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Organizarea, frumosul

inFeia
tineretului

De la postul de corespondenți voluntari 
Scînteii tineretului" de la 1. M. U. Medgidia

el ce vizitează întîia oară întreprinderea Meta
lurgică de Utilaj Medgidia, rămîne plăcut im
presionat de ordinea și curățenia ce domnesc 
aici. Încă de la intrare te întîmpină alei asfal
tate, cu bănci proaspăt vopsite, ronduri cu flori, 
panouri cu chipurile fruntașilor în producție. 
Aceeași bună impresie o menții și după ce pă

trunzi în imensele hale. Lîngă mașinile unelte moderne, 
ochiul vizitatorului întîlnește între liniile de marcaj vopsite 
cu alb, dulapuri de scule strălucind de curățenie, piese aran
jate într-o ordine desăvîrșită, culuoare de trecere curate. La 
crearea acestei ambianțe plăcute de muncă, o contribuție în
semnată o aduc tinerii care, mobilizați de organizația U.T.M., 
sub conducerea organizației de partid, aplică de mai mult 
timp inițiativa tinerilor de la Uzinele de autobuze 
din București intitulată „Pentru o bună organizare a locului 
de muncă, curățenie și atitudine civilizată în producție^.

A fost o vreme cînd tinerii 
strungari Dode Mircea și Plu- 
garu Petre, din sectorul II, 
întîmpinau greutăți în înde
plinirea ritmică a planului de 
producție. în fața acestei si
tuații, organizația U.T.M. a 
încredințat tînărului Vancea 
Oprea, fruntaș în producție, 
sarcina de a-i ajuta pe cei 
doi tineri. De la început, Van
cea Oprea și-a dat seama că 
greutățile ce le întîmpinau 
Dode Mircea și Plugaru Petre 
își aveau cauza în slaba orga
nizare a locului de muncă. De 
aceea le-a calculat cît timp 
pierd căutînd diverse scule și 
materiale, cum le stingherește 
mișcările șpanul neevacuat ia 
timp de lîngă mașină.

Pentru a-i ajuta, Vancea a 
început să vină în fiecare zi 
la lucru cu c»îc 15.—20 de mi
nute înainte de începerea 
schimbului. în raport cu pie
sele ce aveau să le prelucreze, 
Vancea Oprea îi îndruma să-și 
pregătească cuțitele, sculele și 
materialele necesare. încet, cu 
răbdare tovărășească, el a 
reușit să-i obișnuiască pe cei 
doi tineri strungari să-și or
ganizeze în așa fel locul de 
muncă în.cît cele 480 de mi
nute de lucru să fie folo
sire dih plin. Rezultatul bu
nei organizări nu a întîrziat

. să se arate. într-un timp scurt, 
Dode Mircea și Plugaru Petre 
au devenit fruntași în muncă.

Tot în scopul măririi pro
ductivității muncii, biroul or
ganizației U.T.M., în colabora
re cu comitetul sindicatului, 
îndrumat de organizația de 
partid, a propus nu de mult 
conducerii administrative a 
secției reamplasarea mașinilor 
unelte în raport cu operațiile 
tehnologice. Astfel, strungurile 
și frezele fiind grupate în ra
port cu fluxul tehnologic, s-a 
reușit să se elimine timpul 
neproductiv ce se consuma 
înainte prin mutarea pieselor 
de la o mașină la alta, s-a 
reușit ca pe secție productivi
tatea muncii să crească simți
tor.

Pentru cei 95 de tineri care 
lucrează în secția sculcrie a 
întreprinderii noastre, aplica
rea inițiativei tinerilor de la 
Uzina de autobuze din Capi-

tală, a constituit un prilej 
a se ajuta reciproc în muncă.

Astfel, din inițiativa ti
nerilor muncitori Radu Va- 
sile și Moldoveanu Alexan
dru, un grup de 15 tineri 
strungari și frezori într-o sîm
bătă după-amiazâ au rămas 
în secție după sfîrșitul schim
bului doi. Ore la rînd mași- 
nile-unelte au continuat să 
funcționeze din plin. Luni di
mineața cînd au venit la lu
cru, tinerii au găsit pe fiecare 
dulap de scule o mulțime de 
șuruburi, bride, freze deget, 
freze circulare și alte scule 
ajutătoare. Ele erau însoțite 
de un scurt bilet „Din deșeuri 
și scule uzate am făcut aceste 
scule ajutătoare pentru a că
ror confecționare s-ar fi răpit 
mult timp productiv. Folo- 
siți-le cu succes I”.

Tinerii ajustori din secție 
au hotărît să răspundă prin 
fapte frumoasei inițiative. în 
sîmbăta următoare, ei au con
fecționat un număr de 8 du
lapuri de scule și au făcut cu
rățenie în întreaga secție. De 
atunci, în fiecare săptămînă 
tinerii strungari, frezori și a-

ALECU IONIȚA 
ajustor

NICOLAE PARASCHIV 
sudor

NIȘULESCU ION 
maistru

(Material sosit în cadrul 
Concursului nostru)

(Continuare în pag. a 3-a)
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Ciment de calitate 
superioară

La Fabrica de ciment din
Fieni a început să se producă 
un nou sortiment de ciment 
cu rezistență mult mai mare 
deoît cele obișnuite. El se fo
losește îndeosebi pentru con
fecționarea prefabricatelor din 

fjtfieton. Avînd un timp de în- 
^bărire mult mai mic, decofra- 

rea lui se face după maximum 
R 24 de ore de la turnarea be- 

’ tonului.
în prezent, la Institutul de 

cercetări pentru materiale de 
construcții se experimentează 
cu bune rezultate un alt sor
timent de ciment de calitate 
superioară, ^esta se va folosi 
la turnarei.^undațiilor pentru 
mașinile grele.

în ultimul an au fost pro
duse cinci noi sortimente de 
ciment cu rezistențe inițiale 
mari.

(Agerpres)
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In Editura politică 
a apărut:

Se toarnă oțelul în lingotiere, de unde va lua drumul laminoarelor.
Foto ; AGERPRES

în excursie

► volumul cuprinde :

— intervențiile a 162 de 
participanți: țărani colecti
viști, fruntași ai agricultu
rii socialiste, lucrători din 
S.M.T. și G.A.S., activiști 
de partid și de stat, oameni 
de știință, tehnicieni și in
gineri ;

— recomandările celor 6 
comisii de lucru privind 
producția de cereale și 
plante tehnice, creșterea 
animalelor, producția pomi- 
viiicolă, producția legumi
colă, mecanizarea agricul
turii, probleme economice 
și organizatorice ale gos
podăriilor colective;

— cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu - Dej 
rostită Ja încheierea Con
sfătuirii ;

— Chemarea Consfătuirii 
pe țară a țăranilor 
tiviști.

Volumul este ilustrai 
fografiile vorbitorilor 
aspecte din timpul consfătuirii.

Au intrat în tradiția mul
tor bucureșteni excursiile de 
sfîrșit de săptămînă. Aproape 
300 de muncitori, tehnicieni și 
ingineri de la Fabrica de în
călțăminte „Dîmbovița" au 
plecat sîmbătă cu autocarele 
O.N.T. „Carpați" într-o ex
cursie pe pitoreasca Vale a 
Oltului.

Alți aproape 700 de oameni 
ai muncii din diferite între
prinderi și instituții s-au dus 
cu trenuri speciale pe Valea 
Prahovei și la Poiana Brașov.

Aproape 45.000 de oameni ai 
muncii din Capitală au făcut, 
de la începutul anului și pînă 
acum excursii prin O.N.T.

(Agerpres)

colec-

cu fo- 
și cu

Aprovizionarea 
cu combustibil 

a unităților 
agricole socialiste

In întreaga 
luate măsuri în 
vizionării unităților agricole 
socialiste cu combustibilul și 
lubrefianții necesari campa
niei agricole de primăvară. In 
acest scop la Cernavodă și Le- 
hliu au fost construite și date 
în folosință noi depozite mo
derne de unde se vor aprovi
ziona unitățile agricole din a- 
ceastă parte a țării. Un alt de
pozit se află în construcție la 
Tg. Cărbunești, regiunea Ol
tenia. La 20 de depozite prin
tre care cele din Burdujeni, 
Brașov, Călărași, Clinic, Cra
iova, Deva, Sînnicolau Mare, 
Tg. Mureș și Slatina au fost 
instalate noi rezervoare și 
s-au mecanizat operațiunile de 
încărcare și distribuire a com
bustibilului.

Depozite de produse petro
liere se află acum aproape în 
toate raioanele și centrele a- 
gricole din țară. Pentru o mai 
bună servire a unităților agri
cole socialiste cu combustibil, 
parcul de autocisterne a fost 
mărit în cursul acestui tri
mestru cu 30 de noi mașini, 
în prezent depozitele din în
treaga țară ce aparțin Minis
terului Industriei Petrolului și 
Chimiei, cît și cele ale unită
ților agricole socialiste sînt a- 
provizinnate la întreaga lor ca
pacitate cu combustibilul ne
cesar.

(Agerpres)

DECRET
Pentru convocarea Marii Adunări tâaționa!e<

Cu prilejul încheierii colectivizării agriculturii în Republica Popular^, 
Romînă;

In temeiul art. 37, pct. 1 din Constituție, Consiliul de Stat, d e cVe- 
t e a z ă:

Se convoacă Marea Adunare Națională, în sesiune extraordinară, 
în ziua de 27 aprilie 1962, orele 10 dimineața.

Președintele Consiliului de Stat,

GHEORGHE GHEORGHSU-DE]

în echipa de 
de Andrei Bencze a v 
muncitor, un proaspăt 
al școlii profesionale. Asemănarea 
dintre șeful echipei și noul sosit 
nu lasă nici o îndoială : e vorba 
de tată și fiu. Ion Bencze a vrut 
să fie lăcătuș mecanic ca și tatăl 
său și a devenit. Bătrînul a dorit 
să-și pregătească schimbul, să 
predea ștafeta chiar unuia din 
copiii săi. De aceea l-a adus a- 
colo unde lucrează el, l-a introdus 
în marea familie a Uzinei „Steagul 
Roșu“-Brașov unde muncește de 
aproape două decenii.

Virgil Epure are patru fete. Și 
toate patru lucrează la „Steagul 
Roșu", alături de tatăl lor. Elisa- 
beta e miezuitoare, Ruxandra ma
gazioneră, Melania laborantă și 
Virginia ospătar la cantină. Ră
mase timpuriu fără mamă, fetele 
au găsit în colectivul uzinei un 
sprijin puternic în stare să le a- 
jute, să |e dezvolte. Cele patru 
surori sînt fruntașe în sectoarele 
lor de muncă. Ruxandra și Virgi
nia se află în rîndurile comunis? 
tilor, celelalte două surori mai 
mici sînt utemiste. Surorile Epure 
sînt apreciate pentru buna lor pre-

însEBinări

Oră de curs la Institutul Politehnic din Brașov

Aes’o aude este nevoie de nd
Telegrame adresate C. C al P. M, R. — tovarășului 

Gheorghe Gheorghiu-Dej de către absolvenții unor școli agricole

Cu prilejul absolvirii cursurilor Centrului 
școlar agricol Poarta Albă, regiunea Dobro- 
gea, și Centrului școlar agricol Minis, regi
unea Banat, maiștrii agricoli, zootehnicieni 
și viticoli din promoția 1962 ai acestor școli 
au adresat telegrame Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn — tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

în telegramele trimise, absolvenții celor 
două școli mulțumesc din inimă partidului 
șl guvernului pentru condițiile create, în 
timpul școlarizării, în vederea unei pregă
tiri multilaterale.

Acum, după încheierea colectivizării agri
culturii, scriu în telegrama lor absolvenții 
Școlii tehnice de maiștri agricoli și zootehni
cieni Poarta Albă cerem să mergem ca agro
nomi și zootehnicieni în gospodăriile agricole

colective — acolo unde este nevoie. Ne an
gajăm să aplicăm în practică cunoștințele 
asimilate și să muncim cu abnegație și per
severență pentru traducerea în viață a sar
cinilor trasate de partid în domeniul agricul
turii, pentru înflorirea patriei noastre dragi, 
Republica Populară Romînă.

Exprimînd aceeași dorință, absolvenții Șco-, 
Iii tehnice de maiștri viticoli Minis scriu : 
Dorim să fim repartizați ca maiștri viticoli în 
gospodăriile agricole colective noi înființate. 
Ne angajăm să depunem toate eforturile, să 
aplicăm toate cunoștințele noastre în munca 
pentru consolidarea și întărirea unităților 
agricole unde vom merge, să contribuim la 
creșterea bunăstării oamenilor muncii din 
patria noastră.

(Agerpres)
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LOCUL MEU-GOSPODĂRIA COLECTIVA
Lucrez în cadrul Ministeru

lui Agriculturii la Trustul 
Agrosem. Timp de trei ani 
consecutiv am îndrumat uni
tățile agricole socialiste din 
regiunea Argeș îndeosebi în 
ceea ce privește sectorul legu
micol pentru că aceasta îmi 
este specializarea. în deplasă
rile mele pe teren prin gospo
dăriile colective am stat de 
vorbă cu mulți colectiviști, am 
cunoscut problemele care îi 
preocupă acum. Am consta
tat, de pildă, că aici, în multe 
părți ale regiunii, este posi
bil și necesar să se dezvolte 
mult cultura legumelor. Co
lectiviștii au însă nevoie de 
oameni de specialitate, de in
gineri care să-i ajute să-și or
ganizeze acest sector și să a- 
plice regulile agrotehnice îna
intate. Iată de ce am cerut să 
merg acum în regiunea Argeș 
într-o gospodărie colectivă care 
are posibilități să-și creeze un 
puternic sector, legumicol. Fi
rește, am să ajut gospodăria 
colectivă în toate problemele

de producție, dar voi avea sa
tisfacția să-mi împlinesc și 
pasiunea mea. îi voi ajuta pe 
colectiviști să pună bazele 
unei întinse grădini de legu
me și zarzavaturi, să aplice o 
agrotehnică superioară în 
scopul obținerii unor producții 
mari, să organizeze loturi se- 
micere pentru ca să putem 
ajuta și alte gospodării colec
tive vecine, cu semințe de 
mare productivitate.

Ing. ION TEODORESCU

Datoria de utemiști
Zilele trecute, 34 de ingineri 

agronomi, zootehniști, econo
miști, ingineri cu specialitate 
în viticultură și pomicultură, 
care pînă acum ocupau funcții 
în diverse instituții neagricole 
din orașul Pitești, au cerut să 
meargă în gospodăriile agri
cole colective din cadrul re
giunii. Ei și-au exprimat ho- 
tărîrea de a-i ajuta pe co
lectiviști să aplice regulile a-

Pentru sezonul călduros, în ma
gazine au fost puse în vînzare zi
lele acestea noi modele de țesă
turi, tricotaje și încălțăminte.

Pulovere,scampolouri și corn- 
pleuri din fire sintetice și din 
bumbac mercerizat, cu o contex- 
tură fină, în culori pastel și cu o 
croială modernă, ușor de spălat, 
fuste din fire artificiale, raglane 
și bluze de vînt impermeabilizate 
din relon, costume de baie 
relon supraelastic, fac parte

Broșuri în sprijinul noilor G.A.C.
Pentru a răspîn- 

di cît mai larg ex
periența înaintată a 
gospodăriilor colec
tive fruntașe, în re
giunea Banat au 
fost editate în ulti
mul timp 7 broșuri 
într-un tiraj de

5.000 exemplare fie
care. Aceste broșuri 
sînt tipărite * 
bile romînă, 
nă, sîrbă, 
ghiară. Alte 
nea broșuri 
sub tipar.

Broșurile sînt un

în lim- 
germa- 
și ma- 
aseme- 
se află

din 
din

sprijin real în mun
ca gospodăriilor co
lective mai tinere 
pentru a cunoaște 
și a aplica în prac
tică experiența îna
intată a gospodări
ilor fruntașe din re
giune.

ultima colecție, care cuprinde 500 
de modele, realizată de sectorul 
confecții—tricotaje.

O bogată gamă de produse au 
creat pentru lunile călduroase și 
întreprinderile textile. Numărul 
desenelor și contexturilor noi se 
ridică la 1.650. Urmărindu-se fa
bricarea unor țesături cu aspect 
plăcut și calități superioare, cît 
mai apropiate de exigențele cum
părătorilor, în acest sector au fost 
extinse o serie de noi procedee 
tehnologice de finisare a produse
lor. Colectivul Fabricii „Bumbacul" 
Timișoara a creat țesături din fire 
superioare pentru rochii de ștrand 
și pichete pentru taioare, iar 
întreprinderea „Industria Bumba
cului" București a livrat, între 
altele, comerțului metraje din țe
sături în careuri, imprimate cu 
trandafiri, pentru fuste și rochii.

Aproximativ 1.000 de modele de 
încălțăminte cuprinde, de aseme
nea, colecția sectorului încălță- 
minte-marochinărie.

(Agerpres)

Unități noi 
pentru vînzarea 

articolelor 
de artizanat

grotehnice și zootehnice înain
tate, să-și dezvolte pe baze 
științifice toate sectoarele de 
producție.

— Sîntem tineri, avem o 
mare putere de muncă — au 
spus inginerii utemiști Adela 
și Grigore Bascacov atunci 
cînd au cerut să fie reparti
zați în cite o gospodărie co
lectivă. Vrem să-i ajutăm pe 
colectiviști ca încă din aceas
tă primăvară să pună baze 
solide la temelia recoltei anu
lui acesta. Ne vom face datoria 
de utemiști, de specialiști.

gătire profesională și pentru acti
vitatea lor obștească. Cei cinci 
membrii ai familiei Epure lucrează 
în uzină bucurîndu-se de încre
derea și simpatia tovarășilor de 
muncă. De altfel am greșit numă- 
rînd doar cinci membri în familie. 
Melania e căsătorită cu electricia
nul Nicolae Doroftei — (amîndoi 
sînt membri ai echipei de teatru 
și elevi la cursul seral). Soțul Eli- 
sabetei, Alexandru Pantu este tur
nător la ofelărie, iar Virginia e 
căsătorită cu un vechi munci
tor de la „Steagul Roșu” astăzi 
transferat. Dacă adăugăm faptul că 
toți locuiesc în cartierul „Steagul 
Roșu" avem imaginea deplină a 
unei familii de muncitori legată de 
o singură mare uzină.

Două cazuri, două familii 
muncitori. Am stăruit asupra
pentru trăsătura comună ce le u- 
nește. Andrei Bencze și-a adus fiul 
în uzină. Același lucru l-a făcut și 
Virgil Epure cu fiicele sale. Se în
cetățenește tradifia apropierii 
nor familii întregi de 
uzină, de a se preda 
seriei și a locului de 
tată în fiu. Muncitorii
dragoste copiii la uzina unde lu
crează și ei, îi inifiază în tainele 
meseriei, le predau primele no
țiuni ale probității profesionale,

de 
lor

u-
o anumită, 
ștafeta me- 
muncă din 
își aduc cu

AL. GIRNEAȚA

(Continuare în pag. a 3-a)

în sprijinul G.A.C. din regiunea București

PESTE 300 DE SPECIALIST!»
Colectiviștii din regiunea București, asemenea tuturor celor

lalți colectiviști din țară, sînt antrenați acum într-o însufle
țită acțiune pentru înfăptuirea planurilor de dezvoltare a gos
podăriilor colective. In ajutorul lor au plecat și continuă să 
plece numeroși ingineri agronomi, zootehniști, medici veterinari. 
Dornici să pună în practică toate cunoștințele lor, să-i ajute 
pe colectiviști să învețe și să aplice regulile agrozootehnice îna
intate, peste 300 de specialiști din agricultura regiunii Bucu
rești, care lucrau în posturi administrative, la sfaturile popu
lare, Ia Agrosem, Ia diferite laboratoare și în 
cerut să meargă acum să lucreze pe ogoare în 
lective.

alte posturi, au 
gospodăriile co-

B. LUCIAN

Vom munci
cu pasiune pe ogoare

Sîntem ingineri agronomi. Am 
învățat în facultate știința prin 
care i se pot smulge pămîntului 
recolte bogate.

Am lucrat pînă acum în ca
drul Comitetului de stat pentru 
valorificarea produselor agricole. 
Dar pentru că profesia, noastră 
ne cere să fim acum pe ogoare, 
alături de colectiviștii pe care 
trebuie să-i a|utăm să aplice a- 
grofehnica, să obțină produefii 
cît mai mari, vom merge în gos
podăriile colective care au ne
voie de ajutorul nostru.

Știm că ne 
intensă, și că 
live în care 
început acum 
de primăvară.

Ing. BLEJAN DUMITRU, ing. BOIANȚ ION, îng. BRATU 
AUREL, ing. COLGIU MIHAI, ing. COZIOL ALEXANDRU, 
ing. DRUMEA ROMULUS, ing. LICHTER RICHARD, ing. 
MITRICAN NICOLAE, ing. NĂESCU EUGEN, ing. PAVEL 
GHEORGHE, ing. PAVELESCU EUGEN, ing. POPEA LU
CIAN, ing. SZOKE CAROL, ing. VELICOGLU GHEORGHE.

așteaptă o muncă 
gospodăriile colec- 

vom merge au 
campania agricolă 

Sînte multe lu

crări importante de făcut și cu 
cît vor fi executate mai bine, 
cu atît vor fi asigurate producții 
mai mari.

Pentru ca aceste lucrări să fie 
făcute așa cum cere știința agri
cola, pentru ca belșugul să fie 
asigurat, pentru ca întreaga dez
voltare a gospodăriilor agricole 
colective în care vom merge să 
se desfășoare în cele mai bune 
condiții ne vom dărui cu pasiune 
muncii noastre, vom pune în 
practică cunoștințele noastre, vom 
depune o muncă neobosită ală
turi de țăranii colectiviști.

Vom contribui în felul acesta 
la rezolvarea sarcinilor mari pe 
care le pune partidul în fața a- 
griculturii noastre socialiste.

Pentru a asigura o cît mai 
bună servire a oamenilor 
muncii care vin în stațiuni
le de odihnă și în diverse 
centre turistice, cu obiecte de 
artizanat, anul acesta rețeaua 
cooperației meșteșugărești spe
cializată în desfacerea produ
selor de artă populară și ar
tizanat se mărește cu încă 24 
de unități. Asemenea magazi
ne se vor deschide curînd la 
Bicaz, Covasna, Turda, Petro- 
șeni și în alte localități frec
ventate de turiști. In felul a- 
cesta toate traseele turistice 
importante vor fi deservite de 
tenitățî pentru vînzarea arti
colelor de artizanat.

Acum magazinele de pe li
toral și din alte stațiuni se 
aprovizionează cu un bogat 
sortiment de produse. Ele vor 
desface anul acesta un volum 
aproape dublu față de anul 
trecut.

(Agerpres)

TEOHARIDEI.

Tn fotografie grupul de ingineri agronomi de la Comitetul de stat pentru valorificarea 
selor agricole care merg la sate.



cmiimmi
de dk (dedwz

elevilor fruntași 
Ia învățătură

La Școala medie nr. 1 „Al. 
Vlahuță" din R. Sărat a deve
nit o obișnuință ca în zilele 
de vacanță să se organizeze 
„Reuniunea fruntașilor la în
vățătură". De fiecare dată, 
această manifestare culturală 
este pregătită cu multă grijă, 
înainte de sfîrșitul trimestru
lui.

Și iată, că din nou, zilele 
acestea, elevii au venit în nu
măr mare la această manifes
tare culturală, devenită tra
dițională. A fost un prilej de 
mare bucurie pentru noi să-i 
revedem pe elevii Ion Mușat, 
Zincenco Vasile, Elena David, 
Sandu Alexandru, Constantin 
Vlaicu, Doina Manea și pe 
mulți alții, printre aceia care 
vin de fiecare dată la această 
reuniune pentru a primi feli
citările colegilor și profesori
lor lor.

Cu acest prilej, participan- 
ților le-au fost oferite surpri
ze plăcute. Bunăoară, s-a or
ganizat un concurs „Pentru 
cel mai bun recitator". Juriul 
concursului a acordat premiul 
I elevului Grigore Stănescu 
din clasa a X-a, curs seral, 
pentru recitarea poeziei ,J5 
inima", una din creațiile sale.

De asemenea, s-au mai or
ganizat concursuri „Pentru ce) 
mai bun interpret de muzică 
ușoară", cîștigat de eleva Je- 
nica Breaza, „Pentru cel mai 
bun interpret de 
populară romînească", 
de elevul Mihăilescu 
„Pentru cei mai 
tori". Cștigătorii 
cursuri au fost 
premiați.

muzică 
cîștigat 
Ion, și 
dansa-

con-
buni

acestor 
felicitați și

UȚA N. VASILE
profesor

La stația

îndrumarea 
organiza- 

partid. 
U.T.M. 

Intre prin-

La 
biroului 
ției de 
Comitetul 
de la 
derea de prefabri
case., Progresul- din 
Capitala, s-a preo
cupat de formarea 
unui larg activ de 
corespondenți pe 
lîngă stația de ra
dioamplificare. Din 
activ fac parte 
fruntași în produc
ție, maiștri, 
neri, șefi de 
ție etc cum 
Cojocaru Luca, Si
mona Iordan, Ni
colae Savin, Bolin- 
teanu Anghel și 
alții.

Muncitorii se a- 
dresează acestora

ingi- 
sec- 

sînt:

■ z.

(Fotografie primită de la cercul de foto al $cc

Zidarii
med 2 din Bacău.

Oriclt de grăbit 
cînd treci pe 
Viteazu din

al fi, < 
strada 

Suceava.

atunci 
Mihai

. nu 
poți să nu-fi arunci măcar odată 
privirea spre blocurile de locuințe 
ce se construiesc aici, să nu te 
bucuri din inimă cînd vezi zidu
rile roșietice ce se întrec cu bra
țele înalte ale macaralelor.

Acolo sus, la etajul 3 sau 4 zi
darii așează mai departe cărămidă 
peste cărămidă dornici să ajungă 
mai repede tot mai sus. Sînt 20 
de tineri inimoși conduși de Va- 
sile Anuți. Acum e încă devreme, 
nici nu s-a luminat de ziuă, dar 
acolo, la etajul doi s-a aprins deja 
lumina. Ieri au sosit pe șantier 
încă șase tineri zidari, proaspeți 
absolvenți ai școlii profesionale.

ele radîoamșsgifieare

cite ori în
pe-

ori de 
secțiile lor se 
trec fapte care me
rită a fi 
noscute 
colectiv.
-,Aftfel, 

nit-; nelipsite 
programul 
de transmisie 
stației de 
amplificare 
țațele 
întrecerea 
stă pentru îndepli
nirea planului de 
producție, pentru o 
calitate superioară 
a produselor, con
cluziile raidurilor 
posturilor utemiste 
de control, precum 
și aspecte ale 
muncii cultural- 
educative desfășu-

făcute cu-
Intregului

au deve- 
din 

zilnic 
al

radio- 
reziil- 

obținute în 
sociali-

rată in intreprin-
dere.

Muncitorii intre- 
prinderii noastre 
au apreciat mult 
expunerile „Calita
tea panourilor — 
preocuparea riSa- 
stră“ prezentată de 
inginerul N. Dimi- 
triu — șeful servi
ciului C.T.C., „Să 
economisim cimen
tul" de inginerul 
Dan Haiinschi, pre
cum și expunerea 
„Cum să ne petre
cem în mod plăcut 
și folositor timpul 
liber' prezentată 
de Nicolae Ne- 
goiță.

ION FERARU 
fierar-betonist

ilustrații de 
circumstanță

• ••

pentru semănat

cursa internațională obișnuită.in

agricolă de stat 
a planificat ca

\vionul de pasageri turbopropulsor IL-18 verificat de mecanicii de pe aeroport îți va lua în curînd 
zborul de pe aeroportul Băneasa,

Gospodăria 
din Segarcea 
anul acesta să obțină 5.000 
kg porumb boabe la hectar 
de pe o suprafață de 400 hec
tare. Pe această suprafață au 
fost încorporate 4.500 tone în
grășăminte organice, 120 tone 
îngrășăminte chimice. In ac
țiunea de fertilizare a solu
lui, o contribuție de seamă au 
adus-o tinerii. Manea Nicolae, 
Savu Constantin, Cordon Tu
dor, Popa Constantin sînt nu
mai cițiva dintre fruntași.

In prezent, continuă trans 
portarea la cîmp a gunoiului 
de grajd, mașinile agricole 
sînt duse la locul de produc
ție, se fac probe la semănă
tori. Atonei cînd timpul va 
permite, vom putea începe se
mănatul cu toate forțele.

Anonimu 
aeroportului

ILIE LEPĂDAT 
agronom

Pe scurt

S-au string în jurul lui Anufi și 
ascultă atenfi:

— Acum patru ani — po.es- 
feșfe Anuți — pe aici erau n :*e  
maidane pline de bo.'ovar . Am 
fost chemat la Trustul reg cnal ca 
construcții Suceava, urde am p- - 
mit sarcina să formez o ech-pă de 
zidari care să lucreze în aceeriă 
parie a orașului. Am găsit 14 zi
dari inimoși, dornici să eontribure 
la înălțarea blocur ,’or de pe a- 
ceastă stradă. De atunci au trecut 
4 ani, dar să știți că niciodată e- 
chipa nu s-a făcut de rușine. Pri
mele 185 de apartamente au fost 
terminate cu 50 de zile mai 
vreme. Blocurile A.B.C. au 
terminate, de asemenea, cu 40 de 
zile înainte de termen. S-au eco
nomisit 12.000 cărămizi si alte ma
teriale de construcții In valoare 
de peste 60.000 lei.

Aici, pe schele, s-a închegat 
prietenia noastră, aici s-au califi
cat și ev devenit zidari ..de m‘na 
infiia**  mulți tineri .* Gh. Asoiroa- 
nei. A. Salahor, ion Burxrc p 
ahn cu care *1  f9Ot ieri prima 
cunoștință.

Au ex'stat și unele greutăți, de» 
cei 14 constructori le-au învins. 
Azi echipa e cunoscută în tot ora
șul.

Intre timp, s-a luminat de ziuă. 
Anuți a anunțat pe fiecare ce are

de- 
fost

de făcut, iar cei 20 de zidari au 
urcat pe schele..

Blocul D.5 a ajuns deja ia e‘ajul 
doi. As^a înseamnă un avans da 
10 zile față de plan, plus 1009 
ce cărămizi economisit?.

...Sea'a a avut loc o adunare 
generală U.T.M. Erau prezent toii 
tinerii zidari. Se discuta cere-ea 
lui Ivanov Pinan de a fi primit ia 
rîndurile membrilor U.TJA. Toți 
aveau ceva de spus despre le ul 
cum muncește tovarășul loc. Adu
narea nu s-a desfășurat intr-o sa â 
frumos pavoazată, ci intr-unu! a n 
apartamentele neîerminate încă a.’e 
blocului. Masa prezidiului, băncile 
au fost improvizate.

Vorbitorii au apreciat murea 
lui Ivanov, dorința lui de a cu
noaște cit mai multe, de a-și ajuta 
tovarășii, i-au dat îndrumări pen
tru viitor. $i Ivanov a lost p — * 
în organiza ia U.TJA.

Ca ia hecare seară, ech pa oe 
zidari a pornit in oca, 
♦es*n..  'a h-m, !a dub, 
mai !• o p/unbare.

Acestea s'at d‘eva
a unor

care prin munca lor
fățișarea orașului nostru.

• De curînd, studenții anu
lui II al Facultății de istorie 
geografie, din cadrul Institu
tului pedagogic de 3 ani din 
București au ținut primele 
lecții practice. Aplicînd cu
noștințele căpătate în anii 
de studiu, viitorii profesori au 
ținut lecții frumoase obți- 
nînd calificative foarte bune. 
(CORNELIU OPRIȘ — stu
dent).

• Tinerii muncitori ai Uzi
nelor „Republica" sînt prie
teni credincioși ai cărților. 
Sute dintre ei au bogate bi
blioteci personale pe care și le 
completează continuu. Numai 
într-o singură zi din această 
lună ei și-au cumpărat cărți 
în valoare de 17.000 lei. 
(FLORIN BĂRBULESCU — 
tehnician).

schimbă îi

S. SONTAG 
funcționar

• La Ieșirea din șut, în nu
mai trei ore, adunînd șine de 
cale ferată uzate, conducte și 
alte piese vechi, 17 tineri de 
Ia exploatarea minieră din 
Baia Sprie au colectat 4.000 
kg fier vechi (A. CIOBANU — 
lăcătuș).

eunnd.
Mare d 

fi dat ic foloszrrți us bloc 
modern construit special pen
tru tinerii necăsătoriți. El va 
fi locuit de 200 tineri. (IOSIF 
SOMAN — electrician).

•
Mijesc zorile. La ora cînd cei mai mulți 

locuitori ai Capitalei se odihnesc, un auto
buz TAROM se oprește pe diferitele artere ale 
Bucureștilor. La capătul străzii Sandu Aldea, 
urcă utemistul Ion Nedelcu. La stația urmă
toare, alți tineri printre care și Gheorghe Ge
mănaru. E ora 5,30, și iată-i pe cei nouă me
canici din brigada mecanicilor de avioane, 
cocoțați pe scările metalice la verificarea ele
gantului turbopropulsor IL 18, care e pregă
tit in vederea plecării, chiar în dimineața 
aceasta, intr-o nouă cursă internațională.

Mecanicul comunist Mihai Dragomir, care 
a calificat 25 de tineri mecanici de avioane, 
e prezent in locurile cele mai importante 
la controlul turbopropulsorului. Utemistul 
Gheorghe Gemănaru scoate husele de pe 
avion și ia blocajele. Apoi, împreună cu to
varășul său Ion Nedelcu, face un control mi
nuțios al instalațiilor de ulei, petrol, lichid 
hidraulic. Cind personalul navigant so
sește pe pistă, avionul e gata pregătit de 
zbor. Totul funcționează ca un ceasornic. 
Cine sînt autorii tuturor pregătirilor în ve
derea zborului ? Sînt mecanicii de avioane, 
acești anonimi ai aeroportului, despre care 
se vorbește mai rar, oameni aflați la postul 
lor de îndată ce mijesc zorile. Ei dau în pri
mire pe propria lor răspundere avionul de 
pasageri ce se desprinde de sol in această di
mineață și se îndreaptă spre imensitatea ocea
nului aerian.

Utemiștii Ion Nedelcu și Gheorghe Gemănaru, 
mecanici de avioane fruntași din Aerobaza Bă- 
neasa, verifică cu alenfie unul din motoarele 

turbopropulsorului IL-18.

Foto text V. TURDEANU

Pe teme turistice

0 valoroasă expoziția
Noul aparat
de telefon

abandonară
Pe la sfîrșitul lunii octom

brie a anului trecut am vizitat 
una din < 
expoziții 
bară și l 
rUticâ a 
rilor din 
vorba de

cele mai interesante 
privind viața de ta- 
bogata activitate tu- 
pionierilor și școla- 

noastrâ. Este

Cele mai recente volume pen
tru copii publicate de „Editura 
Tineretului" ridică — printre al
tele și cîteva probleme privind 
ilustrația de carte.

Fără îndoială, printre noutățile 
editurii se află în rafturile libră
riilor cărți ilustrate cu subtilă și 
inteligentă înțelegere a specificu
lui cititorilor cărora se adresează. 
Se numără printre acestea ilustra
ții realizate de Tia Peltz la volu
mul „Basme“ de Ed. Laboulaye, u- 
nele ilustrații ale Getei Brătescu la 
volumul „Alțe povești cu tîlcu de 
Al. Mitru etc. Reușita ilustratorilor 
amintiți constă în primul rind în 
evidențierea ideilor centrale ale 
textelor aminlite, în căutarea unor 
imagini care să reliefeze cu 
maximum de simplitate aceste 
idei. La Tia Peltz fiecare dintre 
personajele ilustrațiilor (,,Degețel", 
„Pașa păstor", „Micul om cenu
șiu" etc.) sînt în așa fel caracte
rizate îneîf ele rămîn în 
cititorului ca 
tinete, care 
textul literar, 
să înțeleagă 
lucrării.

Din păcate 
sus nu sînt i________ .
toate cărțile pentru copii apă
rute în Editura tinerelului.

Multe dintre volumele astăzi 
prezente în librării sînt ilustrate 
cu circumsianfă. lată, de pildă, 
desenele lui Deack Ferenc 
lumul de versuri pentru 
,,Casă nouă" de Lefay 
înțelese și concepute simplist, ele 
nu aduc nimic din acel plus de 
artă pe care trebuie să-l adauge 
ilustrația textului literar al cărții 
(ca ilustrație la una din poezii 
es‘e desenat fără nici o origina- 

e e un autocamion, la alta sînt 
•ate cîteva floricele etc.).

-:eeași lipsă de aprofundare a 
t-; o- abordate o dovedește și 

fflihMescu în ilustrațiile 
iele „Taina fluturilor ne- 

I, Păltineanu, sau „Gla- 
'.i“ de G. Dumitrescu, 
— su prinzător pentru 

1 istratori cunoscufi pen- 
/aloroase ca Dumitru 
^drian Lucaci. Ambii 
Jc să deseneze ..co- 
ginile cărților

mintea 
personaje bine dis- 

înfregesc plastic 
ajutîndu-i pe copii 
mai bine conținutul

însă cele spuse mai 
caracteristice pentru

pildă, 
la vo

neața cerul e mai albastru" de V- 
Chiriac și respectiv „Bagaje 
ușoare" de T. Măinescu), simple 
siluete și figuri schematice de 
copii, lipsite de orice inventivitate 
plastică, neatrăgătoare.

E astfel evident că unii dintre 
ilustratori nu iau suficient în 
serios munca depusă, strădania 
lor în unele cazuri fiind 
mică, neglijind faptul că, 
toate ilustrațiile, cele care 
dresează copiilor reclamă 
mum de forță artistică, 
tura se arată în aceste 
mult prea indulgentă.

foarte 
dintre 
se a- 
maxî- 

iâr edi-
cazuri

EUGEN FLORESCU

i

Cu barca în Cișmigiu,
Foto: N. STELORIAN

■a ■ -

Tg. Măreț ae

excvrrtfle pm fard.
lată d ivr-ztc din zilele 

trecute «e-cm fatfKes: d;*  «ou 
e*  exponatele lucrate cn otita 
grijă de copii dre diferitele 
regiuni ale țării pentru expo
ziția „Aspecte din tabere, ex
cursii ți drvmepa locală-.

—Tinărul profesor ai cercu
lui de turism din secția sport 
a Palatului piomernot din Bu
curești a întors de două ori 
cheia in broasca «nei uși 
Ie de stejar ți a deschis-o:

— Aici e expoziția! Adică
— a încercat si se corecteze
— aici e vorba să se organi
zeze. Am încercat noi 
dar...

O sală spatsoasă. in 
cui căreia sin: așezate 
cap cîteva mese. Pe lingă pe
reți, două sau trei panouri pe 
care sini fixate citeva tablo
uri și hărți, iar intr-un colț, 
aruncate în neorînduială tot 
ceea ce a mai rămas din fosta 
expoziție.

Paul Anghel: „VICTORIA DE LA OLTINA
vem în față un 
reportaj monogra
fic despre gospo
dăria agricolă co
lectivă „Victoria" 
din comuna Ol
tina, raionul A-

damclisl. Un reportaj despre 
drumul gospodăriei și al oa
menilor ei, proiectat pe cel al 
Dobrogei de astăzi, și din vii
tor. Trecutul, rechemat uneori 
în prezent și comparat cu a- 
cesta, nu aduce decît amintiri 
triste, mai rar întimplări haz
lii, iar bucurii de loc. Viața 
țăranilor săraci din Oltina a 
fost în trecut o continuă lup
tă cu pămîntul sterp, cu vîn- 
tul turbat, cu apele Dunării 
revărsate pustiitor. O luptă pe 
viață și pe moarte cu bogăta
șii satului sau cu alții, mai de 
departe, atrași de mirajul ba
nilor ce-i storceau din acest 
mic port dunărean. De aceea 
Ilie Dineu, spre exemplu, omul 
cu un rol hotăritor în viața 
satului (este președintele gos
podăriei), aproape că n-are un 
trecut, deși e la 
fără

vîrsta cînd, 
eufemisme i se spune 

„Moș llie“, N-are trecut pen-

el.
A 

i-a

tru că n-are ce alege din 
Pentru că vrea să-l uite, 
uitat, a vrut să uite, unde 
fost pină și pogonul său de pe 
vremuri, pogon udat cu sudoa
re și nu de puține ori cu la
crimi. Dar pe oricare dintre 
oltineni l-ai întreba despre vii
torul comunei lor va ști să-ți 
spună atîtea lucruri, incit te va 
uimi de unde le știe. Sursa, a- 
cestei științe e munca în co
mun, roadele ei îmbelșugate. 
Ea dă siguranța zilei de mîine, 
dă aripi solide zborului cute
zător al visului.

Reportajul monografic al lui 
Paul Anghel, pe care-l citim 
de fapt ca pe un roman — și 
asta e una din inovațiile lui 
în ceea ce privește acest gen 
de reportaj — a fost nu de mult 
confruntată cu eroii săi, colec
tiviștii din Oltina. Dincolo de 
bucuria unui asemenea mo
ment, de sublinierea calități
lor cărții și a unora dintre 
neajunsurile ei (nu se prea 
vorbește despre viața, bogată 
in sensuri noi, a brigăzii de 
tractoare, despre activitatea 
culturală a comunei etc.), re
ținem, faptul că întâlnirea în-

tre autor și eroi s-a transfor
mat într-o adevărată ședință 
de lucru. Oamenii n-au timp 
de festivități fără rost. S-a 
subliniat, cu acest prilej, că 
deși este aproape la zi cu 
mersul gospodăriei, cartea este 
intr-un fel și depășită. Viața 
i-a luat-o înainte : oltinenii 
sînt zilnic mai bogați (vezi în 
acest sens și frumoasele pagini

Note de lector

în care se descrie un aseme
nea bilanț pe zile), gospodă
ria lor e mai puternică. Au 
mai multe vite, mai mulți 
porci, mai multe produse. Au 
mai multe planuri pentru vii
tor. Dar, s-au angajat ei, noi 
vom munci să depășim și ce 
se scrie în carte, și ce facem 
acum. Pentru că cine va citi 
cartea și va veni apoi la noi, 
trebuie să poată măsura ușor 
distanța pe care am străbătu
t-o în timp. Sintem bogați,

avem case noi și oameni noi. 
Oameni care au 
trupul lor apele Dunării 
amenințau să ne pustiască 
goarele. Oameni care știu 
citească tratate de agrotehnic. 
Dar ei trebuie să știe mult 
mai multe. Vor construi și vor 
locui doar in Oltina 
—așezare urbană în 
gea.

Din caleidoscopul 
rilor, al capitolelor 
degajă o imagine dinamică a 
vieții unui sat colectivist de 
la noi, cu un ritm de dezvol
tare mereu mai înalt, în care 
știința, cultura, civilizația so
cialistă — intră ca determi
nante hotărîtoare. Iar Paul 
Anghel a transpus aceste lu
cruri în planul artei cu talent 
dîndu-le coloratura și dimen
siunea realului din care s-a 
inspirat. Discuțiile privind or
ganizarea gospodăriei, cele le
gate de agrotehnică și zooteh
nie, de arhitectura rurală sau 
de planificare — sînt 
nante și viabile. Și 
pentru că ele fac 
din universul de

stăvilit cu 
ce 
o- 
să

de mîine 
toată le-

întimplă- 
cărții, se

pasio- 
aceasta 

parte 
preocu-

Ce s-a petrecut cu aceste 
valori în acest interval ? Pe 
unde au umblat ? Cum de au 
ajuns aici, în această stare ? 
Iată pe scurt cum s-au petre
cut lucrurile :

La închiderea expoziției de 
pe B-dul 6 Martie, Direcția 
educației tineretului școlar rffn
Af LC. «preniM Ia juste lor 

rrpouetele șt țrnird 
cererile elevilor dm 
le a li se crea po- 
în continuare să Te 

i.MUeze, a hoiărit să predea 
iuireffui inventar Palatului 
pionierilor. Iar inițiativa a 
fost primită do conducerea 
palatului cu bucurie și cu pro
misiunea ca in timpul cel mai 
scurt $ă fie deschisă o expo- 
z.ție turistică cu aspecte de 
drumeție a elevilor.

La începutul lunii martie, la 
Palatul pionierilor s-a discutat 
din nou problema expoziției 
și s-a hotărit să se ia măsuri 
„urgente" pentru ca ea să fie 
organizată și deschisă in 
preajma vacanței de primă
vară a elevilor.

Iată că vacanța e pe sfir- 
șite. Cei care trebuiau să se 
ocupe de organizarea expozi
ției turistice au plecat în ex
cursie.

Oare trebuie explicată con
ducerii Palatului 
importanța acestor 
necesitatea ca ele 
zute și studiate de 
netei 2

tele

pionierilor 
„obiecte", 

să fie vă- 
copii și ti-

O vizită făcută la uzinele bucu- 
reștene ale industriei electrotehni
ce, oferă reporterului cîteva nou
tăți interesante. Printre acestea 
este și noul aparat de telefon rea
lizat la Uzinele „Electromagneti
ca”. Dintr-o convorbire cu con
structorii acestuia, tehnicieni și 
ingineri am aflat cîteva date in
teresante pentru cititorii noștri.

Noul aparat telefonic de masă 
are o linie plocută și modernă, 
calități electrice, mecanice și a- 
enitice superioare. El poate fi uti
lizat In legătură cu centrale autc-
ma»e de orice tip sau cu centrale 
B C manuale, căci alimentarea sa 
se. face prin punți speciale de a- 
hmentare de la bateria centralei 
telefonice cu tensiuni de 24—36— 
46-60 volți.

Dimensiunile noului aparat tele
fonic sînt 195X231X114 mm, iar 
greutatea sa este de aproximativ 
1.450 gr din care microreceptorul 
echipat cu capsule, are circa 235 
gr. Are o siluetă scundă.

Un lucru deosebit de atrăgător 
este acela că noul aparat de tele
fon este confecționat din acetat 
de celuloză sau celidor, în culori 
vii, pastel. în vederea realizării 
culorilor s-au făcut o serie de in
vestigații în rîndul abonaților. 
Astfel se vor produce aparate in 
culori albe, gris, vernil, ivoire, 
bleu și bineînțeles — negru. Pie
sele pot fi și ele,, - dș asemenea, 
confecționate în culori si nuanțe 
diferite.

O notă aparte, de eleganță o 
oferă și faptul că discul este per
forat transparent, ceea ce asigur: 
o mai bună . vizibilitate a cifre
lor. De remarcat că noul apaia 
telefonic romînesc este de o con
strucție extrem de robustă. Ie 
fabricarea sa se utilizează în mar? 
măsură masele plastice, piese cu 
o tehnologie ridicată, lucru car*  
asigură pe lîngă o producție de 
serie de bună calitate și o redu
cere simțitoare a prețului de cost.

S. IONESCU

ceva,

mijlo- 
cap Ia

VIOREL TONCEANU

pări, din gindirea oameni
lor înșiși. Iar reporterul le-a 
păstrat aroma de lucru viu, 
trăit. Scrisă cu talent, cartea 
te solicită să te confrunți di
rect cu oamenii, cu viața. Iar 
faptul de a nu fi martor la 
aspectele felurite ale luptei 
împotriva rămășițelor vechi, 
existente încă, de a nu cu
noaște mai îndeaproape masa 
colectiviștilor, ori, încă, de a 
nu pătrunde decit rar în ca
sele lor, te face să regreți că 
viața n-a putut fi cuprinsă în 
totalitatea ei în carte. Oricum, 
autorul ar fi putut face un 
efort in plus pentru a sugera 
mai pregnant și aceste aspec
te. Cartea ar fi cîștigat o ca
litate în plus.

Fiind vorba despre oameni 
reali, cu buletin de indentita- 
te, cu asemenea profil moral 
și atîtea realizări, paginile vo
lumului vibrează intens, vi
brație ce se transmite și citi
torului, care uită adesea că 
citește o carte și se simte par
ticipant direct la viața unei 
colectivități rurale socialiste.

GEORGE MUNTEAN
Se simt adieri de primăvară...

Foto : prof, V. BOGDANEJ



Sosirea în Capitală a grupului 
de activiști ai Partidului Muncitoresc
Romîn care au vizitat R.D. Germană

Sîmbătă după-amiază s-a 
înapoiat în Capitală, venind 
de la Berlin, grupul de acti
viști ai Partidului Muncitoresc 
Romîn, condus de tov. Florian 
Dănălache, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului orășenesc București 
al P.M.R., care a făcut o vi
zită în R. D. Germană, pen-

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

Pe aeroportul Băneasa, 
grupul de activiști a fost salu
tat de membri ai C.C. al 
P.M.R. și activiști de partid.

Au fost de 
Ambasadei R. 
București.

față membri ai
D. Germane la

(Agerpres)

Simpozion pentru studenți
La sfîrșitul aces

tei săptămîni a 
avut loc la Galați 
în aula Institutu
lui pedagogic de 
3 ani, un simpozion 
cu tema „Metoda 
însușirii materiilor 
de bază“. La acest 
simpozion au parti
cipat numeroși stu
denți și cadre di
dactice. Profesori 
șefi de catedră, au 
vorbit studenților

despre modul în 
care trebuie însuși
tă materia dîndu-le 
indicații în special 
în legătură cu re
petarea și sintetiza
rea materiei în ve
derea pregătirii 
examenelor de va
ră. Cu deosebit in
teres au fost ascul
tate referatele ca
tedrelor de științe 
sociale, istoria lite-

referatele 
didactice 
cuvîntul

raturii romîne și 
limbi străine.

După 
cadrelor 
au luat
cîțiva studenți frun
tași la învățătură. 
Aceștia au vorbit 
despre metodele e- 
ficiente de studiu 
pe care le-au folo
sit pentru însușirea 
cît mai temeinică a 
materiei.

C. VICTOR

Organizarea, 
frumosul — 

rezerve 
ale producției 

(Urmare din pag l-a) 

justori din secția sculerie, mo
bilizați de organizația U.T.M.. 
își dedică o parte din timpul 
lor liber executînd diverse 
scule ajutătoare de care au 
nevoie sau. pe rînd, asigură 
buna întreținere a secției.

într-o adunare generală a 
organizației de bază U.T.M. 
de la secția aparataj, utemiștii 
au discutat modul cum se a- 
plică în secție inițiativa tine
rilor de la Uzinele de au
tobuze. Cu această ocazie, 
tinerii au aflat cîteva din 
„tainele" prin care cele 10 
tinere fete care lucrează în 
secție la mașini-unelte auto
mate și semiautomate au reu
șit să fie fruntașe în muncă. 
Tînăra Amet Merzie și ute- 
mista Elena Olteanu, folo
sind exemple concrete din 
munca lor, au explicat cum 
o mașină-uneltă bine întreți
nută dă un randament ridicat, 
cum, prin întărirea discipli
nei în muncă, ele au reușit să 
elimine timpii neproductivi, 
cum, prin respectarea cu stric
tețe a tehnologiei de fabrica
ție, au redus la minimum re
buturile.

După sfîrșitul adunării ge
nerale U.T.M., tinerii au po
posit în mica hală, unde sînt 
instalate mașinile-unelte în
credințate tinerelor fete. Aici, 
între strungurile strălucind de 
curățenie, împodobite pe car
case cu glastre de flori, au ur
mărit modul cum fetele îsi 
organizează locul de muncă, 
au făcut un rodnic schimb de 
experiență.

Prin extinderea acestor ini
țiative în întreaga noastră 
întreprindere, comitetul U.T.M. 
a îndrumat colectivele postu
rilor utemiste de control să 
efectueze raiduri cu tema: 
„Cum ne organizăm locul 
de producție, cum respectăm 
disciplina muncii". Antre- 
nîna la aceste raiduri un 
activ larg de tineri munci
tori fruntași, ingineri, maiștri 
și tehnicieni, posturile ute
miste de control din secțiile 
întreprinderii au reușit să facă 
propuneri interesante menite 
să ducă la o mai bună orga
nizare, a procesului de produc
ție, a reușit să creeze o opi
nie de masă împotriva actelor 
de indisciplină în muncă, a 
atitudinii necivilizate în pro
ducție. Un exemplu în acest 
sens îl constituie activitatea 
desfășurată în ultimele luni 
de postul utemist de control 
de la secția 53-Montaj. în 
urma raidurilor efectuate, la 
gazeta acestui post s-au pu
blicat multe materiale critice 
și caricaturi.

Din inițiativa organizației. 
U.T.M., imediat după efectua
rea raidurilor, s-au organizat 
cu tinerii din secție, discuții 
unde erau'invitați să ia cuvîn
tul atît fruntașii în producție, 
cît și cei criticați. Opinia co
lectivului de muncă a secției 
montaj a contribuit activ la 
dezvoltarea spiritului de răs
pundere al tinerilor față de 
muncă, la dezvoltarea deprin
derilor de buni gospodari ai 
locului de muncă.

★

Comitetul U.T.M. de la 
I.M.U. Medgidia a obținut o 
experiență bună în aplicarea 
inițiativei tinerilor de la Uzi
nele de autobuze. Rezul
tatele obținute în unele sec
ții cum sînt — sculerie cen
trală, montaj, aparataj și al
tele sînt edificatoare. Din pă
cate, nu aceleași rezultate s-au 
obținut și în secția turnătorie. 
Aici încă continuă să existe 
rebuturi provocate de neres- 
pectarea tehnologiei de fabri
cație și. uneori, de o slabă or
ganizare a locului de muncă. 
Pentru aceasta, considerăm 
necesar să propunem comite
tului U.T.M. al I.M.U. Medgi
dia să acorde o mai mare a- 
tenție muncii politice desfășu
rată în rîndul tinerilor din 
secția turnătorie, să li se ex
plice prin fapte concrete că 
buna organizare a locului de 
muncă și întărirea disciplinei 
în producție sînt factori hotă- 
rîtori în mărirea productivită
ții muncii, în obținerea de 
produse de cea mai bună cali
tate.

30 de ani de la apariția

prilej, ziarul „Sein-

COMUNICAT

Fotbal tru seria a Il-a a campiona
tului categoriei B la fotbal.

i sarcinilor puse 
pentru dezvoltarea 
economiei noastre

ziarului „Lupta C. F. R.“
Se împlinesc 30 de ani de la 

apariția primului număr al 
ziarului „Lupta C.F.R.", or
gan al Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor și 
al Uniunii sindicatelor din 
întreprinderile de transporturi 
și telecomunicații.

înființat din inițiativa Parti
dului Comunist din Romtnia, 
în anii dinaintea eliberării, 
ziarul a răspîndit în rîndu- 
rile muncitorilor ceferiști che
marea partidului la luptă îm
potriva exploatării și asupririi 
celor ce muncesc, împotriva 
politicii de fascizare a țării și 
a pregătirii războiului antiso- 
vietic, împotriva orînduirii ca
pitaliste.

în anii regimului de demo
crație populară, ziarul „Lupta

C.F.R." îndrumat permanent 
de partid a adus o însemnată 
contribuție la mobilizarea oa
menilor muncii din transpor
turi și telecomunicații pentru 
îndeplinirea 
de partid, ] 
continuă a 
naționale.

Cu acest 
teia tineretului" felicită co
lectivul redacțional al ziarului 
„Lupta C.F.R.“ și-i urează noi 
succese în activitatea pe care 
o desfășoară pentru mobiliza
rea lucrătorilor din transpor
turi și telecomunicații la rea
lizarea sarcinilor ce le revin 
în opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste din patria 
noastră !

O ultimă discuție înainte de in
trarea în scenă. Echipa de dan
suri de la Școala medie nr. 4 
din Ploiești — echipă fruntașă 

pe raion.
Foto : N. STELORIAN

Cu toate forțele
in campania de primăvară!

Recomandările 
Ministerului

Pregătiri la Rîncani
Agriculturii

In ultimele zile, în regiunile 
din sudul țării au început lu
crările agricole de primăvară. 

Condițiile climatice din 
cursul lunii martie au deter
minat întîrzierea muncilor. 
Din această cauză, acestea 
vor trebui să fie făcute in
tr-o perioadă mai scurtă de 
timp, epocile de insămînțare 
a majorității culturilor supra- 
punîndu-se.

In vederea executării lucră
rilor la timp și în condiții a- 
grotehnice 
Ministerul 
man dă să 
treaga lor 
loacele mecanizate cît și ate
lajele. Este indicat să se 
înceapă imediat însămînțarea 
plantelor de nutreț, mazării, 
florii-soarelui, sfeciei de za
hăr, cartofului etc. în acest 
scop este necesar sâ se în
cheie în toate regiunile schim
bul de semințe necorespunză
toare cu semințe valoroase, 
transportul îngrășămintelor 
etc. pentru ea din prima zi 
prielnică, să se poată ara și se
măna cu toate mijloacele. De 
asemenea, se recomandă con-

corespunzătoare, 
Agriculturii reco- 

fie folosite cu in
capacitate atît mij-

tinuarea aplicării de îngră
șăminte 
toamnă 
precum 
nent al 
terenurile unde tipar daună 
teri să se poată lua imediat 
măsuri de combatere.

Organele locale trebuie sâ 
dea o atenție deosebită noilor 
gospodării colective atît în or
ganizarea muncii, cit și in pre
gătirea semințelor și executa
rea însămințărilor in perioa
de optime, pentru a obține re
colte sporite.

pe semănăturile de 
slab ieșite din iarnă, 
și controlul perma- 

acestora, astfel ca pe

Colectiviștii din G.A.C. „Via
ță nouă", comuna Rînceni, ra
ionul Huși, au efectuat de pe 
acum multe lucrări pentru 
buna desfășurare a campaniei 
agricole de primăvară. Cele 
60 de atelaje au transportat 
pe terenul destinat obținerii 
a 5.000 kg porumb boabe la 
ha în teran neirigat, cantita
tea de 7C0 tone gunoi de 
grajd. De asemenea, la gră
dina de zarzavat s-au amena
jat răsadnițe unde au fost 
cărate 200 tone gunoi de grajd 
și mraniță.

(Agerpres)

o

OPRIȘAN VASILE
corespondent

muncă entuziastă

Scurt interviu 
despre campanie

La întrebarea noastră : „Cum vă 
descurcați cu vremea" ? Gheorghe 
Miu, șeful brigăzii de mecaniza
tori ă surîs :

— Nu prea ne-a lăsat în pace, 
dar nici noi n-am stat cu miinilc 
în sin. Cum am prins o oră qpnă 
de lucru, am intrat în brazdă.

— Și ce ați realizat pînă acum ?
— Am pregătit 80 de hectare 

pentru semănatul 
grăpal griul pe 60 de hectare. 
După cum vedeți, acum semănăm 
mazărea. Deși terenul e cam umed, 
lucrările sînt de bună calitate, 
pentru că lucrăm cu atenție.

— Alte lucrări ați mai făcut ?
— Da ITrei tineri dintre cei mai 

buni din brigada noastră lucrează 
pe terenurile noii gospodării co
lective din Brazi. Ei au iăcut pînă 
acum arături pe 50 de hectare ră
mase din toamnă nearate pe lotu
rile cu care au intrat în gospodă
rie unii din noii colectiviști.

— Cit ați realizat din plan ?
— Avem pentru această campa

nie 2.000 de hectare arătură nor
mală. Deși timpul nu a fost priel
nic, noi am reușit, folosind „feres
trele", să realizăm peste 250 hec
tare arătură normală. Începem se
mănatul orzului și ne pregătim 
pentru însămînțarea porumbului 
pentru 5.000 kg boabe la hectar.

Iată clteva din primele realizări 
ale brigăzii de tractoare de la 
SĂÎ.T. Bărcănești, care deservește 
gospodăriile colective Bărcănești 
și Brazi din regiunea Ploiești.

B. COSTEA

orzului și am

Informații
Vineri și sîmbătă a avut 

loc sesiunea de comunicări a 
Institutului de energetică al 
Academiei R. P. Romîne, în 
cadrul căreia au fost prezen
tate principalele realizări ob
ținute în anul 1961. Cercetă
torii au definitivat lucrarea 
privind recensămîntul resurse
lor termoenergetice ale țării; 
au pus la punct metode noi 
pentru determinarea bilanțu
rilor energetice de perspectivă 
etc. Au fost prezentate, de a- 
semenea, rezultatele obținute 
în stabilitatea funcționării și 
reglarea sistemului electro- 
energetic al țării. O interesan
tă comunicare pe această temă 
a fost prezentată de specialiș
tii Uzinelor „Electroputere" 
din Craiova.

Rezultatele cercetărilor pri
vitoare la valorificarea cărbu
nilor din Valea Jiului, precum 
și în domeniul arderii ligniți- 
Ior, a combustibililor lichizi și 
gazoși, procesele de ardere în 
motoarele termice etc. au fă
cut obiectul unor alte comuni
cări.

★

Colectivul Baletului Național 
din Senegal a prezentat sîmbătă 
seara în Sala Sporturilor Flo- 
reasca, cel de-al patrulea spec
tacol în fața publicului bucu- 
reștean.

(Agerpres)

Folosind zilele 
bune de lucru, ti
nerii colectiviști din 
G.A.C. „30 Decem
brie", raionul Bir- 
lad, 
nat 
taț . _ .
noiul de grajd. Pe 
cele 180 hectare, 
de pe care urmea
ză să se obțină 
recoltă de 5.000 
porumb boabe

au termi-
de transpor- 

pe cimp gu-

fost im- 
de

4.020

La 30 martie 1962 a fost 
semnat la București Proto
colul sesiunii XII a Comisiei 
Romîno—Polone de colaborare 
tehnico-științifică.

în timpul sesiunii s-a 
examinat realizarea hotărîri- 
lor sesiunii XI a Comisiei și 
s-a stabilit planul colaborării 
tehnico-științifice pentru 
rioada următoare.

Au fost adoptate noi 
tărîri privind colaborarea în
tre cele două țări, care mar
chează un simțitor progres 
față de sesiunile anterioare.

R.P. Romînă va preda do
cumentații tehnice și va pri
mi pentru documentare spe
cialiști în domeniul indus
triei petrolului și gazelor, 
construcțiilor de mașini, in
dustriei chimice, construc
țiilor și materialelor de con
strucții, industriei de pre
lucrare a lemnului, industriei 
alimentare etc.

R.P. Polonă va preda do
cumentații tehnice și va pri
mi spre documentare specia
liști romîni în domeniul in
dustriei chimice, industriei 
carbonifere, construcțiilor de 
mașini, industriei siderurgice, 
construcției de poduri, 
nomiei 
alimentare 

lucrările 
curs într-o 
țească și 
ciprocă.

Din partea R.P. Rorpîne 
protocolul a fost semnat de 
Vasile Bumbăcea. vicepre
ședinte al Comitetului de 
Stat pentru Construcții, Ar
hitectură și Sistematizare, și 
din partea R.P. Polone de 
Kazimierz Olszewski, vicepre
ședinte al Comitetului de co
laborare economică și*  tehni
co-științificăcu străinătatea 
de pe lîngă Consiliul de 
niștri ăl R.P. Polone.

_ _ __  , eco- 
forestiere, industriei 

etc.
sesiunii au de- 

atmosferă tra
de înțelegere re-

Cea de-a 16-a 
etapă a •- cam
pionatului ca
tegoriei A de 
fotbal progra
mează astăzi o 
serie de întîl- 
niri care se a-

nunță deosebit de atracti
ve. în Capitală, pe sta
dionul „23 August" se vor dis
puta în cuplaj următoarele 
meciuri : Progresul-Steaua (ora 
14,15) și Dinamo București-Ra- 
pid (ora 16). Repriza a doua 
a meciului Dinamo-Rapid va fi 
transmisă în jurul orei 17 pe 
posturile de radio (progra
mul 1).

în țară au loc întîlnirile : 
Dinamo Bacău-Metalul Tîr- 
goviște; U. T. Arad-Știința 
Timișoara ; Știința Cluj-Jiul 
Petrila ; Dinamo Pitești-Stea- 
gul Roșu-Brașov ; Minerul Lu- 
peni-Petrolul Ploiești., . t

★
Astăzi, începînd. ,de.Ja ora , 

10,00, pe stadionul Belvedere ; 
(C.A.M.), se dispută meciul' 
dintre echipele Flacăra Roșie ; 
și C.S.O. Craiova, contind pen- \

Lupte clasice
Selecționata de lupte cla

sice a R.P. Romîne a obținut 
aseară, în sala Dinamo, o 
frumoasă victorie internațio
nală, învingînd cu scorul de 
4-3 reprezentativa Suediei. O 
formă deosebită a arătat cam
pionul olimpic Dumitru Pîr- 
vulescu care, în cadrul cât. 
52 kg., a dispus prin tuș în 
minutul 3 de Karlsson. Re
marcabil s-a comportat tînă- 
rul „semigreu" N. Martinescu. 
Acesta a contribuit la victoria 
echipei noastre, terminînd la 
egalitate cu cunoscutul cam
pion Jansson.

Sah
Meciul de șah, disputat la

10 mese, în două ture, înțre

echipele selecționate ale . R. P. 
Romine și R. P.
luat 
11—9 
lor 
trei 
tinuate 
s-au i 
le 
dulov 1-0 ; Mititelu-Kolarov
remiză ; Tringov-Ghițescu 1-0.

Din echipa R. P. Romîne, 
s-au comportat bine, în acest 
meci, campionul țării j Victor 
Ciocîltea, tânărul maestru Flo
rin Gheorghiu și maestrul in
ternațional D. Drimer. Jucînd 
la prima masă, Ciocîltea a rea
lizat scorul de 1 »/* —‘/s în fa
ța campionului bulgar Nikola 
Pidevski, iar Gheorghiu, ace
lași rezultat în compania mae
strului Popov.

Bulgaria, a 
sfîrșit cu scorul de 
în favoarea șahiști- 

bulgari. In ultimele 
partide întrerupte, con- 
’ sîmbătă dimineața, 
înregistrat următoare- 

rezultate : “ ‘ ~Drimer-Ra-

(Agerpres)
■ .in
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tracto- 
început

gătită, iar 
riștii au și 
să tragă primele 
brazde.

Campania de pri
măvară a început. 
Și pentru fiecare 
tânăr colectivist 
este o mîndrie 
a participa la

hectar, au 
prăștiate 
acum 
gunoi de grajd.

Paralel cu aceste 
acțiuni, tinerii ală
turi de ceilalți co
lectiviști au început 
munca de plantare 
a pomilor.. fructi
feri pe 15 hectare. 
Sămînța. pentru, se- cu toate forțele, 
mănăturîle dc:. pri
măvară a'fost pre

pe 
tone TRADIȚII

(Urmare din pag l-a) 

reia]iilor tovărășești statorni-

I. PETRU
Mi-

vedere aenerală de pe noua magistrală Nord-sud care se construiește în București.
Foto: C. BUȘO1U

Programul spectacolelor 
de la 2=8 aprilie 1962

Sala palatului R.P.R., tel. 15.73.72

VICLENIILE LUI SCAPIN — vi
neri 6 ora 19,30 (spectacol prezen
tat de Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale"; LYSISTRATA — duminică 
8, ora 19,30 (spectacol prezentat 
de Teatrul de Stat de Operetă).

Teatrul de Operă și Balet al R.P.R.. 
tel. 16.48.20

CARMEN — marți 3, ora 19,30 5 
SEARĂ DE BALET (Simfonia fan

tastică, Vals, Bolero și Seherezada)
— miercuri 4, ora 19,30 ; NUNTA 
LUI FIGARO — joi 5, ora 19,30 ; 
TRUBADURUL—vineri 6, ora 19,30; 
RIGOLETTO — sîmbătă 7, ora 
19,30 ; BĂRBIERUL DIN SEVILLA
— duminică 8, ora 11 ; ROMEO 
ȘI JULIETA — duminică 8, ora 
19,30.

Teatrul Național „1. L. Caragiale: 
sala Comedia, tel. 14.71.71

APUS DE SOARE — marți 3, ora 
19,30; ANNA KARENINA - 
miercuri 4, ora 19,30 ; MACBETH
— joi 5, sîmbătă 7, ora 19,30 ; 
REGEÎ.E LEAR — vineri 6, ora 
19,30 ; FESTIVAL TOPIRCEANU — 
duminică 8, ora 10 ; POVESTE DIN 
IRKUTSK — duminică 8, ora 15;

PIAȚA ANCORELOR — duminică 
8, ora 19,30.

Teatrul Național „1. L. Caragiale", 
sala Studio, tel. 15.15.53

FIICELE — marți 3, duminică 8, 
ora 19,30 ; SICILIANA — mircuri 
4, ora 19,30, sîmbătă 7, ora 15,30 ; 
TARTUFFE (spectacol televizat)
— joi 5, ora 19,30; BOLNAVUL ÎN
CHIPUIT — vineri 6, sîmbătă 7, 
ora 19,30, duminică 8, ora 10 ; SU
RORILE BOGA — duminică 8, 
ora 15.

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra", 
tel 14.60.60

MOARTEA UNUI COMIS VOIA
JOR — marți 3, ora 19,30 ; SFINTA 
IOANA — miercuri 4, joi 5, ora 
19,30; AL PATRULEA — vineri 6, 
ora 19,30 ; CAMERA FIERBINTE
— sîmbătă 7, ora 19,30 ; CUM VĂ 
PLACE — duminică 8, ora 10 și 
ora 15 ; RUSTICA — duminică 8, 
ora 19,30.

Studioul „Lucia Sturdza Bulandra". 
tel. 12.74.50

TACHE, IAKE ȘI CADIR — marți 
3, ora 19,30 duminică 8, ora 10 ; 
CRED IN TINE — miercuri 4, sîm
bătă 7, ora 19,30 ; MENAJERIA DE 
STICLĂ — joi 5. ora 19,30 dumi
nică 8, ora 15 ; COPIII SOARELUI
— vineri 6, ora 19,30 ; UN STRU
GURE IN SOARE — duminică 8, 
ora 19,30.

Teatrul „C. I. Noltara", sala Ma- 
gheru, tel. 15.93.02

ANTON1U ȘI CLEOPATRA — 
marți 3, vineri 6, ora 19,30 j CIO-

ale
cile astăzi între oameni. Pînă a- 
cum doua decenii aproape, mun
citorul nu se simțea legat de uzi
nă, pentru că singurul lucru ce-l 
ținea strîns era lanțul exploatării. 
Muncitorul nu se simțea atras mâi 
mult de fabrica lui Malaxa decît 
de Astra. Ii era indiferent unde 
lucrează și încerca să-și ferească 
copiii de soarta lui. Nu reușea, 
bineînțeles.

Acum lucrurile s-au schimbat. 
Munca a devenit din supliciu o 
chestiune de onoare. E firesc ca 
în aceste condiții să se nască și 
să dezvolte tradiții noi, să apară 
familii legate de uzina devenită a 
lor. Muncitorii sînt ihteresați în 
dezvoltarea continuă a uzinei. Ti
neri sau bătrîni, muncitorii de la 
„Steagul Roșu" vorbesc de uzină 
ca de casa lor, un produs nou este 
urmărit de întreaga familie mun
citorească de la proiect la proba 
de șoc, problemele unei secții 
sau ale unei brigăzi devin proble
me ale fabricii în ansamblu

E firesc ca Bencze, Epure și 
alții să-și aducă copiii aici. Este 
propriul lor cămin, este dragostea 
lor majoră și împlinită de care 
și-au legat pe veci destinul.

Situații noi, nasc tradiții noi.

Maistrul Brafosin Gheorghe de la Uzinele „ProgresuP-Brăila 
ocupă cu grijă de îndrumarea tinerilor muncitori.

Foto: S. NICULESCU

Tineri brașoveni la muncă patriotică
în fiecare după-amiază, nu

meroși tineri din întreprinde
rile și instituțiile Brașovului 
participă, alături de construc
tori, la lucrările ce se desfă
șoară pe un mare șantier care 
s-a deschis în centrul orașu
lui. întâlnești aici tineri de la 
Uzinele de tractoare, de la 
„Rulmentul", „Steagul Roșu"

și din multe alte întreprinderi. 
Ei participă cu. entuziasm la 
lucrările de prelungire și mo
dernizare, pe o distanță de 
450 de metri, a bulevardului 
principal al orașului. între 
Poștă centrală și noul Teatru 
de stat. Lucrările care se e- 
fectuează pe această arteră, 
in lățime de circa 17 metri, se

se

desfășoară paralel cu amena
jarea unei zone verzi și a 
unei alei asfaltate pentru pie
toni. Numărul mare de tineri 
care participă la munca 
triotică de pe șantierul 
centrul orașului contribuie la 
lucrările de dislocare a pava
jului, săpături, nivelări etc.

I. B.

pa- 
din

CIRLIA — miercuri 4, ora 19,30, 
duminică 8, ora 10; DE PAR
TEA CEALALTĂ — joi 5, ora
19.30 ; CIND ÎNFLORESC MIGDA
LII — sîmbătă 7, ora 19,30; 
SCANDALOASA LEGĂTURĂ DIN
TRE DOMNUL KETTLE ȘI DOAM
NA MOON — duminică 8, ora
15.30 : IN NOAPTEA ASTA NU 
DOARME NIMENI — duminică 8, 
ora 19,30.

Teatrul „C. I. Notlara", sala Studio 
bd. Magheru 20

SCANDALOASA LEGĂTURĂ 
DINTRE DOMNUL KETTLE ȘI 
DOAMNA MOON — marți 3, vi
neri 6, ora 20 : BĂIEȚII VESELI
— miercuri 4, joi 5, ora 20, dumi
nică 8, ora 10,30 și ora 16 ; 
CINTĂ PRIVIGHETORILE — sîm
bătă 7, ora 20 ; VIORI DE PRIMĂ
VARĂ — duminică 8, ora 20.

Teatrul de Comedie, tel. 16.64.60

SVEJK IN AL DOILEA RĂZBOI 
MONDIAL — marți 3, vineri 6, 
sîmbătă 7, ora 19,30, duminică 8, 
ora 11 ; CELEBRUL 702 — miercuri 
4, ora 20, joi 5, ora 19,30 ; MI SE 
PARE ROMANTIC — duminică 8, 
ora 15,30 ; PRIETENA MEA PIX
— duminică 8, ora 19,30.

Teatrul Muncitoresc C.F.R. Ciulești 
tel. 18.04.85

HOȚII Șl VARD1ȘTII — luni 2, 
marți 3, ora 19,30 ; DOI TINERI 
DIN VERONA — joi 5, ora 19,30 ; 
VECINI DE APARTAMENT — 
vineri 6, ora 19,30 ; OAMENI ȘI 
UMBRE — sîmbătă 7, duminică 8, 
ora 19,30 ; FATA CU PISTRUI — 
duminică 8, ora 15.

Teatrul pentru tineret și copii 
str. C. Miile tel. 15.65.88

DE PRETORE V1CENZO — 
marți 3, ora 20, duminică 8, ora 
11 ; PIGULETE — 5 FETE - 
miercuri 4, duminică 8, ora 20 ; 
MARELE FLUVIU IȘI ADUNĂ 
APELE — joi 5, ora 20 ; IN FIE
CARE SEARĂ DE TOAMNĂ — 
vineri 6, sîmbătă 7, ora 20.

Teatrul pentru tineret și copii 
sir. Dobrogeanu Gherea, 

tel. 15,07.44

EMIL ȘI DETECTIVII — marți 
3, sîmbătă 7, duminică 8, ora 17 } 
CINE A UCIS — marți 3, ora 20 ; 
BĂIATUL DIN BANCA DOUA
— miercuri 4, ora 17, joi 5, ora 
14 ; 2 LA ARITMETICĂ — dumi
nică 8, ora 10.

. Institutul de artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Caragiale 
str. 30 Decembrie 9. tel. 15.72.56

LILIOMFI — luni 2, ora 20 ; 
NU PUNEȚI DRAGOSTEA LA ÎN
CERCARE — joi 5, ora 20 ; DIS
CIPOLUL DIAVOLULUI — sîmbătă
7, ora 20 ; OAMENI CARE TAC
— duminică 8, ora 20.

Teatrul Țăndărică, sala Orieu,
tel. 15.87.37

CEA MAI FRUMOASĂ STEA - 
marți 3, miercuri 4, ora 16. DOC
TORUL AUMĂDOARE — joi 5. 
ora 16 ; ȚĂNDĂRICĂ LA MOȘI — 
vineri 6, ora 16. UN BĂIEȚEL, O 
PAIAȚA ȘI O MAIMUȚA ȘI RO
CHIȚA CU FIGURI — duminică
8, ora 11 ; MINA CU CINCI DE
GETE — duminică 8, ora 20.30.

Teatrul Țăndărică, sala Academiei
CĂLUȚUL COCOȘAT — marți 3, 

ora 16, duminică 8, ora 11 ; HA
RAP ALB — miercuri 4, ora 16 ; 
CACTUS -INTIIUL ȘI ULTIMUL — 
joi 5, ora 16; MICUL PRINȚ — 
duminică 8, ora 19.
Teatrul regional București, șos. 
Ștefan cel Mare 34, tel. 12.66.40

IAȘII N CARNAVAL și MILLO 
DIRECTOR — vineri 6, ora 20, du
minică 8. ora 17 ; ÎNDRĂZNEALA 
— sîmbătă 7, duminică 8, ora 20.

O.S.T.A.
sala Ateneului R.P.R.

CONCERT EXTRAORDINAR

DAT DE CVARTETUL WEINER 
(R. P. Ungară) — joi 5, ora 20.

Sala sporturilor Floreasca

SPECTACOL EXTRAORDINAR 
DE CINTECE ȘI DANSURI DIN 
SENEGAL prezentat de Ansam
blul național din Senegal — luni 
2, marți 3, miercuri 4, ora 20.

Circul de stat, tel. 11.01.20

O SEARA LA MOSCOVA — 
marți 3, miercuri 4, joi 5, vineri 
6, sîmbătă -7, ora 20, duminică 8, 
ora 16 și ora 20 ; NOTA 10 LA 
TRAPEZ — joi 5, ora 16, duminică 
8, ora 10.

CINEMATOGRAFE

Puștiul : Patria; Cîntecul 
întrerupt : Republica, Bucu
rești, 23 August, Floreasca ; 
Casa surprizelor: Magheru. 
E. Pavel, G. Coșbuc; în noap 
tea de ajun: V. Alecsandri, 
Tineretului; Tot aurul din 
lume ; Flacăra, 30 Decembrie; 
Valea mîndră: 8 Martie; 
Moartea în șa: Lumina; Gar
dianul : Maxim Gorki, înfră
țirea între popoare : Cavalerii 
teutoni (ambele serii:) Cen

tral ; Primăvara fetelor: C-tin 
David; Nopțile Cabiriei: Vic
toria ; Lanterna fermecată: 
Timpuri Noi; Povestea călu
țului cocoșat—dimineața, Pes
cuitorii de bureți — după- 
amiază: 13 septembrie; Pro
cesul maimuțelor: 1 Mai, Arta, 
Libertății; Vizita președinte
lui : Gh. Doja, Alex Sahia ; 
Sentința: 16 Februarie; Drum 
bun, autobuzule: Cultural, 
Popular: Muzicantul orb:
Alex Popov ; Cursa de 100 
kilometri; Grivița, Drumul 
Serii, I. Pintilie; Artistul: I. 
C. Frimu, V. Roaită, Volga; 
Fii fericită, Ani!: Unirea, Au
rel Vlaicu; Cetatea Hurram- 
zamîn: T. Vladimirescu; De 
partea cealaltă : Munca.
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R. P. R. SPRIJINĂ ORICE PROPUNERE
MENITĂ SĂ DESTINDĂ ÎNCORDAREA

INTERNAȚIONALĂ
Interviul acordat ziarului „Izvestia"

Comeliu Mănescude ministrul Afacerilor Externe al R.P.R.,
31 (Agerpres). 

„Izves- 
un interviu 

corespondenților spe- 
la Geneva ai acestui 
ministrul Afacerilor 

al R. P. Romîne, Cor-

lu-
18

MOSCOVA
La 29 martie, ziarul 
tia" a publicat 
acordat 
ciali de 
ziar de 
Externe 
neliu Mănescu, conducătorul 
delegației romîne la 
crările Comitetului celor 
pentru dezarmare.

Delegația romînă, se spune 
în interviu, consideră că prin
cipala sarcină care stă în fața 
Comitetului celor 18 este ela
borarea Tratatului cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală. Un factor pozitiv impor-

Tratativele de la Geneva
La sfârșit de săptămână

— (de la trî- 
Agerpres, N. 

orice sfîrșit de

GENEVA 31 
misul special 
Puicea) : Ca la 
săptămînă comentatorii ziare
lor și agențiilor de presă 
care urmăresc lucrările Con
ferinței pentru dezarmare de 
la Geneva încearcă să des
prindă din activitatea desfă
șurată în acest răstimp ele
mentele esențiale pentru a în
trevede unele perspective de 
viitor ale acestei importante 
întîlniri internaționale.

Calea discuțiilor concrete 
pe care Conferința celor 18 
state s-a angajat săptămînă 
aceasta, o dată cu îAceperea 
discuțiilor asupra preambulu
lui proiectului sovietic de tra
tat cu privire la dezarmarea 
generală și totală, este apre
ciată ca un factor de natură 
să creeze condițiile de reali
zare a unor rezultate reale. 
„După cum au subliniat mai 
mulți delegați, relatează co
respondentul din Geneva al 
agenției France Presse, refe- 
rindu-se la acest moment. 
Conferința a avut un început 
bun". Corespondentul amin
tește în această privință exis
tența declarației comune so- 
vieto-americane adoptate de 
O.N.U. înscriindu-se pe linia 
acestei declarații comune, 
preambulul la proiectul sovie
tic de tratat oferă posibilita
tea de a fi adoptat neîntîr- 
ziat de către toate delegațiile. 
După cum a subliniat apoi în 
ședința din 30 martie repre
zentantul R.P. Romîne în Co
mitetul pentru dezarmare, G. 
Macovescu, „studiind cu aten
ție prevederile articolului 1 
din proiectul sovietic de tra
tat și comparîndu-le cu dis
pozițiile citate din Declarația 
comună, constatăm că ele 
corespund pe deplin acestor 
dispozițiuni". Acest caracter 
al documentului sovietic a re
ieșit cu atîta evidență îneît 
eforturile unor delegații occi
dentale de a abate discuțiile 
pe o altă cale au fost combă
tute de cei mai mulți dintre 
participanți. Reprezentantul 
Indiei, Lall, a subliniat și el 
în ședința de vineri că „nu 
există nici un inconvenient 
ca discuțiile să înceapă cu ar
ticolul 1 al proiectului sovie
tic".

Corespondenții occidentali 
recunosc că Statele Unite și 
aliații lor nu au reușit să a- 
tragă majoritatea Comitetului 
în direcția dorită de ei.

Agenția U.P.I. atrage astfel 
atenția diplomaților americani 
asupra necesității „de a-și re-

O declarație a Crucii Roșii 
sovietice

MOSCOVA 31 (Agerpres). 
— TASS transmite : Uniunea 
Societăților de Cruce Roșie și 
Semilună Roșie din U.R.S.S. 
și-au exprimat profundul re
gret în legătură cu faptul că 
conducătorii Crucii Roșii din 
R. P. Albania au refuzat aju
torul poporului sovietic pen
tru sinistrații de pe urma pu
ternicului cutremur care a 
avut loc în Albania.

în declarația Uniunii So
cietăților de Cruce Roșie și 
Semilună Roșie din U.R.S.S. 
se spune că în lunga sa acti
vitate nu s-a întîmplat nici o 
dată cu vreo țară care a avut 
de suferit de pe urma unei 
calamități a naturii, să res
pingă ajutorul dezinteresat al 
Uniunii Sovietice. Crucea Ro
șie sovietică califică drept 
„straniu" pretextul că popu
lația regiunilor sinistrate din 
Albania nu ar avea nevoie de 
ajutorul poporului sovietic. 
Populației din aceste regiuni 
nici nu i s-a adus la cunoștin
ță măcar despre ajutorul ofe
rit de oamenii sovietici.

Crucea Roșie sovietică își 
exprimă regretul că „din 
cauza acestui act ostil al con
ducătorilor Crucii Roșii din 

tant în activitatea Comitetului 
este că încă de la bun început 
Uniunea Sovietică a prezen
tat un proiect realist și con
cret de Tratat. Dar, pentru 
succesul lucrărilor Comitetu
lui celor 18 state este necesar 
ca și puterile occidentale să 
dea dovadă de bunăvoință și 
de simțul realității. Trebuie 
însă subliniat că pînă în pre
zent puterile occidentale nu 
au prezentat spre examinare 
Comitetului nici un plan cît 
de cît cuprinzător, care să 
poată servi ca bază pentru 
examinarea problemei dezar
mării generale și totale.

face poziția tactică la trata
tive".

După cum recunoaște presa 
occidentală, absența din ser
vietele diplomaților occiden
tali a unui plan concret, pre
cis și clar de dezarmare, a 
provocat o profundă decepție, 
sentiment, care, potrivit săp- 
tămînalului „Tribune des Na
tions", se manifestă în mod 
special în rîndul „delegaților 
și observatorilor neutri". JDe 
ce oare delegația americană 
(și alături de ea celelalte de
legații occidentale), se întrea
bă aceștia, a venit atît de 
prost pregătită la dezbaterile 
Comitetului celor 18 asupra 
dezarmării ?“

După cum s-a văzut, pe pri
mul plan al preocupărilor de
legațiilor occidentale continuă 
să se situeze problema inspec
ției și a controlului. Unele o- 
ficialități americane, relatea
ză corespondentul agenției 
Associated Press, se găbesc 
chiar să anticipeze un ,.impas 
în care se va împotmoli Con
ferința de la Geneva" în le
gătură cu chestiunea inspec
ției care are „o deosebită am
ploare în propunerile occi
dentale de dezarmare gene
rală".

Se știe că poziția pe care 
s-au situat puterile occiden
tale în problema inspecției a 
împiedicat pînă acum realiza
rea unor progrese și în ca
drul întrevederilor între re
prezentanții U.R.S.S., S.U.A. 
și Angliei cu privire la înce
tarea experiențelor nucleare, 
deși Statelor Unite le este 
din ce în ce mai greu să ar
gumenteze în favoarea insti
tuirii unui sistem de control 
și inspecție echivalînd cu le
galizarea spionajului pe teri
toriul sovietic. „La Geneva — 
scrie ziarul „Tribune des Na- 
tins“ — concepția sovietică a 
controlului național opusă 
controlului internațional a fă
cut pași uriași. Englezii recu
nosc în cele din urmă nu nu
mai că în favoarea unei în
cetări a experiențelor asasine 
pledează mijloacele moderne 
și eficiente de detectare din 
afară, dar și faptul că ei au 
datoria să convingă pe alia- 
ții lor americani".

în ciuda greutăților existen
te, la Geneva există sentimen
tul remarcat și de ziarul 
„Sunday Times", că „la con
ferința de dezarmare sînt 
semne că această confruntare 
între Est și Vest ar putea să 
conțină germenii unor reali
zări viitoare".

după 
an- 

în 
pe 

lip
se

R. P. Albania, atrași, 
cum se vede, în campania 
tisovietică, care se ațîță 
Albania", sinistrații de 
urma cutremurului sînt 
siți de posibilitatea de a 
bucura de ajutorul frățesc al 
oamenilor sovietici și de a-și 
ușura situația.

Evenimentele din Siria

Guvernul Republicii Popu
lare Romîne, care promovează 
consecvent politica păcii, esxe 
hotărît să sprijine orice pro
punere menită să creeze o 
atmosferă de încredere intre 
state, să destindă încordarea 
internațională. în dorința sa 
de a contribui la consolidarea 
păcii și securității internațio
nale. guvernul Republicii 
Populare Romîne a luat ini
țiativa creării unei zone a pă
cii, a unei zone fără arme a- 
tomice în Europa de sud-est, 
în Balcani. Guvernul nostru, 
se spune în încheierea inter
viului, este profund convins 
că înfăptuirea acestei iniția
tive ar corespunde intereselor 
vitale nu numai ale poporu
lui romîn, ci și ale tuturor po
poarelor din Europa de sud- 
est.

„Principala problemă a secolului
este problema dezarmării1*

DAMASC 31 (Agerpres). — In 
legătură cu preluarea puterii de
către armată, la 30 martie, gene
ralul Abdel Kerim Zahreddin, co
mandantul suprem al armatei si
riene, a organizat o conferință de 
presă în care — după cum anun
ță corespondentul agenției France 
Presse — a subliniat că acțiunile 
întreprinse de armată la 28 mar
tie, constituie o continuare a re
voluției din 28 septembrie 196'1. 
Scopul acestor acțiuni este îndrep
tarea greșelilor săvîrșite de gu
vernul de tranziție Kuzbari, de A- 
dunarea Constituantă și de guver
nul Dawalibi. Zahreddin c decla
rat că atît guvernul Kuzbari, cit 
și guvernul Dawalibi ,.răpeau ce

O cuvîntare 
a lui 

Linus Pauling
NEW YORK 31 fAperpresJ. 

— Cunoscutul savant ameri
can Linus Pauling, laureat al 
Premiului Nobel, a acuzat Sta
tele Unite de intensificarea 
cursei înarmărilor.

Luînd cuvîntul la 29 martie 
la Berkeley (California), el a 
declarat: „Sînt împotriva de
zarmării unilaterale. Ridic însă 
obiecțiuni împotriva unor ac
țiuni unilaterale îndreptate 
spre intensificarea cursei înar
mărilor, pe care le întreprind 
militariștii din Statele Unite".

L. Pauling a ridiculizat ideea 
construirii unor adăposturi 
antiatomice în S.U.A. ca fiind 
o „cruntă autoînșelare" care 
slăbește mișcarea de protest 
împotriva armei nucleare și a 
cursei înarmărilor.

Situația din Algeria
• Prima ședință a organului executiv provizoriu

• O.A.S. continuă acțiunile banditești
ALGER 31 (Agerpres). — Co

respondentul din Alger al a- 
genției France Presse anunță 
că la 30 martie a avut loc la 
Alger prima ședință de lucru 
a organului executiv provizo
riu care în conformitate cu 
acordurile de la Evian tre
buie să asigure conducerea 
administrativă, menținerea 
ordinei publice și pregătirea 
referendumului cu privire la 
autodeterminarea poporului 
algerian.

Intr-o scurtă declarație ra
diotelevizată, Abderrahman 
Fares, președintele organului 
executiv provizoriu, a chemat 
populația algeriană la vigi
lență „pentru a dejuca mane
vrele al căror scop este sabo
tarea instaurării păcii în Al
geria". El a atras atenția tot
odată acelor europeni „care 
fac jocul nesănătos al unor 
cercuri politice franceze" că

a sefăfenilor posibilitatea de 
bucura de libertăți”.

Subliniind că armata a preluat 
în fără puterea legislativă și exe
cutivă, generalul Zahreddin a de
clarat că va fi format „un nou 
guvern tranzitoriu”, dar armata 
„va reflecta îndelung înainte de * * 
se fixa asupra persoanelor care 
vor fi invitate să facă parte din 
noul guvern provizoriu", „Acest 
guvern — a declarat el în conti
nuare — va avea drept sarcină 
restaurarea libertății publice înă
bușite de guvernul Dawalibi".

Pe plan extern, a subliniat în 
continuare Zahreddin, Siria va pro
mova o politică de „neutralitate 
pozitivă și neangajare".

Semnarea planului de colaborare
culturală rommo-mongolă im

MOSCOVA 31 Corespondentul 
Agerpres transmite: 
tratativelor c_. 
într-o atmosferă

" : în urma 
care s-au desfășurat 

de înțelegere 
deplină, în ziua de 31 martie a 
avut loc la Moscova semnarea 
planului de colaborare culturală 
dintre Republica Populară Romî- 
nă și Republica Populară Mon
golă pe anii 1962—1963. In do- 
rinfa de a dezvolta și pe mai de
parte colaborarea în domeniul 
științei, învăfămîntului, artei și 
culturii, părfile au stabilit planul 
de aefiuni și de schimburi care 
vor avea loc între cele două 
țări în anii 1962 și 1963.

Din partea romînă planul a 
fost semnat de Nicolae Guină, 
ambasadorul R.P. Romîne la

Clipă prima etapă a tratativelor

sovieto-americane privind
explorarea

NEW YORK 31 (Agerpres). 
TASS transmite : La 30 mar
tie s-a încheiat prima etapă a 
tratativelor între reprezentan
ții U-R-S S. și S-U.A. în Comi
tetul O-N.U. pentru folosirea 
spațiului cosmic în scopuri 
pașnice. Participanții la trata
tive au dat publicității urmă
toarea declarație comună :

-Intre 27 și 30 martie la 
New York au avut loc trata
tivele neoficiale între H. Dry
den și academicianul A. A. 
Blagonravov. Tratativele s-au 
desfășurat în scopul studierii 
domeniilor de colaborare în 
Cosmos care au format obiectul

In Argentina—după lovitura

de
BUENOS AIRES 31 (Ager

pres). — „într-o atmosferă 
posomorită, relatează agenția 
France Presse, dr. Jose Guido, 
noul președinte al Republicii 
Argentina, instaurat de co
mandanții militari, și-a luat 
în primire, la 31 martie, func
ția sa“. Ceremonia, care s-a 
desfășurat la Casa Rosa, nu a

„nimeni nu mai poate scuza 
atentatele și acțiunile împo
triva restabilirii păcii și or- 
dinei în Algeria".

★

ALGER 31 (Agerpres). — 
Faptele petrecute in Algeria 
in cursul zilei de joi ți al nop
ții de vineri spre sîmbătă a- 
rată că. O.A.S. n-a renunțat 
la acțiunile sale banditești a- 
supra populației pașnice alge
riene care respectă cu stric
tețe prevederile acordului de 
la Evian cu privire la înce
tarea focului. După cum re
latează corespondentul din Al
ger al agenției France Presse, 
în cursul zilei de vineri au 
avut loc pe întreg teritoriul 
Algeriei peste 30 de atentate 
cu bombe care s-au soldat cu 
moartea a 16 persoane și ră
nirea altor 18.

Același corespondent men
ționează că in plină zi la Al
ger un grup de asasini ai 
O.A.S., care se aflau într-un 
automobil, au deschis foc de 
mitralieră asupra unui grup 
de muncitori algerieni omo- 
rind trei persoane și rănind 
alte șase.

★

(Agerpres). — A- 
Presse relatează că 

Tribunalul militar

criminalilor is
care la 31 mai 
Alger pe corni- 
Roger Gavoury.

PARIS 31 
genfia France 
la 30 martie 
din Paris a pronunțat verdictul în 
cadrul procesului 
ciști din O.A.S. 
1961 au ucis la 
sarul de poliție
Căpetenia acestei bande de fas
ciști, Albert Dovecar și adjunctul 
său, Claude Piegfs, au fost con
damnați la moarte. Ceilalți trei 
membri au fost condamnați la 
închisoare pe diverse termene. 

Moscova, iar din partea mongolă 
de Sonomîn Luvsan, ambasadorul 
R.P. Mongole la Moscova.

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
Cu prilejul vizitei în U.R.S.S. a 
delegației de activiști ai Partidu
lui Muncitoresc Romîn, condusă 
de tov. Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.M.R., N. Guină, am
basadorul R.P. Romîne la Mos
cova a organizat o întîlnire 
prietenească în saloanele amba
sadei. La întîlnire au participat 
L F. Ilicev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., și șefi ai unor secții ale 
C.C. al P.C.U.S.

Cosmosului
recentului schimb de mesaje 
între președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, și președintele 
S-U.A-, Kennedy.

Participanții la tratative au 
căzut de acord să organizeze 
următoarea întîlnire la Wa
shington în timpul sesiunii Co
misiei internaționale pentru 
cercetarea Cosmosului, care 
va avea loc între 30 aprilie și 
10 mai, sau în timpul ședin
țelor subcomitetelor tehnico- 
științific și juridic ale Comite
tului O.N.U. pentru folosirea 
spațiului cosmic în scopuri 
pașnice care se vor desfășura 
la Geneva cu începere de la 
28 mai. La aceste viitoare tra
tative, atît din partea S.U.A., 
cît și din partea U.R.S.S., pe 
lingă persoanele care au parti
cipat la tratativele care au a- 
vut loc, vor mai lua parte alți 
oameni de știință.

ECt ADOR: Referendum cu privire 
la menținerea relațiilor cu Cuba

QUITO 31 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția 
France Presse, la 30 martie 
președintele Ecuadorului, A- 
rosemena, a anunțat organi
zarea unui referendum în 
întreaga țară în legătură cu 
menținerea relațiilor cu Cuba. 
Hotărirea președintelui este 
urmarea unei rebeliuni care 
m produs în orașul Cuenca, 
unde comandanții garnizoanei 
locale, împreună cu alte ele
mente oligarhice și reacțio
nare, au trimis hd Arosece- 
na un ultimatum cerind ru
perea reiațnkr cu Cuba.

La conferința sa de presă

stat
dura: deci: șepee scxxxr. Ac
tul oficial redacta: ia ctrxx- 
ceremoniei devieri of Jcue 
Guido cmU fssepa de pre
ședinte „cs • fspceuor
care se cuuose și czre cx pro
vocat vGcaușa patera ezeo- 
tive“. Generalul Real 
comandouri șef al JorțeSae 
terestre și principelui ixsri- 
gator al crizei core a dus la 
demiterea l*;  Froxdxri, c cr- 
donat trupelor ^sd se replie
ze în câzâmzHe lor*.  ^Cercu
rile diplomatice c:n Bueuas 
Aires, relatecză Frcace Prts- 
se, considera că noul regim 
nu va putea fi dedt o dicta
tură militară, ezerdtazâ pm- 
tr-o persoeni interpusă'. Toți 
miniștrii care au făcut parte 
din ultimul cabinet al lui 
Frondizi și-au înaintat demi
sia.

Agenția Preusa Latina re
latează că pe străzile capita
lei argentiniene au avut 
noi manifestații populare, in 
strigătele de -Poporul da, 
militarii — nu F. Si ani fe sfan
ții au fost imprâștiați cu bru
talitate de polițiști, care t-au 
atacat cu bastoane și gaze la
crimogene.

■r

loc

i i

Pentru înfăptuirea dezarmării R.D.G.: Crește continuu
O declarație

BUDAPESTA 31 (Agerpres). — 
Secretariatul Federafiei Mondiale 
a Tineretului Democrat a publicat 
o declarafie, în numele, tinerilor 
din toate țările lumii, în care cere 
din nou Conferinfei pentru dezar
mare de la Geneva să ajungă la 
un acord care să permită realiza
rea dezarmării generale și totale 
sub control international.

în lumea contemporană nu există

Congresul organizației revoluționare 
a tineretului cuban

HAVANA 31 (Agerpres). — 
în seara zilei de 30 martie, 
la Havana s-a deschis într-un 
cadru festiv primul congres 
național al Asociației tineri
lor insurgenți — organizația 
revoluționară de luptă a tine
retului cuban.

Congresul a fost deschis de 
Joel Iglesias, președintele A- 
sociației. El a apreciat con
gresul drept un eveniment de 
importanță excepțională în 
viața întregului tineret cu
ban.

După ce a amintit de pro
punerea lui Fidel Castro ca 
organizația să fie numită 
Uniunea Tineretului Comu
nist, Iglesias a arătat că a- 
ceasta impune întregului ti
neret cuban obligația de 
munci și mai bine 
patriei și de a fi 
gata să dea orice 
numele revoluției.

Apoi a luat cuvîntul Osval
do Dorticos, președintele re
publicii. Entuziasmul și spiri
tul revoluționar care caracte
rizează deschiderea congresu
lui, a spus el, atestă că între
gul tineret cuban se încadrea
ză cu o forță uriașă, de ne
clintit, în procesul revoluției 
socialiste din Cuba, în pro
cesul făuririi unei societăți 
noi. Xn legătură cu aceasta,

a 
în numele 
totdeauna 
jertfe în

orașe 
au loc

ale 
mani-

Arosemena a condamnat re
beliunea de la Cuenca, ară- 
tînd că ea constituie o încăl
care a constituției.

între timp, anunță agențiile 
de presă, la Quito și Guaya
quil, principalele 
Ecuadorului, 
festații populare de protest 
împotriva rebeliunii 
Cuenca și de solidaritate 
Cuba- La aceste manifestații 
se cere menținerea relațiilor 
dintre Ecuador și Cuba.

de la
cu

pp scurt) Pp scurt

I

a F. M. T. D.
o problemă mai arzătoare ca pro
blema dezarmării, se subliniază în 
declarafie. F.M.T.D. își exprimă 
protestul fajă de intenția guver
nului S.U.A. de a relua experien
țele nucleare.

F.M.T.D. cheamă tineretul din 
lumea întreagă să-și intensifice 
acțiunile în lupta pentru dezar
mare și pace.

ri di
al 

popor, sporirea 
și productivității

a spus Dorticos în continuare, 
tineretului îi revine o măreață 
răspundere istorică — de a 
lupta neobosit pentru înde
plinirea celor trei sarcini tra
sate de Fidel Castro: 
carea nivelului ideologic 
întregului 
producției .
muncii și. în sfîrșit, întărirea 
apărării Cubei.

Dorticos și-a exprimat con
vingerea că tineretul va de
pune toate eforturile pentru 
a justifica înaltul titlu de 
tineret comunist,

JAPONIA: Copiii muncesc cite zece ore pe zi...
Cifrele statistice date publi

cității de Ministerul Mun
cii din Japonia arată că în 

această țara peste 2.250.000 de 
copii și tineri pînă la vîrsta de 14 
ani muncesc în diferite ramuri ale 
industriei. Pentru mulți dintre ei 
ziua de muncă este de cîte 10 
ore și, uneori, chiar mai multe.

Declarația Partidului
NEW YORK 31 (Agerpres). 

— TASS transmite: In legă
tură cu faptul că Gus Hali și 
Benjamin Davis, conducători 
ai Partidului Comunist din 
S.U.A., au compărut în fața 
Tribunalului din Washington 
pe baza unor acuzații formu
lat în virtutea legii McCarran, 
Partidul Comunist din Sta- 
lete Unite a dat spre publi
care în presă o declarație în 
care această lege este con
damnată ca „lege a unui stat 
polițist**.

Aplicarea legii McCarran a- 
menință cu distrugerea sindi
catelor, cu întemnițarea ce
lor care luptă împotriva per
secuțiilor rasiale, cu suprima
rea libertății științei, cu frî- 
narea dezvoltării intelectuale 
și a dezvoltării științei, cu 
declararea luptei pentru pace 

î n R.D. Germană se dezvol
tă în mod sistematic învă- 
tămîntul, care asigură ca

drele tehnice, economice și 
științifice necesare industriei, a- 
griculturii și culturii. în primii 
trei ai ai septenalului numărul 
studenților școlilor superioare și 
universităților a crescut de la 
64.100 (1958) la 75.000 (1961), 
numărul studenților la cursurile 
serale de la 18.700 la 33.000, 
astfel îneît din 10.000 de locui
tori 66 urmează învătămîntul su
perior. R.D. Germană depășește 
în această privinfă cu mult nive
lul din Germania occidentală, 
unde proporția studenților este 
de numai 37/10.000. împreună 
cu studenții care urmează școlile 
de specialitate, numărul celor 
care studiază în R.D. Germană se 
cifrează la 170 din 10.000 de 
locuitori, ceea ce reprezintă o 
depășire însemnată a obiectivelor 
propuse.

în 1928, în timpul republicii 
'de la Weimar, existau 18 stu- 
denfi la 10.000 locuitori, iar în 
1936, sub regimul fascist, numai 
șase studenfi la 10.000 de locui
tori.

In rîndurile copiilor și adolescen
ților se înregistrează în același 
timp un procent ridicat a| acei-: 
dentelor de muncă. Jn cursul a- 
nului 1961 numărul copiilor acci
dentali la locurile de muncă a 
fost de peste 20.000 dintre care 
200 de copii au încetat din viața.

Comunist din S.U.A.
și dezarmare drept înaltă 
trădare, iar a luptei pentru 
sinuciderea nucleară drept pa
triotism.

Libertățile constituționale, 
se subliniază în declarație, 
vor fi menținute numai în 
cazul cînd va fi repurtată 
victoria asupra legii McCar
ran în cazul Hall-Davis și al 
partidului comunist. Această 
victorie poate fi repurtată nu
mai cu condiția unui sprijin 
de masă din partea poporului 
american.

Partidul Comunist din 
S.U.A. își manifestă convin
gerea că poporul american își 
va exprima părerea prin in
termediul tuturor organelor 
guvernamentale, inclusiv au
toritățile executive, legisla
tive și judiciare, și va cere 
lichidarea tuturor rămășițelor 
mccarthysmului.

că în 
bordul 
pentru 
produs

Internationl relatează 
ziua de 30 martie, pe 
unei nave americane 
lansarea de 
o puternică 
a avut loc 
era ancorat 
umle reparații, 
muncitori care lucrau pe vas 
au fost răniți.

rachete s-a 
explozie. Explozia 
în timp ce vasul 
pentru a i se face 

Numeroși

NEW YORK. — După cum 
relatează agenția France 
Presse, la o uzină militară 
care fabrică carburanți solizi 
pentru rachete din apropierea 
orașului Marshall (Texas) s-au 
produs în ziua de 30 martie o 
serie de explozii a căror cauză 
nu a fost încă identificată. 
Numeroase persoane au fost 
rănite.
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