luni de zile, cîteva sute de tineri muncitori de la Uzinele textile „Moldova" au început să îndrăgească muzica simfonică. Acum ei nu se mulțumesc numai cu audițiile organizate la club, ci iau parte în. număr tot mai mare simfonice aleStat din oraș.

“ In prezent se desfășoară 
acțiuni de muncă patrio
tică în oraș ?— Desigur. Numeroase organizații U.T.M. participă la , diferite acțiuni de muncă patriotică. A$a, de pildă, ute- miștii și tinerii de la Combinatul de zahăr și ulei „Oltenia"-Podari, desfășoară în cadrul combinatului o susținută activitate fierului băianuDuică Ștefan, Gheorghe, rafinor, și alți tineri au depistat în vechile construcții ale fabricii mari cantități de fier pe care apoi l-au colectat. De altfel, a- ceastă < U.T.M., utemiști!de tineri în cursul februarie proape 20.000 kg fier vechi... în general ne-am propus să strîngem și să predăm, întreg orașul, peste tone de fier vechi.Dar acesta este doar putui. In curînd, odată cu sosirea primăverii, munca patriotică va lua un mare avînt în orașul nostru.

tii șl cîți mal mulți’tineri trlo&â. pildTmunca patriotică? Am hotărît mițțp ’ ’ “' • ’ ~deci, ca pe baza experienței anului trecut să înființăm brigăzi de muncă patriotică ori de cîte ori vom antrena un număr cît mai mare de tineri pentru a desfășura activitate pe un anumit șantier
De vorbă cu fov. 

Florea lancuprim-secretar al Comitetului orășenesc U.TJkL-Craiovaal muncii patriotice. Odată cu terminarea activității pe a- cest șantier, se va încheia și activitatea acestei brigăzi de muncă patriotică. Tot pe linia folosirii experienței din anul trecut vom organiza în curînd o consfătuire pe oraș consacrată muncii patriotice a tineretului.Ne-am propus apoi să popularizăm în toate organizațiile U.T.M. din oraș o seamă de obiective însemnate, unde organizațiile U.T.M. pot să antreneze tinerii la muncă patriotică. Am și început să obiective, cu sfatul popular orășenesc, care se referă la noile construcții din oraș, ce clădiri vor fi demolate în cartiere, ce unități noi industriale vor a- pare pe harta orașului și care dintre ele vor fi extinse.

popularizăm aceste stabilite în comun

Cu ajutorul activului pionieresc

activ pionieresc. De 
aceea, alegerea în activ a celor 
mai.buni pionieri și pregătirea lor 
pentru această munca a constituit 
pentru mine, ca și pentru instruc
torii de detașament o preocupare 
permanentă.

In acest an școlar, pionierii din 
unitatea noastră, îndrumafi de co
lectivul de instructori, și-au ales 
un bun activ pionieresc. Odată 
ales, activul pionieresc a pornit 
la muncă.

Țelul principal pentru care luptă 
activul pionieresc din unitatea 
noastră, avînd alături marea majo
ritate a pionierilor, este însușirea 
de către elevi a cunoștințelor pre
date în școala. Pionierii din activ 
sînt fruntași la învățătura și în pri
mele rînduri ale celor care dau 
ajutor școlarilor rămași în urmă la 
învățătură. Președinta detașamentu
lui nr. 3, Szoke Ana Maria, de 
exemplu, ajută pe Agod Eva ; 
Corb Maria, președintă de grupă, 
îl ajută pe Dumitraș Emil etc.Exemplul personal el membrilor

activului pionieresc a făcut ca în 
întreaga unitate să se manifeste 
exigența majorității pionierilor în 
ceea ce privește conduita, respec
tul reciproc și grija față de bunul 
obștesc. De la pionierii din activ 
a pornif inițiativa de a se îngriji 
c-'asele în timpul recreațiilor și 
după ore, precum și inițiativa de 
a petrece pauzele în mod plăcut, 
organizîndu-se jocuri pionierești, 
scurte întreceri sportive etc.

Activul pionieresc de la deta
șamentul nr. 3 a reușit să antre
neze fofi pionierii în pregătirea și. 
desfășurarea adunărilor cu temă, 
festive sau de lucru.

lată, de pildă, cum procedează 
pionierii acestui detașament în 
pregătirea adunării cu tema „P© 
harta viitorului". Fiecare a primit 
o sarcină concretă. Cîțiva pionieri, 
în frunte cu activul, au ajutat la 
confecționarea hărfii pe care ora
șele și principalele obiective in
dustriale ce s© vor construi con
form prevederilor Directivelor 
Congresului al lll-lea al partidului, 
sînt marcate cu becuri electrice 
multicolore. Despre fiecare obiec
tiv, despre dezvoltarea principa
lelor orașe va vorbi cîte un pio
nier. Pionierii câre vor vorbi tșl er«gi1»K t»meinic t»jțtul, Al[i ala>

nieri învafă poezii despre patrie 
și partid. Întreg detașamentul 
repetă cînfecele „Partid iubit, pă
rinte drag" și ,,Republică, mă
reață vatră".

Adunări interesante țin și gru
pele de pionieri, lată, de pildă, 
grupa la car© este președinte Ga
briela Mureșan a ținut adunarea 
cu temă „Cum a învățat marele 
Lenin".

Activul pionieresc al detașa
mentului nr. 1 a fost antrenat în 
ultima vreme în pregătirea unei 
seri literare intitulată „In frunte, 
comuniștii".

Mai mulți pionieri din clasele a 
Vll-a și-au exprimat dorința de a 
organiza o excursie (cu durata de 
o zi) la Piatra Craiului. Activul 
mi-a făcut cunoscută dorința pio
nierilor ; împreună am organizat 
o excursie cu două autocare ale 
O.N.T. la care au participat peste 
80 de pionieri. Cu ocazia aces
tei excursii, pionierii au adunat 
pietre pentru colecția școlii, au 
învățat cîntece și jocuri pionie
rești.

Cu ajutorul activului pionieresc im mal imdfA yWta fi

excursii în jurul orașului, la mo
numentele istorice, la casele me
moriale, la G.A.C.-uri, G.A.S., vi
zite la școlile noi construite în 
orașul nostru etc.

Pionierii din activ ne sprijină 
nu numai la antrenarea pionierilor 
la excursii ci și la pregătirea lor. 
Așa, de exemplu, înainte de a 
vizita G.A.G. din comuna Borș, 
mai mulți pionieri din activ, aju
tați de instructorii de detașamen
te, s-au interesat din timp asupra 
trecutului gospodăriei colective. 
Astfel, pionierii au cunoscut 
înainte de vizită că gospodăria 
colectivă a luat ființă cu 5—6 ani 
în urmă, că în această perioadă 
și-a dezvoltat foarte mulf sectoa
rele zootehnic și legumicol etc.

Am amintit numai cîteva din 
multiplele activități pe care le-am 
organizat cu ajutorul activului 
pionieresc.

Pentru creșterea competenței 
activului și educarea lui, i-am 
repartizat cu încredere diferite 
sarcini de răspundere, am discu
tat cu fiecare pionier din activ 
formele și modul în care poț fi în
deplinite aceste sarcini, iar pa 
parcurs i-am ajutat concret și i-am 
controlat asupra felului cum și le

De asemenea, am antrenat pio
nierii din activ la întocmirea pro
gramelor de activitate, la pregă
tirea și desfășurarea adunărilor 
pionierești. Activul mobilizează 
pionierii la diverse acțiuni, întoc
mește caietele de grupă și jurna
lele de detașament.

Instructorii de detașament caută 
în permanență să îndrume și să 
ajute în munca lor pe pionierii din 
colectivul de conducere, îndeo
sebi pe președintele detașamentu
lui, tranrmifîndu-i din experiența 
sa organizatorică. Un bun prilej 
de îmbogățire a cunoștinfelor și 
un schimb valoros de experiență 
este „Ziua președinților” pa care 
o organizăm în fiecare lună.

Antrenînd foți pionierii din activ 
la munca pionierească, reușim să 
organizăm și să desfășurăm acti
vități din ce în ce mai bogate 
în conținut, mai interesante.FLORIAN IANE 

instructor superior la 
Școala da 8 anL tțrk 8

pentru colectarea vechi. Tineri ca Bă- Marcel, electrician, Elian, lăcătuș. Picu electrician, Trufin
colectat.organizație de bază antrenîndu-i pe toți și un număr mare a reușit să strîngă lunilor Ianuarie și ale acestui an a-

pe3.000lnce-

C. R.
și la concertele Filarmonicii de
C. DIACONU

!n vizita la Palatul plonisiilor din Capitala. Fot® ; AGERPRES



Cu spirit gospodăresc
și dragoste pentru frumos

Pe șantierele de construcții de locuințe din întreaga țară munca se desfășoară Intr-un ritm tot mai viu.a Grupul școlar profesional al Combinatului metalurgic Reșița se pregătesc viitorii oțelari și lamino- riști, furnaliști șiturnători — schimbul de mîi- ne al bătrînei cetăți de foc reșițene. Peste 1.000 de elevi locuiesc în căminul grupului școlar, un ansamblu de clă- -diri frumoase, cu mai multe etaje.în legătură cu felul cum își gospodăresc căminul elevii grupului școlar profesional al Combinatului metalurgic Reșița, redacția a întreprins o anchetă, la care au răspuns elevi, membri ai comitetului U.T.M., tovarăși din conducerea școlii. Iată cîteva din răspunsurile primite :

valoare educativă. Gospodă- rindu-ne singuri căminul, ne obișnuim să respectăm și mai mult curățenia. Practic, întregul program administrativ îl realizăm singuri. în fiecare zi, elevii fac de serviciu pe coridoare. Ei controlează paturile, asigură curățenia în dormitoare, în holuri. De două ori pe lună facem curățenie generală în cămin.

Cu posibilități.., 
locale

fost stabilite clase care să se ocupe de întreținerea spațiilor verzi. Cluj

pe șantierele de construcțiiblocuri.Târziiau început lucrările la toate blocurile de locuințe prevăzute a se ridica în acest an.
La Cimpia constructorii

Craiova

• •

AutoservireCodileanu Tiberiu, elev a- nul II-l : Avem în cămin cele mâi bune condiții de viață : dormitoare spațioase, mobilier, vestiare bine utilate etc. Datoria noastră este să le îngrijim. în primul rînd pentru că sînt ale noastre, iar în al doilea rînd pentru că de ele trebuie să se folosească toți cei care în anii viitori învăța în această școală. Ca să fie mai bine gospodărite, dormitoarele au fost împărțite pe sectoare conduse de cei mai buni elevi. Fiecare dormitor are, de asemenea, responsabil. Din inițiativa . ganizației U.T.M. noi am ■țărît: șă ne gospodărim• .guri căminul. Eu cred că un lucru foarte bun. Realizăm în felul acesta importante e- conomii, dar ceea ce-i mai important, aceasta are o mare

vor
un or- ho- sin- este

Reguli strict 
respectateOlani Constantin — anul 1-8: Un vechi elev pro-

Marcov Augustin — «null-18 : Sînt multe lucruri In cămin pe care noi le f2cem cu posibilitățile noastre. De pildă, elevii anului I au confecționat în orele de practică cuiere metalice frumoase care au fost instalate în vestiare și culoarele dormi:oarelor. Acolo ținem hainele. înainte le țineam în dormitoare. Nu ei nici sănătos și nici aspectuos.Vestiarul nostru arată mai frumos și pentru că noi am desființat lacătele. Ar trebui
Ancheta noastră la Grupul școlar profesional 

al Combinatului metalurgic Reșița

verb spune „curățenia e mama sănătății“. Noi acordăm toată atenția păstrării curățeniei în cămin. Ne îngrijim să creăm un aspect cît mai plăcut dormitoarelor, să păstrăm ordinea și curățenia. Facem paturile cu mare grijă, pentru ca toate să fie la fel. De două ori pe lună spălăm geamurile. Ne îngrijim ca lenjeria să fie păstrată cît mai curată. Cînd venim de la u- zină ne schimbăm hainele și nu ne așezăm cu ele pe pat. Ca să menținem curățenia neam făcut papuci, așa că nu intrăm în dormitoare cu pantofi sau cu ghete.

ca acest lucru să se facă tot căminul,
Curtea școlii
- o adevărată 

grădinăRai ca Pavel — anul 11-10: Frumosul trebuie să domnească atît în școală, în cămin, ca și în ori care alt loc unde ne petrecem timpul De exemplu, curtea școlii Nu trebuie să fie și ea curată, amenajată frumos ? Ba da ! Iată de ce, în timpul nostru liber, am transformat curtea școlii într-o adevărată grădină. Am sădit flori, pomi amenajat alei și ronduri care le-am împrejmuit gărduțele lucrate de noi

INFOR MÂȚII

Alta 200 de apartamente urmează să fie date în curînd în folosința lucrătorilor complexului industrial din localitate.
La parterul blocurilor vor fi amenajate zeci de magazine modeme.

Din activitatea 
Institutului 

meteorologic 
din București

Constanta
Onești

continuat lucrările sesiunii Comitetului administrativ al Uniunii internaționale a sindicatelor muncitorilor din industria construcțiilor, industria lemnului și materialelor de construcție (departament profesional al F.S.M.).în ședința de dimineață, prezidată de Lidia Ciupilo, secretar al C.C. al Sindicatului muncitorilor din industria construcțiilor și a materialelor de construcție din Uniunea Sovietică au luat cuvîntul pe marginea rapoartelor prezentate în cursul zilei de . miercuri la primele trei puncte ale ordinei de zi: Ladislav Raiskii, R. S. Cehoslovacă, Lothar Lindner, R.D. Germană, Felix Papierniak, R. P. Polonă, Stylianou Chry- sosțomos, Cipru, Lalov Lalo jordanov, R. P. Bulgaria,

Andrei Horvath, R. P. Ro- mînă.în ședința de după-amiază, prezidată de Jean Briquet, vicepreședinte al Uniunii internaționale a acestor sindicate, au luat cuvîntul : Darjono, Indonezia, Jean Briquet, Fran- ța, Urho Kilpinen, Finlanda, Somoskoi Gabor, R. P. Ungară, și Capodaglio Elie, Italia.Lucrările sesiunii continuă.
★In sala Ateneului R. P. Romîne s-a desfășurat joi seara, sub auspiciile S.R-S.C„ simpozionul intitulat „Secolul XX și progresul științei*1, prezidat de acad. I. S. Gheorghiu, vicepreședinte al Academiei R.P. Romîne.Au participat oameni de știință, muncitori, ingineri, tehnicieni.

Și (Agerpres)-•-----
CinematogtaîeValea mindră: Patria, I. Frimu, G. Coșbuc ; Gardianul: Magheru, București, Alex. Sa- hia, 23 August, Volga ; Vizita președintelui: V. Alecsandri,

c.

președintelui: V. Alecsandri, M. Gorki, 1 Mai; Austerlitz: — ambele serii: Lumina; Rosita : Central, 8 Martie, 16 Februarie ; Pace noului venit: Victoria; Concertul, Duelul, Animalele cu blănurile prețioase, De strajă la graniță,
M. Gorki, 1 Maiambele serii Austerlitz:Lumina ;Rosita : Central, 8 Martie, 16Februarie ; Pace noului venit:Victoria ;Animalele cuConcertul, Duelul,blănurile pre-țioase, De strajă la graniță,

Membrii brigăzii artistice d© agitați© a cooperativelor meșteșugărești din Craiova repetă programul cu care în curînd vor tipare pe scenă, în fața spectatorilorFoto : I. CUCU

Pasagerul clandestin : Timpuri noi; Rosemarie : 13 Septembrie ; Tot aurul din lume: Tineretului, V. Roaită, Miorița; Drum bun, autobuzul© : înfrățirea între popoare, Donca Simo ; Procesul maimuțelor : Republica, Elena Pavel, Gh. Doja, Floreasca ; Pescarii din arhipelag : Cultural; Lanterna fermecată 1 Alex. Popov ; Frumoasa Lurette: Grivița, B. Delavrancea ; Primele încercări — ambele serii : C. David, M. Eminescu ; Fii fericită, Ani! : Flacăra ; Cetatea Hurramzamin: Unirea ; Povestea căluțului cocoșat: T. Vla- dimirescu, Popular: Nana: Arta, Drumul Serii; Străzile au amintiri: Moșilor, 30 Decembrie, Aurel Vlaicu, I. Pin- tilie ; Dragostea Iui Alioșa : 8 Mai; Cavalerii teutoni: Libertății ; Tom-Degețehi!: N. Bălceseu ; Insula: Lueeafărul; Perle negre: Olga Banele.

Cu ajutorul 
educatorilorGrabisiri MiluJ — director adjunct al școlii prof trienale.Anul acesta, prin grija coc- ducerii școlii se vor confecționa dulapuri metalice, zz-p- tiere etc. PerdeluțeJe se var înlocui cu perdele mari așa că se va schimba mult aspectul căminului. In unele pavilioane ca de exen- piu. in sectorul 9. au începui să se înlocuiască spălătoarele comune cu chiuvete din faianță. Facem tot ce ne stă in putință ca elevii să se simtă ocne, sâ păstreze amintiri frumoase despre anii de școală. Ar trebui insă ca toți elevii să dovedească spirit de gospodar, să se gindeascâ că *- ceste bunuri trebuie să le folosească nu numai lor d și celorlalți elevi care vor veni In școală, in anii viitori. Un ral ♦ in această acțiune trebuie să-l aibă și e* ducătorii. Ei trebuie să se o- cupe cu mai multă perseverență in această direcție mai ales de elevii din anul m In dormitoarele cărora se mai găsește dezordine și lipsă de curățenie.

Acțiuni educativ* 
interesante, eficaceAnchetata Nicolae — secretarul eomitetuiui U. T. M. pe grapul școlar. — Duîera, un rol important în educarea ucenicUcr in spiritul grijii st ai răspunderii pentru gospodlri- rea căminului în

Onești — noul oraș muncitoresc de pe Valea Trotușului își schimbă înfățișarea de la o zi la Anul acesta, exemplu, se struiesc aici1.000 de apartamente.
alta, de con- circa

La Constanța se lucrează în prezent la terminarea complexului de locuințe din apropierea fostei gări de se vor 600 de mente.
călători. Aici ridica peste noi aparta-

(Agerpres)

Comunicările ce se prezintă la cea de-a doua sesiune științifică a Institutului meteorologic din București în curs de desfășurare reflectă preocuparea permanentă a cercetătorilor din acest domeniu pentru ca lucrările lor științifice să vină direct în sprijinul activității practice. A fost îmbunătățită munca de observații și cercetare a timpului, fapt de mare însemnătate pentru agricultură și alte sectoare econo* mice, pentru protecția navigației aeriene și a transporturilor navale și rutiere.Unitățile Institutului au fost înzestrate în ultimul timp cu noi aparate moderne de specialitate.A fost creată o largă rețea de stații agro-meteorologice care furnizează operativ date necesare agriculturii. Au fost înființate noi stații de mare altitudine și au fost modernizate cele existente.Institutul meteorologic alcătuiește anual peste 400 de studii și consultații de specialitate necesare diferitelor instituții, privind probleme de agricultură, transporturi, balneologie, amplasarea unor construcții industriale, cartiere noi etc. Recent, un colectiv de meteorologi a întocmit lucrarea „Clima R. P. Romîne“. Primele două volume au fost terminate, iar al treilea va fi terminat în cursul acestui an.(Agerpres)
Apare un nou număr al gazetei de perete. Colectivul de redacție (de la Institutul pedagogic d© 3 ani din Constanța) iac ultimei© pregătiri

Aeromodeliștii în pragul primăverii
eromodelismttl este una din cele mai iubite ra
muri ale sportului aviatic, practicată de mii de 
tineri și tinere, care au îndrăgit tehnica apara
telor de zburat și năzuiesc spre cucerirea văz
duhului. De aceea a și fost numit „poarta de 
i~.zrart in aciație*4. Pentru a afla citeva amă- 
nnn:e ia legătură cu organizarea activității-ocz.unce in țarc noarird și preocupările micilor avia- cczan, in P'ogul prcmâverii, ne-am adresat tov. ION LEPĂDAT, eeereter general al Federației sportului aviatic și «adaaciMror cn aedrui Ccnrinuxi General al U.CJd.- D» *-,7" acesc «per; pr-eteace pectiti zbor, cîndKS m imsuc ac. caaoa^ae arz.vrură de aero--.urae ce mrati-csrae - *e^ se deseară ma:

* Zjeț&tar. - f? denas- xJt ÎB aer **ca f»--* cc — Vorbind de secții, vă re-
ce se poc coc- ferxți la organizarea acestui ti- ene oeosec ri de mare: sport ?«x — —ăe — Pînă în acest an activita-c timpul irmii și țea aeromodelistică a fost.1. la cu mo- organizată în cercuri, pe• ryrzrlc tl căror zbor se lîngă aerocluburile regionale •erti^tirii pe cimp, în aer și casele pionierilor, cercuri er. ri l’rmle ce primăvară conduse de cîte un instructorTcel mai iubit de aeromodele, calificat la- • —cu r~a: mari centrul experimental de aero-MriĂ AeraEDodeiiștL mod^e din București.

■t 7 ti.tirî. -z- ccc.d_:.il8 înființarea secțiilor pe ra-CAg«rpres?

mură de sport și pentru aero- modelism, în cadrul asociațiilor sportive sau cluburilor, și afilierea lor la federație, a dus la o simțitoare îmbunătățire a muncii. S-a creat posibilitatea ca un mare număr de tineri să poată practica în cele mai bune condiții acest sport, sprijiniți fiind de către organele U C.F.S. locale pe lingă care activează.Pină in prezetț aeromode- liștli din țara noastră actives.- 200 de secții. Ele oximativ 4.000’efepionieri, școlari, tineri muncitori și membri U.C.F.S. de diferite vîrste de la orașe și sate. Activitatea fiecăreia din aceste secții este condusă de mai mulți instructori voluntari.S-au desfășurat astfel pînă în prezent etapele pe asociații, pe raioane și etapa regională a campionatului de mi- cromodele pe anul 1962. Etapa republicană — finală — a avut loc în această lună.— Ce competiții se vor or
ganiza în viitorul apropiat ?— Pentru aeromodelism luna martie înseamnă, așa cum am mai spus, începutul activității de cîmp. Se vor organiza concursuri în cadrul categoriilor de zbor liber — planoare, motomodele și propulsoare — iar la sfîrșitul lunii vor începe etapele Cupei memoriale „AUREL VLAICU". Aceste întreceri se vor încheia printr-o finală pe țară și vor cuprinde marea masă a aeromodeliștilor constituind o serioasă etapă de pregătire în vederea competițiilor interne și internaționale din acest an.VIOREL TONCEANU

Cupa primăverii" 
la fotbal

Cu tot timpul nefavorabil, 
numeroși spectatori au ur
mărit joi Pe terenul „Tim
puri Noi" (Dudești) primele 
două meciuri ale competiției 
de fotbal „Cupa primăverii" 
rezervată echipelor bucureș- 
tene din categoria B. Dinamo 
Obor a învins cu 2-0 (2-0) pe 
Flacăra 
înscrise
Roșie a dominat in repriza a. 
doua dar nu a putut reduce 
scorul din cauza ineficacității 
liniei de atac. în cei de-al 
doilea meci Metalul a între
cut cu 3-2 (1-1) pe Știința. Au 
marcat pentru metalurgiști 
Ion Popescu (2) Paul Popescu 
iar pentru studenți Zăinescu 
și Șasea.

Roșie prin punctele 
de Bukossi. Flacăra

BoxLa „Stadhalie" din Viena, boxerul maghiar Laszlo Papp a repurtat o categorică victorie la puncte în fața americanului Ralph Tiger Jones, unul din puținii învingători ai fostului campion al lumii Ray Sugar Robinson. Papp a dominat tot timpul întîlnirea, trimițîndu-și adversarul la podea în reprizele a doua și a zecea. Papp urmează să-l întâlnească pe danezul Chris Christensen, campion european la categoria mijlocie.
HocheiTurneul final al campionatului republican de hochei pe gheață care reunește la actuala ediție echipele Steaua, Voința Miercurea Ciuc, Știința Cluj și Știința București, începe astăzi pe patinoarul artificial „23 August" din Capitală. Iată programul primei etape : Știința București—Știința Cluj (ora 17) și Steaua —Voința (ora 19). Miercurea Ciuc

Organizațiile U. T. M. din noile G. A. C.
în centrul atenției noastre

(Urmare din pag. I-a)

portă îngrășăminte pe cimp, 
în special pe cele 40 de hec
tare destinate să obținem o 
recoltă de 5.000 kg de porumb 
boabe la hectar în condiții 
de neirigare. Șaizeci de ti
neri, băieți și fete, din briga
da legumicolă lucrează la 
răsadnițe pentru roșii, varză 
timpurie și alte legume. Un 
mare număr de tineri mun
cesc la terasarea dealurilor 
erodate și plantarea a 7 
hectare cu pomi fructiferi. 
In primele zile frumoase 
de primăvară, după 
carea zăpezii, tinerii 
participa la acțiunile 
treprinse de 
U.T.M. pentru 
pășunilor.

O bună experiență în mobi
lizarea tinerilor la muncă au 
dobîndit și alte organizații 
de bază U.T.M. ca de exem
plu cele din G.A.C. Gădălin. 
Răscruci, Luna de Jos, Bor șa 
etc.

este necesar 
organizațiilor 
din gospodă-

ridi- 
vor 
in- 

organizația 
întreținerea

Am socotit că 
ca secretarii 
de bază U.T.M. 
riile nou înființate sâ cu
noască practic experiența or
ganizațiilor de bază U.T.M. 
din gospodăriile mai vechi. 
Iată de ce am organizat rizi- 
te cu secretarii din gospodă
riile nou înființate la gospo
dăriile mai vechi. La G.A.C. 
Gddălin, de pildă, oaspeții au 
luat cunoștință de modul in 
care sint mobilizați tinerii la 
acțiunile de combatere a eroziunilor și plantarea de pomi 
fructiferi. La fiecare început 
de an, comitetul organizației 
de bază U.TJd. se interesează 
la consiliul de conducere al 
gospodăriei colective despre 
prevederile planului in acea
stă direcție, despre lucrările 
necesare și stabilește, pe a- 
ceastă bază, acțiunea la care 
va mobiliza masa tinerilor 
colectiviști. Pînă acum, tine
rii din această gospodărie au 
plantat 22 de hectare de H- 
vadă, iar tn această primă-

vară la plantarea amed 10 hectare.
Cu mult mierea cu luat cu

noștință oaxp=7ti de contribu
ția tinerilor colectiviști din 
G-A.C. Borșa la ridicarea con
strucțiilor zootehmce. Pentru 
ridicarea aceztor construcții, 
organizația de bază U.T.M. a 
organizat cu tinerii acțiuni 
pentru a extrage piatră din 
cariere, de transportare a 
materialului lemnos din pă
dure.

„Ziua secretarului^ a constituit un schimb de expe
riență rodnic, folositor.

Planurile de dezvoltare a 
gospodăriilor agricole colec
tive din raionul nostru pre
văd pentru acest an o însem
nată creștere a numărului 
de animale proprietate obștea
scă. Organizațiile de bază 
U.T.M. au fost îndrumate să 
dezvolte in rindul tinerilor 
dragostea și pasiunea pentru 
meseria de îngrijitor de cni- 
male, dorința de a munci în 
actorul tootehnia.

O acțiune interesantă, care 
a atras sute de tineri la stu
dierea problemelor zootehnice 
a fost concursul regional 
„Cine știe, ciștigă". Pregătin- 
du-se pentru a răspunde la 
‘întrebările privitoare la me
todele ce trebuie folosite 
in creșterea producției de 
lapte pe cap de vacă furaja
tă, tinerii colectiviști au stu
diat cu atenție broșurile care 
vorbeau despre creșterea ani
malelor, despte furaje, au 
cerut sfaturi tehnicienilor și 
inginerilor agronomi. Astfel 
că in fiecare gospodărie zeci 
de tineri pregătindu-se să 
răspundă la întrebările con
cursului, au cunoscut mai 
bine și au îndrăgit meseria 
de crescător de animale.

In mobilizarea tinerilor la 
muncă, in formarea unei ati
tudini noi față de muncă, de 
grijă și răspundere pentru 
averea obștească, o însemna
tă contribuție sint chemate să 
aducă și posturile U.T.M. deI» tvidența noastră

de 
că 
își 
le

avem 88 de posturi U.T.M. 
control. Nu putem spune 
acum toate aceste posturi 
îndeplinesc sarcinile care 
revin. Pentru viitor, în vede
rea ridicării continue a nive
lului activității posturilor 
U.T.M. de control, am pro
gramat cîteva acțiuni intere
sante : instruiri, schimburi de 
experiență la fața locului în 
G.A.C. etc.

In această perioadă, cînd 
sarcina principală o constituie 
întărirea economico-organiza- 
torică a G.A.C., cei mai buni 
activiști ai noștri, în frunte 
cu membrii biroului 
tului raional U.T.M., 
du-se direct de una 
ceste organizații din 
G.A.C., 
zarea unor activități politico- 
educative privind mobilizarea 
tuturor tinerilor pentru o 
participare activă la muncă, 
la înflorirea gospodăriilor lor

comite- 
ocupin- 
din a- 

noile 
le ajută în organi-

(Agerpres)
sala Floreascaseara, în

R. P. R. ■
la baschet (feminin)

Astă

Franța

Aslâ^eară, în sala 
sporturilor Floreasca 
din Capital#, cu înce
pere de la ora 19, 
echipa feminină de 
baschet a farii noastre 
întîlnește reprezenta
tiva Franței. Meciul 
se anunță interesant 
datorită valorilor sen
sibil egale ale celor 
două formații. în pal-

maresul înfîlnîrilpr din
tre echipele* R. P. Ro
mine și Franței figu
rează trei victorii ob
ținute de sportivele 
romîne și trei ale ce
lor franceze.

în echipa fării noas
tre vor juca printre 
altele Margareta Si
mon, Anca Racoviță, 
Heleonore Krauss, Vio-

ricfl Niculescu, Elen# 
Ivanovici, Dorina Ma
rian. Din echipa fran
ceză nu vor lipsi ju
cătoarele internaționa
le Ginette Mazel, 
Yannick Stephan, Jac
queline Câtor, Mary- 
vonne Garzino.

(Agerpres)

Incepînd de luni 26 martie, pe ecranele 
Capitalei va rula o nouă comedie sovietică

Casa surprizelor

w iî>- te

• producjie a studioului „MO5FILM"

X



în muncă, în viată
t

*

adevăratul
EXAMEN

A ajuns ciuciulete. Dar nu-i mai era nici de ploaie, nici de frig, nici de noroi. Se afla față în față cu copilul bolnav, cu primul ei pacient. într-adevăr, copilul era pe moarte. L-a consultat, dar abia după aceea a apucat-o groaza: știa ce are, nu mai ținea însă minte cum să-1 salveze, ce medicamente să-i administreze, ce tratament să-i facă. își amintea că la lecție i se vorbise... Toate indicațiile îi treceau însă prin minte ca un vis nedes-

în acest an ne vor vizita...
Ai

-

- -- -----

’■ii. x.

Axa aflat dintr-o povestire a lui Boris Polevoi :O tînără doctoriță, proaspăt absolventă a unui institut de medicină din Moscova, fusese repartizată într-un ținut îndepărtat. în anii studenției, fetei îl plăcuseră mai mult plimbările decît cartea, mai mult aleile parcurilor și sălile de cinematograf decît sălile laboratoarelor și stagiile la că- pătîiul bolnavilor. Iar cînd se afla la cursuri gîndurile-i treceau undeva, dincolo de fereastră, în „zarea albastră”. Auzea și n-auzea ce vorbește profesorul de la disciplina de bază pe care și-o alesese, un bătrînsever; nota și nu nota cunoștințele predate...„Eh! Tinerețea!", ziceau u- nii și o priveau cu îngăduință, pentru că altfel fata era veselă, zburdalnică. A terminat tînăra facultatea și a fost repartizată într-o regiune necunoscută.Primele zile s-au scurs liniștit. Nimeni n-a deranjat-o. Iată însă că tocmai într-un miez de noapte, pe o ploaie torențială, cineva îi bate cu putere în fereastră.— Sculați-vă, repede !...Și, un om a năvălit pe ușă, fără să mai țină seama de nici o regulă, așa cum e cînd dai de o nenorocire.— Copilul meu e grav bolnav, tovarășă doctor!... îm- brăcați-vă !
Orașele încep 
de >a gară...

rașele încep de la 
gară, zicea un 
poet, gara ase
muind-o cu haina 
unui adolescent 
care rămâne mică 
cu timpul.

Dacă ar fi să ne păstrăm în 
limitele acestei metafore ar 
trebui să spunem că acea în
șiruire de barăci, însemnînd 
pînă acum vreo opt luni gara 
Roșiori, intrase 
contradicție cu 
orașului. Vechiul 
gricol are astăzi 
un centru mecanic în al că
rui plan pe 1962 sînt înscrise 
nu mai puțin de 2800 de re
parații, multe instituții cultu
rale

Contradicției de care amin- . 
team i s-a pus capăt în vara 
trecută, și i Roșiorii' au astăzi1 ? 
una dintre cele mai moderne 
și mai plăcute gări din țară.

Ținuta arhitectonică plină 
de demnitate, eleganță, colo
rit viu, atrăgător, multă lu
mină, o atmosferă primitoare 
dominînd peste tot, în sala de 
așteptare, la camera „Mama 
și copilul", in restaurant, pe 
peron...

Inexplicabilă la prima vede
re e lipsa acelei animații ome
nești întâlnită altădată intr-un

de mult în 
dezvoltarea 
tirgușor a- 
o țesătorie,

Însemnări
lllllllltlfllllllllll!llllllll!lll!ll!ll

asemenea nod de cale ferată, 
forfota acarilor și a altor lu
crători care mișunau printre 
linii. Totuși, în ciuda lipsei 
acestei animații, în aceeași 
clipă sosesc și pleacă trenuri, se manevre, locomotive 
trec de pe o linie pe alta, lu
minile semafoarelor se schim
bă rapid, toată această miș
care fiind străbătută de fiorul 
unei discipline ireproșabile a 
unei ordine firești, respectate 
cu dezinvoltură.

Explicația acestei nedume
riri o capeți la tabloul de tele
comandă din biroul de miș
care. In fața acestui tablou ai 
mai curînd senzația că te afli 
la un serviciu de radiologie. 
Pe ecranul din față, pe care 
este însemnat cu linii albe, 
întrerupte, păienjenișul de 
șine totul îți apare foarte clar.

O apăsare de buton, și tre- 
nul care și-a anunțat sosirea 
la semnal îl vezi, prin aprin
derea succesivă a liniei între
rupte, cum defilează prin fața 
ochilor, cum trece de pe linia 
a treia pe linia a doua, cum 
iese din gară. Vagoanele de 
pe nu știu care linie secun
dară sînt aduse la simpla co
mandă a butonului pe linia 
întâia pentru a completa o 
garnitură. O locomotivă ar 
vrea să intre pe linia a cin- 
cea, butonul însă nu-i dă voie, 
și dacă nu-i dă voie el nici 
acul nu se va clinti de la lo
cul lui.

Totul e într-adevăr specta
culos, poetic șt, desigur, pe 
fiecare călător l-ar tenta să 
zăbovească vreo cîteva m iute 
în această gară. Și totul are 
loc în încăperea de la etaj, 
unde șe află întregul sistem 
de relee, coloane întregi de 
aparataje, asemănătoare unor 
contoare, cu zeci de mii de 
sîrmulițe, rezistențe, conexi
uni. Ai într-adevăr sentimen
tul că te afli într-un creier 
uriaș, fiecare conexiune, fie 
care căpățel de sîrmă însem
nând o circumvoluțiune. E o 
liniște, „cosmică" aș zice, în 
care se aude din cînd în cînd 
doar o bîzîitură scurtă: s-a 
schimbat un ac, a venit un 
tren, s-a aprins un semafor...NICULAE STOIAN

lușit. Și nu știa ce să facă.Părinții copilului o urmăreau cu priviri deznădăjduite.Tînăra doctoriță se simțea, ca niciodată, distrusă. Lîngă ea, în mîinile ei, un copil pierea din cauza neatenției ei la o lecție care i se păruse fără importanță. Cine putea s-o a- jute? I-a venit un gînd salvator. A alergat lâ telefon.— Alo, Moscova, Moscova !... Cu casa profesorului...Era trecut de miezul nopții, dar de acolo, de la sute de kilometri, la celălalt capăt al firului a auzit distinct vocea a- ceea atît de cunoscută din anii studenției. I-a explicat profesorului cazul, l-a implorat s-o ajute.— Nu dispera, i-a spus el. Cazul e relativ simplu. Fă așa și așa... Cînd termini, cheamă- mă din nou.Și spre dimineață telefonul a sunat din nou la Moscova.— Ai reușit, așa-i ? Te felicit.— Am reușit, tovarășe profesor...— Ai văzut ce-nsesmnă o lecție neînvățată ? Uneori înseamnă chiar viața unui om!...Aceasta este povestirea. Mă gîndeam la emoțiile tinerei doctorițe ascultînd o alta povestire, care se petrece în prezent tot cu o tînără, studentă la Facultatea de stomatologie din București. Se numește Angela Hinca și în multe privințe seamănă cu tînăra din povestirea scriitorului sovietic. Și Ilincăi îi place plimbarea. Și încă ce mult îi place ! Atît de mult încît din

cauza plimbărilor repetă a- cum a doua oară anul II. „Repetă" e bine zis, fiindcă-1 repetă... tot plimbîndu-se. Locul ei Ia cursuri, la seminarii, la stagii e mai totdeauna gol. In primul semestru mai bine de 80 la sută din timpul în care trebuia să stea la facultate și spital l-a petrecut, ea știe pe unde ! Motiv din cauza căruia nici n-a fost primită în sesiunea de examene din ianuarie.La seminarii (cînd vine) tace. S’e „scuză" : nu e pregătită. La lecții (cînd se în- tîmplă s-o vezi!) e cu gîndul cine știe pe unde.Colegii din anau discutat cu Hinca într-o ședință specială. I-au arătat ce lipsă de răspundere față de viitorii pacienți se ascunde în purtările ei, în atitudinea ei lipsită de respect față de învățătură, față de disciplina studențească. Au discutat cu ea colegii din grupă, a discutat secretarul biroului U.T.M. pe an, a discutat secretarul comitetului U.T.M. pe institut. I-au explicat. Hinca însă tot ce vrea ea face.De curînd, colegii de grupă au hotărît să n-o mai primească în mijlocul lor, dacă va continua să se poarte la feL— De chiulangii n-avem nevoie, spun ei. Sau te apuci de învățat și respecți disciplina de student, sau lasă pe altul să se pregătească în locul tău. Viața a sute de cetățeni va fi în mîinile tale, iar tu nu * pregătești ca să fii în stare le aperi sănătatea.Să învățăm cu gîndul producție, la postul de răspundere ce ni se va într-un cuvînt, să gîndul la viață — cluzia studenților.Au dreptate studenții? Firește că da. Fiindcă în viață lucrurile se petrec ca și în povestirea amintită : chiar și o lecție neînvățată poate avea consecințe grave. Dar-mi-te a- tîtea lecții neinsușite, cum se întîmplă la Hinca !

Tg. Mureș. La cursul de pregătire al brigadierilor tehnici din gospodăriile colective.Foto : AGERPRES

Țara noastră oferă iubitori
lor turismului largi și variate 
posibilități de desfătare și a- 
tracție datorită frumuseților 
sale naturale ca și dezvoltării 
de la an la an a bazei turis
tice.

Localitățile turistice, mereu 
mai frumoase, atrag oaspeți de 
pe toate meridianele pământu
lui. Ca totdeauna, cifrele sînt 
edificatoare. In 1961 am pri
mit circa 140.000 turiști, față 
de numai 4731 în urmă cu 
cinci ani cînd a fost înființat 
O.N.T. „Carpați*. Astăzi, Ofi
ciul Național de Turism 
„Carpați" întreține legături cu 
peste 300 de firme similare 
din diferite țări ale lumii. In 
1962, vom primi un număr și 
mai mare de oaspeți de peste 
hotare.

în cursul acestui an vor sosi 
un număr mai mare de tu
riști din Austria, Anglia (nu
mai până acum s-au anunțat 
1.500 oaspeți englezi), Belgia, 
Danemarca, Finlanda, R. D. 
Germană, R. F. Germană, 
Franța, R. P. Polonă, Suedia,

U.R.S.S. Anul 1962 marchează 
și o creștere a grupelor de 
turiști din țările latino-ame- 
ricane ca Argentina, Cuba, 
Mexic etc.

Frumusețile de neasemuit 
ale Deltei Dunării atrag în 
continuare numeroși vizitatori 
de peste hotare. Astfel numai 
din R. P. Polonă vor poposi 
în Deltă 5.000 turiști. Pentru 
organizațiile partenere INTU- 
RIST, CEDOC, BALCAN-TU- 
RIST, au fost stabilite itinara- 
rii speciale, în raport de do
rințele turiștilor.

Oficiul Național de Turism 
„Carpați" va participa cu bi
rouri de informații și lucrări 
de prezentare a obiectivelor 
turistice la o serie de tîrguri 
internaționale; în colaborare 
cu Studioul de filme documen
tare „Alexandru Sahia" se 
vor realiza trei filme tehnico- 
lore închinate obiectivelor și 
activității turistice din țară: 
„Romînia turistică", „Mamaia 
1962" și „Sportul de iarnă",

S. IONESCU

te sălaîncredința, învățăm cu a fost con-

EUGEN FLORESCUNou cerc literarPe lîngă Casa ofițerilor din Brașov s-a creat un cerc li- „texar care a primit „Nicolae Labiș".La ședința de constitute au participat scriitorii Dragoș Vi- col și loan Grecea, precum și invitați din partea Filialei a Uniunii scrii to iiloi din R.P.R., membri ai cercurilor literare de pe lîngă Urinele de tractoare și „Steagul Roșu'.

Bogatul plan de activitate al acestui cerc prevede analiza lucrărilor de creație, un lăxg schimb de experiență cu celelalte cercuri literare din cadrul orașului și regiunii Brașov, și dezbaterea unor teme de teorie a literaturii, critică literară etc.V. GRIGORESCU

în orașul Rădăuți, pionierii și elevii vor avea posibilitatea să participe în vacanță la numeroase acțiuni organizate de Casa pionierilor și comitetul orășenesc U.T.M. în primele zile ale vacanței, peste 1000 pionieri din oraș vor merge în drumeție la pădurea Volovăț și dealul Domești. Cu această ocazie, pro- fitînd de faptul că și în vacanța de primăvară mai este zăpadă suficientă, se vor organiza concursuri de schi și săniuș. Cu elevii de la fiecare școală se vor organiza în- tîlniri cu muncitori și ingineri agronomi, cu zootehniști unde li se va vorbi despre frumusețea acestor meserii. La Casa de cultură se va organiza, în preajma a- niversării a 40 de ani de la crearea U.T.C., o adunare pe tema „Să fim vrednici urmași ai uteciștilor". Cu a- cest prilej vor vorbi activiști de partid. Tot pentru zilele vacanței, elevii de la școlile medii nr. 1 și 2 Ră-

dăuți pregătesc un concurs gen „Cine știe, cîștigă" pe tema „Agricultura noastră socialistă", în această perioadă se vor mai organiza vizite la G.A.C. cu care ocazie elevii și pionierii vor sta de vorbă cu colectiviști și muncitori ai G.A.C. Acțiunile organizate vor face ca în vacanța de primăvară elevii să se recreeze, să-și petreacă în mod plăcut și folositor timpul liber.

elevi din școlile de 
4 și 8 ani, din șco
lile medii, profe
sionale și tehnice 
din regiune.

Tot în perioada 
vacanței 
loc faza regională 
a olimpiadei 
matematică și fi
zică. Cei 135

va avea

de

A. cArxjntu
★

în perioada va
canței, în regiunea 

Mureș-Autonomă 
Maghiară se vor 
organiza numeroa
se acțiuni cultural- 
educative, excursii 
și drumeții, vizio
nări colective de 
filme și spectacole 
pentru ca pionierii 
și elevii să-și pe
treacă cit mai plă
cut timpul liber.

La 25 martie va 
avea loc la Tg. 
Mureș faza regio
nală a tradiționa
lului concurs cul
tural-artistic al 
pionierilor șl elevi
lor la care vor 
participa aproape 
2.500 pionieri și

de 
elevi ai școlilor me
dii care vor parti
cipa la faza regio
nală a olimpiadei 
vor vizita cu acest 
prilej Fabrica de 
mobilă „23 August" 
din Tg. Mureș, Mu
zeul regional, bi
blioteca Telek , noi
le construcții din 
oraș.

In unele școli se 
vor organiza, în 
perioada vacanței, 
excursii în diferite 
colțuri ale patriei. 
Astfel pionierii și 
elevii de la Școala 
de 8 ani nr. 4 din 
Tg. Mureș, de la 
Școala medie „Dr. 
Petru Groza" din 
Odorhei etc. vor vi
zita în aceste zile 
Capitala patrini noa
stre și alte locali
tăți și 
striale. 
școli 
se vor 
timpul 
vizite în întreprin
deri, drumeții etc.

centre inc'u- 
în multe' 

din regiune 
organiza, în 

vacanței,

ȘT. NEKANIȚCHI
NOI O TEM IȘTI

De curînd, în sala de festi
vități a Sfatului popular oră
șenesc Pitești a avut loc o a- 
dunare festivă de înmînare a 
carnetului roșu de U.TJd. Cu 
acest prilej un număr de 79 
de tineri muncitori și elevi din 
orașul Pitești au primi: carne-

H. SALEM
Zn cartea sa de debut literar intitulată simplu 

„La poarta nr. 3", H. 
Salem ne transpune direct în 
atmosfera de-acum optspreze
ce ani. Ecoul bubuiturilor de 
tun se auzea încă, de dincolo, 
de peste munți, unde bătălia 
devenea din ce în ce mai în
verșunată, cu cît se apropia 
victoria finală, în vreme ce 
aici, în sinul marelui oraș se 
dădea o bătălie tot atât de 
cumplită. Trebuiau stârpite ja
ful și dezmățul, patronate de 
clica guvernamentală a lui 
Rădescu care sabota cu neru
șinare războiul antihitlerist, 
punînd peste tot piedici pro
ducției pentru front.

La uzinele metalurgice „Si
nești et comp." toate efortu
rile eroice ale . muncitorilor 
sle^i de foamete și lipsuri, 
tind către zdrobirea elemen
telor huliganice și criminale 
ce se strecoară în secții și lo
vesc tocmai în cei care luptă 
mai aprig pentru cucerirea 
definitivă a drepturilor clasei 
muncitoare. H. Salem fixează

momentul cînd se pregătește 
răsturnarea regimului milita
rist și instaurarea unui gu
vern democratic. La 8 noiem
brie 1944 în Piața Palatului 
țăcănesc din nou mitralierele 
țintind în piepturile muncite 
rilor, printre care se află și 
cei de la „Sinești et comp"... 
Multe conștiințe se dezmorțesc 
atunci în piața înroșită cu 
singe. Atunci pentru prima 
oară e puternic zguduit și ti- 
nărul Anghel Dușe, eroul 
principal al cărții. El și cu 
un alt tînăr, Iancu Azril, ve
niseră să lucreze în uzină cu 
hotărirea de a nu se amesteca 
în „treburi politice", de a-și 
vedea „de munca lor" și atîta 
tot. Dar prin forța împreju
rărilor nu pot sta deoparte, 
găsindu-se, ca orice muncitor 
cinstit, chiar în mijlocul luptei 
în care se vor angaja pînă la 
urmă, în mod conștient, pentru 
demascarea dușmanilor po
porului.

Unele autoaprecieri foarte 
elogioase despre inteligența și 
cunoștințele sale w destul ă«

tul de U.T.M. In fața tinerilor 
a luat cuvintăl tov. Dinu Flo- 
rea, prim-secretar al comite
tului orășenesc U.T.M. care a 
vorbit despre rolul și caracte
rul revoluționar al organiza
ției noastre de tineret, des
pre ir.semnăzatea carnetului 
roșu. Primind carnetul de 
U.T.M. tinerii s-au angajat să 
muncească cu toate forțele 
lor pentru îndeplinirea sarci
nilor trasate de partid, să-și 
ridice necontenit nivelul poli
tic și cultural. Neacșu Gheor- 
ghe. tânăr constructor pe un 
șantier, și-a exprimat hotărî- 
rea de a se situa în perma
nență In rândul fruntașilor. 
Timizi, emoționați, elevii Ti- 
tâna Popescu de la Școala me
die nr. 3 și Manolache Dumi
tru, elev la Școala profesionali 
de construcții, amândoi frun
tași la învățătură, s-au anga
jat să învețe din ce In ce mai 
bine, să-și însușească temei
nic cunoștințele predate la 
cursuri m conștienți fiind că 
aceasta este principala lor în
datorire de utemist. în curînd, 
comitetul orășenesc U.T.M. Pi
tești, va mai organiza aseme
nea manifestări.ION ARCUȘIn laboratorul de încercări chimice de la întreprinderea „Țesătura" din Iași Foto ; N. STELORIAN

cintec !învătati acest
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In sprijinul noilor G.A.C
în regiunea Crișana s-a in

tensificat munca pentru, conso
lidarea noilor gospodării co
lective. în aproape 400 de 
astfel de unități, colective de 
ingineri agronomi, zootehniști și topometri lucrează acum la 
delimitarea tarlalelor gospodă
riilor colective, la definitiva-

LNi țL&aita nz. 3“
vagi de altfel •= îl determinau 
pe Anghel Dușe, la început, 
să se izoleze de tovarășii săi 
de muncă, preferind să rume
ge totul în mintea sa, într-un 
mod oarecum anarhic și in
dividualist. Dacă pînă la urmă 
firea sa cinstită și ajutorul 
tovărășesc al celor din jur îl 
transformă în luptător activ

Note de lector

și pasionat pentru țelurile 
comune aceasta nu se face 
fără ocoluri și șovăieli, tre
când prin momente de descu
rajare totală în fața mane
vrelor lui Fancea, șeful său, 
care îl exploatează cu obrăz
nicie fățișă, Vrînd să ne su
gereze tocmai această atmos
feră de șovăieli și frămîntări 
sufletești, autorul lasă uneori 
acțiunea cărții să treneze, pur- 
tîndu-ne de-a lungul unor •- 
pisoadt și monologări livrești»

ne convingătoare, c um e, de 
pildă, povestea de dragoste 
Anghel — Doina Zamfirescu.

în afară de Anghel Dușe și 
foarte fragmentar, secretarul 
de partid Drăghici, celelalte 
personaje ale cărții se pre
zintă ochilor noștri numai 
prin „viu grai", nelăsîndu-ne 
să bănuim nimic din mobilu- 
rile interioare c* călăuzesc 
acțiunile lor. Ne referim în 
special la Iancu Azril, perso
najul cel mai bine realizat pe 
marginea acestei metode de 
compoziție exterioară. Limba
jul său viu și colorat reușește 
să ne dezvăluie o sensibilitate 
ascuțită la tînărul acesta ne
căjit care știe totuși să-și 
păstreze o nuanță de fină iro
nie pînă și în resemnarea cu 
care întâmpină greutățile ce se 
abat asupra capului său. Dar 
tocmai această „discreție" a 
autorului față de simpaticul 
său personaj face ca la sfirșit 
să nu putem pătrunde în toa
tă complexitatea lor revela
țiile sufletești ce-l îndeamnă 
m oldturt de Fane Pasăre,

cretarul U.T.C.-ului, să por
nească in bătaia gloanțelor 
spre poartă, ca să anunțe te
lefonic județeană de partid. A- 
celași lucru și despre Fane 
Pasăre, ale cărui excepționale 
calități nu le putem cunoaște 
decît din cîteva mici prelegeri 
educative și a cărui moarte •- 
roică n-o putem urmări cu 
toată emoția ce i s-ar cuveni, 
tocmai din acest motiv.

Este totuși meritul autoru
lui că reușește in mare mă
sură să ne redea cu au
tenticitate atmosfera de zbu
cium clocotitor a uzinei și de 
solidaritate a muncitorilor în 
fața dușmanului de clasă. Deși 
sumar creionați, activistul de 
partid Drăghici și alți eroi 
ai cărții, ne fac totuși să 
înțelegem că nici una din
tre acțiunile muncitorilor, 
nici unul din succesele obți
nute nu ar fi fost posibile 
fără călăuzirea lor permanen
tă de către partidul 
care i-a dus în anii 
izbînda deplină.

M.

rea planurilor de producție, 
organizarea brigăzilor și echi
pelor, amplasarea noilor con
strucții, la pregătirea lucrări
lor agricole de primăvară.

In raioanele Salonta, Ora
dea, Ineu, Gurahonț și Mar- 
ghita s-a și terminat întocmi
rea planurilor de producție și 
organizarea brigăzilor, iar în 
prezent se face inventarierea 
bunurilor obștești și se efec
tuează schimburi cu semințe 
de mare productivitate. în 
multe sate din raioanele Sa
lonta și Criș, colectiviștii au 
început organizarea fermelor 
zootehnice, iar în majoritatea 
gospodăriilor din raioanele 
Aleșd, Gurahonț și Ineu, care 
au prevăzut în planurile de 
producție dezvoltarea pomicul
tura, i-a trecut la pregătirea 
terenurilor și la plantarea de 
pomi. Colectiviștii din Lugașu 
de Jos, Urnind, Aleșd și Bo- 
rod, de pildă, au plantat H

numai câteva zile aproape 20 
ha cu pomi fructiferi.

La centrele școlare Oradea, 
Salonta și Scânteia, ca și la 
școala viticolă din Diosig au 
avut loc cursuri de scurtă du
rată pentru președinți, briga
dieri și contabili din mai mult 
de jumătate din numărul noi
lor gospodării colective.

în regiune se desfășoară tot
odată o intensă muncă cultu
red-educativă. La căminele
culturale se țin conferințe pri
vind consolidarea organizate- 
rico-economică a gospodăriilor 
colective, modul de executare 
a lucrărilor agricole de primă
vară. Cele peste 2.000 de 
cercuri de citit în cadrul că
minelor culturale și-au axat 
activitatea pe probleme referi
toare la 
crearea 
sporirea 
etc.

organizarea muncii, 
fermelor zootehnice, 

producției agricole

(Agerpres)

comunist 
noștri la

ONEA

întrajutorareLa sfîrșiful trimestrului I, or
ganizația de bază U.T.M. 
din clasa a IX-a de la Școa

la medie din Vulcan a analizat 
rezultatele obținute de elevi la 
învățătură. A reieșit 
majoritatea elevilor au obținut 
note bune și foarte bune. A fost 
consemnat însă și faptul că Marius 
Chițimia, Nicolae Iancu, Irina Ti
mar au rămas corijenți la cîte o 
materie. De aceea, încă de la 
începutul trimestrului II, biroul 
organizației de bază U.T.M. din 
clasă a repartizat pe acești elevi

atunci că

pe lîngă elevi buni la învățătură. 
La fel a procedat organizația 
U.T.M. și cu alți elevi mai slab 
pregătiți.

Acum la șfîrșiful trimestrului II 
toți elevii din clasa noastră au 
obținut note bune. De curînd, am 
susținut tezele la geografie, ia 
care elevii au primit numai note 
de fi, 9, 10.

Astfel, întrajutorarea a dat roa 
dele așteptate.ROVENȚA MELANIA

•/•vi



Lucrările Comitetului
celor 18 state

pentru dezarmare
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al mesajului adresat de N. S. Hrușciov
„Una dintre cclc 
mal constructive 

declarații"NEW YORK 22 (Agerpres). 
După cum anunță agenția As
sociated Press, delegația S.V.A. 
la O.N.U. ,a salutat faptul că 
N. S. Hrușciov este de acord 
ca Uniunea Sovietică fi S.U.A. 
să discute in cadrul O.N.U. 
problemele cooperării in do
meniul spațiului cosmic".

Totodată agenția anunță că 
purtătorul de cuvînt al delega
ției S.U.A. a declarat: „Sin
tem fără îndoială, incintați" 
de propunerile cuprinse în me
sajul lui N. S. Hrușciov fi 
„dorim ca într-un viitor foar
te apropiat să hotărim exact 
ce expert ne va reprezenta in 
cadrul discuțiilor1*.

Intr-un articol de fond, zia
rul american „New York Ti
mes*1 scrie că mesajul adresat 
de N. S. Hrușciov lui J. Ken
nedy in legătură cu probleme
le colaborării în domeniul 
Cosmosului este „una dintre 
cele mai constructive declara
ții*. Totodată, ziarul mențio
nează că „cercetările spațiale 
au devenit un domeniu în 
care există perspective pline 
de speranțe".

„Pas important spre colaborare 
în studierea Cosmosului"

LONDRA 22 (Agerpres). — Me
sajul adresaf de N. S. Hrușciov 
președintelui Kennedy, în care 
sînt expuse propuneri cu privire 
la colaborarea internațională în 
domeniul studierii Cosmosului, a 
fost primit cu mare interes în An
glia.

,,Mînă-n mînă spre Lună" — a- 
cesta este titlul sub care ziarul 
„Daily Sketh” publică știrea cu 
privire la mesaj.

Ziarul „Guardian” denumește 
mesajul lui N. S. Hrușciov „un 
important pas spre colaborarea 
intemafională în studierea Cos
mosului”. Conferința de presă a președintelui S. U. A

al pre- de Mi-N. S. cu pro- folosirii

WASHINGTON 22 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Kennedy, a anunțat la conferința de presă că a primit mesajul de răspuns ședintelui Consiliului niștri al U.R.S.S., Hrușciov în legătură blema studierii și spațiului cosmic. „Sînt satisfăcut de faptul, a spus Kennedy, că acest răspuns dovedește existența unei serii de probleme prezentînd un interes comun".Următoarea măsură în acest domeniu, a spus președintele S.U.A., trebuie să fie întîlni- rea reprezentantului american din Comitetul O.N.U. pentru Cosmos, cu reprezentantul sovietic pentru a cădea de a- cord asupra discutării în cel mal apropiat timp a propunerilor concrete ale Uniunii Sovietice și Statelor Unite.
In fotografie puteți vedea un aspect al reprimării de către poliția Și armata guatemaleză a partici- panților la demonstrațiile împotriva regimului dictatorial al lui Fuentee.

Uriaș interes la O.NI.U,NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Mesajul de răspuns al președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. adresat președintelui 
S.U.A., Kennedy, în legătură cu 
problema studierii și folosirii spa
țiului cosmic, a fost primit cu un 
uriaș interes la O.N.U.

Acesf mesaj, căruia i-a dat-citi
re în ședinfa din 21 martie a 
Comitetului O.N.U. pentru Cosmos, 
delegatul sovietic, P. D. Morozov, 
a fosf ascultat cu mare atenție. 
P. D. Morozov a propus președin
telui Comitetului să difuzeze 
mesajul lui N. S. Hrușciov, care 
are o legătură directă cu lucră
rile Comitetului, ca document 
oficial al O.N.U.

Președintele ședinței, 
l-a asigurat că aceasta se 
fără întîrziere.

Ceilalți delegați, care
cuvîntul în cadrul ședinței Comi
tetului O.N.U. pentru Cosmos, au 
subliniat marea însemnătate a 
mesajului lui N. S. Hrușciov pen
tru dezvoltarea colaborării interna
ționale în domeniul folosirii spa
țiului cosmic în scopuri pașnice, 
adresat președintelui S.U.A., Ken
nedy. Astfel, reprezentantul Italiei 
a spus că mesajul șefului guver
nului sovietic, ca și mesajul pre- 

S.U.A. din 7 martie, 
spre

Mafsch, 
va face

au luat

ședintelui
constituie un pas important

Comentatorul știinfific al ziaru
lui „Guardian” scrie că „în scri
soarea domnului Hrușciov prezintă 
mare interes propunerea ca trata
tivele privind colaborarea în spa
țiul cosmic să aibă loc în Comi
tetul O.N.U. care se ocupă cu 
această problemă. Aceasta cores
punde întru totul hotărîrii Adună
rii Generale a O.N.U. adoptată 
în toamna anului trecut, potrivit 
căreia O.N.U. trebuie să fie „cen
trul” unei astfel de activități.

După părerea ziarului, „este 
necesar ca tratativele privind co
laborarea între Răsărit și Apus 
înceapă cît mai curtnd**.

si

elKennedy a anunțat că dat indicații în ce privește organizarea tratativelor cu reprezentanții sovietici în legătură cu această problemă.Unul din corespondenți l-a întrebat pe președinte care este, din punctul de vedere al Statelor Unite, controlul minim acceptabil pentru a se putea realiza un acord pentru interzicerea experiențelor cu arma nucleară.Președintele Kennedy nu a negat faptul că în Statele U- nite pot fi înregistrate exploziile nucleare din Uniunea Sovietică. în ciuda acestui fapt el a declarat: „Noi considerăm că trebuie să existe un control la fața locului".Apoi președintele S.U.A. a fost întrebat dacă este de a- cord cu informațiile presei occidentale în legătură cu faptul că tratativele de la Geneva pentru dezarmare și problema Berlinului au ajuns în impas.Kennedy a răspuns că tratativele abia au început și ar fi o greșeală să se considere că tratativele nu au perspective. După părerea președintelui tratativele de la Geneva trebuie să continue.

încolaborarea U.R.S.S. șl S.U.A. 
domeniul folosirii spațiului cosmic 
în scopuri pașnice.

După cum a anunțat reprezen
tantul Misiunii S.U.A. pe lingă 
O.N.U., mesajul lui N. S. Hrușciov 
a și fost primit de misiunea din 
Washington și este studiat cu 
atenție. In cercurile americane ale 
O.N.U. se subliniază marele in
teres față de mesajul președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și se anunța că a și fost 
desemnat un specialist în vederea 
tratativelor directe și amănunțite 
cu reprezentanții U.R.S.S. în Co
mitetul O.N.U. pentru Cosmos, 
conform propunerii cuprinse în 
mesajul lui N. S. Hrușciov.

Mesajul lui N. S. Hrușciov a fost 
primit cu mare satisfacție de 
cercurile afro-asiatice de la O.N.U. 
In aceste cercuri, se subliniază 
uriașul interes al țărilor afro-asia
tice față de stabilirea unei cola
borări eficace și practice în do
meniul folosirii Cosmosului, sub- 
liniindu-se, în legătură cu aceasta, 
ca o asemenea colaborare depin
de, în primul rind, de colaborarea 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. — princi
palele puteri în domeniul cuceririi 
și studierii Cosmosului, Reprezen
tanții țărilor afro-asiatice la O.N.U. 
manifestă 
astfel de 
lui N. S.
sateliților 
pentru crearea unor sisteme in
ternaționale de telecomunicații de 
mare distanță și de organizarea 
unui serviciu mondial de observa
ție asupra stării timpului.

un mare interes față de 
propuneri din mesajul 
Hrușciov, ca folosirea 
artificiali ai Pămîntului,

Sosirea la Geneva 
a ministrului 

Afacerilor Externe 
al R. D. GermaneGENEVA 22 (Agerpres) - In seara zilei de 21 martie a sosit la Geneva L Bolz, ministrul Aiacerikr Externe al R. D. Germane EL este în- so£: de S-hL locpixe al sinistrului Afacerilor Externe al R-D G-, și de dr. Kohl. șeful Departamentului pentru tratate și acorduri din Ministerul Afacerilor Externe al R.D.G.Pe aeroport, ministrul Afacerilor Externe al R.D.G. a fost întîmpinat de V. S. Se- mionov, locțiitor al ministrului Afacerilor Externe al U.R.S.S., reprezentanți permanent ai țărilor socialiste pe lingă O.N.U., funcționari ai reprezentanțelor diplomatice și ziariști.

Acordurile de la Evian aprobate
de majoritatea deputaților franceziPARIS 22 (Agerpres). — Miercuri au luat sfîrșit în Parlamentul francez dezbaterile în legătură cu acordurile încheiate la Evian în problema algeriană. Acordurile au fost discutate în Adunarea Națională Franceză, precum și în Senat, convocat de asemenea, în sesiune extraordinară la 21 martie. Cu prilejul a- cestor dezbateri, numeroși de- putați șl senatori, care au luat cuvîntul, au atras atenția asupra faptului că acordurile încheiate la Evian nu reprezintă decît un pas spre rezolva-
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GENEVA 22 (Agerpres). - Cea de-a 7-a ședință plenară a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, care a avut loc la 22 martie, a fost prezidată de M. Tello, ministrul Afacerilor Externe al Mexicului. El a fost singurul vorbitor care a luat cuvîntul la discuția generală ce continuă în ComitetDupă o scurtă discuție în legătură cu problemele de procedură, în cursul căreia s-a hotărît, ca în după amiaza zilei de 22 martie să se țină încă o ședință neoficială, ședința plenară a Comitetului celor 18 s-a încheiat
GENEVA 22 (Agerpres). - O 

dată cu cuvîntarea rostită joi 
în ședința plenară o Comitetu
lui celor 18 țari pentru dezar
mare de la Geneva de minis
trul Afacerilor Externe al Me
xicului, M. Tello, au luat cu
vîntul șapte din cei opt repre
zentanți ai țărilor neutre 
participante la această confe
rință. Comentînd conținutul 
expunerilor delegaților unor 
țări neutre, ziarele occiden
tale nu-și, ascund nemulțu
mirea față de poziția acestora 
de sprijinire a multor pro
puneri formulate de delegația 
Uniunii Sovietice și de CLlte 
delegații ale țărilor socialiste.

A. Gromiko l-a primit pe J. Bernal
GENEVA 22 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 22 martie, 
A. A. Gromîko, ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., a primit 
delegafia Consiliului Mondial al 
Păcii compusă din John Berna!, 
președintele executiv al Prezidiu
lui Consiliului Mondial al Păcii, 
J. Endicott (Canada), și Antoine 
Tabet (Liban), membri ai Prezi
diului.

Reprezentanți Consiliului Mon
dial al Păcii s-au interesat de 
mersul lucrărilor Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare

„Vreau să nu mai existe
războaie44

Copii americani îiNEW YORK » (Agerpres). — După cum a recunoscut recent purtăiocui de euvtnt al prrșfri -itaiui S.U.A, tn fiecare zi la Casa Albă sosesc sute și mii de scrisori. In cele mai multe din scrisori, autorii cer anularea hotărîrii cu privire la efectuarea de noi experiențe nucleare de către Statele Unite, cheamă guvernul american să ducă o politică de pace și prietenie între popoare. Majoritatea a- cestor scrisori sînt scrise de funcționari, muncitori, fermieri. Există însă printre ele 

rea reală a problemei algeriene și că autorităților franceze le revine, și de acum încolo, sarcina de a asigura pe teritoriul algerian ordinea pentru a permite aplicarea în practică a acordurilor cu privire la autodeterminarea viitoare a Algeriei.Nici în Adunarea națională și nici în Senat nu au avut loc voturi la sfîrșitul dezbaterilor. în mod practic, însă, după cum constată un corespondent al agenției britanice Reuter, marea majoritate a deputaților au aprobat acordurile de la Evian.
★„Noi am declarat întotdeauna că adevăratele interese ale Franței constau în recunoașterea drepturilor naționale ale poporului algerian și în stabilirea unor noi relații cu Algeria, care a devenit independentă, relații bazate pe egali-

ALGER 22 (Agerpres). — In scopul vădit de a sabota 
punerea în aplicare a acordu
rilor franco-algeriene, ultra- 
colonialiștii continuă să-și 
desfășoare acțiunile provoca
toare în Algeria.

Potrivit relatărilor corespon
dentului din Oran al agenției 
France Presse, situația din a- 
cest oraș continuă să fie deo
sebit de încordată. In ziua de 
21 martie, relatează cores
pondentul, „Oranul s-a trans
format într-un adevărat butoi 
cu pulbere. Incepînd de la o- 
rele 13,30, chiar în plin centrul 
Oranului, a avut loc un pu
ternic schimb de focuri între 
elemente aparținînd organi
zației fasciste O.A.S. și deta
șamente de armată și poliție".

După cum relatează cores
pondentul, schimbul de focuri 
a început atunci dnd jandar- 

în legătură cu aceasta, zia
rul „New York Herald Tri
bune” scrie că reprezentantul 
Indiei, Krishna Menon „a 
mers în cadrul acestor trata
tive chiar mai departe în în
tâmpinarea punctului de vede
re sovietic decît s-au așteptat 
delegațiile occidentale". Este 
vorba în acest sens de faptul 
că delegatul indian a acordat 
prioritate propunerii sovietice 
de încheiere a unui tratat 
atotcuprinzător privind dezar
marea generală și totală intr-un termen de patru ani față 
de propunerile americane, care 
nu stabilesc o dată limită a în
făptuirii dezarmării. Alte ziare 
americane își exprimă de ase
menea, dezaprobarea față de 
declarația lui Menon, potrivit 
căreia nu este necesară insti
tuirea unui sistem internațio
nal de inspecție și control pe 
teritoriile puterilor nucleare.

în ceea ce privește reacția 
față de 
exprimată 
ții țărilor 
unor zone 
nucleară și interzicerea ex
tinderii numărului puterilor 
nucleare, ziarul vest-german 
„Sâd-deutsche Zeitung" scrie: 
„Guvernul federal se opune 
tuturor planurilor care pri
vesc crearea unei zone deza- 
tomizate incluzînd teritoriul 
german în Europa Centrală".

cererea unanimă 
de reprezentan- 

neutre de creare a 
lipsite de arma

și au exprimat în numele parti
zanilor păcii dorinfa de a acorda 
Comitetului tot sprijinul la re
zolvarea principalei probleme 
a contemporaneității — dezarma
rea generală și totală.

A. A. Gromîko a informat pe 
reprezentanfii Consiliului Mon
dial a| Păcii asupra mersului lu
crărilor Comitetului celor 18 state 
și asupra pozifiei guvernului so
vietic în problemele dezarmării 
generale și totale și încetării ex
periențelor cu arma nucleară.

scriu lui Kennedyșl fel din caiete «crise de copii. CStera din terisarJe copiilor sin: reproduse în paginile ziarului americanYork World Telegram and Sun*.„Vreau să nu mal existe războaie șl nu pot să obțin aceasta pentru că sînt prea mic. Am șapte ani și jumătate", scrie David R. „Nu-mi plac războaiele, continuă el. Le consider o ocupație absurdă și nimeni nu poate să mă convingă de contrariu. Vreau să-mi trimiteți o scrisoare în care să-mi scriți ce gîndiți despre războaie".

tata tn drepturi și avantaje reciproce” — a spus la 20 martie Jacques Duclos, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Francez — in Senat, în timpul discutării acordurilor de la Evian.Referindu-se la referendumul care urmează să aibă loc la 8 aprilie în legătură cu proiectul de lege propus de președintele Republicii, Duclos a declarat:„Poporului francez 1 se va cere să aprobe acordurile de la Evian cu toate consecințele ce decurg de aici. Aceasta înseamnă că 1 se va cere să aleagă între „încetarea focului" și continuarea războiului în Algeria lucru dorit de O.A.S.Noi, comuniștii sîntem pentru pace și legat de aceasta pentru acordurile de la Evian, care pregătesc această pace.
Fasciștii din O.A.S. continua 

acțiunile provocatoare în Algeria
mii au descoperit — cu prile
jul unei percheziții — un 
radioemițător furat de O.A.S. 
Elementele O.A.S. au deschis 
imediat focul împotriva jan
darmilor care, la rîndul lor, 
au răspuns. De asemenea, ele
mentele ultracolonialiste au 
deschis focul asupra populației 
din cartierul arab al orașului 
Oran, omorînd și rănind nu
meroase persoane.

Din relatările agențiilor de 
presă reiese că elementele fas
ciste din O.A.S. și complicii 
lor devin din ce în ce mai a- 
gresivi. La 21 martie, un grup 
de corespondenți de presă 
străini și francezi au fost re
ținuți pe aeroportul din Alger, 
deoarece nu au prezentat „vi
zele de ieșire** eliberate de 
„Organizația armată secretă". 
Funcționarii de la birourile 
pentru comunicații aeriene au

„Drunx bun dragi tovarăși 1". Primul secretar al organizației Kursk a Com- somolului strînge mina cîtorva dintre sutele de tineri din oraș, care la chemarea P.C.U.S., pleacă să lucreze în agricultură.

CAIRO 22 (Agerpres). — La 21 martie, ambasadorul R.P. Romîne în R.A.U., Mircea Nicolaescu, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Republicii Arabe Unite, Gamal Abdel Nasser.In cuvîntarea sa, ambasadorul romîn a transmis din partea președintelui Consiliului de Stat al R.P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, șl din partea poporului romîn urări de sănătate președintelui Gamal Abdel Nasser, precum și urări de fericire și prosperitate poporului Republicii Arabe Unite.După ce și-a exprimat satisfacția cu privire la relațiile prietenești dintre țările noastre, care s-au dezvoltat continuu, ambasadorul a arătat că poporul romîn se bucură de succesele obținute de R.A.U. în dezvoltarea economiei și culturii naționale, apreciază eforturile depuse de R.A.U. pentru asigurarea păcii și dezvoltarea colaborări! internaționale. Ambasadorul romia a arăzat că. —-'r—tari cu consecventă trj coexistența pașnică între țările cu sisteme sociale diferite, R.P. Romînă a sprijinit și sprijină lupta antiimpe- rialistă a popoarelor, se pronunță pentru rezolvarea pe calea tratativelor a tuturor problemelor care amenință pacea și securitatea generală.în răspunsul său, președintele Gamal Abdel Nasser a rugat pe ambasadorul nostru să transmită președintelui Consiliului de Stat al R P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu. Dej, și poporului romîn urările sale de prosperitate Și fericire. Președintele Nasser și-a exprimat în mod ferm convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor întări continuu.După solemnitate, președintele a avut o convorbire cordială cu ambasadorul romîn.
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SEUL 22 (Agerpres). 
respondents din Seul 
genției Reuter anunță 
22 martie președintele 
de Sud, Posun Iun 
mi s io nat.

Junta sud-coreeană — după 
ce a tras toate foloasele posi
bile de pe urma menținerii la 
putere a președintelui legal 
— l-a înlăturat pentru a pre
găti terenul în vederea ne- 
respedării promisiunii potrivit 
căreia, în urma alegerilor din 
1963, puterea în țară va fi 
transferată ■ ci vi Iilor.

refuzat să vîndă bilete cores
pondenților pînă cînd aceștia 
nu vor prezenta asemenea 
„vize". Și la Oran, funcțio
narii de la transporturile ae
riene au procedat identic.

Caracterizînd situația creată 
în Algeria după încetarea fo
cului, corespondentul agenției 
France Presse relevă contras
tul izbitor dintre atmosfera 
din cartierele arabe și euro
pene ale orașelor algeriene. Pe 
de o parte, scrie coresponden
tul, arabii, liniștiți, vigilenți 
și disciplinați, se îndeletnicesc 
cu munca lor obișnuită, iar pe 
de altă parte se pot vedea nu
meroși paraziți care hoinăresc 
fără ocupație prin centrul 
orașelor și așteaptă „ceva". 
Magazinele sînt foarte puțin 
timp deschise, iar instituțiile 
publice funcționează neregu
lat.

Hotărîrile de la Punta del Este 
împotriva Cubei violează 

Carta O.N.U.
Cuvîntul lui M. Hașeganu 

în ședința Consiliului de SecuritateNEW YORK 22 (Agerpres). Luînd cuvîntul în ședința din 21 martie a Consiliului de Securitate în legătură cu cererea guvernului Cubei ca Consiliul să recomande Tribunalului Internațional să-și formuleze concluziile asupra legalității hotărîrilor adoptate împotriva Cubei sub presiunea S.U.A. la Punta del Este, IM. HAȘEGANU, reprezentantul permanent al R. P. Ro- mîne la O.N.U., a făcut o analiză documentată a acestei probleme, dovedind caracterul ilegal al acestor hotărîri, faptul că ele violează flagrant spiritul și litera Cartei O.N.U.Delegatul R. P. Romine a arătat pericolul pe care-1 constituie pentru însăși existența O.N.U., pentru pacea și securitatea internațională respingerea principiului cooperării între toate statele membre ale organizațiilor internaționale, indiferent de regimul lor social și politic.Delegația romînă consideră că cererea guvernului cuban este în întregime fondată și în consecință o sprijină întru utzl.In concluzie, a spus M. Hașeganu, delegația romînă ar vrea să formuleze eîteva observații cu titlul general dar care, după părerea noastră, se raportează în mod direct la problema pe care o discută astăzi Consiliul de Securitate.Activitatea Organizației Națiunilor Unite și, în egală măsură tot complexul relațiilor internaționale contemporane au la bază principiul coexis-

HAVANA 22 (Agerpres). — TASS transmite: In seara zilei de 21 martie a avut loc solemnitatea înmînării premiului internațional Lenin „Pentru întărirea păcii între popoare" primului ministru al guvernului revoluționar al Cubei, dr. Fidel Castro Ruz, fruntaș al vieții publice și de stat al Republicii Cuba, luptător neobosit pentru pace, libertate, independență și fericirea popoarelor.După aceea a luat cuvîntul D. V. Skobelțîn, președintele Comitetului pentru premiile internaționale Lenin „Pentru întărirea păcii între popoare''.In aplauze furtunoase și ovații îndelungate, acad. D. V. Skobelțîn a înmînat lui Fidel Castro medalia și diploma de laureat al Premiului interna-
Situație încordată în ArgentinaBUENOS AIRES 22 (Agerpres). — Situația care domnește în Argentina în urma ariulării alegerilor în cinci provincii, este atît de gravă incit agenția Reuter apreciază că „anarhia guvernamentală a transformat țara într-un butoi de pulbere".Agențiile anunță că Frondi- zi își continuă eforturile în vederea formării unui cabinet de coaliție. Partidele chemate, însă, de către președinte să formeze această coaliție nu-și manifestă dorința de a participa la ea.Forțele progresiste din Argentina se pronunță cu hotă- rîre împotriva acțiunilor cercurilor reacționare. Intr-o declarație a Comitetului Central al Partidului Comunist din Argentina referitoare la evenimentele din. țară, se spune că ignorarea porului înseamnă încălcare a cratice ale tinei. Toți trebuie să front unit

voinței po- „o fățișă drepturilor demo- cetățenilor Argen- adevărații patrioți se ridice într-un în apărarea drep-

*

A

state avînd sisteme so- diferite.putem să nu ne expri- îngrijorarea cu privire

tenței pașnice a statelor, fără deosebire de regimul lor social sau politic. în cursul ultimilor ani acest principiu a devenit unanim recunoscut și proclamat în cadrul numeroaselor conferințe internaționale ținute în Asia, Africa sau în Europa. Acest principiu a devenit piatra fundamentală a politicii externe a majorității țărilor din lume.Ghidîndu-se după principiile coexistenței pașnice, ale respectului reciproc, al suveranității și neamestecului în treburile interne ale altor state, guvernul romîn a adus în repetate rinduri șl își aduce contribuția sa proprie în scopul îmbunătățirii relațiilor intre cialeNu măm la faptul că într-una din regiunile Importante ale globului, principiul coexistenței pașnice nu este acceptat și se iau măsuri economice, politice și militare împotriva u- nui stat membru al O.N.U., pentru că el a adoptat un regim social și politic diferit. Sintem de acord cu opinia formulată de către reprezentantul Braziliei cu ocazia discuțiilor care au avut loc în Comitetul Politic și anume că: „dacă încă de la originea sa Organizația Națiunilor Unite a fost creată pentru a găsi soluții pașnice, răspunderea sa în acest domeniu este astăzi și mai mare încă, căci epoca nucleară face din coexistență un imperativ, aș spune chiar un imperativ ineluctabil”.
• •

țional Lenin „Pentru întărirea păcii între popoare".In cuvîntarea sa Fidel Castro a spus printre altele :
Cuvîntul pace are o semnifi

cație uriașă. Acest cuvînt în
truchipează visurile milenare 
scumpe ale omenirii.

Lupta pentru pace înseam
nă, de asemenea, lupta pentru 
independența popoarelor, pen
tru eliberarea coloniilor, pentru 
dezvoltarea economică a țări
lor celor mai înapoiate, pentru 
eliberarea popoarelor de sub 
exploatarea și dominația im
perialismului. A lupta pentru 
pace, adică împotriva războiu
lui, și pentru dezarmare nu 
înseamnă a te situa pe o po
ziție pasivă, ci pe o poziție 
activă, în interesele indepen
denței și eliberării popoarelor.

drept o lovitură cărui scop este drepturilor demo- așa ciuntite, și

turilor cetățenilor de a-și alege reprezentanții și să ceară guvernului și conducătorilor forțelor armate respectarea voinței poporului".Crearea guvernului de coaliție este apreciată în declarația Partidului Comunist al Argentinei militară al „lichidarea cratice, și crearea unei dictaturi militare sau militaro-civile".BUENOS AIRES 22 (Agerpres). — Agențiile de presă relatează că la 21 martie conducătorii Confederației celor 62 de organizații sindicale au anunțat că la 23 martie în Argentina va avea loc o grevă generală de protest împotriva anulării de către guvern a rezultatelor alegerilor din 18 martie.In comunicatul Confederației se spune că dacx guvernul nu va reveni asupra măsurii de anulare a alegerilor, muncitorii vor înceta lucrul în întreaga țară pe timp nedeterminat.


