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PLENARA LĂRGITĂ

In zilele de 3—4 aprilie 1962 a avut loc 
plenara lărgită a Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor.

La lucrările plenarei au participat mem
brii și membrii supleanți ai C.C. al U.T.M., 
activiști din secțiile C.C. al P.M.R., repre
zentanți al Consiliului Central al Sindica
telor, Uniunii de cultură fizică și sport 
Consiliului național al femeilor. Ministeru
lui Invățămîntului și Culturii și ai altor mi
nistere, primii secretari și secretarii cu pro
bleme de școli și pionieri al comitetelor re
gionale ale Uniunii Tineretului Muncitor, 
primii secretari și secretarii unor comitete 
raionale și orășenești U.T.M., directori și 
secretari ai unor organizații de bază P.M.R. 
din școli medii și profesionale. De aseme
nea, la lucrările plenarei au participat nu-
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Lunar, economii 
in îaloare 

de 100 lei fiecare

meroși secretari de organizații U.TAL din 
școli, instructori superiori de pionieri, elevi 
fruntași la învățătură.

La primul punct al ordinei de ri plenara 
a dezbătut activitatea politicoeducativă pe 
care o desfășoară organizațiile U.TAL din 
școli în rîndnl elevilor —
ganizațiilor de pionieri, 
corespunzătoare.

La al doilea punct al 
fost adoptate unele măsuri organizatorice.

Tov. Roman NIcolae si Burtică Cornel, 
secretari ai CC. al V.TAL, în legătură 
cu trecerea lor în alte domenii de activi
tate, au fost eliberați din funcțiile lor, iar 
tovarășii Nistor Octavian și Btriea Ștefan 
au fost aleși ca secretari ai CC al U.T.M.

și activitatea or- 
adoptind hotiriri

ordiaei de ri au

La începutul lunii martie în 
secția energetică a Uzinelor de 
utilaj greu de construcții din 
Brăila, o grupă de 42 de elec
tricieni instalatori au luat o 
frumoasă inițiativă. Chibzuind 
la posibilitățile pe care le au, 
ei s-au angajat ca să realizeze 
fiecare lunar o economie de 
materii prime și materiale 
auxiliare in valoare de 100 
lei.

Zilele trecute a avut loc 
primul bilanț și rezultatul a 
fost îmbucurător. Cei 42 de 
electricieni au realizat circa 

lei economii depășindu-și 
astfel angajamentul. Ecoul 
acestei acțiuni in care fiecare 
muncitor este antrenat la 
lupta pentru economii s-a 
răspîndit în uzină. In momen
tul de față comitetul de partid 
studiază posibilitățile extin
derii acestei Inițiative în fie
care secție conform specifi
cului de muncă.

C. VICTOR

Fabrica de prefabricate din beton din Roman. In fotografie ; se expe
diază panouri pentru șantierul din Onnești.

Foto : I. CUCU

pentru transportul în comun
Recent, în orașul Baia Maro eu 

fost date în exploatare noi au
tobuze pentru transportul în co
mun. Parcul de mașini deservește 
acum trasee a căror lungime este 
cu 30 da km mai mare decîj în 
1959.

$i în alte orașe din Maramureș, 
printre 
Sprie, 
existau

care Safu Mare, Baia 
Sighet, unde în trecut nu 

mijloace de transport în

comun, circulă numeroasa au
tobuz© care asigură legături între 
centru și diferite cartiere.

Datorită creșterii parcului de 
autovehicule, în primul trimestru 
al emilul în orașele regiunii Mara
mureș au fost transportați mai 
mulți călători decît în întreg anul 
1958.

(Agerpres)

Intr-o singura zi — 
peste 60 tone fier vechi

Tinerii din orașul Timișoara 
mobilizați de organizațiile U.T.M. 
și-au propus ca In cinstea ani
versării a 40 de ani de la crearea 
Uniunii Tineretului Comunist să 
participe la numeroase acțiuni de 
muncă patriotică.

Astfel în prima zl a „Lunii

muncii patriotice" au trimis oțe- 
lăriilor patriei peste 60 de tone 
fier vechi. In cadrul acestei ac
țiuni s-au evidențiat tinerii din 
întreprinderile „Electromotor" 
„Arta textilei* fl „Electroaparataj".

y. GRIGORESCU

Simpozion la Facultatea 
de medicină din București

Cu toate forțele

DotoriM condițiilor climate
rice specifice acestei primă
veri, un mare volum de lu
crări trebuie executat intr-un 
timp scurt. Pentru aceasta este 
necesară mobilizarea activă a 
tuturor forțelor, folosirea în
tregii capacități de lucru a 
tractoarelor și a atelajelor pro
prii ale gospodăriilor colecti
ve, folosirea cu maximum de 
randament a fiecărei ore bune 
de lucru. Oamenii muncii din 
agricultură, colectiviștii — atât 
cei vechi, (At și cei mai noi *- 
au înțeles această necesitate, 
s-au pregătit din vreme și pri
ma zi însorită i-a găsit pe 
cîmp, la lucru.

In raidul pe care l-am între
prins prin cîteva gospodării 
colective din raionul Pitești, 
am întîlnit o activitate in
tensă.

Atelajele proprii * 
la lucru

La G.A.C. „Viață nouă" din 
Călinești, cîmpul era împînzit 
de pluguri, semănători, grape. 
Tot ceea ce putea fi. util în 
campanie a fost reparat, pre
gătit și acum e folosit din 
plin. Din carnetul brigadieru
lui Florea Roșu am notat că 
într-o singură zi au fost arate 
20 de hectare cu care au intrat 
în gospodărie noii colectiviști.

La Facultatea de medicină 
din București a avut loc 
miercuri după-amiază un sim
pozion cu tema : „Metodologia 
educației comuniste a studen
ților".

Despre problemele educa
ției comuniste a studenților 
în medicină și farmacie, con
ținutul cursurilor și activita
tea practică în spital și la
borator — ca mijloace de 
educație a studenților, orga
nizarea timpului liber al ace
stora etc., au vorbit acad.

St. Milcu, prof. dr. Th. Bur- 
ghele, rectorul Institutului de 
medicină și farmacie din, 
București, prof. dr. I. Țurai, 
prof. dr. I. Bruckner, prof, 
ing. Avram Ion — directorul 
Uzinelor de utilaj chimic 
București, conf. Paul Popescu 
Neveanu, director adjunct al 
Institutului de științe peda
gogice, Alexe Gheorghe, pre
ședintele G.A.C. Otopeni, și 
dr. Gh. Jipa.

(Agerpres)

— De azi, aici 
vom munci, pe locu
rile acestea I

Cu două zile în 
urmă, inginerul agro
nom Alexandru Ene a 
venit, împreună cu 
soția sa — și ea in
giner agronom — să 
lucreze pe ogoare e r; 
celor două gospodării să-i ajute pe colecti-

colective din comuna 
Dridu, raionul Urzi- 
ceni. Cele cîteva mii 
de hectare ale colec
tiviștilor de aici ce
reau prezența nemij- 
îocită a inginerului a- 
cronom. $i cei doi ti
neri specialiști au ve
nit aici unde se hotă
răște soarta producției,

vișfi să obțină mai 
mul* gnu, mai mult 
porumb, să crească pe 
baze științifice anima
lei e proprietate ob
ștească. Preocuparea 
lor principală acum 
este buna desfășurare 
a campaniei de însă
mînțări.

Foto : I. CUCU

în campania
de primăvară!

în fața noastră se întind braz
dele proaspete pe care conduc
torii de atelaje — în marea 
lor majoritate tineri — le gră- 
pează acum. In același timp 
s-a însămînțat cu orz> mazăre 
și alte culturi dim epoca întâia 
o suprafață de 120 hectare, 
adică atît cît prevede planul 
gospodăriei. Acum continuă 
lucrările de pregătire a tere
nului destinat culturii porum
bului, o deosebită atenție a- 
cordîndu-se suprafețelor de pe 
care colectiviștii și-au propus 
să obțină o producție de 5.000 
kg. boabe la hectar în cultură 
neirigată. Răspunzînd chemă
rii organizației de partid și a 
consiliului de conducere al 
gospodăriei, toți oamenii sînt 
prezenți în fiecare zi la mun
ca, toate atelajele proprietate 
obștească lucrează din plin.

★

— Cum contribuie tinerii 
colectiviști la urgentarea lu
crărilor din această campanie 
— l-am întrebat pe Mihai Teo- 
doreci, secretarul organizației 
de bază U.T.M. din G.A.C. 
„Piscani-Negureni* din co
muna Dărmănești.

— Toți sînt prezenți la mun
că. Din cei peste 150 de ute- 
miștl și tineri colectiviști n-a 
lipsit în nici o zi nici unuL

— Cum s-a preocupat orga
nizația de bază U.T.M. de or-

ganizarea lor în producție, de 
mobilizarea la lucru ?

— înainte de începerea cam
paniei am organizat, sub con
ducerea organizației de partid, 
o adunare generală în care li 
s-a vorbit despre îndatoririle 
lor în această importantă ac
țiune pentru asigurarea unor 
recolte mari. Atunci au fost 
stabilite sarcini precise pen
tru fiecare utemist și tînăr. 
Ne-am preocupat de felul în 
care și le îndeplinesc. Tova
rășii brigadieri sînt mulțumiți 
de contribuția tinerilor; au 
participat activ la toate lucră
rile mai urgente, unde li s-a 
spus că e nevoie de forțele 
lor : la transportul semințelor, 
la însămînțări, la arături, 
pregătirea terenului.

Spicuiri 
din „jurnalele 
de campanie^

la

G.Ă.C. Zmeura t Cu atela
jele propietate obștească s-au 
făcut arături pe 50 de hecta
re, s-au grăpat 30 hectare din 
cele 250 semănate cu grâu. în 
același timp a fost însămînțată 
cu cartofi o suprafață de 12 
hectare. Acum se pregătește 
terenul pentru cultivarea ce
lor 375 ha cu porumb. Toți 
tinerii iau zilnic parte la lu
crările agricole.

G.A.C. Golești: Se ară, se 
seamănă, se pun răsadurile în 
brazde. Toți, tineri și vîrstnici, 
participă la muncăr'Se lucrea
ză așa cum s-au angajat colec
tiviștii în adunarea generală 
în care președintele gospodă
riei, I. Niță, a fost desemnat 
ca invitat la sesiunea extraor
dinară a Marii Adunări Na
ționale.

99Agronomul,
băiatul

■
nostru*6

G.A.C. „1 Mai" Dobrogostea: 
De la 1 aprilie s-a ieșit cu 
toate forțele la cîmp. Conduc
torii de atelaje — în majoritate 
tineri — au făcut arături și au 
pregătit terenul pentru po
rumb. S-a terminat însămînța- 
tul cartofilor pe 12 hectare. Se 
seamănă orzul și mazărea. Se 
fac șl lucrări în livadă și la 
grădina de zarzavat

★
Pe ogoarele raionului Pitești 

se lucrează intens. Folosind 
fiecare oră bună de lucru, fo
losind, alături de tractoarele 
de la S.M.T., toate atelajele 
proprietate obștească, partid- 
pînd cu toții la lucru, colecti
viștii urgentează arăturile și 
însămînțările de primăvară, 
hotărîți să obțină un belșug 
de produse agricole încă din 
primul an de la terminarea 
procesului de colectivizare a 
agriculturii.

N. BARBU

■: a®

.' ' ÎL

Cum vd îngrijiți
xistă în romanul 
scriitorului sovie
tic Vadim Kojev- 
nikov — „Vi-1
prezint pe Balu
ev" — un. moment 
emoționant cînd

constructorii de pe un șantier, 
pregătindu-se să „atace" fron
tal o lucrare de mare impor
tanță, pe lîngă alte măsuri, 
își verifică minuțios mașinile, 
și le ung, le vopsesc în 
culori plăcute ochiului. Mun
citorii șantierului fac aceas
ta cu o adîncă seriozitate, ani
mați de convingerea că ma
șinile bine puse la punct, mî- 
nuite cu pricepere, îi vor aju
ta să îndeplinească, cu rigu
rozitate științifică, sarcina 
trecerii conductei peste mlaș
tina întinsă și capricioasă.

Un asemenea puternic sen
timent de răspundere față de 
utilajul cu care lucrează, de 
grijă pentru fiecare piesă a 
mașinii l-am observat la ne- 
numărați muncitori ai Uzinei 
„Balanța“-Sibiu. Este evidentă 

. la ei înțelegerea faptului că, 
de felul cum își îngrijesc ma
șina, utilajul, depinde în bună 
măsură calitatea produsului pe 
care-1 execută, ritmicitatea în
deplinirii planului.

Am întîlnit, de pildă, aici 
lucrînd la un strung un tînăr 
slăbuț, nu prea înalt de sta
tură, cu ochi viol și inteli- 
genți. Ni l-au recomandat toți 
ca pe un muncitor ordonat 
care își îngrijește în mod 
exemplar mașina cu care lu
crează. îl cheamă Mihai Ta
maș. Discuția cu el ne a con*

firmat spusele tovarășilor săi 
de muncă.

— Eu nu am prea multe „se
crete" de mărturisit. în pri
mul rînd cercetez atent mașina 
îna&ite de a începe lucrul, îi

IN LEGĂTURĂ 
CU APLICAREA LA UZINA 

„BALANȚA" DIN SIBIU 
A INIȚIATIVEI TINERILOR 

DE LA UZINELE DE 
AUTOBUZE ȘI TROLEIBUZE 

DIN BUCUREȘTI

fac o verificare minuțioasă. 
Dimineața, îi dau drumul să 
funcționeze cu viteză redusă 
atât timp cît se încălzește.

El ne spune în continuare că 
observă minuțios mașina, îi

ungulețu. 
cu ochii 
nisipoasă, 
ca o scuturare de 
zale, vîntul primă
verii se pierde 
spre nemărginiri. 

Colind prin cimpia nisipoasă, 
împreună cu inginerul Gheor
ghe Roman, de la gospodăria 
colectivă „Ana Ipătescu". Vîn
tul zornăie. Am impresia că 
in dedesubturile cimpiei sună- 
răsună și nisipul. Roman e 
neliniștit. In zori a dat sem
nalul declanșării campaniei 
de primăvară și acum privește 
încruntat cerul pe care se a- 
lungă nori fumurii. In ultima 
lună, norii ăștia i-au jucat atâ- 
tea feste, incit omul murmură, 
făcind haz de necaz:

„Ziua plouă, noaptea plouă, 
Dimineața cade rouă..."
Jur împrejur, forfotă. Sute 

de colectiviști au împînzit 
câmpia. Astăzi se seamănă car
tofi de vară, pe o suprafață 
de cinci sute de hectare. Echi
pe de cîte doi sau patru oa
meni sortează cartofii iarovi- 
zaț\, îi încarcă în lăzi și-i tri
mit brigăzilor. In capătul tar
lalelor, femeile îi despică în 
felii, cu cuțitele — îndeletni
cire ce dă locului un aer de 
bucătărie uriașă, amenajată 
tub cerul gol — și-i trimit, la 
rîndul lor, să fie ingropați în 
cuiburi.

Ars de vint, bronzat, cu o- 
chii mici, veseli, tânărul ingi
ner conduce cu mină sigură 
bătălia de primăvară din dm- 
pia nisipoasă. E aici, la Lun- 
gulețu, numai de un an. A ve
nit în sat, intr-o seară, prin 
luna martie. Bătea vîntul — 
numit în batjocură — „Calicul" 
și zburătăcea nisipurile.

Locurile i se păreau cunos
cute, semănau cu meleagurile 
copilăriei lui. Și-a amin
tit o clipă de vremea rînd 
muncea la chiaburi, numai pe 
mîncare. Apoi, biografia lui 
s-a desfășurat simplu, drept. 
A devenit strungar, a urmat 
facultatea muncitorească și a 
plecat apoi la Institutul agro
nomic. A devenit cgronom și, 
firește, a plecat unde-i e locul, 
la sat.

Primele impresii. Oamenii 
se arată bucuroși că le-a venit 
un inginer agronom în gospo
dăria colectivi. dțlva afișea
ză, însă, îngrijorare. Li se pare 
prea tînăr. Președintele, un 
bătrânel vioi, îl privește cu 
dragoste. „Va să zică, de-acum 
ești băiatul nostru". Și le spu
ne celorlalți încrezător : „Să 
vedeți c-o să facă treabă, bă
iatul nostru". „Păi să facă" 
înclină din cap cei vreo doi
sprezece inși îngrămădiți in

Clt vezi 
câmpie 
Sonor,

odăița contabilului. Toți doi
sprezece poartă, atârnate pe 
după gît, genți de piele, ca ale 
taxatoarelor de la tramvaie. 
Sînt brigadieri, lămurește pre
ședintele. Satul e mare, cu
prinde aproape o mie cinci 
sute de familii. Roman se in
teresează de planurile gospo
dăriei. Planuri ? Au cu nemi
luita. Întâi de toate, producții 
mari de cartofi și varză. Pe 
urmă, fermă zootehnică, cul
turi de pepeni pentru export, 
liziere de salcîmi care să fi
xeze nisipurile, plantarea unei 
livezi. Despre grădina de zar
zavat, cu toate că Dîmbovița 
curge prin marginea satului, 
nici o vorbă. Președintele 
spune că roșii, vinete, ardei, 
nu s-au pomenit pe la ei de 
(tind lumea și nici nu-i nevoie, 
n-aduc bani. Roman ridică 
problema unei grădini de zar
zavat irigate, în fața consi
liului de conducere. Se respin
ge. Totuși, ca o mîngîiere, i se 
repartizează patru hectare, lot 
experimental. Ca să se convin
gă singur că nu merită să-și 
bată capul cu asta...

Campania de primăvară 
1961. Vînt, uscăciune. Dimi
neața, zdrențe de nori trec pe 
sub soarele alburiu și se gră
mădesc departe, către munții 
cu creste zimțate, neguroase. 
Noaptea, în fundul zărilor, sar 
fulgere ca săgețile, totuși, spre 
Lungulețu nu s-abate nici un 
sfor de ploaie. „Să nu se lase 
cu secetă", zic oamenii și însă- 
mînțează cu cartofi aproape 
jumătate din suprafața arabilă 
a gospodăriei. In vară, după 
recoltare, vor răsădi varză. 
Din tată-n fiu, toți au făcut la 
fel, e obiceiul pământului, ni
meni nu l-a încălcat vreodată 
și nici nu i-a trăznit prin cap 
s-o facă. Dar iată că inginerul 
se trezește să dea peste cap 
tradiția. Dispune că pe o tarla 
să se semene întâi varza și pe 
urmă cartofi, întrucât cartoful 
crește și se dezvoltă mai bine 
către toamnă, când e vremea 
răcoroasă. Președintele îl aju
tă. „Știe el băiatul nostru 
ceva". Oamenii îngroapă firele 
de varză plăpînde, toarnă 
cite-o șuviță de apă la rădăci
nă și din cînd în cînd se în
dreaptă din șale, măsoară tar
laua cu ochii și oftează abă
tuți: „Cît amar de loc se iro
sește de pomană".

— Și ce-a ieșit ? U întreb pe 
Roman, curios.

— Să-ți spună oamenii, răs
punde Roman, zîmbind.

Am întrebat oamenii.

fanuș neagu
(Continuare tn pag. a 3-u)

Gombos Gheorghe, Nuță An
drei, Popescu Ion și Bron Ion 
sînt doar cîțiva dintre tinerii 
fruntași în întrecerea socialistă 
ce la Combinatul metalurgic 

din Reșița.
Foto: I. CUCU

mașinile
ascultă „pulsul* în tot timpul 
lucrului. Aude un zgomot sus
pect, simte ceva în neregulă, 
cheamă imediat mecanicul de 
întreținere, sau, dacă e cazul, 
rezolvă singur deficiența.

Asemenea tineri ca Mihai 
Tamaș sînt mulți în uzină. Ei 
înțeleg că grija pentru mașina 
la care lucrează înseamnă pre
ocupare pentru întreținerea 
permanentă, verificarea perio
dică a ei, curățirea zilnică 
a părților sale componen
te. Zilnic, ei își curăță și ung 
mașinile, iar la sfîrșitul săp- 
tămînii, cînd în secție este cu
rățenie generală, mașinile sînt 
spălate cu petrol.

Organizația de bază U.T.M. 
din uzină a insuflat, prin 
multiple căi, în rîndul tineri
lor grija pentru mașina la

care lucrează, sentimentul răs
punderii pentru buna ei în
grijire și curățire. „Am făcut 
aceasta — ne spunea Liviu 
Vălase, secretarul comitetului 
U.T.M. — în cadrul acțiunilor 
întreprinse de organizația 
noastră pentru ca toți tinerii să 
aplice inițiativa de la Uzina 
de autobuze și troleibuze din 
București: „Pentru buna or
ganizare a locului de muncă, 
pentru curățenie și atitudine 
civilizată în producție".

Curățirea și îngrijirea ma
șinilor constituie o latură im
portantă a inițiativei amintite.

Rezultatul muncii politice 
desfășurate de organizațiile

Primăvara tn Cișmigiu.1 BODEA

(Continuare in pag. a 3-a) Foto : AGERPRES



Rinduri despre tovarășii
noștri de muncă

Colegi
și la

în muncă
școală

ElectricianiiL Atelierelor de 
zonă C.F.R. Buzău, David Si- 
poș, avea de executat o lu
crare mai deosebită. Atelierul 
fusese înzestrat cu un strung 
modern „o adevărată uzină*\ 
cum l-au caracterizat munci
torii și lui îi revenise sarcina 
să se ocupe de instalarea 
strungului într-un timp foarte 
scurt. Pentru aceasta avea ne
voie însă și de un lăcătuș.

— Repartizați-1 pe Constan
tin Dobrescu — a cerut el con
ducerii atelierului.

Deși este foarte tînăr. acesta 
își cunoaște bine meseria... Cei 
doi s-au apucat imediat de lu
cru. Din zori și pînă tirziu au 
lucrat la instalarea strungului, 
uitînd de multe ori de orele de 
masă și de odihnă. In această

și cu- 
școala

muncă le-au folosit 
noștințele însușite la 
medie. Pentru că Șipoș și Do
brescu sînt colegi în clasa a 
X-a a liceului seral.

Instalarea strungului a fost 
terminată la timp. Dar munci
torii s-au obișnuit să-i vadă 
executînd și alte lucrări îm
preună, sprijinindu-se reciproc, 
atît în muncă, cit și la școală.

MIHAI ANDREI 
strungar

Muncitorii — elevi,
în vizită

P
e lingă fabrica „Indus

tria linei" din Timișoara, 
funcționează și o școala 

medie serală. Aici vin să-și 
completeze cunoștințele de 
cultură generală peste 300 de 
tineri, muncitori atît de la „In
dustria linei”, cît și de la în
treprinderile din apropiere.

Pentru o mai bună înțele
gere a unor materii predate 
ca fizica, chimia etc, conduce
rea școlii, în colaborare cu con
ducerile întreprinderilor res
pective, a organizat diferite vi
zite la fabricile din Timișoara 
și din alte orașe ale regiunii.

Nu de mult am vizitat fa
brica de spirt „Solventul”, 
„Uzina electrică", fabrica de 
ceramică „Crinul” și altele. 
Aceste vizite ne-au ajutat 
foarte mult, mai ales că ma
joritatea muncitorilor-elevi —« 
lucrează în industria textilă.

Fiul tîmplarului 
atît stima pentru priceperea lui, 
cît și dragostea pentru tînărul lor 
inginer.

De pufin timp ieșit de pe băn
cile facultății, fiul tîmplarului 
Olteanu, fostul ucenic, cel care 
din copilărie își ajutase tatăl la 
muncă și prinsese în acest fel 
drag de meseria de tîmplar — a 
devenit repede cunoscut și iubit 
în institut. Harnic, plin de modes
tie, el își folosește acum ca ingi
ner, toată priceperea sa pentru a 
crea alături de întregul colectiv 
tipuri noi de mobilă, frumoasă 
și trainică, care să împodobească 
casele noi ale oamenilor muncii. 
La concursul de mobilă de anul 
trecut, deși era cel mai tînăr con
curent, a primit premiul III pen
tru originalitatea și frumusețea 
garniturii de mobilă „Delia", con
cepută de el.

In urmă cu cîteva luni, Gheor
ghe Olteanu a trăit un eveniment 
deosebit : comuniștii l-au primit 
în rîndurile lor.

— Sînteți chemat în secția de 
montaj — îl anunță cineva pe 
tînărul inginer tehnolog, Gheorghe 
Olteana, de la unitatea productivă 
a Institutului de Cercetări Fores
tiere din București.

Aici, în jurul unei mese, se adu
naseră cîfiva muncitori. Cu proiec
tul în față, maistrul se străduia să 
găsească greșeala din cauza că
reia nu putea merge mai departe 
cu executarea proiectului.

Inginerul se uită atent, se gîndi 
cîteva secunde și apoi îngroșă 
cîfeva linii abia vizibile din pro
iect. Acum desenul apărea foarte 
clar.

— Așa să facefi — le spune 
el muncitorilor. Și în lucrarea cu 
care ei îl aprobară se citea

Eaumsuimai
-in riwfa antâfyafia a defraML 
di cfcaÂea UTC

Cu autocarele prin Capitală
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D. COPĂCEANU 
inginer

un bun al tuturor

GH. BARBU
lăcătuș

Experiența lui
La una din mașinile de rectificat osii pentru roțile vagoanelor C.F.R. 

din secția rotărie a Uzinelor de utilaj greu de construcții dm Bră >a, 
lucrează tînărul Stan Nedelcu. Lîngă el vei găs. totdeauna un ucen-c 
care-i urmărește cu atenție mișcările.

— Meseria noastră cera o mare precizie — îi spune el elevului. 
Nu-i de glumă să lucrezi cu toler anțe de sutimi de milimetru...

Și cu răbdarea care-l caracterizează, explică fiecare operate d« 
care o face, ajută pe începători să-și însușească toate tainele meserie . 
să-și înceapă munca în uzină ca muncitori cu o îr.aită calificare.

— Experiența trebuie transmisă din generație în generație — obișnu
iește el să spună. Eu însumi datorez priceperea în meserie comunistului 
Dumitru Jipa, care s-a ocupat cu ani în urmă, îndeaproape de mine—

De unde izvorăște bogăția

ION SMEU 
tehnician

A văzut pentru prima oară 
lumina zilei

24 de ani, 
țăranului Chi- 
comuna He- 
regiunea Ba-

Acum 
în casa 

rică din 
meiuș, 
cău, s-a născut o fe
tița care a primit nu
mele de Maria. Bucu
ria acestei familii a 
fost de scurta du
rată. După cîteva luni 
au observat că fetița 
nu vede. Au sperat că 
peste cîțiva ani co
pilul își va recăpăta 
totuși vederea, dar 
așteptarea a fost za
darnică. Părinții nu a- 
veau pe atunci posi
bilitatea s-o ducă la 
spitalele mari din 
fără, așa că au soco
tit-o pe Maria un co
pil nenorocit, o po
vară pentru toți ai 
casei. Anii au trecu*- 
Maria a crescut fără 
sa cunoască bucuri le 
copilăriei, fără să vădi 
frumusețea naturi. 
Ură să învețe.

Cu cîtva timp în 
urmă, la Spi^'ul un - 
ficat din Bacău a ve
nit Maria, însoțită de 
părinții săi.

— E oarbă, a spus 
băfrînul medicilor, dar 
oamenii din sat m-au 
îndemnat să vin la 
dumneavoastră, poate 
faceți o minune A'*e- 
dicii, Alexandru Racu- 
lian și soția sa Lucia,

au primit-o pe Maria 
ca pe fiica lor. Au 
consultat-o atent, i-au 
făcut zeci de 
și au stabil'! 
operație i se 
reda vederea.

Ca întotdeauna, su
rorile medicale Ana 
Bădilă, Virginia Tufan, 
și Ecaterina Onofrei 
au înconjurat-o pe 
Maria cu multă grijă, 
i-au dat speranță că 
se va vindeca. Cînd 
toate analizele au fost 
terminate, Mana a 
fost adusa în sala de 
operații. Totul a de
curs normal. Pansată 
la ambii ochi bolnava 
a trebuit să stea mul
tă vreme în pat fără 
să se miște. Medicii, 
surorile eu veghea’ 
la căpăfîkil ei zile și 
nopți de-a rindid. Tof 
dceeeu ca Mar-a să 
vadă, să se facă b -e 
In ziua dnd medicul 
a desfăcu* pansamen
tul, la patul Măriei se 
str'nsese tot persona
jul ser»iciuldf de oftal
mologie. Maria clipi 
din ochiul de curînd 
operat.

— Oare o vedea 1 
ne întrebam noi.

Medicul ridici un 
deget în fața tinerei 
fete și întreabă ce

analize 
că prin 

poate

deglasul sugrumat 
emoție :

— Cita 
vezi î

Toți < 
răbdători 
care nu 
sosească.

— Unul I răspunde 
Maria zîmbind.

Ne 
într-un 
pentru 
cînd 
din jurul ei. Și aceș
tia nu erau alții de- 
cît cei ce îi

o

degete

așteptam ne- 
i răspunsul 
i întîrzie să

privea pe toți 
fel ciudat. Era 

prima oară 
vedea oamenii

redaseră 
redaserăvederea, 

vieții.
La fel 

mers și 
celălalt 
Maria a 
.Mergea singură, 
s-o mai conducă m- 
nteni. A oorr ’ sp-e 
sai-J e hatădaă să 
îevețe, să ranqeasci. 
să rneargă le hori, să 
se bucure dâa pi *» ce 
viața nouă pa >.n g 
trăiesc oameni: în 
patria noastră. Iar 
medicii, surorile de le 
această secție după 
ce și-au luat rămas 
bun de ia ea s-au 
întors la căpăfîiul al
tor bolnavi care au 
nevoie de ajutorul 
lor.
EUGENIA ILISEI 

asistentă medicală

bine arie 
operația le 

ochi. Acum 
plecat acasă, 

tără

înlătură apa de pe semănături
j u căzut zăpezi mai ie ăin

ZI toamnă pînă acum. In pri- 
măVară. Apele de pe tăp

șane s-au scurs la vale și-au icr- 
mat bălti pe unele porțiuni de te
ren ale colectivei. Cîteva hectare 
dintr-o tarla cu grîu și de la gră
dina cu zarzavat sînt în primejdie. 
Asta s-a mai întîmplat și în alți 
ani la Dragaiina, comună din ra
ionul Bîrlad. Dar odinioară, pete- 
cufele iărămifate ale țăranilor nu 
puteau fi salvate ușor. Și astfel, 
bruma de recoltă era Înjumătățită 
de capriciile naturii. Acum însă 
oamenii sînt uniți într-o mare fa
milie : gospodăria colectivă. Ur- 
mînd sfatul inginerului agronom 
Vinchea lvanovici, colectiviștii au 
trecut imediat Ia masuri. Au prins 
în mîini tîrnăcoape, lopefi, cas- 
male. De-a lungul terenurilor băl
tite au început să sape șanțuri de 
scurgere. Din loc în loc, au să
pat gropi adinei si apele au înce
put să se retragă. La această ac-

liane organizația U.T.M. i-a mo
bilizai pe toii tinerii care nu erau 
ocupați cu oițe lucrări. Atît la 
tarlaua cu priu cit și la grădină, 
alături de vîrstnici. tinerii au de
pus un mare volurr. de muncă.

BARBUN.

Costid Lupu i-a 
fnscr-»i tn gospodă
rie cu aproape 6 ani. 
in urmă. De doi 
ani a trecut sâ 
lucreze la ferma 
gospodăriei, ca în
grijitor de animale, 
meserie pe care a 
indrâgit-o atît de 
mult, incit nimeni 
și nimic nu l-ar 
mai putea face să o 
părăsească. Datorită 
unei bune îngrijiri 
a animalelor el a 
obținut anul trecut 
o producție buni d? 
lapze de la fiecare 
raci furajată, iar 
anul acesta, s-a an
gajat tn fața colec-

tiviștilor si ajungă 
la 1900-2000 litri. 
Pentru obținerea a- 
cestei producții în
vață continuu, se 
străduiește să în
grijească vacile du
pă toate regulile 
științei.

Numai 
an- de muncă 
gospodăria colectivă 
din comuna Horia, 
raionul Hirșova, to
varășul Costică 
Lupu se numără 
printre colectiviștii 
fruntași. Anul tre
cut, de pildă, în
treaga lui familie a 
efectuat 1700 de

în ățiva 
în

zile-muncă, pentru 
care i-au revenit 
numai bani 17.000 
lei, fără să mai 
vorbim de celelalte 
produse.

Așa a ajuns să-și 
reconstruiască casa 
să-și facă un gard 
nou, la fel cu cele 
ale vecinilor, să se 
îmbrace „ca la 
oraș', să-și cum
pere și el un aparat 
de radio, mașină de 
cusut „Ileana", mo
bilă și alte lucruri.

GUINEA 
COTOROBAI 
corespondent 

voluntar

Medalion
„Hicotae Labiș”

Pentru studenții de la Fa
cultatea de filologie din Bucu
rești ce locuiesc în căminul 
de pe strada Doamnei, emi
siunile transmise de stația lo
cală de amplificare sînt in
teresante și de aceea ei le as
cultă cu atenție.

Cea mai interesantă emisiu
ne, care a fost ascultată cu 
un interes deosebit de cei a- 
proape 400 de studenți care lo
cuiesc în cămin, a fost emi
siunea transmisă zilele aces
tea : Medalionul „Nicolae 
Labiș“. Studentul Butnaru Ion 
din anul al IV-lea al Facul
tății de filologie a făcut o 
amplă prezentare celor două 
volume ale lui Nicolae Labiș 
„Primele iubiri" și „Lupta cu 
inerția".

TATARU VIRGIL 
student

ImtWufui pecagcac de 3 eni Craiova. Consultații cu studenții anului II filologie. 
Foto i I. CUCU

Curs de
La noi. la secția gaze-com- 

presoare, de la sche'a do extrac
ție Băbeni, a fost organizat de 
curînd un curs pentru perfecțio
narea profesională a mecanicilo' 
compresoriști. La acest curs parti
cipă 30 de muncitori, dintre care 
majorfatee sînt tineri. Ingineri de 
specialitate predau lecțiile care 
sînt bine documentate și expli
cate pe înțelesul tinerilor cu aju
torul unor planșe, schițe, secțiuni 
do piese etc. în acest fel, cur sa n-

pregătire profesională
ții își însușesc cunoștințele predate 
cu mai multă ușurință.

Datorită, fără îndoială, și îmbo- 
gățîrîi cunoștințelor profesionale 
aie muncitorilor, secția gaze- 
compresoare a primit steagul de 
secție fruntașa pe schelă. Astfel 
în luna martie planul de produc
ție la gazolină, la gaze utilizabile, 
ia gaze comerciabile a fost depă
șit cu mult. Iar de la începutul 
anului și pînă în prezent secția a 
realizat peste 200.000 lei 
nomii.

Printre tinerii mecanici și distl- 
latori care și-au îmbunătățit pre
gătirea profesiooală și care sînt 
fruntași în producție se numără 
Ghipșa Gheorghe, Rusu Dumitru, 
Oprea Ion, Tănăsescu llie și Frli- 
mon Ion.

Cu fața spre problemele
ale satului

I r
poeziei

ai mult ca oriclnd, 
astăzi, poezia ne în
soțește pretutindeni 
— la locul de mun
ca, la manifestările 
cultural-educative, în 
prietenie și dra-

gosfe.
De aceea e firesc interesul spo

rit al tinerotului nostru pentru o 
și mai mare familiarizare cu poe
zia, pentru formarea treptată a 
unei tot mai profunde 
a nesecatului ei tezaur

Sa ne apropiem de 
miile de colective de 
mijlocul cărora există această pre
ocupare.

„Sa învăfăm cît mai multe poe
zii, să încercăm cît mai des bu
curia unor emoții și frumuseți din 
paginile volumelor de versuri" — 
iată lozinca nescrisă ce conduce 
strădania tinerilor de la Filatura 
romînească de bumbac din Capi
tală.

O sumară statistică a volumelor 
împrumutate de bibliotecă — ara
tă că numărul cărților de poezie 
citite este egal, dacă nu mai mare 
chiar, decît cel al volumelor da 
proză. La acest rezultat s-a ajuns 
în urma unei activități metodice, 
susținute, dusă de organizația 
U.T.M. de aici în vederea culti
vării dragostei de poezie în rîn
dul tineretului. Numai în ultimele 
patru luni au avut loc trei seri li
terare, în cadrul cărora tinerii s-au 
familiarizat cu versurile unor poeți 
ca Mihai Ben*uc, Mar a Banuș, 
Victor Tulbure și Tot la a- 
coastă perioadă, pentru a șjimula 
acțiunea de învățare de către ma
joritatea tinerilor a df mal multe 
poezii, comitetul U.T.M. a organi
zat un concurs de recitări din o- 
perele poeților contemporani. In 
plan mai sînt prevăzute două con
cursuri „Cine știe, răspunde" cu 
teme din lirica poeților Tudor Ar- 
ghezi și Nicolae Labiș.

O activitate rodnică în vederea 
sprijinirii acestei acțiuni sa duce 
și în cadrul bibliotecii întreprin
derii. Volumele de versuri nou 
intrate în bibliotecă sînt prezen
tate șl recomandate cititorilor prin 
recenzii, sînt expuse la standuri 
special amenajate. Un montaj cu 
tăieturi din ziare atrage atenția 
asupra celor mai reprezentative 
poezii apărute în presă în saptă- 
mîna respectivă. Biblioteca a avut

înfelegeri 
de idei.
unul din 
tineri, în

un rol însemnat și In munca de 
îndrumare a lecturii. Alături de 
operele clasicilor noștri au fost 
recomandate cu prioritate volume
le cele mai frumoase de versuri 
ale poeților contemporani, poe
ziile cu cel mai bogat conținut de 
idei.

De curînd, comitetul U.T.M. a 
mai adoptat o nouă formă de ma
nifestare, menită să sprijine ac
țiunea de popularizare a poeziei. 
Este vorba de serile „prietenilor 
poeziei" în care accentul s-a pus 
mai ales pe recitarea de către 
fiecare tînăr a ultimelor versuri 
învățate, pe discuții despre poe-

Apoi, firesc și simplu, tinerii din 
sală au început să recite ultimele 
poezii învă|afe. Viorica Lascu a 
recitat poezia „Ea, revoluția" de 
Veronica Porumbacu, iar ti nara 
Orania Bălan, a recitat din Tudor 
Arghezl. în cursul serii s-a întîm- 
plat ca mai mulți tineri să obser» 
ve că învățaseră aceeași poezie. 
Coincidenta e, desigur, semnifi
cativă, subliniind gusturi și exi
gențe comune, dar mai ales, fap
tul că versurile cu cea mai largă 
circulație sînt cele actuale, cele 
care exprimă năzuinfele șl proble
mele contemporaneității. Așa s-a 
întîmplat, de pildă, cu poezia lui 
Nicolae Labiș „Viitorul" t

Din activitatea orga
nizației U. T. M. de ia 
Filatura romînească 
de bumbac pentru 

cultivarea dragostei 
de poezie

„Trăim în miezul unui ev aprins 
Și-i dăm a-nsuflețirii noastre 
Cej ce nu ard deslănfuiți, ca noi. 
In flăcările noastre se destramă".

zie, pe recomandarea reciprocă a 
poeziilor preferate. De regulă, 
aceste seri s-au bucurat de pre
zența unor poeți consacrați, care 
au venit în mijlocul tinerilor mun
citori, le-au citit din versurile lor 
și le-au răspuns la întrebările le
gate de înțelegerea sau semnifi
cația vreunei poezii.

O astfel de seară a evuî loc de 
curînd. Ce- ap-o ap* 200 de fi
ner/, membri ai organizației U.T.M. 
din sectorul preparafie, s-au strlns 
în vasta sală de lectură a biblio
tecii ca să-și împărtășească emo
ția versurilor învățate. De «stă 
dată, în mijlocul lor au venit poe
ții Veronica Porumbacu și Alexan
dru Andrițoiu. Versurile citite de 
ei au fost ascultate cu atenție și 
primirea călduroasă ce li s-a făcut 
a constituit pentru autori o con
firmare a faptului că Ideile șl e- 
moția artistică a poeziilor au găsit 
ecou în inimile ascultătorilor.

Sensul profund al acestor ver
suri e nuanțat de recitator cu pri
cepere șl pasiune, dovedind o în
țelegere șl o contopire deplină cu 
ideile poeziei. S-au mai recitat 
versuri de George Coșbuc, Maria 
Banuș, Alexandru Andrițoiu, Nina 
Casian și, de fiecare dată, cel 
care recita, căuta să releve celor
lalți sensurile și frumusețile poe
ziei respective, să le explice 
l-a emoționat îndeosebi, ce 
făcut să se oprească asupra 
inviți nd-o.

Această sea.-ă de poezia « im
pus o concluzie îmbucurătoare : 
dacă nu cu muft timp In wmă în 
acest colectiv poezia era preferată 
doar 
ceas 
mai 
țiate
este învățată recitată cu pasiune și 
talent, mesajul ei fiind răspîndit 
tot mal mult în rîndul tineretului 
din fabrică.

ce
l-a
ei.

ca lectură Individuală — în 
de odihnă — acum, prin iot 
multe acțiuni educative ini- 
de organizația U.T.M., ea

VICTOR MAȘEK

Sectorul finisaj al întreprinderii 
textile „Dacia" din Capitală. In 
fotografie: comunistul Alexandru 
Progăr, lucrător la calandru, su
praveghind mașina în timpul lu

crului
Foto : AGERPRES

| acă pînă acum 
' cîtva timp în co
muna Ungheni, 
raionul Costești, 
majoritatea mani
festărilor desfă
șurate la căminul 

cultural militau pentru de
monstrarea convingătoare a 
superiorității muncii în comun, 
integrîndu-se activității poli
tico-educative de transformare 
socialistă a satului, astăzi pro
gramul căminului cultural are 
un alt obiectiv: sprijinirea 
consolidării economico-organi- 
zatorice a gospodăriei colec
tive. Trecerea de la un obiec
tiv la altul s-a făcut rapid. 
Planurile de muncă au fost re
făcute și îmbogățite „din 
mers".

Astfel, tematica multor con
ferințe ținute la căminul cul
tural răspunde principalelor 
probleme pe care le ridică 
munca în G.A.C., preocupări
lor colectiviștilor mai vechi, 
dar în special a celor de cu
rînd intrați în gospodărie. Iată 
cîteva titluri de conferințe ex
puse în ultima perioadă la că
minul din Ungheni: „Dezvol
tarea ramurilor anexe în 
G.A.C.", „Asigurarea bazei fu
rajere — factor important în 
creșterea animalelor", „Fon
dul de bază — temelia dez
voltării G.A.C.", „Organiza
rea muncii în G.A.C.”.

Pentru întocmirea și expu
nerea conferințelor, comitetul 
comunal U.T.M., sub condu
cerea comitetului de partid, 
s-a preocupat să recomande

tineri pricepuți, competenți, 
care se bucură de prestigiu. 
La cămin, printre cele mai a- 
preciate expuneri din ultima 
vreme se numără cea despre 
organizarea muncii în G.A.C. 
pe care a ținut-o președintele 
gospodăriei, despre fondul de 
bază prezentată de contabilul 
Petre Tănase, care este și se
cretar al comitetului U.T.M. 
din gospodăria 
colectivă ș.a.

Cu mijloace 
specifice mun
cii culturale 
este popularizat 
planul gospo
dăriei în scopul 
de a-i mobiliza 
tiviștii la îndeplinirea lui. In
tr-o seară de întrebări și răs
punsuri s-au discutat pe larg 
sarcinile ce revin în anul 1962 
sectorului zootehnic și celui le
gumicol. De asemenea, la alte 
cîteva seri de întrebări și răs
punsuri, organizate la cămin 
și adesea chiar la sediul gos
podăriei colective, li s-a ară
tat colectiviștilor cum se va 
dezvolta gospodăria în urmă
torii ani, li s-a înfățișat taboul 
luminos al belșugului și bună
stării.

Planul de muncă al căminu
lui cultural alcătuit în strînsă 
colaborare cu comitetul U.T.M., 
prevede pentru tineretul co
munei numeroase manifestări 
interesante care au ca princi
pală preocupare educarea ti
neretului în spiritul dragos
tei față de gospodăria colec
tivă, față de păstrarea avutu
lui obștesc. Cu prilejul unei

astfel de manifestări, după ce 
s-a ținut o expunere despre 
contribuția tineretului la con
solidarea G.A.C. a urmat un 
concurs „Cine știe cîștigă“ cu 
tema : „Să ne cunoaștem gos
podăria colectivă*.

Și activitatea artistică des
fășurată de căminul cultural 
a fost orientată cu promptitu
dine spre noile sarcini econo-

Activitatea culturală din comuna Ungheni 
raionul Costești, in sprițlnui 

consolidării G. A. C.

pe toți colec- mice. Brigada artistică de agi
tație, condusă de utemistul 
Marin Molea director al că
minului cultural, a început 
să pregătească un nou pro
gram încă din zilele cînd să
tenii depuneau în masă cereri 
pentru intrarea în gospodăria 
colectivă. Și, o dată cu colec
tivizarea completă a comunei, 
a fost prezentat și noul pro
gram de brigadă axat în în
tregime pe problemele conso
lidării gospodăriei colective. 
Acum colectivul brigăzii pre
gătește un program în legă
tură cu participarea colecti
viștilor la efectuarea în bune 
condițiuni a lucrărilor campa
niei agricole de primăvară.

Dar nu numai brigada, ci și 
alte formații artistice ale că
minului din Ungheni și-au 
schimbat repertoriul, ținînd 
seama de noile condiții econo
mice ale satului colectivizat.

ION OLTEANU 
secretar al organizației 
U.T.M. — secția gaze- 

compresoare Schela Băbeni

Tinerii strungari Coruț Ion și Kovacs Bruno de la Uzinele „Idependenfa" 
din Sibiu sînt buni prieteni. Deseori în timpul lucrului ei se sfătuiesc 

asupra pieselor ce le au de executat.
Foto: N. STELORIAN

In ultimul timp, artiștii ama
tori au pus în scenă piesa 
„Soțul Leontei*, care tratează 
o problemă privind munca în 
gospodăria colectivă. Această 
piesă, artiștii amatori din Un
gheni au prezentat-o cu ocazia 
unor deplasări făcute în comu
nele vecine Humele, Colțu. 
Strîmbeni — și în cadrul fazei 
ientercomunale a Festivalului 

bienal de tea
tru „I. L. Cara- 
giale“. Buna in
terpretare, pre 
cum și judici
oasa alegere a 
repertoriului au 
făcut ca echi 

pa din Ungheni, în rinduri? 
căreia găsim mulți utemiști 
să fie promovată la faza ra
ională a Festivalului.

Comitetul comunal U.T.M 
a prevăzut în plan o serie de 
măsuri menite să ducă la în
ființarea în cele cinci organi
zații U. T. M. pe brigăzi a 
unei brigăzi artistice de agi
tație sau formații de dansuri, 
în funcție de posibilități. In 
felul acesta, în activitatea cul- 
tural-educativă vor fi antre
nați majoritatea tinerilor co
lectiviști. Pînă acum s-a for
mat la brigada întîia o echipă 
de dansuri, alcătuită din patru 
perechi, iar la brigada a doua 
o brigadă artistică de agitație 
al cărei responsabil este Stan- 
ciu Zamfir, secretarul organi
zației U.T.M. Brigada va pre
zenta în curînd chiar la locul 
de muncă scurte programe le
gate de problemele gospodă

riei colective, ajutînd la 
pîndirea experienței înaintate, 
luînd operativ și eficace atitu
dine față de lipsurile manifes
tate în muncă de unii tineri 
colectiviști Dar munca cultu
rală în cadrul brigăzilor nu 
se va limita la manifestările 
artistice. La brigada zooteh
nică, de pildă, s-a ținut o 
seară de întrebări și răspun
suri din care îngrijitorii de a- 
nimale au putut afla cum se 
obțin cantități sporite de lapte 
pe cap de vacă furajată. Ex
punerea, bine documentată, 
ca și exemplele convingătoare 
date de colectiviștii mai vechi, 
cu experiență în muncă, i-au 
ajutat pe tinerii colectiviști 
să înțeleagă mai bine necesi
tatea unei munci făcută cu ști
ința, la care de un ajutor ne
prețuit e atât experiența 
îndelungată acumulată de to
varășii mai vîrstnici, cît și 
învățămintele însușite din 
cărți.

In planul organizației 
U.T.M. mai sînt prevăzute lec
turi în grup, scurte expuneri 
la locul de muncă asupra 
principalelor evenimente in
terne și internaționale, organi
zarea periodică a schimburilor 
de experiențe între tinerii co
lectiviști de curînd intrați în 
gospodărie și cei cu o îndelun
gată experiență.

desfășurată astfel, atît la 
cămin cît și la locul de mun
că, activitatea culturală va 
reuși să fie un îndemn pentru 
colectiviști în munca lor pen
tru consolidarea G.A.C.

ANDREI CROITORU

Prietenii
Cartea a devenit un prieten a- 

propiaj pentru tinerii din comuna 
Iscroni, regiunea Hunedoara. A- 
proape 500 de tineri sînt cititori 
activ; ai bibliotecii din comună. 
In primele luni ale anului ei au 
împrumuta/ și citit de la biblio
tecă 2.300 cărți. Seara la căminul 
cultural al comunei se organizea
ză adesea aefiuni cu cartea la 
gare participă mulți tineri. Recent

bibliotecii
aici a fost organizată o seară de 
întrebări și răspunsuri în jurul căr
ții „Biblia pentru credincioși și 
necredincioși*. De asemenea, a- 
proape în fiecare saptămînă la 
școală sînt organizate seri lite
rare. Asemenea aefiuni au meni
rea să trezească tinerilor intere
sul pentru literatură, să strings în 
jurul bibliotecii din Iscroni un nu
măr și mai mare de cititori.

8. ION



în întreaga
țară

invitaților
Naționale

Cu prilejul aniversării eliberării R. P. Ungare
Manifestări consacrate 
aniversării eliberării 

Ungariei
„Vom termina la 

campania de însâmînțâri'*
Succesele

Și colectiviștilor din satul 
Sîntimbru, raionul Alba Iulia, 
le-a revenit marea cinste de 
a-și trimite un reprezentant 
ca invitat la sesiunea extraor
dinară a Marii Adunări Națio
nal^ convocată cu prilejul în
cheierii colectivizării agricul
turii în patria noastră. Ei s-au 
strîns într-o însuflețită adu
nare pentru a-și alege pe acela 
ce le va reprezenta gospodă
ria colectivă în fața deputa- 
ților Marii Adunări Naționale 
și a invitaților din țara în
treagă. Colectiviștii au primit 
cu multă bucurie propunerea 
ca acesta să fie tov. Ion Bar
bu, președintele gospodăriei 
agricole colective.

Cu acest prilej, tovarășul 
Crișan Gheorghe, secretar al 
Comitetului raional de partid 
Alba Iulia a vorbit în fața co
lectiviștilor despre succesele 
G.A.C. din Sîntimbru, despre 
largile perspective de dezvol
tare a acestei gospodării. A 
luat apoi cuvîntul colectivistul 
Henter Ion.

— Drumul spre belșug ne-a 
fost deschis, a spus el, printre

altele. Gospodăria noastră 
vine prin munca unită a 
turor colectiviștilor din ce în 
ce mai bogată. Dar și sarci
nile noastre sînt tot mai spo
rite. în aceste zile bunăoară 
pregătim recoltele pe care le 
vom strînge la toamnă. Și toți 
colectiviștii lucrează de zor. 
Am transportat 104 tone mra- 
niță în răsadnițe, am pregătit 
semințele. Am transportat 
cantități însemnate de îngră
șăminte naturale pe cele 84 ha 
ce vor fi cultivate cu porumb, 
am săpat 2.700 de gropi pen
tru plantarea pomilor fructi
feri, iar tînărul loan Bogdan 
cu brigada sa a și plantat 
peste 1.500 din acești pomi.

în continuare, a vorbit co
lectivistul Bărbuț Florian și 
alți colectiviști. Fiecare dintre 
ei s-a angajat să muncească 
în așa fel încît calitatea lucră
rilor executate de ei să asigure 
recolte bogate, iar actuala 
campanie de primăvară să 
fie încheiată pînă în ziua des
chiderii sesiunii Marii Adunări 
Naționale.

LAL ROMULUS

de- 
tu-

La. Pechea, ântr-o atmosferă 
sărbătorească a avut loc în- 
tr-una din zilele acestea adu
narea colectiviștilor, în care a 
fost desemnat invitatul la se
siunea extraordinară a Marii 
Adunări Naționale. Cu acest 
prilej colectiviștii au făcut și 
un bilanț ăl dezvoltării gospo
dăriei lor colective.

vor fi mereu
Cei care au luat cuvîntul au 

vorbit cil dragoste și căldură 
despre grija pe care o poartă 
partidul și guvernul întregului 
nostru popor, despre sprijinul 
permanent pe care statul nos
tru i! acordă colectiviștilor. 
Munca rodnică a colecti
viștilor, succesele lor, au pri-

mai mari
de ambasadorul R. P. Ungare

Reprezentantele textilistelor
— Sînt bucuroasă că din rîndu- 

rile noastre 5 tovarășe vor parti
cipa ca invitate la lucrările se
siunii extraordinare a Marii Adu
nări Naționale care se va ține la 
sfîrșitul acestei luni — a spus în 
cuvîntul său tînăra laborantă fila
toare Elena Dumitru. Inginerul 
tehnolog din secția finisaj, Duma 
Ana, tînărul ajutor de meșter A- 
polzan Nicolae, muncitorul vîrst- 
nic Guran Constantin au arătat că 
parficipînd la lucrările marelui sfat 
al țării, delegatele întreprinderii, 
vor duce hotărîrea lor, a întregu
lui colectiv de a obține noi suc
cese în întrecerea socialistă pen
tru realizarea de tot mai multe 
produse de calitate superioară.

La adunarea oamenilor muncii

de la .Industria Bumbacului" din 
Canifală a luat cuvînful tovarășul 
Dumitru Dumitru, secretar al Co
mitetului raional Nicolae Bălcescu 
al P.M.R..

Delegații propuși să participe ca 
invitați la lucrările sesiunii Marii 
Adunări Naționale sînt oameni 
vrednici, care se bucură de apre
cierea și stima colectivului: țe- 
sătoarea Ana Boghină, Erou al 
Muncii Socialiste, filatoarea Avram 
Elena, Rossin Eugen, directorul în
treprinderii, tovarășa Tiță Maria, 
secretara comitetului de partid și 
Draghici Alexandrina, secretara 
comitetului sindicatului.

Adunarea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cald entuziasm.

P. LIDIA

mit din partea partidului și a 
statului o înaltă prețuire, prin 
acordarea gospodăriei agricole 
colective „11 Iunie 1948" din 
Pechea, a Ordinului Muncii 
clasa I-a, cu prilejul Consfă
tuirii pe țară a țăranilor co
lectiviști care s-a ținut la 
Bibcurești în 1961. Luînd cu
vîntul, tînărul brigadier zoo- 
tehnician Manea Petrache, se
cretar al organizației U.T.M., 
a spus : „Îmi exprim deplina 
recunoștință în legătură cu in
vitarea tovarășului Negoiță 
loan, președintele G.A.C. „11 
Iunie 1948" la sesiunea Marii 
Adunări Naționale, și mă an
gajez ca de la vacile cu lapte 
pe care le avem în grijă, noi 
tinerii să obținem producții 
mari peste plan de la fiecare 
vacă furajată.

Colectiviștii care au urmat 
la cuvânt, printre care și Si- 
mion Dănăilă, Costache Năs- 
tase, Costin Matei și alții s-au 
angajat ca să nu-și precupe
țească eforturile pentru conti
nua consolidare a gospodăriei 
lor colective, pentru făurirea 
unei vieți și mai îmbelșugate.

T. OANCEA

„AGRONOMUL,
BAIATUL NOSTRU“

(Urmare din pag. I-a)

Mihai Gheorghe, președin
tele gospodăriei:

— Cartofii din toamnă ? E- 
hei, a fost o poveste de-a vuit 
satul. Cînd i-am dezgropat, 
ne-am crucit. Erau cit căpă- 
țînele de miei. I-am încărcat 
în căruțe și-n drum spre se
diu am oprit la cooperativă. 
Zic unuia: „Strigă să vină 
toată lumea de pe uliță". S-au 
strîns două sau trei sute de 
oameni. Ia să cântărim noi 
ce-a făcut băiatul nostru. 
Și-am pus pe dntar un cartof. 
Acul a urcat la 700 grame. 
Are cap băiatul nostru și 
muncește cu tragere de inimă. 
Barem cu grădina de zarzavat 
ne-a dovedit că-i una din ra
murile cele mai bănoase. De 
pe lotul de patru hectare ne-a 
adus venit net optzeci de mii 
lei. Și ce-i de minune aici, e 
că a încrucișat roșia cu ardeiul 
și-a ieșit o drăcie de roșie, 
goală la mijloc, bună pentru 
umplut. In iarna asta, la pro
punerea lui, am construit o 
răsadniță, din resurse locale. 
Am prevăzut să lărgim gră
dina de zarzavat la peste o 
sută de pogoane. Răsadul ne-ar 
fi costat vreo două sute de 
mii de lei. Banii au rămas în 
punga noastră. Ehe, da’ cit s-a 
canonit tovarășul inginer. Du-te 
și vezi răsadnița. Zeci și zeci 
de tocuri cu geamuri, îngro
pate într-o mie de căruțe de 
gunoi. După calculul nostru, 
o să câștigăm din grădină 
două milioane de lei.

Gheorghe Voicu :
— Dacă ai de gind să scrii 

despre inginerul nostru, tre
buie neapărat să spui că noi, 
comuniștii, am hotărît să-l 
primim candidat de partid. 
Să-ți spun despre el doar o în
tâmplare. Cu răsadnița care-i 
cea mai bună din toată regiu
nea. Au venit și de la Institu
tul de cercetări agricole Fun- 
dulea s-o vadă. Dar să-ți spun 
povestea. In martie, la noi a 
nins și a viscolit. Dimineața 
rîdea soarele și peste noapte 
vremea s-a zburlit și s-a pornit 
viscolul. Inginerul dormea. 
Cînd a început să zornăie gea-

murile s-a trezit. Răsadnițele1 
a fost primul lui gind. A luat 
lanterna și hai pe cimp. Vije
lia dracului da să răstoarne 
pământul. Era primejdie să se 
prăpădească tot răsadul. Ingi
nerul a chemat grăjdarii, a 
minat pe unul să scoale oa
menii din partea asta a satu
lui, au intrat în remize, au 
desfăcut podurile și scoarțele 
căruțelor și-au înălțat de jur 
împrejurul răsadniței un gard 
de doi metri. Au muncit pe 
ruptele până-n zori, și iată, a- 
cum, n-avem nici o pierdere. 
Scrie dumneata cum vrei, dar 
să spui neapărat că-l primim 
candidat de partid. Și să mai 
spui că toți oamenii ii zic 
„băiatul nostru".

Primăvară. Vintui iși rupe 
zalele peste câmpia nisipoasă 
de la Lungulețu. Colectiviștii 
au început bătălia insămînță» 
rilor. Pe malul Dîmboviței, lu
cind tulbure sub soarele palid, 
se sapă canale de irigație.

In palton, cu cizme pescă
rești — „marfă de ocazie, bună 
să tai noroaiele" — Gheorghe 
Roman observă tot ce se pe
trece In câmpie, cu precizie și, 
acolo unde se produc încurcă
turi, intervine hotărît și în
dreaptă lucrurile. Pe drumu
rile desfundate, un cal de la 
mc știu care brigadă, căl-cînd 
într-o viroagă, și-a luxat picio
rul. Calm, inginerul ascultă, 
apoi cheamă un om de la graj
duri.

— Luați calul meu, îi spune, 
și înhămați-l în loc.

Grăjdarul protestează : „to
varășul inginer are de colin
dat prin toată câmpia, nepri- 
copsiții care n-au holbat ochii 
să se descurce cum or ști".

— Ia calul meu, repetă Ro
man, și du-l acolo.

Omul se supune. Pe când se 
depărtează, însă, il aud pe 
grăjdar trintimdu-le niște vor
be, cu înflorituri năstrușnice, 
ălora care n-au holbat 
și trebuie să pătimească 
tru ei tovarășul inginer, 
culiță doamne, că n-are 
putere...

Roman zâmbește. E mindru 
că oamenii îi poartă de grijă.

ochii 
pen- 
Mit
ei o

întreprinderea de poduri metalice prefabricate de beton din Pi
tești. în fotografie maistrul Gh. Voicu dînd explicații asupra mo
dului de alezare a tablierelor unui pod, montorului Grosu 

Florian.

Cinematografe
în marș (ambele serii): 
Profesiunea Doamnei 
Republica, București; 

Maxim Gorki, Alex. Po-

Bătălie 
Patria ; 
Warren : 
Puștiul : 
pov-, Cîntecul întrerupt: V. Roaită, 
Alex. Sahia; Arme și porumbei : 
Magheru, Moșilor; în noaptea de 
ajun : V. Alecsandri, înfrățirea 
între popoare ; Artistul: I. C. Fri
mu. Boleslaw Bierut ;
prizelor : Elena Pavel, Gh. Doja, 
Volga ; Moartea în 
mina ; Ivan cel Groaznic : Cen
tral ; De simbătă pînă luni: Vic
toria ; Aripi puternice — O voce 
în Cosmos — Regele animalelor: 
Timpuri Noi; Tom-Degețelul: 13

Casa sui-

șa : Lu-

Septembrie ; Fii iericită, Ani I : Ti
neretului, Cultural ; Valea Mîndră: 
1 Mai, Miorița; Tot aurul din 
lame : 8 Martie, Donca Simo ; Pri
măvara fetelor : Grivița; Rosita : 
C-tin David, Drumul SerH; Pro
cesul maimuțelor: Unirea, 
Pace noului venit: T. 
rescu ,• Secerișul verde : 
Vals pentru un milion: 
Cavalerii teutoni: Arta ;

Flacăra; 
Vladimi- 
Munca ; 
Popular; 
Program 

special pentru tineret: 23 August; 
Perle negre : 16 Februarie, 8 Mai; 
Umbre albe: M. Eminescu; In 
noaptea spre 13 : I. Pintilie; Au
sterlitz; Floreasca, G. Coșbuc; Gar
dianul: Libertății, 30 Decembrie:

Ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R.P. Un
gare la București, Bela Ne
mety, a oferit miercuri seara, 
în saloanele Casei Centrale a 
Armatei, o recepție cu prile
jul celei de-a 17-a aniversări 
a eliberării Ungariei.

La recepție au partici
pat tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer. Emil Bodnăraș, Chivu 
Stoica. Ștefan Voitec, Corne- 
liu Mănescu, ministrul Aface
rilor Externe, membri ai C C- 
al P.M.R., ai Consiliului de

Depuneri de coroane

Stat și ai guvernului, condu
cători ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești, ge
nerali și ofițeri superiori, aca
demicieni și alți oameni 
știință, artă și cultură, 
riști romîni și străini.

Au luat parte șefi ai mi
siunilor diplomatice acredi
tați la București și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

de 
zi a-

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 17-a 
aniversări a eliberării Unga
riei de sub jugul fascist, am
basadorul R. P. Ungare la 
București, Bela Nemety, înso
țit de membrii ambasadei, a 
depus miercuri dimineața co
roane de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei și la Monumen
tul Eroilor Sovietici.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ministerului Afaceri-

lor Externe și ai Ministerului 
Forțelor Armate.

La solemnitatea de la Mo
numentul Eroilor Sovietici au 
luat parte membri ai Ambasa
dei Uniunii Sovietice la Bucu
rești în frunte cu ambasado
rul I. K. Jegalin.

Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere în me
moria eroilor 
tici căzuți în 
fascismului.

romîni și sovie- 
lupta împotriva

In cadrul manifestărilor 
prilejuite de cea de-a 17-a 
aniversare a eliberării Unga
riei de sub jugul fascist, 
S.R.S.C. a organizat, miercuri 
după-amiază, o serie de confe
rințe pe această temă.

La clubul Fabricii de încăl
țăminte „Dîmbovița" din Ca
pitală a luat cuvîntul ingine
rul șef al întreprinderii — 
Nicolae Marinescu. Au fost de 
față membri ai Ambasadei
R. P. Ungare la București.

In prezența a numeroși 
muncitori și chimiști de la 
Fabrica de antibiotice din Iași 
a vorbit, despre marea sărbă
toare a poporului frate ungar, 
prof. univ. Ion Creangă, recto
rul Universității „Al. I. Cuza“, 
iar la Uzinele „Independența" 
din Sibiu — prof. univ. Victor 
Hoffmann, președintele filialei
S. R.S.C. Brașov. Muncitori, 
ingineri și tehnicieni din 
Timișoara au ascultat confe
rința ținută de prof. univ. Ion 
Curea, iar la Casa prieteniei 
romîno-sovetice din Craiova a 
conferențiat șeful secției de 
învățămînt și cultură a sfa
tului popular al orașului —■ 
Ion Călin.

Crește numărul depunătorilor la C.E.C.

Blocuri noi în centrul orașului Tg. Mureș

ii

în primul trimestru al a- 
cestui an soldul depunerilor 
populației pe librete de eco
nomii și obligațiuni C.E.C. a 
crescut cu 160 milioane lei 
față de trimestrul I 1961.

în orașul București popu
lația a depus la C.E.C. cu 29 
milioane lei mai mult 
în aceeași perioadă a anului 
precedent în regiunea Bra
șov cu 14 milioane lei, în 
regiunea Ploiești cu 13 mi-

decît

lioane lei, iar în regiunea Ar
geș cu 12 milioane lei.

Depunerile populației din 
mediul sătesc au fost cu 59 
milioane lei mai mari decît 
în primul trimestru al anului 
trecut.

Numărul depunătorilor pe 
librete de economii a crescut 
în primele 3 luni ale acestui 
an cu 234.306.

(Agerpres)

★

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a poporului ungar — îm
plinirea a 17 ani de la elibe
rarea de sub jugul fascist —• 
stațiile noastre de radio trans
mit, între 4 și 10 aprilie, 
„Săptămâna muzicii ungare".

Emisiunile programate în 
această perioadă cuprind noi 
înregistrări de cîntece, muzică 
populară și de dans, muzică 
din opere și muzică de cameră 
primite din partea Radiodifu
ziunii R. P. Ungare, precum și 
un concert al orchestrei sim
fonice a radiodifuziunii din 
țara prietenă.

(Agerpres)

Foto : AGERPRES

Volei
Palatul Sporturilor din Bu

dapesta va găzdui, începind de 
vineri, întilnirile din cadrul 
primei grupe semifinale a 
„Cupei campionilor europeni" 
la volei masculin. Participă 
echipele: Rapid București,
Dukla Kolin (R. S. Cehoslova
că), Stade Frangaise și Dozsa 
Budapesta. Concomitent, la 
Varșovia încep întrecerile ce
lei de-a doua grupe semifinale 
în cadrul căreia se întrec for
mațiile T. S. K. A. Moscova, 
A.Z.S. Varșovia, Akademik 
Sofia și Iugoslavia Belgrad. 
Echipele clasate pe primul loc 
în cele două grupe își vor dis
puta finala.

Sanguinetti l-a învins pe Le- 
telier, Rosette a cîștigat la 
Penrose.

Liderul 
nuă să 
(U.R.S.S.) 
mat de 
Sanguinetti — 6 puncte, 
5Vt puncte (1). Pînă la 
ierea turneului au mai 
de disputat 5 runde.

clasamentului conti- 
fie Polugaevski 

cu 71/t puncte, ur- 
Smîslov, Najdorf. 

Szabo 
încho- 
rămas

Informații

Cum vă îngrijiți mașinile
(Urmare din pag. I-a)

U.T.M. în această privință se 
face simțit la fiecare loc de 
muncă. Am vizitat multe sec
ții, ateliere din uzină unde 
sînt mașini curate, îngrijite, 
bine întreținute. Am văzut 
însă și cazuri cînd unii tineri
— puțini, e drept, la număr
— neîngrijindu-și utilajele, a- 
cestea s-au deteriorat, au fost 
scoase din producție ore în
tregi. Ni s-a povestit, de pil
dă, de către un muncitor de 
la sectorul mecanic șef, ur
mătorul caz : într-o zi li s-a a- 
nunțat că raboteza pe care 
lucrează tinerii Nicolae Bal
te? ?i Nicolae Dragomir s-a 
defectat Tinerii dădeau din 
umeri: „Nu merge meștere, 
nu știm ce are“. In secție sînt 
puține mașini de acest fel și

de

să

toate au planul lor 
producție. Așa că vă în
chipuiți cît de greu era 
scoți raboteza din producție
și s-o repari. Totuși, mașina 
trebuia reparată, nu se putea 
altfel lucra cu ea. De ce? 
Pentru simplul 
s-a asigurat de

ce ? 
fapt că nu 1 

către tinerii

amintiți, care o deserveau, o 
ungere corectă.

Muncitorul caTe ne-a rela
tat cazul, tovarășul Iosif 
Kruppa, un vechi și bun me
seriaș, ne spunea :

— Cînd desfacem unele din
tre mașini pentru revizie, ne 
pierdem pur și simplu ore în
tregi numai pentru spălarea 
lor cu petrol. Și noi, care am 
îmbătrînit în meserie, ne dăm 
seama că acesta este un re
zultat al neîngrijirii mașinii 
de către unii tineri. Trebuie 
făcut mai mult ca tinerii să 
cunoască și să-și îngrijească 
mașina.

Și are dreptate comunistul 
Iosif Kruppa. Organizațiile 
U.T.M. din uzină trebuie să 
privească sarcina mobilizării 
tinerilor pentru îmbunătățirea 
calității produselor în strînsă 
legătura cu aceea a îngrijirii 
în cele mai bune condiții a 
utilajelor.

In privința aceasta organi
zațiile U. T. M. din secțiile 
uzinei ar putea să folo
sească în desfășurarea mun
cii politice exemplul bun

al multor tineri din uzină 
care-și îngrijesc mașinile; să 
generalizeze prin forme va
riate experiența lor, metodele 
pe care le întrebuințează în- 
cît reușesc să-și întrețină în 
bune condiții utilajele, să 
facă cu succes față sarcinilor 
de producție. Maiștrii secțiilor 
trebuie de asemenea, să fie 
mai exigenți în această pri
vință, să controleze mai temei
nic felul în care se îngrijesc 
mașinii**

Un mare ajutor în îngriji
rea utilajelor, mașinilor^ a 
sculelor pot acorda posturile 
utemiste de controL Este bine 
ca ele să organizeze siste
matic raiduri pe această 
problemă, să antreneze la 
ele muncitorii fruntași, să a- 
rate tinerilor, prin calcule 
simple și grăitoare din reali
tatea locului de muncă, la ce 
duce, pe deoparte, buna 
îngrijire a mașinilor, iar pe 
de altă parte, ce pagube 
aduce nepăsarea unor tineri 
față de mașini. Se va cultiva 
astfel în rîndul tinerilor grija 
pentru avutul obștesc, răspun
derea pentru buna funcționare 
a utilajelor cu care muncesc.

Fotbal
Campionatul categoriei A 

de fotbal programează dumi
nică în Capitală, în cea de-a 
17-a etapă, două întîlniri care 
se vor disputa pe stadionul 
„23 August" după cum urmea
ză : ora 14,45 Dinamo Bucu
rești—U.T. Arad, ora 16,30: 
Progresul—Dinamo Bacău.

In țară au loc următoarele 
meciuri : Steagul Roșu Brașov 
-Rapid ; Știința Timișoara — 
Minerul Lupeni; Jiul Petrila— 
Steaua ; Metalul Tîrgoviște— 
Dinamo Pitești ; Petrolul Plo
iești—Știința Cluj.

Ciclism
„Cupa Federației romîne 

ciclism", prima mare compe
tiție a sezonului rutier, se 
va desfășura între 6 și 8 apri
lie, după următorul program : 
etapa I-a : București-Oltenița- 
București (110 km) — sosirea 
în jurul orei 18 pe stadionul 
I.T.B.; etapa a Il-a : Bucu- 
rești-Alexandria-București (100 
km) — cu sosire pe stadionul 
I.T.B., în jurul orei 17; etapa a 
IlI-a; București-Ploiești-Bucu- 
rești (130 km). Sosirea în ul
tima etapă se va face în jurul 
orei 13 pe velodromul Dinamo.

La competiție vor lua parte 
membrii lotului R.P.R. care se 
pregătesc pentru „Cursa Pă
cii", precum și alți cicliști 
fruntași de la cluburile din 
Capitală.

de

Sah
inter- 

P. Ro- 
între 8 
Biblio-

Tradiționalul turneu 
național de șah al R. 
mine se va desfășura 
și 26 aprilie în aula 
tecii Centrale Universitare din
Capitală. Au fost invitați șa
hiști din UJLS^., R. P. Un
gară, Belgia, Islanda, R. D. 
Germană, R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Polonă și 
alte țări. Federația de șah din 
U.R.SS. a confirmat partici
parea marelui maestru inter
național Ratmir Holmov și a 
maestrului internațional Șcia- 
norski.

4r

In runda a 9-a a turneului 
internațional- de șah de la Mar 
del Plata, Polugaevski a remi
zat cu Najdorf. Guimard cu 
Parma, Eliskases cu Smislov,

cAoaiieroniea muzicală
rănit de douăfost grav

ori, și uneori, mi-e așa de greu 
din pricina durerilor care mă 
chinuiesc mereu, că mă cu
prinde, cum se spune, o sfâr
șeală. In asemenea clipe, do
resc nespus de mult, să ascult 
sfîrșitul simfoniei a 5-a a lui 
Ceaikovski in care se afirmă 
atotputernic, bucuria și ferici
rea vieții" — iată scrisoarea 
unuia dintre luptătorii din 
anii Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei Sovietice (re
dată de criticul sovietic B. 
larustovski în cartea sa despre 
Ceaikovski). Aceste rînduri 
simple vădesc putemicile e- 
couri ale mesajului transmis 
de marele compozitor în lucră
rile sale.

Făzirită într-o epocă de mari 
frământări sociale, într-o vre
me în care orînduirea țaristă 
zdrobea orice năzuință spre 
libertate, opera lui Ceaikovski, 
este străbătută de profunda 
dragoste a compozitorului față 
de poporul rus, de încredere 
neabătută în triumful progre
sului.

Intr-o viață de agitată lup
tă — în care a cunoscut după 
propria-i expresie — bucuriile 
izbînzilor și amărăciunea în
frângerilor, găsind în munca 
creatoare unica bucurie („Mun
ca, spunea adeseori compozito
rul este pentru mine o ferici
re care n-are seamăn pe lu
me"), strîns legat de poporul

rus și arta sa („Încă din fra
gedă tinerețe m-a mișcat fru
musețea nespusă a muzicii 
populare ruse" declara compo
zitorul), Piotr Ilici Ceaikovski 
ne-a lăsat o măreață operă 
componistică, în mai toate ge
nurile muzicii, care-i asigură 
un loc de frunte în pleiada 
compozitorilor veacului trecut.

„Caracterul popular în sem
nificația lui transformatoare,

Scris în cursul anului 1873, 
concertul demonstrează din 
plin dorința compozitorului de 
a pune în valoare întreaga ex
presivitate a nobilului instru
ment. Declarat la început ine- 
xecutabU, din cauza marilor 
probleme de tehnică pe care 
le pune partitura, concertul 
s-a bucurat după prima audi
ție (interpretat la Viena în 
1879 de A. Brodski, sub con-

Ceaikovski Concertul

pentru vioara

înnoitoare, — scrie muzicologul 
sovietic A. Alșvang în cu- 
prinzătoarea monografie apă
rută zilele trecute în limba 
română — înțelegerea plină de 
sensibilitate și pasiune pentru 
cele mai acute probleme ale 
contemporaneității, care se 
contopesc strîns cu inspirația 
lirică — iată ce constituie for
ța puternică a simfonismului 
lui Ceaikovski".

Marele compozitor rus nu a 
scris decît un singur concert 
pentru vioară; dar el sinteti
zează ca într-o imensă celulă 
toate caracteristicile artei 
ceaikovskiene, toată acea ne
întrecută cantabilitate specifi
că fiecăreia dintre paginile 
sale.

ducerea celebrului dirijor Hans 
Richter) de o deosebită popu
laritate, intrând în repertoriul 
celor mai mari violoniști ai 
lumii.

Iată și câteva dintre caracte
risticile celor 3 părți ale lu
crării :

După o lungă introducere 
orchestrală vioara aduce tema 
principală de o rară expresivi
tate, care cucerește din primul 
moment atenția auditorilor 
(„Vocea și vioara — spunea 
cîndva Ceaikovski sînt mij
loacele de expresie cele mai 
potrivite caracterului muzicii 
slave"). Curînd solistul aduce 
o nouă idee muzicală — cea 
de-a doua temă a primei părți.

Cu ajutorul acestor două me
lodii Ceaikovski făurește o 
mișcare simfonică captivantă 
de la primele și pînă la ulti
mele măsuri.

Cea de-a doua parte a con
certului „Canzonetta" este o 
pagină de mare frumusețe li
rică („un exemplu desăvârșit 
— spune Alșvang — de pătrun
dere a cantabilității largi în 
melodica instrumentală a lui 
Ceaikovski"). După celebra 
„Canzonettă" finalul concertu
lui — izbucnește pătimaș, mul
te din portativele sale evodnd 
o animată petrecere populară 
rusească.

In aceste zile, cînd la Mos
cova reprezentanți ai tinerei 
generații de muzicieni din 
toate continentele s-au întâlnit 
în cadrul Concursului „Ceai
kovski", înscrierea în progra
mul filarmonicii bucureștene 
a Concertului pentru vioară 
al marelui compozitor, repre
zintă un omagiu al muzicieni
lor romîni în fața înaripatei 
arte a compozitorului rus.

Concertul dirijat de Mircea 
Basarab și având drept solist 
pe cunoscutul violonist Ion 
Voicu, mai cuprinde piesa sim
fonică „In memorian" aparți- 
nînd compozitorului român A- 
lexandru Pașcanu și simfonia 
a IlI-a „Liturgica" de Arthur 
Honegger.

IOSIF SA VA

Vineri, simbătă și duminică, 
la poligonul clubului Dinamo, 
se vor desfășura întrecerile 
primului mare concurs de tir 
al sezonului, dotat cu „Cupa 
Dinamo". La concurs și-au 
anunțat participarea cei mai 
valoroși țintași, reprezentând 
cluburile Steaua, Dinamo, Me
talul. Progresul și altele.

(Agerpres)

Miercuri dimineața noul în
sărcinat cu alaceri al Finlan
dei la București. Valpas Vesa 
Hiekkanen, a depus o coroană 
de flori la Monumentul Eroi
lor Patriei.

La solemnitate au participat 
reprezentanți al Ministerului 
Afacerilor Externe, ai Sfatu
lui Popular al Capitalei, ofi
țeri superiori.

★

In cursul acestei luni se des
fășoară în întreaga țară o 
largă acțiune de vaccinare și 
revaccinare antitetanică care 
cuprinde peste 4 milioane per
soane — începînd cu copiii de 
la vîrsta de 3 luni.

Această campanie face parte 
din măsurile programului de 
eradicare a tetanosului în țara 
noastră.

Vaccinul folosit este prepa
rat la Institutul „Dr. I. Can- 
ta cuzino".

Tot în luna aprilie se des
fășoară în întreaga țară cam
pania de primăvară de vacci
nare și revaccinare antidifte- 
rică, care cuprinde toți copiii 
între trei luni și 12 ani.

Toate aceste vaccinări se 
fac la sediile dispensarelor de 
circumscripții sanitare urbane 
și rurale, cît și în colectivități, 

(Agerpres)

Funeraliile
Miercuri au avui loc funera

liile artistului poporului Camil 
Ressu, membru al Academiei 
R.P. Romîne, laureat al Premiului 
de Stat, președinte de onoare al 
Uniunii artiștilor plastici.

în cursul zilei de marți și di
mineții de miercuri, prin fața si
criului cu corpul defunctului, de
pus la sediul Uniunii artiștilor 
plastici, au trecut numeroși oa
meni de artă și cultură, foști 
elevi, studenți, prieteni și alți 
oameni ai muncii, care au adus 
un ultim omagiu marelui artist 
dispărut.

La mitingul de doliu care a 
avut loc miercuri la ora 13 au 
luat cuvînful artistul poporului 
Ion Jalea, președintele Uniunii 
artiștilor plastici, acad. Gh. 
Oprescu, artist al poporului, di
rectorul Institutului de istoria 

Academiei R. P. Ro-

?•

Ressu
Florea, director 

Ministerul învăță- 
Culturii, prof. P. 

rectorul Institutului

general 
mîntului 
Dumitrescu, 
de arte plastice „N. Grigorescu" 
și Al. Ciucurencu, maestru emerit 
al artei, secretar al Uniunii artiș
tilor plastici. Vorbitorii au scos 
în relief meritele deosebite • ale 
lui Camil Ressu în dezvoltarea 
artei romînești, contribufia sa la 
făurirea unei arte cu un bogat 
confinut de idei, exprimînd aspi
rațiile poporului nostru pentru 
pace, pentru o viafă mai bună. 
Prin moartea lui Camil Ressu — 
au arătat vorbitorii — viafa ar
tistică din fara noastră a pierdut 
un strălucit reprezentant.

După adunarea de doliu, corte
giul funebru s-a îndreptat spre 
cimitirul Bellu, unde s-a făcut în
humarea.

I

I

I

(Agerpres)

Mobilați-vă Interioarele camerelor dv., cu mobilier 
de bună calitate, estetic și ieftin, fabricat de Iprofil- 
Măgura Codlei,
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Lucrările Comitetului celor 18 state
pentru dezarmare

GENEVA 4. — De la trimisul special Agerpres N. PUI- 
CEA: La 4 aprilie a avut loc cea de-a 15-a ședință plenară 
a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare sub pre
ședinția delegatului S.U.A., A. Dean. In cadrul acestei 
dințe s-au încheiat discuțiile asupra lucrărilor subcomite
tului pentru încetarea experimentării armei nucleare. Apoi 
Comitetul a reluat dezbaterile privind pregătirea Tratatului 
de dezarmare generală și totală.

Ca de obicei, delegatul a- 
merican a încercat sâ convin
gă pe membrii comitetului 
că delegațiile țărilor occiden
tale ar fi interesate în înche
ierea Tratatului cu privire la 
încetarea experiențelor cu 
arma nucleară. Aceasta însă 
nu a împiedicat pe reprezen
tantul S.U.A. să ceară din 
nou, ca Uniunea Sovietică și 
alte țări să accepte instituirea 
faimosului sistem internațio
nal de inspecție, paravan 
pentru recunoaștere militară 
și spionaj pe teritoriile țări
lor socialiste.

Reprezentantul U. R. S. S.. 
V. A. Zorin, care a urmat la 
cuvînt, a tras unele concluzii 
la discuțiile din Comitetul ce
lor 18 asupra problemei înce
tării experiențelor cu arma 
nucleară. Aceste discuții, a 
spus el, au oglindit în primul 
rînd îngrijorarea majorității 
membrilor Comitetului în le
gătură cu impasul în care 
au ajuns tratativele referi
toare la încetarea experiențe
lor cu arma nucleară.

Ele au arătat, de asemenea, 
că majoritatea membrilor Co
mitetului sînt profund îngri
jorați de experiențele care 
urmează să fie efectuate în 
cel mai scurt timp cu arma 
atomică americană în atmos
feră și insistă să se pună ca
păt în genere tuturor expe
riențelor cu arma nucleara, 
în sfîrșit, numeroase delega
ții, între care și delegațiile 
țărilor neutre, și-au exprimat 
neliniștea evidentă față de 
soarta conferinței pentru de
zarmare în legătură cu noul 
val al cursei înarmărilor, care 
va fi rezultatul inevitabil al 
experiențelor plănuite de a- 
mericani, în cazul că ele vor 
fi efectuate. Guvernul sovie
tic, a arătat V. A. Zorin, îm
părtășește această îngrijorare 
în legătură cu perspectivele 
activității viitoare a Comite
tului.

Ocupîndu-se în continuare 
de problema sistemelor na
ționale de detectare și identi
ficare a exploziilor nucleare, 
reprezentantul sovietic 
declarat de acord _ _'
exprimată de unii delegați, în 
special ai Suediei țf - -

s-a
cu părerea

și Indiei,

că este necesar să se reflec
teze serios asupra posibilității 
folosirii mai bune a mijloa
celor naționale existente. în
seși faptele concrete, a subli
niat în legătură cu aceasta 
V. A. Zorin, ne-au convins 
profund că sistemele națio
nale de detectare și identifi
care a experiențelor nu
cleare sînt Pe deplin sufi
ciente.

V. A Zorin, a arătat în con
tinuare prin exemple concrete 
lipsa de temei a argumentelor 
delegărilor american și englez, 
care caută să înece în amă
nunte tehnice rezolvarea poli
tică a problemei încetării ex
periențelor cu arma nucleară.

Delegațiile S.U-A și Angliei 
își modifică poziția cu 180 
grade in funcpe de interesele 
lor de moment. De aceea, a 
subliniat V. A. Zorin, abor
dăm cu mare precauție con
cluziile tehnice anglo-ameri- 
cane. cu aii: mai mult cu cit 
ele sini făcute în ajunul unui 
nou val de experiențe și au 
menirea să justiEce in fața 
opiniei publice mondiale po
ziția S-U-A. și Angliei.

De ce doresc puterile occi
dentale să reia cursa pericu
loasă a fnarmâr-Jor nucleare, 
trecird la exper.mentarea ar
mei lor nucleare in atmosferă? 
a întrebat reprezentantul so
vietic. Xn^eaga iume a subli
niat Zorin, cere un râspuns la 
această întrebare-

Uniunea SorSetid. conside
ră necesară și posibil prein- 
timpinarea unei nat înăspriri a 
cursei înarmârtlcr r.^nesre 
prin semnarea mediată a 
acordului cu privire la înce
tarea experiențelor cu arma 
nucleară în ccndiții-e imfftni- 
rii unui sistem de centrii pe 
bază națională. NădăJ&xizn 
că în cursul lucrărilor vii
toare ale Subccmitecului pen
tru interzicerea -xperimer- 
tăril armei nucleare, va ± gă
sită o soluție pe această bază 
rezonabilă.

După cuvîntările reprezen
tanților Indiei și Etiopiei, 
care au chemat țările partici
pante la lucrările Subcomite
tului pentru interzicerea expe-

Grecia: Miting în apărarea
păcii și democrației

ATENA 4 (Agerpres). - 
„Pace", „Democrație", „Am- 
nistie", „Libertate lui Glezos", 
„Nu, bazelor de rachete, baze
lor morții în Grecia” — sub 
aceste lozinci s-a desfășurat 
în ziua de 2 aprilie, la Atena, 
un miting popular în apărarea 
păcii și democrației, organizat 
de partidul Uniunea Demo
crată de Stingă (E.D.A.).

După cum anunță agenția 
T.A.S.S., deși clădirea Teatru
lui Acropole unde a avut loc 
mitingul 
puternice

era înconjurată de 
forțe polițienești,

în sală și în foaierul teatrului 
s-au adunat , mii de oameni.

Președintele Comitetului 
Executiv al E.D.A., I. Passali- 
dis, care a luat cuvîntul la mi
ting, a declarat: Uniunea De
mocrată de Stingă cheamă pe 
toți oamenii de bună credință 
din Grecia să intensifice lupta 
pentru pace, împotriva bazelor 
de rachete, pentru transforma
rea Balcanilor într-o zonă « 
păcii, liberă de arma atomică, 
pentru dezvoltarea prieteniei 
și colaborării cu toate țările.

în Consiliul
NEW YORK 4 (Agerpres). — 

La 3 aprilie Consiliul de Securi
tate a reluat discutarea plîngerilor 
Siriei și Izraelului în legătură cu 
recentele incidente de frontieră 
din regiunea lacului Tiberiada.

După cum se știe, în noaptea 
de 16 spre 17 martie, subunități 
ale armatei izraeliene au invadat 
teritoriul Siriei prin zona demili
tarizată, determinînd folosirea le
gală a mijloacelor de apărare de 
către armata siriană.

Reprezentantul Siriei, Tarazi, 
care a luat primul cuvîntul la șe
dința consiliului, a declarat că gu
vernul Izraelului prin acțiunile sale 
agresive la frontieră își trădează 
intenția de a lichida statutul zo
nei demilitarizate care îl împie
dică să pună în aplicare anumite 
planuri în regiunea fluviului Ior
dan și a lacului Tiberiada. Tarazi 
a menționat știri apărute în presă 
despre intenția cabinetului izrae- 
lian de a continua „acțiuni di
recte" împotriva Republicii Arabe 
Siria.

Delegatul sirian a prezentat Con
siliului de Securitate un proiect 
de rezoluție care condamnă acți
unile agresive ale Izraelului și a- 
verlizează guvernul izraelian în 
legătură cu hotărîrea Consiliului 
de Securitate de a aplica sancți
uni corespunzătoare în cazul cînd 
se vor repeta pe viitor provocări 
armate.

Reprezentantul Izraelului, Ro
mei, nu a încercat să dezmintă 
faptele cuprinse în cuvîntarea 
delegatului sirian. El a repetat

să 
să

rimentării armei nucleare 
depună eforturi sincere și 
ajungă la un acord, precum 
și după răspunsul laconic și 
neconcludent dat de delegatul 
englez la întrebările puse de 
V. A. Zorin, discutarea lu
crărilor Subcomitetului pen
tru interzicerea experimentă
rii armei nucleare a luat 
sfîrșit. Comitetul celor 18 a 
hotărît să revină la această 
problemă la începutul săptă- 
mînii viitoare și să asculte 
atunci un nou raport „provi
zoriu" al Subcomitetului.

în aceeași zi, în continuarea 
ședinței. Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare a tre
cut la examinarea punctului 
principal de pe ordinea de zi 
— Tratatul cu privire la de
zarmare generală și totală.

Din nou, primul a luat cu- 
vîntul reprezentantul S.U.A., 
A. Dean, care a prezidat șe
dința de miercuri. După ce a 
informat Comitetul că copre
ședinții au si depus, așa cum 
s-a exprimat el, o muncă con
structivă pe linia pregătirii 
preambulului Tratatului cu 
privire la dezarmare generală 
și totală și a dat asigurări că 
această muncă va fi continua
tă, reprezentantul S.U.A. a 
supus spre examinare Comite
tului documentul făgăduit de 
mult de către delegația ame-

și care, după părerea 
putea constitui.o bază

ricană 
lui, ar _ 
mai bună pentru discuții de- 
cît proiectul sovietic de Tra
tat cu privire la dezarmarea 
generală și totală sub un 
strict control internațional, 
proiect care se află pe masa 
tratativelor.

Acest document american 
reprezintă doar prima parte 
din proiectul „Schiței de 
plan cu privire la clauzele 
unui tratat fundamental de 
dezarmare generală și totală 
în condițiile păcii în lumea 
întreagă", în care sînt formu
late scopurile 
generale.

După cum se 
S.U.A. încearcă 
documente vagi, prin „schițe 
de plan“ să recupereze din 
distanța care le separă de 
propunerile sovietice. Acest 
avans — recunoscut de către 
opinia publică mondială — 
impune reprezentanților S.U.A, 
la Geneva o accelerare în 
prezentarea unor propuneri 
proprii. Se degajă însă impre
sia că propunerile americane, 
fiind prezentate „pe felii**, la 
Washington nu s-a ajuns încă 
la un punct de vedere defi
nitiv asupra unui proiect de 
tratat privind dezarmarea ge
nerală și totală.

și principiile

remarcă aici, 
astfel prin

U.R.S.S. Pe șantierul Combinatului de azbest din regiunea Saian (R.S.S. Autonomă Tuvină) care 
da încă în cursul acestui ari primele produse industriale.

Foto: TASS MOSCOVA

ÎNCHEIEREA VIZITEI DELEGAȚIEI PARLAMENTARE
A R, P. ROMINE IN INDIA

DELHI 4 (Agerpres). — In 
după-amiaza zilei de 31 mar
tie delegația Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romine a 
vizitat Muzeul Național și ga
leria Națională de artă mo
dernă din Delhi și a vizionat 
o suită de filme documentare.

In ziua de 1 aprilie, delega
ția Marii Adunări Naționale, 
însoțită de ambasadorul R. P- 
Romine în India, Iancu Hora- 
țiu, a vizitat cunoscutul com
plex hidroenergetic Bhakra 
Nangal din statul Punjab. La 
sosire solii poporului romîn au 
fost întîmpinați cu căldură de

președintele adunării legisla
tive a statului Punjab, Pra- 
badh Chandra, de directorul 
general al complexului hidro
energetic B. R. Palta, precum 
și de reprezentanți ai autori
tăților locale. In continuare 
delegația a plecat spre orașul 
Chandigarh, capitala statului 
oraș nou, construit în între
gime într-un stil modern. 
Seara, în cinstea delegației a 
fost oferit un dineu la care au 
participat N. V. Gadgil, guver
natorul statului, P. Chandra și 
S. K. Singh, președinții celor 
două Camere ale Parlamentu
lui, G. Bhargava, ministrul 
finanțelor, numeroși deputați 
și alte personalități. La s fir și- 
tul dineului, S. K. Singh, pre
ședintele Consiliului Legislativ 
și P. Chandra, președintele A- 
dunării Legislative, au rostit 
cuvîntări în care și-au expri
mat satisfacția pentru dezvol
tarea continuă a prieteniei șl 
colaborării romîno-indiene. 
Luînd cuvîntul în numele dele
gației, deputatul Roman Mol
dovan, membru al Consiliului 
de Stat, a mulțumit pentru 
cuvintele frumoase exprimate 
la adresa țării și poporului 
nostru și a subliniat că le
găturile multilaterale romîno- 
indiene se dezvoltă în inte
resul ambelor popoare, în 
spiritul coexistenței pașnice, 
in interesul păcii și colaboră
rii internaționale.

In dimineața zilei de 2 a- 
prilie, delegația înapoindu-se 
la Delhi, a vizitat Institutul 
de Științe Medicale, apoi a fă
cut o vizită la Comisia de pla
nificare unde a fost primită de

bo*ăr'-
p--a.-r.ee manifestat»! “re a avut loc la Londra împotriva 

« euc ears în atmosferă. In fotografia da mai sus, un grup de 
m* ti Ministerului da Război al Angliei.

G. Nanda, ministrul unional 
al Planificării, C. M. Trivedi, 
membru în Comisia de plani
ficare, și alți funcționari supe
riori. Tovarășul Roman Mol
dovan, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planifică
rii, a făcut o expunere despre 
organizarea și mecanismul pla
nificării în R-P. Romînă, care 
a fost urmărită cu deosebit 
interes. Gazdele au făcut la 
rîndul lor cunoscute °y0a™“ 
zarea și principiile planificării 
în India.

In seara zilei de 2 aprilie, 
ambasadorul R.P.R. în India, 
Iancu Horațiu, a oferit o re
cepție în cinstea delegației 
M.A.N.

In dimineața zilei de 3 a- 
prilie a.c., delegația M.A.N. a 
părăsit India.

*
DELHI 4 (Agerpres). — în 

după-amiaza zilei de 2 aprilie, 
delegația Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne, condusă 
de acad. Șt. S. Nicolau, a fost 
primită de către președintele 
Indiei, dr. Rajendra Presad. în 
timpul întîlnirii, care a decurs 
într-o atmosferă deosebit de 
cordială, membrii delegației 
romîne și-au împărtășit im
presiile despre realizările In
diei pe care le-au putut con
stata în timpul vizitei.

Președintele statului indian 
a subliniat ajutorul acordat 
Indiei de către Republica 
Populara Romînă în dezvol
tarea industriei petroliere și 
și-a exprimat convingerea că 
relațiile dintre cele două țări 
se vor lărgi și se vor întări și 
mai mult

drum spre patrie

Situația din Siria

Sărbătorirea 
aniversării 

R. P. Ungare
BUDAPESTA 4 Corespon* 

dentul Agerpres transmite: 
La 4 aprilie, cu prilejul săr
bătorii naționale a Ungariei, 
— cea de-a 17-a aniversare 
a eliberării țării de sub ju
gul fascist — la Budapesta a 
avut loc o paradă militară.

Peste 50.000 de persoane 
s-au adunat pe Bulevardul 
Dozsa Gydrgy pentru a primi 
defilarea trupelor.

La ora 10 în tribuna ofi
cială iau loc Jânos Kâdâr, Ist
van Dobi, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U. și 
ai guvernului, iar în tribunele 
alăturate numeroși invitați, 
reprezentanți ai oamenilor 
muncii din capitală.

Parada militară a fost pri
mită de general-colonel Lajos 
Czinege, ministrul Apărării al 
R. P. Ungare, care a trecut în 
revistă unitățile aliniate pen
tru paradă. Ministrul Apărării 
a rostit apoi o cuvîntare. După 
ce a salutat pe participanții la 
paradă, cu prilejul sărbătorii 
naționale, vorbitorul a subli
niat succesele obținute de po
porul ungar în anii care au 
trecut de la eliberare.

După cuvîntarea ministrului 
Apărării al R. P. Ungare a în
ceput parada militară.

O impresie deosebită au 
produs trupele de rachete și 
avioanele supersonice.

Populația capitalei R. P. 
Ungare a salutat cu căldură 
forțele armate.

în întîmpinarea 
Congresului 

Comsomolului

L
a 16 aprilie vor începe 

Ia Moscova lucrările 
celui de-al XIV-lea 

Congres al Uniunii Tinere
tului Comunist Leninist din 
U.R.S.S. In întîmpinarea 
congresului, în întreaga U- 
niune Sovietică au Ioc con
grese și conferințe ale Com
somolului la care se fac 
bilanțuri însuflețitoare ale 
activității tinerilor con
structori ai comunismului.

A fost relevată contribu
ția comsomoliștiior ucrai
neni la marile construcții 
realizate în R.S.S. Ucrai
neană : noii giganți ai me
talurgiei din Donbas, Com
binatul minier de Ia Krivoi 
Rog, construirea Hidrocen
tralei de la Kremeneiug pe 
Nipru. în toamna anului 
1961 Comsomolul din Ucrai
na a dăruit țării recolte 
nemaivăzute strînse de pe 
loturile de porumb ale ti
neretului.

Congresul Asociațiilor 
tinerilor insurgenți 

din Cuba

L
a Havana își continuă 
lucrările primul Con
gres național al Aso

ciației tinerilor insurgenți 
din Cuba.

în fața delegaților la 
Congres au rostit cuvîntări 
de salut delegați ai orga
nizațiilor de tineret din ță
rile Europei, Asiei, Africii 
și Americii Latine, care în 
numele tineretului din ță
rile lor au declarat că spri
jină cu fermitate revoluția 
cubană.

Congresul a aprobat în 
unanimitate rezoluția Co
misiei pentru relații inter
naționale care cuprinde re
vendicarea categorică a ti
neretului cuban de a se 
pune capăt războiului rece 
și cursei înarmărilor nu
cleare. Rezoluția cuprinde 
un apel adresat tineretului 
și tuturor popoarelor din 
lume de a întări lupta pen
tru obținerea unui acord 
de dezarmare generală și 
totală, pentru rezolvarea 
pașnică a problemei ger
mane, pentru lichidarea 
colonialismului.

Delegația parlamentară romînă 
s-a oprit

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
In după-amiaza zilei de 3 
aprilie, a sosit la Moscova, în 
dram spre București, delega
ția Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne, condusă de 
acad. Ștefan S. Nicolau, vice
președinte al Marii Adunări 
Naționale și al grupului națio
nal romîn al Uniunii interpar
lamentare, care a făcut o vi
zită în țările Asiei.

Pe aeroportul Seremetievo 
delegația a fost întîmpinată 
de Mirzo Rahmatov, vicepre
ședinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., 
M. P. Gheorgadze, secretar al 
Prezidiului Sovietului Suprem, 
de funcționari superiori ai 
Prezidiului Sovietului Suprem 
și ai Ministerului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.

Au fost de față Nicolae 
Guină, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Moscova, și membri 
ai ambasadei.

La 4 aprilie, delegația Marii 
Adunări Naționale a R. P. Ro-

la Moscova
mîne, a vizitat Mausoleul 
Lenin.

Membrii delegației au vizi
tat apoi cabinetul de lucru și 
apartamentul lui Lenin din 
Kremlin, Palatul Mare al 
Kremlinului și Palatul Con
greselor.

In aceeași zi, delegația a fă
cut o vizită lui Mirzo Rahma- 
tov, vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
a oferit în cinstea oaspeților 
romîni un dejun, care a decurs 
într-o atmosferă caldă 
țească.

Vizita unui grup 
de scriitori romîni 

în U. R. S. S.Irfl; _țelului suprem în 
ceee ce privește stabilirea pe 
base fftiîtehfle a unei unități 

Lr.:re zoi'.e
- - z z- ii.

In ziarele din Damasc a
z.z iz izzzzzzzzi 'ir. comu- 

nxat al Ccmazdamentului 
2 ~ -î la ir.ierzi-
imme diferite 

im Bkfli mrepmd din 3 
apcxlîe ora 19 și pină la dispo- 
zriti speaala. Au fost difuzate 

=le :rm=r.damen- 
tnlui trapelor regiunii militare 
de nord cu privire la interzi- 
iir.i f:--.:r.r.r-'..l:r la Alep, 
unde circulația este 
numai între orele 
precum și un ordin 
tuturor cetățenilor 
giun£e de nord ale 
baza căruia ei sînt obligați să 
predea !n decurs de 48 de ore 
toate armele pe care le dețin.

MOSCOVA 4. — La Mos
cova se află o delegație de 
scriitori romîni compusă din 
Aurel Mihale — conducătorul 
delegației — Titus Popovici, 
Eugen Barbu, Eusebiu Cami- 
lar și Ovidiu Crohmălniceanu.

La 3 aprilie, scriitorii ro- 
mînl au discutat cu confrații 
lor sovietici situația și căile 
de dezvoltare a romanului 
contemporan. Deschizînd a- 
ceastă convorbire tovărășea
scă A. Ceakovski, redactor- 
șef al revistei „Inostrannaia 
Literatura", a vorbit despre 
interesul deosebit manifestat 
de cititorii din U.R.S.S. pen
tru literatura romînă.

permisă
8 șl 11.

adresat 
din re- 
țării, pe

xnțeva a fost declarată cea 
mai bună artistă pentru parti
ciparea la filmul „Fetele"

de Securitate

REDACȚIA ADMINISTRAȚIAi București, Piața »Sctnteli‘i Țel. 17.60.10, Tiparul» Combinatul Poli gratie .Casa Scînteii'

declarațiile formale ale guvernu
lui său că dorește să tră ască in 
pace cu țările arabe.

Discutarea problemei Palestinei 
va fi reluată la ședința din după- 
amiaza zilei de 4 aprilie a Con
siliului de Securitate.
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LENINGRAD. — La Uzina 
„Ijora" din Leningrad a în
ceput construirea unui puter
nic laminor, lnng de un kilo
metru.

Gigantul metalurgiei sovie
tice va cintări 17.000 tone și 
va avea instalate peste 2.000 
de motoare. Prin indicii săi 
tehnicoeconomici el este supe
rior celor mai bune agregate 
de acest tip din lume. Pro
cesul de încălzire, laminare și 
prelucrare a produselor este 
complet mecanizat și în mă
sură considerabilă automatizat

WASHINGTON. — P. Salin
ger, secretarul Casei Albe pen_ 
tru problemele presei, a de
clarat corespondenților că la 
28 aprilie președintele Kenne
dy și primul ministru Macmil
lan se vor întilni la W ashing
ton.

DELHI. — Jawaharlal 
Nehru, primul ministru al 
Indiei, a fost ales pentru a 
treia oară lider al fracțiunii 
parlamntare a partidului Con
gresul Național Indian. A- 
ceastă alegere îi dă dreptul de 
a forma noul guvern al Indiei. 
După cum anunță ziarele, se 
crede că componența noului 
guvern va fi anunțată săp- 
tămîna aceasta.

POTSDA3L — In Berlinul 
democrat a intrat in funcțiune 
noul turn al antenei postului 
de radio-emisie JJeutechland- 
sender“ — cea mai înaltă con
strucție din Europa, avînd o 
înălțime de peste 350 metri. 
Acest turn uriaș mărește con
siderabil rasa de recepție a 
emisiunilor radiodifuziunii 
R. D. Germane.

BUENOS AIRES. — La 
Buenos Aires s-a încheiat 
festivalul internațional de ci
nematografie. Nadejda Rumi-

PARIS. — După cum s-a 
mai anunțat, la 4 aprilie are 
Ioc la Torino o întrevedere în
tre președintele Franței, de 
Gaulle, și primul ministru al 
Italiei, Amintore Fanfani. Re- 
ferindu-se la activitatea cercu
rilor politice occidentale, a- 
genția France Presse anunță 
că la scurt timp după între
vederea de Gaulle — Fanfani 
cancelarul Germaniei occiden
tale, Adenauer, care se află în 
vacanță în Italia, va avea o 
întrevedere cu premierul ita
lian.

Guatemala : Datorită exploatării crinccne la care este supusă 
populația acestei țări de către monopolurile S.U.A., oamenii muncii 
duc o viață de cumplită mizerie. Asemenea acestui țăran (fotografia 
din dreapta) nenumărați oameni, cărora ciștigurile pe plantațiile 
concesionate societății americane ..United Fruit" — nu le ajung 
nici pentru acoperirea celor mai elementare nevoi, sînt nevoiți să 
încerce să-și vîndă puținele bunuri de care dispun, In timp ce pe de 
altă parte, clasele înstărite, marii moșieri care stăpinesc peste o ju
mătate din suprafața țării huzuresc Intr-un lux orbitor.

Nemulțumirea populației ia forme din ce în ce mal ascuțite. In 
munții Guatemalei acțiunile partizanilor se Intensifică vizlnd răs
turnarea dictatorului Ydigoras Fuentes și anularea alegerilor falsifi
cate de anul trecut Sub presiunea valului de acțiuni întreprinse de 
forțele patriotice, Fuentes, intensifică măsurile represive instaurînd 
o crîncenă teroare, Întărind poliția și armata. După cum se poate 
vedea din fotografia de sus, dictatorul Fuentes verifică personal 
Instruirea unei unități de tancuri spre a se convinge în ce măsură 
sa poate bizui la nevoie pe sprijinul lor


