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Primăvară
Raid prin citeva gospodării 

colective din raionul Urziceni

upă o Iarnă care pă- 
rea că nu vrea să 
mal plece de pe me
leagurile noastre, 
soarele a Inundat 
din nou ctmpia cu 
razele sale străluci

toare. Cîmpul cunoaște In sfîrșlt 
fiorii primelor zile de primăvară. 
Colectiviștii, care s-au pregătit te
meinic pentru prima campanie a- grlcolă a anului, au pornit cu toate 
forțele lor la munci. Mase largi 
de oameni Impînzesc în aceste 
zile cîmpiile patriei pregătind vii
toarele recolte bogate. Printre cel 
vîrstnicl sînt șl foarte multi tineri. 
Ceva din entuziasmul, hotărîrea ?î 
priceperea eu care lucrează colec« 
tlvlștll din raionul Urziceni în 
aceste zile ale campaniei agricola 
de primăvară vrem să vă prezent 
făm și noi în rtndurile de față.

„De aici vom scoate 
5.000 kg porumb 

boabe la hectar !“
Ieri, la sediul gospodăriei agri

cole colective din Afumați nu era 
nimeni în afară de contabil șl cei 
care se ocupă cu scriptele gospo
dăriei. Toată lumea lucra pe cîmp. 
Colectiviștii au așteptat cu mare 
nerăbdare primele zile bune de 
lucru și cum s-au ivit acestea au ȘÎ pornit la treabă. Ce lucrări se execută în prezent aici ? Multe. Se grăpează ogoarele. (Pînă 
aseară, această lucrare fusese exe
cutată pe mai bine de 100 de 
hectare). S-au însămînfat 15 hec
tare cu mazăre, s-a însămîn|at 
ceapa.

Undeva, pe o tarla de vreo 80 
hectare de teren, am întîlnit un 
mare număr de colectiviști.

— Aici vom însămînfa în curînd 
porumbul din care vrem să obți
nem 5.000 kg boabe la hectar —- 
ne explică tovarășul Anghel Cen- 
CU, unul dintre brigadieri. Terenul 
a fost arat adine încă din toamnă. 
Astăzi, la indicația inginerului a- gronom am împrăștiat pe el îngră- 
șămintele chimice. Cite 300 kg 
de superfosfat ia hectar. In curînd 
o să înceapă însămînțatul și tre

buia să avem terenul pregătit ce 
la carte.

Printre cel care au luat parte 
la această lucrare sînt și foarte 
mulfl tineri. Petre Isărescu, Petre 
Ruse, Tudor Coman, Gheorghe 
Cherclu șl alții sînt numai cîfiva 
dintre tinerii colectiviști care la 
chemarea gospodăriei colective 
de a nu pierde nici o clipă bună 
de lucru au răspuns cu toată în
suflețirea.

Calificativul 
lucrărilor: 

„foarte blne“!
înainte de a ajunge în Cătrănești, nu departe de șosea, pe 

malul unui fir de apă, se află se
rele gospodăriei colective. Oa
meni mulți lucrează în aceste 
zile la pregătirea paturilor calde 
pentru plantarea răsadurilor de 
roșii, ardei, vinete și alte zar
zavaturi. Legumicultura este o 
ramură de producție impor
tantă pentru gospodăria co
lectivă din Cătrunești, care și-a 
propus să obțină în acest an 
de pe cele 40 de hectare de gră
dină un venit de peste 750.000 
lei. lată de ce organizația de bază 
U.T.M. din gospodărie a recoman
dat consiliului de conducere ca sa lucreze la grădină pe cîfiva 
dintre cei mai buni tineri colec
tiviști. Pe Constantin Trifu, pe Tra
ian Chiriță, Ștefan Nicula, Tudor 
Florea și alții.

Munca la grădină Insă e numai 
o parte din activitatea intensă pe 
care o desfășoară colectiviștii din 
Cătrunești în aceste zile. Am aflat 
lucrul ăsta la sediul gospodăriei, 
unde tovarășul Alexandru Bogdan, 
vicepreședintele gospodăriei co
lective, împreună cu inginerul a- gronom Mihai Lia, cu brigadierii 
și șefii celor două brigăzi de trac
toare făceau un scurt bilanț al lu
crărilor agricole din campanie 
care s-au executat pînă acum. 
Notăm aici cîte ceva din acest bi- 
lanț. S-au grăpat 400 hectare ară
turi de toamnă, s-au însămînțat 20 
hectare de mazăre și 70 hectare 
ovăz ; s-au grăpat 60 hectare de 
grîu, s-au pregătit, de asemenea, 
cele 226 hectare teren pe care

în Bărăgan

Tn aceste zile de primăveri, la gospodăria agricolă colectivă din comuna Cătrunești, raionul Urziceni, te desfășoară din plin campania da tnsămtnțărl,
Foto, L CUCU

va începe tn curînd InrKmtnfaful 
sfeclei de zahăr.

Pentru ca lucrările de fnsămtn- 
fere să se execute tn cele mal bune condifil agrotehnice, conducerea gospodăriei l-a numit pe 
cei mai pricepufl colectiviști să 
lucreze pe mașinile de semănat. 
Organizați, de bază U.T.M. din 
gospodărie i-a recomandat pentru această lucrare de răspundere pe utemiștii Ion Dan, Constantin Io- 
ni/ă și pe alfi tineri colectiviști 
dintre cei mal harnici. Hotărîrea 
cu care lucrează aceștia, spiritul 
de răspundere pentru fiece lucrare se vede și din aceea că inginerul 
gospodăriei colective, consiliul de conducere, au notat pînă acum 
toate lucrările executate de ei cu 
calificativul „foarte bine".

Proletari din toate țările, uniți-vă!

înteia
Tinerelului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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Pe rîpele sterpe * 
vii bogate— De ani de zile, pe coasta 

Coșerenilor nu s-a cultivat nimic. 
Aceasta era o rîpă în margineaPETRE GHELMEZ
(Continuare in pap. a l-a)

Muncitor

Miercuri 4 aprilie 1962

Citiți
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Tinerii participă 
cu entuziasm la

Luna 
muncii 

patriotice

Curs pentru 
perfecționarea 
profesională 

a tehnicienilorRecent, Ia Uzinele metalurgice din Sinaia a fost organizat un curs pentru perfecționarea calificării profesionale a tehnicienilor. Materiile care se predau de ingineri cu multă experiență din cadrul uzinei noastre : matematică, mecanică șl desen, rezistența materialelor, organe de mașini și mașini și utilaje noi, sînt deosebit de necesare tinerilor în rezolvarea problemelor pe care le ridică procesul de producție.Majoritatea cursanților sînt tineri absolvenți al Școlii tehnice de pe lingă uzină sau al altor școU medii tehnice și teoretice. Ei frecventează cu regularitate cursul și obțin note bune.Printre fruntașii cursului sînt și tinerii Ana Butoianu, Ligia Barbu, Irina Belu, Radu Oancea și Radu Hoisan.RADU ȘTEFAN 
tehnician 

Uzina metalurgică m Sinaia

Calea Grivlfel din Capitali tnfinerește.Foto i AGERPRES
Fier vccm
oțdăriilor

Adunarea specialiștilor în agricultură din Capitală

* TELEGRAMĂ
Tovarășului KADAR JANOS 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, 

Președintele Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc Ungar

Tovarășului DOBI ISTVAN 
Președintele Consiliului Prezidenjial 

al Republicii Populare UngareBUDAPESTACu prilejul aniversării a 17 ani de la eliberarea Ungariei de sub jugul fascist, în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine, vă transmitem dv. și prin dv. poporului ungar prieten un cald salut tovărășesc Și cordiale felicitări.Datorită muncii sale pline de elan și abnegație, poporul ungar, sub conducerea înțeleaptă a Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, a obținut mari realizări în dezvoltarea economiei și culturii, în construirea vieții sale noi și fericite.Ne bucurăm din toată inima, dragi tovarăși, de succesele pe care le-ați dobîndit în opera de construire a socialismului în țara voastră.> Constatăm cu satisfacție că relațiile de prietenie și colaje borare romîno-ungare se dezvoltă continuu șl multilateral spre binele ambelor noastre țări și al marii comunități a țărilor socialiste.Vizita din anul trecut a delegației de partid și guvernamentale a Republicii Populare Romîne în Republica Populară Ungară a prilejuit o nouă și puternică manifestare a unității și prieteniei trainice dintre popoarele romîn și ungar. Hotărî- rile adoptate în comun în timpul vizitei se realizează _ cu succes, constituind un aport însemnat la dezvoltarea legăturilor de prietenie și colaborare rodnică dintre Republica Populară Romînă și Republica Populară Ungară.Antrenate într-o vastă muncă de construcție pașnică, Republica Populară Romînă și Republica Populară Ungară, în strînsă alianță cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste, militează cu perseverență pentru realizarea dezarmării generale și totale, lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial, pentru triumful politicii de coexistență pașnică în relațiile internaționale, în scopul asigurării unei păci trainice în lume.în această zi de mare sărbătoare vă urăm dv. și poporului ungar noi și mari succese în desăvîrșirea construcției socialiste în Republica Populară Ungară prietenă.GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare RomîneION GHEORGHE MAURERPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

„Să valorificăm fiecare bucată da metal vechi" — este lozinca cere mobilizează sute de mii de oameni ai mundl din întreprinderi, unități socialiste ala agriculturii, instituții, școli și facultăți, în acțiunea de strângerea fierului vechi pentru a sprijini întrecerea siderurgiștilor de a produce mal mult oțeL Numai In ultimele două zile pe rampele oțelăriilor de la Hunedoara, Reșița și Oțelul Roșu s-au descărcat peste 3.000 de tona fier vechi trimis din diferita regiuni ale țării. Tinerii din schelele petrolifera da pa .Valea Prahovei, de exemplu, au trimis oțelăriilor Hunedoarei în acest an 300 tone fier vechi, iar cei din rafinăriile regiunii Ploiești peste 140 tone. Colectivul atelierelor da material rulant din Cluj a trimis de asemenea tn acest an oțe- larilor de la Hunedoara și Reșița peste 1.000 tona de fier yechi.De la începutul anului șl pînă acum, oamenii muncii din întreaga țară au strîns și predat oțelarilor peste 236.000 tone de fier vechi cu care se poate realiza o cantitate a- proape dublă de oțel.(Agerpres)

Pa ogoarele fără haturi) acolo unda se hotărăște soarta recoltei, se află și trebuia să se afle în primele rînduri șl specialistul din agricultură, chemat să-și pună toată priceperea și pasiunea în slujba înfloririi agriculturii socialiste.Acestei nobila chemări au înțeles să-i răspundă și sutele de ingineri agronomi, zoo- tehnicieni, mecanizatori, medici veterinari, care în mo- mentul de față lucrează la Ministerul Agriculturii șl la alte ministere, instituții centrale șl de învățămînt superior <Iln Capitală.Adunați, luni după-amlază, tn aula universității bucureș- tene, ei și-au manifestat cu deosebită însuflețire hotărîrea de a lucra nemijlocit în gospodăriile colective, de a le ajuta tn întărirea lor econo- mlco-organlzatorică, tn executarea lucrărilor de primăvară Ia un înalt nivel calitativ.La adunare au luat parte tovarășii Nicolae Ceaușeecu membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., secretar al C.C. al P.M.R., Alexandru Moghloroș, membru al Biroului Politic al C-C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ion Cozma, ministrul Agriculturii.Adunarea a fost deschisă de tov. Florian Dănălache, membru al C.C. al P.M.R- prim- secretar al Comitetului orășenesc București al P.M.R.întîmplnat cu puternice a- plauze a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.încheierea colectivizării a- griculturil — a spus printre altele vorbitorul — creează condiții minunate pentru ca sarcinile puse de Congresul al III-lea al partidului nostru privind creșterea producției agricole, vegetale șl animale,

să fie îndeplinite. în cel a- proapa doi ani care au trecut de la Congres, noi am obținut rezultate de seamă în creșterea producției a- gricole. Anul trecut cu toata condițiile nefavorabile din unele regiuni, gospodăriile colective au realizat în medie pa țară la grîu 1.400 kg șl la porumb peste 2.000 kg la hec-

toate posibilitățile ca sarcinile puse de partid să tie realizate cu succes. Rezultatele obținute de gospodăriile noastre colective arată că partidul nostru* guvernul, au acordat în permanență o atenție deosebită creșterii continue a producției agricole.Vorbitorul a subliniat în continuare ajutorul prețios pe

lie colectiva în activitatea lor. Acum, prin terminarea colectivizării agriculturii s-au creat condiții noi. Conducerea agriculturii socialiste, îndrumarea gospodăriilor colective mari, cu 1000-1500, 2000 șl unele chiar cu 3000 și peste 3000 hectare, cer prezența nemijlocită a Inginerului agronom, a zootehnicianulul, a medicului
Comitetului Central

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-DejNoi, inginerii agronomi, zootehnicienl, mecanizatori, medici veterinari din Minixtomi Agriculturii, alte ministere șl instituții oen- trale și de tnvățăznlnt superior din Capitală răspundem cu toi entuziasmul la chemarea partidului de a lucra nemijlocit in agricultură, aoolo unde se hotărăște soarta recoltei. Ne dăm seama că locul nostru este pe ogoare, alături de harnica noastră țărănime colectivistă.Sîntem hotăriți să nu precupețim nici un efort, să punem toate cunoștințele șl priceperea noastră In slujba întăririi eeonomico- organlzatorioe a gospodăriilor agricole colective, oontribulnd astfel la îndeplinirea sarcinilor trasate de cel de-al III-lea Congres al Partidului Muncitoreso Romîn. Nu există mulțumire mai mare pentru un specialist în

agriculturi dectt aceea de a vedea cum cunoștințele sale, dobîndito în anii de studii, ajută pe ooleetiviștl să smulgă pămîntulul roade tot mai bogate.Chemăm pe toți specialiștii agriooll din întreaga țari, oare nu lucrează direct în producție, să meargă alături de noi. astfel ca prin eforturi comune să contribuim la creșterea necontenită a producției agricole. Pentru fiecare dintre noi să fie un titlu de mindrie ca gospodăria colectivă în care va lucra să devină fruntașă, să obțină mari producții de cereale, came, lapte, legume și fructe.Ne angajăm să muncim cu toată dragostea șl slrguința pentru continua Înflorire a agriculturii noastre socialiste.Trăiască Partidul Muncitoreso Romîn I

Pentru desemnarea | 
de invitați la sesiunea 

extraordinară 
a Marii Adunări Naționale |

tar, ceea ce arată ce mari posibilități există în gospodăriile colective pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de partid. In ultimii ani, în oondițiile desfășurării pe front larg a procesului de colectivizare a agriculturii, a crescut de asemenea numărul animalelor — al bovinelor, ca și al oilor, porcilor, ceea ce dovedește că și în sectorul zootehnic există

care l-au dat gospodăriilor colective miile de ingineri agronomi și zootehnicienl, aportul lor de seamă la obținerea succeselor de pînă acum în creșterea producției agricole. De asemenea, lucrătorii din institutele de cercetări agricole au obținut în ultimii ani rezultata însemnate șl au ajutat în mod deosebit gospodări-

veterinar tn gospodăria colectivă. Numai îndrumarea prin circulări sau mergind dineînd în cînd tn gospodăriile colective nu e suficientă. Pentru introducerea tn agricultură a metodelor celor mai avansate ale științei agricole, este nevoie ca inginerul agronom să fie tn gospodăria colectivă, la fața locului, acolo unde se

hotărăște soarta producției, a- colo unde putem obține grîu mai mult, porumb mai mult, unde putem crește animale mai multe, cu productivitate mai mare. Succesele acelor gospodării colective în care au lucrat nemijlocit specialiști arată cît de necesar este ca fiecare gospodărie colectiv^ să aibă în mijlocul ei cel puțin Un inginer agronom.De aceea, conducerea partidului, analizînd sarcinile care ne stau în față, posibilitățile pe care le avem, numărul de cadre — ingineri, zootehnicienl, medici veterinari, mecanizatori — a stabilit că e necesar să fie luate o serie de măsuri pentru îmbunătățirea conducerii și îndrumării agriculturii socialiste. Mulți dintre dv. veți participa la dezbaterea acestor măsuri, pentru a vă spune părerea asupra lor, a- supra felului cum vor fi a- plicate. Pînă atunci, considerăm necesar ca, încă în campania de primăvară, să asigurăm prezența în fiecare gospodărie colectivă a unui inginer agronom care în săptămî- nile imediat următoare să lucreze nemijlocit acolo. De la centrele de regiuni marea majoritate a inginerilor și zootehnicienilor au și sosit în gospodăriile colective. Forțele existente în regiuni nu acoperă însă necesitățile. De a- ceea, ne-am gîndit să facem apel la inginerii agronomi, zootehnicienii, medicii veterinari din organele centrale și, desigur, în primul rînd de la Ministerul Agriculturii și întreprinderile sau instituțiile subordonate lui. frumos pentru
(Continuare în
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Adunări entuziaste 
în întreaga fără

La Uzinele „23 August" 
din Capitală

La Uzinele „23 August" din Capitală a avut loc mărfi după-amia- ză o adunare la care au luat parte peste 3.000 de muncitori, ingineri și tehnicieni. Cu acest prilej au fost desemnafi reprezentanții uzinelor care vor lua parte la lucrările sesiunii Marii Adunări Nafio- nale.Propunerile făcute au fost sus- finute de numeroși vorbitori. In cuvîntul lor, sudorul Mihai Demici, ajustorul Marin Șerban, maistrul cazangiu Tănase Alecu, turnătorul Marin Ivan și ceilalfi vorbitori și-au exprimat bucuria pentru cinstea ce s-a făcut uzinelor lor de a-și trimite reprezentanfi la sesiunea Marii Adunări Nafionale.Muncitorii Uzinelor „23 August"

nu-și vor crufa eforturile lor pentru a livra fabricilor constructoare de mașini agricole motoarele și utilajele necesare înzestrării agriculturii cu tot mai multe mașini agricole.Adunarea a desemnat ca invitafi la sesiune pe tovarășii Aurel Bozgan, directorul general al Uzinelor „23 August", Ion Maier, strungar fruntaș, Florian Păunescu, secretarul comitetului de partid al acestor uzine, Ion Răduf, șeful serviciului proiectări, Ion Cristea, turnător fruntaș, Petru Turcu, șeful seefiei motoare, llie Bituleanu, a- justor, Constantin Vrînceanu, lăcătuș, Anghel Stoica, sudor, și Va- sile Jurcă, șeful seefiei forjă.(Agerpres)

La G.A.Ce Mărtinești, raionul Focșani
La 2 aprilie a avut 

loc adunarea generală 
a colectiviștilor din 
comuna Mărtinești, ra
ionul Focșani, adunare 
în care au ales repre
zentantul lor la sesiu
nea Marii Adunări Na
ționale. Colectiviștii au 
acordat această înaltă

cinste președintelui 
gospodăriei colective, 

în anul care a tre
cut, colectiviștii din a- 
ceastă gospodărie au 
reușit ca prin munca 
depusă să ridice fon
dul de bază al gospo
dăriei lor la peste 
3.500.000 lei. De ase

menea, valoarea zilei- 
muncă s-a ridicat la 
32 lei. în acest an co
lectiviștii au planuri 
mari. Ei vor construi 
două grajduri a 80 ca
pete, o maternitate a 
400 capete, precum și 
o hală pentru 10.000 
de păsări.

Despre aceste succe
se au vorbit în adu
nare colectiviștii Flo
rea Nițu, Chipăilă Ne- 
goiță, Ștefănache Nico
lae, Matei Bănică, pre-T. OANCEA

(Continuare în pag. a 2-a)

La G.A.C. Zmeura, regiunea Argeș
In comuna Zmeura, regiunea Argeș, oamenii au pus temelia gospodăriei colective abia cu vreo două luni în urmă. Cele aproape 700 de familii stâpî- nesc peste 1.200 de ha de teren. Deși sînt la primii lor pași de muncă în comun, colectiviștii

se dovedesc oameni destoinici. In aceste zile însorite de primăvară gospodăria este în- tr-un freamăt continuu. Oamenii pregătesc terenul pentru cultivarea a 375 ha cu porumb, Insămînțează cartofii, ovăzul șl mazărea. Pentru a
face toate aceste lucrări la timp ei folosesc din plin atelajele proprietate obștească. Pe cele 32 de ha de livadă se face tăierea coroanelor laN. BARBU
(Continuare in pag. a 2-a)

La cercul de artă plastică al Școlii populare de artă din Ploiești



Locul agronomului - pe ogoare!
(Urmare din pag l-a)de zile au Învățat cum să smulgă pămîntului roade mai mari — a spus în continuare vorbitorul — decît să pună în valoare ceea ce au Învățat ? Se poate oare mîndri un inginer agronom că s-a ocupat numai cu întocmirea de circulari și referate? Care țăran îl va lăuda pentru aceste referate? Dar oricare inginer agronom, dacă va ajuta să se obțină cu 100—200 kg mai mult la hectar, va merita dragostea și recunoștința țărănimii colectiviste, a partidului și a guvernului — și la aceasta vă chemăm, tovarăși!Unii ar putea să spună: „Da, dar vedeți că la țară trebuie să mal umbli prin noroi*... Da, e adevărat E noroi la țară, dar noi considerăm că cei care au hotărît să Învețe agronomia, au știut de la început că vor merge la sate să ajute la creșterea producției. Locul inginerului agronom este in gospodăria colectivă, alături de minunata noastră țărănime colectivistă care muncește pentru a realiza sarcina pusă de partid de a crea un belșug de produse agroalimentare.Tovarășul N. Ceaușescu s-a referit în continuare la preocuparea conducerii partidului și a guvernului de a se crea condițiile materiale corespunzătoare pentru specialiștii care vor lucra în gospodăriile colective, încît aceștia să poată munci fără grijă, copiii lor să aibă asigurate posibilități de învățătură etc.Mulți dintre dv. ați participat în perioada de terminare a colectivizării la organizarea muncii în gospodăriile colective, la pregătirile pentru campania de însămințări. Multora vă sînt 'familiare problemele pe care le ridică activitatea în aceste unități. Mai sînt unii dintre dv. care nu au fost în perioada aceasta la sate. Considerăm însă că pentru dv. nu sînt probleme necunoscute și ușor veți reuși să stabiliți ce este de făcut și să continuați munca începută de tovarășii care au fost înaintea dv., pentru că în toate gospodăriile colective s-au întocmit planurile de producție cu participarea nemijlocită a unor ingineri agronomi. Dv. trebuie să ajutați înainte de toate la organizarea însă- mînțărilor, a muncilor de primăvară, care sînt hotăritoare pentru, ca să avem o recoltă bună.Conducerea partidului, primul său secretar, tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej — a spus în încheiere vorbitorul — își exprimă convingerea că inginerii agronomi, zooteh- nicienii, medicii veterinari, mc canizatorii, vor munci in așa fel incit să merite încrederea pe care partidul, guvernul, poporul muncitor și-o pun In ei, vor contribui ca in anul acesta, primul an după terminarea colectivizării, să avem o recoltă îmbelșugată.

Au luat apoi cuvintul numeroși specialiști care și-au exprimat hotărirea de a pleca în gospodăriile colect.ve pentru a desfășura o activitate rodnică, alături de harnica țărănime colectiv.stăO bucată de vreme nu am mai lucrat pe ogoare — a spus ing. C. Șomăcescu. de la Sfatul popular al Capitalei. Răspunzînd chemării partidului, voi merge eu toată dragostea într-o gospodărie colectivă. Consider că și colegii mei vor răspunde cu a- ceeași însuflețire acestei chemări. Nu există datorie mai înaltă și mai frumoasă pentru un specialist In agricultură. ca aceea de a sprijini pe colectiviști în lupta pentru mărirea producției, pentru dezvoltarea agriculturii socialiste.Colectivizarea agriculturii pune în fața cadrelor de ingineri agronomi, zootehni- cieni și medici veterinari sarcini deosebit de importante — a spus în cuvintul său ing. Gh. Marin de la Întreprinderea horticolă „1 Mai" a Sfatului popular al Capitalei. Din gospodăriile mici, individuale, în care nu se putea lucra mecanizat și nu se aplicau regulile unei agrotehnici superioare, s-au format astăzi gospodării mari în care se pot aplica toate cuceririle științei și tehnicii în acest domeniu. In gospodăria unde voi pleca voi munci cu toate forțele, pentru a ajuta pe colectiviști în lupta pentru sporirea recoltei.Referindu-se la sarcinile de mare cinste și răspundere care revin specialiștilor din agricultură, o dată cu încheierea procesului de colectivizare, ing. Șt. Dinu de la Ministerul Agriculturii a spus: Ca inginer agronom mi-am dat seama că locul meu este acolo unde se hotărăște soarta producției și de aceea am cerut să fiu trimis să muncesc lntr-o gospodărie colectivă. Mă angajez să depun toate eforturile pentru a contribui la ridicarea gospodăriei în care voi lucra la nivelul gospodăriilor fruntașe.La tribună a urcat apoi ing. Maria lamandi, de la întreprinderea „Fructexport". Cred că majoritatea celor care se află în sală - a spus ea - au mers în această primăvară în mijlocul colectiviștilor pentru a ajuta la întărirea eco- nomico-organizatorică a gospodăriilor. Cu toții ne-am dat seama cît de necesară este 

acolo, la locul de producție, prezența noastră, a inginerilor. Aș vrea să vă dau un exemplu. Am fost repartizată în raionul Făgăraș, unde am ajutat la întocmirea planurilor de producție a trei gospodării nou înființate. La fiecare gospodărie colectiviștii m-au rugat să rămin în mijlocul lor. M-am hotărît să mă Întorc, să ajut cu toată dragostea munca colectiviștilor. A- cesta este răspunsul meu la chemarea partidului de a lucra direct în producție.Urmfnd la cuvtnt. ing. Ion Tablan, de la Institutul de cercetări chimice al Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei, a arătat că, împreună cu o serie de chi- miști, a realizat felurite sortimente de îngrășăminte 

Aspect *• a K-’-rw mecp-rior lynArl dm Cățeiinecesare sporirii producției la hectar. îmi dau insă —— i— a spus el — că noi. specialiștii in agricultură, rirnem mai de folos dacă vom hxn nemijlocit acolo unde se oiț-t recoltele. Răspund dm toesă inima chemării parucc.Ca și dv. toți — a spus ing. ștefan Gavriloin de ia Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini — am test acum mai bine de o hună în regiunea Suceava unde am sprijinit activitatea de început a unei gospccâru nou înființate. Toată atenția colectiviștilor era îndreptată spre inginerul *- gronom. Gospodărire entetcontinuare de apr.;ussl permanent al spms'is—Cue in agrv-dicațiile lui. La tata locuim mi-am dat seama mai bme cît de necesari sînt inginerii agronomi gospodăriilor colective. Iată de ce eu și alți colegi ai mei am hotărît să ple- căm in mijlocul colectiviștilor, să-i ajutăm direct, în așa fel incit să putem spune cu satisfacție că în recoltele tot mai bogate pe care le vor obține este și o parte din munca noastră.In cuvintul său, ing. Ion Popescu, de la Ministerul A- griculturii, a arătat: Sintem hotărlți să mergem în gospodăriile colective și să le sprijinim astfel incit din primul an după încheierea colectivizării agriculturii, producția a- gricolă să sporească. în agricultură sînt mari rezerve pentru creșterea producției agricole. Prin activitatea noastră putem contribui la valorificarea acestor rezerve.A luat apoi cuvintul ing. Doina Roman de la catedra de științe agricole a Institutului pedagogic de 3 ani. In acest moment de o deosebită însemnătate pentru agricultura noastră — a spus vorbitoarea— vreau să particip activ la consolidarea economică a gospodăriilor colective, contribuind prin aceasta la îmbinarea mai strînsă a pregătirii teoretice cu activitatea practică. In gospodăria agricolă colectivă unde voi merge, voi depune toate eforturile pentru aplicarea agrotehnicii înaintate. pentru obținerea unor producții mari.Fac parte din generația inginerilor agronomi care au absolvit facultatea în anii regimului democrat-popular și sint conștient că, dacă n-ar fi fost regimul nostru, n-aș fi putut să devin inginer agronom, a spus ing. Livîu Moldovan, de la Ministerul Agriculturii. Menirea noastră este de a munci pe ogoare, de a sprijini gospodăriile colective în obținerea de producții mari la hectar, contribuind astfel la continua creștere a nivelului de trai al oamenilor muncii.Luînd în continuare cuvîn- tul, ing. Ion Berceanu, de la Ministerul Agriculturii, și-a exprimat bucuria că va avea prilejul să lucreze într-o gospodărie colectivă. Noi, agronomii, am învățat această meserie nu pentru a lucra în birouri. Cea mai mare satisfacție a mea va fi atunci cînd roadele muncii mele se vor vedea în acelea ale colectiviștilor, atunci cînd hambarele gospodăriei unde voi lucra vor fi pline cu grîu și porumb.Consfătuirea pe țară a țăranilor colectiviști a adresat un apel călduros Inginerilor agronomi de a pleca să lucreze în gospodării colective, de a fi în fruntea luptei pentru obținerea unor recolte tot mai mari — a arătat ing. Emil Lemnaru, de la Ministerul Agriculturii. Exprimîndu-mi hotărlrea dea pleca să lucrez în agricultură, ca inginer hortiviticol, sînt convins că voi putea să aplic mai bine în practică cunoștin

țele dobîndite în anii de facultate, să aduc o contribuție mai mare la creșterea producției de legume și fructe.Faptul că mergem să traducem în viață ceea ce am învățat, să participăm direct la procesul producției agricole, bucură pe fiecare dintre a- gronomii care se află aici — a spus ing. Haralamb Popescu, de la întreprinderea horticolă „1 Mai‘. Chemarea ca fiecare agronom să-și arate vrednicia, lucrînd nemijlocit în gospodăriile colective, ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să trecem direct in prima linie. pe frontul pîinii. al cărnii și al laptelui, al fructelor și al legumelor, să contribuim astfel nemijlocit la creșterea bunăstării poporului.A urcat apoi la tribună

an. at >*-
duețss *r --. i-npozauu.*—- vă L rețsri-za'-la cuviatui său, ing. Are- tina Teodori*, de ia Agioexport, a spus : Ca inginer agronom doresc să lucrez nemijlocit in agricultură și sint botărită să nu precupețesc nici un efori pentru traducerea în viață a politicii pari - dului și guvernului de dezvoltare continuă a agriculturii noastre. In cadrul gospodăriei colective unde voi fi repartizată, voi lupta să obțin printre cele mai mari producții de griu și porumb din raionul respectiv.Referindu-se la munca desfășurată în urmă cu o lună la o gospodărie colectivă tină- ră, ing. Za’naria Columb, de la Ministerul Industriei Alimentare, a «pus printre altele: Temerea mea că lipsa de experiență practică iml va crea greutăți a dispărut de îndată ce m-am întîlnlt cu colectiviștii care m-au înconjurat cu dragoste, m-au sprijinit în muncă. Am fost primit bine și cu multă căldură, m-am simțit emoționat cînd tovarășii din consiliul de conducere mi-au propus să ră- mîn în gospodărie. Și le-am promis că în orice caz mă voi întoarce alături de colectiviști. Nu am uitat cuvintul dat și am hotărît, atit eu cît și soția mea, care este inginer a- gronom, să lucrăm direct pe ogoare.Luînd cuvintul, ing. Victor Bratu, din Ministerul Agriculturii, a spus printre altele: Odată cu terminarea colectivizării agriculturii am pășit ferm spre o agricultură care nu se mulțumește cu producții mici. Inginerul agronom, educat de partidul nostru, are un rol hotărîtor în lupta pentru obținerea unor producții agricole tot mai mari, pentru îndrumarea țărănimii colectiviite în cunoașterea și aplicarea regulilor agrozootehnice. Plecăm în agricultură hotărițl să arătăm că inginerii agronomi sînt bine pregătiți, că prezența lor se va face simțită prin producțiile agricole mari pe care le vor obține gospodăriile colective.Am lucrat mai mulți ani într-o gospodărie colectivă — a arătat în cuvintul său Nlstor Dănciulesou, medic veterinar la Ministerul Agriculturii. Timpul petrecut aici a reprezentat o perioadă de muncă intensă dar și de satisfacții. Am trăit alături de colectiviști bucuriile primelor succese, mulțumirea că viața lor devine tot mai îmbelșugată. Sînt fericit că, împreună cu soția mea, care este inginer zootehnic, ne vom întoarce în mijlocul colectiviștilor.Locul firesc al inginerului agronom este pe ogoare, a spus ing. Dumitru Frăsie, din Ministerul Agriculturii. Gospodăriile colective nou înființate trebuie îndrumate în procesul muncii pentru a obține de la bun început re- 

col te mari. Răspund cu entuziasm chemării partidului nostru iubit și sînt ferm convins că, împreună cu colectiviștii gospodăriei în care voi fi repartizat, ne vom achita cu cinste de sarcinile de răspundere ce revin astăzi tuturor oamenilor muncii din agricultură.Lucrez la Sfatul popular al Capitalei, la amenajarea spațiilor verzi ale orașului — a arătat ing. Grigore Atanaslu. Este o meserie frumoasă. Insă la ora actuală important este ca și eu să aduc o contribuție la înflorirea agriculturii colectivizate. Adunarea de astă seară îmi aduce aminte de o adunare de acum 14 ani cînd, student fiind la facultatea de agronomie, am răspuns, alături de colegii mei, la 

chemarea ce a lucra pe șan- tlend de la Salva Vîțeu. Xe-am propus să lăsăm că faptele să vorbească despre rex la întoarcerea de pe șaetier. Si au vorbit. Cred că recoltele pe care le vom cațrne vor arăta cei mai bine cu care răspundem acum, cînd partidul ne cheamă să munciră ahturi da1^*. Îmi Maria. de U SJLT. CMrociria. după ce a arâ:*x că țos&odăna africoiâ coîec- tivă eri» aderăraiul laboratorLa kac-l de producț*e. pe o> csare. fie cpecu.. car» să lalr-.Tie. să spri- ; jae crusca eo*Acrea eru ruu— coc.: să surstiriu roade eă aeas boța^.cz pe xrex în acxs&si. ur ăe 2 m ;~u=să:zie 1b- 
ctm ca aszsierx la âzrGErxnx ^Nîcxâae Bâkescu” din Bucuxmu» > W® Opresc*. Consider că esie necesar să plecăm pentru a lu- era iu gospodăriile colective, pentru a contribui la dezvoltarea multilaterală a agriculturii. Acolo unde voi lucra, voi sprijini pe colectiviști cu toată capacitatea mea pentr- obținerea de producții mari.A luat apoi cuvintul in*. Ion Bolocan de la Centrocoop. care a spus printre altele: Sint conștient de necesitatea unei îndrumări tehnice de specialitate, de zi cu zi, a noilor gospodării înființate pe tot întinsul țării. Chem la întrecere pe toți inginerii agronomi plecați în agricultură din cadrul Centrocoop, ca în unitățile agricole socialiste unde vom lucra să contribuim la terminarea cit mai grabnică a campaniei de însămînțâri din această primăvară.Sînt imul dintre absolvenții primelor serii ale facultății de zootehnie, creată în anii puterii populare, a arătat inginerul Ion Nițescu. In ultimii ani am lucrat în cadrul Direcției producției animale din Ministerul Agriculturii Mer- gînd pe teren, în numeroase gospodării colective, mi-am dat seama că acolo noi putem contribui la rezolvarea multor probleme, că prin crearea fermelor mari de animale în G.A.C. ne putem pune mai bine în valoare cunoștințele dobîndite. Sînt convins că inginerii agronomi și zootehnicienii vor răspunde cu dragă inimă chemării partidului de a merge să lucreze în agricultură.A luat apoi cuvîntul tovarășul Alexandru Moghioroș.Țin să vă spun cu toată sinceritatea — a spus vorbitorul — că cuvîntările rostite aici de cei 24 tovarăși și tovarășe ne-au emoționat. De ce ? Pentru felul cald, hotărît în care ei și-au manifestat dorința de a pleca în marea bătălie care așteaptă anul acesta țărănimea noastră muncitoare, pe specialiștii noștri care lucrează în agricultură, în vederea înfăptuirii obiectivelor mărețe stabilite de Congresul al m-lea al partidului nostru.Subliniind că sarcina terminării colectivizării agriculturii, trasată de Congres, a fost îndeplinită înainte de termen, vorbitorul a arătat că organizarea, conducerea marii gospodării socialiste nu se pot concepe decît pe baze științifice, pe baza metodelor celor mai avansate, pe baza 

experienței înaintate a altor țări socialiste, în primul rînd a Uniunii Sovietice, pe baza experienței celor care realizează cea mai înaltă produc- ție pe unitatea de suprafață și cu preț de cost scăzut. Multe din gospodăriile noastre colective au obținut rezultate excepțional de frumoase. Noi aVem gospodării care au atins și unele chiar au depășit obiectivele stabilite de partidul nostru atît în ce privește producția de grîu și porumb hectar cît și în ce privește producția animală, dar numărul acestora este încă mic.Milioanele de gospodării țărănești sînt acum unite în- tr-o mare familie socialistă. Avem o armată de specialiști. O mare parte din aceștia dispun de o experiență practică apreciabilă. Agronomii noștri sînt oameni bine pregătiți, își ridică an de an calificarea, își însușesc cuceririle științei și tehnicii avansate.în anii colectivizării — a spus în continuare tovarășul Moghioroș — în țara noastră a avut loc un proces permanent de creștere a producției agricole; teoria că în perioada de colectivizare este inevitabilă scăderea producției agricole vegetale și animale a fost dezmințită de viață. La noi producția medie la hectar nu a scăzut, ci a crescut; numărul vitelor nu a scăzut, ci a crescut; a crescut și productivitatea lor.Anul acesta este primul an cînd pornim la o campanie de însămințări de primăvara în condițiile terminării colectivizării. Eu cred că tovarășii care au vorbit aici în fața dv. au vorbit cu asentimentul dv., au exprimat gîndurile șî .dorințele dv. La ora actuală în toată țara majoritatea covîr- șitoare a inginerilor și specialiștilor noștri au luat aceeași poziție pe care ați luat-o și dv. aici în campania de primăvară care ne așteaptă, vom pomi la muncă mult mai pregătiți. mai înarmați ca orieînd. Ca 11.000 ingineri, care vor ocupa posturi de comandă în lupta pentru sporirea produc- •;ei agricole, nu vor exista piedici, greutăți care să nu poată fi învinse. Este bine să știți că ne așteaptă o muncă încordată. în special pe toți cei care merg în gospodăriile colective și gospodăriile agricole de stat. De ce ? Pentru că anul acesta primăvara a venit mai lîrziu. Avem de făcut a- rături de primăvară pe o suprafață de peste 2.400.000 ha. Avem de insâmînțat 6 milioane ha. Partidul nostru încredințează agronomilor. zooteh- saecanizawrikjr. marea sarcină de a organiza procesul de productie agricoU pe întreaga gospoci me irgaenzzrea pcTE-rd de la bedgâri. Va cerem. torarijt. ca *-Mtâ cap»- ritatee vzatstii. toate cunof- ttxțeie F puterea voastră de CTgrcâ să le puneți în slujba cauze mari a ridicării agriculturii noastre socialiste, a îndeplinirii sarcinii trasate de partid de a produce o cantitate cit mai mare de produse axroalimentare pentru aprovizionarea populației, pentru a pune materii prime la dispo- x_pa industriei socialiste. Vă cerem ca insușindu-vă bine toate problemele agriculturii noastre, conducînd bine, să ocr.tribuiți la ridicarea producției agricole în toate ramurile la nivelul țărilor celor mai avansate. Avem pentru a- ceasta baza materiala. Crește mereu numărul mașinilor a- gricole, Muncitorii de la uzinele de tractoare și de la alte uzine lucrează pentru a da un tractor mal puternic decît pini acum An de an vor crește cantitățile de îngrășăminte chimice complexe. Partidul nostru a luat o serie de măsuri pentru a ridica și sectorul zootehnic. Acum, cînd dv. veți munci în gospodăriile colective, aplicarea tuturor a- cestor măsuri va fi în mîinile unor gospodari pricepuți, calificați. Vreau să vă transmit în numele CC. al partidului și personal în numele tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej, urări de sănătate, putere de muncă și succes în nobila dv. misiune. (Aplauze îndelungi, urale).
★în încheierea adunării a luat cuvîntul tovarășul Nico- lae Ceaușescu care a spus :Sînteți aici membri și nemembri de partid. Desigur că datoria comunistului este să răspundă la chemarea partidului, sa meargă unde este trimis de partid. Comitetul Central al partidului nostru vă consideră pe toți, chiar pe cei fără de partid, ca soldați ai partidului. Apreciem pe fiecare după munca sa, după rezultatele obținute. Fiecare să muncească cu toată conștiința, cu toată forța sa, pentru dezvoltarea agriculturii, pentru binele patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice, 

îndelungate).Adunarea a luat sfîrșit într-o atmosferă de mare entuziasm. în aplauzele puternice ale asistenței s-a hotărît trimiterea unei telegrame adresate C.C. al P.M.R., tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. Asistența, în picioare, a ovaționat îndelung pentru Partidul Muncitoresc Romîn și Comitetul său Central, pentru noi succese în înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare a agriculturii, de ridicare continuă a bunăstării oamenilor muncii.

Sosirea în Capitală a delegației 
de activiști ai P. M. R.

care a vizitat Uniunea SovieticăMarți dimineață s-a înapoiat în Capitală, venind de la Moscova, delegația de activiști ai Partidului Muncitoresc Romîn, condusă de tov. Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.M.R., care a făcut o vizită în Uniunea Sovietică pentru a studia experiența organizațiilor P.C.U.S.La sosire pe aeroportul Bă-Ministrul Afacerilor Externe al R. P. Romine s-a întors de la GenevaMarți seara s-a înapoiat în Capitală Corneliu Mănescu, ministrul Afacerilor Externe, conducătorul delegației R.P. Romîne la lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare.La sosire, pe aeroportul Bă- neasa, au fost prezenți tovarășii Alexandru Bîrlâdeanu, vicepreședinte al Consiliului
Adunări entuziaste 

în întreaga țară
La G. A. C. Măriinești, 

raionul Focșani
(Urmare din pag. I-a)

cum și Baciu Gi.zorghe, secretar 
al organizației și Matei
Nicolae, tînăr îngrijitor de ani
male. Ei au arătat că președin
tele Staicu Nicolae, decorai cu 
„Medalia Muncii” la Consfătui
rea pe țară a țăranilor colecti
viști, merită pe deplin să re pre 
zinte la Sesiunea Marii Adunări 
Naționale colectiviștii din co
muna Mărtinești.

Hărnicia lui, munca lui neo
bosită pentru continua consoli
dare economico-organizatorică a 
gospodăriei colective, a făcut ca 
el să se bucure de încrederea 
tuturor țăranilor Colectiviști din 
comună, care l-au propus să 
participe ca invitat la sesiunea 
Marii Adunări Naționale, care 
va avea loc în cursul lunii aces
teia.

La G. A. C Zmeura, 
regiunea Argeș

(Urmare din pag. l-a)pomi, la grădina de legume se sădesc răsadurile. S-a lucrat și duminica.în această zi, noii colectiviști au întrerupt pentru puțin timp treburile, întrunindu-se într-o adunare generală pentru a desemna delegatul la aprep-ata «s une a Marii A- Xatmale. Aeeas.â cinste i s-a făcui tov. Marin Dumitrache. președintele gospodinei. Abia trecut de prima tinerețe, președintele «e

Folo: E. POPPER
Primăvară în Bărăgan

(Urmare din pag. I-a)

satului și atit. Ei bine, în primă
vara aceasta noi executăm aici 
terase pe care vom planta aproa
pe trei hectare de viță de vie no
bilă — ne explică tovarășul Ni
colae Micșan, președintele gospo
dăriei agricole colective din co
muna Coșereni.

Intr-adevăr, la marginea satu
lui, pe coastele abrupte care n-au 
produs nimic atîta amar de vreme, 
colectiviștii muncesc cu însuflețire. 
Sînt peste 500 de oameni. Dintre 
aceștia, aproape jumătate sînt ti
neri. Cu o seară mai înainte, Ni
colae I. Nicolae, secretarul comite
tului U.T.M. din gospodăria agri
colă colectivă și ceilalți membri ai comitetului U.T.M. au stat de 
vorbă aproape cu fiecare tînăr în 
parte.

— Să veniji mîine pe coastă cu 
cîte o sapă sau o casma la voi. 
începe terasarea I

— Venim I
La ultima adunare generală a 

organizației de .bază U.T.M., cînd 
tinerii colectiviști au discutat pla
nul lor de muncă în campania de 
primăvară, au hotărît ca nici unul 
să nu lipsească nici o zi de la 
lucru în gospodăria colectivă. 
Și iată-i acuma prezenfi cu toții 
la muncă.

Seara, la sediul gospodăriei a- gricole colective este „ședință de 
pldn“. Iau parte : președintele 
gospodăriei colective, inginerul a- 
gronom Gheorghe Filipovici, cei 
10 brigadieri de cîmp, șeful bri
găzii de tractoare, brigadierul de 

neasa, delegația a fost întîm- pinată de tov. Nicolae Ceaușescu, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.R., de membri ai C.C. al P.M.R. și activiști de partid.Au fost de față I. K. Je- galin, ambasadorul Uniunii Sovietice la București și membri ai Ambasadei.(Agerpres)

de Miniștri, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Voinea Marinescu și Aurel Vijoli — miniștri, reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și alte persoane oficiale.A fost de față Emile Bi- sang, ministrul Elveției la București. (Agerpres)

bucură de multi) stimă din partea colectiviștilor, este un bun organizator al muncii.în cuvîntul său, brigadierul de cîmp Ion Marinescu a arătat că împreună cu toți colectiviștii din brigada sa în care lucrează și mulți tineri va a- plica toate regulile agrotehnice pentru ca producțiile de grîu și porumb planificate să fie depășite cu cel puțin 200 kg și respectiv 400 kg în medie la ha.Alți vorbitori au subliniat importanța sectorului zootehnic a cărui bază colectiviștii o pun încă din acest an prin cumpărarea a 70 de vaci și 30 de juninci. Această adunare a fost pentru toți colectiviștii un prilej de a-și manifesta hotărlrea să muncească cu toată însuflețirea pentru înflorirea gospodăriei lor colective.
Folosesc din plin timpul prielnicDe cîteva zile lucrările agricole de primăvară au început mai intens și în regiunea Banat. Mecanizatorii și colectiviștii au arat peste 10.000 ha, au executat lucrări de întreținere a ogoarelor de toamnă pe 7.500 hectare și au însă- mințat diferite culturi pe mai mult de 5.000 hectare.GAS. SM.T. și GAC. au luat măsuri pentru a executa toate lucrările agricole de primăvară In perioade scurte de timp și în condiții agrotehnica 

ia legumicultura și cel de la con
strucții. Operativ, bine chibzuit, se 
fixează sarcinile pentru a doua zi: 
„brigăzile a IV-a și a V-a vor semăna mazăre și borceag, brigăzile 
a lll-a și a Vl-a vor merge la se
mănatul florii-soarelui, brigada a 
Vll-a la însămînțatul sfeclei de 
zahăr..." Pe scurt, a doua ii, «n 
toate sectoarele gospodăriei co
lective vor ieși la muncă peste 
1.300 de oameni, fiecare știind 
precis ce va avea de făcut, fie
care dornic să lucreze cît mai 
bine pentru ca treburile în gos
podăria colectivă să nu stea pe 
loc. Dovadă că aproape 100 de 
oameni, șefi de echipă, colecti
viști din diferite sectoare de 
muncă așteaptă cu nerăbdare să afle chiar din seara aceasta în
cotro vor trebui să-și îndrepte 
forțele a doua zi.

O tînără familie 
de agronomi

Spre sfîrșitul călătoriei noastre 
prin raionul Urziceni, cînd am a- 
juns în comuna Dridu, la gospodă
ria agricolă colectivă „30 Decem
brie", am asistat la un moment 
emoționant. Colectiviștii de aici au 
primit ieri în mijlocul lor o tînără 
familie de agronomi, Alexandru șl 
Magdalena Ene, care au venit aici 
la Dridu să lucreze pe ogoarele 
celor două gospodării colective, 
să-i ajute pe oameni să smulgă 
pămîntului mai multe roade. In- 
tîlnirea dintre ingineri și colecti
viști a fost simplă, dar la fel de

TELEGRAMĂCu prilejul celei de-a 17-a aniversări a sărbătorii naționale a R. P. Ungare, tov. Corneliu Mănescu, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Romîne, a adresat o telegramă de felicitare tovarășului Peter Janos, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Ungare, prin care îi urează noi succese în activitatea sa rodnică consacrată construcției socialismului, întăririi și dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare frățească dintre R. P. Romînă și R. P. Ungară, cauzei păcii și progresului în lume.(Agerpres)
Cuvlntarca ambasadorului
D. P. Ungare la București 

la posturile dc radio
$1 televiziuneMarți seara, ambasadorul R. P. Ungare la București, Bela Nemety, a ținut o cuvîn- tare la posturile noastre de radio și televiziune, cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a eliberării Ungariei de sub jugul fascist. (Agerpres)

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
tral ; De slmbătă plnă luni: Vic
toria ; Aripi puternice — O voce 
în Cosmos — Regele animalelor: 
Timpuri Noi; Tom-Degețelul: 13 
Septembrie ; Fii fericită, Ani I: Ti
neretului, Cultural ; Valea Mîndră: 
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, Flacăra; 
Pace noului venit: T. Vladimi- 
rescu ; Secerișul verde : Munca ; 
Vals pentru un milion: Popular; 
Cavalerii teutoni: Arta ; Program 
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 ; AT. S. 
Hrușciov și Din nou spre stele: 
N. Bălcescu; Vizita președintelui: Luceafărul 
corespunzătoare. Cu sprijinul specialiștilor, mecanizatorii și colectiviștii au stabilit terenurile ce urmează să fie insă- mînțate cu fiecare cultură, timpul de executare a însă- mințării și forțele necesare, s-a făcut aprovizionarea cu combustibil și lubrifianți etc.Planurile operative de lucru ale unităților din Banat prevăd terminarea lnsămlnțărilor Înainte de 27 aprilie.(Agerpres)

emoționantă și pentru unii și pen
tru alții. Mai ales că, direct de I® 
gară, cei doi tineri ingineri au 
mers chiar la locul de muncă al 
brigăzilor, acolo unde se semăna 
sfecla de zahăr, mazărea, borcea- 
gul, unde se grăpa griul.

Ion Mihalcea, președintele gos
podăriei, s-a arătat la fel de bucu
ros ca și ceilalți colectiviști la so
sirea inginerului.

— Avem nevoie de dumnea
voastră, tovarășe inginer. Bine ați 
venit I Că uite, campania nu ne 
așteaptă I

Că inginerul este înfr-adevăr 
„bine venit" în mijlocul colec
tiviștilor, au văzut cu toții pe loc. 
Trecînd pe la loturile însămînțate 
cu grîu, unde unul dintre mecani
zatori executa grăpatul cu grapa 
stelată de-a lungul rindurilor se
mănate, inginerul l-a oprit o clipă 
și i-a explicat că lucrarea asta 
trebuie făcută perpendicular pe 
direcția semănăturii, ca să nu se 
desrădăcineze firele de grîu, să 
nu se producă pierderi.

— Așa, tovarășe inginer I Să ne trăiești I Asta ne trebuia nouă, 
ajutorul științei — i-a spus bucu
ros inginerului Vasile Constantin, 
secretarul organizației de partid 
din gospodărie.

A fost prima apreciere a muncii 
noilor agronomi. Și ei s-au simțit 
dinfr-odată ca acasă in mijlocul a- 
cestor oameni cu care vor pregăti 
an de an recolte mereu mai bo
gate, cu care vor întîmpina zed 
de primăveri frumoase, pline de 
entuziasmul muncii creatoare, cum 
este și primăvara aceasta de acum.



Cintec de brigadă
de Al. Andrițoiu

Unelte noi, lovite de lumină, 
pe umeri tineri, lingă brațul faur, 
privesc spre soare și se fac de aur. 
Lumina cu otelul se Îmbină.
O tinerețe fără bătrînețe 
s-a-nscăunat hotărltoare-n (ară și iată-ne, în plină primăvară, 
dl nd imprejururilor frumusețe.

Sădi-vom peri cu floare aromată, 
castani cu policandre, plopi ca spada, 
ca bulevardul, ulița și strada 
să intre-n armonia lor bărbată.
Trezi-vom parcuri mari din toropeală, 
readuclnd pe-alee trandafirii, 
ca martori al luminii și-ai iubirii 
să-și iște flăcările la iveală.

Gazonul de pe line stadioane 
și marmura statuilor Înalte 
în nouă frumusețe să tresalte, 
ne străduim noi, tineri, milioane.
Plecăm la glasul inimilor noastre, 
noi Înșine chemîndu-ne la muncă, 
iar frumusețea stăruie-ndelungă 
creată lin de-aceste palme aspre. Ieri dupâ-amiază, suie de tineri din raionul „23 August“ din Capitală, s-au constituit tn brigăzi de muncă patriotică, alegindu-ți ea obiectiv de lucru construcția unui complex sportiv situat Ungă Fabrica da ciment Titan, lată-l la lucru. Fotografia s VASILE RANGA

TINERII PARTICIPĂ CU ENTUZIASM LA

Nil MUNCII PUTRIOTICEir

Duminică 1 aprilie, a început în întreaga țară „Luna muncii patriotice", organizată în întîmpinarea celei de a 40-a aniversări a creării Uniunii Tineretului Comunist din Ro- mînia. Pentru ca munca patriotică a tineretului să fie cit mai bine organizată organizațiile U.T.M. au format brigăzi de muncă patriotică, fixîndu-le tuturor obiective precise

de lucru. Mobilizați de organizațiile de bază U.T.M., hotărîți să cinstească și în acest fel aniversarea creării U.T.C., mii de tineri din întreaga țară au participat încă din primele zile la numeroase acțiuni patriotice, înfrumusețarea orașelor și satelor, la construcții de școli și cămine culturale, la strîngerea fierului vechi etc.

Brigadierii bucureșteni

la lucru

în regiunea CrișanaTinerii din regiunea Crișana, mobilizați de organizațiile U.T.M. și-au propus ca în cinstea aniversării a 40 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist, să participe la numeroase acțiuni de muncă patriotică. Astfel. începînd din luna aprilie, „Luna muncii patriotice" ei își vor aduce contribuția la construcția de noi locuințe, la construirea a 330 obiective agri

cole și social-cultu- rale. Totodată tinerii vor participa și la lucrările de întreținere și modernizare a drumurilor pe o distanță de 430 km., preeum și la cele pentru împădurirea unei suprafețe de 5.200 hectare etc. Prin aceste acțiuni patriotice tineretul din regiunea Crișana va realiza economii de peste 15.500.000 lei.Pornind cu însu

flețire la realizarea acestor obiective, tinerii din regiunea Crișana au obținut succese încă din primele zile ale „Lunii muncii patriotice". Astfel, ei au efectuat diferite lucrări de întreținere a drumurilor pe o distanță de 14.800 m liniari, au curățat 1.602 hectare de pășune au strins și au predat LC-M.-ului o cantitate de 48 tone fier vechi. Numai In raionul I-

neu, de pildă, tinerii brigadieri ai muncii patriotice au curățat 760 hectare de pășune și au reparat 9 km. de drum.Primele zile ale „Lunii muncii patriotice" s-au desfășurat în regiunea Crișana sub semnul unei munci entuziaste care le-a oferit tinerilor satisfacția unor rezultate promițătoare.V. CLO.VDA

„Luna muncii patriotice" a 
început pentru tineretul Capi
talei prin ore și zile de lucru 
entuziaste. In prima zi, peste 
4000 de t ineri brigadieri au lucrat in zeci de puncte ale ora
șului, acolo unde vor apare noi 
terenuri sportive, spații verzi și parcuri. Pe Bulevardul Mi
hai Bravu — la amenajarea 
unor spații verzi, pe Bulevar
dul Muncii — la amenajarea 
spațiilor verzi din cartierul 
blocurilor noi, pe strada Barbu 
Văcărescu — la amenajarea 
unei baze sportive, la înfru
musețarea Uzinei de pompe și 
mașini agricole, la amenaja
rea unei baze sportive lingă 
lacul Tei ca și în multe alte 
zeci de locuri au lucrat tineri ai Uzinelor „23 August-, „Re
publica", „7 Noiembrie", 
I.O.R., „Flacăra roșie", tineri din școli și din alte zeci și zeci de întreprinderi.

l-am vizitat in dimineața 
zilei de duminică pe tinerii oare munceau pe șantierul

blocurilor din Bulevardul 
Muncii. Erau veniți de la 
I.O.R. Nicolae Cristofic, secre
tarul comitetului U.T.M., ne-a 
explicat ci sirguința tinerilor 
brigadieri se explici prin a- 
ceea ci ei consideră participa
rea lor la înfrumusețarea ora
șului ca pe o datorie firească. 
Nu-l prima lor acțiune. Au fă
cut de la începutul anului și 
pini acum 10.000 de ore de 
muncă patriotică. Aici, la a- 
menajarea parcului, au efec
tuat 3000 de ore pentru cură
țirea și nivelarea terenului.

— Azi săpăm, semănăm co
vorul verde și ntiine sădim 
florile.

Mari acțiuni de munci pa
triotică au continuat șl tn zile
le de luni și marți.

Ieri, lingi Fabrica „Titan", 
peste 400 de tineri din raionul 
„23 August" au venit să lu
creze la amenajarea unei baze 
sportive care va cuprinde două 
terenuri de fotbal, terenuri de

în raionul Reghin
Duminică 1 aprilie, peste 3000 de tineri din 

raionul Reghin au participat la numeroase 
acțiuni de muncă patriotică. Utemiștii din 
Dedrad, Goreni, Batoș, au plantat peste 300 
de pomi de-a lungul șoselelor, iar cei din 
Cajva și Fărăgău au lucrat la construirea 
noilor cămine culturale din satele lor. în 
satele Monor și Gledin peste 100 de tineri 
colectiviști au ieșit la muncă patriotică trans-

portind material lemnos și piatră pentru 
construirea unor grajduri in cadrul gospodă
riei colective. în cadrul acestor acțiuni *-«u 
evidențiat tinerii Boaru loan și Șerbean Ma
riana de la Cajva, Blaga Nicodim și Marinescu 
Leonti n din Fărăgău și alți tineri.ST. NECANIȚCHI

lată mai sus portretele cîtorva tineri din orașul Ploiești, fruntași în 

ac .- a de muncă patriotică. Do la stingă la dreapta i CONSTANTIN 

MATEI s*-jngar la Uzinele „I Mei", ION CĂLINOIU mecanic la 

Raf năria Ploiești, TEODORA RUSAN laborantă la Rafinăria Ploiești, 

ȘTEFAN IO NES CU lăcătuș la Atelierele de reparat material rulant, 

NICOLAE MANEA strungar la Uzinele .1 Mai",

volei și baschet, pistă de aler
gări, gropi de sărituri...

Terenul trebuie însă tn pri
mul rînd nivelat și aceasta 
este operația la care au lucrat 
ieri tinerii de la Uzinele „23 
August", de la Filatura Romî- nească de Bumbac, de ta În
treprinderea „Alexandru Sa
bia" și de la alte întreprinderi.

Aproape 300 de tineri au ve
nit de la Uzinele „23 August". 
Dintre aceștia, 60 au fost din 
secția construcții mecanice. 
Intr-o discuție cu cîțiva din 
ei am aflat că dintre acești 
tineri mulți au fost mereu 
prezenți la acțiunile de mun
că patriotică. Jecu Nicolae, 
Alexandru Ion, Popa Nicolae. 
Adrian Ion, Țene Florian sînt 
doar cîțiva dintre ei. I-am li
sat să lucreze și-am asistat 
apoi la munca strguincioasă a 
celor 50 de fete de la F.R.B. 
Am făcut astfel cunoștință cu 
eiteva dintre fruntașele mun
cilor patriotice.- Stoicu Maria, 
Șerbănuț Ana, Ilieș Georgeta.

Terenul acesta sporise va trebui să fie gata, după planul 
stabilit, pînd la 1 mai, dar to
varășii oare se ocupi de con
ducerea lucrărilor tint mult mai optimiști. In 10 zile, eu 
participarea zilnică a 200 tineri, lucrările vor fi gata, fi 
atunci se vor putea desfășura aid primele competiții. Fireș
te, printre cei oare cor evolua 
pe acest teren vor fi mulți 
dintre brigadierii de astăzi.Pe șantierele brigăzilor de muncă patriotică ale tinere
tului Capitalei se desfășoară o muncă entuziastă și producti
vi. Prin oontribuțta miilor de 
tineri ai Capitalei vor apare parcuri noi, spații verzi, tere
nuri sportive, vor fi înfrumu
sețate străzi și cartiere. Capi
tala va fi și mai frumoasă.

Spor la munci tinerilor bri
gadieri bucureșteni 1M. CARANFIL

Pe scurt
• Aproape 7500 de tineri din 

regiunea Mureș-Aulonomă Maghia
ră au efectuai 18.000 ore muncă 
patriotică; In regiunea Banat peste 
3.000 de tineri au efectuat peste 
11.000 ore muncă patriotică.

• Tinerii din șantierele rafină
rie și combinat din Onești au co
lectat 75 tone tier vechi, au efec
tuat diferite acțiuni pentru Înfru
musețarea uzinei, au amenajat 
spații veni.

• 80 de tineri de la Întreprin
derea de reparații material rulant 
din lași au efectuat 200 ore de 
muncă patriotică pentru amenaja

rea unei baze Bportive. Ei au co
lectat și 80 de tone fier vechi.

• La G.A.C. Bogdani din raio
nul Vaslui tinerii au transportat 
pe cimp 100 tone gunoi de 
grajd. Ei au săpat și 75 de gropi 
pentru pomi In terenuri supuse 
eroziunii.

• 900 de tineri din orașul Rlj- 
nov au săpat gropi pentru pomi 
ornamentali pe șoseaua Rîjnov— 
Brașov.

• Tinerii din comunele Alămaș, 
Coșereni, Bratovoiești din raionul 
Craiova au săpat gropi și au plan
tat 1500 pomi fructiferi.

In orașul Petri la, prima zi din „Luna muncii patriotice", 1 aprilie, s-a încheiat cu rezultate îmbucurătoare. Peste 180 de tineri mineri, mobilizați de către organizațiile U.T.M., organizați în brigăzi de muncă patriotică, au participat la acțiunile de înfrumusețare a o- rașului și a întreprin

La Retriladerilor miniere. Printre tinerii care au ieșit la aceste acfiuni puteau fi văzu|i utemiștii Popovici Mihai, miner, Arvinte Gheorghe, ajutor de miner, Ro- potă Mihai, șef de brigadă, Marian Teofil, miner.De dimineață și pînă în după amiaza zilei, tinerii mineri au lucrat la îngrijirea și
La Suceava

In centrul orașului Suceava s-au 
făcut demolări în vederea înce
perii consfrucfiei unor blocuri 
de locuit. Tinerii din orașul Su
ceava și-au propus ca în cadrul 
„Lunii muncii patriotice" să parti
cipe activ la aceste lucrări. Astfel 
ei au efectuat lucrări de demo
lare, sortare și depozitare a ma
terialului. O mare atenție o a* 
cor dă tineretul acțiunilor menite 
să ducă la înfrumusețarea orașului 
lor. Astfel, duminica, peste 100 
tineri de la O.C.L. Industrial, 
O.C.L. Alimentara și P.T.T.R., con
stituit! in brigăzi de muncă pa
triotică au lucrat la amenajarea 
de spații verzi, parcuri. 

amenajarea unor spatii verzi precum și la strîngerea fierului vechi. Cei peste 180 de tineri au reușit ca numai în această primă zi din „Luna muncii patriotice" să colecteze și să încarce spre a fi trimis spre oțelării un vagon cu fier vechi.LAL ROMULUS
Tinerii de la Spitalul unifi

cat și elevii de la Școala medie 
nr. 2 au participat la reamenaja- 
rea stadionului sportiv.

A. CĂRUNTU

în regiunea Bacău
în zilele de 1 și 2 aprile, 1.350 de tineri din raioanele și orașele regiunii Bacău au participat la numeroase acfiuni de folos obștesc în cadrul „Lunii muncii patriotice" efectuînd aproape 3.000 ore muncă patriotică. Tinerii din orașul Roman și-au îndreptat afenfia Spre

La Brăila
Din prima zi a „Lunii mun

cii patriotice"*, tinerii din 
Brăila au și efectuat un în
semnat număr de ore de mun
că patriotică în cadrul acțiu
nilor de înfrumusețare a ora
șului. Astfel, duminică 100 de 
tineri muncitori de la între
prinderile „Laminorul", C.I.L., 
F. C. „Brăila** și altele, mobi
lizați de organizațiile U.T.M. 
au participat la săparea a 100 
de gropi în parcul Kiseleff 
din oraș în care vor fi plantați 
pomi. De asemenea, ei au co
lectat și o cantitate de 10 tone 
fier vechi. Și în zilele urmă
toare, tinerii din orașul Brăila 
vor întreprinde numeroase ac
țiuni în cadrul „Lunii muncii 
patriotice". Așa, de pildă, spa
țiile verzi din parcul Filimon 
Sîrbu și de pe Bulevardul 
Karl Marx vor fi amenajate 
și întreținute cu multă grijă 
de către tineri. T. OANCEA
acfiunile de înfrumusețare a acestei localifăfi. Astfel, 825 de tineri au participat la amenajarea piejii „23 August".Asemenea acjiuni au avut loc fi în orașul Piatra Neamț.jO. NANCU

Galațiul va deveni tot mai frumosalațiul, bătrînul o- raș întinerit cu haina nouă a construcțiilor sale, cunoaște în aceste zile de primăvară, freamătul munciitinerești. Cinstind apropiata aniversare a 40 de ani de la înființarea Uniunii Tineretului Comunist, tinerii gă- lățeni au pornit cu însuflețire la muncă pe toate șantierele orașului, încă din primele zile ale „Lunii muncii patriotice".La rugămintea noastră, tovarășul Stoica Costică, prim secretar al Comitetului orășenesc U.T.M. Galați ne-a vorbit despre primele realizăriobținute.— Mobilizați de organizațiile de bază U.T.M. — ne spunea tovarășul Stoica — duminică dimineața, circa 1.700 de tineri au ieșit pe șantierele orașului. Cîntecul, voia bună, arătau de la bun început că tinerii doresc să înfăptuiască cit mai repede și cit mai bine obiectivele ce reprezintă angajamentul lor. Atenția tinerilor a fost îndreptată în primul rînd spre amenajarea bazelor sportive. Ei știu că după orele de lucru vor yeni pe te

renul de sport să se destindă, să participe la pasionante întreceri sportive și de aceea, participă cu dragoste la amenajarea acestora. In prima zi a „Lunii muncii patriotice", tinerii au lucrat la reamena- jarea a 16 baze sportive. Au făcut lucrări de taluzare, de reamenajarea pistelor, au săpat și transportat 1250 mc de pămînt. De asemenea, au plantat zeci de pomi pe marginea stadioanelor. A doua zi din „Luna muncii patriotice" șantierele au cunoscut, de a- semenea o largă participare a tinerilor. Peste 1.000 de tineri au participat în continuare la lucrările de reamenajare și înfrumusețare a bazelor sportive. Totodată, în aceste două zile tinerii gălățeni au participat și la amenajarea unor spații verzi în apropierea uzinelor și fabricilor, precum și la colectarea flerului vechi.în anul trecut, la Uzina de tablă subțire a început amenajarea unei baze sportive. Tinerii au îndepărtat gunoaiele de pe o mare întindere și au nivelat terenul. Acum, munca a început din nou. In flecare după-amiază organizațiaU.T.M. din uzină mobilizează un număr cit mai mare de ti

neri. Așa se face că în scurt timp s-a conturat terenul de fotbal și pista de atletism. Numai ieri la această bază sportivă tinerii au încărcat circa 600 de camioane cu pămînt. Pentru amenajarea pistei, tinerii s-au adresat organizației U.T.M. de la Depoul C.F.R. care le-a procurat zgură. Totodată au început și lucrările pentru instalarea unei conducte de apă, pentru întreținerea gazonului.— Cum a organizat comitetul orășenesc U.T.M. aceste acțiuni ?— Ținînd seama de experiența căpătată în cadrul acțiunilor patriotice desfășurate în cursul anului trecut, comitetul orășenesc U.T.M. s-a orientat nu numai spre stabilirea unor obiective precise, dar și spre rezolvarea unor probleme de ordin tehnic. Mă voi opri asupra problemelor din urmă. Stabilirea obiectivelor s-a făcut împreună cu reprezentanți ai sfatului popular. In anul trecut ne-am izbit de unele greutăți ce ni le-a provocat uneori lipsa îndrumării tehnice pe șantierele unde lucrează tinerii. De aceea, înainte de începerea „Lunii muncii patriotice" am invitat pe șantiere teh

nicieni repartizați de sfatul popular. Ei au făcut cunoștință cu secretarii U.T.M. din întreprinderi, au studiat îndeaproape șantierele. In felul acesta, tehnicienii au simțit și mai mult răspunderea pe care o au în îndrumarea tinerilor care participă la muncă patriotică. Un alt neajuns a fost în anul trecut lipsa uneltelor în zilele cînd tinerii participau în număr mare la acțiunile patriotice. Cu eiteva săptămîni înaintea începerii „Lunii muncii patriotice" noi am luat măsuri ca la o întreprindere de tîmplărie din oraș tinerii să confecționeze eiteva sute de cozi pentru lopeți și cazmale. Ulterior, un grup de tineri de la S.N.G. au montat aceste unelte, le-au ascuțit.— Am dori să ne vorbiți în încheiere despre perspectivele acțiunilor pe care le va întreprinde tineretul în cadrul „Lunii muncii patriotice".— In fața tinerilor din orașul nostru stau 5 mari obiective privind înfrumusețarea și dezvoltarea Galațiului. Iată eiteva :Zilele acestea, după ce pă- mintul se va usca și mai bine, tinerii gălățeni vor începe munca pentru amenaja

rea unui mare parc pe Bulevardul Republicii. Aici vor fi plantați pomi, vor fi amenajate alei și straturi de flori. La lucrările de aici tineretul va realiza o economie de peste 600.000 lei. Cartierele noi ale orașului vor fi inundate de verdeață, zone verzi și mici parcuri. Tinerii gălățeni au datoria de onoare de a amenaja toate acestea. Printre altele, ei s-au angajat să planteze aici și pe șoseaua Brăilei circa 60.000 pomi. Nu ne îndoim că acest angajament va fi îndeplinit în „Luna muncii patriotice". Aș mai putea a- dăuga că tinerii vor lucra la amenajarea unui frumos drum către plaja Brateș — plajă a- menajată anul trecut tot prin acțiuni patriotice — precum și la alte obiective.Sîntem convinși că Ia sfir- șitul acestei luni, tinerii gălățeni, mobilizați de organizațiile de bază U.T.M., intimpi- nînd cu noi succese aniversarea a 40 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist, vor raporta îndeplinirea tuturor acestor angajamente, menite să sporească șl mai mult strălucirea tinerească a bătrînului nostru oraș.V. CONSTANTINESCU
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Lucrările Comitetului 
dezarmarecelor 18 state pentru

GENEVA 3 (De la trimisul 
special Agerpres, N. Puicea). Discuțiile asupra lucrărilor •ubcomitetului pentru problema încetării experiențelor cu 
arma nucleară au continuat la 
3 aprilie în cadrul celei de-a 14-a ședințe a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare.Ca și în ședința de luni, majoritatea vorbitorilor și-au exprimat îngrijorarea față de lipsa until progres în activita
tea lubtomitetului. Problema încetării experiențelor cu arma nucleară, a arătat în cuvîntarea sa reprezentantul Cehoslovaciei, cere o rezolvare cît mai grabnică, deoarece întreaga activitate a Comitetului celâr 18 state pentru dezarmare se află sub semnul hotărîrii anunțate de guvernul S.UJL, sprijinit de guvernul englez, de a efectua o serie de explozii nucleare.Exprimîndu-și îngrijorarea față de anunțarea apropiatelor experiențe nucleare ale S.U.A., reprezentantul R.A.U., care a luat cuvîntul în continuare, a spus : „Lumea nu ne va ierta dacă nu vom ști să preîntâmpinăm experiențele pe cate intenționează să le efectueze S.U.A.".A luat apoi cuvîntul reprezentantul R. P. Romîne, 
GEORGE MACOVESCU care 
a spus, printre altele :Delegația romînă își dă seama că subcomitetul lucrează în umbra unui rău augur : la începutul lunii martie, guvernul american a amintit hotărîrea sa de a proceda la experiențe cu arme nuclare în atmosferă.Atunci cînd am propus formarea subcomitetului celor trei mari puteri nucleare care să ajungă la un acord în ceea ce privește încetarea experiențelor nucleare, am crezut că ambele părți vor aborda problema cu toată seriozitatea imptisă de situație, după cum am crezut că ambele părți sînt animate de dorința sinceră de a căuta aici toate posibilitățile pentru a se împiedica reînceperea exploziilor atomice.Iată însă că în vreme ce se poartă discuții la Geneva ziarul american „New York Herald Tribune" scrie următoarele : „Experiențele americane urmează să fie reînnoite fără nici un fel de întârziere, în ciuda presiunii neutrilor sau din cauza elementelor de propagandă".Și, comentînd răspunsul dat de președintele Kennedy la conferința sa de presă din 29 martie la o întrebare cu privire la reluarea de către Statele Unite a experiențelor atomice, ziarul „New York Times din 30 martie scria că „declarația prezidențială părea să aiba un scop dubul", al doilea „urmmd să pună baza pentru reluarea experiențelor în atmosfera,

în eventualitatea că nu se va putea ajunge la nici un acord în următoarele săptămîni-.Dacă ar fi să dăm crezare acestor două importante ziare americane, atunci s-ar părea că totul este aranjat de mai înainte și că deci, discuțiile din subcomitetul celor trei ar fi zadarnice.Evenimentele însă nu trebuie să se petreacă astfel și sînt sigur că nimeni în acest comitet nu a slăbit în hotă- rîrea lui de a depune eforturi pentru a se ajunge la un a- cord.Pentru aceasta Insă este nevoie — o spunem deschis — ca puterile nucleare occidentale să abordeze problema intr-un mod nou.Referindu-se în continuare la poziția puterilor occidentale în problema controlului, vorbitorul a spus:Mijloacele de detectare și de identificare s-au perfecționat și se perfecționează continuu, ceea ce permite afirmația că se poate exercita un control eficient, cu ajutorul mijloacelor naționale. Pe de altă parte, trebuie subliniat că metoda controlului național prezintă marele avantaj că exclude ipoteza culegerii de informații militare, pentru care controlul internațional creează posibilități incontestabile. Metoda controlului național contribuie într-o largă măsură la îmbunătățirea relațiilor internaționale, la alungarea suspiciunilor și deci la crearea atmosferei necesare pentru a se rezolva marile probleme internaționale care se află astăzi în fața noastră.Delegația romînă, adînc convinsă de ideea că propunerile Uniunii Sovietice sînt realiste, că ele oferă posibilitatea încheierii grabnice a unui acord și că satisfac interesele legitime ale tuturor părților, a- dînc convinsă de răspunderea ce revine Comitetului nostru și în primul rînd puterilor nucleare în această privință, se pronunță în favoarea continuării lucrărilor subcomitetului, pentru a se ajunge cît mai curînd la încetarea pentru totdeauna a experiențelor cu arme nucleare.Referindu-se la rîndul lui la amenințarea reluării experiențelor nucleare de către S.U.A., reprezentantul Mexicului a declarat: Opinia publică mondială înfierează însuși faptul experiențelor. Este greu să ne închipuim că tratativele pentru dezarmare se pot desfășura concomitent cu exploziile nucleare.O notă cu totul distonantă a făcut-o, declarația J. Godber, întrutotulcută la 2 aprilie de reprezen-

tantul american A. Dean. Din cuvîntarea lui Godber se desprinde clar ideea că puterile occidentale se opun cu încă- păținare încetării experiențelor nucleare și sint hotărite să le efectueze in pofida interesului manifestat In lumea întreagă.Ultimul a vorbit reprezentantul Braziliei, care a comparat încercările reprezentanților occidentali de a reduce totul la problemele tehnice ale controlului cu desfășurarea tratativelor pentru dezarmare în fosta Ligă a Națiunilor, de tristă memorie.

Pentru reglementarea pașnică
a problemei germane

Apelul F. M. T.BUDAPESTA 3 (Agerpres). — M.T.I. transmite : Federafia Mondială a Tineretului Democrat și Uniunea Internafională a Studenților a adresat un apel tinerilor și studenfilor lumii. Amintind ca de la 9 mai 1945 — ziua victoriei repurtată de popoarele lumii împotriva fascismului hitlerist — s-au scurs 17 ani, dar că Tratatul de pace german nu a fost încă semnat — în apel se spune :„F.M.T.D. cheamă pe tinerii și studenfii din lumea întreagă facă din ziua săde 9 mai o zi a

D. si U. L S,pentru reglementarea paș- problemei germane. Tineriluptei nică aai lumii, luptați pentru încheierea Tratatului de pace german, cerefi ca Berlinul de vest să devină un oraș liber, demilitarizat și neutru, cerefi lichidarea bazelor militare ale Bundeswehrului de pe teritoriul altor fări. în interesul realizării ’ “ ‘totale glasul pentru crearea de demilitarizate și dezatomizate, mai a.'es pe teritoriul celor două state germane.
unei dezarmări generale, și controlate, ridicafi-vă zone

ale

La Pariscrările

Marea sărbătoare

a poporului frate ungar

în cursul ședinței, delegatului englez care s-a solidarizat cu expunerea fă-
APELUL ÎNMÎNAT DELEGAȚIEI R.P.R.

DE REPREZENTANTELE FEMEILOR AMERICANE

Congresele naționale 
organizațiilor tineretului 
comunist

La Paris și-au încheiat lucrările Congresele naționale ale celor patru organizații ale tineretului comunist din Franța.La ședința de închidere a 
Congresului Uniunii Tineretului Comunist din Franța au fost adoptate programul de acțiune și un apel adresat tineretului francez.In programul de acțiune a-

Memoriul adresat O. N. L.
de guvernul sovieticNEW YORK 3 (Agerpres). TASS transmite : La 3 aprilie P. D. Morozov, reprezentant permanent ad-interim al U.R.S.S. pe lingă OJS.U^ a remis președintelui Comisiei O.N.U. pentru dezarmare un memoriu al guvernului sovietic în problema încetării experiențelor cu arma nucleară. In memoriu se subliniază că de cînd la 2 ianuarie a.c. guvernul Uniunii Sovietice informase Comisia O.N.U, pentru dezarmare asupra stării de lucruri în ceea ce privește discutarea problemei încetării experiențelor cu arma nucleară, s-au produs evenimente care aruncă o nouă lumină asupra adevăratelor cauze ce împiedică realizarea unui a- cord cu privire la interzicerea exploziilor nucleare experimentale.Incepînd din septembrie 1961, Statele Unite ale America au reluat experiențele subterane cu arma nucleară.O manifestare a liniei agresive a puterilor occidentale o constituie hotărîrea președintelui S.U.A. ca în a doua jumătate a lunii aprilie a.c. să fie începute experiențe cu arma nucleară americană în atmosferă.

Este ușor de constatat, se arată în continuare în memoriu, că efectuarea exploziilor nucleare în atmosferă de către S.UA- va da, inevitabil, un nou impuls perfecționării armei de distrugere in In prezent este clar, se în memoriu, din ce S.U-A. și Anglia au în impas Conferința Geneva a celor trei care fusese convocată elaborarea unui acord privind încetarea experiențelor cu arma nucleară. Lor le-a trebuit pur și simplu mină liberă pentru a continua experimentarea bombelor nucleare.Guvernul sovietic, se spune în memoriu în încheiere, va depune și pe viitor toate eforturile pentru a obține cît mal grabnic cu putință satisfacerea cererii popoarelor ca sâ fie interzise toate experiențele cu arma nucleară. El este gata în acest scop să continue tratativele la conferința de la Geneva. El este gata de asemenea să examineze problema încetării experiențelor cu arma nucleară în cadrul unui acord cu privire la dezarmarea generală și tomlă în cursul lucrărilor Comitetului celor 18 state pentru dezarmare.

masă, arată cauză adus de la puteri, pentru

din franțadoptat în unanimitate este cuprinsă chemarea de a se intensifica lupta pentru a face inofensivă „Organizația armată secretă".Programul prevede un plan concret de acțiuni pentru a se obține reducerea duratei serviciului militar, a se acorda tineretului fonduri necesare și posibilități de a se instrui și a învăța o meserie.Participantele la Congresul national al Uniunii tinerelor 
fete din Franța au adoptat, de asemenea, o rezoluție în care cer să fie respectat principiul „salariu egal la muncă egală' și să fie redusă durata zilei de muncă pentru adolescente.In proiectul de program al Congresului național al Uniunii studenților comuniști din Franța, program care va fi transmis spre examinare tuturor organizațiilor de bază ale uniunii, se prevede intensificarea luptei studenților comuniști francezi pentru lichidarea consecințelor celui de-al doilea război mondial, pentru lichidarea neocolonialismului, pentru dezarmare.

1

ngaria frățească este în sărbătoare. Se împlinesc 17 ani de cînd poporul ungar, în condițiile istoricelor victorii aleArmatei Sovietice eliberatoare. a scuturat jugul fascistPornind pe drumul deschis de istorica zi de 4 aprilie 1945, poporul ungar, sub conducerea partidului clasei muncitoare, a înlăturat pentru totdeauna stăpînirea capitaliștilor și grofilor și, cucerind întreaga putere de stat a devenit stă- pîn pe propria sa soartă. în locul unei țari înapoiate din punct de vedere economic, a- servită puterilor străine, Ungaria a devenit în cei 16 ani de putere populară o țară liberă, al cărei popor harnic și talentat obține mari succese în construirea societății socialiste, în dezvoltarea economiei și culturii, în ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc.Producția industrială a R. P. Ungare este astăzi de aproape patru ori mai mare decît cea a Ungariei din 1938. Au fost construite numeroase întreprinderi noi. Pe harta țării au apărut noi orașe industriale socialiste ca Kazincbarcika, Komlo, Dunaujvaros. Masele țărănimii muncitoare s-au convins prin propria lor experiență de justețea politicii de transformare socialistă a agriculturii. Actualmente, 95,5 la sută din suprafața arabilă a Ungariei aparține cooperativelor de producție și gospodăriilor de stat. Pe baza realizărilor în dezvoltarea economiei crește bunăstarea oamenilor muncii. în perioada 1949-1961 salariul real a crescut de 1,5 ori. împreună cu întregul popor, tineretul R. P. Ungare

se bucură din plin de minunatele perspective deschise în anii puterii populare. Republica Populară a dat tinerei generații mai bune de viața, creație, învățătură. în școlile medii numărul elevilor a crescut de 3,5 ori față de perioada dinainte de 1945. In Ungaria populară funcționează 30 de universități și institute de învățămînt superior, de 3 ori mai multe decît în anii stăpînirii capitaliștilor și grofilor.Toate aceste succese sînt roadele luptei clasei muncitoare și a întregului popor ungar, ale conducerii sale de către Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, ale aplicării în viață a învățăturii marxist-leniniste. Ele sînt rezultatul energiei creatoare a poporului liber de exploatare, rezultatul colaborării și întrajutorării tovărășești multilaterale cu țările lagărului socialist și, în primul rînd, al ajutorului frățesc primit din partea U.R.S.S.Plin de încredere în partidul marxist-leninist al clasei muncitoare care-1 conduce, poporul ungar pășeșete înainte pe drumul socialismului. Acum, oamenii muncii din Ungaria frățească luptă cu însuflețire pentru îndeplinirea sarcinilor celui de-al doilea plan cincinal, plan al cărui obiectiv este desăvîrșirea construirii socialismului.Tineretul și poporul romîn urmăresc cu bucurie munca rodnică a poporului frate din țara vecină și prietenă. Fă- cînd parte din marea și puternica familie a țărilor socialiste, popoarele romîn și ungar sînt legate printr-o prietenie sinceră și trainică, bazată pe stimă reciprocă, pe colaborare întrajutorare

condiții tot
frățească, pe comunitatea de țeluri — lupta pentru victoria socialismului și comunismului* Colaborarea și întra-jutorarea tovărășească dintre Romînia și Ungaria —- expresie a relații-* lor de tip nou statornicite în-» tre țările lagărului socialist — s-au întărit continuu; s-au dezvoltat legăturile politic^ economice, culturale, științîfi* ce dintre R.P.R. și R. P. Ungară. Numai în ultimii doi ani, volumul schimburilor de mărfuri a crescut de peste două ori.O contribuție de mare în* semnătate la întărirea și adîn* cirea relațiilor reciproce de prietenie și colaborare, în folosul comun și în interesul unității lagărului socialist au adus vizitele reciproce ale conducătorilor de partid și de stat din Romînia și Ungaria. Vizi-* ta făcută în septembrie 1961 în R. P. Ungară de către de-* legația de partid și guvernamentală a R. P. R., în frunte) cu tovarășul Gheorghe Gheor-î ghiu-Dej, a prilejuit o puternică manifestare a unității și solidarității dintre partidele marxist-leniniste, guvernele și popoarele din cele două țări, în cadrul lagărului socialist*R. P. Romînă și R. P. Ungară, alături de celelalte țări socialiste, promovează consec* vent o politică de pace și co* laborare internațională, mill* tează pentru triumful princii* piilor coexistenței pașnice, pentru reglementarea pe calea tratativelor a tuturor problemelor internaționale litigioase.De ziua sărbătorii eliberării patriei, transmitem tineretului din Ungaria prietenă salutul nostru frățesc, urîndu-i noi victorii în lupta pentru înflorirea patriei socialistei pentru triumful păcii în în* treaga lume.

Se intensifică lupta patrioților 
sud-vietnamezi

In U. R. S. S.

Un accelerator
gigant

Imagine din Budapesta. în sfînga SQ poate vedea Monumentul Eliberării, ridicat în cinstea ell* 
berării Ungariei de sub jugul fascist.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — — TASS transmite : în Uniunea Sovietică se construiește un acce- lera*or cu focalizare intensă de 50-70 miliarde de electron-volfi, cel mai mare din lume.Acad. Vladimir Vexler, unul dintre conducătorii Institutului unificat ce cercetări nucleare de la Dubna, a relatat în ziarul „Pravda- că acest gigant va fi un tip similar cu acceleratorul cu focalizare intensă ce 7 miliarde e ec- tron-volti, cere a fos* ous în func- fnme arai trecstf la Afoscova.Noul acct^eretor este realizat cu ajuforui ixwî mare număr de ■■fiMe de cercetări și întreprinse- efin Uniunea Sovietică. Com- pJexitatea sarcinilor legate de construirea lui este excepțională.

GENEVA 3. — De la trimi
sul special Agerpres, N. Pui- 
cea: La Geneva sosesc nu
meroase grupuri și delegații 
din diferite țări, alcătuite din 
reprezentanți ai celor mai largi 
pături ale populației, care iau 
contact cu delegați ai țărilor 
membre ale Comitetului pen
tru dezarmare, exprimînd cu 
acest prilej dorința lor de 
pace.

Marți la sediul misiunii per
manente a R.P. Romine pe 
lingă Oficiul european al Na
țiunilor Unite de la Geneva a 
avut loc o caldă întilnire cu 
un grup de reprezentante ale 
femeilor americane militante 
pentru pace, condus de soția 
cunoscutului fruntaș al vieții 
publice din S.U.A., Cyrus

Eaton. Grupul a fost primit 
de George Macovescu și Mir
cea Malița, adjuncți ai mini
strului Afacerilor Externe al 
R.P. Romine.

Reprezentantele femeilor a- 
mericane, care fac parte din 
grupul celor 51 de femei care 
au sosit la Geneva, și-au expri
mat în cuvinte emoționante 
dorința lor de a se realiza pa
cea în lume, de a se încheia 
un acord de dezarmare gene
rală și totală.

Delegația de femei america
ne a înmînat un apel delega
ției romîne, transmițînd tot
odată un călduros mesaj de 
salut femeilor din R.P. Ro
mână, luptătoare active pentru

SAIGON. — După cum a- nunță agenția de presă „Eliberarea", zilele trecute a avut loc primul Congres al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud.La Congres au luat parte reprezentanți ai diverselor organizații membre ale Frontului, printre care Partidul radical socialist din Vietnamul de sud, Partidul liber-demo- crat, Partidul popular revoluționar, Asociația oamenilor muncii care luptă pentru eliberarea Vietnamului de sud, precum și organizații ale țăranilor, femeilor, tineretului, studenților, ziariștilor, activiști în domeniul culturii și artei,

luptători pentru eliberarea Vietnamului de sud. Congresul a adoptat programul politic, a trasat linia politică și a ales Comitetul Central al Frontului Național de Eliberare.
★

După cum relata agenția de 
presă „Eliberarea", numai în 
primele zece luni ale anului 
trecut, peste 9.500 de ofițeri și 
soldați diemiști au trecut de 
partea forțelor patriotice, iar 
in primele două luni ale aces
tui an s-au înregistrat peste 
2000 de dezertări.

In ultimele luni au devenit 
cunoscute 14 revolte ale solda- 
ților și ofițerilor.

Sub presiunea
cercurilor militare reacționare...

QUITO 3 (Agerpres). — După 
ce, timp de cîteva zile, cercurile 
militare din Ecuador au exercitat 
puternice presiuni asupra președin
telui Arosemena, mărfi, agențiile 
de presă au anunțat că guvernul 
Ecuadorului a rupt relațiile cu Cuba.

Astfel, cercuri politice strins 
legate de cele mai întunecate 
forțe ale reacțiunii din America

Aspect de la „marșul păcii" care s-a desfășurat recent în Japonia. Această acțiune, la care au luat 
parte zeci de mii de japonezi s-a desfășurat sub lozincile : „Nu vrem baze militare americane 

pe pămîntul japonez I". „Să fie înfăptuită dezarmarea generală și totală I".

VÂC-CETATEA BETONULUI
Latină și de interesele marilor 
monopoluri străine l-au determi
nat pe președintele Arosemena 
să renunțe la proiectul inițial de 
a organiza un referendum popular în legătură cu relațiile cu 
Cuba. Arosemena a fost silit să 
facă chiar o remaniere a guver
nului, în care au fost numiți ex- 
ponenfi ai acestor grupuri.

Opinia publică din Ecuador se 
ridică cu indignare împotriva ac
țiunilor vîrfurilor militare și reac
ționare.

Importante grupuri politice, a- 
nunță agenția United Press In
ternational, „au protestat împotri
va amestecului militarilor în hotă
rîrea guvernului, comparînd situa
ția de aici cu lovitura de stat a forțelor armate din Argentina, 
săptămîna trecută".

unie.’e pleșuv și 
roșcat 
mica
Vâc n-ar ea cum să 
presimtâ cu âțiva 
zni in urmă că 
puterea și măreția 

lui au fost sortite să dispară. 
Mai tatii» cimpîa de la poalele 
sale a fost impinzitâ cu șan
țuri iniortochuite și cu mașini. 
Apoi, zidurile viitoarei cetăți 
a betonului au început să se 
înalțe. Coșurile aliniate trei 
câte trei, ca niște plopi fără 
frunze și unduiri, tindeau cu 
fiecare zi să privească mun
tele „de sus- in creștet. Hale 
imense au acoperit zeci de 
hectare. Pe planșeurile lor, 
constructorii jucau fotbal în 
clipele de răgaz, și rămînea 
pe margini și loc pentru „tri
bune". Pe unde erau porum
bari și izlazuri, șoselele și-au 
întins trupurile șerpuitoare. 
S-au ridicat blocuri și barăci. 

Așa dar, muntele avea să 
dispară, trecând, bucată cu bu
cată, din pisc până la temelie 
prin gura malaxoarelor și să 
ajungă un praf cenușiu și fin, 
avînd menirea ca împreună 
cu fierul să dureze case, uzi
ne, poduri, șosele. Calculele 
specialiștilor arătau că mun
tele avea rezerve de materie

de linpd 
localitate

primă pentru două sute de 
ani.

Astfel, Vâc-ul a devenit si
nonim cu betonul. In curînd. 
fabrica va începe să dea țării 
anual peste un milion de tone 
ciment. Așa cum se spunea 
intr-o lozincă scrisă pe o scin
dară, cu roșu, sus, pe niște 
schele, „constructorii din toată 
țara așteaptă cimentul Vâc-u* 
lui — să muncim, tovarăși, cu 
tot entuziasmul !"

construcției. Faceți fotografii, 
luați o „amintire" cu dumnea
voastră — pentru că merită.

Era mărunțel, cu fața ară
mie, cu părul blond. La 25 de 
ani se numea „veteran" și „în
temeietor" a două șantiere ; 
două din coșurile fabricii, a- 
mețitor de înalte, se născuseră 
sub miinile lui. Intr-o iarnă, 
de frică să nu-i înghețe beto
nul, lucrase cu echipa lui două

Note de drum din R. P. Ungară

Sentimentul acesta, al im
portanței cimentului în viața 
economică a țării, a dat con
strucției un ritm care-i uimea 
adesea și pe autori.

— Mă uit, zicea betonistul 
Semes lanoș, și nici nu-mi 
vine să cred că nu de mult, 
cînd am venit prima oară aici, 
am mîncat mure de pe locurile 
astea. Da, merge așa de repe
de, continua el, pentru că a- 
vem nevoie tot mai mult de 
ciment. Construim mult, facem 
multe case, multe uzine. Dar 
veniți aici sus, să vedeți ce 
frumos se vede ansamblul

pp xcurtVl&lMfik Pp scurt
de

Evenimentele 
din Siria

LENINGRAD. — La Teatrul de dramă JPușkin", unul dintre cele mai vechi teatre din Leningrad a avut loc premiera piesei „Celebrul 702" de Alexandru Mirodan.
Asiei și Africii arată înfr-o declara
ție publicată de ziarul „Berita In* 
donezia" că ea demască „dupli* 
citatea politicii Statelor Unite".

BEIRUT 3 (Agerpres). — TASS transmite : Comandanții regiunilor militare ale Republicii Arabe Siria, scriu ziarele, întruniți la 2 aprilie la Damasc în cadrul unei consfătuiri, au ajuns la următorul acord: Nazem Kudsi să reia postul de președinte al republicii, să fie reluată activitatea Adunării Constituante, să se formeze un nou guvern în frunte cu unul din oamenii politici de seamă, să fie înlăturați ofițerii care au organizat lovitura de stat militară de la 28 martie și să fie expulzați din Siria, să fie numit un nou șef de stat major al forțelor armate.

NEW YORK. — Reprezentantul permanent al Cubei la O.N.U. — Mario Garcia In- chaustegui a adresat lui U Thant, secretar general provizoriu al O.N.U., un mesaj în care arată că S.U.A. pregătesc în unele țări ale zonei Mării Caraibilor o nouă acțiune provocatoare împotriva Cubei.
DJAKARTA. — Declarația co

mandantului flotei a 7-a ameri
cane, William Sheh, că Irianul de 
vest intră în regiunea pentru care 
S.U.A. și, în deosebi flota a 7-a, 
poartă răspunderea, a stîrnit o pu
ternică indignare. în Indonezia. 
Comentînd această afirmație a a- 
miralului american, Comitetul in
donezian de solidaritate cu țările

BEIRUT. — In zorii zilei de 2 aprilie, la Beirut a sosit o escadră de nave ale flotei a 6-a americane, între care nava portavioane „Saratoga", crucișătorul amiral „Springfield”, patru torpiloare de escadră, o navă petrolieră și o navă auxiliară.NEW YORK. — în Statele Unite a luat ființă Comitetul de luptă în apărarea conducătorilor Partidului Comunist din S.U.A., Gus Hali și Benjamin Davis și a dreptului partidului comunist de a participa la viața politică a țării.Din conducerea acestui comitet fac parte Elisabeth Gurley Flynn, James Tormey și Cyril Philip.REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii“4 Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poli grafic toCasa Scînteii*.

zile și două nopți fără între
rupere.

Dar despre asta ne spusese 
altcineva, el nu găsea cuvinte 
mai deosebite decît pentru 
construcție.

— Mi-a plăcut mult să lucrez 
aici. în primul rînd pentru 
că e o construcție grozavă. în 
fiecare dimineață mă uit de 
jur împrejur, îmi umplu piep
tul cu tot ce văd și pe urmă 
mă apuc de lucru. în al doilea 
rînd, îmi place aici pentru că 
sînt foarte mulți tineri. Au 
venit din toată țara. Ar fi in
teresant să-i cunoașteți. Mer
geți în tabără.

Am plecat spre tabără, așe
zată peste un deal. Pe drum, 
cineva ne-a povestit că pe șan
tier se află 1.600 de tineri. 
Foarte mulți tineri sint briga
dieri ai muncii patriotice. Vin 
mai ales elevi și studenți, dar 
și mulți muncitori. Ni s-a po
vestit despre o brigadă de 8 
strungari din Budapesta care 
au renunțat la jumătate din 
concediul lor de odihnă ca să 
vină să lucreze pe șantier. Da, 
vin mulți tineri pe șantier. Au 
avut chiar greutăți din pricina 
asta. De pildă, era nevoie să 
lucreze prin rotație 28.000 de 
tineri și s-au înscris 35.000.

Cu toată părerea de rău, 7.000 
de tineri au fost amînați.

între timp am ajuns în ta
bără. Corturile erau aliniate în 
formă de careu. La mijloc se 
afla terenul de sport. Briga
dierii, absolvenți ai școlilor 
medii, se aflau in orele de o- 
dihnă, dar au primit cu bucu
rie vizita noastră.

— Ce v-a îndemnat să veniți 
să munciți pe șantier ? i-am 
întrebat.

A răspuns în numele brigă
zii Gergey Andras, fiul unui 
lăcătuș de la șantierele navale 
din Budapesta.

— Munca patriotică e o tra
diție în școala noastră. In fie
care vară mergem pe cite un 
șantier, vreme de două săptă
mâni. Am sta mai mult dar 
vin alte clase la rînd. Ne place 
să muncim pe șantier pentru 
că facem un lucru folositor. E 
o construcție cu care se mân* 
drește toată țara, și-o să ne 
mândrim și noi că am muncit 
pentru înălțarea ei. Apoit 
mulți dintre noi se vor face 
constructori, așa că ne fami
liarizăm de-acum cu munca de 
șantier. Brigada noastră, de 
pildă, a învățat aici o meserie* 
aceea de betonist. Alții învață 
dulgheria, alții pe aceea de 
fierar-betonist.

— Ce program aveți ?
— Șase ore muncim. Apoi 

facem sport, ascultăm confe
rințe, muzică, citim. Viața e 
foarte frumoasă aici. Păcat că 
trebuie să plecăm. Unii însă 
s-au „învîrtit". Au aranjat să 
mai rămînă două săptămîni.

Tîrziu, spre seară, dnd am 
terminat de vorbit, am ieșit cu 
toții și ne-am fotografiat pe 
deal. In fața noastră se des
fășura uriașa cetate a betonu
lui, născută din beton. Am 
privit-o din nou, îndelung, îm
preună. Unul dintre brigadieri 
mi-a strîns mina și mi-a spus 
zîmbind :

— Vâc — Bicaz! Frați, da ?ION BĂIEȘU
Adunarea festiva de la Budapesta

BUDAPESTA 3. - Cores
pondentul Agerpres transmite: 
Cu prilejul celei de-a 17-a 
aniversări a eliberării Unga
riei, Comitetul Central al 
P.M.S.U., Guvernul Revoluțio
nar Muncitoresc Țărănesc Un
gar și Consiliul Național al

Frontului Popular Patriotic au 
organizat în seara de 3 aprilie 
o mare Festivitate la Teatrul 
Erkel.

Gyula Kâllai, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștrzt 
membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., a rostit o 
cuvîntare.


