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Cu toate forțele- 
în campania agricolă 

de primăvară

Timpul e prielnic, fiecare oră 
bună de lucru e prețioasă. Oa
menii muncii de pe ogoare au 
pornit cu toate forjele în cam
panie. In fotografie : la însă- 
mînfaf, pe ogoarele G.A.S. 
i,Mihai Vifeazu", raionul Giur

giu.

Foto : AGERPRES

Grădina de zarzavat a gospo
dăriei noastre colective „Unirea", 
din comuna Manasia, raionul Ur- 
ziceni, s-a mărit la 40 hectare. Pe 
aproape 1000 de metri de răsad- 
nife colectiviștii au pregătit dife
rite răsaduri. In același timp, o 
atenfie deosebită s-a acordat în- 
grășării celor 80 de hectare de 
teren de pe care ne-am propus 
să obținem, în cultură neirigată, 
cîte 5000 kg porumb ■ boabe la 
hectar.

La fiecare hectar au fost încor
porate în sol cîte 25-30 tone de 
gunoi de grajd. La această acți
une au participat tofi tinerii de 
pe atelaje. Folosind timpul priel
nic, colectiviștii urgentează acum 
însămînfaful orzului, mazărei și al 
celorlalte culturi din epoca întîia.

NĂSTASE DUȚICĂ 
colectivist

Folosesc fiecare oră 
bună de lucru

Lucrările din actuala cam
panie agricolă au început 
cu întîrziere din cauza 

condițiilor climaterice nefavo
rabile. Colectiviștii din Slobo
zia, raionul Giurgiu, știu însă 
că una din condițiile de bază 
pentru obținerea unor produc
ții mari o constituie respecta
rea timpului optim agrotehnic. 
De aceea, din primele zile bune 
de lucru, răspunzînd la che
marea organizației de partid și 
a consiliului de conducere al 
gospodăriei, au ieșit cu toții 
la muncă pe cîmp. Totul fiind 
pregătit din vreme, a fost po
sibil să se însămînțeze intr-un 
timp scurt 10 hectare cu ma
zăre, 10 hectare cu cartofi tim
purii și io hectare cu ceapă.

Toți tinerii
Colectiviștii din Tirgșorul 

Vechi, raionul Ploiești, 
și-au rinduit bine trebu

rile. De un real folos le este 
ajutorul concret pe care-l pri
mesc din partea inginerului a- 
gronom Vaier iu Ținteanu, care 
a venit de curind în gospodă
ria lor. Așa că în primele zile 
bune de lucru au ieșit pe cîmp 
In grădina de zarzavat a fost 
pregătit terenul și în curind 
se vor planta primele răsaduri 
de legume timpurii. Apoi au 
trecut la semănatul orzului și 
mazărei. Ajutați de mecaniza
torii de la S.M.T., au semănat 
5 hectare cu orz și 8 hectare 
cu mazăre. In același timp, pe 
unele tarlale cu griu care au

Mobilizați de organizația de 
bază U.T.M., tinerii au parti
cipat cu toate forțele la ac
țiunea de fertilizare a solului 
pe o suprafață de 135 hectare 
din cele 500, de pe care se va 
obține o producție de 5.000 kg 
porumb boabe la hectar (res
tul suprafeței a fost fertilizată 
înainte).

Brigada legumicolă lucrează 
acum la amenajarea canalelor 
pentru irigat și la repicatul 
răsadurilor. Toți colectiviștii 
sînt prezenți acum pe cîmp, 
la toate lucrările din campa
nie. Ei știu că fiecare oră 
bună de lucru e prețioasă.

PAUL ISAR 
corespondent

- Id munca
ieșit din iarnă mai slabe, au 
fost aplicate îngrășăminte chi
mice, iar pe 15 hectare s-a 
gripat. Cu sprijinul colectiviș
tilor, unii dintre tractoriști fac 
lucrări de pregătire pe terenul 
destinat culturii porumbului 
pentru 5000 kg boabe la hec
tar.

La grădină, pe semănători, 
la împrăștiatul îngrășăminte
lor chimice, participă activ 
toți tinerii colectiviști. Mobi
lizați de organizația U.T.M. ei 
sînt prezenți, alături de virst- 
nici, la toate lucrările din 
campanie, acolo unde gospo
dăria colectivă are nevoie de 
forțele lor.

B. NICOLAE

Valorificarea 
rațională 

a lemnului
Muncitorii forestieri din re

giunea Ploiești, care au înde
plinit sarcinile pe primul tri
mestru cu 4 zile mai devreme, 
au obținut realizări impor
tante și în ceea ce privește 
valorificarea rațională a arbo
rilor doborîți. Din cantitatea 
de masă lemnoasă exploatată 
ei au dat peste plan aproape 
1.000 m.c. de lemn de lucru.

Succesele dobîndite se da- 
toresc în mare parte extin
derii mecanizării muncii și 
aplicării metodei de scoatere 
a fagului din punctele de ex
ploatare în trunchiuri și ca
targe, metodă care a fost ex
tinsă în majoritatea parchete
lor. Transportul lemnului se 
face acum în special cu aju
torul funicularelor — care asi
gură o productivitate ridicată. 
In ultimele trei l-uni, în par
chetele noi de exploatare din 
această parte a țării au fost 
instalate 15 funiculare execu
tate în țară. Ca urmare, in
dicele de mecanizare la sco
sul și apropiatul buștenilor a 
sporit față de anul 1961 cu 
peste 10 la sută.

Numărul utilajelor a fost 
mărit în ultimele luni și prin 
aducerea în pădurile regiunii 
Ploiești a unor noi fierăstraie 
mecanice și electrice, dispozi
tive de cojit, automacarale și 
altele.

(Agerpres)

La cursul de ridicarea 
calificării

In Șantierul Naval Galați, su
dorii execută o mare parte 
din lucrările necesare nave

lor. Și în construcția navelor ca
litatea prezintă o importanță capi
tală. Lucrările de sudură trebuie 
să fie deci realizate la un înalt 
nivel tehnic. Cursurile de ridicare 
a calificării la care participă toți 
sudorii, ajută foarte mult pe ti
neri în această privință, avînd la 
bază programe analitice judicios 
întocmite. în rapbrt de cerințele 
producției.

S-a tinut, de pildă, o lecție in
titulată „Tensiuni și deformații în 
îmbinările sudate. Cauze și preve
nire”. Aceasta pentru că se con
statau, la unele din ele, defecte.

S-a predat apoi o lecție despre 
citirea desenului și semnele con
venționale ale îmbinărilor sudate. 
S-a introdus această temă în pro
grama analitică pornind de la un 
fapt, oarecum mărunt. Unul din 
tinerii muncitori — Darie Cristea 
— care avea o calificare bună în 
general — întrerupea adesea lu
crul și ne întreba : Ce înseamnă 
un anumit semn din desen, cum să 
înțeleagă o poziție sau alta a pie-; 
sei. Cînd s-a tinut lecția s-au 
adus și unele desene reprezenta
tive

Legătura strînsă dintre sarcinile 
privind ridicarea calității navelor 
și tematica cursului s-a reflectat 
în îmbunătățirea calității produse
lor. înainte de ținerea unor ase
menea lecții, de pildă cam 25 la 
sută din pozițiile de sudură auto
mată radiografiate la un vas aveau 
anumite defecte. Acum, asemenea 
poziții au ajuns sub 10 la sută și 
sînt condiții ca procentul defecte
lor să fie pe viitor și mai mic.

I. BODEA

In sprijinul 
turismului

De-a lungul principalelor trasee 
turistice de pe cuprinsul țării au 
fost înființate noi stații pentru a- 
limentarea cu combustibil și lu- 
brifianți a motocicletelor și auto
turismelor. Asemenea stații s-au 
deschis la Slobozia, de unde se 
vor putea aproviziona turiștii care 
pleacă sau se întorc de pe lito
ral, la Săvinești, pentru cei care 
străbat traseul turistic Bacău—Bi- 
caz—Lacul Roșu, la Huedin etc. 
Posesorii de motociclete, automo
bile și alte mijloace auto găsesc 
aici 4—5 calități de benzine, unele 
cu cifră octanică ridicată, moto
rine, uleiuri, vaseline etc. La 
Deva, Oradea și în alte părți ale 
țării se află în curs de construc
ție noi puncte de alimentare.

Motocicliștii și automobiliștii se 
vor putea folosi în actualul sezon 
turistic de serviciile celor peste 
100 de centre pentru repararea 
autovehiculelor organizate de coo
perația meșteșugărească. In ulti
mul timp asemenea centre au fost 
deschise la Ploiești, Brașov, Timi
șoara, Arad, Tg. Mureș și în alte 
localități.

In timpul sezonului de vară, pe 
traseele București-Ploiești și Bucu- 
rești-Constanța și pe alte șo
sele principale se organizează e- 
chipe mobile de reparații și re
vizie a autovehiculelor.

La sfîrșitul acestui an vor exista 
:entre de reparații și revizie a 
îutovehiculelor în fiecare centru 
le raion și în principalele orașe 
de țării.

(Agerpres)

Premiera filmului 
„Puștiul" la Brașov

Luni seara a avut loc la 
cinematograful „Popular1 din 
Brașov premiera festivă a fil
mului românesc „Puștiul". Cu 
acest prilej, interpreții prin
cipali ai filmului s-au întilnit 
cu spectatorii brașoveni.

în strînsă legătură cu practica
Pe adresa Institutului poli

tehnic din Brașov a sosit o 
scrisoare prin care conducerea 
Uzinelor de tractoare din lo
calitate mulțumește cadrelor 
didactice și studenților de la 
acest institut care au partici
pat la elaborarea unor pro
iecte de dispozitive și ștanțe, 
folosite în prezent în construc
ția de tractoare.

Legătura strînsă a învăță- 
mîntului cu practica în pro
ducție și participarea efectivă 
a cadrelor didactice și studen
ților la rezolvarea unor pro
bleme ale întreprinderilor con
stituie astăzi o trăsătură prin
cipală a procesului de învă
țământ la Institutul politehnic

0 duminică de primăvară
în orașele și sa

tele țării, prima du
minică însorită de 
primăvară a fost 
petrecută de oame
nii muncii în dife
rite forme, plăcut 
instructiv.

La TIMIȘOARA, 
concertul simfonic 
al Filarmonicii de 
Stat dedicat tinere
tului, expoziția „Ar
hitectura în R. P. 
Romînă", carnava
lul primăverii și 
alte manifestări au 
atras mii de oameni 
ai muncii, studenți, 
elevi. Peste 650 de 
colectiviști și de 
muncitori din S.M.T 
și G.A.S. din re
giunea Banat au 
vizitat orașul Timi
șoara, iar seara au 
asistat la spectaco
lele organizate pen

tru ei de Opera și 
Teatrul de Stat din 
localitate.

★
în sala clubului 

muncitoresc al Uzi
nelor chimice din 
BAIA MARE a a- 
vut loc o manifes
tare culturală con
sacrată scriitorului 
sovietic C. Simonov, 
iar la Casa de cul
tură din Sighet, nu
meroși spectatori au 
aplaudat programul 
artistic dat de pio
nieri și școlari in 
cadrul fazei raio
nale a concursului 
de cîntece și dan
suri. Sătenii din 
Rătești, Halmeu, 
Botiz și din alte co
mune ale regiunii 
Maramureș au ținut 
să asculte conferin
țele ținute la cămi

Crește producția 
plantelor medicinale

Țara noastră ocupă unul 
din primele locuri din lume 
în producția de plante medi
cinale și aromatice. Suprafața 
ocupată de acestea a fost anul 
trecut de peste 5 ori mai mare 
decît în 1950. S-au cultivat 
peste 30 de specii. Ele consti
tuie o prețioasă materie pri
mă pentru industria chimico- 
farmaceutică și alimentară. 
Din plante tehnice și medici
nale s-au produs 70 de medi
camente, 30 de ceaiuri medici
nale, 15 uleiuri eterice și zeci 
de extracte vegetale și fineturi.

Cantități însemnate de plan
te medicinale a căror valoare 

din Brașov. Multe din lecțiile 
predate în sălile de cursuri 
sînt urmate de lecții în uzine. 
Studenții anului V al Facultă
ții de mecanică, secția tehno
logia construcțiilor de mașini, 
de exemplu, după o prelegere 
despre prelucrarea arborilor 
cotiți s-au deplasat la Uzinele 
de tractoare unde au cunoscut 
îndeaproape desfășurarea pro
cesului tehnologic de fabrica
ție al acestor piese. De aseme
nea, cadre de specialiști din 
diferite uzine din oraș au ți
nut prelegeri în fața studenți
lor în legătură cu ultimele 
noutăți tehnice din viața uzi
nelor. Astfel, Eroul Muncii So
cialiste, ing. Ilie Trandafires- 

nele culturale pe 
teme actuale ale a- 
griculturii, să ia 
parte la spectaco
lele prezentate de 
formațiile artistice 
de amatori.

★
Din regiunea OL

TENIA aproape 800 
de oameni ai mun
cii au vizitat Capi
tala țării. Cetățenii 
orașului Corabia au 
audiat cele două 
concerte date de 
Filarmonica de Stat 
„Oltenia". Mii de 
oameni ai muncii 
din Craiova, Turnu 
Severin, Tg. Jiu, 
Caracal au luat 
parte, seara, la re
uniunile tovărășești 
organizate la clubu
rile întreprinderi
lor.

(Agerpres) 

este cu 215 la sută mai mare 
decît în 1958 au fost expor
tate în India, Cuba, Danemar
ca, Finlanda și în alte peste 30 
de țări cu care avem tranzacții 
în acest scop.

Anul acesta se vor introdu
ce în cultură noi plante me
dicinale și aromatice, printre 
care patlagina îngustă, busuio
cul-, saschiul. De asemenea, 
numărul sortimentelor de 
plante medicinale din flora 
spontană ce se vor achiziționa 
de către unitățile cooperatiste 
va crește la peste 140.

(Agerpres)

cu, a vorbit studenților des
pre fonta nodulară.

Și temele tratate de stu
denții institutului în cadrul 
cercurilor științifice sînt strîns 
legate de probleme actuale ale 
producției. Mai multe teme de 
cercetare realizate de studenți 
la sfîrșitul anului trecut sînt 
aplicate astăzi cu rezultate 
bune în unele uzine brașo
vene.

Printre acestea sînt măsu
rarea automată a dimensiunii 
cilindrilor blocului motor la 
autocamioane și mecanizarea 
evacuării diferitelor deșeuri la 
atelierele de automotoare.

(Agerpres)

[— Lecui — 
agronomului 
-pe ogoare!

★

Roadele 
muncii noastre 

vor fi 
producțiile mari
Am hotărîf să plecăm în gos

podăriile agricole, să-i ajutăm pe 
colectiviști încă de acum, din 
actuala campanie să pună bazele 
unor recolte bogate în acest an. 
Sîntem tineri și fiecare dintre noi 
este bucuros să știe că munca și 
priceperea lui sînt cît mai folosi
toare. Ne așteaptă o activitate 
plină de răspundere, dar în ace
lași timp frumoasă. întreaga noas
tră putere de muncă o vom pune 
în slujba înfloririi gospodăriilor 
colective.

Am terminat institutul agrono
mic de puțin timp. Funcțiile pe 
care le-am îndeplinit în cadrul Sfa
tului popular raional Brăila sînt im
portante. Dar noi vrem ca în urma 
muncii noastre să se vadă rezul
tate concretizate în cantități spo
rite de produse agricole și să a- 
vem, prin urmare, o satisfacție 
deplină.

Ing. PĂUN MILEA, inq. COJOCARU 
ANTON, ing. STINGĂ ION, ing.

ANDREI VASILE

In sprijinul G.A.C, 
din reg unea Suceava 

au plecat
183 de specialiști
SUCEAVA (de la corespon

dentul nostru). — Duminică, 
1 aprilie, 183 de ingineri agro
nomi și zootehnici, care pînă 
acum au ocupat diferite func
ții la secția agricolă regională, 
la secțiile agricole raionale 
precum și în unele întreprin
deri și instituții nelegate de 
agricultură au plecat să lu
creze în gospodăriile agricole 
colective din regiunea Sucea
va. Ei s-au angajat ca încă din 
prima zi să-i ajute pe colecti
viști la buna organizare a tu
turor lucrărilor din actuala 
campanie agricolă.

— Merg cu toată dragostea 
să lucrez la gospodăria colec
tivă Cuzlău — a spus tînărul 
inginer zootehnist Balțic Nis- 
tor, care pînă acum a lucrat 
la întreprinderea de industria
lizare a cărnii din Suceava. 
Sînt convins că membrii gos
podăriei colective de aici au 
mare nevoie de un specialist 
care să-i îndrume, să-i ajute 
și că se vor bucura văzîn- 
du-mă în mijlocul lor.

— Locul nostru este acolo 
unde se hotărăște soarta pro
ducției — ne-a declarat ingi
nerul utemist Maximiuc 
Gheorghe. Merg cu toată bu
curia în gospodăria colectivă 
unde am fost repartizat. învă- 
țîndu-i pe colectiviști agroteh
nica și ajutîndu-i să o aplice, 
voi contribui și eu la obține
rea unor producții mari, la 
consolidarea economică și or
ganizatorică a gospodăriei co
lective.

în afelierul de proiectare de 
la Uzina de tractoare Brașov, 
tinerii proiectanfi Elena Ignat, 
loan Schean și Alexandrina 
Poparad în fafa uneia din ul
timele proiecte realizate — 
insfalafia pentru alimentarea 
cubilourilor de la turnătoria 

de fontă.

Foto : N. STELORIAN

Pentru desemnarea de invitați 
la sesiunea extraordinară 

a Marii Adunări Naționale

Adunări entuziaste
în întreaga țară

G.A.C. Albota, raionul Pitești

Duminică, colectiviștii din co
muna Albota, raionul Pitești, 
s-au întrunit la căminul cul

tural. Numeroși participant! la a- 
ceastă adunare au luat cuvîntul, 
exprimîndu-și recunoștinfa pentru 
cinstea ce îe-a fost acordată de a 
trimite ca invitat un reprezentant 
al lor la sesiunea Marii Adunări 
Nafionale care va avea loc la sfîr
șitul lunii aprilie. Acesta este to
varășul Dumitru Ștefan, președin
tele gospodăriei colective. Cei ce 
au luaf cuvîntul au spus că oa
menii îl prefuiesc pentru capaci
tatea sa de bun organizator, pen
tru puterea sa de muncă, pentru 
faptul că nu precupețește nici un 
efort cînd este vorba de interese
le gospodăriei colective, de in
teresele obștești.

Luînd cuvîntul, tînărul colecti
vist Anafol Nedelea a spus :

— în primul rînd să nu uifi, tova
rășe președinte, să mulțumești 
pentru grija pe care ne-o poartă 
partidul și statul,ț pentru ‘ ajutorul 
pe care ni l-a dat întotdeauna. De 
curîhd, de pildăi am primit cre

dite pe termen lung. Să spui că 
vom folosi cu mare chibzuință 
banii aceștia, că vom cumpăra cu 
ei animale, vom construi grajduri 
pentru ele și magazii în care să 
strîngem roadeie bogate pe care 
le vom obfine anul acesta — pri
mul an de muncă în comun în ca
drul gospodăriei colective.

— Eu cred că putem să ne an
gajăm să terminăm toate lucrările 
din campanie pînă la 27 aprilie — 
a spus în cuvîntul său brigadierul 
Gheorghe Barbu. Timpul e scurt, 
dar trebuie să respectăm regulile 
agrotehnice ca să putem umple 
magaziile despre care vorbea Ne
delea. Posibilități avem. Statul ne 
ajuta cu tractoarele de la S.M.T., 
ne-a daf din vreme sămînfă de 
soi. Ieșim cu toții la cîmp în fie
care zi, folosim și atelajele gos
podăriei și dacă ne organizăm 
bine munca, vom reuși să respec
tăm timpul optim agrotehnic la 
însămînfări și la celelalte lucrări.

Tofi cei ce au luat cuvîntul au 
Subliniat hotarirea ’ Colectiviștilor 
de 8 depune 'toate eforturile pen
tru continua consolidare a gos-

DUMITRU ȘTEFAN

podăriei colective, pentru obține- 
rea unor recolte bogate încă de 
acum, din primul an fi i-au cerut 
președintelui să le vorbească tu
turor delegafilor și invitafilor la 
sesiunea Marii Adunări .Nafionale 
despre această hotărîre.

I. TEOHARIDE

*------------------------ ----------------

G. A. C. Apoldu de Sus, 
Sebeșraionul

â proape 300 de țărani co- 
lectiviști din Apoldu de 
Sus, raionul Sebeș, s-au 

adunat duminică dimineața 
pentru a alege pe delegatul 
lor, invitat să participe la lu
crările sesiunii Marii Adunări 
Naționale.

Cu prilejul acestei adunări, 
colectiviștii din Apoldu de 
Sus au ales ca reprezentant al 
lor la sesiunea Marii Adunări 
Naționale pe tovarășul Kir 
loan, președintele gospodăriei 
agricole colective. Ei i-au ce
rut să mulțumească partidu
lui, în numele lor, pentru 
grija permanentă pe care o 
poartă tuturor oamenilor mun
cii din țara noastră, și i-au 
spus să povestească delegaților 
și invitaților din întreaga țară, 
pe care-i va întâlni la Bucu
rești, despre faptul că, urmând 
îndemnul înțelept al partidu
lui și primind sprijin multila
teral din partea statului, co
lectiviștii au făcut gospodăria

lor colectivă mereu mai înflo
ritoare, viața lor f iind tot mai 
plină de bucurii. în cei 12 ani 
de muncă în comun, țăranii 
colectiviști din Apoldu de Sus 
și-au construit peste 90 de case 
noi, și-au cumpărat 239 apa
rate de radio, 316 aragazuri, 
242 mașini de spălat rufe, 372 
mașini de cusut etc. în 1961 
gospodăria agricolă colectivă 
din Apoldu de Sus a obținut 
în medie aproape 2000 kg griu 
la ha, 4500 kg porumb știu-

leți la ha., 28.000 kg cartofi la 
ha etc., iar din sectorul viticol 
a realizat un venit de 1.600.000 
lei. Pentru anul acesta, colec
tiviștii de aici, în frunte cu 
comuniștii, s-au angajat să ob
țină producții și mai mari: 
3000 litri lapte pe cap de vacă 
furajată, 2800 kg griu la ha, 
aproape 5000 kg porumb știu- 
leți la ha etc. Acestea sînt 
doar o parte din realizările cu 
care se mîndresc colectiviștii 
din Apoldu de Sus, o parte 
din planurile lor de viitor. 
Despre ele va vorbi tovarășul 
Kir loan celor cu care se va 
întâlni la sesiunea extraor
dinară a Marii Adunări Na
ționale.

LAL ROMULUS

M

G. A. C. Baba Ana, raionul Mizil
Colectiviștii din satul Baba 

Ana, regiunea Ploiești, s-au 
adunat duminică după-amiază 
în sala noului cămin cultural 
pentru desemnarea unui invi
tat care va participa la Sesi
unea extraordinară a Marii 
Adunări Naționale.

Luînd cuvîntul colectivistul 
Alexandru Costache, secreta
rul organizației de bază P.M.R. 
a gospodăriei colective, a ară
tat printre altele, că în cei 12 
ani de existență gospodăria

(Continuare în pag. a 3-a)

S. M. T. Chitila, București
ecanizatorii de la S.M.T. 
Chitila-București — în ma
joritate tineri — sînt oa

meni destoinici. Ei s-au angajat 
ca pe terenurile celor 18 gospo
dării colective la care sînt re
partizați să facă lucrări de calitate

GAVRILA TOP AN

superioară și în timpii optimi. In 
felul acesta ei îi vor ajuta pe co
lectiviști să obțină în acest an 
peste 2000 kg grîu în medie la 
hectar și 3500 kg porumb boabe 
în medie de pe 6000 de hectare, 
din care de pe 500 hectare se 
vor obține 5000 kg porumb boabe 
la hectar.

Ieri, într-o entuziastă adunare, 
mecanizatorii de la acest S.M.T. 
l-au desemnat ca invitat pentru 
sesiunea extraordinară a Marii A- 
dunări Naționale, care va avea 
loc la sfîrșitul lunii aprilie, pe 
tovarășul Gavrila Topan, directo
rul stațiunii.

In cuvîntul său la această adu
nare, Ion Ciocan, șeful unei bri
găzi de tractoare fruntașe pe sta
țiune de mai mulți ani, s-a anga
jat ca în actuala campanie agri
colă brigada fui să facă lucrări la 
timp și de cea mai bună calitate 
și să îndeplinească pînă la 27 a-

N. BARBU

(Continuare în pag a 3-a)
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Studiul permanent
o înaltă specializare

firile se răspin- 
desc cu iuțeală 
pină în cele mai 
îndepărtate col
țuri ale țării: o 
uzină nouă, mo
dernă, a început 
s-au asimilat noi 
caracteristici teh-

să producă, 
produse cu 
nice superioare, s-au înălțat 
alte blocuri pentru oamenii 
muncii. Și fiecare dintre a- 
ceste realizări cuprind alături 
de munca constructorilor, 
mentorilor, pe cea a proiec- 
tanților. Proiectantul vede în 
linii și 
uzina, 
blocuri, el pregătește docu
mentația necesară, împlinește 
deci o muncă de mare răs
pundere. El trebuie de aceea 
să fie un om bine instruit

Mulți proiectanți din In
stitutul nostru, Institu
tul de proiectări metalurgice 
(IPROMET), sînt tineri. Anul 
acesta, colectivul institutului 
trebuie să realizeze proiecte 
pentru giganticul siderurgic de 
la Galați, care vor cuprinde 
proiectul de ansamblu pentru 
oțelărie și furnale, pentru fa
brica de dolomită și multe 
alte proiecte de execuție ca : 
hala melanjoarelor, depozitul 
de fier vechi etc. De aseme
nea, se va executa proiectul 
pentru noua fabrică de pro
duse refractare sil-ico-alumi- 
noase. Creșterea contribu
ției tinerilor la realizarea a- 
cestor sarcini înseqjnpă pro
iecte de bună calitate, reali
zate într-un timp sdurt, în
seamnă utilizarea în soluțiile 
adoptate a celor mai înain
tate cuceriri ale tehnicii și 
științei. Toate acestea contri
buie la grăbirea punerii în 
funcțiune a unor însemnate 
obiective industriale, la folo
sirea mai eficientă a investi
țiilor.

Comitetul U.T.M. s-a ocupat 
îndeaproape de îmbogățirea 
continuă a 
profesionale, 
multiple.

Ce s-a făcut în mod prac
tic pe această linie ?

Pentru obținerea unor pro
iecte de foarte bună calitate 
și la nivelul tehnicii mon
diale s-a impus, de la început, 
ridicarea calificării profesio
nale a tinerilor desenatori și

proiecxanți. La 1 decembrie 
1961 a fost organizat in cadrul 
institutului un curs de perfec
ționare profesională peniru 
prciecranți cu durata de circa 
7 luni, la care comitetul U.TJt. 
i-a îndrumat pe tinerii dese
natori. Odată pe săptăminâ. in 
cadrul acestui curs se discută 
probleme de geometrie, trigo
nometrie. tehnologia metale
lor, mecanică teoretică, organe 
de mașini atît de necesare pen
tru perfecționarea profesională

cifre cum va arăta 
mașina, sau noile

cunoștințelor lor 
folosind forme

CONSULTAȚII ȘTIINȚIFICE
Filiala Bacău a S.R.S.C. a orga

nizat pentru colectiviști, de la 1 
ianuarie și pînă în prezent, 35 
de consultații științifice pe pro
bleme agrozootehnice. Tehnicienii 
și inginerii agronomi, zootehnișfi 
și doctori veterinari au făcut ex
puneri și au răspuns la întrebările 
sătenilor în legătură cu măsurile 

obținerea unei 
kg porumb 

teren neirigat,

agrotehnice pentru 
recolte de 5000 
boabe la hectar pe

In strînsă legătură 
calificarea

a tinerilor. Pe lingă noțiunile 
teoretice pe care le primesc la 
curs, pârtiei pan ții vor avea 
multe de învățat din vizitele 
pe care le vor face la diferite 
uzine din Capitală cum sint U- 
zinele „23 August", Uzinele de 
tuburi „Republica*. Uzinele 
„Timpuri noi" etc. Deși anul 
de învățămînt profesional abia - 
a început se observă incă de 
acum îmbunătățirea activității 
multor tineri în cadrul atelie
relor de proiectare.

Printre formele cele mai 
eficace de perfecționare pro
fesională care se bucură de 
mult succes, sint sesh 
științifice. în cadrul k 
discută referate pe probi 
legate 
iectare din Institut' care 
un studiu aprofundat La -ul
tima sesiune, de exemplu, in
ginerii Georgescu Constan
tin și Popa Constantin au 
prezentat referatele „Metode 
noi de calcul in construcția de 
mașini* și, respectiv, rSo!uții 
noi în construcția de utilaje 
de furnal".

Institutul nostru 
cina de 
proiectul 
derurgic 
iectare 
lizată la 
al tehnicii mondiale. Inginerii 
trebuie să fie deci la curent 
cu ultimele cuceriri ale tehni
cii, cu procedeele modeme de 
execuție, cu problemele meca
nizării și automatizării. Comi
tetul U.T.M. a propus, de a- 
ceea, înființarea unor cercuri 
de studiere a problemelor de

are sar- 
cinste de a realiza 
pentru gigantul si
de la Galati, pro- 

care trebuie rea- 
cel mai înalt nivel

PENTRU COLECTIVIȘTI
metodele de combatere a eroziu
nilor solului, de obținere a legu
melor timpurii, de hrănire și în
grijire a vacilor de lapte etc. In 
fața colectiviștilor din unele loca
lități ca : Săucești, Corbița, Podu 
Turcului au vorbit profesori uni
versitari din lași și București.

La consultațiile științifice care 
au avut loc în regiune au parti
cipat circa 4000 de colectiviști.

(Agerpres)

IN
rimăvara aceasta 
i-a aflat și pe oa
menii din comuna 
noastră uniți în 
marea familie a 
colectiviștilor. Cele 
aproape 1.100 de

familii și-au alăturat pămân
turile, și-au unit munca, pu- 
nînd astfel la îndemnul parti
dului temeiul cel nou și îmbel
șugat al vieții în gospodăria 
colectivă. Proaspeții colecti
viști din Șarînga și-au propus 
de pe acum obiective dintre 
cele mai importante. Au în fa
ță experiența altor gospodării 
vecine, și țelurile lor se con
turează sigur și precis : încă 
din primul an valoarea zilei- 
muncă va fi de peste 32 lei, 
în condiții de neirigare, o bună 
parte din ogorul colectivist va 
rodi încă din primul an 5.000 
kg porumb boabe la hectar; 
celor peste 400 hectare de vie 
li se vor adăuga alte zeci de 
hectare cu pomi fructiferi; 
sectorul zootehnic se va dez
volta astfel incit la sfîrșitul 
primului an să cuprindă . 60 
de vaci cu lapte.

Cam acesta este în mare pla
nul de muncă pe acest an al 
G.A.C. „Victoria socialismului** 
din comuna noastră. Au luat 
ființă brigăzile și echipele de

calitatea
bunch erelor pen iru furnale etc. 
lucruri care contribuie direct 
la creșterea specializării tine
rilor ingineri.

O altă formă care contri
buie. de asemenea, la îmbogă
țirea cunoștințelor profesio
nale ale tinerilor ingineri din 
institutul nostru o constituie 
vizitele de documentare la 
marile șantiere din țară și din 
Capitală. Din inițiativa comi
tetului U.TAL. sub îndruma- 

biroului organizație: de 
L cu sprijinul efectiv al 
icerii. s-a organizat in 
martie a_c. o visriă de do

are a seul zuesâr de l • 
i la marile hxrări sz 

Hădroccn-

lacul de acumulare de la Bi- 
caz. Fabrica de prefabricate și 
șantierele de montaj de la O- 
nești. Termocentrala Borzești. 
Sîntem convinși că această 
formă de documentare va a- 
juta tineretul în elaborarea 
de proiecte de un nivel teh
nic mai înalt. Se acordă o 
mare atenție și studiului indi
vidual pe care-1 fac tinerii in
gineri în cadrul bibliotecii teh
nice a institutului nostru și în 
cadrul LD.T. Comitetul U.T-M- 
a propus serviciului tehnic din 
cadrui institutului nostru să 
informeze periodic tinereral 
despre ultimele noutăți in teh
nica de specialitate.

în colaborare cu comitetul 
sindicatului și conducerea in- > 
stitutului. sub conducerea or
ganizației de partid, voci mo
biliza — folosind experiența 
de pină acum — un număr 
mai mare de tineri la formele 
organizate pentru îmbogățirea 
cunoștințelor profesionale. în 
acest fel vom sprijini tinere
tul din institutul nostru să 
realizeze proiecte economice, 
de bună calitate. într-un ter
men redus. îndeplinind astfel 
sarcinile trasate de partid și 
guvern.

Evoluînd în cadrul întîlnirilor de lupte R. 
Pîrvulescu a adus culorilor patriei o nouă 

învingînd prin tuș pe suedezul

Pe șoseaua 'București—Urziceni 
s-a disputat duminică, pentru pri
ma oară în țara noastră, o cursă 
ciclistă contracronometru, între e- 
chipe formate din doi alergători. 
Distanța probei: 40 km. Cel mai 
bun timp, a fost realizat de cicliș
tii Ion Vasile și N. Niculescu 
(Steaua) — lh03'36". Pe locul doi 
s-a clasat perechea C. Melcioc—N. 
Magiaru (Flacăra Roșie) — lh03'42" 
iar pe locui trei N. 'Grigore 
(Steaua) — Gh. Calcișcă (Dinamo) 
— lh 04’55”.

★

In etapa de duminica a campio
natului republican de rugbi, Steaua 
a dispus cu 9—3 de Progresul 
București, iar Dinamo București a 
întrecut cu 5—0 pe Știința Bucu
rești. Alte rezultate înregistrate : 
Grivițci Roșie—Flacăra Roșie 32—0; 
Metalul—Știința Timișoara 0—0 ; 
Știința Petroșeni—l.T.B. 3—0 ; Ști
ința Cluj—C.S.M.S. Iași 6—3.

★
Cu prilejul unui concurs de no

tație desfășurat la Berlin, înotă- 
toarea Ute Noack (R. D. Germană) 
a egalat recordul european în pro
ba de 100 m fluture cu timpul de 
l’10"4/10. Recordul aparține olan
dezei Heemskerk.

★
In continuarea turneului pe ca- 

re-l întreprinde în R. D. Germană, 
echipa de lupte clasice a orașului 
Varșovia a întîlnit echipa Motor 
Jena. Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 10—6.

★

La Anvers s-a disputat, în ca
drul „Cupei campionilor europeni4’ 
(sferturile de finală), meciul de 
baschet dintre echipele masculine 
Antwerpese și Olimpia Ljubliana 
(Iugoslavia). Baschetbaliștii bel
gieni au terminat învingători cu 
scorul 
se va

de 87—83 (44—41). Reținui 
disputa la. Ljubliana.

★

tragere la sorți s-au sta-Prin 
bilit meciurile semifinale ale com
petiției de iotbal „Cupa orașelor 
tir guri" : M.T.K. Budapesta—Va
lencia și Steaua Roșie Belgrad— 
F C Barcelona.

★

Cu prilejul unui concurs de a- 
tieusm desfășurat la Santa Barbara, 
atletul american John Uelses a 
stabilit un nou record mondial la 
săritura cu prăjina trecînd peste 
ștacheta ridicată la 4 m 89,5 cm. 
Recordul mondial anterior era de 
4 S3 m si aparținea hii George Da
nes. Uelses a utilizat o prăjină 
din fibre de sticlă, astfel că re
centa! său nu poate fi omologat, 
deocradată. deoarece Federația

Cei mai tineri ai bibliotecii gospodăriei agricole colective din comuna Bodo, regiunea Banat.
Foto AGERPRES

PAS
muncă, s-au împărțit tarlalele, 
iar peste cîteva zile se începe 
lucrul Ia construcțiile necesa
re. Zile febrile de pregătire. Ce 
fac tinerii artiști amatori în 
această vreme, cum iși orien
tează căminul cultural activi
tatea către această nouă reali
tate a satului ? Desigur că ac
tivitatea cultural-artistică tre
buie să se desfășoare in pas 
cu cerințele vieții, să răspundă 
acestor cerințe. Oamenii au 
fost obișnuiți de mai înainte 
să găsească oglindite în acti
vitatea culturală, in progra
mele artistice înseși munca și 
străduințele lor. Dar acum ce
rințele lor sint altele, mai 
mari. Vizitele imaginare in 
gospodăriile agricole colecti
ve vecine care s-au organ -za: 
in cadrul serilor culturale la 
cămin și-au avut eficiența lor, 
ca dealtfel și serile de calcul. 
Practic, au determinat și ele 
cu ceva pasul energic pe care 
oamenii l-au făcut in această 
primăvară, cum la fel se poate 
spune și despre brigada artis
tică de agitație, despre ciclul 
de conferințe și echipa de tea
tru, despre activitatea la punc
tele de convorbiri și la cele 12 
cercuri de citit. Sint la cămin 
peste 50 de tineri artiști ama
tori și ei toți, împreună cu ac-

P. Romînă — Suedia, D. 
victorie internațională, 
Stig Karlsson.

Foto : AGERPRES

Kid Paret 
nu va mai boxa

Echipa feminină a R. P. R 
și Constantin Grecescu

campioni balcanici
ATENA 1 (Agerpres), 

— Ieri, la Atena, Con
stantin Grecescu și-a 
înscris pentru a treia 
oară numele pe lista 
învingătorilor crosului 
balcanic. Valorosul 
nostru atlet a repurtat 
o spectaculoasă victo
rie în tradiționala în
trecere a celor mai 
puternici crosiști din 
Balcani. Lupta pentru 
victorie a fost foarte 
dîrză. Pînă la km 9 
au condus rînd pe 
rînd Grecescu, iu
goslavii Ivanovici și 
Cervan. Pe ultima mie 
de metri, Grecescu s-a 
desprins din micul 
grup, luînd un avans 
tot mai mare. Cînd 
a rupt firul alb de pe 
linia de sosire, atletul

romîn a fost călduros 
aplaudat de spectatori. 
Grecescu a fost crono
metrat pe cei 10.000 
m cu timpul de 
31'02" 4/10, fiind ur
mat de Ivanovici (Iu
goslavia) 31"03 4/10, 
Cervan (Iugoslavia) 
31'30" 8/10, ' '
(iugoslavia) 
8/10, Saban 
31'56”, Pricop 
31'58” 2/10
Pe echipe în clasa
ment primul loc a re
venit Iugoslaviei cu 17 
puncte. 
Romîne 
locul 2 
urmată
53 puncte, Grecia 56 
puncte și R: P. Bulga
ria 61 puncte.

Hainei 
31'30" 

(Turcia) 
(R.P.R.) 
și alții.

Echipa R. P. 
s-a clasat pe 
— 23 puncte 
de Turcia —

Campionatul cate

de fotbal
Intiinirile de fotbal desfășu

rate duminică în cea de-a 16-a 
etapă a campionatului catego
riei A s-au încheiat cu scoruri 
strînse și cîteva surprize. Din
tre echipele aflate în depla
sare nici una n-a reușit să 
obțină cele două puncte ale 
victoriei, printre ele aflîndu-se 
Steagul Roșu și Petrolul Plo
iești. In timp ce la Pitești 
Steagul Roșu a fost întrecută 
de Dinamo cu 1-3, la Lupeni, 
Petrolul Ploiești a înregistrat 
al treilea eșec consecutiv, fi
ind învinsă cu 1-0 de forma
ția 
pitală, 
gust“ 
cuplaj 
reștene din 
al campionatului. In deschi
dere, publicul spectator a putut 
urmări un reușit spectacol în 
care Progresul a dispus cu 
4-3 (2-2) de Steaua. întîlnirea 
a doua, Rapid-Dinamo, nu s-a 
ridicat la valoarea primului 
meci. A cîștigat Rapid prin 
punctul înscris de Ozon din- 
tr-o lovitură de la 11 m.

Un rezultat meritoriu a 
reușit și echipa Metalul Tîrgo- 
viște făcînd joc egal: 2-2, la 
Bacău, cu echipa locală Di
namo. Lipsită de cîțiva titulari, 
echipa Știința Cluj

locală Minerul. In Ca- 
stadionul „23 Au- 
a găzduit primul 
al echipelor bucu- 

actualul retur

n-a mai

la cros
Proba feminina, des

fășurată pe un traseu 
în lungime de 2000 m, 
s-a încheiat cu victoria 
atletei turce Gyul 
Ciray cu rezultatul de 
6'31" 8/1.0. Danailova 
(R. P. Bulgaria) și Flb- 
rica Grecescu (R.P.R.) 
s-au clasat în ordine 
pe locurile următoare 
înregistrînd timpurile 
de 6'32" 5/10 și res
pectiv 6’ 37“. Locul 
înfîi pe echipe a re
venit echipei R. P. 
Romîne — 12 puncte. 
Echipele R. P. Bul
garia — 21 puncte, 
Iugoslaviei — 22
puncte, Turciei 26 
puncte și Greciei — 
39 puncte s-au ciasat 
pe locurile următoare.

(Agerpres)

oriei

arătat aceeași formă ca în 
etapa trecută, învingînd la li
mită pe Jiul : 1-0. La Arad
întîlnirea dintre U.T.A. și Ști
ința Timișoara s-a încheiat 
nedecis : 1-1.

Liderul clasamentului con
tinuă să fie Steagul Roșu 
Brașov cu 22 puncte, urmat 
de Dinamo București — 21 
puncte, Progresul — 19 puncte 
(a cîștigat un loc), Petrolul - 
18 puncte, Rapid — 18 puncte. 
De la locul 6 (Știința Cluj) pînă 
la locul 14 (Metalul) diferența 
de puncte este minimă.

Etapa viitoare a campiona
tului va avea loc duminică 8 
aprilie.

Pe un pat la spitalul Roose
velt din New York zace un 
tînăr în comă. Are doar o 

o singură șansă din zece mii să 
scape cu viață — și dacă acest 
lucru se va îțitîmpla, din tînărul 
robust odinioară, din boxerul 
profesionist Benny Kid Paret nu 
va mai ramine decît o epava.

Benny Kid Paret s-a născut în 
Cuba pe o plantație de zahăr la 
Santa Clara. Biografia sa n-are 
nimic deosebit de cea a tuturor 
concetățenilor săi care la acea 
dată abia își duceau zilele de azi 
pe mîine, trudind din greu pe 
plantațiile de zahăr — poate doar 
faptul că natura l-a înzestrat cu o 
deosebită vigoare și că a început 
să practice boxul încă de la vîrsta 
de 14 ani. Succesele și posibili
tatea unui cîștig mai substanțial, 
mai lesnicios de care avea atîta 
nevoie, el și familia sa, l-au tîrît 
în mrejele profesionismului. A 
plecat la New York.

Pînă mai ieri Benny Kid Paret 
n-avea nici o meserie, era un 
sportiv profesionist care nici mă
car să scrie nu știa...

Azi zace între' viață și moarte. 
Soția sa, mamă a unui copil de 2 
ani își fringe mîinile disperată și 
plînge la căpătîiul soțului care în 
cel mai bun caz va rămîne pa
ralizat pe viață — căci meciul 
contînd pentru categoria semi- 
mijlocie l-a nenorocit. Tipic, filmul 
lui nu este decît, un fapt banal, 
obișnuit în sportul profesionist. 
La urcarea pe ring adversarul lui, 
americanul Emil Griffith a refuzat 
strîngerea de mină obișnuită între 
sportivi apoi urmăriți de privirile 
speciatorilor din sală și de la 
televiziune, cej doi boxeri au 
început tîîipia. După mai multe 
reprize. Ia un moment dat, în 
urma unei lovituri năpraznice tî- 

I nărui Kid Bennet a fost azvîrlit 
fără cunoștință între corzile rin
gului. Dezlănțuit, adversarul lui 
s-a năpustit cu furie și i-a .aplicat 
fulgerător 
ucigătoare.

In comă,- 
fost urcat 
salvare, și 
starea în care a fost adus 
semnificativă declarația doctorului 
Alexander Schiff, unul dintre me
dicii care au asistat Ia operație și 
a declarat cu amărăciune : „Bietul 
băiat, s-a sfîrșit cu el../'

— „Nu mai sînt nici 
speranțe, doctore ?/* ■— 
cineva.

— „Vitalitatea lui e 
dar cum să mai faci 
deja mort să trăiască!...

Un fapt. Un fapt obișnuit pen
tru boxul profesionist.

aproape 20 de lovituri 
neregulamentare.
Kid Bennet . Paret a 

de urgență într-o 
dus la spital. Pentru 

este

un fel de 
a întrebat

magnifică, 
pe un om

(Agerpres)
P. PUFAN

CU VIAȚA SATULUI
tirul de pe lingă conducerea 
căminului cultural, au format 
acel colectiv închegai, nece
sar oricărei activități culiural- 
artutice care să-fi aîingâ 
scopul propus. Iasă de ce in 
fața acestui colectiv a fosz 
prelucrat planul de muncă al 
gospodăriei colective și dxn el 
s-au extras obiectivele mun
cii căminului cultural :

— sprijinirea organizării 
muncii in G.A.C.;

— a campaniei de primă
vară ;

— conferințe, tatilniri fi 
alte activități care să ajute la 
atragerea celor mai buni ti
neri in sectorul zootehnic;

— acțiuni cuUural-educatice 
care să dezvolte simțul de răs
pundere față de avutul ob
ștesc, dragostea față de mun
că, țață de gospodăria colecti
vă, sentimentul mindriei de a 
fi colectivist.

In lumina acestor obiective 
se va desfășura întreaga noas
tră activitate cultural-artistică 
in această perioadă. Colectivul 
de creație format din cadre 
didactice a întocmit deja tex
tul brigăzii artistice de agita
ție și brigada face ultimele re
petiții. însămințarea la timp a 
ogoarelor unite este problema 
numărul unu a tuturor colec-

tiviștilor. Belșugul toamnei se 
plămădește încă de pe acum 
și pentru dobindirea lui se 
cer mobilizate toate forțele. 
Este vorba doar de prima re
coltă insămințată și muncită 
in comun. „Primul an în co- 
lectiră- — așd se intitulează 
programul brigăzii artistice de 
agitație care militează pentru 
o cit mai 
muncii în 
vă. Intr-o 
utemiștii 
piardă nici o zi favorabilă pre
gătirii și terminării la timp a 
construcțiilor, pe care gos
podăria colectivă și le-a pro
pus in plan; au mai hotărît 
să efectueze 1.500 de ore mun
că patriotică. Totul se petrece 
intr-un ritm rapid. Și cu ace- 
lași ritm trebuie să răspundă 
in .ntimpinarea acțiunilor co
lectiviștilor și activitatea că
minului cultural. Echipa de 
teatru a pus în scenă piesa 
„Neamurile" și a prezentat 
deja primele spectacole. For
mația de cor și-a îmbogățit 
repertoriul cu cintece noi care 
vorbesc despre bucuria mun
cii în marea familie a colec
tiviștilor.

Tot în vederea îndeplinirii 
obiectivelor anunțate mai sus 
vom organiza seri de schimb

bună organizare a 
gospodăria colecti- 
adunare generală, 
au hotărit să nu

de experiență pe tema: „Să 
învățăm de la gospodăriile 
colective milionare*'. Vom 
folosi in acest scop cărțile de 
reportaje apărute, articole din 
presă etc. Prin organizarea a- 
cestor seri, prilejuind schim
buri de experiență între gos
podăriile colective, între co
lectiviști, vom asigura totodată 
și citirea la timp a presei și 
a celor mai noi cărți de re
portaje din viața gospodăriilor 
colective. Dar noi vom organi
za seri de schimb de expe
riență chiar între colectiviștii 
din brigăzi diferite, aceasta în 
vederea evidențierii celor mai 
bune rezultate, a stimulării 
muncii colectiviștilor pentru 
întărirea economică a tinerei 
noastre gospodării.

„Ce este și cum se dezvoltă 
avutul obștesc‘:, „Pespectivele 
gospodăriei noastre'* sau „Cum 
contribui la îndeplinirea pla
nului de producție al gos
podăriei ?** — iată numai cîte- 
va din temele pe care ni le- 
am propus să le dezbatem în 
cadrul „jurnalelor vorbite" 
sau la „serile de întrebări și 
răspunsuri** organizate la că
minul cultural. Scopul nostru 
e ca fiecare din aceste teme

să aibă o eficiență 
mobilizatoare.

Un alt punct al

maximă,

planului 
nostru de activitate îl consti
tuie acțiunile legate de munca 
cu cartea. Biblioteca și-a îm
bogățit numărul volumelor cu 
o serie de cărți noi, specifice 
muncii din gospodăria noastră. 
Cartea trebuie să vină în pri
mul rînd în sprijinul lărgirii 
orizontului cultural al colec
tiviștilor dar și în sprijinul 
specializării colectiviștilor care 
lucrează în sectoarele zooteh
nic și viticol. De aceea pe 
lingă cercurile de citit vom 
crea la colțul roșu al gos
podăriei și o sală de lectură 
și discuții pe marginea căr
ților.

După cum se vede, planul 
nostru de muncă urmărește 
îndeaproape planul și perspec
tivele gospodăriei colective. 
Avem doar în față munca ce
lor aproape 1.100 de familii 
colectiviste care se cere spri
jinită și de activitatea cămi
nului cultural.

AUREL VÎLCU 
director al căminului cultural 

din comuna Șarînga, 
raionul Mizil

Mîndrir a evoluat remarcabil în meciul de fotbal Progresul-Sieaua. 
lată-l salvînd In corner un gol „gata făcut*.

Foto.i y. RANGA



Experiența fruntașilor
in sprijinul

noilor colectiviști
rintre cele 38 
G.A.C. din raionul 
Orăștie, unele sînt 
foarte tinere, în
ființate doar cu 
cîteva luni în 
urmă. Așa sînt

cele din Romos, Romoșel, Vai- 
dei, Ciocara etc. Atît cele noi, 
cît și cele vechi au sar
cini deosebit de importante în 
cursul acestui an. Pe lîngă 
dezvoltarea în continuare a 
sectoarelor cerealiere, pomico
le, legumicole etc. o atenție 
din ce în ce mai mare se a- 
cordă întăririi sectorului zoo
tehnic din fiecare gospodărie 
în parte. Sub îndrumarea or
ganizațiilor de partid, G.A.C. 
din raionul nostru, au luat 
inițiativa ca fiecare dintre ele 
să realizeze în cursul acestui 
an o încărcătură medie la suta 
de hectare de 40 de capete de 
bovine, din care 20 vaci cu 
lapte; 100 ovine cu lînă fină 
și semifină ; 500-600 păsări ; 60 
porcine. O altă inițiativă tot 
la fel de valoroasă este aceea, 
de a se realiza în 1962 canti
tatea de 3000 litri lapte pe fie
care cap de vacă furajată.

Pentru ca aceste sarcini și 
angajamente să se înfăptuias
că cu succes, s-a prevăzut ca 
pe înțregul raion să se procu
re în acest an, atît din fon
duri proprii, cît și din credite 
acordate de către stat, un nu
măr de 700 de vaci cu lapte, 
4000 oi cu lînă fină și semifi
nă, precum și alte animale. 
Pentru asigurarea bazei fu
rajere se vor însiloza 35.000 
tone furaje, se va întreține 
— prin distrugeri de mușu
roaie, prin distrugerea buru
ienilor — suprafața de 7500 
hectare de pășune.

în majoritatea gospodăriilor, 
și îndeosebi în cele tinere, se 
vor ridica grajduri, saivane și 
alte construcții zootehnice. 
Iată dar, succint arătat, sar
cinile ce stau în fața colecti
viștilor din raionul nostru, 
sarcini la îndeplinirea cărora 
cei peste 1600 de tineri din 
gospodăriile agricole colective

Adunări entuziaste 
în întreaga țara

G. A. C. Babe Ana, 
raionui Mizil

(Urmare din pag. l-a)

.,16 februarie 1933“ s-a_ întărit 
și dezvoltat, devenind în pre
zent fruntașă pe regiune. Nu
mai în anul 1961, gospodăria 
noastră — a spus vorbitorul 
— a obținut prin valorificarea 
produselor vegetale venituri 
de 3.854.000 lei. Au-crescut, de 
asemenea, veniturile colecti
viștilor, bunăstarea lor. înspre- 
zent, mai mult de jumătate 
din colectiviști și-au construit 
case noi. iar peste 500 și-au 
cumpărat televizoare, aragaze, 
aparate de radio, mobilă, mo
tociclete etc. Apoi el a propus 
să participe ca invitat la lu
crările sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale pe 
Ion Stanciu, președintele gos
podăriei colective.

Propunerea a fost susținută 
de numeroși colectiviști, prin
tre care brigadierul Virgil 
Costache, colectivistul Ion 
Neagu și alții. Cu acest prilej 
ei s-au angajat ca în cinstea 
sesiunii să depună toate efor-

CINEMATOGRAFE
Puștiul: Patria, Maxim Gorki,

Alex. Popov; Cîntecul întrerupt : 
Republica, București, V. Roaită, 
Alex. Sahia; Arme și porumbei: 
Magheru, Moșilor; In noaptea de 
ajun; V. Alecsandri, înfrățirea 
între popoare ; Artistul: I. C. Fri
mu; Casa surprizelor: E. Pavel, 
Gh. Doja, Volga; Moartea în șa : 
Lumina ; Ivan cel Groaznic : Cen
tra! ; De sîmbătă pînă luni: Vic
toria ; Aripi puternice — O voce 
in Cosmos — Regele animalelor : 
Timpuri Noi; Tom-Degețeliil : 13 
Septembrie ; Pii fericită, Ani / : Ti
neretului, Cultural ; Valea Mîndră1 
1 Mai, Miorița; Tot aurul din 
lume : 8 Martie, Donca Simo ; Pri
măvara fetelor : Grivița-, Rosita : 
C-tin David, Drumul Serii; Pro
cesul maimuțelor: Unirea, Flacără; 
Pace noului venit: T. Vladimi- 
rescu ; Secerișul verde : Munca ; 
Vals pentru un milion : Popular; 
Cavalerii teutoni: Arta ; Program 

trebuie să-și aducă o mare 
contribuție.

Pentru ca într-adevăr, or
ganizațiile de bază U.TJM. din 
aceste gospodării, să fie în mă
sură a mobiliza pe toți tinerii 
colectiviști la muncă, biroul 
comitetului raional U.T.M., 
sub conducerea comitetului 
raional de partid, a întreprins 
o serie de măsuri pentru întă
rirea activității organizațiilor 
de bază U.T.M. din G.A.C. Un 
număr mare de activiști, din
tre care mulți extrabugetari, 
au fost repartizați să răspun
dă de cîte o organizație de 
bază U.T.M., în special de ace
lea din noile G.A.C., sau din 
cele care au nevoie de mai 
mult ajutor.

După ce au fost bine in- 
struiți de către biroul comite
tului raional U.T.M.. activiștii 
au plecat în gospodăriile res
pective. Aici ei stau o perioa
dă mai îndelungată ajutînd 
concret organizația de bază 
U.T.M. în activitatea sa. Cu 
acest prilej în fiecare organi
zație de bază U.T.M. din gos
podării s-au prelucrat cu toți 
tinerii documentele Consfătu
irii pe țară a țăranilor colec
tiviști ; s-au organizat întîl- 
niri între tineri și unii dintre 
delegații la această consfătui
re ; au fost stabilite măsuri 
concrete în vederea mobiliză
rii tinerilor la întărirea eco- 
nomico-organizatorică a G.A.C. 
etc. *

Un alt prilej pe care l-am 
folosit pentru ajutorarea or
ganizațiilor de bază U.T.M. 
din G.A.C. a fost „Ziua secre
tarului". Recent, cu ocazia 
unei asemenea acțiuni, în fața 
cadrelor din organizațiile de 
bază U.T.M., a vorbit secreta
rul comitetului raional de 
partid cu probleme agrare. Din 
expunerea sa s-au desprins 
sarcinile care stau în fața tine
retului în noile condiții cînd 
întregul raion este complet co
lectivizat. Cu același prilej 
mai mulți secretari U.T.M. 
dintre cei cu o experiență mai

turile pentru însamînțarea tu
turor culturilor în timpul op
timi

★
O adunare asemănătoare a 

avut loc și la căminul cultu
ral din satul Conduratu, unde 
colectiviștii au propus ea invi
tat la sesiunea extraordinară 
a Marii Adunări Naționale pe 
Dumitru Ceptoreanu, președin
tele gospodăriei colective 
„Drumul nou" din acest sat.

De asemenea, la Vadu Să
pat, raionul Mizil, Dumbrava, 
raionul Ploiești, Bilciurești, 
raionul Costești, Pogoanele, fa- 
ionul Buzău și alte comune 
din regiunea Ploiești au avut 
loc adunări ale colectiviștilor 
în cadrul cărora au stabilit 
invitații la sesiunea Marii A- 
dunări Naționale.

S. M. T Chitită,
București

(Urmare din pag. I-a) 

prilie planul pe întreaga carr sanie 
agricolă de primăvară.

Marin Preda, agronom de sec
tor, secretarul comitetului U.TM 
din stațiune, a vorbit în numete 
utemiștilor și tinerilor. El a asigu
rat organizația de partid și con
ducerea S.M.T. că tinerii vor de
pune toate tortele lor pentru ca 
cele 15.000 de hectare arătură 
normală din campania de primă
vară să fie realizate cu cel puțin 
două zile mai devreme decit ter
menul planificat, adică înainte de 
începerea lucrărilor sesiunii Ma
rii Adunări Naționale. In încheiere, 
tovarășul Gavrilă Topan a mulțumit 
cu căldură tuturor pentru cinstea 
ce i-a fost acordată și i-a încre
dințat că va transmite angajamen
tele lor de a contribui cu toate for
țele la creșterea producției agri
cole pe terenurile gospodăriilor 
colective, va duce gîndurile lor 
de recunoștință față de partid Și 
atașamentul față de politica sa 
înțeleaptă.

Maestrul Bușe Constantin de 
la grupul școlar „Eledro- 
putere“-Craiova este un bun 

îndrumător al elevilor săi.
Foto : AGERPRES 

special pentru tineret: 23 August; 
Perle negre: 16 Februarie, 8 Mai; 
Umbre albe: M. Eminescu; In 
noaptea spre 13: I. Pintilie; Marele 
război: Floreasca; Gardianul: Li
bertății, 30 Decembrie; N. S. 
Hrușciov și Din nou spre stele: 
N. Bălcescu; Vizita președintelui : 
Luceafărul ; Austerlitz . (ambele 
serii) : G. Coșbuc ; Frumoasa Lu- 
rette: G. Bacovia ; O întlmplare 
extraordinară (ambele serii) : Olga 
Bancic ; Dragostea Iui Alioșa : 
Aurel Vlaicu ; 'Povestea căluțului 
cocoșat: B, Delavrancea. 

îndelungată, au vorbit pe larg 
despre metodele folosite in 
mobilizarea tuturor tinerilor 
din gospodărie la acțiunile de 
întărirea și dezvoltarea aces
tora. Printre alții a vorbit și 
Baciu Ioan, brigadier zooteh
nic și secretar al comitetului 
organizației de bază U.T.M. 
djn G.A.C. din Berfu. El a ară
tat îndeosebi ajutorul pe care 
îl acordă ei organizațiilor de 
bază U.T.M. din noile gospo
dării vecine : Săraca. Acoștioa- 
ra de Jos și Castâu.

— Mai întîi i-am vizitat 
noi. Am stat de vorbă cu 
membrii comitetelor organiza
țiilor de bază, cu numeroși ti
neri colectiviști, am luat cu
noștință ce sarcinile ce le re
vin lor din planul de produc
ție al gospodăriei, și i-am a- 
jutat să-și întocmească planul 
de muncă. Apoi i-am invitat 
să viziteze gospodăria noastră. 
Comitetele organizațiilor de 
bază U.T.M. din aceste gospo
dării au avut posibilitatea să 
vadă practic cum este organi
zată munca la noi, cum mun
cesc organizațiile U.T.M. de 
brigadă cu fiecare tînăr in 
parte pentru a-1 atrage la roa
te acțiunile din gospodărie.

La „Ziua secretarului" a 
vorbit și secretarul organiza
ției de bază U.T.M. din G.A.C. 
din Vinerea. El a împărtășit 
celorlalți secretari din expe
riența lor în munca cu cartea 
în rîndui tineretului, iar se
cretarul organizației de bază 
U.T.M. din G.A.C. din Geoagiu 
le-a vorbit despre activitatea 
cultural-artistică, cum este 
ea folosită pentru dezvoltarea 
dragostei tinerilor față de 
gospodăria colectivă.

Tot la „Ziua secretarului" 
am invitat cîțiva ingineri a- 
gronomi de la secția agricolă 
a sfatului popular raional 
care au dat cadrelor organi
zațiilor de bază U.T.M. pre
țioase îndrumări.

Pentru a veni și pe mai de
parte în ajutorul organizații
lor de bază U.T.M. din G.A.C., 
biroul comitetului raional 
U.T.M. și-a întocmit un bogat 
plan de măsuri. în el am pre
văzut printre altele să ajutăm 
organizațiile de bază U.T.M. 
în recrutarea unui număr de 
70 de tineri pentru a lucra în 
sectorul zootehnic, sprijinin- 
du-î în permanență în ridi
carea calificării lor profesio
nale. Pe fiecare organizație de 
bază U.T.M. din G.A.C. au 
fost repartizate sarcinile con
crete în ceea ce privește con
tribuția pe care și-o pot adu
ce tinerii la însilozări, plan
tări de pomi, redarea de noi 
terenuri agriculturii, partici
parea la construcții zootehni-

BĂIEȘĂN SABIN 
prim-secretar 

Comitetului raional U.T.M.
Orăștie C. NANCU

CRED IN TINE

pe aleasa inimii sale, 
cosînzeană, pe nume 
Conform tradiției, o 
în brațe peste prag și

„Cred în tine’’ este o piesă- 
basm, o piesa în care Vadim 
Korostiliov — folosind alego
ria — ne spune povestea unei 
tinere căsnicii. Iată, cortina 
se ridică și în fața publicului 
incepe să se desfășoare in
tr-un decor feeric povestea. 
Un Făt-Frumos modem — 
Vladimir și-a adus în casa 
care devine căminul lor con
jugal 
iubita 
[rina.
trece ....... _ . _ .
mare-i este mirarea cînd gă
sește în casă pe vechiul său 
prieten, Serghei. Acesta este 
un modest contabil căruia au
torul i-a rezervat rolul ce-l 
ocupă de obicei în basme vră
jitorul cel bun. Căci simplita
tea și modestia lui Serghei sînt 
dublate de înțelepciune și bun 
simț — lucruri de care vor a- 
vea foarte curînd nevoie ti
nerii căsătoriți. Fiindcă n-apu- 
că bine să-și sărbătorească 
nunta, și Vladimir constată 
profund indignat că soția lui 
a ars din greșală un tort. Să 
vezi scandal... Scandal care 
este aplanat doar de tactul 
pedagogic și bunăvoința lui 
Serghei.

închisoa-

Popescu 
a IX-a A

Vizita delegației 
în țara

Delegația tineretului polo
nez, condusă de tov. Cccidolek 
Stanislaw, secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Socialist, 
care se află în țara noastră la 
invitația C.C. al U.TJtf., a vi
zitat zilele trecute regiunile 
Brașov și Cluj.

La Brașov, oaspeții au vizi
tat Uzinele de tractoare, Uzi
nele „Steagul Roșu". Grupul 
școlar „Steagul Roșu”, G.A.C. 
Hărman și Școala medie nr. 4 
„Ștefan Gheorghiu", iar în re
giunea Cluj, Uzinele „Indus-

La clubul uzinei
9 Clubul Uzinelor „Semănă

toarea* in colaborare cu 
S.R.S.C., Filiala București, a 
organizat un ciclu de confe
rințe pe diferite teme care se 
țin săptămîna! în uzină. Iată 
cîteva exemple : „Rolul sindi- 
dicatelor. în lupta pentru desă- 
vîrșirea construcției socialis
mului*, „Să păstrăm normele 
de tehnica securității muncii", 
„Despre frumusețile patriei*, 
„Adevărul despre facerea lu
mii*.

Multe din aceste expuneri 
sînt alcătuite și prezentate de 
membrii colectivului de confe
rențiari ai clubului, din care 
fac parte muncitori, tehnicieni, 
ingineri din uzină.

© De curind muncitorii uzi
nei au vizionat expoziția de 
pictură a sindicatului muncito
rilor din învățămînt. Expozi-

Expoziție de
De cîteva zile sălile Muzeu

lui regional din Bacău cunosc 
o afluență de vizitatori deo
sebită. Aici s-a deschis expo
ziția interregională a artiștilor 
plastici moldoveni. Cele pes
te 120, de lucrări expuse în 
fața cărora vizitatorii se o- 
presc îndelung, înfățișează 
noua viață a Moldovei, regiu
ne în plină înflorire socialis-

mica cear- 
nu a por- 

tortului

Pesemne însă că 
ta din ziua nunții 
nit atît din pricina 
ars, cît din pricina năravuri
lor lui Vladimir. Anume, Vla
dimir socotește că soția lui nu 
trebuie să se dedice altei ocu
pații decît îngrijirii lui și ca 
atare o face să se retragă de 
la serviciu și o transformă 
într-o cenușăreasă. Numai că 
această fericire măruntă, în
chisă între patru pereți, de
vine o nefericire. Ruptă de 
marile frămîntări și probleme 
ale vieții, de preocupările a- 
vîntate, Irina începe să i se 
pară soțului anostă, neintere
santă. între ei se sapă o pră
pastie, comunitatea lor sufle
tească se surpă, Vladimir ne- 
văzind în Irina decît o gos
podină căreia nu-i poate în
credința gîndurile și senti
mentele lui, idealurile lui 
creatoare.

Dar iată că — întocmai ca 
în basme — își face din nou 
apariția „vrăjitorul cel bun", 
contabilul Serghei, care s-a 
întors de pe teren. Sesizînd 
repede situația, Serghei hotă
răște să-i readucă pe cei doi 
pe drumul frumos. în primul

tineretului polonez 
noastră
tria Sirmei" din Cimpia Turzii, 
Universitatea ..Babeș-Bolyai”, 
Casa de cultură a studenților 
și complexul social studențesc 
din Cluj.

Oaspeții s-au interesat în
deaproape de condițiile de 
viață, muncă și studiu ale ti
neretului și studenților, cit și 
de activitatea organizațiilor 
U.T.M. din întreprinderi de la 
sate și din instituțiile de învă- 
țămînt.

Vizita continuă.

ția a avut loc in cadrul schim
burilor de experiență dintre 
cercul plastic al uzinei și clu
bul sindicatului muncitorilor 
din învățămint.

A doua expoziție organizată 
în săptămîna trecută a avut 
un caracter documentar. Ea 
s-a adresat în special muncito
rilor de la secția de vopsitorie.

9 Brigada artistică de agi
tație, ce-și desfășoară activi
tatea pe Ungă club, a prezen
tat în secțiile uzinei un pro
gram în sprijinul mișcării de 
inovații cu tema „Inovații și 
inovatori".

9 Orchestra de muzică 
populară și formația de dan
suri populare din uzină au 
făcut o deplasare în comuna 
Dragomirești — Deal, unde au 
prezentat un frumos 
artistic.

program

I

expoziția 
numeroși

artă plastică
tâ. Pînă în prezent 
a fost vizitată de 
muncitori, elevi ai școlii popu
lare de artă etc. Recent, în 
fata unui grup de 120 vizita
tori — cursanți ai Universită
ții populare — s-a ținut o ex
punere cu tema „Arta socia
listă'.

rind trebuie să-i dovedească 
lui Vladimir că soția lui nu 
este „bucătăreasa" casei, ci un 
om întreg, isteț și bun, un to
varăș de viață și de idealuri. 
Astfel, schimbîndu-i Irinei as
pectul exterior, Serghei îl re-

Cronica
dramatică

aduce pe Vladimir la pro
pria-! soție. Vladimir este con
vins că discută cu o altă fe
meie, mult mâi deșteaptă și 
mai pricepută, mai elegantă și 
mai fermecătoare decît neva
sta lui. Descoperă în această 
femeie un arhitect talentat 
care-i dă sfaturi prețioase și-l 
cam judecă aspru pentru pro
iectele lui șablon de orașe și 
case, un om cu care nu te-ai 
plictisi să discuți ani întregi. 
Și vă închipuiți surpriza lui 
cînd constată că această „fe
meie nouă", care-i deschisese 

Pionierii din Sibiu vizifînd, cu 
prilejul vacanței de primăvară. 

Capitala.
Foto : AGERPRES

Vacanta elevilor

Elevii școlilor din orașul Sibiu 
frăiesc din plin zilele minunate 
ale vacantei de primăvară. Țoale 
școlile din oraș au pregătit din 
vreme condițiile pentru petrecerea 
plăcută a vacanței, au întocmii 
pentru această perioadă programe 
cu nenumărate activități intere
sante și variate.

Caracteristic pentru această va
canță este faptul că elevii sibieni 
vor participa, aproape în exclusi
vitate, la activități în aer liber. Se 
organizează astfel activități spor
tive, muncă patriotică pentru co
lectarea fierului vechi, zile ale Jo
cului pionieresc, jocuri de orien
tare în vederea cuceririi distincți
ilor etc. O parcurgere fugitivă a 
programelor de vacanță arată că 
de mult interes se bucură în 
rîndui elevilor excursiile, drumeți
ile pentru cunoașterea orașului și 
a împrejurimilor : drumeție pentru 
vizitarea stației meteorologice de 
la aerodrom (casa de copii șco
lari nr. 1), drumeție în pădurea 
Dumbrava (Școala de 8 ani nr. 9), 
drumeție la Rășinari, (Școala de 
7 ani nr. 15), drumeție la 
S.M.T.-Turnișor, vizitarea Fabricii 
„Flamura Roșie", „Metalurgica", 
excursie la gospodăriile de staf și 
gospodăriile agricole colective 
din jur.

B. M.

Zi de zi, (numărul studenți
lor care își petrec în mod plă
cut și util timpul liber în ca
drul Casei de cultură a stu
denților din Cluj este tot mai 
mare. Acest lucru se datorește 
atît activităților interesante și 
multilaterale, ce se desfășoară 
în cadrul diferitelor formații 
artistice sau al cercurilor ti
nerilor scriitori, cinefili, de 
foto etc., cît și inițierii de că
tre conducerea Casei de cultu
ră a unor manifestații cultu- 
ral-artistice, care trezesc inte
resul larg al studenților. Ast
fel, începînd cu luna martie, 
B-au inițiat două cicluri de 
conferințe — unul despre isto
ria muzicii și unul despre isto
ria artelor. Conferințele, ținute 
de prof. Gheorghe Merișescu 
și lect. univ. Anghel Motioc, 
au avut drept scop familiari
zarea studenților cu principa
lele probleme, legate de dez
voltarea muzicii și artelor 
universale.

MIRCEA ȚOCA 
student

Oră de lucrări practice în 
laboratorul de histologie al 
Institutului de medicină și far

macie din Tg. Mureș.
Foto: AGERPRES 

de V. Korostilioi)

noi perspective, nu este alta 
decit soția lui. Soția lui, care 
ajutată de bunul prieten Ser
ghei, a știut să scoată la iveală 
noi fațete ale sufletului său.

Cu alte cuvinte,-dacă vrei să 
fii fericit în căsnicie, caută 
să-ți cunoști bine tovarășul de 
viață, valorifică tot ce are mai 
bun în sufletul lui, ai încre
dere în calitățile lui. Fericirea 
în căsnicie nu poate fi găsită 
pe calea unei conviețuiri mic- 
burgheze, ci numai pe calea 
unei comunități de idealuri 
înalte, pe calea participării ac
tive a celor doi soți la avîn- 
tul general al vieții poporu
lui — iată idei deosebit de 
prețioase reieșite dintr-un text 
lipsit de pretenții, simplu, din- 
tr-o piesă-basm, apreciată din 
plin de spectatori pentru umo
rul și optimismul ei.

La reușita spectacolului a 
contribuit desigur și mica e- 
chipă de actori, și regizorul 
Acesta din urmă, George Ca- 
rabin, a îndrumat pe cei trei 
protagoniști pe linia unui joc 
firesc și alert, pe linia unei 
tratări mai puțin sentimentale 
și mai mult satirice a temei. 
Eroii piesei se autoironizează

comemorative. Pionie
rii pornesc apoi mai 
departe. In urma lor 
vin alte zeci și sute 
de tineri. Numai as
tăzi au sosit aci din 
București peste 3.800 

___ r._ de-tineri și tinere din 
Apostol Alexandru a- fabrici și școli In ca- 
ceste cuvinte și cît de ' ' " :
impresionant răsună 
ele în sălile muzeului 
Doftana! Cînd instruc- 
toarea superioară le 
pune, pe rind, celor 
12 școlari cravatele 
purpurii, ochii copiilor 
care astăzi au intrat în 
rîndurile organizației 
de pionieri strălucesc 
de bucurie și mîndriei 
Amintirea acestei zile 
va fi mereu vie în 
gîndurile lui Apostol A- 
lexandru și Bernatu Sil
via, ale lui Zamfir Mi.- 
hai și Olteș Dragoș și 
a tuturor celor care 
aci, în muzeul Dofta
na, au primit cravata 
roșie de pionier.

Ieșind în curtea mu
zeului s-au adunat cu 
toții în fața pietrei co
memorative puse în 
locul unde a murit, 
sub zidurile închisorii, 
eroul clasei muncitoa
re llie Pintilie. Un co
vor de flori, țesut de 
mînuțele gingașe ale 
micuțelor pioniere, se 
așterne în jurul pietrei

Eu, tînăr pionier al 
Republicii Populare 
Romîne, mă angajez 
în fața tovarășilor mei 
să fiu credincios po
porului....".

Cu cîtă emoție în 
glas rostește școlarul

drul acțiunilor organi
zate de Comitetul o- 
rășenesc U.T.M. în cin
stea celei de-a 40-a 
aniversări a U.T.C. Cei 
mai mulți, elevi de la 
școlile medii, au car
netele pe care-și în
seamnă cu grijă toi 
ceea ce văd, fof ceea 
ce aud în legătură cu 
neînfricata luptă dusă 
de comuniști.

Mă aflu împreună 
ru un grup de elevi 
de la școala medie 
nr. 38. Și ei, ca și toți 
ceilalți tineri vizitatori, 
sînt impresionați și e- 
mofionafi.

Fne Constantin din 
clasa a Vlll-a își în
seamnă atent într-un 
carnet, observații, ci
tate, date... După va
canța — ne spune el 
— vom organiza 
școală o adunare cu 
tema „Drumul 
luată al Uniunii Tine
retului Comunist sub 
conducerea partidu
lui". Cu acest prilej o 
sa povestesc și celor-

in

de

Grădina
Lîngă comuna Seaca, din 

raionul Turnu Măgurele, se 
afla o vale străbătută de mul
te izvoare naturale de apă. 
Acestea, în drumul lor, for
mau smîrcuri, întreaga vale 
fiind năpădită de o vegetație 
de baltă. Din această cauză, 
terenurile de aici n-au putut 
fi pînă acum valorificate.

La chemarea organizației 
de partid, colectiviștii din co
mună au hotărît să transfor
me valea, s-o facă fertilă. Au 
fost invitați specialiști și s-a 
hotărît înființarea unui șan
tier de hidroameliorații.

Vîrstnici și tineri, colecti-

| Cami 1 ] Fiessu 1
Academia Republicii Popu

lare Romîne, Ministerul învă- 
țămîntului și Culturii, Uniunea 
Artiștilor Plastici și Institu
tul de arte plastice „N. Gri- 
gorescu" din București, anun
ță cu profundă durere înceta
rea din. viață la 1 aprilie 1962 
a pictorului Camil Ressu, ar
tist al poporului, membru al 
Academiei R. P. Romîne, lau- 
reat al Premiului de Stat, pre
ședinte de onoare al Uniunii 
Artiștilor Plastici.

Născut în orașul Galați, la 
28 ianuarie 1886, Camil Ressu 
a urmat cursurile Școlilor de 
arte frumoase din Iași și 
București, continuîndu-și stu
diile la Munchen și Paris.

Din primii ani ai activității 
sale, Camil Ressu s-a impus 
ca una dintre personalitățile 
de seamă ale vieții noastre 
artistice. Contactul cu mișca
rea muncitorească din țara 
noastră, pe care l-a stabilit 
încă din tinerețe, s-a oglindit 
in opera sa. atît în lucrările 
de grafică militantă, pline de 
forța satirei și vehemenței de
mascatoare la adresa regimu
lui burghezo-moșieresc, cît și 
în picturile care reflectă viața 
aspră a țărănimii din trecut.

întemeiată pe o desăvîrșită 
cunoaștere a meșteșugului ar
tistic, a desenului și a compo
ziției, opera sa evocă într-o 
viziune plină de forță și gra
vitate viața țăranului romîn 
și, în același timp, forța sa 
morală, dîrzenia sa neabătută.

Compozițiile sale, ca și nu
meroasele portrete de mare 
profunzime psihologică, înscriu 
o pagină luminoasă și orgina- 
lă în istoria artei noastre rea
liste.

Pictorul Camil Ressu a luat 
parte activă în 1921 la înfiin
țarea sindicatului artiștilor 
plastici, fiind primul pre
ședinte al acestui sindicat. In 

și aceasta contribuie la efi
ciența mesajului piesei. Lucia 
Mara (Irina) știe să arate gin
gășia și căldura, dar știe să 
scoată la iveală și calitățile in
telectuale deosebite care-l re
cuceresc pe Vladimir. Vladi
mir (Mircea Albulescu) are 
prilejul să se judece cu as
prime pentru greșelile lui, pen
tru a fi cu atît mai convingă
tor în final cînd înțelege că 
trebuie să se îndrepte. Cu ex
cepția unor deficiențe de dic
țiune ce au mai fost semnalate 
de critică, Mircea Albulescu 
se dovedește și în acest rol 
a fi un bun actor de come
die. O surpriză foarte plăcută 
ne-a rezervat însă Adrian 
Georgescu în rolul lui Serghei 
„Vrăjitorul cel bun", prietenul 
adevărat, omul înțelept 
dagogul discret care-și 
tovarășii în momente

Iată deci un spectacol 
de amuzant pe atît de folosi
tor publicului (mai ales tine
retului) dornic de a vedea dez
bătute pe scenă probleme ale 
familiei și moralei zilelor noa
stre. 

și pe- 
ajută 
grele, 
pe cit

B. DUMITRESCU

lalfi colegi despre vi
zita noastră la Doftana 
și despre toate cele 
cite le-am văzut aici 
M-a impresionat mult 
atelierul de tîmplarie 
unde comuniștii orga
nizau consfătuiri în 
condițiile grele de pri
goană din 
re...

Valentin 
'din clasa 
participă acum pentru 
a șasea oară la o ex
cursie școlară. De fie
care dată el a trăit 
emoții puternice. „Mă 
uitatn mereu la bucă
țile' acelea de metal 
în care băteau pazni
cii pentru ca să nu se 
audă dincolo de zidu
rile închisorii schingiu
irile la care erau su
puși deținuții. Și toc
mai cînd mă gîndeam 
la cite glasuri de cru
dă suferință au acope
rit zgomotele făcuta 
de aceste bucăți de 
metal — de undeva, 
din șosea sau din mu
zeu, au răsunat trom* 
petele vesele ale pio
nierilor. Jertfa comu
niștilor nu a fost în 
zadar. Din lupta lor 
eroică a înflorit viața 
noastră minunată de 
azi*.

IOAN N. CHIȚU

colectivei
viștii au ieșit cu tîrnăcoape, 
lopeți, casmale la crearea ba
zinului lung de 300 m. și lat 
de 32 m. cu o capacitate de 
4.000 m.c. S-a creat un dig și 
ș-a curățit întreaga vale de 
vegetația nefolositoare. Prin- 
tr-un sistem de unire a tutu
ror izvoarelor, bazinul a fost 
umplut cu apă, avînd acum un 
debit constant. Din acest 
bazin apa pleacă pe mai mul
te canale irigînd cele 30 ha. 
de grădină ale gospodăriei co
lective din Seaca.

MIHAI IANA
iîmplar

1945 devine membru al Parti
dului Comunist Romîn.

Activitatea sa artistică și 
socială este . completată și de 
o rodnică muncă pedagogică 
de profesor și rector al Aca
demiei de arte frumoase din 
București. El a contribuit la 
formarea a numeroase gene
rații de artiști, fiind unul din 
maeștrii cei mai iubiți și 
bucurîndu-se de o mare con- 
•fiderație.

In semn de. recunqaștere și 
prețuire a meritelor sale în 
dezvoltarea artei romînești, 
Camil Ressu a fost ales în 
1950 președinte de onoare al 
Uniunii Artiștilor Plastici din 
R. P. Romînă, iar în 1955 
membru al Academiei R. P. 
Romîne.

Pentru activitatea sa rodni
că, a fost distins cu înaltul ti
tlu de artist al poporului și 
decorat cu Ordinul Muncii 
Clasa I și Ordinul Steaua Re
publicii Populare Romîne cla
sa a Il-a.

Opera șa valoroasă consti
tuie un permanent îndemn la 
făurirea unei arte de înaltă 
ținută artistică, închinată o- 
glindirii vieții noi a poporu
lui.

încetarea din viață a lui 
Camil Ressu este o grea pier
dere pentru viața noastră ar
tistică.

ACADEMIA R. P. ROM1NE 
MINISTERUL 

iNVĂȚĂMlNTULUI 
ȘI CULTURII

UNIUNEA
ARTIȘTILOR plastici 

INSTITUTUL 
DE ARTE PLASTICE 

„N. GRIGORESCU"

★

Corpul defunctului se află 
depus la sediul Uniunii Artiș
tilor Plastici din R. P. Ro-- 
mînă — Calea Victoriei nr. 155.

Accesul publicului este per
mis marți, 3 aprilie 1962, în
tre orele 10—14 și 16—20 și 
miercuri, 4 aprilie între orela 
8,30—12,30.

Mitingul de doliu va avea 
loc miercuri 4 aprilie, orele 13, 
la Uniunea Artiștilor Plastici 
iar înhumarea la orele 15 la 
cimitirul Bellu.
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Lucrările Comitetului
celor 18 state pentru dezarmare

Vizita parlamentarilor romîni
in India

*1 Vești din IR. P. Ungară

Palatul de

GENEVA 2 (Agerpres). — 
Cea de-a 13-a ședința a Co
mitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, care s-a ținut 
la 2 aprilie, a fost consa
crată discutării lucrărilor 
Subcomitetului pentru inter
zicerea experimentării armei 
nucleare, din care fac parte 
reprezentanții U.R.S.S.. S.U.A. 
și Marii Britanii. Ședința a 
fost prezidată de delegatul
R. A.U.

Declarațiile făcute în acea
stă ședință de delegații Bir- 
maniei, Etiopiei și Indiei au 
exprimat o vădită îngrijorare 
în legătură cu faptul că cele 
cinci ședințe precedente ale 
Subcomitetului pentru proble
ma încetării experiențelor cu 
arma nucleară nu au înregis
trat nici un progres. Acești 
delegați s-au pronunțat cu 
hotărîre împotriva tuturor 
experiențelor, indiferent de 
timpul, locul și mediul în 
care sînt efectuate. Subliniind 
că experiențele cu arma nu
cleară constituie o primejdie 
pentru viitorul omenirii, re
prezentanții țărilor neutre au 
amintit cu o neliniște deose
bită experiențele cu arma nu
cleară în atmosferă pregă
tite de Statele Unite și An
glia și în special influența 
dăunătoare pe care o pot 
exercita aceste experiențe a- 
supra lucrărilor Comitetului 
celor 18 state pentru dezar
mare.

Delegații Indiei, Birmaniei 
și Etiopiei au exprimat tot
odată speranța că este încă po
sibilă încheierea unui acord 
în problema încetării expe
riențelor cu arma nucleară și 
au cerut participanților di- 
recți la tratativele în cadrul 
Subcomitetului să continue 
căutarea unei formulări ac
ceptabile tuturor părților. Re
prezentantul Etiopiei a amin
tit în această ordine de idei 
de propunerile făcute de re
prezentanții mai multor țări 
neutre în timpul lucrărilor 
Comitetului.

în linii generale aceeași 
poziție a fost adoptată și de 
reprezentantul Suediei. care 
a propus printre altele să fie 
examinată problema posibili
tății unei colaborări interna
ționale cu ajutorul sistemelor 
deja existente, adică națio
nale, de supraveghere și con
trol asupra încetării expe
riențelor cu arma nucleară.

în expunerea sa. reprezen
tantul american A. Dean, a 
încercat să justifice poziția 
Statelor Unite. Dar căutînd 
să demonstreze că S.U.A. „au 
încercat totdeauna** să obțină 
un acord cu privire la înce
tarea experiențelor cu arma 
nucleară, el a prezentat într-o 
lumină denaturată întreaga 
desfășurare, a tratativelor în 
această problemă importantă.

Deși A. Dean a pretins_ că
S. U.A. vin mereu în întîm- 
pinarea dezideratelor Uniunii 
Sovietice, el a redus din nou 
totul la crearea unui sistem 
de așa-zis control internațio
nal.

La sfîrșitul ședinței a luat 
cuvîntul reprezentantul Uniu
nii Sovietice, V. A. Zorin.

Rezervîndu-și dreptul de a 
răspunde mai tîrziu în mod 
amănunțit la toate probleme
le ridicate în timpul ședinței 
din 2 aprilie, V. A. Zorin a 
declarat că reprezentanții 
S.U.A. și Marii Britanii, pre
cum și presa acestor țări, con
centrează atenția întregii opi
nii publice mondiale, în prij 
mul rînd, asupra faptului ca 
pentru încheierea Tratatului 
cu privire la încetarea tutu
ror experiențelor cu arma nu
cleară este necesar un sistem 
de control și inspecție inter-

național la fața locului. Fără 
aceasta afirmă ei, n-ar fi cu 
putință să se stabilească dacă 
tratatul cu privire la înceta
rea experiențelor este violat 
de cineva, și totodată se pre
supune anticipat că asemenea 
violări vor exista inevitabiL 
Totodată, se face o expunere 
tendențioasă a desfășurării 
tratativelor în această pro
blemă.

Arătînd că în prezent este 
important să se elucideze în 
primul rînd cauzele care au 
adus la impas rezolvarea aces
tei probleme și perspectivele 
existente de soluționare, V. A. 
Zorin s-a ocupat de intenția 
S.U.A. și Angliei de a relua 
experiențele nucleare în at
mosferă. El a arătat că această 
hotărîre se explică prin în
treaga politică anterioară a 
puterilor occidentale in pro
blemele încetării experiențe
lor și prin poziția pe care au 
adoptat-o întotdeauna și pe 
care încearcă să o adopte m 
prezent, in cursul tratativelor 
privind problema tratatului 
de dezarmare generală și to
tală.

După ce a amintit că pînă 
în anul 1958, S.U.A. și Marea 
Britanie s-au împotrivit cu 
hotărîre la încheierea oricărui 
acord cu privire la încetarea 
experiențelor nucleare, V. A. 
Zorin a subliniat că ulterior, 
după conferința experților teh
nici din anul 1958, Statele U- 
nite, acceptînd tratativele cu 
privire la încetarea experien
țelor nucleare, au mizat să în
cheie un acord, care, pe de o 
parte, să consolideze superio
ritatea, pe care după părerea 
lor ar fi avut-o în acel timp, 
în domeniul tehnologiei și e- 
laborării diferitelor tipuri de 
armă nucleară, iar pe de altă 
parte, să le asigure posibilita
tea să-și trimită controlori pe 
teritoriul Uniunii Sovietice, 
pentru a obține la adăpostul 
inspecției internaționale infor
mații militare suplimentare, 
necesare înfăptuirii planurilor 
lor militare împotriva UJLS.S.

După ce însă, în virtutea 
unor cauze îndeobște cunoscu
te, a spus delegatul sovietic 
in continuare. Uniunea Sovie
tică a fost nevoită să înfăptu
iască o serie de măsuri supli
mentare pentru întărirea capa
cității sale de apărare și ea una 
din măsurile de apărare a 
intereselor securității ridice 
obiecțiuni hotărite împotriva 
așa-numitului control interna
țional, Statele Unite și Marea 
Britanie și-au pierdut intere
sul față de încheierea unui 
acord cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nucle
ară și au început să pregă
tească o nouă serie de expe
riențe nucleare, adică să pre
gătească un nou val al cursei 
înarmărilor nucleare.

Această linie își găsește o- 
glindire și în poziția adopta
tă de delegațiile S.U.A. și Ma
rii Britanii în cursul tratati
velor noastre asupra pregăti
rii Tratatului cu privire la 
dezarmarea generală și to
tală, a spus V. A. Zorin. In 
cursul discuției care are loc 
în ultimele zile în comitet, de
legația S.U.A. se străduiește 
să se eschiveze de la exami
narea unui proiect concret de 
Tratat cu privire la dezarma
rea generală și totală, și ur
mărește să atragă comitetul la

examinarea unor măsuri izo
late, precum și într-o discu
ție abstractă în legătură cu 
problemele generale ale dezar
mării, trăgîndu-1 înapoi la o 
etapă de mult parcursă a lu
crărilor în domeniul dezarmă
rii. Noi am putut constata cu 
regret, și nu numai noi am 
constatat aceasta, că există 
un pericol de impas în trata
tivele asupra problemei prin
cipale — încheierea unui a- 
cord cu privire la dezarma
rea generală și totală, lucru 
dovedit deosebit de grăitor de 
recentele ședințe ale comite
tul uL

DELHI 1 (Agerpres). — Vi
zita delegației Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne în 
India prilejuiește numeroase 
manifestări ale prieteniei din
tre popoarele indian și romîn.

în după-amiaza zilei de 29 
martie la Delhi, delegația a 
vizitat laboratorul național de 
fizică și Institutul indian de 
agricultură. Cu această ocazie 
au avut loc schimburi de pă
reri cu privire la activitatea 
de cercetare științifică și la 
rezultatele obținute în aceste 
domenii.

în seara aceleiași zile, vice
președintele Indiei, Dr. S. Rad- 
hakrishnan, și președintele Ca
merei Populare a parlamen
tului, Ayyangar, au oferit un 
dineu în cinstea delegației. Au 
luat parte: Krishna Menon, 
ministrul Apărării, S. Singh, 
ministrul Oțelului, Combusti
bilului și Subsolului, H. Ka
bir, ministrul învățămîntului 
și Științei, J. Ram, ministrul 
Căilor Ferate, dr. K. ShrimaU, 
ministrul Educației și Cultu
rii, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe și ai 
Ministerului Afacerilor Inter
ne, membri ai parlamentului 
indian.

Au participat de asemenea 
ambasadorul R.P. Romîne la 
Delhi, Iancu Horcțiu, și mem
bri ai ambasadei. în timpul 
dineului, care s-a desfășurat

într-o atmosferă de caldă prie
tenie, au fost rostite toasturi.

Amintind primirea frumoa
să ce i s-a făcut în țara noa
stră în 1956, dr. S. Radha- 
krishnan a arătat că schimbul 
de vizite contribuie la dezvol
tarea relațiilor de prietenie 
dintre cele două popoare. în 
continuare vorbitorul s-a refe
rit la atașamentul poporului 
romîn față de cauza păcii și a 
exprimat încă o dată satisfac
ția pentru sprijinul pe care îl 
primește India în dezvoltarea 
industriei în cadrul relațiilor 
economice cu R. P. Romînă.

Șeful delegației Marii Adu
nări Naționale, acad. Șt. S. Ni- 
colau, a subliniat însemnăta
tea apropierii continue dintre 
popoare, a înțelegerii și cola
borării dintre ele 
importanți pentru 
păcii generale.

în cursul zilei de 
martie, membrii

ca factori
întărirea

vineri, 30 
delegației 

parlamentare romîne au vizi
tat orașul Agra, vestit pentru 
monumentele sale culturale.

La Agra delegația a vizitat 
renumitul monument Tadj 
Mahai și a luat cunoștință de 
viața orașuluL Seara, delega
ția Marii Adunări Naționale 
s-a înapoiat la Delhi. Simbătă 
dimineața delegația a făcut o 
vizită la grupul industrial 
Okla. Vizita tn India a parla
mentarilor romîni continuă.

în apărarea vieții lui Gizenga

Femeile americane se pronunță 
pentru dezarmare

Frontul Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud a 
csut, de asemenea, secretaru- 
?ui general al OJi.U. să acțio
neze pentru eliberarea lui Gi- 
zezga și salvarea lui de la 
moarte.

Președintele Asociației in
diene ce solidaritate cu țările 
Asiei și Africii, d na Rameșvari 
Nehru, a adresat primului mi- 
■Btru congolez, Adoula, și se
cretarului general al O.N.U. o 
-.elezramă cu conținut similar. 
Pe adresa lui Adoula și a lui 
U Thant au mai sosit telegra- 
se trimise de numeroase or- 
gmizații din Maroc. „In Congo 
este pusă la cale o nouă tra- 
gedfe asasinarea cunoscutu
lui frvataș al luptei pentru 
efibenre din Congo, Antoine 
Gtrmga", scrie ziarul indian 
-Jugan^r”. dori să știm,
scrie in continuare ziarul, ce 
fac forțele ON.U. în Congo? 
De n m avut, de pildă, ini- 
xiMiva să-l aresteze pe Chom- 
be. Ia schimb l-au arestat pe 
Gixes^x și. ia prezent, refuză 
să se preaevpe de securitatea

est.

Algeria își va construi 
un viitor mai bun

Interviurile lui Ben Bella —
CAIRO 2 (Agerpres). — Re- 

ferindu-se la evoluția actuală 
a problemei algeriene, Mo
hammed Ben Bella, vicepre
ședintele Guvernului Provizo
riu al Republicii Algeria, 
care se află la Cairo, a spus 
printre altele într-un interviu 
acordat ziarului „Al Ahram" :

„Revoluția algeriană va con_ 
tinua. Algeria își cunoaște

bine calea. Ea nu poate

Plecarea de la Geneva 
a tov. C. Mănescu
GENEVA 2 (Agerpres). - 

La 2 aprilie a părăsit Geneva, 
plecând spre țară, Corneliu Mă
nescu, ministrul Afacerilor 
Externe al R. P. Romine, care 
a condus delegația romînă la 
lucrările Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare de la 
Geneva.

Situația
BEIRUT 2 (Agerpres). — Co

respondentul din Beirut ai 
agenției France Presse trans
mite că în dimineața zilei de 
2 saprilie postul de radio Da
masc a transmis un comunicat 
al comandamentului suprem al 
armatei siriene în care se spu
ne : „Comandamentul suprem 
se pronunță pentru alianța 
cu toate țările arabe și în pri
mul rînd cu Egiptul, cu con
diția ca această alianță să 
aibă o bază care să garanteze 
cu adevărat demnitatea Siriei 
și să excludă rătăcirile din 
trecut, precum și cu condiția 
să se organizeze un referen
dum în această problemă".

în cursul aceleași zile co
mandamentul suprem al arma-

La Szekesfehervar se află 
„Konnyufemmu“ — în
treprinderea pentru pre

lucrarea aluminiului. Așezată 
la marginea orașului, în
treprinderea atrage atenția 
trecătorilor încă de departe, 
cu halele ei mari, lungi de 
sute de metri, construite din 
aluminiu, ea le apare ca un 
adevărat palat de argint. în 
mijlocul acestor construcții 
impunătoare s-au păstrat două 
clădiri vechi, atelierele din 
vremuri nu prea îndepărtate, 
care formau vechea fabrică de 
aluminiu. Nu peste multă vre
me, unul din ele va fi trans
format în atelier de întreți
nere.

într-una din noile hale func
ționează prese uriașe, trimise 
de oamenii sovietici, harnicii 
constructori ai comunismului.

Una din ele, cea mai mare, cu 
o capacitate de 5.000 tone, im
primă aluminiului cele mai 
diferite profile. Alături se află 
o altă presă uriașă, care exe
cută automat cele mai dificile 
profile. în prezent acestei pre
se hidraulice de 1200 tone i se 
face ultima toaletă.

în turnătorie, construită și 
ea după ultima expresie a teh
nicii, se aplică o nouă metodă 
de turnare — în apă și nu în 
cochile cum se lucra pînă nu 
de mult. Noile cuptoare au o

capacitate mult mai mare dH - 
cît a celor vechi: un singur 
cuptor produce azi de trei ori 
mai mult decît producea îna
inte toată fabrica.

La începutul lunii aprilie, 
întreprinderea de prelucrare 
a aluminiului din Szekesfeher- 
var intră în funcțiune cu în
treaga sa capacitate urmînd 
să producă de 25 ori mat
mult decît înainte de eliberare. 
Ea va prelucra întreaga can
titate de aluminiu produsă în

locomo- 
o plat-

Pe caleă Kobanya din Buda
pesta o uzină „a fost înlocuită". 
In locul vechii clădiri adminis
trative 
dernă, 
cedat 
primul 
repararea locomotivelor

s-a ridicat una nouă, mo- 
iar vechile ateliere și-au 
locul unei hale uriașe — 
combinat din țară pentru 

Diesel.
Hala, cu o suprafață de 

18.500 m.p., a fost montata din 
elemente prefabricate de 6 pînă 
la 26 tone, reducîndu-se la mini
mum timpul de construcție. In 
timpul acestor lucrări producția 
nu a fost întreruptă nici măcar 
pentru o zi.

In noua hală repararea locomo
tivelor este organizată în flux. 
Toate piesele trec la început prin- 
tr-o instalație automată de spălat. 
In hală funcționează 19 macarale, 
demontarea locomotivelor făcîn- 
du-se și cu ajutorul unor puternice 
cricuri. în interiorul halei 
t'.vele se deplasează pe 
formă de 160 tone.

Hala, în care se vor 
simultan 30 de locomotive, 
prevăzută cu un sistem 
de ventilație și încălzire.

repara 
este 

modern

Aspect din timpul montării 
unor instalații !a întreprinderea 
pentru prelucrarea aluminiului 

din Szekesfehervar.

hidrotehniceConstrucții
pe malul lacului Balaton
Pe malul estic al lacului Balaton 

se vor ridica o serie de noi con
strucții hidrotehnice care vor 
asigura irigarea unei suprafețe de 
3.000 de holzi, plantată cu pomi 
fructiferi și viță de vie.

Principalul obiectiv al noilor 
construcții îl va constitui instala
ta de ridicare a apei la înălțimea 
de 70 metri de la Balatonvilagos,

precum și canalul principal, pe 
ramificațiile căruia vor funcționa 
2.400 dispozitive de ploaie arti
ficială.

Specialiștii sînf de părere că 
noua construcție hidrotehnică va 
duce la dublarea recoltelor 
struguri, iar la piersici sporul obți
nut va fi de 20 kg. fructe la fie
care pom.

de

din viata și lupta tinerBlnlni Înmii
Congresul Asociațiilor

tinerilor insurgenți din Cuba
n*inui lucră-

LA SALGOTARJAN

In Republica Dominicană

Demonstrații de masă 
antiguvernamentale

SANTO DOMINGO 2 (Ager
pres). — După cum relatează 
agenția Reuter, la Puerto Pla
ta, -oraș important aflat pe li
toralul nordic al Republicii 
Dominicane, mii de persoane 
au demonstrat împotriva gu
vernului Bonelli, scandînd: 
„Jos Consiliul de stat".

In orașul Santiago, al doilea 
oraș ca mărime din țară, au 
avut loc demonstrații de soli
daritate cu acțiunile de la 
Puerto Plata. Poliția a folosit 
gaze lacrimogene pentru a-i 
împrăștia pe demonstranți. 
Doi demonstranți au fost ră
niți. Cîțiva tineri au fost 
arestați.

Agenția United Press Inter
national anunță că în capitala 
Republicii Dominicane, Santo 
Domingo, au avut loc, de ase
menea, ciocniri între 
monstranți și poliție.

fî 
abătută de pe această cale ce 
acțiunile teroriste și de cri
mele săvirșite de bandele 
O.A.S. pe pământul ei.

Viitorul Algeriei — a de
clarat in continuare Ben Bel
la — cate republica sociailisli 
care prin eforturile sale își 
va aduce contribuția Ia cauza 
păcii generale*.

într-un interviu acordat 
unui corespondent al ziarului 
tunisian „As Sabah", Ben Bel
la a spus printre altele că 
dacă acordurile de la Evian 
au constituit un pas important 
pe calea încetării luptelor, a- 
ceasta nu înseamnă că pacea 
a fost cîștigată și 
nea revoluției din 
luat sfîrșit.

Algeria își va 
demnitatea și va obține depli
na integritate teritorială 
strîngînd în jurul său pe toți 
fiii țării și chemîndu-i la con
struirea unui viitor mai bun

Delegația tineretului din R.P.R. 
este condusă de Octavian Nisfor, 
-emoru supleant al Biroului C.C. 
W U.TJA

In raportul de activitate prezen
tat Congresului este oglindită pe 
**g -pra poporului cuban pen- 

fru berfate și independență. Jn 
-aocr- se acordă o mare atenție 
BMfidnfar revoluției cubane, par- 
-c.pi.-i ac*.ve, multilaterale a ti- 
-e-e'.. Ia construirea sociaiismu-

lui și transformării Asociațiilor ti
nerilor insurgenți într-o organiza
ție marxisf-leninistă de tineret — 
Uniunea Tineretului Comunist.

Obiectivul principal al Uniunii 
Tineretului Comunist din Cuba este 
construirea socialismului. Sarcinile 
sale principale în etapa actuală 
constau în sporirea producției, a- 
părarea patriei, creșterea conștiin
ței revoluționare, educarea 
xist-leninistă a tineretului.

Județul Nograd, situat în nordul 
Ungariei, în regiunea dintre 
Dunăre și munții Matra era cu
noscut în primul rînd pentru parti
cularitățile sale etnografice și 
paleontologice.

Dar anii marilor prefaceri au 
schimbat și renumele acestui județ 
care a devenif un important cen
tru industrial al R. P. Ungare. 
Zăcămîntul de cărbune din Salgo- 
iarjan, pe baza căruia s-a dezvol
tat aici industria, a fosf descope
rit întîmplător cu aproape 200 de 
ani în urma, dar exploatarea a 
început abia la mijlocul secoiului 
trecut.

în prezent, Salgotarjan, cu o 
populație de 30.000 de locuitori, 
dă în fiecare zi țării 1.000 de 
vagoane de cărbune brun. Mina, 
aidoma unui magnet uriaș, atrage 
pe locuitorii satelor pe o rază de 
50 kilometri, dînd viață unei serii 
de întreprinderi — o oțelărie, o 
uzină constructoare de mașini, o 
turnătorie, o fabrică de sticlă și o 
uz’.nă de produse metalice. 
Uzinele acestea, ca și termocen
trala și uzina de aliaje de metal, 
unică in țară, constituie principalii 
factori care au determinat schim
bările în viața județului Nograd.

In ultimii
Salgotarjan s-au construit 
apartamente, doua 
una elementară, 
hotel cu 8 etaje, 
spital cu 9 etaje.

zece ani, în orașul
1.500 

școli medii și 
s-a ridicat un 
precum și un

mar-

Depuneri 
de coroane 

ia monumentul 
eroiior romîni

din Siria
tei siriene a introdus în în
treaga țară restricții de circu
lație de la ora 20 pînă la ora 
5 dimineața.

Agenția France Presse rela
tează de asemenea că coman
damentul suprem a închis 
frontierele Siriei cu toate sta
tele vecine. Au rămas deschi
se numai aeroporturile.

1
BEIRUT 2 (Agerpres) TASS 

transmite: Ziarul libanez
„L’Orient" scrie că în orașul 
sirian Homs au avut loc cioc
niri între adeversarii și parti
zanii unității Siriei cu Egip
tul. Ziarul’ relatează că 
pele dislocate în regiunea 
tre.Damasc și Homs au 
puse în stare de luptă.

tru- 
din- 
fost

<

că misiu- 
Algeria a

redobîndi

Ciocniri intre studenți
împotriva sporirii

cheltuielilor
și poliție la Atena

militare

La 1 apr-je. Ia CopeE- 
haca aa avo: loc cnc- 
cocrME-, tre mar. de

monstrați: de protest împo
triva bagea&r pe anul 
1962—1963 apreoa* ce Folke
ting. care prevede sporirea 
considerabil a chelnneblre 
militare.

Demonsrren.le organizare 
la inițiativa Uniunii Tinere
tului Comcnir: din Danemar
ca, au avuî loc in fau clădi
rii Minisrerel-: de Război.

circulația, și-au continuat marșul 
de protest. In centrul orașului a- 
supra lor s-au năpustit din nou 
polițiștii veniți cu autocamioane, 
în cursul acestei noi încăierări d- 
•iva studenți au fost răniți. Apoi 
studen* i s-au adunat în fața clă- 
c • universității, unde au orga
nizat un miting de protest.

Intr-o declarație adresată Par- 
amentului. presei și partidelor 

oc • ce, Cons iul asociațiilor stu- 
cerrți zr Universității din Atena 
zxxjfesiează'i.-npotriva atacului bar
bar al pofițîei asupra studenților. 
Aces* atac arată cît ce acută este 

numai pentru, studenți,r ci și 
pen—_ *z-. grecii problema a- 

berfăf’or constituționale 
-ară. Organizația' ce tineret a 

’Jnkjn democrate de stingă, pre
cum ji numeroși membri ai cor- 
pu’u; didactic al universității din 
Arena s-au solidarizat cu studenții.

BUDAPESTA 2 (Agerpres). 
La 1 aprilie ziarul ..Nepsza- 
badsag“ a publicat documen
tele adoptate la ședința lărgi
tă a C.C. al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, care 
a avut loc la Budapesta între 
28 și 30 martie.

în hotărîrea „situația agri
culturii și sarcinile de viitor** 
se spune că elementul nou și 
caracteristic pentru agricul
tura Ungariei este faptul că 
actualmente 95,5 la sută din 
suprafața arabilă aparține 
cooperativelor de producție și 
gospodăriilor de stat.

terpretare muzicală „P. I. Ceaikov- 
ski“. .............

In prezidiul adunării festive au 
luat loc membrii Comitetului de 
organizare al concursului in frun
te cu Dmitri Șostakovici, membrii 
juriului, invitații de onoare, Iuri 
Davîdov, nepot al ilustrului com
pozitor. In lojă se află Nikita 
Hrușciov și alți conducători ai 
Partidului comunist și ai guver
nului sovietic.

în cursul acțiunilor de represiune întreprinse de regimul dictatorial al lui Ngo Dinh Diem împo
triva patrioților sudviefnamezi au fost incendiate numeroase sate și masacrați mii de locuitori. In 

fotografie : O familie rămasă fără locuință.

MOSCOVA'. — La 1 aprilie, Eka
terina Furțeva, ministrul Culturii 
al U.R.S.S., a deschis în Palatul 
Congreselor din Kremlin cel de-al 
doilea Concurs internațional de in-

CARACAS. — Potrivit ultimelor 
știri provenite din capitala Vene- 
zuelei, trupele de guerilă care ac
ționează împotriva regimului dic
tatorial impus țării de Romulo 
Betancourt și-au intensificat acti
vitatea. După cum relatează agen
ția Prensa Latina, în statele Ya- 
racuy și Falcon trupele de parti
zani au inițiat o serie de atacuri 
împotriva forțelor guvernamentale. 
Ele au capturat importante canti
tăți de arme. După atac, rejatea-
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BUDAPESTA 2. De Ia cores
pondentul Agerpers: Cu prile
jul celei de-a 17-a aniversări 
a eliberării Ungariei de sub 
jugul fascist, luni a avut loc 
solemnitatea depunerii de co
roane la monumentul eroilor 
romîni din Eakosliget, eăzuți 
în lupta împotriva fascismu
lui. La solemnitate au partici
pat Nagy Daniel, vicepreședin
te al Consiliului Prezidențial 
al R. P. Ungare, Csergo Janos, 
ministrul Industriei Siderur
gice și Constructoare de Ma
șini, Losonczi Pal, ministrul 
Agriculturii, Mod Peter, prim- 
locțiitor al ministrului Aface
rilor Externe, Uszta Gyula, 
prim-locțiitor al ministrului 
Apărării Naționale. Au fost 
prezenți reprezentanți ai 
corpului diplomatic acreditat 
la Budapesta.

La solemnitate au participat, 
de asemenea, ambasadorul 
R. P. Romîne la Budapesta, 
Mihail Roșianu și membri ai 
ambasadei.

ză agenția, partizanii s-au retras 
în munți unde dețin poziții 
ficate.

forti-

DJAKARTA. — Populația 
lei Waigeo, care se află în 
piere de Sorong, Jrianul de 
ș-a răsculat împotriva colonialiș
tilor olandezi și a-pus stăpînire 
pe insulă, anunță agenția Antara. 
După cîteva lupte împotriva par
tizanilor, unitățile infanteriei ma
rine olandeze trimise pe această 
insulă au fost nevoite să bată în 
retragere.

insu- 
apro- 
vest,

MOSCOVA. — Conducta de 
gaze Buhara-Ural (R.S.F.S.R.) — 
cea mai mare din lume — cu o 
lungime de 2.000 kilometri a tra
versat pustiul Kzîl-Kum și a ieșit 
pe malurile Amu-Dariei.

Pentru a se crea conducta de 
gaze în pustiu, au trebuit dislo
cate 2,5 milioane de metri cub! 
de nisip.


