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Angajamente concrete

mobilizatoare
a noi, la Uzinele 
metalurgice Sina
ia, peste 600 tineri 
iau parte la între-■, mBaBQs cerea socialistă 

’'*IINIIIUI ' organizată de co-
mitetul sindicatu

lui. Alături de muncitorii 
vîrstnici, alături de toți cei
lalți muncitori, tinerii aduc 
aportul lor la îndeplinirea sar
cinilor de producție care stau 
în fața uzinei, la îndeplinirea 
angajamentelor luate în între
cerea socialistă. In legătură cu 
participarea tinerilor din uzi
na noastră la întrecerea socia
listă, aș vrea să mă opresc 
asupra unui aspect: la stabi
lirea angajamentelor. De alt
fel după cum se știe în buna 
desfășurare a întrecerii socia
liste stabilirea concretă pen
tru flecare muncitor a unor 
angajamente concrete, mobili
zatoare, care să țină seama de 
fiecare loc de muncă în par
te, are un rol deosebit de im
portant. Tocmai de aceea, co
mitetul U.T.M. împreună cu 
comitetul sindicatului s-a ocu
pat îndeaproape ca toți tinerii 
din uzină să aibă în întrecere 
angajamente concrete. Angaja
mentele luate, pe baza unei 
temeinice studieri a posibilită
ților existente la fiecare loc de 
muncă, reprezintă un puternic 
stimulent în munca tinerilor, 
constituind un mijloc eficace 
de sporire a contribuției lor în 
procesul de producție. Trebuie 
să subliniez de la început fap
tul că fiecare tînăr se stră
duiește să-și respecte cuvîntul 
dat în întrecerea socialistă, că 
în fiecare lună pe baza reali
zărilor anterioare, în cadrul 
consfătuirilor de producție ale 
grupelor sindicale, alături de 
toți ceilalți muncitori tineri își 
formulează noi angajamente. 
Acestea se referă la realizarea 
ritmică a sarcinilor de plan, 
îmbunătățirea calității produ
selor, realizarea de cît mai 
multe economii, creșterea pro
ductivității muncii etc. Și tre
buie spus că cea mai mare 
parte din tineri își respectă 
cuvîntul dat îndeplinindu-și

lună de lună angajamentele. 
Ștefan Voicu lucrează la 
confecționarea arcurilor pen
tru pompele de injecție. Preo
cupat de îndeplinirea angaja
mentelor luate el a adus anu
mite îmbunătățiri la mașina 
la care lucrează. în acest fel 
a contribuit ca productivita
tea muncii să crească simți
tor la operația de roluire a 
arcurilor și să se realizeze 
anual economii în valoare de 
peste 36.000 lei prin scurtarea 
timpului de execuție a aces
tora.

Comitetul U.T.M. nu se li
mitează numai să-i ajute pe 
tineri în stabilirea angajamen
telor concrete, mobilizatoare, 
în întrecere. El urmărește în 
permanență felul cum sînt a- 
cestea realizate. In acest fel 
avem posibilitatea să cunoaș
tem stadiul îndeplinirii anga
jamentelor, greutățile pe care 
le au unii tineri, să acordăm 
ajutorul cuvenit în acest sens.

S-a constatat la un moment 
dat că sectoarele prelucrătoa
re nu erau aprovizionate în 
mod ritmic cu piese turnate și 
forjate. In acest caz mulți ti
neri erau puși în situația de 
a nu-și îndeplini angajamen
tele luate. Intr-o ședință a co
mitetului U.T.M. s-a stabilit 
ca organizația U.T.M. din aces
te sectoare să se ocupe de fe
lul cum tinerii turnători și for
jori își respectă angajamente
le. La propunerea organizației 
U.T.M. la locurile de muncă 
unde existau neajunsuri tine
rii care aveau nevoie de un 
ajutor permanent au fost re
partizați să lucreze pe lîngă 
muncitori vîrstnici cu expe
riență. La unele operații cum 
este, spre exemplu, calcinarea 
formelor, conducerea secției a 
luat, la propunerea organiza
ției U.T.M., unele măsuri care 
să asigure desfășurarea în 
bune condițiuni a procesului 
tehnologic respectiv. S-a mă
rit astfel zona de calcinare a 
formelor scurtîndu-se prin a- 
ceasta timpul de coacere în 
cuptor. S-au 
tehnice mai

tinerii să-și poată realiza și 
depăși angajamentele luate. 
Asemănător s-a procedat și în 
secția forjă. Datorită măsuri
lor luate, a sprijinului perma
nent acordat muncitorilor pen
tru realizarea angajamentelor, 
a crescut contribuția lor la 
realizarea sarcinilor de plan. 
Iată un exemplu : în primele 
două luni ale anului în cura

Muncitor
tinere tului
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condiții
ca

creat 
bune pentru

ȚESĂTURI PESTE PLANI
Colectivul de mun

că al întreprinderii 
„Textila" Lugoj a în
cheiat primul tri
mestru a) acestui an 
cu rezultate deosebi
te în producție. Ast
fel, prin aplicarea 
unor măsuri tehnico- 
organizatorice cuprin
se în planul întreprin
derii, indicele de uti- 
hzare a mașinilor a 
crescut cu peste 8 la 
sută. Pe această bază 
și prin antrenarea tu
turor muncitorilor ti
neri șl vîrstnici la în
trecerea socialistă, 
planul producției glo
bale și marfă a fost

realizat și depășit la 
țoale sortimentele. In 
același timp a fost 
îmbunătățită simțitor 
calitatea fibrelor și a 
țesăturilor de bum
bac. Totodată au lost 
realizate noi modele 
de țesături de bum
bac într-o bogată 
gamă de culori și 
desene. Numai în a- 
ceasta perioadă au 
fost create peste 20 
modele noi de țesă
turi pentru sezonul 
de primăvară și vara.

în atenția colecti
vului întreprinderii a 
stat și activitatea con
sacrată obținerii 
cit mai

de 
multe e-

în 
a/e

conomii. Numai 
primele două luni 
anului prin gospo
dărirea judicioasă a 
materiei prime s-au 
produs în plus peste 
1.300 kilograme fire 
de bună calitate și 
circa 26.000 m diver
se țesături.

Rezultatele cele 
mai bune au fost ob
ținute de colectivul 
sectorului filatură care 
s-a situat lună de lu
nă în fruntea între
cerii organizată între 
cele trei sectoare de 
producție, filatură, 
fesătorie și finisaj.

V. DINULESCU

In pagina a ll-a

Luna muncii 
patriotice

In pagina a lll-a

Cum îndrumăm 
activitatea 

tinerilor din 
sectorul 

zootehnic

Realizări ale petroliștilor

ing. CONSTANTIN NEAGOE 
responsabil cu producția 

și calificarea în comitetul 
U, T. M. Uzinele metalurgice 

Sinaia

(Continuare în pag. a 3-a)

Un nou lot de fevi ia 
drumul beneficiarilor (Fa
brica de fevi din Roman).

Foto : I. CUCU

Zilele acestea, colectivul Fa
bricii de mașini-unelte din 
Arad a realizat cel de-al 
10.000-Iea strung ronținesc.

Construită în anii puterii 
populare, Fabrica de mașini- 
unelte din Arad a adus o im
portantă contribuție la înzes
trarea întreprinderilor meta
lurgice din țara noastră cu nu
meroase mașini-unelte. Multe 
dintre acestea sînt acum cu
noscute și apreciate și peste 
hotare. Producția de strunguri 
realizată aici este de 8 ori mai 
mare decît în anul 1949, anul 
intrării în funcțiune a fabricii. 
Cea mai nouă creație a lor, 
strungul modernizat S 3 M, 
este prevăzut cu dispozitiv de 
copiat hidraulic, are o viteză 
de lucru cu 390 ture pe minut 
mai mare, iar centralizarea 
comenzilor și mecanizarea de
plasării principalului dispozi
tiv de așchiere asigură aces
tui strung o productivitate cu 
peste 12 Ia sută mai mare de
cît a celui realizat anul tre
cut.

Excursii la sfîrșit de săptămină
inițiate 
U.T.M.
de a 

U.T.C.

Au terminat însămînțările dm epoca întîia
Mai mult de jumătate din numărul gospodăriilor agricole colective 

din raioanele Rm. Sărat, Mizil și Ploiești au terminat însămînțarea 
mazării, florii-soarelui, sfeclei de zahăr, a plantelor furajere și a altor 
culturi din prima epocă.

Lucrările agricole de primăvară se desfășoară cu intensitate și în 
celelalte raioane din regiunea Ploiești. Pentru scurtarea perioadei, me
canizatorii din stațiunile de mașini și tractoare au organizai 2 schim
buri la aproape 500 de tractoare. în schimbul doi execută arături, iar 
în primul schimb însămînțări. De asemenea, ei au făcut cupluri de 
semănători și grape, iar gospodăriile colective folosesc și utilajele 
proprii.

Succese 
ale constructorilor 

de pe șantierele 
combinatelor de 

industrializare 
a lemnului

(Agerpres)

Sîmbăfă și duminică au plecat 
în excursie cu trenuri speciale și 
autocarele O.N.T. Carpați peste 
5.000 de tineri muncitori tehni
cieni și funcționari de la diferite 
întreprinderi din Capitală.

Echipați pentru drumeție, 860 
de tineri au pornit sîmbătă după- 
amiază cu trenuri spre meleagu
rile pitorești din Valea Prahovei.

Alți 800 de tineri turiști de ia 
Uzinele de mașini și motoare e- 
lectrice, Electrobobinaj, Uzina 
„Grivița Roșie", Kirov etc. au 
plecat cu autocarele pe Va
lea Oltului, la Sibiu, Cîmpulung 
Muscel, Brașov și Predeal.

Duminică dimineața, în cadrul

acțiunilor cultural-sportive 
de Comitetul orășenesc 
București, în cinstea celei 
40-a aniversări 
au plecat spre 
trenuri speciale 
neri.

Ei au vizitat,
viști U.T.M. și ghizi de specia
litate, Muzeul Doftana,

a creării 
Cîmpina cu trei 
peste 3.300 ti-

însofifi de acti-

Tînărul Sine lachim, de la între
prinderea „Electroaparataj" din 
Capitală acordă o deosebită a- 
tenfie calității produselor, lată-l 
în fotografie controlînd panourile 

pentru strunguri.

L. BERDAN Foto: NGERPRES

La Fabrica de pîine
a intrat în funcțiune un nou cuptor

„Constantin David"
Se extinde utilizarea energiei 
electrice în G.A.C.

Zilele trecute, la Fabrica de 
pîine „Constantin David" dini 
Capitală, a intrat în funcțiune un 
nou cuptor cu o capacitate de 
2.500 kg în 24 ore, construit la 
întreprinderea „Tehnofrig"-Cluj« 
Prin intrarea în funcțiune a aces-

tuia se realizează o sporire sub
stanțială a producției de pîine 
albă și a specialităților de panifi
cație se reduce simțitor timpul de 
încălzire și coacere.

V. VETIȘAN 
corespondent

In regiunea Do- 
brogea — prima re
giune cu agricultu
ra colectivizată — 
toate 
două 
Negru 
Medgidia — sînt în 
întregime electrifi
cate. In acest an 
vor fi electrificate 
încă 45 de sate din 
regiune.

satele 
raioane

Vodă

din

Și

Munca, rodnică
în. tînăra gospodărie

elec- 
satele 
creat

Extinderea 
trificării în 
regiunii a 
condiții pentru fo
losirea pe scară din 
ce în ce mai largă 
a energiei electri
ce în lucrările a- 
gricole. La G.A.S. 
Agigea, Mihail Ko- 
gălniceanu, Ovidiu, 
Dorobanțu și G.A.C. 
din Gălbiori, Băltă-

și G.A.S.
gești, Pecineaga e- 
nergia electrică este 
folosită pe scară 
largă la acționarea 
instalațiilor pentru 
irigare, stațiilor de 
incubație, instalații
lor de mul-gere a 
vacilor, tocarea nu
trețurilor, pompa
rea apei etc.

(Agerpres)

colectivă
Petroliștii din întreaga țară 

participă cu entuziasm la 
întrecerea socialistă ce se 

desfășoară în toate schelele, la 
fiecare loc de muncă. Eforturile 
lor sînt îndreptate spre reduce
rea prețului de cost pe metru 
forat, valorificarea unor însem
nate resurse suplimentare 
vind folosirea instalațiilor 
pompare, spre obținerea 
produse de calitate.

Organizîndu-și mai bine 
vitatea privind transportul 
predarea ..............
de extracție către rafinării, pe-

pri
de 

unor

acti-

țițeiului din schelele

troliștii din cadrul regionalei a 
IV-a I.T.T.C. — Oltenia, de pil
dă, au realizat, în primul tri
mestru al acestui an, economii 
la prețul de cost în valoare de 
aproximativ 2.000.000 lei. De a- 
semenea, desfășurînd larg între
cerea socialistă, colectivul sec
ției construcții și montaje din 
schela petroliferă Țicleni a de
venit fruntaș pe întreaga schelă. 
Printre altele, această secție a 
făcut de la începutul anului și 
pînă acum, economii la prețul 
de cost în valoare de 185.000 lei.

de 
de 
au 
al

Constructorii și montorii 
pe șantierele combinatelor 
industrializare a lemnului 
încheiat primul trimestru 
anului cu o depășire a planu
lui de 8 la sută. Valoarea lu
crărilor executate in această 
perioadă întrece cu aproxima
tiv 60 la sută pe cea realiza
tă în trimestrul I al anului 
trecut.

In fruntea întrecerii pentru 
scurtarea duratei de execuție 
și pentru executarea unor lu
crări de calitate sint colecti
vele șantierelor combinatelor 
din Suceava și Gherla.

(Agerpres)

Școlii medii nr. 27 „Victor Babeș" din Capitală.Dans din Oaș executat de echipa de dansuri a
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vintre gospodăriile agricole tinere din regiu
nea Ploiești se numără și cea din comuna 
Bucov în care 944 de familii au început să 

muncească împreuna din primăvara aceasta, 
aproape 1300 hectare de teren. Deși la început de 
drum, colectiviștii de aici și-au făcut planuri se
rioase pentru dezvoltarea gospodăriei lor chiar din 
acest an. Sub îndrumarea organizației de partid, cu 
ajutorul tinărului inginer agronom Liviu lordă- 
chescu care a venit de aproape o lună de zile de la 
sfatul popular regional să lucreze aici, în mijlocul 
colectiviștilor, aceștia au studiat în cele mai mici 
amănunte posibilitățile pe care le au ca să-și dez
volte pe baze științifice producția. Astfel, și-au pro
pus printre altele să însămînțeze în primăvara 
aceasta 334 hectare cu porumb, dintre care de pe 
15 hectare să obțină în condiții de neirigare 5.000 
kilograme porumb boabe la hectar. Și-au propus 
să însămînțeze 15 hectare orz, 20 hectare de ovăz, 
iar pentru că gospodăria se află în apropierea ora
șului Ploiești și are condiții corespunzătoare, să 
cultive anul acesta 50 hectare de grădină. Organi
zați pe brigăzi și echipe, cum s-au ivit primele zile 
bune de lucru oamenii au și trecut la treabă. Din 
cauza timpului răcoros, primele lucrări din cam
pania agricolă de primăvară au început anul acesta 
la Bucov mai tîrziu ca de obicei. Dar faptul că pu
terea oamenilor e unită, că pe ogoarele lor au ve
nit în acest an să lucreze tractoarele S.M.T.-ului, 
că munca în gospodăria agricolă colectivă este bine 
organizată, i-a dus la rezultate dintre cele mai bune 
chiar din aceste prime zile de campanie. Mai întîi 
că încă înainte de a începe lucrul în timp, colecti-

viștii au strîns sămînța de care au nevoie în pri
măvara aceasta și au schimbat-o cu soiuri dintre 
cele mai productive, recomandate de inginer. S-au 
schimbat astfel 8.000 kilograme de porumb și s-au 
adus în gospodărie pentru însămînțare cartofii. Fo
losind fiecare oră bună de lucru, colectiviștii din 
Bucov au însămînțat pînă în prezent 13 hectare cu 
ovăz, 5 hectare cu mazăre și 50 hectare cu cartofi.

— Am însămînțat 50 de hectare cu cartofi în nu-

însemnări din campania
agricolă de primăvară

mai două zile — ne-a spus tovarășul Ștefan Pană, 
unul dintre brigadierii gospodăriei colective. In 
aceste două zile toată lumea din sat a ieșit la lucru 
și astfel treaba a mers mai repede. Tinerii ne-au 
ajutat foarte mult. Utemiști ca Matei Tudora, Ni- 
colae Maria și alții au fost primii la lucru. Așa 
ne-am dat încă o dată seama ce înseamnă unirea 
în gospodăria colectivă. In total însămînțările din 
epoca întîia le-am efectuat în patru zile. In alți ani 
o asemenea lucrare dacă era terminată într-o săptă- 
mînă era lucru mare.

Dar lucrările agricole de primăvară continuă cu 
aceeași intensitate în toate sectoarele de producție 
ale gospodăriei colective. De pildă, în sectorul le
gumicol de unde în acest an colectiviștii și-au pro

pus să obțină un venit de aproape 650.000 lei, s-au 
construit pînă acum peste 2.000 metri pătrați de 
răsadnițe. S-au confecționat paturile calde și s-au 
repicat peste 100.000 fire de roșii timpurii. împreună 
cu colectiviștii mai vîrstnici muncesc cu însuflețire 
și în acest sector mulți tineri printre care Alexan
dru N. Rudeanu, Pană I. Vasile și alții.

Credem totuși că organizația de bază U.T.M. din 
gospodăria agricolă colectivă trebuie să se ocupe 
mai mult în aceste zile de mobilizarea tuturor tine
rilor colectiviști la muncă în așa fel ca orice clipă 
bună de lucru să fie folosită cît mai bine. De pildă, 
mai sînt aproximativ 150 de hectare de teren care 
trebuie să fie arat. Pe o parte din această supra
față ară tractoarele S.M.T.-ului. Pe de altă parte 
însă, pentru a urgenta treburile, conducerea gospo
dăriei colective s-a gîndit să are cu atelajele. In 
această situație este de datoria comitetului U.T.M. 
din gospodăria colectivă să stea de vorbă cu tinerii 
conductori de atelaje pentru a-i atrage pe aceștia 
la muncă în fiecare zi bună de lucru, pentru a-i 
mobiliza la efectuarea lucrărilor de bună calitate, 
pentru că și de felul cum se fac aceste lucrări 
acum, primăvara, depinde în mare măsură pro
ducția de la toamnă, pentru că aici va începe au
rind semănatul porumbului.

Principala preocupare a tinerilor colectiviști tre
buie să fie în aceste zile aceea de a nu pierde nici 
o clipă bună de lucru, de a ieși cu toții la treabă 
acolo unde gospodăria are nevoie, pentru ca lucră
rile agricole să fie executate la timp și de cea mai 
bună calitate.

PETRE GHELMEZ

Sporește volumul 
mărfurilor vindute 

populației
O dată cu creșterea veniturilor 

oamenilor muncii din regiunea 
Bacău se dezvoltă și rețeaua co
mercială. Anul acesta se constru
iesc 160 magazine noi. Sporește 
și volumul mărfurilor vîndute 
populației, in trimestrul I, de 
pildă, au fost desfăcute prin re
țeaua comerțului de stat mărfuri 
a căror valoare întrece cu 16 mi
lioane lei pe cele vîndute în a- 
ceași perioadă a anului trecut.

(Agerpres)
-------- ----- e—-— -------- -

PIONIERI ȘI ȘCOLARI PE SCENĂ
Duminică dimineața s-a desfă

șurat în Capitală faza orășenească 
a Concursului cultural-artistic al 
pionierilor și școlarilor.

O bătaie de gong, încă una, 
lumina se stinge, faldurile grele 
ale cortinei de catifea se dau la 
o parte și... în sală răsună vocea 
prezentatoarei : brigada artistică 
de agitație a Școlii elementare 
nr. 53 își începe programul...’1

P» scenă, devine stăpîn viito
rul. Scena însăși devine o gră
dină, o tălăzuire nesfîrșită de cu
lori. în cîntecele și versurile pre
zentate și-a găsit expresie do
rința pionierilor de la Școala e- 
lementară nr. 53 de a deveni, 
cînd vor fi mari, agronomi, ingi-

.> —
oameni folositorineri, profesori, 

patriei... Și ei au certitudinea că 
fot ceea ce visul lor îndrăzneț 
cutează, se va împlinii aevea. 
Partidul, care le-a dăruit o copi
lărie plină de bucurii și frumu
seți, se îngrijește acum ca visu
rile lor să devină realitate. De 
aceea, pionierii, în cîntecu] pe 
care-l înalță, mulțumesc partidu
lui pentru tot ce a făcut

u ei:
„îți mulțumim și pentru 

școala
cărți, caiete-ți

mulțumim...'* 
micuților interpreți— 
grație, gingășie și

Și pentru

Programul 
îmbinare de

cu a-

pen-

nouă

avînt — a fost răsplătit 
plauze prelungite.

...Pentru cîfeva zeci 
nufe, spectatorii devin . . 
Școlii medii nr. 8 ,,Emil Raco- 
viță". Ei vizitează clasele, labora
toarele, terenurile de sport, fac 
cunoștință cu foarte mulți elevi 
ai școlii. Ghid în această vizită 
imaginară sînt interpreții brigăzii 
artistice de agitație a școlii, care 
prezintă spectacolul „Brigada 
noastră — gazeta noastră". Pro
gramul este interesant și atrac
tiv. Axat în întregime pe pro
bleme ale vieții din școala, el a 
cuprins bogate forme artistice de 
prezentare. Brigada a arătat, în 
mod sugestiv, rezultatele bune

și foarte bune obfinute la învă
țătură, succesele în sport și în 
munca obștească, a popularizat 
elevii fruntași. N-au fost omise 
însă nici aspectele negative. 
Chiulangiii, delăsătorii au simțit 
din plin satira usturătoare a bri
găzii.

Și repertoriul brigăzii artistice 
de agitație a Școlii medii nr. 17 
a pătruns în miezul actualității.! 
Membrii brigăzii au cîntat cu pa
tos viața nouă a elevilor, lupta 
lor pentru îndeplinirea principa
lei îndatoriri — învățătura. Dar

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a 3-a)
Nici o zi, nici o oră nu este irosită. Pe ogoarele gospodăriei de stat Asan-Aga, regiunea Bucu

rești, se lucrează intens la însămînfări.

Ingineri — 
în plină activitate 

în G.A.C.
cei 34 de ingineri 
și zeotehniști veniți

Foto: AGERPRES

Printre 
agronomi 
să lucreze în gospodăriile co
lective din raionul Lugoj se 
numără și Ion Dihel și Gh. 
Isac. Ei lucrează la gospodă
ria agricolă colectivă din co
muna Belinț. „Din prima zi 
— a spus ing. Ion Dihel — 
ne-am simțit ca în casa noas
tră. Ni s-a pus Ia dispoziție 
locuință bună, haine de pro
tecție, un teren pentru grădină 
în folosință personală, precum 
și teren pentru diferite expe
riențe". Condiții asemănătoare 
au fost asigurate și celorlalți 
ingineri agronomi și zootehniști 
veniți de curînd în satele și 
comunele regiunii Banat. Ei 
și-au început cu elan activi
tatea pentru a contribui la 
îndeplinirea planurilor de 
producție ale gospodăriilor 
colective. în toate gospodări
ile lucrările agricole de pri
măvară se desfășoară sub în
drumarea directă a ingineri
lor agronomi. Totodată cei 
din raioanele Oravița, Bozo- 
vici, Caransebeș și altele con
duc și lucrările de pregătire a 
terenurilor erodate în vederea 
plantării lor cu pomi fructi
feri.

(Agerpres)



LUNA MUNCII PATRIOTICE

Tinerii participă

cu entuziasm
La construirea de școli

și cămine culturale
In cadrul „Lunii muncii patriotice" organizațiile U.T.M. ! 

din regiunea Mureș-Autonomă Maghiari au inițiat nume- , 
roase acțiuni privind antrenarea tineretului la înfrumuseța
rea orașelor și satelor, plantarea de pomi, participarea la ' 
construirea de școli și cămine culturale, curățarea pășunilor ' 
și altele. In raionul Reghin, de pildă, în primele două zile 
peste 5000 de tineri au participat la muncile patriotice l«- 
crînd în parcurile din orașul Reghin, ajutînd la transportul 
materialelor necesare pentru noi construcții de școli fi că
mine culturale.

In ciuda timpului ploios, organizațiile U.TM. din Tg. Mu- > 
reș au organizat în fiecare zi acțiuni de muncă patriotică. ■ 
Peste 80 de tineri de la fabrica de confecții Jlf ureșaT au ’ 
lucrat două zile la șantierul din str. 7 Noiembrie, ajutind 
la transportul materialelor de construcția și la alte Iwrdri. | 
Alți 120 de tineri de la întreprinderea de industrie locali ; 
au lucrat la amenajarea parcului „23 August" din Tg. Mureș. >

Asemenea acțiuni s-au organizat și fn raioanele Odorhei, > 
Tirnăveni și altele. In raionul Tirnăveni tinerii au plantat • 
860 de pomi pe marginea drumurilor.

ȘTEFAN NECANTȚCHI

Colectează fier vechi

Tuieri munciton de la I.O.R. amenajează un parc

• In prima săptămînă din 
cadrul „Lunii muncii patrio
tice" 11.209 tineri din regiunea 
Galați du participat la nu
meroase acțiuni. Printre aces
tea se numără :

— plantarea a 84.500 puieți 
pe terenuri degradate și fo
restiere în fond silvic ;

— amenajarea a 25 de baze 
sportive >

— lucrări la construcții de 
locuințe, demolări, amenajarea 
ie parcuri și spatii verzi

— sădirea a 12.390 pomi 
fructiferi și ornamentali

— colectarea cantității 
30.800 kg fier vechi;

de

— curățirea izlazurilor pe o 
suprafață totală de 400 hec
tare.

• In cadrul „Lunii muncii 
patriotice" colectarea metale
lor vechi cunoaște o deosebi
tă amploare și în orașul Tur- 
nu Măgurele. In numai 3 zile, 
elevii școlii mixte de 7 ani 
din localitate au colectat 
peste 5.000 kg fier vechi care 
a și luat drumul oțelărlilor.

Fruntașe în această acțiune 
sînt detașamentele de pionieri 
nr. 3, 4 și 6. (Iana Mihai— 
tîmplar).

în întreaga țară

Adunări de desemnare

Marii Adunări Naționale
La Uzinele 

motoare electrice 
din Capitală

schimbului I,

La ora aceea în curtea I.C.M. de ob cei plină de cant 
era nimeni. Poate fiindcă era o zi de oa.nnâ ? Or, pentru că px>-a 
mărunt? Cunoșteam mai dinainte că din in Ția* -va orga** za:. er oe 
bază U.T.M. se hotărîse pentru ziua respect.vă o acț -ne oe v-v 
gere a fierului vechi. întrebării mele i-au răspuns nu djcă 
timp duduitul motoarelor de la mașinile întreprinderile’ LGO.T. 
Kandia, ce intrau pe poartă. Numai pînă la orele 9 dwruneafa au 
fost aduse peste 5.000 kg fier vechi.

Fiindcă majoritatea tinerilor colectau fierul vechi din incinta în
treprinderilor lor într-acolo ne-am îndreptat. La fabrica de tricota, e 
pentru copii ca și altă dată, în mijlocul tinerilor era secretar-! or
ganizatei de partid, Stanici Marin. Aveau pînă am ajuns noi, pes e 
3.000 kg fier vechi încărcat în camion. Printre tinerii cu care ne-e—. 
întîlnit era și Ketelesi Ana.

Printre tinerii de la Fabrica „Electromotor" am întîlnit pe :ăcă’u- 
șul Nicolau Nicolae, Panța Emilia, bobinatoare, fruntași în p'oc-c- , 
jie, pe inginerul Damian Marcel.

Unii dintre ei colectau fierul vechi, alții lucrau la ame-a’yM 
curții uzinelor. Cînd am ajuns noi se încărcau două carroa-e cu ■ 
pămînt lînga niște ronduri pentru flori, iar în ait colț se adunau 
ultimele bucăți de fier vechi din cantitatea de 5.000 kg care a fast 
depusă la I.C.M. în ziua aceea.

La Uzinele mecanice Timișoara tinerii continuind aer unea i-.ee- • 
pută cu o zi mai înainte au sfrîns peste 20 tone.

Cu tot timpul nefavorabil peste 1.000 de tineri dm întreprinde
rile și instituțiile timișorene au dat intr-o zi cțeiăriilor patrie. 63 • 
de tone fier vechi.

HORIA GUIA

t truer

DE PRIMA VARA

Ax

Red^u terenuri agriculturii
i

arate cum se așează rădăcina 
pomului pe mranița din 
groapă — cerea cite unuL

Iar altul voia să Știe:
— Peste cîți ani vom putea 

sîz la umbra pădurii pe care 
o plantăm?

Răspunsurile erau explica
tive sau pline de umor pe 
măsura întrebărilor. Și așa 
cu multă veselie s-au săpat 
peste 1700 de gropi și s-au 
plantat peste 600 de puteți. 
Cei veniți de la Sfatul popu
lar al comunei Gura Vdii au 
sîrtns miinile tinerilor cu 
r-.ultă căldură. Dar in vreme 
ce aici la Gura Viii te plan
tau puieți pentru ca dealurile 
erodate să devină darnice cu 
omal, in orașul Craiova 
60 de tineri de la Insti- 
tntnl regional de proiectări 
cu muncit aldturf de con- 
î‘-^ctorii combinatului chi- 
mx. Lucrind pe șantier ei au 
cruț ocazia sd constate cum 
ae traduc proiectele în viața. 
Printre excavatoare și auto- 
besadaote, aldturi de beto- 
nxjti Și ingineri ei au intre-

zărit cum va. arăta combina
tul chimic atunci cînd uriașa 
lui inimă va începe să pulseze. 
Pretutindeni, tinerii au dove
dit că vor să facă din acțiunile 
de muncă patriotică minunate 
manifestări de atașament 
dragoste față de patria 
plină înflorire. A doua zi 
nerii de la „Electroputere" 
povestit prietenilor rămași 
uzină despre drumul făcut 
pînă la Gura Văii, despre a- 
mintirea pe care au lăsat-o 
în sufletele localnicilor.

Cei rămași în fabrică le-au 
adus la rîndul lor o altă ves
te: „Noi am strîns 75 de tone 
de fier vechi". In aceleași 
împrejurări tinerii de la în
treprinderea „II Iunie" au 
spus celor întorși de la Gura 
Vdii: ,dn lipsa voastră noi am 
colectat 20 tone de fier vechi".

Eram în centrul orașului 
cînd s-au întors cele 14 ma
șini cu tinerii de la Gura 
Vdii. Erau și mai veseli ca în 
dimineața cînd plecaseră la 
drum.

F 
în 
ti- 
au 
în

La încetarea 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii Uzinelor de motoare e- 
lectrice din Capitală s-au a- 
dunat pentru a desemna de
legații uzinei care să partici
pe ca invitați 
traordinară a 
Naționale.

Propunerile 
făcute au fost primite cu 
bucurie, cei propuși fiind 
muncitori și ingineri, condu
cători ai uzinei, stimați de 
colectiv, oameni cu multă 
inițiativă. Astfel, au fost pro
puși tînărul inginer Gheor
ghiu Mircea, directorul uzine
lor, tînărul inginer Segal 
Sandu, inginerul șef al uzi
nei, inginerul Neagu Călin, 
tehnolog șef.

Nicolae Crețu este bine cu
noscut în uzină nu numai ca 
un matrițer fruntaș. în stră
dania sa de a realiza produse 
de tot mai bună calitate, tî
nărul matrițer a realizat pînă 
acum (în decursul activității 
sale) peste 25 de inovații, cele 
mai multe contribuind la re
zolvarea unor probleme care 
privesc în mod direct îmbu
nătățirea calității produselor. 
Elev la școala serală — clasa 
a X-a — tînărul matrițer se

la sesiunea ex-
Marii Adunări

care au fost

străduiește să-și perfecționeze 
continuu munca, să obțină 
rezultate și mai bune în rea
lizarea 
revin 
muncă, 
tînărul 
Gînscă.
podărirea materiei prime cu 
care lucrează a făcut să 
participe cu toate forțele la 
realizarea unor însemnate e- 
conomii de materiale electro- 
izolante.

Din partea Uzinelor de mo
toare electrice din Capitală 
va participa, de asemenea, la 
lucrările sesiunii extraordi
nare a Marii Adunări Națio* 
nale cu prilejul încheierii co
lectivizării în țara noastră, 
și tovarășul Popescu Dumi
tru, secretarul comitetului de 
partid.

în cuvîntul lor, delegații 
aleși și-au exprimat bucuria 
pentru încrederea care le-a 
fost acordată de a prezenta 
în cel mai înalt sfat al țării 
realizările colectivului, de a 
exprima hotărîrea de a munci 
mai bine, de a realiza cît mai 
multe echipamente electrice 
pentru pompa submersibilă 
necesară agriculturii țării.

sarcinilor de plan ce 
colectivului său de 
Bine cunoscut este și 

bobinator Nicolae 
Grija sa pentru gos-

P. LIDIA

La G.A.C. din comuna Sînmartin

In dimineața aceea de primăvară trei oameni cercetau eter4 T - 
ziera de salcîmi ce se întindea peste ogoare. HofărH 1 ucru ce - 36, 
de hectare de pămînt bun, trebuiau reda*e agriculturi

— Numai într-un singur an putem obține de pe acest :e-e- o 
sută optzeci de mii de kilograme porumb boabe. Dar *- zece 
în cinsprezece ani ? — adaugă într-un tirziu directoruL

Același calcul l-au făcut peste citeva z e într-o ao_ia-e ge*«- 
rală U.T.M., tinerii din gospodăria de stat Gocîri ? de .'-os. E au 
adoptat cu entuziasm hotărirea de a începe ne’H rz af o ac* _•« 
de muncă patriotica pentru defrișarea pădurii de salc’rr .

în duminica următoare în curtea gospodăriei de stat s-au adunat 
toți tinerii muncitori din gospodărie : fete și băieți îmbrăcați cu 
haine groase, înarmați cu sape, tîrnăcoape, topoare și fierăstraie. 
Au pornit apoi spre capul lizierei de salcîmi. Fiecare 
tînăr știa ce are de făcut. Unii săpau la rădăcinile sal
câmilor, alții lucrau la smulsul rădăcinilor cu ajutorul unui 
tractor. Pînă seara au reușit să defrișeze peste 3 hectare teren.

Aceasta a fost doar începutul. Acțiunea lor continuă pînă ce 
întreaga suprafață de 36 hectare va fi redată agriculturii.

VICTOR CÎRCTUMARESCU 
elev — Școala de maiștri — Cernavodă

I

I

întrețin drumurile

în cadrul acțiunilor din „Luna muncii patriotice” tinerii brigadieri 
ai muncii patriotice din raionul Zimnicea participă și la întreținerea 
drumurilor. Pentru întreținerea drumului raional nr. 13 Cervenia- 
Bujoru, de pildă, ei au transportat din vadul rîului Vedea peste 
900 metri cubi balast, care va fi amestecat cu piatră spartă trans
portată mai de mult pe acest drum. De asemenea au făcut tăieri 
de acostamente, nivelări pe o suprafață de peste 150 metri pă- 
trafi de șosea, iar pe toată distanța dintre Cervenia și Bujoru au 
curăfat și format coroanele pomilor fructiferi de pe marginea șo
selei.

In acțiunea de întreținere a acestei șosele sînt fruntași tinerii de 
la gospodăriile agricole colective „Filimon Sîrbu" din comuna Cer
venia și cei de la gospodăria agricolă colectivă „16 Februarie" din 
comuna Confești.

T. IONEL 
profesor

înfrumusețează fabrica...

Numeroși tineri din orașul și raionul Medgidia, mobilizați 
de organizațiile U.T.M., participă cu însuflețire la acțiunile 
obștești menite să asigure înfrumusețarea orașului și a sate
lor, refacerea fondului forestier, extinderea suprafețelor cul
tivate cu viță de vie și colectarea metalului vechi. Zilele 
acestora tinerii de la Fabrica „Cimentul" din Medgidia au lu
crat la amenajarea noului parc al fabricii ce se întinde pe o su
prafață de 16 ha. Tinerii din gospodăriile colective din Peș
tera, Făclia, Ștefan cel Mare, Nicolae Bălcescu au participat 
la construirea gardurilor tip din piatră. Numeroși tineri din 
orașul Medgidia au participat la lucrările de împăduriri în
treprinse în raza ocolului silvic Cernavodă. Ei au plantat 2 
ha cu puieți iar cei din Basarabi au participat la împădurirea 
altor 4 hectare de teren erodat în incinta ocolului silvic din 
localitate. In întregul raion tineretul a defrișat prin muncă 
patriotică 10 ha teren care va fi redat culturilor utile și a 
participat la defrișarea altor 20 ha. S-a strîns și predat de 
asemenea o cantitate de 60 tone metale. In fruntea acestei 
acțiuni se află tinerii de la fabricile de ciment din Medgidia 
și Cernavodă.

N. FĂTU

...și comuna
Cei peste 150 de tineri colectiviști din comuna Plopana, 

raionul Bacău, sînt continuu preocupați de dezvoltarea gos
podăriei lor colective, de înfrumusețarea comunei. De lucru
rile acestea au ținut seama și cînd și-au întocmit planul ac
țiunilor patriotice în care și-au propus să realizeze impor
tante obiective. Mobilizați de comitetul U.T.M., tinerii colec
tiviști din Plopana au curățit întreaga suprafață de 200 ha. 
de izlaz. De asemenea, la înfrumusețarea sediului gospodă- 
riei lor ei au efectuat un mare număr de ore de muncă pa-

i triotică.
: In momentul de față toate forțele tinerilor colectiviști sînt 

mobilizate pentru realizarea a două obiective de muncă pa
triotică deosebit de importante pentru gospodăria colectivă. 
E vorba de plantarea a 2.500 de puieți de pomi fructiferi pe 
coastele și rîpele de lingă satul Plopana și săparea unui ca-

1 nai de scurgere de la grădina de zarzavat pînă în apa Tu- 
tova, pentru a stăvili apele unui pîrîu care în fiecare an se 

! revarsă inundînd o parte din grădină. Organizați în brigăzi, 
Ș tinerii colectiviști folosind orele libere, muncesc de zor. Pînă 
■: in prezent ei au plantat 1.800 de pomi fructiferi și au 
j săpat mai mult de jumătate din canalul de scurgere, 
ji C. DIACONII

NOASTRA SPORTIVA
Pomii

V. TONCEANT

cestor

L. ZATTI

■ I

inflăer deoseML N-

O INIȚIATIVA INTERESANTA

întreceri de atletism rezervate începătorilor

F. PUF AN

Turneul internațional de șah

(Agerpres)

la 
la

dorf, Sanguineiti cu cite 7 puncte 
fiecare. în runda 11-a, Polugaev
ski a cîștigat în 57 mutări la 
Panno, iar Pachmann a pierdut 
cu negrele, în fața Iu Byrne.

BAZA
— Am și ho târî t ca 

coi să rjcâm primul 
mea de vata pe noul

— Ii.- zrjr.-. me::
de fotbal Q va juca 
echipa LTA-olui...

Pe îeren se efec
tuează nivelarea și 
drenajul, se trasează 
limitele viitoarei con
strucții, dar

Zilele trecute a avut loc adu
narea generală a colectiviștilor 
din comuna Sînmartin, regiunea 
Crișana. Cu acest prilej colectiviș. 
tii l-au desemnat ca invitat la se
siunea extraordinară a Marii Adu
nări Naționale pe Jurjuc Florian, 
președintele gospodăriei colective. 
G.A.C. „Unirea" din Sînmartin, e 
tînără, numără abia cîteva luni de 
existență. Cu toate acestea colec
tiviștii se pot mîndri cu primele 
rezultate : s-au luat toate măsurile 
pentru buna desfășurare a lucră
rilor agricole de primăvară ; s-au 
cumpărat primele animale și o 
parte din materialul necesar con
strucțiilor zootehnice. In acest an 
ei vor construi trei grajduri pen
tru bovine, două maternități, două 
saivane, o îngrășătorie. Pînă ia 
sfîrșitul acestui an șeptelul — pro
prietate obștească va cuprinde: 
430 bovin« din care 180 vaci cu 
lapte, pesfa 500 porci, 700 oi cu 
lină fină, 3.000 păsări și altele. 
Gospodăria *-» rnuHipIe perspec- 
fcw d» dacvobm, ■» zoo-
•enr-.ee, i*9teBâcuduri care
s-eo rexarvat 12 heciare), pone- 
cuHwfi. La sftfșHul anului verwfai 
gobei al gospodăriei se va ridica 
la pesta 1.175.000 lei. Despre a- 
ceste realizări și perspectiva au 
vorbit numeroși colectiviști care

au luat cuvîntul în adunare. Co
lectiviștii Marin Traian, Martin Pe
tru, Gherdan Dumitru, brigadierii 
Bot Dumitru, Sfîrlea loan și mulți 
alții și-au exprimat convingerea că 
muncind în comun, aplicînd pe 
scară largă regulile agrotehnice a- 
vansate, vor face mereu mai în
floritoare gospodăria lor colec
tiva. Totodată ei și-au exprimat 
satisfacția că vor fi reprezentați 
la lucrările sesiunii Marii Adunări 
Naționale de unul dintre cei mai 
buni colectiviști, de președintele 
lor, un om harnic, priceput, cu 
multă dragoste de muncă. Ei i-au 
recomandat să urmărească cu a- 
tenție lucrările sesiunii, să-și însu
șească experiența de muncă a al
tor gospodării mai vechi.

Numeroșii participanți la discuții 
s-au angajat să depună toate efor
turile pentru ca lucrările agricole 
din această primăvară să fie exe
cutate la timp și în cele mai bune 
condifiuni, ca însămînțările să fie 
terminate pînă la 25 aprilie.

Această adunare, care s-a des
figurat irrtr-c .tmosfa-â plirj ce 
insuffaf re, a dovedit ho^ărirea co
lectiviștilor de a munci fără pre
get pentru continua consolidare 
economică și organizatorica a gos
podăriei colective.

VIORICA CLONDA

ziasmul cu care se ta. 
crează și marele nu
măr al constructori
lor, oferă un tablou 
care emoționează. Se 
întind în grabă pang
licile de metal ale 
ruletelor de măsura
re a terenului, se 
bat țăruși, se sapă, se 
încarcă zeci de auto
camioane cu pămînt 
și piatră. Și peste tot 
domnește entuzias
mul caracteristic ti
neretului. Construc
torii sînt cu toții ti
neri. Sîntem doar pe 
șantierul unde se 
construiește cea mai

. . tinerii
se și văd făcind 
sport aici, la ba
za sportivă raională, 
construită de ei. Rea
lizarea acesteia nu-i 
deloc ușoară. Pînă 
acum s-au încărcat 
și transportat aproa
pe 90 de vagoane de 
piatră și pămînt, s-au 
săpat șanțuri de 
scurgere a apei șl 
s-au umplut gropile 
existente. Vor E exe
cutate aproximativ 
25.000 de ore muncă 
patriotică. Tinerii 
sînt bucuroși că fac 
un lucru folositor, cu 
care se vor mindri.

Duminică dimineață pe Stadio
nul Republicii zeci și zeci de ti
neri, elevi și eleve ale școlilor 
medii și profesionale din Capitală 
s-au întrecut în cadrul unui con
curs atletic rezervat începătorilor.

Inițiativa organizării acestui 
concurs merită toate laudele. Șco
larii din București au avut astfel 
prilejul să participe la numeroase 
probe atletice, să se familiarizeze 
cu atmosfera concursurilor de am
ploare, să-și verifice pregătirea fi
zică.

Pasiunea cu care tinerii au par
ticipat la aceste întreceri în pofida 
timpului rece și ploios oglindește 
interesul cu care ei privesc atle
tismul. Este neîndoielnic faptul că 
din rîndurile celor mai talentați 
tineri se vor ridica elemente de 
valoare, fruntașe pentru atletismul 
nostru.

Ne-am adresat unui grup de ti
neri concurenți printre care se 
afla și eleva Mecu Rodica din 
clasa X-a a Școlii medii nr. 1 din

După consumarea a 11 runde 
în turneul international de șah de 
la Mar del Plata conduce marele 
maestru sovietic Polugaevski cu 
9,5 puncte, fără nici o înfrîngere. 
El este urmat de Smîslov, Naj-

gii noștri am făcut sub îndrumarea 
atentă a antrenorilor primii pași 
în atletism. Concursul la care am 
luat acum startul este cel de al 
patrulea din viafa mea. Va mărtu
risesc ca am avut mari emoții- în 
special mă atrag probele de sprint 
și sînt foarte încintată că azi am 
cîștigat proba de 100 m. plat. De 
altfel sora mea și mama se aflau 
în tribună și vă dați seama"...

Am mai aflat că Rodica este 
una din elevele bune, că o pa
sionează pe lingă sport studiul 
limbilor străine și muzica.

Remarcabil s-au comportat 
aceste întreceri elevii fruntași

zivăȘiM și in spori Gerhard 
Lambru, Crisfaa Marin și alții de 
ia Școala Profesională de Utilaj 
O- t»c și Petrolifer din București.

Concursuri ca acela desfășurat 
ieri pe Stadionul Republicii sînt 
salutare și este de dorit ca a- 
ceastă acțiune să continue și în 
viitor.

Vă prezentăm o imagine din întrecerile masculine (proba para
lele) ale Campionatelor internaționale de gimnastică ale R. P. 

Romîne, disputate în sala Floreasca din Capitală.
Foto: V. RANGA

CAMPIONATUL CATEGORIEI A DE FOTBAL
în etapa de dumi

nică a campionatului 
categoriei A de fot
bal. nici una dintre 
echipele gazdă n-a 
suferit înfrîngerea. 
Două dintre ele, Pe
trolul și Dinamo 
București au cîștigat 
cu cele mai mari sco
ruri ale etapei. în 
vervă de joc, echipa 
din Ploiești a învins 
cu 4-0 (2-0) pe Știin
ța Cluj, remareîndu- 
se în timpul întîlnirii 
frații Munteanu și 
Badea. Victoria obți
nută de Petrolul Plo
iești este și primul 
succes al acestei for
mații de la reluarea

campionatului. Dina
mo București a între
cut în Capitală pe 
U.T. Arad cu 
(3-0). Din atacul 
namovist s-au 
marcat Țîrcovnicu și 
Eftimie. în celălalt 
meci disputat în Ca
pitală Progresul aa- 
vut un adversar difi
cil : Dinamo Bacău. 
Meciul s-a încheiat 
cu un scor egal: 1-1. 
Fotbaliștii bucureș- 
teni s-au prezentat 
însă mai slab decît 
în etapele prece
dente.

La Brașov, Steagul 
Roșu a întrecut pe 
Rapid cu 3-1. în pri-

5-2 
di- 
re-

ma repriză, fotbaliștii 
de la Rapid au jucat 
bine, reușind să în
scrie un punct prin 
Balint. In cea de-a 
doua repriză, forma
ția gazdă a practicat 
un joc eficace și 
a marcat 3 goluri. 
Autorii: ....... ........... .
Szigeti (din 11 metri) 
și Fusulan. întîlnirea 
de la Tîrgoviște din
tre Metalul 
namo-Pitești, 
cum era ’ 
a oferit 
de mare 
sfîrșitul celor 90 de 
minute de joc, fotba
liștii localnici au 
avut satisfacția unei

Năftănăilă,

și Di- 
după 

de așteptat, 
o întrecere 
luptă. La

prețioase victorii, ob
ținută cu scorul de 
2-1 (1-1).

Disputat la Petro- 
șeni, meciul dintre 
Jiul Petrila și Steaua 
n-a decis nici un 
învingător: 1-1. Pe 
propriul său teren, 
Știința Timișoara a 
învins cu 3-0 (0-0)
pe Minerul Lupeni.

în clasament conti
nuă să conducă Stea
gul Roșu cu 24 punc
te, urmată de Dina
mo București — 23 
puncte, Progresul și 
Petrolul —- 20 puncte.

Etapa viitoare va 
avea loc duminică 15 
aprilie.



Cum îndrumăm activitatea

tinerilor din sectorul zootehnic
a Topraisar sînt 
mulți tineri cres
cători de animale 
cu experiență va
loroasă căpătată 
după ani de mun
că în sectorul zoo

tehnic, sector aducător de 
mari venituri bănești pe tot 
timpul anului. Ca urmare a 
creșterii efectivelor de anima
le, la indicația organelor de 
partid și de stat, consiliul de 
conducere al gospodăriei 
noastre colective, sub îndru
marea organizației de partid, 
a trecut începînd cu acest an 
la o nouă formă de organi
zare în sectorul zootehnic. 
Astfel, s-au înființat 2 ferme 
de taurine, (vaci cu lapte și 
tineret), una de păsări și alta 
constituită din oi, albine și ie
puri de casă. în fiecare fermă 
lucrează cîte o brigadă de 
producție.

în acest fel, coordonarea 
muncii în acest sector, îndru
marea și controlul îndeplinirii 
sarcinilor zilnice se face cu 
rezultate mult mai bune.

Bineînțeles, că înainte de a 
se trece la noua formă de 
organizare, organizația de 
partid a analizat și alte as
pecte ale muncii din acest 
sector. De pildă, s-a arătat 
că există încă o prea mare 
fluctuație de oameni 
munca de îngrijitor

nejustificată față de aplicarea 
în producție a celor mai îna
intate metode. Comitetul orga
nizației U.T.M. a primit sar
cina să se ocupe de recoman
darea unor tineri pricepuți și 
harnici, care să lucreze în sec
torul zootehnic, și totodată să 
acorde mai multă atenție creș
terii nivelului profesional al 
acestora.

Comitetul organizației 
U.T.M. a convocat pe toți ute
miștii într-o adunare generală 
în cadrul căreia inginerul Ion

le 4—5 luni la peste 30, din
tre care mulți au și obținut 
unele rezultate bune în mun
că. Constantin Adam, Nicu- 
lina Stan, Bucșe Paraschiva, 
Constantin Soacăț sînt numai 
cîțiva din utemiștii care, an- 
gajîndu-se să lucreze în sec
torul zootehnic, pun multă se
riozitate, mult suflet în munca 
lor, ceea ce ne îndreptățește să 
credem că vor obține succese 
însemnate la sfîrșitul anului.

Este de la sine înțeles că ri
dicarea nivelului profesional

în 
de 

animale și, de asemenea, că 
se manifestă încă o rezervă

Opriș a vorbit despre pers
pectivele mari ce se deschid 
în fața sectorului zootehnic 
și despre frumusețea meseriei 
de crescător de animale. în 
cadrul unei adunări ase
mănătoare, tinerii au as
cultat expunerea tovarășului 
Ionus Caiali, președintele 
gospodăriei colective. Ca ur
mare a acestor acțiuni, a dis
cuțiilor 
utemiști, 
lor care 
zootehnic

purtate cu unii 
numărul tineri- 

lucrează în sectorul 
a crescut în ultime-

La 8 iunie, la București

Adunarea reprezentanților mișcării 
pentru pace din R. P. Romînă

Luni dimineața a avut loc 
ședința plenară a Comitetu
lui național pentru apărarea 
găcii din R. P. Romînă, în le
gătură cu pregătirile în vede
rea Congresului mondial pen
tru dezarmare generală și 
pace, ce se va întruni la Mos
cova între 9-14 iulie.

Au participat membri ai Co
mitetului național, secretari ai 
comitetelor regionale de luptă 
pentru pace, invitați.

Lucrările plenarei au fost 
deschise de acad. dr. N. Gh. 
Lupu, membru al Biroului Co
mitetului național pentru a- 
părarea păcii, care, după ce a 
subliniat importanța Congre
sului de la Moscova, a arătat 
că din Comitetul internațional 
de sprijinire a Congresului fac 
parte, alături de eminente 
personalități din lumea întrea
gă, și acad. Atanase Joja, pre
ședintele Academiei. R.P.R. și 
acad. M. Ralea, membru în 
Biroul Consiliului Mondial ăl 
Păcii, vicepreședinte al Comi
tetului național pentru apăra
rea păcii din R.P.R.

Acad. M. Ralea a prezentat 
apoi o expunere.

Important eveniment al miș
cării contemporane de luptă 
pentru pace, Congresul de la 
Moscova — a spus vorbitorul 
— va constitui un grandios fo
rum al forțelor păcii din lu
mea întreagă.

Vorbitorul s-a referit apoi 
pe larg la eforturile pe care 
R. P. Romînă le depune, ală
turi de Uniunea Sovietică și 
de celelalte țări socialiste, 
pentru promovarea principii
lor coexistenței pașnice în re
lațiile internaționale.

Scoțînd în evidență crește
rea continuă a forțelor socia
lismului și păcii care precum
pănesc pe arena internațio
nală, precum și puterea mobi
lizatoare a ideii posibilității 
preîntâmpinării războiului care 
cheamă la acțiune energică, la 
unirea tuturor forțelor păcii, 
din toate țările, de pe toate 
continentele într-un uriaș 
front unic de luptă pentru ză
găzuirea războiului, vorbitorul 
a spus : Intitulînd Congresul 
pe care l-au convocat, „Con
gresul mondial pentru dezar
mare generală și pace", repre
zentanții de frunte ai mișcării 
pentru pace au subliniat și 
prin aceasta că dintre toate 
problemele luptei pentru pace 
cea mai importantă și cea 
mai urgentă este problema 
dezarmării generale și totale.

Subliniind dorința țărilor so
cialiste de a se obține rezul
tate concrete în domeniul în
făptuirii dezarmării, vorbitorul

a arătat că oricine urmărește 
lucrările Comitetului celor 18 
state de la Geneva observă 
consecvența și perseverența, 
spiritul de inițiativă, elastici
tatea de care dau dovadă în 
acest scop țările socialiste.

O mare însemnătate — a 
spus el — are faptul că Uniu
nea Sovietică a pus încă din 
prima zi pe masa conferinței 
un proiect de tratat de dezar
mare generală și totală, realist 
și concret, corespunzător prin
cipiilor Cartei O.N.U. și prin
cipiilor adoptate în comun de 
S.UJL și Uniunea Sovietică.

După ce a relevat efortu
rile depuse de țările socialiste 
in vederea bunei desfășurări 
a conferinței, vorbitorul a 
spus :

Drumul spre dezarmare însă 
nu este un drum lin, ușor. Pe 
el șe află încă multe obsta
cole, ridicate în cale de ad
versarii dezarmării generale. ' 
Dqpă cum se știe, în Ș.U.A. și 

. în, alte țări din N.A.T.O. exis
tă forțe influente care cdnsi- 
deră perspectiva încetării 
cursei înarmărilor drept cea 
mai mare nenorocire posibilă.

Tocmai de aceea, în momen
tul de față sînt necesare mai 
mult decît oricînd eforturile 
susținute din partea popoare
lor pentru a impune guverne
lor țărilor occidentale să pă
șească pe calea înțelegerii în 
problema dezarmării.

In intîmpinarea Congresu
lui mondial pentru dezarmare 
generală și pace, în țara 
noastră se va organiza o lar
gă acțiune de popularizare a 
țelurilor Congresului mondial. 
Adunarea reprezentanților 
mișcării pentru pace din R. P. 
Romînă, care urmează să aibă 
loc, va constitui o puternică 
manifestare a hotărîrii parti
zanilor păcii din țara noastră, 
a întregului popor de a-și a- 
duce contribuția la lupta mon
dială pentru dezarmare.

Au luat apoi cuvîntul nu
meroși participant! la ședința 
plenară.

In încheierea ședinței ple
nare, a fost adoptată o hotă- 
rîre în care se exprimă ade
ziunea și sprijinul față de 
convocarea Congresului mon
dial pentru dezarmare gene
rală și pace de la Moscova și 
se convoacă la București, la 8 
iunie, Adunarea reprezentan
ților mișcării pentru pace din 
R. P. Romînă. în hotărîre se 
arată, de asemenea, că în pe
rioada care urmează vor avea 
loc adunări pe plan raional, 
orășenesc și regional, precum 
și alte manifestări de masă în
chinate luptei pentru pace.

și tehnic al acestor tineri este 
în prezent principala sarcină 
a organizației noastre U.T.M. 
Tinerii sînt dornici să învețe, 
să cunoască ultimele noutăți. 
La cele 20 lecții zootehnice 
ținute în cursul iernii ti
nerii nu au lipsit decît în ca
zuri cu totul speciale; dis
cuțiile în cadrul seminariilor 
au ridicat în dezbaterea gene
rală probleme practice, legate 
de sarcinile gospodăriei noas
tre colective. în ultima vreme 
cartea a devenit prietenul cel 
mai apropiat al unor tineri 
cum sînt Adam Constantin, 

’Saim Gafar, Duțu Bucur și al 
altora. La fiecare fermă de 
animale există o bibliotecă 
volantă cu cărți și broșuri. 
Bibliotecara din comună, Pe
tre Lucreția vine de 2 ori pe 
săptămînă în sectorul zooteh
nic pentru a recomanda ulti
mele noutăți sau a înprospăta 
cărțile din cadrul biblioteci
lor volante.

O altă formă eficace privind 
cunoașterea și aplicarea celor 
mai înaintate metode de în
grijire a animalelor o consti
tuie și concursurile „Cine știe, 
răspunde". Ultimul s-a întitu
lat : Cifrele de plan și căile 
îndeplinirii lui. El a fost 
ganizat după aprobarea 
către adunarea generală a 
lectiviștilor a planului 
producție pe acest

prezent, la indicația organi
zației de partid, comitetul 
organizației U.T.M. pregă
tește un nou concurs pe tema: 
„Căile sporirii producției de 
lapte-.

In urma acțiunilor între
prinse privind pregătirea mul
tilaterală a tineretului din 
sectorul zootehnic programul 
de grajd stabilit de consiliul 
de conducere se respectă în
tocmai iar curățenia în graj
duri și ferme a devenit o 
lege.

în primul trimestru al 
acestui an s-au obținut 500 
litri lapte pe cap de vacă 
furajată, Iar producția totală 
de lapte obținută pînă la 1 
aprilie a. c. echivalează cu 
tot laptele pe care gospodăria 
noastră colectivă l-a produs 
în anul 1958. Acest lucru de
monstrează și creșterea pu
terii economice a gospodăriei 
colective.

Nic! unul din tinerii reco
mandați de organizația U.T.M. 
nu regretă că a venit să lu
creze în sectorul zootehnic. 
Ba, dimpotrivă. Zilele trecute 
cînd la gospodăria noastră au 
venit în schimb de experiență 
crescători de animale din ra
ionul Negru Vodă, i-am văzut 
pe fiecare cum se mîndreacu 
meseria pe care și-a ales-o. 
Și au de ce. Gospodăria noas
tră are în prezent un sector 
zootehnic puternic dezvoltat 
iar la sfîrșitul anului se va a- 
junge la peste 600 de taurine, 
aproape 1.000 de porci, apro
ximativ 2.500 de ovine, 32.000 
de păsări și și-a planificat să 
realizeze din acest sector un 
venit de cel puțin 2.100.000 
lei. Sîntem siguri că ute
miștii care lucrează în sec
torul zootehnic vor reuși să 
se achite de angajamentul de 
a depăși cu 50 litri lapte pe 
cap de vacă furajată, planul 
de 2.700 pe care adunarea ge
nerală l-a stabilit pentru acest 
ân. Tinerii din 
noastră, alături 
aduc zi de zi 
contribuție la 
economico—organizatorică 
gospodăriei colective.

gospodăria 
de vîrstnici, 
o prețioasă 
consolidarea 

a

(Agerpres)
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Piesa lui Gheorghe Vlad 
„îndrăzneala" care se joacă 
la Teatrul regional București 
este o oglindă fidelă și pito
rească a țăraniloi' Olteniei. 
Prin caractere, probleme, obi
ceiuri și limbaj ea sondează 
deci o regiune puțin abordată 
în literatură și oferă rampei 
teatrale o culoare locală în 
plus.

Piesa lui Gheorghe Vlad nu 
este scutită de carențele de
butului : lipsa de experiență 
se vede în construcție și re
plică, în incertitudinile actu
lui întîi și ale finalului. Ceea 
ce ne interesează însă în 
primul rînd este faptul că 
avem de-a face cu un talent 
menit să ne atragă atenția, 
în ce constau meritele piesei 
lui Vlad? întîi de toate, în 
tematica de stringentă actuali
tate, prin plasarea subiectu
lui în miezul problemelor pre
zente. Este vorba de consoli-

O interesantă 
expoziție 

de manuscrise
Pentru iubitorii de literatu

ră, Biblioteca Academiei a 
deschis recent o interesantă 
expoziție de manuscrise ale 
scriitorilor romîni din veacul 
trecut. Vizitatorul are astfel 
ocazia să cunoască în auto
graf lucrările unor scriitori 
dintre cei mai vechi ca: I. 
Văcărescu, Anton Pan, Vasile 
Cîrlova, Eliade Rădulescu, L 
Budai-Deleanu, Dimitrie Bo- 
lintineanu, Grigore Alexan- 
drescu etc. O întîlnire emo
ționantă o fac vizitatorului 
manuscrisele lucrărilor lui 
Nicolae Bălcescu „Romînii sub 
Mihai Vodă Viteazul” și „Re
forma socială la romîni”. Iu
bitorii operei lui Caragiale 
întîlnesc manuscrisele lucră
rilor „Abu-Hasan“, „Păcat" 
etc, iar admiratorii poeziei e- 
minesciene au rarul prilej de 
a face cunoștință cu manu
scrisele operelor „Luceafărul’^ 
„Ce te legeni codrule”, „Ge
niu pustiu", „Scrisoarea I-a“, 
„Călin” etc. Ion Creangă e 
prezentat prin manuscrisele 
„Amintiri din copilărie” și ale 
povestirii „Harap Alb“, iar 
alături pot fi văzute manu
scrisele unor lucrări de 
Coșbuc, Macedonski, Vlahuță, 
B. Șt. Delavrancea și ale altor 
mari scriitori ai literaturii 
romînești.

E. F.

Pregătiri 
pentru examene

Mai sint două luni pină la 
examen. Studenții anului I al 
Facultății de economie gene
rală-secția economie politică 
au început să se pregătească 
pentru a obține rezultate cit 
mai bune în sesiune. In acest 
scop, ei au început recapitula
rea materiei ți pentru ca stu
diul să fie cit mai aprofundat 
s-au forma grupe de cite trei- 
patru studenți care învață îm
preună. In majoritatea cazuri
lor, rezultatele au început să se 
vadă inci de pe acum: răs
punsuri bune la seminarii, un 
număr tot mai mare de stu
denți iau parte la discuții. 
Prin răspunsuri bune și foarte 
bune se remarcă studenții An- 
dreescu Spiridon, Enache Ci- 
prian, Ochea Ion, și alții.
POGONEANU C. NICOLAE 

student

GANI NEUBER 
membră in comitetul 

organizației U.T.M. din G.A.C. 
„înfrățirea", comuna Toprai- 

sar regiunea Dobrogea
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ÎN PORTUL GALAȚI
Coșuri cu sau fără fum, catarge 

cu drapele în cele mai diferite 
culori, lanțuri și brațe zvelte de 
macarale, baloturi fel de fel. Sin- 
tem în rada portului Galați. For
fota e mare. Prin aer plutesc an
corate de cîrlige zdravene tot fe
lul de mărfuri. Cele 6 macarale 
noi se deplasează continuu în 
dreapta și-n stingă pe picioarele 
lor uriașe, încălțate cu roți de 
oțel. Sună sirena de vapor, mașini 
cu mărfuri cer să li se elibereze 
trecerea. Te așezi mai într-o parte, 
pe un colț de ladă. Pe ea scrie 
„Fabricat în R.P.R.”. Sub această

inscripție, destinația : New-Delhi. 
Alături de un alt colet. Pe el scrie; 
Bmo-Cairo. Dacă privești etiche
tele de pe ambalaje, drapelele va
poarelor, inscripțiile de la pupă, 
refaci cu ușurință întreaga geo
grafie a globului. Țara noastră are 
comerț cu zeci și zeci de state. 
Aici la Galați ajung de pe mare 
cargouri, motonave, remorchere cu 
șlepuri, din toate colțurile lumii. 
Aduc minereu, bumbac și trans
portă înapoi cherestea, mașini- 
unelte etc. Dar nu numai țara 
noastră face comerț prin acest 
port. întreprinderea „Romtrans" a-

sigură tranzitul unor mărfuri din 
Cehoslovacia, Ungaria și alte țări 
care n-au ieșiri la mare.

Ca și alte porturi ale țării noas
tre, Galațiul este un punct unde 
se întîlnesc reprezentanții mai 
multor națiuni, unde se vorbesc 
mai multe limbi, unde se dezvoltă 
legăturile comerciale între diferite 
țări.

In fotografia noastră macaralele 
uriașe descarcă un vas maritim 
străin.

V. CONSTANTINESCU

ÎNDRĂZNEALA" de Gh. Vlad

(la Teatrul regional București)
darea economică a unei gos
podării colective prin interesul 
comun al celor mai luminați 
colectiviști din sat, în frunte 
cu comuniștii și utemiștii. Ra
portul de forțe în lupta dintre 
nou și vechi, înclină categoric 
spre nou. Nu e vorba de un 
singur erou pozitiv, înzestrat 
cu chei miraculoase pentru 
toate problemele și, deci, sche
matizat. In piesa lui Gh. 
Vlad, secretarul comitetului 
regional de partid, secre
tara organizației de bază 
Petria Feraru, colectivistul 
inspirat și întreprinzător care 
este Păun Ciocîlteu, briga
dierul Lisandru, frații gemeni 
Mitu și Nate, inginera agro
nom Lina, mulgătoarea cali
ficată Zoica, ajutați de alțî 
tovarăși de muncă alcătuiesc 
un frumos front de luptă al 
eroilor pozitivi, în fața căro
ra negativii, în frunte cu

Buzdurică, sînt constrînși să 
capituleze. In acest just ra
port ideologic al forțelor tre
buie căutate rădăcinile fires
cului, ale autenticuluț din pie
sa lui Vlad.

Sînt, în piesă, eroi cu o cla-

Cronica 
dramatica

identitate artistică : Ciocîl- 
Lisandru, Mitu, Nate,

ră
teu, ______
Zoica etc. Mai cu seamă Cio- 
cîlteu, a cărui prezență plas
tică leagă toate tablourile pie
sei. Sînt însă și portrete ră
mase încă în linii de peniță: 
Hodină, Paraschiva, Petria 
etc.

Mesajul clar și de deose
bită contemporaneitate, pro
blematica piesei, poezia ei, 
toate acestea o fac necesară 
și o așează în rîndul bunelor 
creații ale genului.

E bine că Mihai Dimiu, au
tor al unor certe concepții re
gizorale, se apropie cu dra
goste legitimă de lucrările de 
debut ale confraților săi de 
generație. în spectacolul de la 
Teatrul regional- București, 
virtuțile piesei lui Vlad sînt 
puse în relief, iar lipsurile ei 
suplinite atît prin montaj cît 
și prin interpretare. Regia păs
trează tot timpul un ton lu
minos și conduce cu inteli
gență scenele de masă. De 
aici nota sănătoasă și băr
bătească a spectacolului.

Spectacolul ne aduce tot
odată în față un nume nou 
de actor menit să se impună 
atenției publicului: Ion Mari-

nescu. Tînărul Marinescu face 
față excelent unor situații de 
joc, pe cît de diverse pe atît 
de dificile într-o interpretare 
armonioasă și fără nici o dis
crepanță. Joc matur și sigur. 
Silviu Stănculescu compune 
un Lisandru de-un optimism 
tonic, cu o creștere firească 
spre final și la un ton de bună 
sobrietate. Mihai Pălădescu și 
Constantin Florescu, doi ar
tiști de comedie de robust 
talent, deosebiți temperamen
tal, alcătuiesc un cuplu pito
resc și complimentar.

Spectacolul vine să comple
teze o necesitate tematică încă 
neîndeajuns acoperită. Astăzi, 
cînd toate ogoarele patriei au 
armonia și simetria socialis
mului, prezența colectiviștilor 
pe scene, prin intermediul 
unor eroi autentici, este o 
datorie de onoare a fiecărui 
dramaturg.

AL. ANDRIȚOIU

Asemenea imagini pot fi văzute zilnic la Uzinele „1 Mai” Ploiești. 
Aici, maiștrii și inginerii se ocupă cu dragoste de pregătirea 
profesională a tinerilor muncitori. (în fotografie: maistrul Ion Șerban 
explică concret tinerilor Drago mir Marin și Moga Constantin 

cum poate să fie executată mai bine o piesa).
Foto: N. STELORIAN

Angajamente concrete, 
mobilizatoare

(Urmare din pag l-a)

secția turnătorie planul a 
la toți indicii»

în 
fost realizat 
productivitatea muncii a cres
cut în ianuarie cu 3 la sută 
și în februarie cu 7 la sută față 
de sarcina de plan, iar rebu
turile au scăzut cu 0.6 la sută 
sub coeficientul admis. La 
toate acestea tineretul a con
tribuit îndeaproape.

Aș vrea să subliniez faptul 
că ne ocupăm nu numai de fe
lul cum muncesc tinerii, ci și 
de condițiile pe care le au pen
tru a-și realiza angajamente
le luate. Pe această linie am 
îndrumat și activitatea postu
rilor utemiste de control. 
Le-am indicat să se ocupe în
deaproape de felul cum sînt 
folosite rezervele interne din 
fiecare secție. Prin materiale
le publicate, prin sesizările fă
cute, posturile utemiste de 
control au adus o contribuție 
însemnată la eliminarea unor 
neajunsuri ivite la un moment 
dat în buna desfășurare a pro
cesului de producție. La ate
lierul de rodat, spre pildă, 
a existat o perioadă cînd 
muncitorii nu-și putea îndepli
ni anagajamentele deoarece 
lipseau anumite scule și mate
riale. Sesizînd aceste deficien
țe, postul utemist de control 
din sectorul A a arătat că a- 
cest lucru are consecințe asu
pra îndeplinirii ritmice a pla
nului și asupra calității lucră
rilor executate. Cum era și fi
resc sesizarea ca și propune
rile postului nu au rămas fără 
efect. Conducerea secției prin 
măsurile luate a înlăturat 
aceste neajunsuri și a creat 
condiții pentru ca tinerii să-și 
respecte angajamentele.

O atenție deosebită am acor
dat urmăririi rezultatelor obți
nute în întrecere precum și 
criteriilor după care se sta
bilesc fruntașii în producție, 
împreună cu comitetul sindi
catului, sub conducerea orga
nizației de partid, au fost 
create comisii de organizare 
și urmărire a întrecerii în fie
care secție și atelier. Grafice
le de întrecere, ținute la zi, 
cuprind realizările obținute în 
producție și ele ne dau posi
bilitatea să acționăm imediat 
atunci cînd observăm rămîneri 
în urmă din partea tinerilor. 
Dacă constatăm că aceasta se 
datorește unei insuficiente ca
lificări profesionale propunem 
măsuri pe această linie, îi în
drumăm la cursurile de ridica
re a calificării, organizăm 
schimburi de experiență etc.

Faptul că în uzina noastră 
s-a acordat o atenție deosebi
tă sprijinirii muncitorilor

stabilirea și îndeplinirea anga
jamentelor luate în întrecerea 
socialistă, a făcut ca numărul 
fruntașilor să crească lună de 
lună. Față de 893 muncitori 
declarați fruntași în luna ia
nuarie, în februarie numărul 
acestora a crescut la 935. Din
tre aceștia peste 450 sînt ti
neri. Pentru ca tot mai mulți 
tineri muncitori să devină 
fruntași în producție, comite
tul U.T.M. contribuie prin 
mijloacele sale specifice la ge
neralizarea experienței înain
tate în rîndul tinerilor, popu
larizează rezultatele obținute 
de fruntași. S-a organizat în 
uzină o largă agitație vizuală. 
Prin panouri ilustrative se îm
părtășesc metodele înaintate 
de muncă și cele mai bune re
zultate obținute în producție. 
Toate acestea au un puternic 
rol stimulator mobilizînd tot 
mai mult tineretul din uzina 
noastră la îndeplinirea și de
pășirea angajamentelor stabi
lite în întrecerea socialistă.

Experiența bună dobîndită 
de comitetul U.T.M. în spriji
nirea tinerilor pentru îndepli
nirea angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă ne obligă 
să acordăm și în continuare o 
atenție deosebită acestui lucru. 
Pe viitor ne vom ocupa mai 
intens de antrenarea tinerilor 
din secțiile turnătorie și forjă 
la cursurile de ridicare a ca
lificării. De asemenea organi
zațiile U.T.M. se vor ocupa mai 
concret de educarea tinerilor, 
de întărirea disciplinei în pro
ducție. Ne-am propus pentru 
viitor să desfășurăm o muncă 
și mai susținută de îndrumare 
și sprijinire a tinerilor mun
citori pentru ca tot mai mulți 
să devină fruntași în produc
ție, în lupta pentru îndeplini
rea exemplară a tuturor sar
cinilor de producție.

INFORMAȚII
La 9 aprilie a avut loc la 

Ministerul Afacerilor Externe 
schimbul instrumentelor de 
ratificare a următoarelor acor
duri încheiate între Republica 
Populară Romînă și Republica 
Ghana la București, la 30 sep
tembrie 1961 : Acordul de co
laborare tehnlco-știintifică, A- 
cordul comercial și de plăți, 
Acordul de colaborare cultu
rală și Acordul cu privire la 
serviciile aeriene între și din
colo de teritoriile^ lor.

Schimbul instrumentelor da 
ratificare a fost efectuat din 
partea romînă de Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe, șl din 
partea ghaneză de Emmanuel 
K. Dadzie, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Re
publicii Ghana în Republica 
Populară Romînă.

La efectuarea schimbului 
Instrumentelor de ratificare au 
participat din partea romînă 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
Ministerul Comerțului și Mi
nisterul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor, iar din par
tea ghaneză I. D. Dickson, se
cretar I al Ambasadei Gha- 
nei din București.

★

dimineața a plecat în 
delegație a Comitetu-

Luni
Italia o _
lui foștilor deținuți antifas
ciști pentru a participa la ma
nifestările care vor avea loc 
la Roma între 13 și 15 aprilie 
cu prilejul împlinirii a 25 de 
ani de la constituirea brigă
zilor internaționale din Spa
nia și eroica apărare a Madri
dului.

Din delegație fac parte to
varășii Mihai Burcă, 
Roman și acad.

Valter
Geo Bogza.
(Agerpres)

★

Ieri a părăsit 
dreptîndu-se spre patrie dele
gația tineretului polonez, con
dusă de Cociolek Stanislaw,
secretar al C.C. al Uniunii
Tineretului Socialist Polonez 
care le invitația C.C. al U.T.M. 
a făcut o vizită în țara 
noastră.

Capitala în-

Pionieri și școlari 
scenăpe

(Urmare din pag. I-a)

la

în

Școala medie nr. 17 mai sînt 
încă cîfiva elevi leneși și delăsă
tori. Aceștia însă nu se pot 
simți măcar o clipă liniștiți. Pen
tru fiecare dintre ei, brigada are 
„ace de cojoc’’. Aceste 
folosite cu îndemînare 
petență de membrii 
fruntași la învățătură.

...Scena este dominată 
și voie bună. Formația 
suri a Școlii medii nr. 27 „Victor 
Babeș" prezintă „Joc din Oaș", 

vioiciunea

ace sînt 
și com- 
brigăzii,

de dans 
de dan-

Cinematografe
Bătăile în marș (ambele se

rii) : Patria, I. C. Frimu, Mio
rița, Volga, G. Coșbuc ; Pro
fesiunea doamnei Warren: Re
publica, București, Gh. Doja, 
Alex. Sa hi a ; După doi iepuri: 
Magheru, 1 Mai, 23 August; 
Experiența primejdioasă: V. 
Alecsandri, E. Pavel; In noap
tea de ajun : Lumina, Fla
căra, Olga Bancic ; Arme și 
porumbei: Maxim Gorki, Lu
ceafărul ; Procesul maimuțe
lor : Central, Moșilor; Ceta
tea Hurramzamin: Victoria ; 
Nu e Ioc pentru animale săl
batice : Timpuri Noi; Pro
gram pentru copii (diminea
ța) — Program special pentru 
tineret (după amiază): 13 Sep. 
tembrie ; Raidul vărgat: Ti
neretului ; Cintecul întrerupt: 
înfrățirea între popoare, Li
bertății ; Bădăranii: Cultural; 
Cavalerii teutoni: Alex. Po
pov ; Artistul: 8 Martie ; Nu 
te lăsa niciodată: Grivița; 
Drum bun. autobuzule : C-tin 
David, 8 Mai; Gardianul: 
V. Roaită; Puștiul: Unirea, T. 
Vladimirescu, Popular, Flo- 
reasca; Perle negre: Munca; 
N. S. Hrușciov: Arta; Casa 
surprizelor: Donca Simo; Vi
zita președintelui: 16 Februa
rie; Program special pentru 
tineret: M. Eminescuj

prezintă „J
Siguranța mișcărilor, 
dansatorilor, te fac să uifi că a- 
siști la un spectacol al celor mai 
tineri artiști-amatori. Interesant

temă și concepție ni s-a pă
și programul de „gimnastică 

mingi", prezentat de un grup 
elevi de la Școala medie nr. 
o reușită încercare de gim

nastică artistică, cu o originală 
introducere coregrafică.

Și, rînd pe rînd, prin fafa spec
tatorilor se perindă sute și sute 
de elevi îmbrăcat» în costume 
naționale sau în uniforme școlă
rești, Prin cîntecele și jocurile 
lor, pionierii și școlarii își expri
mă bucuria viefii noi, bucuria de 
a învăfa într-o fără literă și fe
ricită.

Aplauzele prelungite sînt o răs
plată meritată pentru cei mai ti* 
neri artiști-amatori din Capitală^

ca 
rut 
cu 
de
20,

în curind la cinematograful PATRIA 
UN NOU FILM ROMÎNESC

POST-RESTANT
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O producție în culori 
a Studioului cinematografic „București"



DE PESTE Ședința Comisiei 
permanente C. A. E. R.

pentru construcții
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TRATATIVELE PENTRU DEZARMARE 
DE LA GENEVA

PRAGA 9 (Agerpres). — 
Ceteka transmite : Intre 2 șl 
7 aprilie a avut loc la Praga 
cea de-a 8-a ședință a secției 
pentru dezvoltarea bazei de 
producție a construcțiilor de 
pe lîngă Comisia permanentă 
a CAER pentru construcții.

La lucrări au participat re
prezentanți din R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. G., R. P. Polonă, R. P. 
Romînă, U.R.S.S. și R P. Un
gară, precum și specialiști din 
Republica Populară Chineză 
în calitate de observatori.

• Continuă discutarea problemei interzicerii propagandei

O propunere a delegației R. P. R.
către cei doi oopreședinți care 
să elaboreze un proiect co
mun de declarație ce va fi 
prezentat conferinței.

Cuvîntarea reprezentantului 
romîn a fost ascultată cu a- 
tenție de către delegați.

Reprezentantul Braziliei 
care a luat cuvîntul în conti
nuarea ședinței, s-a declarat 
de acord cu propunerea dele
gației romîne în legătură cu 
elaborarea de către cei doi 
copreședinți a unui proiect 
comun de declarație.

In continuarea ședinței a 
luat cuvîntul șeful delegației 
UR.S.S., V. A. ZORIN.

Discuțiile în problema in
terzicerii propagandei de 
război, care au avut loc in 
Comitet, a declarat eh au fost 
în general pozitive. Ele arată 
că membrii Comitetului 
dau seama de primejdia 
care o prezintă diferitele ma
nifestări ale propagandei de 
război care se desfășoară in 
unele țări și își exprimă ho
tărîrea de a luat măsuri con
crete pentru a lichida acest 
fenomen anormal din viața 
internațională. Aceasta 
seamnă că abordarea proble
mei interzicerii propagandei 
ae război în Comitetul plenar 
a fost întru totul justificată.

V. A. Zorin a amintit, că la 
discutarea problemei interzi
cerii propagandei de război a 
predominat o atmosferă de 
colaborare rodnică și dorința 
de a se pune capăt otrăvirii 
atmosferei internaționale prin 
îndemnuri continue la război, 
la dușmănie și ura intre po
poare. în această atmosferă, 
a declarat el, a răsunat diso
nant cuvîntarea delegatului 
american la ședința trecută 
care a încercat să pună la în
doială necesitatea interzicerii 
propagandei de război. V. A. 
Zorin a subliniat că poziția 
reprezentantului S.U.A. este 
neconvingătoare, ea nu con
ține nici urmă de bază juri
dică, nici un sens rezonabil.

Declarînd că va vorbi pe 
larg despre documentul pre
zentat la 9 aprilie de delega
ția americană după ce îl va 
studia, V. A. Zorin a mențio
nat totodată că chiar de la 
prima vedere acest document 
prezintă lipsuri esențiale, de
oarece nu prevede nici un fel 
de măsuri concrete în vede
rea încetării propagandei de 
război.

Discutarea problemei Inter
zicerii propagandei de război 
în comitet, a declarat în în
cheiere V. A. Zorin, denotă 
că majoritatea covîrșitoare a 
delegațiilor sînt gata să sem
neze o declarație internațio
nală corespunzătoare și să ia 
măsuri pentru a pune propa
ganda de război în afara le
gii. La rîndul său, delegația 
sovietică este gata să ia toate 
măsurile necesare pentru a 
facilita realizarea unui acord 
în această problemă.

După cum arată experiența, 
simple declarații cu privire la 
utilitatea încetării propagan
dei de război sînt în mod vă
dit insuficiente. Sînt necesare 
anumite obligații, măsuri con
crete de ordin legislativ, pe 
care fiecare stat să le ia, fi
rește, în conformitate cu pro
cedura lui constituțională, dar

Reuniune consacrată 
prieteniei greco-romîne

de război •
GENEVA 9 — De la trimi

sul special Agerpres N. Pui- 
cea: La 9 aprilie a avut loc 
a treia ședință a Comitetului 
plenar, constituit pentru a 
examina măsuri de natură să 
contribuie la destinderea în
cordării internaționale și ca 
atare să ușureze realizarea 
dezarmării generale și totale, 
în cursul ședinței de luni a 
continuat discutarea proble
mei interzicerii propagandei 
de război.

S-a subliniat că practic toți 
cei care au luat cuvîntul în 
ședința precedentă a Comite
tului, cu excepția reprezentan
tului american, A. Dean, au 
condamnat propaganda de 
război și s-au pronunțat pen
tru adoptarea documentului 
care prevede interzicerea ei.

'Delegații țarilor socialiste au 
relevat în același timp carac
terul neconstructiv al încercă
rilor de a impune Comitetu
lui. să discute simultan cu pro
blema interzicerii propagandei 
de război, alte probleme care, 
deși se referă la propagandă 
în general, nu au o directă 
legătură cu problema în dis
cuție.

Reprezentantul S.U.A., A. 
Dean, și-a consacrat cea mai 
mare parte a cuvîntării sale 
explicării documentului pre
zentat de delegația Statelor 
Unite la 9 aprilie spre exami
nare Comitetului plenar.

In esență, în problema in
terzicerii propagandei de răz
boi, delegația americană a ac
ționat în două direcții. Pe de 
o parte, ea a dat înapoi de la 
ideea adoptării unei declarații 
de interzicere a propagandei 
de război, iar pe de altă parte 
abordează probleme care nu 
au de-a face direct cu cele în 
discuție, căutînd să complice 
lucrurile cît mai mult. Statele 
Unite manevrează în fel și 
chip pentru a ascunde faptul 
că nu doresc să accepte obli
gația de a adopta o legislație 
interna care să interzică pro
paganda de război.

Luînd cuvîntul, reprezentan
tul R. P. Romîne, GEORGE 
MACOVESCU, a subliniat ca 
factor pozitiv modul favorabil 
în care a început să fie pri
mită în general adoptarea 
unei declarații tinzînd la in
terzicerea propagandei de 
răzbqL El a obiectat însă îm
potriva. includerii acestei pro
bleme într-un capitol special 
al raportului pe care Comite
tul celor 18 îl va prezenta 
Comisiei O.N.U. pentru dezar
mare. „Principiul interzicerii 
propagandei de război, a spus 
delegatul romîn, trebuie să fie 
statornicit într-un document 
internațional de larg răsunet, 
deschis tuturor statelor, adre
sat tuturor popoarelor, tuturor 
factorilor responsabili pentru 
vehicularea ideilor în societa
tea contemporană".

El a condamnat încercările 
anumitor delegați de a abate 
lucrările Comitetului spre alte 
probleme, care, deși prezintă 
fiecare, importanță, „nu tre
buie să ne facă să pierdem 
din vedere obiectivul înscris 
pe ordinea noastră de zi: in
terzicerea propagandei de 
război".

In încheiere, reprezentantul 
R. P. Romîne a propus ca su
gestiile făcute în această pro
blemă să fie examinate de

care pot curma propaganda 
de război în întreaga lume.

După discuții procedurale de 
scurtă durată, s-a hotărît că 
data următoarei ședințe a co
mitetului, la care se vor dis
cuta măsurile de natură 
contribuie la destinderea 
cordării 
stabilită 
terior.

La 10 
plenara Comitetului 
stata pentru dezarmare.

internaționale, va 
de comun acord

să 
în- 

fi 
ul-

aprilie va avea 
celor

loc
18

ATENA 9 (Agerpres). — Cu pri
lejul sărbătorii naționale a Gre
ciei, Liga de prietenie greco-ro- 
mînă a organizat la 8 aprilie în 
sala teatrului „Acropol" din Atena, 
o reuniune consacrată prieteniei 
dintre poporul romîn și grec.

Luînd cuvîntul acad. Spiros Me- 
las a relevat relațiile istorice din
tre cele două popoare.

A luat de asemenea cuvîntul 
M. Bălanescu, ambasadorul R. P. 
Romîne la Atena.

Au participat personalități din 
viața politică a Greciei, oameni 
de cultură și artă, ziariști.

Bătrînul maistru textilist Hans 
Riha din Karl Marx Stadt (R.D.G.) 
ajută îndeaproape în practica de 
producție pe Ingrid Zimmerman 
care se pregătește să devină 

giner textilist
in-

iți 
pe

m-

DE CONSILIUL DE SECURITATE

în legătură cu festivalul mondial 
al tineretului de la Helsinki

Declarația oficiala a primului ministru al Finlandei
HELSINKI 9 (Agerpres). — 

La Helsinki a fost dată publi
cității declarația oficială a 
primului ministru al Finlan
dei, M. Miettunen, în legătură 
cu cel de-al VIH-lea Festival 
mondial al tineretului și stu
denților pentru pace și prie
tenie, care va avea loc în vara 
anului 1962 la Helsinki.

Intrucît în baza hotăririi 
Comitetului internațional de 
pregătire a Festivalului mon
dial al tineretului și studen
ților, festivalul va avea loc în 
Finlanda, se spune în decla
rația lui Miettunen, probleme
le legate de pregătirea festi
valului trebuie examinate con
cret, în conformitate cu legile 
și dispozițiile în vigoare, pre
cum și în conformitate cu 
practicile recunoscute ale os
pitalității. Această atitudine 
este dictată de interesele ță
rii noastre. Practica noastră și 
neutralitatea noastră sînt in
compatibile cu tendințele dea 
se crea greutăți organizatori
lor acestor întîlniri din moti
ve politice.

Interesele noastre cer ca 
festivalul să se desfășoare fără

fricțiuni, în liniște, a decla
rat primul ministru.

Vreau să subliniez că va fi 
prevenită orice încercare dea 
crea dezordini sau tulburări în 
legătură cu festivalul.

în țara noastră, a declarat 
M. Miettunen, vor sosi repre
zentanți ai tineretului din lu
mea întreagă, inclusiv repre
zentanți ai multor țări înde
părtate care, poate nu vor a- 
vea altă ocazie de a vizita Fin
landa. Noi toți trebuie să ac
ționăm în așa fel ca particl- 
panții la festival, ca și orice 
oaspeți sosiți la noi în țară, 
să-și poată face o părere po
zitivă despre condițiile noas
tre și despre dorința sinceră 
a poporului nostru de a păs
tra neutralitatea și de a men
ține relații bune cu toate ță
rile.

DA! ACORDURILOR DL LA EVIAN
Rezultatele referendumului din Franța

(Agerpres). — 
fost da:e pu-

9 
au 
rezultatele oficiale 
ale referendumului

acestor rezultate 
din totalul de

rea majoritate a corpului e- 
lectoral a votat în favoarea 
încetării războiului colonialist 
din Algeria. „în marea lor 
majoritate, scrie ziarul „Pa
ris Jour", alegătorii au votat 
pentru aprobarea acordurilor 
de la Evian, pentru pace în 
Algeria, pentru independență 
și colaborare cu Franța și au 
condamnat O.A.S. și pe cei 
care sprijină această organi
zație fascistă".

Etienne Fajon, membru al 
Biroului Politic al Partidului

Comunist Francez, comentînd 
în ziarul „L’Humanite" rezul
tatul referendumului, scrie că 
acesta a confirmat succesul 
luptei popoarelor francez și 
algerian pentru pace în Alge
ria. In același timp, Fajon a- 
trage atenția că „Oamenii 
muncii și toți republicanii tre
buie să-și întărească unitatea 
de acțiune și să-și desfășoare 
acțiunile pentru ca încetarea 
focului să se transforme în- 
tr-o pace trainică, iar complo
tiștii să fie făcuți inofensivi".

„împotriva fascismului 
și războiului!“

Apelul participanfilor la întîlnirea de la Weimar
să-și unească forfele în lupta îm
potriva pericolului militar. „In 
lupta pentru viață, împotriva răz
boiului și fascismului, se spune în 
apel, nu trebuie să ne despartă 
nici concepțiile asupra lumii, nici 
convingerile religioase".

F.M.T.D. sprijină lupta 
tineretului argentinian

După cum anunță agenția 
Federația Mon

dială a Tineretului De
mocrat a adresat următoarea 
telegramă Uniunii celor 62 da 
sindicate ale tineretului socia
list din Argentina și Comite
tului național al organizații
lor de tineret:

In numele celor 101 mi
lioane de tineri și tinere din 
întreaga lume sprijinim lupta 
voastră justă pentru respec
tarea voinței populare șl con
stituției, împotriva amestecu
lui imperialist în treburile in
terne ale Argentinei șl împo
triva dictaturii militare.

NEW YORK 9 (Agerpres). - 
La 9 aprilie Consiliul de 
Securitate a aprobat cu zece 
voturi (o abținere — Franța) o 
rezoluție care confirmă rezo
luția din 19 ianuarie 1956 a 
Consiliului de Securitate prin 
care sînt condamnate acțiunile 
militare ale Izraelului. In re-

soluție se subliniază că „ata- 
cui Izraelului (împotriva teri
toriului Siriei — n.r.) săvîrșit 
la 16-17 martie 1962 constituia 
o încălcare grosolană a rezolu
ției din 19 ianuarie 1956“. Re
zoluția cere Izraelului să se 
„abțină pe viitor de la ase
menea" acțiuni.

PARIS 
La Paris 
blicității 
provizorii 
care a avut loc duminică în
Franța pentru aprobarea a- 
cordurilor franco-algeriene 
cu privire la încetarea răz
boiului colonial din Algeria și 
la autodeterminarea Algeriei. 
Aceste rezultate urmează să 
Ce completate pînă la 13 a- 
prilie cu cifrele privind votul 
din teritoriile de peste mări 
ale Franței, unde mai există 
circa 500.000 de alegători.

Potrivit 
provizorii,
26.983-275 de persoane înscri
se pe listele electorale, au vo
tat 20.462.503 — ceea ce în
seamnă că procentajul abți
nerilor a fost de 24.36 la sută. 
Din cei care au participat la 
vot 17.505.473 au răspuns 
„da*, aprobînd acordurile de 
la Evian, iar 1794.553 au răs
puns uni*. 1-108.982 buletine 
au fost declarate nule.

Rezultatele referendumului 
arată că majoritatea poporu
lui francez a votat pentru pa
cea în Algeria

Chemînd pe alegători să 
răspundă la referendum prin 
„da", Partidul Comunist Fran
cez a arătat că astfel ei își vor 
exprima aprobarea pentru 
pace în Algeria, cerința res
pectării acordurilor de la 
Evian, a unor măsuri hotărîte 
împotriva atentatelor ultraco- 
lonialiștilor. Totodată, P.C.F. 
a subliniat că alegătorii co
muniști și sprijinitorii parti
dului votînd „da“ pentru pa
cea din Algeria, exprimă în 
felul acesta și hotărîrea lor de 
a se opune forțelor reacțio
nare, de a lupta pentru demo
crație.

Ziarele franceze de luni di
mineața scot în evidență în 
comentariile lor faptul că ma-

Japonia cere anularea 
experiențelor 

nucleare americane
TOKIO 9 (Agerpres). — în- 

tr-o notă remisă la 9 aprilie 
ambasadorului Statelor Unite 
la Tokio, Japonia protestează 
împotriva creării în jurul insu
lei Christmas a unei vaste 
zone interzise navigației, în 
vederea experiențelor nucleare 
în atmosferă pe care S.U.A. 
plănuiesc să le efectueze luna 
aceasta. Crearea zonei inter
zise navigației, se subliniază 
în notă, constituie „o pregă
tire concretă importantă pen
tru experiențele nucleare". Ja
ponia cere guvernului ameri
can să anuleze noua serie de 
experiențe în atmosferă.

Nota japoneză remarcă tot
odată că zona amintită se află 
în apele internaționale și in
terzicerea navigației constituie 
o violare a dreptului interna
țional.

împreună cu muncitorii vîrstnici, tinerii de la Uzinele metalurgice Siemens din Milano, aflafi in 
grevă, cer satisfacerea revendicărilor lor : majorarea salariilor, posibilități de calificare.

După vizita lui Karamaniis 
în Belgia și Franța

ATENA (Agerpres). — Primul 
ministru al Greciei, Karamanlis, și 
ministrul Afacerilor Externe, Ave- 
roff, au făcut o vizită oficială în 
Belgia și Franța. In cursul acestor 
vizite ei au dus tratative cu oa
meni de stat din cele două țări, 
cu reprezentanți ai organelor de 
conducere ale Pieței comune și cu 
conducători ai N.A.T.O.

Potrivit relatărilor presei aceste 
vizite au fost determinate de in- 
rarea în vigoare in vara acestui an 
a acordului cu privire la aderarea 
Greciei la Piața comună. Cercu
rile de afaceri din Grecia sînt se
rios neliniștite de faptul că după 
reducerea taxelor vamale de im
port protecționiste prevăzute de 
acord, economia greacă înapoiată 
nu va fi în stare să concureze pro
ducția larilor vest-europene dez
voltate, ceea ce implică primej
dia unei depresiuni. Neliniștea a- 
cestor cercuri a fost intensificată 
și de larga campanie de protest 
a opiniei publice împotriva ade
rării Greciei la Piața comună, cara 
înseamnă înfeudarea țării față de 
monopolurile vest-europene.

Ziarul „Eleftheria" scria In le
gătură cu aceasta că scopul vizi
tei lui Karamanlis și Averoff a fost 
de a obține ajutor economic cen
tru a face față situației grele în 
care se află economia țării. In 
același timp Karamanlis a exprimat 
nemulțumiri că Grecia nu parti
cipă în organele de conducere ale 
Piefii comune. După cum se știe, 
potrivit acordului cu privire la a- 
derarea la această organizație. 
Grecia se va bucura numai de vot 
consultativ în organele Pieței co
mune, adică de fapt nu va avea 
drept de vot nici în rezolvarea 
problemelor care afectează nemij
locit interesele ei.

Tn cuvlntările rostite cu prilejul 
vizitei în Belgia și Franța, Ave- 
roff, pentru a obține ajutorul ce
rut, a dat asigurări că Grecia con
stituie „un bastion al Occidentu
lui" și că „acceptă toate obiecti
vele politice și economice ale tra
tatului de la Roma" prin care a 
luat ființă Piața comună.

Agenția France Presse relatează 
de asemenea că In urma întreve
derilor cu generalul american 
Norstad, comandantul suprem al 
forțelor N.A.T.O. din Europa, cei 
doi oameni de stat greci „au în
cercat să obțină un ajutor sporit 
din partea N.A.T.O. care să per
mită să facă față obligațiilor mi
litare asumate de Grecia 1n ca
drul Alianței atlantice".

In ciuda atitudinii concesive a 
lui Karamanlis, convorbirile duse 
de el la Paris și Bruselles „nu au 
avut însă rezultatele scontate de 
Grecia", scrie ziarul „Ethnos", S-a 
respins cererea Greciei de a i se 
facilita condițiile cuprinse în acor
dul cu privire la aderarea ei la 
„Piața Comună" și de a i se spori 
ajutorul din partea „Piefii Comune". 
„Grecia a fost sfătuită să se adre
seze capitalului particular". Lui 
Karamanlis, de pildă, i s-a arătat 
că capitalul belgian alungat din 
Congo manifestă interes față de 
Grecia. Norstad a declarat în nu
mele N.A.T.O. că nu are mijloace 
și nici dreptul de a acorda Gre
ciei un ajutor. Astfel, conchide 
ziarul „Ethnos", s-a dovedit că 
orice discuții cu privire la un 
eventual ajutor al N.A.T.O. pen
tru Grecia sînt „lipsite de orice 
sens practic". încercarea Greciei 
de a ajunge la situația de mem
bră egală în drepturi a „Piefii 
Comune" s-a soldat cu un total 
insucces.

BERLIN 9 (Agerpres). — Ziarul 
„Junge Welt" a publicat la 9 a- 
prilie apelul către tineretul euro
pean, adoptat de participanfii la 
întîlnirea internațională de la Wei
mar a antifasciștilor foști luptători 
din rezistentă și reprezentanți ai 
organizațiilor de tineret din 12
state europene. Autorii apelului _____
își exprimă indignarea fată de re
presiunile din Germania occiden
tală împotriva celor mai buni re
prezentanți ai poporului german — 
antifasciștii — și prostesfează îm
potriva represiunilor la care gu
vernul de la Bonn supune Uniu
nea persoanelor persecufafe de 
naziști.

Participanfii la întîlnirea de la 
Weimar cheamă tineretul european

★

BERLIN 8 (Agerpres). — 
La 7 aprilie, în orașul Wei
mar din R.D.G. s-a deschis 
întîlnirea internațională a an
tifasciștilor, consacrată împli
nirii a 17 ani de la elibera
rea fostului lagăr de concen
trare hitlerist de la Buchen
wald. La această întîlnire 
participă foști membri ai miș
cării antifasciste de rezistență 
din numeroase țări, precum și 
din Germania occidentală și 
din R.D.G. La Weimar au mai 
sosit o delegație a Federației 
internaționale a luptătorilor 
din rezistență, a victimelor 
deținuților fascismului, pre
cum și delegați din partea or
ganizațiilor de tineret din 11 
state europene și reprezen
tanți ai F.M.TJJ. și ai Uniu
nii Internaționale a Studenți
lor.

Ciocniri între studenții portughezi
și politia salazaristă

Sîmbătă, întră studenții Uni
versității din Lisabona și 
poliție au avut loc ciocniri. 

Cîteva mii de studenfi din Li
sabona s-au îndreptat spre clădi
rea Ministerului Educației Națio
nale pentru a-și exprima protestul 
împotriva interzicerii sărbătoririi

„Zilei studentului". Politia a ba
rat drumul demonstranților și a 
încercat să-i împrăștie. în timpul 
ciocnirilor cîfiva studenfi au fost 
rănifi. După aceasta, studenfii 
s-au întrunit din nou, de această 
dată pe stadionul universității» 
pentru a fine un miting de protest,-

Insurgenții din Venezuela 
își intensifică lupta

CARACAS 9 (Agerpres). — 
Agenția Prensa Latina anunță 
că în cadrul unei recente con
ferințe de presă cu reprezen
tanți ai presei străine, minis
trul Afacerilor Interne al Ve- 
nezuelei, Carlos Andres Pe
rez, a recunoscut că în dife
rite regiuni ale țării, grupuri 
de insurgenți luptă împotriva 
regimului lui Romulo Betan
court Ministrul a arătat că 
detașamentele de insurgenți 
își desfășoară activitatea în 
special în statele Merida, 
Falcon, Portuguesa, Sucre, 
Zulia și Miranda.

Aceeași agenție relatează că 
un ziarist venezuelean care a 
reușit să ajungă pînă la o ta
bără a partizanilor din Meri-i 
da, confirmă că numeroși ti
neri țărani au intrat în deta
șamentele de insurgenți și că 
populația rurală sprijină pe 
scară largă aceste detașa
mente. „Dacă insurgenții vor 
reuși să întrerupă circulația 
pe șoseaua înteramericană, în 
apropiere de orașul Merida, a 
declarat ziaristul, ei vor su
prima comunicațiile terestre 
între Caracas și regiunile pe
troliere", : ’ ~

pp pp scurt
MOSCOVA. — Prezidiul So

vietului Suprem al U.R.S.S. a 
hotărît ca în fiecare an, la 
12 aprilie, să fie sărbătorită 
în U.R.S.S. „Ziua cosmonauti
cii", în cinstea primului zbor 
din lume efectuat de omul 
sovietic în Cosmos.

DJAKARTA. — Vom elibe- 
ra neapărat Irianul de vest 
anul acesta, a declarat pre
ședintele Sukarno, cu prilejul 
sărbătoririi Zilei Flotei Aerie
ne a Indoneziei. Indonezia, a 
spus Sukarno, năzuiește spre 
reglementarea pașnică a pro
blemei Irianului de vest, dar 
dacă imperialiștii se vor în- 
căpățîna, Indonezia va fi ne
voită să recurgă la mijloacele

pe care le consideră necesare 
pentru eliberarea teritoriului 
său.

HAVANA. Guvernul cuban 
a anunțat că a invitat pe ar- 
hitecții, sculptorii și pictorii 
din America Latină să parti
cipe la un concurs cu tema 
„Victoria de la Playa Giron", 
pentru proiectul unui monu
ment care să amintească de 
nimicirea invaziei contrarevo
luționarilor, din aprilie anul 
trecut.

WASHINGTON. — Agenția 
U.P.I. anunță că în regiunea 
Mării Caraibilor și Oceanului 
Atlantic au început cele mai 
mari manevre navale ale £lo-

tei americane, care 8-au des
fășurat vreodată în această 
zonă. La exercițiile, care vor 
dura trei săptămîni, participă 
40.000 oameni și 83 de vase.

DELHI. — In dimineața zi
lei de 9 aprilie la Delhi a fost 
anunțată oficial componența 
noului guvern al Indiei. Ja
waharlal Nehru a fost numit, 
pentru a treia oară consecu
tiv, prim-ministru.

TOKIO. La 8 aprilie a avut 
loc în orașul Yokosuka din 
prefectura Kanagawa o de
monstrație împotriva planului 
autorităților japoneze de a 
construi o bază pentru rache
te „Nike"

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite reportajul co
respondentului său, Alexandr 
Romanos, despre întîlnirea cu 
primul cosmonaut, Iuri Gagarin.

Convorbirea începe cu între
barea : Care sînt după părerea 
dv. principalele rezultate ale 
cercetării Cosmosului în anul 
care a trecut de la zborul pe 
care l-ați efectuat ?

Răspuns : După părerea mea, 
principalul rezultat al cuceririi 
spațiului cosmic îl constituie 
faptul că, el poate fi studiat și 
cucerit nu numai de aparate 
automate, ca înainte, ci direct 
de om. Omul pătrunde tot mai 
încrezător în spațiul cosmic. 
Prin zborul meu, prin zborurile 
lui Gherman Titov și John 
Glenn s-a dovedit că omul poa
te să trăiască în Cosmos, poate 
să lucreze în condițiile impon
derabilității și acțiunii altor 
factori. Acum, oamenii de ști
ință și cosmonauții, trebuie să 
stabilească cît de mult poate 
să lucreze omul în spațiul cos
mic, fără a-și periclita sănăta
tea — 5, 10 zile sau un timp 
mai îndelungat.

Întrebare: Ați amintit despre 
zborul lui Gherman Titov și al 
cosmonautului american. In ce 
măsură sînt ele comparabile ?

Răspuns : Din punct de vede
re al realizărilor naționale, pen
tru americani zborul lui Glenn 
este o mare realizare. Nu vreau 
să diminuez meritele personale 
ale lui John Glenn. Firește că el 
a făcut mult. în comparație cu 
zborurile lui Shepard și Grissom, 
raidul său este un mare pas 
înainte în cucerirea spațiului 
cosmic de către Statele Unite.

îl salutăm cordial pe colegul 
nostru american care a confir
mat descoperirea sovieticilor că

omul poate să trăiască și să lu
creze în stare de imponderabi
litate. Cu toate acestea, zborul 
lui Glenn nu poate suferi nici 
o comparație cu zborul lui Ti
tov. Gherman Titov a rămas în 
Cosmos ceva mai mult de 25 de 
ore, a făcut 17 rotații în jurul 
globului pămîntesc. El a înde
plinit un program incomparabil 
mai complicat decît Glenn, 
program care are o însemnătate 
de perspectivă excepțional de 
mare.

întrebare : Care este impor
tanța practică a cuceririi Cos-

Răspuns : Despre aceasta s-a 
vorbit în mod precis în mesajul 
adresat de Nikita Sergheevici 
Hrușciov, președintelui S.U.A., 
John Kennedy, L-am citit cu 
multă plăcere. îmi dau bine 
seama că dacă oamenii de știin
ță din toate țările și în primul 
rînd din Uniunea Sovietică și 
din America își vor uni efortu
rile în lupta pentru cucerirea 
spațiului cosmic, aceasta va da 
un puternic impuls cuceririi sale 
cît mai rapide.

întrebare : Schimbul de me
saje între șeful guvernului so-

folosul lor. Cele mai importante 
date despre spațiul cosmic au 
fost obținute de noi. Lor le 
este de mai mult folos să utili
zeze realizările noastre, decît 
nouă — cele americane.

întrebare: Dv. ați auzit desi
gur că directorul Consiliului na
țional pentru problemele aero
nautice și spațiului cosmic a de
clarat că S.U.A. vor depăși Uni
unea Sovietică și se vor situa 
pe primul loc.

Răspuns : Da, am auzit. Oa
menii de știință americani afir
mă tot timpul că S.U.A. trebuie

Iuri Gagarin despre rezultate 
și perspective în cucerirea Cosmosului

moșului pentru treburile noastre 
pămîntești ?

Răspuns : Deocamdată este 
greu să cuprinzi această pro
blemă în toată multilateralitatea 
sa. Această problemă a fost pusă 
atunci cînd în văzduh s-au ridi
cat primele avioane. Va veni 
ziua cînd oamenii vor simți 
practic și foloasele zborurilor 
cosmice. Retransmiterea emisiu
nilor de televiziune, organizarea 
serviciului meteorologic interna
țional pentru a întocmi buletine 
mai precise ale timpului proba
bil, îmbunătățirea mijloacelor de 
telecomunicații — iată o enu
merare nici pe departe comple
tă a foloaselor legate de Cos
mos.

întrebare : Așadar, cucerirea 
Cosmosului poate aduce tuturor 
popoarelor foloase reale ?

vietic și președintele S.U.A. a 
fost apreciat în mod pozitiv de 
opinia publică mondială. Se știe 
însă că reprezentanții americani 
refuză sub diferite pretexte să 
pună la dispoziția Comitetului 
special O.N.U. materialul cu 
privire la rezultatele zborului 
lui John Glenn. Ce aveți de 
spus în legătură cu aceasta ?

Răspuns : Cred că unii nu 
sînt interesați în schimbul de 
informații științifice. Acești 
domni sau nu înțeleg importan
ța problemei, sau au vrut pur 
și simplu sa se eschiveze de la 
rezolvarea ei practică, pentru ca 
în felul acesta s-o frîneze, tot 
așa cum frînează adoptarea 
unui acord cu privire la dezar
marea generală și totală. Refu
zul de a face schimburi de in
formații științifice nu va fi în

să fie primele în spațiul cos
mic, să ajungă primele pe Lună, 
pe Marte și pe alte planete. 
Timpul va dovedi cine va fi 
primul. Nici oamenii de știință 
sovietici nu stau cu brațele în
crucișate, ci lucrează. Aș vrea 
să întreb : oare este atît de im
portant cine va fi primul ? 
Principalul este ca spațiul cos
mic să slujească binelui omeni
rii. Uniunea Sovietică nu inten
ționează de loc să domine pe 
Lună. Ea nu intenționează să 
creeze acolo baze.

întrebare: Apropo, despre
baze. Savantul american Teller 
a declarat că „americanii trebuie 
să creeze pe Lună... o colonie. 
Cel care va cuceri Luna, con
sideră el, va fi stăpînul spațiu
lui cosmic. Avem nevoie de 
Lună pentru securitatea S.U.A".

Răspuns: Probabil că acest 
domn este nerăbdător să nimi
cească cît mai mulți oameni de 
pe Pămînt. Poporul sovietic nu 
vrea să creeze pe Lună nici o 
colonie, cu atît mai mult în 
scopuri de spionaj. Guvernul 
sovietic declară : să nu dominăm 
în Cosmos, ci să colaborăm acolo.

întrebare : care sînt, după pă
rerea dv, cele mai apropiate 
perspective ale cuceririi spațiu
lui cosmic ?

Răspuns : Ele sînt strîns le
gate de ceea ce s-a realizat pînă 
acum. Se vor înfăptui, proba
bil, zboruri în jurul globului pă
mîntesc pentru a stabili defini
tiv dacă este posibil ca omul 
să lucreze timp îndelungat în 
spațiul cosmic.

Va veni probabil și timpul 
cînd va fi posibil ca să pătrun
dă în spațiul cosmic nu numai 
cosmonauții ci și oameni de 
știință, pentru ca ei să poată 
să observe singuri fenomene im
posibil de observat de pe Pă
mînt. Este necesar ca ei să stu
dieze Cosmosul din Cosmos, fo
losind experiența și cunoștințe
le lor vaste.

întrebare : Așadar, conside
rați că în zborul cosmic omul 
este de neînlocuit ?

Răspuns : Intr-adevăr, așa
este. Aparatele nu-l vor putea 
înlocui niciodată pe om. Fără 
participarea sa la dirijarea na
vei, nu va fi posibil, să spu
nem, să se ajungă pe Venus. 
Echipajul navelor va putea în 
timpul zborurilor să facă la pro
gramul stabilit rectificările ne
cesare pentru aterizarea cu pre
cizie a navei.

Intr-un cuvînt, viitorul a- 
parține omului care dirijează 
nava cosmică.
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