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Inovatori
premiațt

Zilele acestea, la Ministerul 
Metalurgiei și Construcțiilor 
de Mașini au fost desemnați 
câștigătorii concursului de ino
vații desfășurat în această ra
mură de producție în cursul 
anului trecut.

Premiul I a fost atribuit U- 
zinelor „23 August" din Capi
tală, întreprinderilor metalur
gice — Roman și „Prototipul” 
din București; premiul II — 
Uzinelor „6 Martie", „Electro
motor” Timișoara și „Neptun” 
Cîmpina, iar premiul III — 
Uzinelor „1 Mai" Ploiești, „Re
publica” București și „Meta
lurgica” Sibiu.

Din fiecare sector de activi
tate a industriei metalurgice 
și constructoare de mașini au 
fost distinse cu mențiuni cîte 
opt întreprinderi.

Pentru activitatea depusă a- 
nul trecut în vederea ridicării 
continue a nivelului tehnic al 
producției, inovatorii au fost 
recompensați cu 8.267.000 let 

întreprinderile premiate și 
cele care au fost distinse cu 
mențiuni au primit recompen
se bănești.

In prezent, în toate între
prinderile industriei metalur
gice și constructoare de ma
șini din țară se desfășoară cel 
de-al VIII-lea concurs de ino
vații.

f

In secția filaturii de le Tesfile «30 Decembrie- Arad se duce o lupta perseverentă pentru îndepli
nirea sarcmilor de pian și rtfceree continui a ceirfăț-ii produselor. Printre furntașele în producfia 

se -.-ii ș * rceree a Sece ear.. Fiori ca Burtă și Olga Calancea.
Foto : i. cucu.

(Agerpres)

De pe acest teren trebuie să 
se obțină 5000 kg porumb 
boabe la hectar. De aceea 
colectiviștii din comuna Afu- 
mați-București, îl pregătesc ca 
la carte, lată-i pe cîțiva din
tre ei la împrăștiatul îngrășă

mintelor chimice azotoase.

Cu toate Sorfele

La Editura de stat didactică 
și pedagogică se desfășoară o 
intensă activitate pentru edita
rea din timp a manualelor șco
lare, în vederea deschiderii viito
rului an de învățămînt. Pînă în 
prezent au fost editate 8.280.000 
de exemplare din cele 21.500.000 
de exemplare de cărți școlare, 
cîte sînt prevăzute pentru anul 
școlar 1962—1963. Tirajul gene
ral de manuale școlare și cursuri 
universitare va spori în noul an 
de învățămînt cu 3.500.000 de 
exemplare. Un număr de două 
milioane din aceste cărți și 
cursuri sînt editate în limbile 
minorităților naționale. Elevii 
din învățămîntul de cultură ge

nerală, profesional, tehnic ca și 
studenții vor avea la dispoziție 
în anul viitor cu 295 mai multe 
titluri de cărți și cursuri.

Din totalul tirajului de cărți 
școlare, care se vor edita pînă la 
deschiderea anului de învăță
mînt, peste 17 milioane de 
exemplare vor fi distribuite în 
mod gratuit elevilor din clasele 
I—VII

O atenție deosebită se acordă 
aspectului grafic al noilor lu
crări. O mare parte a manuale
lor au copertele legate în pînză 
sau material plastic, sînt bogat 
ilustrate.

(Agerpres)

La Onești, se construiește intens
Zilele de primăvară sînt 

pentru constructorii din Onești 
zile de intensă activitate. Se 
lucrează din plin la 4 cvartale 
de locuințe.

La o parte din blocurile a- 
flate în construcție, muncito
rii folosesc cu succes cofrajele 
glisante, care asigură o pro
ductivitate ridicată. In fiecare 
zi se construiește astfel cite 
un etaj.

Din cele 1.270 de apartamen
te ce urmează să fie termina
te anul acesta, 176 au și fost 
repartizate locatarilor în pri
mul trimestru al anului.

Numărul obiectivelor social-

culturale construite în ultimul 
timp la Onești, printre care 
două școli noi, un complex 
școlar petrochimic și altele, 
se îmbogățește cu altele afla
te în construcție. Acum se fac 
ultimele pregătiri pentru da
rea în funcțiune a unui cine
matograf cu 450 locuri, se 
construiește un spital care va 
fi printre cele mai moderne 
din țară.

Anul acesta se vor construi, 
de asemenea, un hotel mo
dern și aproape 100 de uni
tăți comerciale.

în campania 
agricolă de primăvară

Fiecare ori este deosebit de preuo&si în actuala 
campanie agricolă. în timpul scurt care a mai ră
mas trebuie efectuat un mare volum de lucrări. 
Faptul acesta impune mobilizarea activă a tuturor 
forțelor din unitățile agricole socialiste, organizarea 
exemplară a muncii, folosirea intregii capacități de 
lucru a tractoarelor din G-AJL și S3LT. și a ate
lajelor proprietate obștească din GAC.

Ho țări ți să obțină in acest an recolte mari, me
canizatorii, muncitorii din G.A.S., colectiviștii sînt 
antrenați acum intr-a însuflețită întrecere pentru 
urgentarea lucrărilor agricole. Această activitate 
intensă am constataz-o și cu ocazia unui raid pe 
care l-am întreprins prin citeva unități agricole 
socialiste din țară.

Obiectiv important — 
respectarea timpului optim

Pămîntul era încă umed, dar pe unele tarlale înce
puse să se zvînte. Puteau începe lucrările terenului. Pe 
terenurile gospodăriei agricole colective „30 Decem
brie” din Mărășești, regiunea Galați, mecanizatorii au 
început arăturile. Folosind întreaga capacitate de lucru 
a tractoarelor, ei au reușit ca într-un timp scurt să 
execute arături pe o suprafață de 25 hectare și să dis-

alte 
din

26 hectare. Terenul fiind în felul acesta 
vreme, colectiviștii au putut începe fără

euiască 
pregătit . .
întîrziere însămînțările din epoca întîia (mazăre, bor
ceag, plante furajere). Conductorii de atelaje — în 
marea lor majoritate tineri — organizîndu-și bine 
munca, asigură aprovizionarea ritmică a semănătorilor 
cu semințe, pe brazdă. Nici o oră buna de lucru nu 
este pierdută.

★
în raionul Adjud, în toate gospodăriile colective — 

atît în cele vechi, cit și în cele mai noi — se lucrează 
din plin. Pretutindeni se simte forța muncii unite, ho- 
târirea colectiviștilor de a obține rezultate cît mai 
bune, producții cît mai mari în acest an. La Florești, 
în ajutorul gospodăriei colective au venit mecaniza
torii de la S.M.T. Ei au executat în cîteva zile arături 
de primăvară pe o suprafață de 110 hectare. în același 
timp în raion se urgentează însămînțarea culturilor din 
epoca întîia. Pînă la data de 4 aprilie se însămînța6e 
mazărea, borceagul și floarea soarelui pe o suprafață 
de 420 hectare. Viteza zilnică de lucru este în continuă 
creștere pentru că, alături de tractoare, sînt folosite 
din plin atelajele proprii ale gospodăriilor colective.

★
Și colectiviștii din Grebeniș, raionul Luduș, foloseso 

fiecare zi prielnică pentru a grăbi ritmul lucrărilor

Foto : I. CDCU
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Odată cu înce
perea „Lunii 
muncii pa

triotice “, tinerii din 
întreprinderile și 
instituțiile orașului 
Satu Mare, mobili
zați de organizațiile 
U.T.M., muncesc cu 
și mai multă însu
flețire pentru înfru
musețarea orașului. 
Astfel, primele zile 
au marcat și pri
mele succese. Tine
rii au participat la 
săparea și turnarea 
fundației unei școli 
de 8 ani cu 16 săli

Satu Mare
de clasă. In parcu
rile Libertății, Re
publicii și altele, 
care se întind pe 20 
de hectare, zilnic 
200-300 tineri parti
cipă la săpatul și 
semănatul ierbii și 
florilor.

Obiectivele 
la care vor
tinerii sătmăreni în 
această lună sînt: 
blocul cu 70 de a- 
partamente de pe 
strada Traian, as
faltarea străzii Ilie 
Pintilie începînd

mari
lucra

UN BUN DE PREȚ
A

din oraș $i pini 
satul Păuleșk T:: 
tinerii vor ccn*dbac 
și la executarea 
lucrărilor de ixstz- 
lare a cond-xrel:' 
de apă pe străzile 
de ia periferia ora
șului.

S-au
pînă acum tinerii 
din
U.T.M. de la Com
binatul „1 Mai", U- 
ziii-ele „Unio“ și în
treprinderea „1 Sep
tembrie".

evidenția:

organizațiile

V. MOINEAGU

(Agerpres)

sprijin prețios în aceastăagricole de primăvară. Un 
acțiune îl aduc tinerii colectiviști. Sarcinile stabilite 
pentru fiecare în adunarea generală U.T.M. — care a 
avut loc înaintea începerii campaniei — se îndeplinesc 
acum. Toți sînt prezenți, zilnic, alături de colectiviștii 
vîrstnici, la locurile de muncă stabilite de cu seară de 
brigadieri ; unii transportă semințe, alții seamănă, al
ții execută lucrări de întreținere a ogoarelor. Astfel, 
ei și-au adus contribuția la însămînțarea unei supra
fețe de 25 hectare cu borceag și 5 hectare cu mazăre.

în același timp în gospodărie s-au pregătit peste 
75.000 de altoi de viță pentru plantările pe care co
lectiviștii le vor face în anul acesta.

Alături de tractoare 
atelajele proprii

Pe tarlalele colectiviștilor din Coșoveni, raionul Cra
iova, campania de însămînțări a fost declanșată. Cu 
cele 70 de atelaje proprietate obștească colectiviștii au

Raid realizat de:
N. BARBU, I. TEOHARIDE, 

ȘT. NECANIȚCHI, C. NANCU

(Continuare tn pag. ( S-a)

G. A. &
aprovizionează

orașele

„In acest pămînt vița de vie 
va da rod bogat 1“ Așa pare 
că «pune fînărul tehnician vi
ticol Mihai Guleamă de l« 
G.A.S. Urziceni, regiunea Bucu

rești.
Foto j L CUCU

Gospodăriile agricole de stat 
au livrat In ultimul timp pe 
pieței» orașelor cantități în
semnate de trufandale — sa
lată, ridichi, ceapă verde, spa
nac, castraveți, roșii, pătrunjel 
șl altele.

GAS. au prevăzut să pro
ducă anul acesta, pentru apro
vizionarea populației, cu circa 
15 la sută mai multe legume 
deeît în anul trecut Produc
ția de legume timpurii crește 
cu circa 25-30 Ia sută.

Pentru a realiza producții 
dt mai mari și la un preț de 
cost «căzut, G.A.S. au sporit 
eu circa 20 la sută suprafețele 
de răsadnițe, au pregătit din 
timp și au fertilizat întreaga 
suprafață destinată grădinilor 
de legume, iar de curind au 
început însămînțarea legume
lor în clmp. Majoritatea gos
podăriilor de stat extind cul
turile succesive pe aceleași 
terenuri«

(Agerpres)

EXPERIENȚA MUNCITORILOR VÎRSTNICI
■ i-amintesc de o a-

dunare generală 
U.T.M. la care am

invitat în mijlocul 
nostru pe maistrul
Nagy losif, care
împlinea 25 de 

ani de muncă în uzină. El ne-a 
vorbit despre condițiile grele în 
care a învăfat meseria, despre ex
ploatarea crîncenă la care erau 
supuși muncitorii în anii regimu
lui burghezo-moșieresc, despre 
bucuria pe care o simte azi vă- 
zînd minunatele condiții în care 
muncesc și învață tinerii. Tinerii îl 
ascultau cu bucurie și emoție pe 
maistrul lor, un om care le e 
drag și apropiat. Pentru că mulți 
tineri prezenți la adunare au sim
țit de-a lungul anilor ajutorul pu
ternic al bătrînului maistru. Stan 
Pascu își amintește cum îna
inte de a fi promovat în 
munca de trasator a învățat de 
la tovarășul Nagy losif — pe atunci 
lucra în echipa sa — cum tre
buie citit desenul. La fel ca el 
și tinerii strungari Gabor Mihai,

Corondan Ioan, Pantea Mladin au 
făcut primii pași în meserie și au 
crescut apoi sub îndrumarea aten
tă a tovarășului lor de muncă mai 
vîrstnic. Și așa cum era firesc, bă- 
trînuiui maistru i s-au spus la a- 
dunarea aceea multe cuvinte de 
caldă mulțumire pentru ajutorul 
pe care-| dă zi de zi tinerilor 
muncitori.

Uzina de vagoane din Arad are 
numeroși muncitori care în zeci 
de ani de muncă în uzină au a- 
cumulat o bogată experiență și 
care prin munca și comportarea 
lor sînt un viu exemplu pentru 
tineri. De la cine dacă nu de la 
aceștia trebuie să învețe tinerii 
cum să muncească, cum să se 
comporte ? Experiența acestora 
de muncă, de viață, este un bun 
deosebit de prețios care se cere 
valorificat la toate locurile de 
muncă. Tocmai de aceea, comite
tul U.T.M., îndrumat de organiza
ția de partid a considerat ca o 
sarcină deosebit de importantă 
de a ajuta tinerii să-și însușească 
experiența de muncă și de viață

a comuniștilor, a muncitorilor vîrst
nici și, mai cu seamă, trăsăturile 
moralei înaintate ale acestora.

An de an în uzină vin noi ti
neri muncitori. La început, așa 
cum este și firesc, aceștia n-au 
experiența necesara. SîrH însă și 
tineri care deși lucrează de mai 
mulți ani n-au dobîndit suficient 
de bine arta de a lucra repede 
și de a da numai produse de 
bună calitate. în buna lor pre
gătire profesională am cerut, și 
am primit din plin, sprijinul co
muniștilor, al muncitorilor vîrstnici 
cu experiență îndelungată.

Cînd, după terminarea școlii, 
Pavel Petran a venit în secția bo
ghiuri era sfios și neîndemînatic. 
Ori cît de mult se străduia nu re
ușea întotdeauna să execute co
rect operația de cioplire (ajusta
rea oțelului turnat). Rămînea în 
urma celorlalți, se necăjea. li 
lipsea experiența practică de mun
că. în apropierea lui lucra mun
citorul vîrstnic Gheorghe Blago- 
viceanu. A observat unde-i hiba. 
L-a luaf să lucreze alături de el.

O zî, două, trei s-a ocupat în
deaproape de Petran. Fiecare’ miș
care era studiată, sfaturile nu 
conteneau.

— Aceasta este poziția pe care 
trebuie s-o aibă dalta. Numai 
după ce o fixezi bine faci con
tactul ciocanului pneumatic... 
Treptat, treptat, a fost pus să facă 
și alte operații. Petran a simțit 
cît de mult îi folosesc sfaturile 
primite. Acum tînărul nostru care 
a pășit sfios în secție, execută 
orice operație, și o face de bună 
calitate. Asta și pentru faptul 
că a avut un bun „profesor". Și 
nu numai el. Foarte mulți tineri 
au fost îndrumați îndeaproape, cu 
răbdare, de muncitorii vîrstnici. 
Muncitorii Marcu Aron, Mihu Teo
dor, de exemplu, se ocupă cu gri
jă de tineri, îi introduc în tainele 
meseriei și fac acest lucru cu con
știința că este de datoria lor să 
transmită tinerei generații de mun
citori ștafeta experienței lor de 
muncă acumulata în zeci de ani 
de lucru în uzină. Mi-aminfesc, de 
asemenea, cît de mult s-a ocupat

muncitorul vîrstnic Hodiș Florian, 
de la turnătorie, de tînărul Hărduț 
Rusalim. l-a vorbit despre im
portanța fiecărei operații, l-a aju
tat să execute formele corecte
pentru ca piesele turnate să fie 
de bună calitate. închiderea for
melor constituia pentru Rusalim, j
ca și pentru alți tineri, o mare
problemă. Din pricina închi- .
derii necorecte unele forme se de
plasau și piesele se rebutau. Mun
citorii vîrstnici au văzut în
dată unde este punctul slab. 
Acum lucrurile s-au schim
bat mult. Tinerii reușesc să țină 
pasul cu muncitorii cu experiență. 
Asta a făcut să se îmbunătățeas
că mult calitatea produselor, să 
se reducă rebutul cu 15 la sută 
sub coeficientul admis, să se e- 
limine rebutul din deplasări.

în numeroase secții ale uzinei

CONSTANTIN BĂRBUȘOIIJ 
secretar al comitetului U.T.M.

Uzinele de vagoane-Arad

(Continuare în pag. a 3-a)

Preocupări comune
Cum colaborează comite
tul U.T.M. cu 
sindical de la 
Noiembrie” din 

organizarea
cultural-artistice

în

comitetul 
Uzina „7 

Capitală 
activității

• scena din sa;a de 
festivități a Uzinei 
textile „7 Noiem
brie" din Capitală 
începuse repetiția 
artiștilor drr echipa 
de teatru. Din saia

privirile atenta ale tovarășei Au
re a Vasilescu, actriță la Teatrul 
ce Comedie și instructoarea vo- 
luntară a formației, urmăreau pri
ma transpunere scenică a piesei 
..Sertarul* de scriitorul sovietic 
Sceglov. Și undeva, în penumbra 
sălii, trei tovarăși urmăreau cu 
grijS repefifia; erau Elisabeta 
Pavel, secretara comitetului U.TAA. 
din uzină. Mircea Barna, responsa
bil cultural în același comitet și 
Gheorghe Băloiu, responsabil cul
tural în comitetul sindicatului. 
Erau împreună și ad, ca în at ițea 
alte acfiuni culturale inițiate și 
organizate pentru muncitorii uzi
nei.

Cu timp în urmă tn această 
uzină nu se putea vorbi despre o 
activitate a formafiei teatre e. E 
drept că încercări au mai fost 
făcute, dar fără rezultat. Că în
drăgostiți de teatru existau, o 
dovedește și brigade artistică de 
agitafie care e-e o activitate în
rudită cu formaj ia de teatru. Dar, 
pe lîngă artiștii amatori din bri
gadă, trebuiau antrenați elfi tineri. 
Și această sarcină și-a asumat-o 
firesc comisia culturală, colectivul

întrunind De responsabiliicar»
culturali ei comitete or U.T.M. și 
sindical conduce, sub directa în
drumare a comitetului de partid, 
în^eaga activitate culturală din 
uzină. îndeplinirea acestei sarcini 
presupunea ajutorul unui instructor 
calificat, o organ zare judicioasă 
a repetițiilor și, bineînțeles, re
crutarea actorilor amatori. Și daca 
prima condiție a fost îndeplinită 
direct de comisie, pentru celelalte 
două a fost nevoie de ajutorul 
organelor corespunzătoare ale 
organizațiilor de tineret și sin
dicat din secfiile uzinei. Selecta
rea pentru echipa de teatru a 
fost în special sarcina organizației 
de tineret, iar atunci cînd condu
cerea secției laborator nu crea 
oondiții necesare participării tine
rilor inferpreți la aceste repetifii 
au intervenit organele sindicale și

repetițiile n-au mai întîmpinat 
nici un impediment.

Colaborarea dintre comitetul 
sindicatului și cel al organizației 
U.T.M. nu s-a terminat însă prin 
trecerea acestei sarcini în planul 
de muncă al comisiei culturale, ci 
a continuat pe parcursul îndepli
nirii ei. Aceasta a presupus un 
contact direct și operativ, fără a 
aștepta prilejul unor ședințe co
mune. O asemenea ședință are 
loc trimestrial, cînd se întocmește 
planul de muncă al comisiei cul
turale pe uzină. Dar munca co
mună stăruitoare, de zi cu zi, 
asigură în ultima instanță îndepli
nirea fiecărei ac|iuni trecute în 
plan.

Muncind în acest fel, comisia 
culturală a mai dat viată unui alt 
punct din planul său de muncă : 
crearea unui grup folcloric și îm
bunătățirea permanentă a reper
toriului acestuia. Cele 15 coriste 
ale acestui grup fac asidue repeti
ții pentru un apropiat spectacol 
în tafa muncitorilor uzinei.

Cunoscutele „7 fete cucuiete** 
din brigada artistică de agitație 
au 
o 
la

crescut... Acum sînt 
asemenea creștere 

concordanfă în ceea

P. SLAVESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

In timpul spectacolului
Foto : N. STELORIAN



Ciobanul 
colectivei CHIMISTII

Delegația Marii
Adunări Naționale 

a R.P.R. s-a înapoiat 
din Asia

â ndrei Seitan și-a începui 
meseria de cioban încă de 
la vîrsta de 8—9 ani. Nici 

nu terminase școala, cînd tatăl lui, 
ajuns în pragul bătrînefii, nemai- 
putînd merge după oi pe dealu
rile din împrejurimile Horiei sau 
pe malul Dunării spre Topalu și 
Ghindăreșii, i-a încredințai sarica 
și bajul, trimifindu-l cu oile la 
păscut.

Au trecut de atunci ani. Andrei 
Seitan este azi cioban la G.A.C. 
„O/elul roșu" din comuna Horia, 
raionul Hîrșova. L-am cunoscut a- 
cum cîteva zile, la saivanul nr. 1. 
Mi-a vorbit cu multă mîndrie de 
meseria lui. Își aduce aminte, nu 
fără amărăciune, de vremea cînd, 
copil fiind, munca de îngrijitor de 
oi îi aducea disprețul bogătanilor. 
Astăzi el este stimat și respectat 
de colectiviști pentru munca lui 
frumoasă, pentru sîrguința cu care 
sa pregătește, citește, înva/ă să 
îngrijească cît mai bine anima
lele.

A trecut în rîndurile cotecfiviști- 
lor încă din anul 1952, la un an 
după înființarea gospodăriei. Pri
mul an a lucrat la cîmp, dar gîn- 
dul lui era tot la oi, îi erau atit 
de dragi, încît ori de cite ori tre
cea pe lîngă saivane sau pe lîngă 
cite o turmă, le privea minute în 
șir. După cîțiva ani a cerut con
siliului de conducere al gospo
dăriei să-l repartizeze la sectorul 
zootehnic. In acești ani, gospodă
ria mărise numărul oilor foarte 
mult.

în anul 1961, din cele 400 de 
oi pe care le-a avut in grijă și 
la care s-a aplicat monta artifi
cială, numai 5 nu au avut miei, iar 
producția de lină obținută în me
die pe cap de oaie a fost 
2,3 kg.

De la cele 470 de oi cite 
în „stăpinire’’ anul acesta, 
angajat să obțină o producție 
die de 3 kg lină pe cap 
oaie.

Ciobanul Andrei Seitan a dove
dit întotdeauna prin faptele Sâle 
că-i e drag avutul gospodăriei și 
luptă să-l sporească necontenit.

COTOROBAI GKINEA 
funcționar

pe

ba 
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— Uite, vezi ce-nseamnă 
lucru făcut de mintuială ? Un 
șurub nu e strîns cum trebuie 
și lactama se irosește. Cind te 
uiți, mare lucru nu e, cite va 
picături, dar astea adunate 
intr-o zi...

Am luat cheia din lada cu 
scule a lui nea Ionel și fără 
să mai aștept alte dojeni, spri- 
jinindu-mă de conducte, m-am 
urcat în virful coloanei.

Sculele le minuiesc binișor, 
cu toate că la început spu
neam că nu fac parte din me
seria mea. Sînt operator chi
mist și lucrez la tablouri de 
comandă, la linii automatizate, 
cu diagrame, reacții chimice...

— Vezi să nu gitui șurubul. 
Ajunge, lasă-l așa.

Ce ți-e și cu omul ăsta : 
că nu-i strins cum trebuie, 
că-l gitui in strînsoare... 
nici nu te poți supăra 
Are dreptate.

Intr-o vreme l-am 
cam supărat. în luna
secția noastră nu-și îndeplini
se planul la lactamă. Nici cu 
calitatea nu prea ședeam stră
lucit. Ne luase inainte celelal
te secții: poliamid și textil. 
Fetele de la textil parcă erau 
înțelese și in fiecare zi au
zeam aceeași întrebare : „Chi- 
miștilor, la cit vreți să ridi
cați calitatea lactamei ? N-ați 
obosit !**...

— Luați-o mai domol. Ve
dem noi cine ride la urmă...

Intradevăr, conducerea reac
țiilor chimice nu e lucru ușor. 
Experiență în producție nu 
aveam cine știe ce, și mai ales 
in industria de fire și fibre 
sintetice. în secție, majorita
tea o formăm noi, tineretul. 
Unii am absolvit școli profe
sionale de chimie, școli tehni
ce. Dar ceilalți ? Pi na la veni
rea in uzină, nici nu văzusem 
o asemenea instalație. Urmele 
sapei încă se mai cunoșteau 
in palmele bătătorite.

Pină și deschiderea unui 
ventil era o problemă: să în- 
vîrți rozeta la stingă sau la 
drepta ? La ce temperatură se

hidrogenerează fenolul, cum 
decurge reacția ? Erau proble
me care ne frămîntau. Am 
simțit atunci din nou ajutorul 
puternic al secretarului orga
nizației de partid din secție, 
a lui nea Ionel, așa cum îi 
spuneam noi.

Sediul organizației de partid 
devenise neîncăpător. Biroul 
organizației de partid analiza 
contribuția tineretului la rea
lizarea sarcinilor de producție. 
Participau membrii comitetu
lui U.T.M., ingineri, maiștri, 
muncitori fruntași. Atunci s-a 
discutat cam mult. Am fost 
lăudați pentru ceea ce făcu
sem, dar mai aveam încă mul
te de făcut.

Tovarășul Ionel Gheorghe 
avea ce avea cu „părțile ne- 
gative“ : unele pompe nu sînt 
întreținute cum 
timpul 
pierde 
ratorii 
singuri __.................

Și avea iarăși dreptate. 11 
ascultam și cînd făcea o scur
tă pauză pentru a mai găsi 
ceva notat în carnețelul lui. 
se făcea o liniște de se auzeau 
compresoarele cum duduie.

— în ultima săptămînă 
litatea lactamei a scăzut, 
vedem care-i cauza...

Ne-am spus toți părerea. 
Unii, învinuiau o pompă care 
nu funcționa normal, ba că 
reactorul de transpoziție ar 
avea nu știu ce defecțiune.

— Dar oamenii ? a întrebat 
tovarășul Ionel. Cunosc ei la 
perfecție instalația, aparatele 
cu care lucrează ?

Am înțeles și noi că obser
vația era întemeiată. Aveam 
„defecțiuni" serioase la acest 
capitol.

Ne-a dat atunci multe sfa
turi cum trebuie să ne organi
zăm munca, cum și ce să învă
țăm, ce forme să organizăm 
pentru aceasta.

Nu după mult timp, secția a 
devenit o școală. S-au înfiin-

trebuie, în 
cristalizării se mai 

lactamă, nu toți ope- 
chimiști pot conduce 
procesul tehnologic.

ca- 
Să

pat cursuri de pregătire profe
sională și treptat, treptat „se
cretele" chimiei au 'început să 
fie cunoscute de toți. Ușor, 
e drept, n-a fost. La început 
și creta se rupea mai des cînd 
trebuia să desenăm un aparat 
sau să scriem o formula 
tablă... Dar tovarășul Ionel 
încuraja întotdeauna.

Același lucru îl făceau și 
nerii din celelalte secții. în
vățau și ei. Procentele au în
ceput să crească. Cursurile de 
pregătire profesională le-am 
absolvit dar nu ne-am oprit 
aici. A fost organizat și am 
urmat și cursurile de specia
lizare și astăzi titlul de specia
list în fabricarea firelor sinte
tice îl deține mulți tineri din 
secție. E o mîndrie și o răs
plată a muncii noastre.

Pe cine să evidențiem ? Pe 
operatorii chimiști Cornel Her- 
țescu, Nicolae Albu, pe ingi
nerul Adrian Rusu ?... Dar ciți 
nu sînt ca ei ? Și ciți dintre 
noi nu datorăm tovarășului Io
nel Gheorghe chiar acest fapt, 
că azi ne numărăm printre 
fruntașii secției.

în Uzina de fire și fibre, 
sintetice de la Săvinești, des-! 
pre secția lactamă se vorbesc 
acum numai lucruri bune. În
deplinirea planului nu mai 
constituie de mult o problemă. 
Calitatea lactamei a crescut 
lună de lună și ea. De fapt 
planul de producție este rea
lizat și depășit și în celelalte 
secții de fabricație. Secția po- 
liamid primește lactamă de 
bună calitate iar polimerul 
transformat în fire este prelu
crat în secția textil. Reacție 
în lanț!

Acum, deseori tovarășul Io
nel Gh&orghe obișnuiește ca la 
sfîrșitul zilei de lucru să ne 
spună : Bravo chimiștilor și 
azi ați lucrat bine. Și ne bu
curăm.

pe
ne

ți

I
Joi dimineața s-a înapoiat 

în Capitală delegația Marii 
Adunări Naționale a R. P. Ro- 
mîne, care a vizitat Uniunea 
Birmană, Republica Indonezia 
și Republica India, la invita
ția președinților parlamentelor 
din aceste țări și ca răspuns 
la vizitele făcute în țara noas
tră de către delegații ale aces
tor parlamente.

In drum spre patrie, mem
brii delegației au făcut o 
scurtă vizită la Moscova.

Delegația, condusă de acad. 
Ștefan S. Nicolau, vicepre
ședinte al Marii Adunări Na
ționale și al grupului național 
romîn al Uniunii interparla
mentare, a fost alcătuită din 
deputății Roman Moldovan și 
Ludovic Takacs, membri ai 
Consiliului de Stat, Cornel 
Burtică, Tudor Ionescu, Con
stantin Mateescu, Marin Rădoi 
și Stoian Stanciu.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîm- 
pinată de tovarășii Ștefan 
Voitec, președintele Marii A- 
dunări Naționale, Anton Moi- 
sescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Dionisie Ionescu, 
șeful Ceremonialului de Stat, 
deputați, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Au fost prezenți K. M. Kan- 
nampilly, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Indiei la 
București, Marzuki, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al 
Indoneziei, și D. K. Zvonkov, 
prim-secretar al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

Prin
muzee

marile 
ale lumii
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cultură < 

Timișoara

A venit primăvara I
(Fotografie primită în cadrul concursului nostru de la Ion Săftulescu-electrician).

DAN DRĂGULESCU 
elev

O nouă bază 
sportivă

Mobilizați de organizația U.T.M., 
tinerii muncitori petroliști din 
schela Băbeni au hotărât ca în a- 
ceastâ primăvară să amenajeze 
prin muncă patriotică o rouă bază 
sportivă. Cu îoate că au trecut 
puține săptămîni de cînd au por
nit această acțiune, tinerii petro
liști au terminat amenajarea a 
două terenuri de volei și a unei 
popicării.

In această acțiune de muncă 
patriotică s-au evidențiat tinerii 
Mircea Nicolae, Ion Visarion, Ma
rinescu Emili și alții.

FLOREA TISTULEASA 
tehnician

----- •-----

I

seară, la casa de 
a studenților din 

j au loc diferite 
manifestări culturale. Printre aces
tea relevăm ca deosebită seara 
culturală organizată de tcurînd de 
studenții facultății de arte plastice 
din cadrul Institutului Pedagogic 
care și-au propus să fie „ghizii" 
celor 200 de colegi din institutele 
Politehnic, Agronomic, Pedagogic 
participanți la interesanta discuție 
cu tema „Lucrări celebre din cele 
mai importante muzbe de artă ale 
lumii".

Astfel studenții Marinescu Ion, 
Dorel Filip, Ovidiu Bărbulescu și 
losif Cramăr i-au condus pe cei 
prezenți intr-o călătorie imaginară 
prin Galeriile de artă din Bucu
rești, muzeele „Ermitaj" din Le
ningrad, „Tretiacov" din Moscova 
și Galeriile de arfă din Dresda.

Vorbitorii au subliniat impor
tanta cunoașterii valorilor artistice, 
rolul acestei cunoașteri în desăvâr
șirea educației estetice a studen-

V. GRIGORESCl

Campionatele i 
de gimnastică

internaționale
i ale R. P. R.

Școala cardiologilor

Astăzi, de la ora 18, în sala 
< sporturilor Floreasca încep cam

pionatele internaționale de gim
nastică ale R. P. Romine. La ac
tuala ediție a campionatelor par
ticipă gimnaști și gimnaste din 8 
țări : U.R.S.S., R. P. Bulgaria, 
Cehoslovacă, R. D. Germană,

R. S. 
R. P.

siPolonă, R. P. Ungară, Suedia 
R. P. Romînă.

Astăzi sînt programate exerci
țiile impuse, iar mîine cele liber 
alese. Duminică, în ultima zi a 
campionatelor, se vor desfășura 
concursurile pe aparate.

(Agerpres)

CURT
• In continuarea pregătirilor 

pentru turneul final al campiona
tului mondial de fotbal, echipa 
R. P. Bulgaria a susținut la Sofia 
un nou meci de verificare cu e- 
chipa braziliana Gremio Porto Ale- 
grense. Fotbaliștii bulgari au ob
ținut victoria cu scorul de 4—0
• Marele maestru sovietic Po- 

lugaevski continuă să conducă în 
turneul internațional de șah de la 
Mar dej Plata. In runda a 10-a el 
l-a învins pe englezul Penrose și 
totalizează acum 8*/- puncte.

® In pădurea Vincennes de lin
gă Paris cei mai buni crosiști eu
ropeni se vor întrece duminică în 
tradiționala competiție organizată

de ziarul „L’Humanite". La star
tul probelor vor fi prezenți atleți 
și atlete din U.R.S.S., R. S. Ceho
slovacă, R. P. Romînă, R. P. Po
lonă, R. P. Bulgaria, R. P. Ungară, 
Belgia, Franța, Austria, Italia și 
alte țări.
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La Centrul de Asis
tență a cardiologilor 
A.S.C.A.R. din Capi
tală se desfășoară o 
vastă și variată acti
vitate didactică, știin
țifică și curativă.

Un rol important 
îl ocupă, bunăoară, 
cursul suprauniversi- 
tar pentru formarea 
specialiștilor cardio
logi. In fiecare an își 
desăvârșesc aici cu
noștințele numeroșj 
medici care participă 
timp de 10 luni la 
învăfămlntul clinic, la 
consultații și lucrări 
practice de laborator. 
Cei peste 50 de me
dici care au absolvit 
deja cursurile, mențin

și în prezent o legă
tură strânsă cu cate
dra. Ei îi consultă pe 
profesori în proble
me dificile, solicitîn- 
du-le ajutorul prin. 
corespondență sau 
participând la confe
rințe și simpozioane.

Catedra de cardio
logie de la A.S.C.A.R. 
desfășoară o activi
tate științifică rodnică 
privind patologia car
diacă. Dintre lucrările 
mai importante în a- 
cest domeniu reali
zate în ultimul timp 
amintim : „Aspecte noi 
în diagnosticul și tra
tamentul bolilor de 
inimă", „Dozarea 
tronsominozei plasma-

tice și dehidrozei tac
tice" și altele. Unele 
din aceste lucrări au 
fost deja publicate în 
reviste de specialitate 
străine. Pe lingă acea
sta, A.S.C.A.R. acti
vează și pe plan in
ternațional. El cola
borează la revista de 
cardiologie „Cor et 
vasa" editată la Pra- 
ga în 4 limbi. De a- 
semenea, specialiștii 
de aici fin o legă
tură strînsă cu Orga
nizația mondială a să
nătății de pe lîngă 
O.N.U. și colaborează 
cu cardiologi renumiți 
din U.R.S.S., S.U.A., 
Franța și alte țări.

V. TURDEANU

La Uzinele metalurgice „înfrățirea" 
din Oradea montorii Ludovic 
Szentimany și Gh. Ungur verifică 
avansul automat de la un lot de 

mașini de găurit.
Foto : AGERPRES
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Un cintec pentru porumb ? Da I Pentru recolte mereu mai mari p® terenurile gospodăriei colec
ție. In fotografie : aspect din spectacolul „Un cînfec drag de muncă“ prezentat colectiviștilor 

de brigada artistică de agitație a căminului cultural din comuna Belinț, regiunea Banat.
Foto t AGERPRES

Muncim cu drag
pentru întărirea

gospodăriei noastre
n 1962 în fața gos
podăriei noastre 
colective stau sar
cini mari. Pe baza 
planului de pro
ducție, aprobat de 
adunarea genera

lă, gospodăria colectivă din 
Grebeniș va trebui să obțină 
în medie la hectar cel puțin 
1.700 kg grîu, 2.800 kg porumb 
boabe, iar de pe 95 hecta
re în medie 5.000 kg boabe 
la hectar, 20.000 kg cartofi 
etc. Va crește și sectorul zoo
tehnic al gospodăriei. Astfel, 
față de anul trecut, în 1962 
numărul bovinelor va crește 
de la 303 la 472 capete.

Tinerii, alături de ceilalți 
colectiviști, muncesc cu sîr- 
guință și entuziasm pentru 
dezvoltarea multilaterală și 
înflorirea gospodăriei colecti
ve. Organizația de bază 
U.T.M., condusă de organiza
ția de partid a acordat și în 
anii trecuți și acordă și în pre
zent o mare atenție mobiliză
rii tinerilor colectiviști la în
deplinirea sarcinilor de pro
ducție, întăririi disciplinei în 
muncă. în prezent punem un 
accent deosebii nu atit pe

Cadru din filmul „Casa surprizelor*

CASA SURPRIZELOR44
Să vă facem mai întâi cunoș

tință cu cei patru eroi 
tului film realizat în 
„Mosfilm“ : Anatoli
fost șef al serviciului 
într-o mare uzină din 
de curînd pensionar, 
Tatiana, mamă și 
excelentă, și fiica lor Liusea, re
cent căsătorită cu Igor Vinogra
dov, amîndoi arhitecți.

De fapt, încă de la primele 
imagini ale acestei amuzante 
comedii, spectatorii au impresia 
că-i cunosc pe eroi de cînd lu
mea, pentru că aproape toți re
găsesc — într-un fel sau altul — 
pe ecran întîmplări trăite și pro
bleme care de multe ori i-au fră- 
mîntat și pe ei înșiși. Tocmai în 
această concordanță cu viața de 
zi cu zi a oamenilor tineri și 
vîrstnici și în autenticitatea cu 
care sînt redate bucuriile și ne
cazurile, gîndurile și sentimentele 
lor constă farmecul și totodată 
eficiența educativă a acestei co
medii cinematografice.

Creatorii filmului și-au propus 
să vorbească despre lucruri deo
sebit de serioase prin limbajul 
comediei, convinși că în acest 
fel vor reuși să străbată mai di
rect drumul către inima specta
torilor. Și nu s-au înșelat. Dova
dă sînt hohotele de rîs și co
mentariile celor din sală care 
reacționează spontan, mai cu sea
mă atunci cînd constată asemă-

ai recen- 
studiourile 

Koroliov, 
planificării 
Moscova, 
sofia sa 

gospodină

nările cu propria lor experiență 
de viață.

Tn comedia „Casa surprizelor" 
este vorba despre două gene
rații, părinți și copii, care deși 
sînt strîns legate printr-un ideal 
comun, ajung uneori în dispută 
din pricina unor puncte de 
vedere deosebite într-o serie de 
probleme de viață. Este știut că 
fiecare generație își are preocu
pările și preferințele ei, cîntecele, 
gusturile și moda sa. 
luează, evident, 
odată cu dezvol
tarea în general 
a societății și 
conștiinței oame
nilor.

Văzîndu-I pe 
ginerele sau pre
ocupat să-și cum
pere o motoci
cletă, golind ca
mera de mobile

sebit de falentați, apreciați pen- 
fru proiecfele lor îndrăznețe și 
interesante. în timp ce bătrînul 
gîndea astfel, ei și colegii lor 
de muncă discutau cu aprindere 
pe marginea proiectului unui 
oraș modern pe care năzuiau 
să-l facă pe măsura exigențelor 
sporite ale constructorilor comu
nismului.

Meritul creatorilor acestei co
medii și ceea ce conferă o mare 
forță educativă creației lor este

J

învechite 
care lui i se păruseră foarte con
fortabile, bătrânul Koroliov medi
tează nu fără oarecare îngrijorare 
•a „profilul moral" al tinerei gene
rații. Altfel eram noi la 25 de 
ani — îi spune el soției sale, 
fără să-și dea seama că de fapt 
el însuși dădea dovadă de ușu
rință judecîndu-i pe tineri numai 
după aparențe, fără să se stră
duiască să le pătrundă mai adînc 
gîndurile, preocupările profesio
nale și năzuințele. în realitate, 
Igor și Liusea erau arhifecfi deo-

că, redînd unele conflicte neanta- 
goniste dintre cele două genera
ții, ei au analizat cu mult discer- 
nămînt tot ce este înaintat și 
valoros sau tot ce este învechit 
și dăunător în concepțiile amîn- 
dorura — și în ale părinfilor și 
în ale copiilor.

Părinții greșesc trăgînd conclu
zii pripite pe marginea unor ele
mente nesemnificative din com
portarea copiilor lor. Dar și ti
nerii greșesc atunci cînd nesoco
tesc experiența bătrînilor sau 
cînd se mulțumesc să primească 
de-a gata unele lucruri —- după

părerea lor lipsite 
— fără să-și dea 
guri nu s-ar putea 
tru că în afară de 
nor orașe mai trebuie să și mă- 
nînce, să spele și să calce, sau 
să-și crească copiii.

Scenarista Valentina Spirina și 
regizorul Villen Azarov au tratat 
în așa fel episoadele care se a- 
dresează mai cu seamă tinerei ge
nerații încît cei în cauză, amuzîn- 
du-se copios, să poată, în același 

timp, desprinde 
unele învățăminte 
serioase și folo
sitoare.

Cît timp bunicii 
se ocupă de e- 
ducația nepo
țelului lor — so- 
cotindu-i pe tine
rii căsătoriți inca
pabili de o trea- 
serioasă •— Igor 

perorează cu
(cu cărțile de „spe-

de imporfanfă 
seama ca sin- 
descurca. Pen- 
proiectarea u-

suLiusea 
perioritate 
cialitate” în mînă), despre carac
terul dăunător al legănatului în 
brațe sau al hrănitului cu ajuto
rul cîntecelor, poveștilor și a tot 
felul de alte „stratageme", una 
mai „ingenioasă" decît alta. Pri- 
vindu-l de altfel pe bunic (inter
pretat cu un irezistibil haz de 
popularul actor al M.H.A.T.-ului — 
Alexei Gribov) încercînd să-și 
adoarmă nepoțelul cu ajutorul u- 
nor... marșuri de pe vremea ti
nereții sale, sau pe bunică (ad-

mirabila creație a Zoiei Feodo- 
rova) sfrecurîndu-i, pe furate, gri- 
șul în gură, străduindu-se să-i 
disfragă atenția cu fragmente din- 
tr-un roman de... Maupassant, este 
evident că tinerii au dreptate so
cotind depășite asemenea „meto
de" de educație. Dar în practică, 
ia priviți-i cum se „descurcă" în 
lipsa bătrînilor plecați la odihnă. 
Tînăra mamă (în rolul căreia re- 
întilnim pe Lilia Aleșnicova) e cît 
pe ce să-și „otrăvească” copilul 
cu o mîncare imposibil de înghi
țit, iar tatăl (prin care Alexandr 
Demianenko se dovedește din 
nou un excelent actor de come
die) constată exasperat că n-ar fi 
rău ca o nevastă să mai știe să 
calce pantaloni și să spele vase, 
fără să mai vorbim că în două 
săptămîni s-a adunat un praf de-o 
palmă pe mobile și un morman 
de crafițe, oale și veselă mur
dara.

Dar tinerii noștri au, în ciuda 
aparentei lor superficialități, 
dezvoltat simț autocritic. De
ceea, la întoarcerea bătrînilor, le 
anunță hofărîrea de a se muta în 
altă locuință și de a pune astfel 
capăt situației de „copii adulți”, 
sfrăduindu-se să devină soți și pă
rinți în toată firea.

Nu putem încheia decît sfătuin- 
du-vă călduros să vedeți această 
comedie pentru că vă veți amuza 
copios și vă veți îmbogăți cu 
multe învățăminte utile.

VOICHIȚA ARITON

un 
a-

participarea la muncă a tine
rilor (vin toți cu regularitate 
la lucru în gospodăria colec
tivă), ci pe calitatea lucrări
lor pe care le fac. în legătură 
cu aceasta are o mare impor
tanță nivelul cunoștințelor lor 
agrozootehnice.

în perioada iernii organi
zația de bază U.T.M. a mobi
lizat peste 140 tineri la lec
țiile ținute în cele trei cercuri 
agrotehnice și la cercul zoo
tehnic.

în mod practic, pregătirea 
producției pe acest an a în
ceput ;ncă anul trecut. De 
pildă, pe cele 95 de hectare 
de pe care trebuie să se ob
țină în medie 5.000 kg porumb 
boabe la hectar s-au efectuat 
lucrări importante încă din 
toamnă. Astfel, pe acest lot 
s-au transportat în medie 30 
de tone îngrășăminte naturale 
la hectar și s-au executat ară
turi adînci de 37—39 cm (cu 
scormonitorul).

Deși avem condiții bune 
(pămîntul a fost bine pregătit, 
avem sămînță bună, de mare 
productivitate) totuși lucrările 
ce vor trebui efectuate în lu
nile următoare vor hotărî în 
mare măsură soarta recoltei. 
De aceea, îndrumați de orga
nizația de partid, în cadrul 
adunărilor generale ale orga
nizațiilor U.T.M. din brigăzi 
în care s-a discutat despre 
contribuția pe care trebuie să 
o aducem noi la îndeplinirea 
planului de producție al gos
podăriei, am explicat pe larg 
tinerilor necesitatea efectuă
rii la timp și în bune condi
ții a tuturor lucrărilor.

Anul acesta se va aplica pe 
larg în gospodăria noastră co
lectivă retribuția suplimenta
ră a muncii după sporul de 
producție obținut fată de olan. 
Aceasta îi va cointeresa și pe 
tinerii colectiviști în depășirea 
producției planificate de către 
întreaga echipă sau brigadă 
din care fac parte. Noi am 
explicat această problemă ti
nerilor în cadrul adunărilor 
generale U.T.M. și a cercu
rilor politice.

Organizația U.T.M. se ocu
pă îndeaproape și de tinerii 
crescători de animale. în gos
podăria noastră nouă tineri 
lucrează în sectorul zootehnic. 
Deși în ultimii ani sectorul 
zootehnic s-a dezvoltat conti
nuu, producția de lapte s-a 
menținut și în anul trecut la 
un nivel destul de scăzut. 
Anul acesta conducerea gos
podăriei a luat măsuri pentru 
iărgirea și îmbunătățirea ba-

zei furajere. Pe baza acestor 
condiții, îngrijitorii-mulgători 
s-au angajat să obțină în me
die 2.550 litri lapte pe cap 
de vacă furajată, față de 2.000 
litri planificat. Experiența 
unor îngrijitori ca Sălaghie 
Augustin și utemistul Iernean 
Alexandru — care au obținut 
și anul trecut producții mari
— arată că acest angajament 
poate fi îndeplinit și depășit.

Crescătoria de păsări există 
doar de doi ani. Șeful fermei 
de păsări este utemistul Va- 
sile Timaru. El a îndrăgit 
mult această muncă frumoasă. 
Acum doi ani, după ce i s-a 
încredințat sarcina să lucre
ze la ferma de păsări, a ple
cat în practică pe trei zile la 
incubatorul din Tg. Mureș și 
s-a interesat de furajarea si 
îngrijirea păsărilor. El stu
diază și acum cu sîrguintă. 
Văzînd rezultatele bune obți
nute în 1961, cînd numai păsă
rile au adus gospodăriei ve
nituri de peste 60.000 lei, si 
trăgîndu-se învățămintele ne
cesare din recomandările Con
sfătuirii pe tară a colectiviș
tilor, membrii gospodăriei 
noastre colective au hotărit 
să crească anul acesta 10.000 
de păsări, adică aproape de 
două ori mai multe ca anul 
trecut.

Numeroși tineri lucrează la 
noi și în brigada pomiviticolă. 
în prezent gospodăria are 26 
hectare de vie și 17 hectare 
de livezi. în ultimii doi ani 
s-au valorificat 14 hectare de 
coaste și terenuri în pantă. 
Pînă în 1965 vor fi valorifi
cate noi terenuri, suprafața 
plantată cu vie ajungînd astfel 
la circa 50 de hectare. în ia- 
nuarie-februarie 1962 s-au 
executat terasări pe 3,5 hec
tare de suprafață neproducti
vă. La această acțiune, comi
tetul U.T.M. a mobilizat tine
rii din toate brigăzile gospo
dăriei. Cele 3,5 hectare vor fi 
plantate cu vie* în primăvară.

Acum, în campania de 
primăvară, organizația U.T.M. 
desfășoară o intensă mun
că politică explicînd ti 
rilor că de activitatea lor 
ca și a tuturor colectiviști
— depinde soarta recoltei, că 
aplicînd măsurile indicate de 
știință vom putea obține pro
ducții tot mai mari, vom con
tribui mai mult la consolida
rea economică a gospodăriei 
colective.

IOAN D. POP
secretarul comitetului U.T.M. 

din G.A.C.
raionul

Grebeniș,
Luduș

Concursuri profesionale pentru studenți
A devenit o tradiție la Institu

tul politehnic din București să se 
organizeze anual concursuri pro
fesionale studențești. Cu fiecare an 
ce trece, crește numărul studen
ților participanți la aceste con
cursuri.

Studenții de la acest institut fo
losesc concursurile organizate po 
teme de matematică, fizică, meca
nică, chimie, electrotehnică, termo- 
tehnică. pentru a repeta materia,

pentru a-și îmbogăți și fixa cunoș
tințele.

Numai in luna martie a.c., au 
participat la concursuri profesio
nale pe discipline peste 860 de 
studenți. încă de la începutul se
mestrului II, cadrele didactice au 
ajutat studenții să se pregătească 
pentru comisie, organizînd consul
tații speciale și dîndu-le spre re
zolvare probleme de sinteză.

MIRCEA RADEȘ 
student

Cinematografe
Bătălie în 

I. C. Frimu; 
xim Gorki, 
Profesiunea doamnei Warren : 
Republica, București, 16 Fe
bruarie, Olga Bancic ; Cînte- 
cul întrerupt: V. Roaită, Alex. 
Sahia, Drumul Serii; Arme 
și porumbei: Magheru, Moși
lor ; In noaptea de ajun : V. 
Alecsandri, Lumina, înfrățirea 
între popoare; Experiența pri
mejdioasă : E. Pavel; Casa 
surprizelor : Gh. Doja, Volga; 
Ivan cel Groaznic : Central ; 
De sâmbătă pînă luni: Vic
toria ; Aripi puternice — O 
voce în Cosmos — Regele a- 
nimalelor: Timpuri Noi;
Tom-Degețelul: 13 Septem
brie ; Fii fericită, Ani: Tine
retului, Cultural; Valea Mîn-

marș: Patria, 
Puștiul: Ma- 
Alex. Popov;

dră : 1 Mai, Miorița ; Cetatea 
Hurramzamin : C. David ; Tot 
aurul din lume : 8 Martie,
Donca Simo ; Primăvara fe
telor : Grivița ; Rosita : 8 Mai; 
Procesul maimuțelor : Unirea, 
Flacăra ; Pace noului venit: 
Popular; Cavalerii teutoni: 
Arta ; Program special pentru 
tineret: 23 August; Um
bre albe : M. Eminescu ; în 
noaptea spre 13 : I. Pintilie ; 
Gardianul: Libertății, 30 De
cembrie ; N. S. Hrușciov și Din 
nou spre stele : N Bălcescu ; 
Vizita președintelui: Luceafă
rul ; Austerlitz (ambele serii); 
Floreasca, G. Coșbuc; Fru
moasa Lurette : G. Bacovia ; 
Dragostea lui Alioșa : Aurel 
Vlaicu ; Artistul: B. Delar 
vrancea.



ADUNĂRI DE DESEMNARE
întreaga A INVITATIEOR LA SESIUNEA 

tară marii adunări naționale (Urmare din pag. l-a)

I
Mașini agricole 
de cea mai bună

Agriculturii — 
tractoare mai multe, mai bune

calitate
în 
serînărul pe care-l vedeți 

fotografia de mai jos 
numește Dumitru Dobre. 

împreună cu al ți 14 muncitori, in
gineri și tehnicieni el a fost de
semnat ieri, de către adunarea 
ce a avut loc într-un cadru en
tuziast la Uzinele „Semănătoa
rea” din Capitală, ca invitat la 
lucrările sesiunii Marii Adunări 
Naționale.

Aplauzele care au izbucnit la 
auzul numelui său erau o confir
mare în plus a prețuirii de care 
se bucură lăcătușul Dumitru Do
bre din partea colectivului uzi
nei. Dumitru Dobre este tinăr, 
are 27 de ani și e fiu de 
colectiviști dintr-o comună a re
giunii București. El a învățat cu 
sîrguințu. în timpul regimului 
nostru democrat-popular meseria

Joi dimineața Uzinele de 
tractoare din Brașov au expe
diat un nou lot de tractoare 
pentru agricultură. De la înce
putul anului și pînă acum co
lectivul acestor uzine a livrat 
unităților socialiste din agri
cultură aproape 3.000 tractoa
re. Pînă la sfîrșitul lunii apri
lie uzina va mai trimite agri
culturii încă 1.000 tractoare.

Alături de celelalte între
prinderi producătoare de ma
șini agricole, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii de aici con
tribuie la înzestrarea agricul
turii socialiste cu noi mașini 
moderne de înaltă producti
vitate.

Despre toate acestea ei au 
vorbit cu mîndrie la adunarea 
care a avut loc în după-amia- 
za aceleiași zile pentru de
semnarea invitaților ce vor 
participa la sesiunea extraor
dinara a Marii Adunări Națio-

Cei peste 2.000 constructori 
de tractoare participanți la a- 
dunare au hotărît într-o at
mosferă sărbătorească să fie 
reprezentați la sesiune de: 
Alexandru Tripșa, inginer, An
drei Pustai. frezor, Octavian 
Lupșe, reglor, Nicolae Oprea, 
maistru, Virgil Baraș și Ti- 
beriu Vădănici, ingineri, Mi
hail Szilagy, muncitor, Con
stantin Petcu, director adjunct 
și alții.

Luînd cuvîntul la adunare, 
ing. C. Sofronescu a exprimat 
hotărirea constructorilor de 
tractoare de a pune la dispo
ziția agriculturii tractoare de 
calitate tot mai bună.

Numeroși vorbitori și-au ex
primat recunoștința pentru cin
stea ce le-a fost acordată de 
a trimite reprezentanții lor la 
marele sfat al țării.

început însămînțatul tuturor cul
turilor deodată. Unii însămînțea- 
ză ovăzul, alții mazărea, alții 
floarea-soarelai, sfecla de zahăr, 
ricinul, plantele de nutreț. Cîm- 
piile coșovenilor nu au mai 
cunoscut pînă acum asemenea 
întrecere. Membrii tinerei gos
podării colective vor să obțină 
încă din primul an de muncă în 
comun recolte sporite. Iată pri
mele rezultate ale acestei activi
tăți. Pînă acum s-au însămînțat 
20 ha cu floarea soarelui, 10 ha 
cu mazăre, 16 ha cu legume, 30 
ha plante furajere și alte culturi. 
Organizația U.T.M. îi mobilizea
ză zilnic pe toți tinerii la mun
că. La panoul fruntașilor în
campanie faci cunoștință cu por
tretele unor tineri ca Elena
Barbu, Frusina Barbu, Ioan
Bușu. Gheorghe Similiuti, Dumi
tru Sima și alții.

Intirzierile aduc 
pierderi de recoHă

Aceasta din cauză că atelajele 
proprietate obștească — 60 la 
număr, pe care lucrează mulți 
tineri — nu sînt folosite judi
cios. în loc ca toate ate
lajele să fi fost scoase la lucră
rile din cîmp din prima zi bună 
de lucru, o parte din ele au fost 
folosite la treburi de mică im
portanță. Apoi n-a fost antrenată 
întreaga masă a colectiviștilor la 
muncă în scopul urgentării lu
crărilor.

De unele din aceste lipsuri se 
face vinovată și organizația 
U.T.M. De exemplu, printre co
lectiviștii care nu vin cu regu
laritate la muncă sînt și tineri. 
Unii tineri de pe atelaje fac 
drumuri fără rost, nu folosesc 
din plin capacitatea acestora. 
Comitetul U.T.M. de aici trebuie 
să privească 
rea sarcina 
tinerilor 
și să ia 
venite.

TUDENȚI SOVIETICI

ia 
de

cu toată răspunde- 
mobilizării tuturor 
treburile campaniei 
îndată măsurile cu-

(Agerpres)

de lăcătuș și a depus apoi, 
mijlocul colectivului în care lu
crează din 1957, toată priceperea 
și entuziasmul anilor săi. tineri. 
Astăzi este șef de echipă, iar 
tovarășii săi de muncă îl iu
besc și-l stimează.

Acum, cînd datorită încrederii 
pe care i-o poartă colectivul a 
jost desemnat pentru a participa 
ca invitat la lucrările sesiunii 
Marii Adunări Naționale, gindu- 
rile lui Dumitru Dobre sînt la 
tovarășii săi și la munca pe care 
o desfășoară împreună în cadrul 
secției carcase.

— Cinstea ce ni s-a făcut — 
ne declară el — este, totodată, 
o mare răspundere și noi o pri
mim ca pe un îndemn de a 
trimite pe ogoarele nesfîrșite ale 
patriei mașini moderne de cali
tate din ce în ce mai bună. Do
rini din inimă — și facem totul 

•— pentru ca mașinile noastre să 
ajute țărănimea colectivistă în 
eforturile ei de a mări produc
ția de cereale la hectar, de a 
smulge cîmpiilor noastre mănoa
se toată rodnicia lor.

Și aceste ginduri sînt concre
tizate în angajamentul pe care 
echipa lui Dumitru Dobre și l-a 
luat în cadrul întrecerii socialis
ta : vom lucra în așa fel — este 
înscris în acest angajament — 
încît nici o combină să nu fie 
respinsă la controlul de calitate.

Mulți muncitori din echipa lui 
Dobre sînt băieți tineri și ei 
știu că produse de calitate se 
pot da numai atunci cînd ești 
stăpîn pe meserie, cînd ai o ca
lificare înaltă, temeinică. Iată de 
ce angajamentului de mai sus i 
se adaugă un altul: nici un tî- 
năr să nu lipsească de la cursu
rile de ridicare a calificării.

Faptul că în luna martie an
gajamentele au fost îndeplinite 
„sută la sută” este o garanție că 
echipa și responsabilul ei își vor 
respecta și de acum înainte cu
vîntul.

Cu un an in urmă s- 
inaugurat gospodăria co
lectivă „1 Mai“ din 

Cefa. Și acum, după un an de 
muncă încununată de succese, 
colectiviștii din Cefa au săr
bătorit unirea pămîntului lor 
cu cel al colectiviștilor din 
Inand. De acum, marele ogor 
al gospodăriei „1 Mai" cuprin
de 2527 ha, pe care vor munci 
823 familii.

Tot cu acest prilej colecti
viștii din Cefa și Inand, într-o 
atmosferă de însuflețire, l-au 
desemnat ca invitat la lucră
rile sesiunii extraordinare a 
Marii Adunări Naționale pe 
tovarășul Gheorghe Balogh, 
președintele gospodăriei.

Colectiviștii din comuna 
Cefa au obținut rezultate bune 
în munca de întărire econo
mică și organizatorică a gos
podăriei colective.

Acum, după unificare gospo
dăriei i se deschid perspec
tive și mai mari pentru dez
voltarea unor importante ra
muri de producție, pentru o 
mai bună folosire a brațelor 
de muncă.

Colectiviștii din Cefa au a- 
cumulat o experiență valoroa
să. Ei i-au cerut insă preșe
dintelui să urmărească cu a- 
tenție lucrările sesiunii la care 
va participa, să se intereseze 
de experiența colectiviștilor 
fruntași din alte regiuni pen
tru ca să o aplice și ei în 
scopul obținerii unor rezultate 
din ce în ce mai bune în acti
vitatea pe care o desfășoară 
pentru continua consolidare e- 
conomică și organizatorică a 
G.A.C.

VIORICA CLONDA

Gospodăria colectivă „Valea 
mărului” din raionul Pitești are 
multe lucrări de făcut în actuala 
campanie agricolă. Pe o suprafa
ță de peste 100 de hectare tre
buie însămînțate culturi din epo
ca întîia : orz, ovăz, plante
furajere etc. Trebuie bine pre
gătite tarlalele pentru porumb. 
Lucrări importante sînt de făcut 
în livada de peste 30 de hectare 
și la grădina de zarzavaturi. Din 
toate aceste lucrări, foarte ur
gente, s-a făcut ceva. S-au îy- 
sămînțat cartofi pe 8 hectare, 
orz pe 5 hectare și s-au făcut 
arături pe 20 de hectare. Față 
de posibilitățile de care dispune 
gospodăria e prea puțin însă.

★
Agrotehnica recomandă ca una 

din principalele reguli pentru a- 
sigurarea unor producții mari — 
respectarea timpului optim la 
însămînțări. Aceasta impune a- 
cum, cînd un volum mare de 
lucrări trebuie efectuat într-un 
timp foarte scurt, participarea 
zilnică la muncă a tuturor celor 
ce lucrează pe ogoare, sporirea 
vitezei zilnice de lucru a trac
toarelor, folosirea tuturor atela
jelor gospodăriilor colective. Or
ganizațiilor de bază U.T.M. din 
agricultură le revine sarcina de 
mare răspundere de a mobiliza 
în aceste zile întreaga masă a 
tinerilor la toate lucrările în 
scopul creșterii contribuției a- 
cestora la obținerea unor recol
te sporite.

Preocupări comune
(Urmare din pag. l-a)

JJ Punem bazele unei recolte bogate1’
/n adunarea care a avut 

loc de curind. colecti
viștii din comua Ir.de- 

Galați, 
pentru 
ca din 
un in-

pendențc. regiunea 
și-au exprimat bucuria 
cinstea ce li s-a făcut 
rîndul lor să fie trimis 
vitat la sesiunea Marii Adu
nări Naționale. Acesta va fi 
tovarășul Croitoru Gheorghe, 
președintele gospodăriei agri
cole colective „Partizanul roșu" 
din comună.

In cuvîntul lor , colectiviștii 
Enache Traian, Nestor Ilie și 
alții au avut cuvinte de mul
țumire și recunoștință față 
de partid care le-a îndrumat

pașii pe calea gospodăriei co
lective.

In anul care a trecut, co
lectiviștii, aplicind regulile a- 
grotehnice înaintate, au obți
nut 1.800 kg. grîu la hectar și 
2.600 kg. porumb boabe la 
hectar.

— Dispunem de toate con
dițiile pentru ca să obținem 
producții mari la hectar, a 
spus fiecare dintre cei care au 
luat cuvîntul. In aceste zile, 
vom folosi fiecare oră de lu
cru pentru a termina grabnic 
însămînțările de primăvară.

T. OANICEA

vește calitatea programelor și 
prezența în actualitatea uzinei. 
Sau în două cuvinte : eficacitatea 
programelor. Totuși programele au 
fost rare (cu ocazii festive, sau 
schimbîndu-se parțial). Și aceasta 
în pofida atenției cu care 
este înconjurată brigada de 
către muncitori și a rolului 
important pe care l-a avut 
în popularizarea succeselor și în 
satirizarea unor lipsuri din activi
tatea uzinei. Tinerele țesătoare 
Lambă Florica și Lămășanu Eu
genia ar putea povesti oricînd 
despre critica ascuțită dar tovă
rășească făcută de brigadă, dar 
mai grăitor decît cuvintele lor 
sînt rezultatele bune pe care le 
obțin acum în producție. Dar a- 
cest program a fost cu luni în 
urmă... De la penultimul program 
al brigăzii pînă la cel dedicat 
zilei de 8 martie au trecut trei 
luni și în acest interval 
uzinei a scos la iveală 
reu noi și noi ' aspecte
meritau să-și găsească reflec
tarea imediata pe estrada brigăzii 
artistice de agitație. în acest caz 
aportul comisiei culturale n-a mai 
fost la înălțime. De ce ? Responsa
bilul cultural din comitetul sin-

viafa
me-

■ care

I. BODEA

La cercul de fîmplărie al Casei 
pionierilor din Reșița

Foto : I. CUCU

Noi

Foto : N. STELORIAN

m muncă, în viațăU

OPERAȚIA 0 comportare demnă
S-A FĂCUT LA TIMP de generația noastră tînără

ra trecut de miezul 
nopții. Pe ulița 
pustie a satului Ba- 
lotești alerga o fe
meie cu un copil în
fășat într-o pătură. 
S-a oprit în poarta

dispensarului, apoi a bătut cu pu
tere în geam.

— Tovarășe doctor, mi-e copi
lul bolnav.

în cabinet, după ce a exami
nat copilul, doctorul utemist Eu
gen Băleanu, medic pediatru al 
circumscripției Balotești-Panciu, 
și-a dat seama că pacientul său, 
In vîrsta de 3 ani, avea un ab
ces cerebral, complicat cu o 
bronhopneumonie.

— De ce ai venit așa tîrziu ? 
De cîfe ori v-am spus să venifi 
la doctor imediat ce ați, văzut un 
semn de boală I

Femeia neglijase boala copilu
lui, care, acum trebuia urgent o- 
perat. în sat nu se putea face o 
asemenea operație.

Medicul a chemat salvarea, dar 
și-a dat seama că pînă vine ma
șina, pînă să se întoarcă din nou 
la Focșani totul era pierdut.

— Scapă-I doctore, fă ceva, îl 
ruga femeia disperată.

Lui Eugen Băleanu i-a venit un 
gînd. Avea un rucsak. A învelit 
copilul într-un strat gros de vată, 
l-a înfășat apoi bine, l-a vîrît în 
rucsak și l-a luat în spate. A a- 
lergat la motocicletă și a pornit 
motorul.

— îl duc eu — i-a spus femeii. 
Altă solufie nu există.

Mama a rămas în poartă, urmă
rind luminița roșie a motocicletei

Sîntem un grup de studenți 
de la Institutul Medico-Far- 
maceutic din București. Am ci
tit cu toții despre fapta plină 
de umanism a tânărului mun
citor Nicolae Constantin din 
Onești, care cu prețul sănătății 
sale, a salvat viața unui tova-

ne-a reprezentat atât de bine 
pe noi toți.

care dispărea în întuneric. Cu co
pilul în spate, tînărul medic a stră
bătut în puterea nopții drumul 
pînă la casa doctorului specialist 
din Focșani. L-a sculat și pe a- 
cesfa și l-a luat la spital. Operația 
s-a făcut la timp...

După ce a terminat intervenția 
chirurgicală, medicul spitalului l-a 
îptrebat pe tînărul Eugen Băleanu:

— Spune-mi, al cui e copilul î 
Al dumitale î

— Nu, e un copil din satul 
meu...

TUDOR SAVU

răș de muncă și, în aceste 
clipe, trăim emoția pe care o 
încerci întotdeauna în fața 
unei asemenea comportări ex
cepțional de frumoase.

Noi socotim că fapta lui Ni
colae Constantin, este demnă 
de generația noastră tînără, 
educată de partid. Sîntem 
mîndri că într-o împrejurare 
deosebită tânărul muncitor

NI. BUDA, D. COTAR, F.
ȘTEFĂNESCU, N. ANTO-
NIU, M. RUSU, M. CO-

MAN, T. MOISE. N. CONDOR
studenți

dicafului nu s-a mai ocupat intens 
în acest timp 
creatorilor de 
jînd implicit și 
lor sindicale din secțiile uzinei 
în selectarea aspectelor ce meri
tau sa fie înfățișate în programul 
brigăzii ; iar responsabilul cultural 
din comitetul U.T.M. n-a mai 
sprijinit ca înainte mobilizarea 
tineretului la repetiții regulate. Și 
în planul comisiei culturale, figu
rează
U.T.M., 
„joilor 
participare a brigăzii la ace
ste manifestări tinerești, 
conferit 
mai r 
tivă, i 
tate și prospețime ?

Se pare că în aprecierea acti
vității brigăzii artistice de agitație 
(care cu timp în urmă a obținut o 
bine meritată popularitate) și-a 
făcuf loc în cadrul comisiei cul
turale automulfumirea. Tovarășii, 
din această comisie au uitat toc
mai chete succesului obținut de 
brigadă : prezența promptă în 
realitatea uzinei, prin intermediul 
cuvîntului, muzicij și dansului de 
certă calitate artistică.

în discuția noastră, tovarășa 
Elisabeta Pavel, secretara comite
tului U.T.M. al uzinei, ne spunea 
că obiectivul actual al muncii 
culturale îl constituie crearea mai 
multor formații artistice și în sec
țiile uzinei, prin antrenarea unui 
număr cît mai mare de tineri. Este 
într-adevăr o preocupare merito
rie, izvorîtă din necesitățile acti
vității culturale din uzină.

Comisia culturală trebuie să 
organizeze un ansamblu armonios 
de activități culturale la care să 
participe toate formațiile artistice. 
Cîmpul de activitate este larg, 
condițiile materiale sînt asigurate, 
așa îneîf colaborarea dintre co
mitetul U.T.M. și comitetul sindica
tului poate să rodească pe dep; n 
în multiple acțiuni educative și 
distractive.

de 
texte, 

rolul

colectivul 
negli- 

organe-

la inițiativa 
îmbunăiafirea 
tineretului".

comitetului 
tematicii 

O activă

t oare 
multa 
un

n-ar fi 
„joii tineretului** 

eficiență educa- 
plus de atractivi-

O întîlnire ca între prie
teni. Tinerețea cu voio
șia ei caracteristică scoa

te în relief atmosfera cal
dă a întâlnirii. în această 
seară de început de pri
măvară, Casa de cultură a 
studenților din București este 
gazdă primitoare. Oaspeți: 
delegația de studenți a C.C. ăl 
Comsomolului. Sute de stu
denți bucureșteni au venit 
plini de bucurie la întâlnirea 
cu colegii lor din țara con
strucției desfășurate a comu
nismului.

Minute în șir răsună puter
nice aplauze și lozinci închi
nate prieteniei de nezdrunci
nat între popoarele romîn și 
sovietic, între tineretul țări
lor noastre.

Tov. Dan Marțian, secretar 
al Comitetului 
U.T.M. București, 
oaspeții 
despre 
bucurie 
noastră, 
romîn, 
mărețe 
sovietici, sub conducerea 
P.C.U.Ș., în construcția comu
nistă. Vorbitorul înfățișează 
în continuare viața nouă a 
studenților din patria noastră, 
succesele poporului nostru, 
condus de partid, în făurirea 
socialismului și în lupta pen
tru apărarea păcii.

Primit cu multă căldură 
urcă la tribună Vsevolod An- 
dreevici Pavlov, prim secre
tar al Comitetului regional al 
Comsomolului din Voronej, 
conducătorul delegației. Oas
petele aduce salutul studen- 
țimii și întregului tineret so
vietic participant la opera de 
construcție desfășurată a co-

orășenesc 
salută pe 

și vorbește 
și sincera

sovietici 
admirația 
cu care studențimea 
ca și întregul popor 
urmărește succesele 
obținute de oamenii 

sub

Un 
experiența 
(Urmare din pag. I-a)

muncitorii vîrstnici fac demonstra
ții în fața tinerilor, 
mod 
tuie 
felul 
mai 
acest ajutor deoarece e! 
mai mare eficacitate 
pregătire profesională, 
zarea muncii tinerilor.

Muncitorii vîrstnici nu se ocupă 
numai de pregătirea profesionali a 
tinerilor. Cu experiența de viață pe 
care o au, ei se interesează de 
comportarea acestora în uzina. în 
afara ei, de felul în care-și folosesc 
timpul de lucru, cum se gospodă
resc. Erau în secția boghiuri cîțiva

la arată în 
concret — ceea ce cortsti- 

un ajutor de mare preț — 
cum execută ei operațiile 

pretențioase. Noi solicităm 
are cea 
continua 

in organi-

DRAGOSTEA A FOST
MAI TARE CA FOCUL

Scriu gindindu- 
mă la Nicolae Con
stantin 
Poate 
cititori 
treba 
consider astfel. Fi-

a- 
ca 
cu

fratele me 
miile c 

se vor îi 
de ce

de 
in

ii

indcă am trăit 
eu o întîmplare 
semănătoare și, 
și el, am învins 
ajutorul tovarășilor 
de muncă, al medi
cilor, cu încurajă
rile tuturor, celor 
care s-au aflat în 
apropierea mea.

Am 23 de ani.
La data de 7 iu

lie 1961 un incen
diu m-a găsit în
tr-un depozit. Am 
ieșit din flăcări 
arzind. Neajutorat, 
aș fi pierit. De a- 
ceea îmi amintesc 
azi cu drag de 
oamenii care m-au 
ajutat să fiu 
dus de urgență 
la spital, la 12 kilo
metri de 
tîmplării.

locul în- 
ln clipa

in care am ieșit din 
foc trecea pe stradă 
un soldat, un mili
tar din forțele noas
tre armate. N-o sâ 
uit niciodată cum a 
venit intr-un suflet 
și mi-a rupt hainele 
care ardeau pe 
mine. El m-a dus la 
spital și de atunci 
nu l-am mai văzut 
niciodată, nu știu 
cel puțin nici cum îl 
cheamă. A plecat 
fără să aștepte mă
car o mulțumire; 
s-a purtat simplu, 
firesc, făcîndu-și 
datoria de om față 
de un alt om. Ii 
mulțumesc pe a- 
ceastă cale din toa
tă inima, lui și tu
turor celor ce l-au 
educat i 
dragostei 
tovarăși.

Păstrez 
amintire 
legată 
întîmplare. Eram a- 
tunci prieten cu o

în spiritul 
față de

și o altă 
frumoasă 

de această

fată. In spital am 
stat 45 de zile. EL 
bine, fata aceasta a 
venit la mine la 
spital de 45 de orii 
In fiecare zi a ve
nit. S-au găsit „co
lege" care-i spu
neau că nu are nici 
un rost sâ se poarte 
astfel, pentru că voi 
rămine cu cicatri
cele focului pe față, 
și că mai tîrziu va 
regreta. Dragostea 
a învins însă toate 
aceste ,sfaturi" și, 
cu ajutorul medici
lor, prin curajul ce 
ce mi l-a dat com
portarea ei, cu aju
torul celorlalți tova
răși am reușit să-mi 
refac sănătatea.

Am trecut 
foc, dar 
dragostea n-a ars. 
Dragostea e mai 
tare ca focul.

prin 
iată că

AURELIAN 
TRANDAFIR 
Gura Ocniței

DRAGI CITITORI,
24Jn ziarul „Scânteia tineretului" din 

martie a apărut articolul „Omul — 
omului prieten" în care se descrie fapta 

curajoasă, tovărășească a soțului meu, Nico
lae Constantin, precum și atitudinea mea gre
șită față de el.

Trebuie să vă mărturisesc că in ziua cînd 
în secție, în uzină sute de tineri citeau arti
colul acesta, eu încă nu-mi dădeam seama 
de greșeala mea. Au trecut însă zile în care 
zeci și zeci de tovarăși de muncă au venit la 
mine, m-au sfătuit, au discutat. Apoi, organi
zația U.T.M. a convocat o adunare generală 
a întregii secții în care lucrez, la care au 
participat toți muncitorii, tineri și vîrstnici. 
Poziția exprimată de tineri în adunare, scri
sorile publicate în ziar și scrisorile primite

personal m-au determinat să înțeleg că greși
sem profund față de soțul meu, care se află 
într-o situație grea. Cu ajutorul tuturor celor 
care au participat la discuția despre acest caz, 
am înțeles că, în viață, omul trebuie să fie 
omului un adevărat prieten, sincer și devotat.

Ca urmare, în ziua de 29 martie, m-am dus 
la Tribunalul popular Onești și am retras 
acțiunea de divorț. L-am căutat apoi pe soțul 
meu, care între timp sosise în localitate, și 
din ziua aceea sîntem din nou împreună, ală
turi de copilul nostru.

Vă mulțumesc tuturor, dragi cititori, pen
tru ajutorul pe care mi l-ați dat.

IOANA NICOLAE
Combinatul chimic Borzești

Un aspect de la întîlnire.
munismului. V. A. Pavlov îm
părtășește impresiile sale și 
ale celorlalți membri ai de
legației din vizita făcută în 
țara noastră : „Am văzut cu 
ochii noștri minunatele succe
se ale poporului romîn, condus 
de Partidul Muncitoresc Ro
mîn, uriașele progrese în dez
voltarea industriei, agricultu
rii, științei și culturii. Avem 
impresii puternice, de neuitat. 
Țara întreagă este un mare 
șantier. Ne bucurăm sin
cer de victoriile voastre “. 
Vorbitorul s-a referit apoi la 
succesele învățămîntului din 
R.P.R., la realizările în mun
că și învățătură ale tineretu
lui romîn.

Cei prezenți ascultă cu in
teres relatările lui V. A. Pav
lov despre viața tineretului 
sovietic, despre participarea 
sa la construcția comunistă, 
despre dezvoltarea învățămîn
tului sovietic. Numeroasele 
date citate de vorbitor au în
fățișat un tablou impresio
nant al universității sovietice 
ce pregătește anual sute de 
mii de specialiști cu o înaltă 
calificare. Conducătorul dele
gației studenților sovietici a 
subliniat entuziasmul cu care 
întregul tineret sovietic întâm
pină apropiatul Congres al 
Comsomolului. în încheiere, 
V. A. Pavlov rostește cuvinte 
de salut în cinstea prieteniei 
frățești a studenților sovietici 
și romîni, a popoarelor noas
tre. Ovații nesfîrșite sublinia
ză aceste cuvinte. Studenții 
bucureșteni oferă buchete de 
flori oaspeților lor. Apoi, îm
preună, asistă la un spectacol 
oferit de formații artistice 
studențești fruntașe.

Studenții romîni înconjoară 
cu multă dragoste pe tovarășii 
sovietici. Medalia de Erou al 
Muncii Socialiste de pe piep-» 
tul studentei Stanislava Mico- 
lovna Vitcauskaite, de la Fa^ 
cultatea de agronomie dirt 
Kaunas, atrage atenția.

— Sînteți Eroină a Munciî 
Socialiste ? — răsună multa
întrebări. La răspunsul afir
mativ urmează invariabil o 
nouă întrebare privind împre- 
jurările în care a obținut a- 
cest înalt titlu.

Tînără blondă povestește 
despre munca ei intr-un col
hoz. în 1957 a terminat o 
școală tehnică agricolă și cu 
diploma de agronom a plecat 
într-un colhoz. Acolo erau 
multe probleme de rezolvat 
dar tânăra agronom, aleasă 
între timp și secretară a or
ganizației de Comsomol din 
colhoz, nu a dat înapoi. Dim
potrivă. A știut astfel să mun
cească încît colhozul a obținut 
producții record de porumb. 
Iar acum este studentă în a- 
nul II al Facițltății de agro
nomie din Kaunas.

— Asta-i tot ! — conchide 
ea modestă.

O întrebăm despre impre
siile din țara noastră :

— Am văzut lucruri minu
nate — fabrici, școli, am po
posit la sate. în mod deosebit 
m-a interesat Institutul agro
nomic și G.A.C. Hălchiu. Co
lectiviștii din Hălchiu, oameni 
harnici și entuziaști, au obți
nut realizări remarcabile. Sînt 
pe un drum bun, de succese, 
întoarsă acasă voi povesti lu
crurile atât de frumoase 
care le-am văzut în 
voastră...

pe 
țara

E. O.

bun de preț — 
muncitorilor vîrstnici

tineri care se purtau necuviincios 
cu tovarășii lor ce muncă, întîr- 
ziau sau lipseau uneori nemotivat. 
Dintre aceștia făcea parte și Ghi- 
cin Dumitru. Cîte sfaturi bune n-a 
primit de la muncitorul virstnic 
Mor Mihai ? Dînsul i-a arătat unde 
duc manifestările de indisciplină 
în munca, ce neajunsuri aduc ele 
co’ectivului și lui personal. L-a a- 
jutat tovărășește. Grija cu care 
au test înconjurați tinerii Neculan 
Virgil și Nemerza Florea din sec
ția sudură de către muncitorii Fa- 
telman loan și Bucezan Domenic, 
atitudinea combativă, intransigentă 
a acestora i-au ajutat să-și dea 
mai bine seama că lipsurile, intîr- 
zierile de la lucru sînt lucruri 
care nu fac cinste unui tinăr mun
citor. Astăzi ei fac parte dintre 
muncitorii care se bucură de mult 
resoect in secție.

Deosebit de important este 
sprijinul pe car«-l dau muncitorii 
vîrstnici cu îndelungată exeperien- 
ță posturilor utemste de control. 
La raidurile pe care acestea le 
fac in diverse locuri de muncă 
sînf întotdeauna invitați muncitori 
vîrstnici. Cu exoeriența pe care 
o au, dînșii ne orientează, ne a- 
jută să scoatem la iveală unele 
rezerve interne, unele neajunsuri 
care mai există în munca tinerilor. 
Postul utemist de control din sec
ția pregătire, de exemplu, este 
îndeaproape ajutat de tovarășii 
Șușorca Constantin și Homochi 
Mihai să găsească soluțiile cele 
mai corespunzătoare care să ducă 
la îmbunătățirea calității produ
selor.

De la muncitorii vîrstnici, tinerii 
nu deprind numai tainele meseriei.

Ei își însușesc și înaltul spirit da 
răspundere pentru munca pe care 
o fac, disciplina muncitorească, 
curta organizare a muncii, spiritul 
gospodăresc. Comitetul U.T.M. 
a desfășurat o activitate susținută 
in aceasiă direcție. In numeroasa 
adunări generale U.T.M., atunci 
cînd se vorbește despre calitatea 
p.-oduseior, respectarea disciplinei, 
îngrijirea mașinilor se folosește 
exempiul muncitorilor vîrstnici. Mai 
mult, la numeroase adunări deschi
se ale organizației U.T.M. aceștia au 
fost invitați să vorbească tineri
lor. La adunarea generală a uie- 
miștilor din secția boghiuri, o-ga- 
nizată în luna ianuarie, tovarășul 
loan Selejan le-a vorbit tinerilor 
despre concî țiiie de muncă de 
azi și cele din trecut, despre anii 
săi triști de ucenicie ; la turnăio- 
re. utemiștii l-au invitat pe to- 
varășjl Cri.- ia Teodor sa le vor
bească despre experiența sa de 
muncă. Asemenea adunări au mai 
test organizate în secțiile sudură, 
finisaj I, și li etc., și ele au o 
mare influență educativă asupra 
tinerilor.

Experiența de muncă și de via
ță a muncitorilor vîrstnici repre- 
zintă pentru tineretul nostru o a- 
devărată comoară pe care acesta 
trebuie să o folosească cît mai 
din plin. Comitetul nostru U.T.M. 
se va ocupa în viitor și mai mult, 
folosind căile cele mai potrivite, 
pentru a-i ajuta pe tineri să-și în
sușească experiența muncitorilor 
vîrstnici. în acest fel vom mobili
za mai activ tineretul la reali*» 
zarea sarcinilor de plan ce re
vin uzinei și a angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă «

în curind Ia cinematograful PATRIA. 
UN NOU FILM ROMÎNESC

POST-RESTANT
■

mi
? . A

O producție în culori 
a studioului cinematografic „București'

C/



Propunerile U.R.S.S. cu privire
la interzicerea propagandei de război

GENEVA 5 (Agerpres) 
TASS transmite textul proiec
tului de „Declarație cu privi
re la interzicerea propagandei 
de război" prezentat la 5 apri
lie de delegația sovietică în 
ședința Comitetului pentru e- 
xaminarea măsurilor în vede
rea destinderii încordării in
ternaționale, creat de Comite
tul celor 18 state:

„Guvernele statelor ai căror 
reprezentanți au semnat pre
zenta declarație, recunoscînd, 
că toate statele ar putea a- 
duce o mare contribuție Ia 
cauza însănătoșirii situației in
ternaționale și a reglementării 
relațiilor pașnice între state, 
acționînd împreună pentru în
cetarea oricărui fel de propa-

gandă de război, de dușmănie 
și ură între popoare, consta- 
tînd că în .............. ..
doptate în 
in 1947 de 
lă în care 
orice formă de propagandă 
„avînd drept scop sau capa
bilă să creeze sau să inten
sifice primejdia la adresa pă
cii, violarea păcii sau un act 
de agresiune", în unele țări se 
propagă în mod sistematic prin 
presă, radio, televiziune, în 
discursurile publice ale unor 
oameni politici de frunte, 
ideea inevitabilității războiu
lui, se încearcă justificarea 
cursei înarmărilor nucleare, 
sînt ațîțate sentimentele de

pofida hotărîrii a- 
unanimitate încă 

Adunarea Genera- 
a fost condamnată

ură și dușmănie față de alte 
popoare.

1. Consideră că propaganda 
de război indiferent de forma 
sub care s-ar desfășura, sub
minează cauza păcii, creează 
pericolul unui nou război și 
din această pricină constituie 
cea mai gravă crimă împotri
va omenirii.

2. Se obligă să adopte pe ca
le legislativă, în conformitate 
cu prevederile lor constituțio
nale, măsurile necesare pentru 
a pune capăt instigărilor la 
război și oricărei propagande 
de război, ostilă păcii și înțe
legerii între popoare.

3. Cheamă toate celelalte 
țări ale lumii să se alăture 
prezentei declarații".

Lucrările Comitetului celor 18
GENEVA 5 (De la trimisul 

special Agerpres, N. PUI- 
CEA): Conferința Comitetului 
celor 18 state pentru dezar
mare de la Geneva a continuat 
la 5 aprilie, odată cu desfă
șurarea celei de-a doua șe
dințe a „Comitetului plenar", 
creat la propunerea delegației 
R.P. Romîne și care a fost în
sărcinat să examineze măsu
rile necesare pentru a se ajun
ge la destinderea internațio
nală. Ședința de joi a marcat 
începerea discuțiilor într-o 
problemă importantă — inter
zicerea propagandei de război, 
în legătură cu această 
blemă delegația Uniunii 
vietice a prezentat 
examinare comitetului un pro
iect de declarație.

Luînd primul cuvîntul. re
prezentantul U.R.S.S., V. A. 
ZORIN, a declarat că inclu
derea pe ordinea de zi a lu
crărilor Comitetului plenar a 
problemei interzicerii propa
gandei de război pentru a fi 
examinată ca una din măsu
rile primordiale, este un 
început bun în muncă, deoa
rece rezolvarea acestei pro
bleme corespunde sarcinii ae 
a se elabora și pune de acord 
măsurile care duc la slăbirea 
încordării internaționale, ia 
întărirea încrederii între sta
te și care contribuie la de
zarmarea generală și totală.

Nu pot exista două păreri, 
a continuat el: în condițiile 
actuale cînd cursa înarmări
lor a cuprins întreaga lume, 
iar ghețurile „războiului rece” 
au încătușat relațiile normale 
de bună vecinătate intre sta
tele cu sisteme sociale și po
litice diferite, propaganda de 
război duce doar la agravarea 
situației din lume și așa 
destul de încordată.

Menționîna în continuare 
că problema interzicerii pro
pagandei de război a fost dis
cutată pînă acum nu o dată 
în diferite organe internațio
nale și că ea și-a găsit soluția 
în rezoluția corespunzătoare 
adoptată la cea de-a doua se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U. în 1947, V. A. Zorin 
a spus în continuare :

Trebuie sâ constatăm 
păcate, că îndemnurile 
război nu numai că nu 
încetat, dar chiar pot fi auzi
te astăzi în unele țări mu it 
mai multe îndemnuri, la 
război, de pildă, împotriva 
Uniunii Sovietice și a aitor 
state iubitoare de pace.

Orice eveniment, orice fric
țiune în relațiile dintre state 
sînt folosite pentru a turna 
și mai mult gaz peste foc, 
pentru a da ghes cursei înar
mărilor și a ațîța „războiul 
rece".

Amintind în legătură cu 
aceasta de declarațiile insti
gatoare care îndeamnă la un 
război preventiv, reprezen
tantul U.R.S.S. a arătat că 
provoacă neliniște nu numai 
aceste declarații periculoase 
pentru cî
faptul ( 
se aud * 
acestea 
cuvenită, 
cu ajutorul legii, ci sînt pri
mite cu îngăduință și apro
bare tacită.

Guvernele tuturor țărilor 
trebuie să pornească de la 
principiile istoricei declarații 
cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor 
coloniale, adoptată în unani
mitate de Adunarea Genera
lă a O.N.U. Trebuie să fie in
terzise orice îndemnuri la 
război și la folosirea forței 
împotriva popoarelor care au 
pășit pe calea eliberării națio
nale și a dezvoltării indepen
dente, așa cum se întîmplă 
acum cu popoarele din Angola, 
Algeria, Congo, Cuba, Laos, 
Vietnamul de sud și din alte 
țari.

Este evident și faptul că în 
ultimul timp și-a găsit o largă 
răspîndire și propaganda așa- 
ziselor războaie mici șî nede
clarate, care este la fel de pe
riculoasă deoarece, după cum 
se știe din istorie, războaiele 
mici se transformă deseori în 
războaie mari și mondiale.

Pentru a-și găsi o justifica
re, trubadurii războiului afir
mă că această propagandă ar 
fi o expresie a libertății cu- 
vîntului. Dar între libertatea 
cuvîntului și îndemnul la asa
sinat nu există și nu poate e- 
xista nimic comun.

Acum, cînd membrii Cor 
mitetului celor 18 au consim
țit să examineze ca pro
blemă primordială problema 
interzicerii propagandei de 
război, a subliniat în conti
nuare V. A. Zorin, este nece
sar să se elaboreze, fără a se 
pierde timp, măsuri concrete 
care să fie eficiente și în ace
lași timp ușor de înfăptuit în 
practică. Călăuzindu-se după 
aceste considerente, delegația 
sovietică propune ca statele 
membre ale Comitetului celor 
18 pentru dezarmare să adop
te o declarație cu privire la

pro- 
So- 

spre

din 
ia 
au

cauza păcii, dar și 
că în țările ae unde 
asemenea îndemnuri 
nu primesc riposta 

nu sînt înăbușite

interzicerea propagandei de 
război în care să-și ia angaja
mentul să adopte pe plan le
gislativ măsuri pentru a pune 
capăt îndemnurilor la război 
și oricărei propagande de 
război, ostilă păcii și înțelege
rii reciproce între popoare.

După ce a dat citire în con
tinuare proiectului „Declara
ției cu privire la interzicerea 
propagandei de război", pre
zentat de delegația sovietică, 
în încheiere V. A. Zorin a 
declarat:

Delegația sovietică conside
ră că prin adoptarea acestei 
declarații statele vor aduce o 
contribuție concretă la cauza 
întăririi încrederii între po
poare și a stabilirii relațiilor 
pașnice, de bună vecinătate 
înire țări.

Reprezentantul S.U.A., A. 
Dean, care a luat apoi cuvîn
tul, a declarat că deși în cali
tate de copreședinte al comi
tetului a recomandat printre 
primii examinarea problemei 
cu privire la interzicerea pro
pagandei de război, guvernul 
S.U.A. nu consideră necesar să 
se adopte nici un fel de 
rații internaționale noi 
ceasta problemă și nu 
mita în nici un fel, 
cum s-a exprimat el, 
tul exprimării libere 
rerilor de către diferite per
soane, partide, sau asociații.

Este semnificativ că acest 
mod de abordare a problemei 
interzicerii propagandei de 
război de către reprezentantul 
american, nu a găsit un spri
jin deplin nici măcar din 
partea colegilor săi englez, 
italian și canadian. Nici imul 
dintre aceștia nu a riscat să 
se pronunțe fățiș împotriva 
discutării și adoptării unei de
clarații care să interzică o 
astfel de propagandă, limitîn- 
du-se însă la îndemnul de a 
se trece la examinarea altor 
probleme care, după părerea 
lor, au un caracter mai con
cret și merită să fie discutate 
în primul rind.

Luînd cuvîntul, G. Macc- 
vescu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe al R. P. 
Romîne, a declarat:

Delegația romină ține să-și 
exprime satisfacția în legătu
ră cu acordul intervenit între 
cei doi copreședinți în ceea ce 
privește recomandarea ca lu
crările Comitetului plenar sâ 
înceapă prin examinarea pro
punerilor legate de ..interzice
rea propagandei de război-. 
Considerăm că această proble
mă constituie un bun punct 
de plecare al dezbaterilor, in 
măsură să pregătească condiții 
prielnice pentru abordarea 
constructivă a celorlalte pro
bleme ce stau în fața noastră. 
Noi sperăm că cei doi copre
ședinți vor continua eforturile 
lor pentru a ajunge la o pro
punere comună asupra ordinei 
de dezbatere a punctelor enu
merate in documentul care se 
referă la această problemă. 
In special credem câ in cursul 
lucrărilor Comitetului vom pu
tea trece 13 examinarea măsu
rilor privind crearea de zone 
denuclearizate în diferite re
giuni ale lumii; de aseme
nea am putea studia și for
mula măsuri destinate să 
oprească răspîndirea armelor 
nucleare ; am putea elabora 
un pact de neagresiune între 
țările blocului N.A.T.O. și ță
rile făcînd parte din Tratatul 
de la Varșovia.

Delegația romînă consideră 
că adoptarea de către confe
rință a unor măsuri care să 
ducă la interzicerea propagan
dei de război ar fi de natură 
să contribuie în mod substan
țial la crearea unui climat de 
încredere între state. Interzi
cerea propagandei de război 
ar crea condiții prielnice pen
tru realizarea destinderii pe 
plan internațional, stabilirea 
de relații pașnice între state, 
pentru rezolvarea problemelor 
litigioase pe calea tratativelor 
și pentru înfăptuirea dezarmă
rii generale și totale. De 
aceea — a spus în continuare 
reprezentantul R. P. Romîne 
— ne pronunțăm pentru pro
iectul de declarație care în
corporează aceste idei, prezen
tat de delegația Uniunii Sovie
tice. In același timp, vom a- 
corda toată atenția tuturor 
propunerilor îndreptate spre 
aceiași scop. Atît ideea inter
zicerii propagandei de război, 
cît și textul declarației supus 
Comitetului sînt în conformi
tate cu litera și spiritul Cartei 
Națiunilor Unite.

Deși au trecut 15 ani de la 
adoptarea de către Adunarea 
Generală a O.N.U. a rezoluției 
care condamnă propaganda de 
război, a declarat reprezentan
tul romîn, constatăm că nu 
pretutindeni ea a fost pusă în 
aplicare și că idei incompati
bile cu interesele menținerii 
păcii au fost și sînt în conti
nuare propagate prin declara
ții publice, prin presă, radio, 
și televiziune. Reprezentantul 
Statelor Unite a invocat azi, 
în această ședință, libertatea 
de exprimare. In Statele Uni-

decla- 
în a- 
va li- 
după 
drep- 

a pă-

te. ca șl m alte state, sînt în 
vigoare legi care pedepsesc nu 
numai infractorul ci și pe ace
la care incită la crimă. Dacă 
acest principiu este valabil in 
ceea ce privește uciderea unui 
om, atunci cu atît mai mult se 
impune aplicarea lui atunci 
cînd este vorba despre ațita- 
rea la război, despre masacra
rea a milioane de oameni

Articolul 1 al dispozitivului 
proiectului de declarație pre
zentat de delegația sovietică 
atrage atenția că propaganda 
de război, prin faptul că re
prezintă o amenințare la adre
sa păcii, constituie cea mai 
mare crimă împotriva umani
tății. în acest sens trebuie 
menționat rolul nefast pe care 
propaganda de război îl exer
cită în formarea tinerelor ge
nerații. Adunarea Generală a 
Națiunilor Unite a manifestat 
preocuparea sa pentru această 
problemă prin adoptarea unei 
rezoluții intitulată : „Măsuri 
menite să promoveze în rîn- 
durile tineretului idealurile 
păcii, respectului reciproc și 
înțelegerii între popoare", în 
cadrul punctului înscris 
ordinea de zi de delegația ro- 
mînă la sesiunea a XV-a a 
Adunării Generale a O.N.U.

Ca urmare a acestei rezolu
ții delegația romînă a prezen
tat la sesiunea a XVI-a a 
Adunării Generale a O.N.U. un 
document de lucru 
„Propuneri asupra 
lui unei declarații 
nale proclamînd 
fundamentale cu __ __  _
promovarea în rîndurile tine
retului a ideilor păcii, res
pectului reciproc și înțelegerii 
între popoare".

în ceea ce privește punctul 
2 din proiectul de declarație, 
acesta conține prevederea cen
trală de o deosebită însemnă
tate practică, privind natura 
măsurilor pe care statele tre
buie să le ia în vederea inter
zicerii propagandei de război.

Nu este nevoie de a demon
stra că dacă toate stateLe cbe-

pe

conținînd : 
conținu tu - 
internațio- 
principiile 

privire la
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delegația R. P. Rnmtne.
Delegatul Nigeriei. î dec 

ral că props ga-da dăunătoa
re de război trebuie să fie in
terzisă încă de pe bănrile șco
lilor. iar tinereriri trebuie să 
fie educat in spiritul păcn și 
înțelegerii. El a cnesnat sta
tele să-și asume obligația să 
educe tinerii în spiritul pfciL

Scoțînd in evidență existen
ța primejdiei propagandei de 
război delegatul indian a »- 
mintit că constituția Indiei 
prevede, de asemenea, interzi
cerea propagandei de război 
și că acest lucru nu este cituri 
de puțin în contradicție cu 
libertatea cuvîntului.

HOTARE
Constituirea „Uniunii

Tinerilor Comuniști" din Cuba

La Havana și-a încheiat 
lucrările primul Congres 
național al Asociațiilor 

tinerilor insurgenți din Cuba. 
Participanții la Congres au 

aprobat in unanimitate proiec
tul de statut conform căruia 
organizația revoluționară de 
tineret din Cuba va fi denu
mită de acum înainte „Uniu
nea Tinerilor Comuniști-.

In ședința Ce închidere a 
Congresului a fost ales Comi
tetul Național al „Uniunii Ti
nerilor Comuniști-, din care 
fac parte 25 persoane. Joel 
Iglesias a fost ales secretar 
general al „Uniunii Tinerilor 
Comuniști-.

La Congres as luat cuvîntul 
reprezentanții organizațiilor de 
tineret din numeroase țări. 
Din partea tineretului din 
R. P. Romînă, Congresul a fost

al lucrătorilor
din invățâmint

ta Berlin a Început

Seminarul internațional

salutat de Octavian Nistor, 
secretar al C.C. al U.T.M. 
Piotr Reșetov, secretar al 
C.C. al U.T.C.L., a salutat Con
gresul în numele tineretului 
sovietic.

BERLIN. — La Berlin a 
început Seminarul internațio
nal al lucrătorilor din învăță- 
mînt la care participă delegați 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Polonia, Romî. 
nia, Ungaria și Uniunea So
vietică. Scopul seminarului 
este întărirea colaborării țări
lor socialiste în domeniul în- 
vățămîntului de cultură gene
rală și politehnic și de a face 
un schimb de experiență în 
pregătirea materialelor didac
tice.

Seminarul va dura 10 zile.

Congresul 
Federației 

studenților 
din Costa Rica

După cum anunță agenția 
Prensa Latina, la San
Jose și-a încheiat lucră

rile Congresul Federației 
studenților din Costa Rica.

Congresul a cerut guvernu
lui să înfăptuiască reforma 
agrară pe baze democratice și 
să naționalizeze transporturile.

La uzina „Izolator" din Moscova unde se construiesc racorduri de 
220.000 de volfi. In fotografie : asamblarea unui racordor.

ALGERIA: Activitatea teroristă a O.A.S. 
s-a intensificat din nou

ALGER 5 (Agerpres). —
După cum reiese din relată
rile corespondenților de presă, 
situația în Algeria continua sâ 
rămînă încordată mai ales in 
orașele Oran și Alger unde 
activitatea teroristă a O.A.S. 
împotriva populației musul
mane s-a intensificat din nou.

După eșecul recentei tenta
tive de rebeliune de la Alger 
și Oran, bandele fasciste ale 
O.A.S. au trecut la tactica „te
rorii din umbră-, la atacuri 
directe împotriva popularei 
algeriene.

Corespondentul din Alger al 
agenției France Presse subli
niază că in urma atacurilor 
fasciste ale O.A.S. au fost o- 
m o rite in cursul zilei de 4 a- 
prilie peste 20 de persoane iar 
alte 40 au fost grav rănite. 
Totodată agenția Reuter rele
va că In dimineața zilei de 4 
aprilie un grup de asasini ai 
O.A.S. au deschis an foc de 
paști automate asupra unui 
autobuz In care se aflau nu- 
■fraji algerieaL In urma ata- 
cnlui aa fw: rănite 11 per- 
wiee O iaeăreăxari exp toci vă

pusă în apropierea intrării 
închisorii din Alger, unde se 
află deținuți algerieni a rănit 
grav 13 deținuți algerieni.

Referindu-se la atacurile 
criminale ale O.A.S., în urma 
căruia cad victime zilnic zeci 
ce algerieni nevinovați, ziarele 
franceze le califică ca fiind ti
pice fasciștilor din SS 
tunpul ocupației Franței.

Membrii O.A.S. continuă
se plimbe In mod nestingherit 
înarmați cu arme automate 
prin Oran — scriu ziarele — 
fapt care face ca asupra car
tierelor musulmane să plu
tească în orice moment pri
mejdia unor noi provocări sîn- 
geroase. In ciuda acestor ame
nințări, după aprecierea majo
rității corespondenților de 
presă, populația musulmană 

dovadă de

în

să

continuă acțiunile provocatoare
XIENG KUANG 5 (Ager

pres). — Aproximativ 9.000 de 
persoane au participat — în 
provincia Saravane, din Lao- 
sul inferior — la mai multe 
mitinguri de protest împotriva 
sabotării de către Boun Oum 
a tratativelor celor trei prinți 
laoțieni, consacrate formării 
unui guvern de coaliție.

După cum anunță postul de 
radio „Vocea Laosului", parti- 
cipanții la mitinguri au cerut 
de asemenea încetarea atacu
rilor întreprinse de grupul re
bel împotriva regiunilor elibe
rate ale țării și retragerea mi
litarilor americani din Laos.

Potrivit relatărilor agenții
lor de presă, trupele rebele 
continuă să încalce acordul 
privind încetarea focului. La 
1 aprilie, de exemplu, soldații 
rebeli, comandați de ofițeri a- 
mericani, au atacat forțele pa
triotice în apropiere de loca
litatea Muong Hun din pro
vincia Luang 
apropiere de 

j Khoum din 
1 Neua.

Pregătindu-se 1 
unui atac masiv 
pozițiilor ocupate 
guvernului 
concentrat 
peste 50 de 
prejurimile 
Nam Tha. Recent, în apropie
rea acestei localități a fost 
construit un nou aerodrom 
militar.

Prabang și din 
localitatea Na 

provincia Sam

în vederea 
' împotriva 
: de trupele 
, rebelii au 

în prezent
legal, 
pînă 
companii în îm- 
și în localitatea

Participarea
R. P. Romîne 

la Tîrgul Internațional 
de la Osaka

TOKIO 5 (Agerpres). — La 
5 aprilie s-a deschis Tîrgul 
internațional de la Osaka, 
unul dintre cele mai mari cen
tre comerciale și industriale 
din Japonia.

Acest tîrg este cel mai mare 
din cîte au fost organizate 
pînă în prezent în Japonia. 
R. P. Romînă participă la Tîr
gul internațional de la Osaka 
cu un birou de informații teh- 
nico-comerciale în cadrul că
ruia sînt expuse și unele pro
duse din nomenclatorul de 
export al întreprinderilor ro
mînești, de comerț exterior.

Cu ocazia inaugurării, biroul 
de informații al R. P. Romîne 
a fost vizitat de prințul 
moștenitor al Japoniei, Akihi- 
to, și de prințesa moștenitoare 
Michiko, care au fost primiți 
de ministrul R. P. Romîne la 
Tokio, Ion Obradovici, și de 
directorul biroului.

în cadrul tîrgului sînt pre
zentate exponate ale organi
zațiilor comerciale și uniunilor 
industriale din 29 de state.

LUPTA POPULAȚIEI SUD-VIETNAMEZE
ÎMPOTRIVA TERORII DIEMISTE IA AMPLOARE

200.000 muncitori 
vest-berlinezi 

cer mărirea salariilor
- î . I 7 trS — ' '

legătură cu creșterea continuă 
a costului vieții și a prețuri
lor în Berlinul occidental, oa-

■ muneti din Intreprmde- 
rt> vest-berlineze intensifică 
lupta pentru drepturile lor. 
Conferința Sindicatului lucră- 
tcnl-er din Întreprinderile co
munale și din transporturi, 
rare a avut ioc recent, a ho
tărî: sâ ceară revizuirea acor
dului tarifar cu pătrimii înce- 
pind de la 1 aprilie. Peste 
125.000 de oameni ai muncii 
de la aceste întreprinderi 
luptă pentru majorarea sala
riilor cu 10 la sută pentru 
muncitori și cu • la rută pen
tru funcționari.

La 31 martie a expirat con
tractul cotectv al celor 34.000 
de muncitori de la întreprin
derile industriei confecțiilor, 
care cer să li se dea compen
sații potrivit sporirii costului 
vieții.

Și alte sindicate vest-berli- 
neze au cerut ea de la 1 apri
lie salariile să fie mărite cu 
10 la sută. Dacă patronii vor 
refuza să satisfacă aceste re
vendicări, sindicatele intențio
nează să declare grevă.

Potrivit relatărilor presei, 
peste 200 000 de oameni ai 
muncii din Berlinul occidental 
luptă pentru majorarea sala
riilor.

Ne- York. Demonstrație pentru eliberarea piciorului mexican 
Siqueiros.

oiAirriAiA Pdtrioțil înmulțesc
acțiunile dc luptă

CIUDAD DE GUATEMALA 
(Agerpres). — Potrivit știri -5

lor sosite din Guatemala, a- 
nunță agen;ia Prensa Latina, 
în capitala guatemaleză s-au 
înregistrat atacuri împotriva 
forțelor de represiune ale lui 
Ydigoras Fuentes. La 4 apri
lie, în centrul capitalei, din- 
tr-un automobil în plină viteză 
s-a tras asupra poliției mili
tare care păzea Banca Guate- 
malei. Acest atac survine după 
o declarație recentă a lui 
Fuentes ar.urțind întărirea 
forțelor polițienești ca urmare 
a „gravelor atentate ce se pro
duc împotriva poliției și a pa
trulelor militare-.

După cum semnalează Pren
sa Latina, în ciuda represiuni
lor masive, guvernul lui Fuen
tes nu reușește să pună stavi-

lă mișcării populare antigu
vernamentale. în prezent exis
tă trei nuclee de rezistență ale 
forțelor populare care luptă în 
munți — mișcările „Marco An
tonio Gutierrez", „Alejandro 
de Leon 13 noiembrie" și 
„Frontul luptătorilor 2 octom
brie".

Tokio. Poliția se răfuiește cu unul din participanfii la demonsfrafia împotriva cursei înarmări
lor cu arma nucleară.

SAIGON 5 (Agerpres). — 
Trupele diemiste, sprijinite di
rect de cei peste 5000 de mili
tari americani din Vietnamul 
de sud, au început — după 
cum anunță corespondentul 
agenției Associated Press — 
cea mai mare operație milita
ră împotriva patrioților sud- 
vietnamezi. La ea participă 
aproximativ 8.000 de soldați, 
nave fluviale și avioane de 
vînătoare americane.

Totodată, după cum anunță 
Agenția sud-vietnameză de In
formații, în portul Saigon a 
ancorat submarinul american 
„Bluegill", care a participat la 
recentele manevre desfășurate 
de blocul militar S.E.A.T.O. în 
apropiere de Filipine. Această 
nouă încălcare a acordurilor 
de la Geneva atesta — după 
cum subliniază coresponden
tul agenției VNA, — strînsa 
legătură dintre manevrele 
S.E.A.T.O. și intervenția mili
tară a S.U.A. în .Vietnamul 
de sud

Populația sud-vietnameză 
răspunde la operațiile repre
sive ale trupelor diemiste prin

SIIR AȚI A
DAMASC 5 (Agerpres). — 

Postul de radio Damasc a 
anunțat joi că generalul 
Zahreddin, comandantul ar
matei siriene, a semnat o ho- 
tărîre cu privire la înființarea 
unui nou comandament al ar
matei. în declarația generalu
lui Zahreddin transmisă de 
postul de radio Damasc se 
spune că „noul comandament 
și-a preluat imediat funcțiile 
pentru a pune bazele stabili
tății, pentru a organiza o via-

intensificarea luptei de parti
zani. Potrivit relatărilor agen
ției France Presse, la începu
tul lunii aprilie partizanii au 
atacat și nimicit un detașa
ment de pedepsire în localita
tea Vinh Than (provincia 
Binh Dinh).

15 jandarmi diemiști — scrie 
de- asemenea agenția France 
Presse — au fost omorîți la 2 
aprilie în urma unui atac al 
partizanilor în provincia 
Phong Dinh. în aceeași zi, 
partizanii au aruncat în aer 
un tren militar în provincia 
Quang Ngai.

Pe de altă parte, numeroși 
tineri recrutați cu forța în ar
mată, dezertează, refuzînd să 
lupte împotriva forțelor pa
triotice. Agenția „Eliberarea" 
(a patrioților sud-vietnamezi— 
NR) anunță că din tabăra mi
litară Kontum au dezertat a- 
proximativ 1.000 de recruți. 
De asemenea, în provincia 
Khiem Hoa au dezertat 200 
de soldați, iar în provincia 
Long An — peste 800 de sol
dați.

DIN SIRIA
ță democratică și pentru a 
stabili unitatea cu țările ara
be libere”.

După cum transmite agen
ția France Presse, frontierele 
Siriei continuă să fie închise. 
Intre Damasc fi Beirut comu
nicațiile telefonice funcțio
nează.

Joi au avut loc la Damasc 
funeraliile a doi militari si
rieni uciși în eursul evenimen
telor care au avut loc în ulti
mele zile in nordul Siriei.
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MOSCOVA. — Prezidiul Sovie

tului Suprem al U.R.S.S., revenind 
asupra hotărîrii adoptate anterior, 
a hotărît convocarea primei sesi
uni a Sovietului 
U.R.S.S. la 23 aprilie la Moscova.

sității. G. V. Kpostra a transmis 
studenților din Togo salutări din 
partea părinților lor.

Suprem al

BUENOS AIRES. — La Festiva
lul internațional al imaginii edu
cative care a avut loc recent la 
Mar del Plata, (Argentina) filmele 
romînești „Carpații sudici" și „De 
dragul prințesei" au fost premiate 
ca cele mai bune filme recreative 
pentru adolescenți.

MOSCOVA. — La 5 aprilie s-a 
deschis sesiunea Academiei Unio
nale de Științe Agricole ,,Lenin”, 
care va discuta o serie de pro
bleme actuale, consacrate rolului 
științei în dezvoltarea continuă a 
agriculturii U.R.S.S.

Acad. Mihail Olșanski, ministrul 
Agriculturii, a fost ales președinte 
al Academiei Unionale de Științe 
Agricole în locul academicianului 
Trofim Lîsenko, care a cerut eli
berarea sa din acest post din mo
tive de sănătate.

MOSCOVA. — 
prieteniei popoarelor 
mumba", a declarat 
nătății al Republicii „ . 
Kpostrd, conducătorul delegației 
Togo, care se află în vizită în 
U.R.S.S., prezintă o importanță is
torica.

In timpul vizitei la această uni
versitate, unde învață aproxima
tiv 1.300 de studenți din 76 de 
țări, membrii delegației au stat de 
vorbă cu rectorul Serghei Rumean- 
țev, cu studenți, inclusiv cu stu
denții togolezi, au vizitat sălile 
de cursuri și laboratoarele univer-

Universitatea 
„Patrice Lu

mini strul Să- 
Togo, G. V.
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WASHINGTON. — După cum 
relatează agenția United Press In
ternational, S.U.A. au anunțat că, 
începi nd de la 15 aprilie, toate 
navele și avioanele trebuie să 
ocolească regiunea insulei Christ
mas, unde vor fi efectuate expe
riențe cu arma atomică în atmo
sferă.

In declarația comună a Comisiei 
pentru Energia Atomică și a Mi
nisterului de Război se anunță ca 
„zonă primejdioasă" un dreptunghi 
avînd lungimea de 800 mile și lă
țimea de 600 mile. In declarație 
se arată că, începînd de la 15 a- 
prilie, această regiune va deveni 
în mod oficial „regiunea experien
țelor". *

HAGA. — La 4 aprilie, In Par
lamentul olandez au început dez
baterile pe marginea politicii gu
vernului Olandei fa fă de Irianui 
de vest. Baza dezbaterilor o con- 
stituie scrisoarea adresată Parla
mentului de către primul ministru 
Jan de Quay, în care era anun
țată hotărîrea guvernului de a-și 
întări trupele din Irianui de vest.

La Haga a fost anunțată, de a- 
semenea, în mod oficial prelungi
rea la doi ani a duratei serviciului 
soldalilor armatei coloniale olan
deze din Irianui de vest.

ROMA. — Populația Italiei este 
de 50.464.000 oameni, anunță In
stitutul central de statistică, care 
a publicat datele preliminare ale 
recensămîntului efectuat la 15 oc
tombrie 1961.

DELHI. — La 4 aprilie, primul 
ministru, Nehru, a prezentat pre
ședintelui Indiei, Radjendra Pra
sad, demisia Cabinetului de mi
niștri pe care îl conduce, în le
gătură cu dizolvarea Camerei 
Populare și cu expirarea împuter
nicirilor actualului guvern. Pre
ședintele a acceptat demisia ca
binetului și l-a însărcinat pe Nehru 
să formeze noul guvern.

După cum se crede, componența 
noului guvern al Indiei pentru pe
rioada următoare de cinci ani va 
fi anunțată la 7 aprilie.

HAVANA. — Tribunalul re
voluționar a încheiat dezbate
rile în procesul celor 1.179 de 
contrarevoluționari — merce
nari ai imperialismului care 
au participat la intervenția ar
mată din aprilie anul 
împotriva Cubei.

In zilele următoare 
pronunțată sentința.

trecut

va fi

înROMA. —— Costul vieții 
lia crește continuu. Fiecare 
buletin al Institutului central 
statistică, care publică datele 
ciale guvernamentale, confirmă a- 
cest lucru.

In ultimul buletin al Institutu
lui se arată că într-un an, din- fe
bruarie 1961 pînă în februarie 1962, 
creșterea costului vieții în Italia 
a fost în ansamblu de 4,2 la șută. 
Chiriile au crescut considerabil — 
în medie cu 13 la sută. Produsele 
alimentare costă acum în Italia cu 
3,1 la sută mai mult decît anul 
trecut.

Ita- 
nou 

de 
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