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„După ce termini aici, să nu 
uifi să te întorci acolo să faci 
capetele. Este și aceasta o con- 
difie pentru asigurarea unei ca
lități superioare a lucrărilor". 
Recomandările șefului de bri
gadă Constantin Grigore sînt 
ascultate cu afenfie de mecani
zatorul Ion Enoiu care lucrează 
pe ogoarele colectiviștilor din 

comuna Blejoiu-Ploiești.
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în două schimburi
Pentru a se folosi la maxi

mum timpul prielnic însămîn- 
țărilor, în regiunea Dobrogea 
numeroși tractoriști și-au or
ganizat munca în două schim
buri, iar 180 tractoare rutiere 
care pînă acum făceau trans
porturi, sînt folosite la însă- 
mînțări. Pe parcelele cu umi
ditate mai mare, unde nu pot 
lucra mijloacele mecanizate, 
colectiviștii însămînțează cu 
atelajele.

Drept urmare, în ultimele 
șapte zile, gospodăriile colec
tive din regiunea Dobrogea au 
insămințat o suprafață dublă 
față de săptămîna precedentă. 
Colectiviștii au terminat se
mănatul orzului, ovăzului și 
mazărei și au însămînțat peste 
70 la sută din suprafața des
tinată florii-soarelui. Gospo
dăriile colective din raza ora- 
șului Constanța au terminat și 
însămînțarea florii-soarelui, iar 
cele din raioanele Negru Vo
dă, Medgidia și Istria însă
mînțează ultimele suprafețe cu 
această plantă.

(Agerpres)

Pentru mînuitorii de semănători
Folosind fiecare oră 

bună de lucru, me
canizatorii din S.M.T. 
„23 August" Valul lui 
Traian și Sibioara, 
care lucrează pe tere
nurile gospodăriilor

colective din raza ora
șului Constanța au ter
minat in întregime de 
însămînfat floarea-soa
relui pe suprafața 
planificată. Recent a 
avut loc la S.M.T. „23 
August" o instruire a

Telegramă
Tovarășului Kim Ir Sen, (Agerpres)

Președintele C.C. al Partidului Muncii
din Coreea,

Președintele Cabinetului de Miniștri
al R.PD. Coreene

Dragă tovarășe Kim Ir Sen,
în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 

Romîn, al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine 
și al nostru personal vă trimitem un salut frățesc și călduroase 
felicitări cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dv. de 
naștere.

Fiu devotat al poporului, militant de seamă al Partidului 
Muncii din Coreea, dv. v-ați consacrat întreaga capacitate și 
energie luptei pentru înfăptuirea năzuințelor spre libertate și o 
viață mai bună ale oamenilor muncii, aducînd o contribuție 
importantă la cauza unității lagărului socialist și a mișcării 
comuniste mondiale, la lupta pentru pace in întreaga lume.

Vă urăm, dragă tovarășe Kim Ir Sen, multă sănătate și noi 
succese în activitatea rodnică, pe care o desfășurați în fruntea 
C.C. al partidului și guvernului, pentru construirea societății 
socialiste în R.P.D. Coreeană, pentru unificarea țării, pentru 
fericirea și prosperitatea poporului coreean.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ

Prim secretar 
al Comitetului Central 

al Partidului 
Muncitoresc Romîn

Lucrărilor agricole — 
un ritm mai intens!

In multe gospodării agrico
le de stat și gospodării co
lective au fost obținute în ul
tima săptămînă rezultate bune 
în desfășurarea lucrărilor a- 
gricole de primăvară. Astfel, 
în regiunile București și Do
brogea lucrările de pregătire 
a terenurilor au fost executa
te pe 65—70 la sută din su
prafețele ce urmează să fie în- 
sămînțate în primăvara a- 
ceasta.

Semănatul mazării s-a ter
minat în regiunea București, 
iar în regiunile Iași și Galați 
s-a realizat pe 80-90 la sută 
din suprafețele prevăzute. Cele 
mai mari suprafețe au fost 
însămînțate cu sfeclă de zahăr 
în regiunile București, Olte
nia și Ploiești. Potrivit date
lor Ministerului Agriculturii, 
pînă la 12 aprilie în întreaga 
țară sfecla de zahăr a fost în- 
sămînțată pe aproape 45 la 
sută din terenurile prevăzute, 
floarea-soarelui pe 40 la sută, 
iar mazărea pe o suprafață cu 
33.000 de hectare mai mare 
decît în anul trecut.

Repicatul legumelor în ră
sadnițe s-a făcut în proporție 
de 80 la sută, iar însămînțarea 
legumelor în cîmp în proporție 
de 20 la sută.

Lucrările agricole de pri
măvară trebuie să fie intensi
ficate în toate regiunile țării.

mecanizatorilor și a 
colectiviștilor care vor 
lucra în zilele urmă
toare pe semănătorile 
2 S.P.C. 2 la însămîn- 
larea porumbului.

N. FĂTU

Phenian

ION GHEORGHE MAURER
Președinte al Consiliului 

de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

Pentru săptămîna viitoare, 
Ministerul Agriculturii reco
mandă să se organizeze în așa 
fel munca îneît în condițiile 
climatice existente să se ur
genteze arăturile, însămînță- 
rile și celelalte lucrări agri
cole de primăvară. Este nece
sar ca în cel mai scurt timp 
să se are toate terenurile ce 
vor fi însămînțate. In acest 
scop, gospodăriile agricole de 
stat și stațiunile de mașini și 
tractoare să organizeze lucrul 
în două schimburi la un nu
măr cit mai mare de tractoare 
și să facă arături pe parce
lele zvîntate, fără să aștepte 
condiții bune de lucru pe toate 
tarlalele. Pe terenurile mai 
umede, lucrările să se execu
te cu atelajele gospodăriilor 
colective. Acolo unde apa băl
tește să se execute lucrări de 
scurgere pentru a se putea în
cepe imediat arăturile.

în săptămîna viitoare tre
buie depuse eforturi sporite 
pentru terminarea grabnică a 
însămînțării sfeclei de zahăr, 
florii-soarelui, legumelor, car
tofilor și a plantelor furajere, 
îndată ce condițiile devin 
prielnice, să se treacă din plin 
la semănatul porumbului boa
be și siloz.

In podgorii și livezi să se 
intensifice plantările de pri
măvară, precum și lucrările de i 
îngrijire.

Prin buna organizare a 
muncii și prin folosirea din j 
plin a zilelor bune de lucru 
și a întregii capacități a ma
șinilor și atelajelor, în săptă
mîna viitoare lucrările agri
cole de primăvară pot fi gră
bite și efectuate în condiții a- 
grotehnice bune, în vederea 
obținerii în acest an a unor 
recolte sporite.

■ ț dată cu primele
i zile bune de mun

că, în gospodăria 
noastră a început 
o activitate însu- 

'• flețită pentru ter
minarea la timp a 

lucrărilor din actuala campa
nie de primăvară. încă înainte 
de începerea campaniei, într-o 
adunare generală a organiza
ției U. T. M. pe brigadă 
am discutat cum să adu
cem o contribuție sporită pen
tru ca brigada noastră să-și 
îndeplinească în timpul optim 
sarcinile din actuala campa
nie. La această adunare 
l-am invitat pe tovarășul 
Gheorghe Dan, brigadierul 
nostru, care ne-a vorbit des
pre problemele care stau în 
fața brigăzii în etapa actuală.

— Conducerea gospodăriei, 
ne-a spus tovarășul brigadier, 
așteaptă de la tineri lucrări de 
calitate, îi cheamă să aplice 
întocmai regulile agrotehnice, 

încă din timpul iernii or

.Citirea corectă a desenului 
are o mare însemnătate în 
realizarea lucrărilor de cali
tate superioară, lată-l pe ingi
nerul Sebastian Rîmniceanu de 
la Uzinele „1 Mai" din Plo
iești dind indicafii tînărului 

Nicolae Secuiu.
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In întâmpinarea zilei
de 1 Mai

Și-au respectai cuvîntul

Muncitorii care făuresc 
metalele sînt oameni de 
cuvînt. Dacă spun că-și 

vor depăși planul, poți fi si
gur că o să-și respecte anga
jamentul. Așa-s și muncito
rii de la turnătoria de nefe
roase a Uzinei metalurgice 
din Colibași. Oameni unul și 
unul, harnici, entuziaști. La 
19 martie își îndepliniseră 
deja sarcinile din planul tri
mestrial.

Realizarea planului înainte 
de termen constituie doar 
imul din angajamentele luate 
de ei în întrecerea socialistă. 
Pe primul plan se află îm
bunătățirea calității produse
lor, reducerea procentului de 
rebuturi. Calitatea, după cum 
spunea un muncitor vîrstnic 
din secție, reprezintă „baro
metrul' ‘ priceperii, al bunei 
organizări, al măiestriei și răs
punderii cu care se lucrează, 
îmbunătățind calitatea produ
selor, harnicul colectiv con
dus de inginerul Gheorghe 
Paleru a reușit să reducă 
coeficientul de rebut A*admis 
de 8 la sută, la numai 5,7 la 
sută.

Analiza amănunțită a cau
zelor care generează rebutul 
ca și mai buna organizare a 
muncii, dezvoltarea spiritului 
de întrajutorare, ridicarea 
pregătirii profesionale, îngri
jirea utilajului și, mai ales, 
respectarea prescripțiilor teh
nologice, au fost, pe scurt, 
factorii care au condus și 

Primăvară Foto: C. IONESCU

ganizația U.T.M. de brigadă a 
mobilizat tinerii colectiviști la 
toate acțiunile importante 
pentru gospodărie. Pe terenu
rile încredințate brigăzii, ti
nerii au transportat însemnate 
cantități de îngrășăminte na
turale și în mod deosebit pe 

Acolo unde 
de munca

e nevoie 
noastră

cele 450 hectare ce vor fi cul
tivate cu porumb cu o produc
ție de 5000 kg boabe la ha. O 
lucrare importantă la care au 
participat tinerii a fost și se
lecționarea semințelor. Cînd 
s-a zvîntat pămîntul și a 
trebuit grăpat grîul, tinerii 
conductori de atelaje Gheor
ghe Martin, Victor Dumitra-

conduc colectivul secției către 
micșorarea substanțială a pro
centului de rebut

Printre cei mai destoinici 
muncitori care și-au adus con
tribuția la realizarea celor 
peste 200.000 lei economii 
peste prețul de cost prin re

ducerea consu
murilor specifice 
de material, se 
află și utemistul 
Iosif Dumitru 
împreună cu cei
lalți membri din 
echipa în care 
lucrează.

D. S.A

Fruntașii schelei»

Tinerii sondori din schela
Gura Ocniței, regiunea 
Ploiești, desfășoară în a- 

ceste zile o susținută întrecere 
în vederea îndeplinirii și depă
șirii sarcinilor de producție.

Ei stăruie mult pentru desco
perirea și folosirea rezervelor 
interne care să-i ajute la reali
zarea angajamentelor stabilite în 
întrecerea socialistă. Astfel, prin 
contribuția fiecărui tînăr, s-a 
reușit să se recupereze, în pri
mul trimestru, peste 100 tone 
gazolină provenită prin conden
sarea gazelor de sondă pe con
ducte. De asemenea, au reușit să 
execute o serie de lucrări cu 
materiale recuperate, ceea ce a

che, Gheorghe Petcu și alții 
au depus o activitate mult lău
dată de brigadier.

în momentul de față, la ce- 
rearea brigadierului noi am 
recomandat tineri care să a- 
jute mecanizatorii la însămîn- 
țări, pe alții pentru a lucra la 

amenajarea canalelor de iri
gații, la construcții, iar 3 ti
neri au fost recomandați pen
tru sectorul avicol.

O bună parte din culturile 
gospodăriei, peste 900 de hec
tare, vor fi irigate. De pe te
renurile irigate noi avem pla
nificat să obținem 3000 kg grîu

A 10.000-a 
șarjă de oțel

Topitorii de la noua oțelă- 
rie Martin a Combinatului si
derurgic din HUNEDOARA — 
cea mai mare și mai modernă 
oțelărie din țară — au reali
zat un succes de seamă în în
trecerea în cinstea zilei de 
1 Mai. La 14 aprilie ei au ela
borat cea de-a 10.000-a șarjă 
de oțel de Ia darea în exploa
tare a oțelăriei. Cinstea de a 
plămădi și turna această șarjă 
a revenit colectivului de oțe- 
lari de la cuptorul nr. 1, care 
au elaborat și prima șarjă de 
oțel Ia acest agregat.

(Agerpres)

dus la realizarea unor economii 
în valoare de 3.500 lei.

în fruntea acestei acțiuni, a 
luptei pentru descoperirea și fo
losirea rezervelor interne, ală
turi de ceilalți muncitori s-au 
situat lună de lună și tinerii 
Vasile Necșoiu, Ion Vlad, Ser- 
ghei Tincescu și Nicolae Duțu.

Sprijinind zi de zi realizarea 
planului de producție, tinerii din 
schela noastră aduc o contribu
ție tot mai mare în realizarea 
planului de producție, pentru ca 
secția noastră să dețină și mai 
departe drapelul de secție frun
tașă pe schelă ce-1 deține de 
mai bine de 6 ani.

ION MOLDOVEANU 
mecanic

Loturi demonstrative
Institutul de cercetări hor- 

tiviticole a organizat anul a- 
cesta loturi demonstrative în 
300 gospodării agricole de stat 
și gospodării colective, cu 100 
mai mult fată de anul trecut. 
Muncitorii din G.A.S. și co
lectiviștii fac toate lucrările 
pe aceste terenuri sub îndru
marea directă a specialiștilor 
din institut și stațiunile sale 
experimentale. Loturile de
monstrative totalizează 9.250 
ha vie, livadă și grădini de 
legume.

Producțiile de fructe, stru
guri și legume au crescut, pe

Fier vechi oțelarîîlor
Acțiunea de colec

tare a fierului vechi 
cunoaște în acest în
ceput de primăvară 
o largă amploare în 
orașul și raionul 
Giurgiu.

O contribuție în
semnată la această 
acțiune patriotică a- 
duc tinerii din între
prinderile, instituțiile

la hectar, 35.000 kg sfeclă de 
zahăr, 8000 kg porumb boabe.

Și de data aceasta, ca și de 
multe alte ori, organizația 
U.T.M. de brigadă a acționat 
operativ. Astfel, într-o seară, 
pe cînd se discutau sarcinile 
de producție ale brigăzii pen

tru a doua zi, am fost anun
țați că timpul e tocmai bun 
pentru a se lucra la canalele 
de irigații.

— Ce facem, trebuie să a- 
nunțăm și restul colectiviști
lor pentru mîine dimineață ca 
să vină pregătiți pentru acea
stă lucrare — a spus brigadie
rul. El ne-a cerut să ne ocu-

La orizontul
Cei care simt 

primii ritmul 
muncii din a- 

bataje, pulsul unui 
orizont de mină, 
sint cuplătorii de la 
puțuri. Cînd rampa 
puțului se aglome
rează de „pline" în
seamnă că în abata
je munca este în 
toi. Atunci încep și 
chemările vagoneta
rilor care cer va
goane goale.

De data aceas
ta. la numai două 
ore după începerea 
schimbului doi, cei 
veniți după vagone- 
te sînt ortacii lui 
Vaier Țarină dina- 
batajul 6 al orizon
tului 630. La mina 
Vulcan, brigada 
condusă de acest 
destoinic miner, bri
gadă preluată de 
cîteva luni de la alt 
miner și ridicarea 
la nivelul celor 
fruntașe, începe să 
capete faimă.

Ortacii lui Tărînă 
cer peste plan și 
„rezerve" de la ș&- 
ful coloanei de tran
sport.

— Atit vi se cu
vine. Cit despre re
zerve, acestea le 
împărțim e ga l... 
Doar nu sînteți sin
gurii fruntași pe o- 

rizontul 630. Sint și 
ortacii lui Drob și 
cei ai lui Bordea și 
ai lui Pînzaru... De 
ce să-i nedrei-.ă- 
țim ?

lui Tărînă izvorăște 
din dorința de a-și 
îndeplini înainte de 
vreme angajamen
tele luate în între
cere în cinstea zilei 
de 1 Mai. Și în timp 
ce însoțesc spre a- 
bataj coloana de 
vagoane goale, ei 
sînt ajunși din urmă 
de maistrul Farkaș 
Laurențiu.

— Cum, ați și 
pușcat?

— Da, acum eva
cuăm cărbunele și 
ne pregătim pentru 
a doua pușcare pină 
la sfîrșitul șutului, 
așa că schimbul ur
mător va avea ia-

loturile demonstrative, de 2-3 
ori. Recoltele sporite au de
terminat multe gospodării de 
stat și gospodării colective să 
extindă metodele recomandate 
de institut pe întreaga supra
față de vii, livezi sau grădini 
de legume. Tn Bazinele pomi
cole Voinești, Bistrița, Domaș- 
nea-Lugoj, în podgoriile Dealu 
Mare, Odobești, Panciu. Tîr- 
navelor etc. lucrările de îngri
jire a viilor se fac De mari 
suprafețe, potrivit indicațiilor 
stațiunilor experimentale din 
aceste zone

(Agerpres)

și din unitățile agri
cole socialiste.

Numai în luna 
martie, din orașul și 
raionul Giurgiu au 
pornit spre oțelă- 
riile patriei noastre 
237.000 kg de fier 
vechi, 56.000 kg 
fontă și 3.164 kg me
tale neferoase.

în această acțiune 
s-au remarcat tinerii 
de la Fabrica de za
hăr „Popa Șapcă", 
de la Șantierul naval, 
G.A.S. „Arsache" și 
din alte întreprin
deri și instituții.

PAUL ISAR 
profesor

păm noi de acest lucru. Și o 
zi însorită, bună de lucru a 
putut fi folosită din plin. A- 
menajarea canalelor de irigații 
trebuie făcută acum, deoarece 
mai tîrziu, cînd va începe în
treținerea culturilor, toate for
țele gospodăriei vor fi îndrep

tate spre aceasta. Iată de ce 
în brigada noastră, o bună 
parte din tineri lucrează acum 
în echipele care repară și cu
răță canalele de irigare.

Organizația U.T.M. de bri
gadă a recomandat tineri și 
pentru echipa de construcții. 
Uțemiștii Dumitru Zainea, 
Victor Neagu și alții fac par

630
răși pline bunkăre- 
le... Scoatem și pes
te trei fîșii la două 
zile, mai mult de 
cum ne-a fost anga
jamentul...

Maistrul e bucu
ros de ritmul mun
cii, de felul cum 
aceasta este organi
zată. înseamnă că 
se menține și azi a- 
celași randament 
ridicat de 4,50 tone 
de post, ca șt în 
celelalte zile. Și 
dacă acest ritm va 
fi susținut întreaga 
lună, brigada va ob
ține. ca și în luna 
trecută, o depășire 
de 100—110 tone 
cărbune cocsifica- 
bil peste plan. Și 
dacă te gîndești, a- 
cesta nu-i lucru de 
nimic, brigada stă 
bine și cu economii
le, lunar recuperînd 
10—18 m.c, de ma
terial lemnos etc.

După cum se poa
te constata, ortacii 
de la orizontul 630 
își îndeplinesc cu 
cinste angajamen
tul : mai mult căr
bune cocsificabil 
pentru siderurgiști.

IRIMIE STRAUȚ

Muncitorii 
învață

Din fiecare 3 muncitori de 
la uzinele de tractoare și de 
autocamioane din Brașov, 
unul învață. Aproape 1.500 de 
tineri urmează cursurile se
rale ale școlii medii, iar peste 
300 de muncitori sînt studenți 
ai Institutului politehnic din 
localitate. Alții își completea
ză cunoștințele profesionale în 
diferite forme de învățămînt.

Muncitorilor-elevi și stu
denți li s-au creat condiții 
pentru frecventarea cursurilor 
și de pregătire pentru exa
men. Numeroși ingineri și teh
nicieni au luat inițiativa de a 
sprijini pe muncitorii-elevi în 
pregătirea lecțiilor.

în ultimii 10 ani au absol
vit școala medie și institute 
de învătămînt superior peste 
5000 de constructori de auto
camioane și tractoare. Printre 
inginerii proveniți din munci
tori se află Alexandru Tripșa. 
autor al unei valoroase inova
ții, Eroul Muncii Socialiste. 
Ilie Trandafirescu, precum și 
alții. (Agerpres)

te din rîndul celora care au 
început să construiască trei 
puiemițe pentru 1.000 de pă
sări, un grajd de 100 de vaci, 
două adăposturi pentru porci.

Anul acesta, gospodăria 
noastră va crește 15.000 de pui. 
Conducerea gospodăriei a ce
rut comitetului U.T.M. pe gos
podărie să recomande tinere 
crescătoare de păsări, harnice 
și cu dragoste pentru această 
muncă. Cunoscînd toate aces
tea, noi ne-am propus să or
ganizăm unele acțiuni pentru 
a dezvolta în rîndul fetelor 
din brigada noastră dorin
ța de a lucra la ferma 
de păsări. Trebuia totodată să 
le ajutăm, să cunoască și tai
nele acestei meserii, să dobîn-

GHEORGHE C. FRANGU 
secretar al organizației U.T.M. 

de brigadă Nr. 1 
G.A.C. Jegălia 
raionul Fetești

(Continuare în pag. a 3-a)



Oțel am „Aici, centrul
In fața cuptorului, 

ofelarii urmăresc prin 
sticlele de cobalt, 
baia de metal. Privi
rile lor cercetează 
marea de flăcări agi
tata, în timp 
de foc iau 
deschizăturile 
rului.

— E gata

ce limbi 
cu asalt 

cupto-

se 
auzi vocea lui Marin 
Stamate, responsabi
lul brigăzii de oțe- 
lari.

Șarja era înfr-ade- 
văr gafa, și toți aștep
tau rezultatul ultimei 
probe de laborator.

— Compoziția e 
perfectă — anunță 
maistrul de schimb.

Marin Stamate se 
uită la ceas. Era ora 
9. După cîfeva clipe 
un șuierat prelung a- 
nunța evacuarea noii 
șarje.

Atenție băieții
Fiecare ofelar cu

noaște bine ce are de 
făcut. De aceea exe
cută cu precizie ope- 
lafiunile, conform pla
nului de organizare. 
Orificiul de evacuare 
a fosf sfrăpuns și din 
pîntecul cuptorului, 
care în timp de cîte-

va ore mistuise în
treaga lui încărcături 
metalică, țîșnește cu 
viteză șuvița incandes
centă de oțel. Valuri 
de steluțe luminoase 
se înalță spre 
înaltă a halei, 
este evacuată.

La cîțiva metri, pe 
linia de turnare, „cu
pa” susținută de bra
țele metalice ale ma
caralei își revarsă în
cărcătura, dînd viafă 
coloșilor de metal 
atit de necesari la 
cons.rucț'a rulourilor 
compresoare, excava
toarelor și a celorlalte 
mașini, ce se făuresc 
aici de către harnicii 
metalurgiști brăileni

— Este a 12-a șar
jă rapidă peste anga
jamentul luat pe luna 
martie —- comunică 
maistrul.

Brigada condusă de 
oțelarul Marin Stama
te și-a depășit planul 
pe luna martie cu a- 
proape 80 tone de 
oțel lichid.

Rezultatele brigăzii 
de la cuptorul „Sie
mens Martin" din ca
drul Uzinei de utilaj 
greu din Brăila, n-au

bolta 
Șarja

venit de la 
se datoresc 
raționale a 
de lucru, repartizării 
precise a sarcinilor pe 
oameni și echipe, res
pectării disciplinei în 
muncă, unității de ac
țiune a colectivului.

Participarea tuturor 
membrilor din briga
dă la cursurile de ri
dicare a calificării 
profesionale, însuși
rea temeinică și apli
carea în practică a 
cunoștințelor predate 
aici, au făcut ca fie
care membru al bri
găzii să dobîndească 
cunoștințele necesare 
unui bun ofelar.

Marin Stamate le 
împărtășește deseori 
tinerilor din experien
ța cîștigată de el in 
decursul îndelungatei 
activități de ofelar

Și băieții din bri
gada condusă de el 
nu s-au făcut 
șine niciodată, 
respectat lună 
angajamentul de a da 
patriei oțel mai mult, 
mai

sine. Ele 
folosirii 

timpului

de ru- 
Ei și-au 
de lună

bun, mai ieftin.

I. SMEU 
tehnician

de radioficare Topolog
...Vocea crainicului cen

trului de radioficare din co
muna Topolog, raionul Hîrșo- 
va, se face 
zi prin 860 
cinci sate : 
băta, Calfa, 
Hagiomer.

Am stat zilele trecute de 
vorbă cu responsabilul cen
trului de radioficare, Lucian 
Custura.

*— în perioada actuală, în
tregul program al stației noas
tre — ne spune el — este 
axat pe problemele campaniei 
agricole de primăvară. Sînt 
redate aspecte din munca ce 
se desfășoară pe ogoarele gos
podăriilor colective, privind 
executarea arăturilor, însă- 
mînțărilor și a celorlalte lu
crări. Emisiunea „Pe drumul 
belșugului", de exemplu, a 
ilustrat modul în care trebuia 
pregătit terenul care va fi cul
tivat cu porumb și de pe care 
urmează să se obțină 5.000 kg 
porumb boabe la hectar în 
cultură neirigată, iar în emi
siunea „La masa rotundă" a 
fost relatată o discuție cu co

auzită în fiecare 
de difuzoare din 

Topolog, Sîm- 
Elena Pavel și

lectiviștii de la G. A. C. 
Sîmbăta, privind modul în 
care au pregătit ei cele 35 de 
hectare'de pe care și-au pro
pus să obțină în anul acesta 
5.000 kg porumb boabe la 
hectar.

O altă emisiune, „Reportaj 
din S.M.T.", a redat aspecte 
din munca mecanizatorilor de 
la S.M.T. Topolog în campa
nia agricolă de primăvară. A 
fost prezentat și portretul me
canizatorului fruntaș Tudor 
George care a tras în această 
primăvară prima brazdă.

Colectiviștii ascultă deseori 
de la difuzoare sfatul ingine
rului agronom, al tehnicieni
lor, privind felul în care tre
buie lucrat pămîntul, cum 
trebuie îngrijite animalele, 
sau răspunsurile brigăzii ști
ințifice menite să lămurească 
anumite probleme legate de 
sporirea producției agricole 
animale și vegetale.

O seamă de noutăți sînt di
fuzate prin „Buletinul de știri" 
care cuprinde ultimele rezul
tate pe care le obțin colecti
viștii în campanie.

în afară de acestea, în ca
drul emisiunilor locale sînt 
prezentate zilnic interviuri cu

brigadieri din G.A.C., mecani
zatori fruntași etc., care vor
besc despre experiența muncii 
lor în cultivarea porumbului, 
în îngrijirea animalelor, a pă
sărilor, în sporirea producției 
de carne și lapte.

Pentru ca emisiunile să ca
pete un conținut din ce în ce 
mai bogat, mai atractiv, cen
trul de radioficare a atras la 
pregătirea diferitelor emi
siuni un larg colectiv de co
respondenți dip diferite sec
toare de activitate : medicul 
Ivapol Maria, profesorul M. 
Baltag, tehnicianul Nicolae 
Boruzescu, inginerul Gheor- 
ghe Drebot, secretarul comi
tetului U.T.M. din G.A.C. Cal
fa, Ion Bumischi și mulți alții.

Astfel, prin emisiunile sale, 
stația de radioficare își aduce 
zi de zi contribuția la lămuri
rea multor probleme legate 
de munca pe care o desfășoa
ră colectiviștii pentru înflori
rea continuă a gospodăriilor 
colective.

GHINEA COTOROBAI
funcționar

Viitori învățători, elevii Școlii pedagogice din Cîmpulung-Muscel, vor supraveghea ca des 'or 
să capete și unele deprinderi practice. Pînă atunci insă fac e< ‘nșiș* acest lucru.

(Fotografie primită în cadrul concursului nostru de ia I. POPESCU-profesor)

Declarațiile
unor oaspeți cubanezi

de construire a socialismului în 
Romînia. Prin vizitele făcute în 
unele școli, de pildă, am căpătat 
cunoștințe exacte asupra felului 
în care este organizat învăfămîn- 
tul în țara dv. Credem că avem 
multe de învățat din acest sistem 
de organizare. Legarea învățămîn- 
tului de producție, a școlii de via
ță — sînt procedee din care pu
tem trage învățăminte folositoare 
pentru dezvoltarea activității noa
stre în acest domeniu.

Prof. L. Rodriguez s-a referit la 
vizitele făcute la Muzeul de isto
rie a partidului și la Muzeul Dof- 
tana. Documentele istorice pe care 
le-am văzut cu acest prilej — a 
declarat el — ne-au lăsat o im
presie puternică, profundă, deoa
rece ele evocă fupta comuniștilor 
din țara dv. pentru apărarea inte
reselor poporului împotriva fascis-

Timp de 
stră a fost 
Comitetului 
sindicatelor 
vățămînt și 
cubanezi Leslie Rodriguez, secre
tar general al Sindicatului învăță- 
mîntului " ~ '
Escoriza, 
regional al Sindicatului învăță- 
mîntului din las Villas.

Oaspeții au vizitat întreprinderi 
industriale, centre școlare și alte 
instituții de cultură și au avut con
vorbiri cu reprezentanți ai con
ducerii sindicatelor din țara noa
stră. înainte de plecare, oaspeții 
cubanezi au avut o convorbire 
cu redactorul Agenției Romîne de 
presă „Agerpres", Gh. Mănăilescu.

Poporul cubanez — a declarat 
prof. L. Rodriguez — este dornic 
să știe cum se muncește în țările 
socialiste, care sînt procedeele 
de producție și sistemele de edu
cație. Toate acestea sînt proble
me care preocupă astăzi îndea
proape pe orice cubanez. Cele 
cîfeva zile petrecute în R.P. Ro- 
mînă — această frumoasă țară — 
ne-au dat prilejul să ne putem 
face o impresie generală despre 
felul în care se desfășoară opera

------e------ ---------------

cîfeva zile țara noa- 
vizitafă la invitația 

Central al Uniunii 
din instituțiile de in
cultură, de profesorii

din Cuba și Francisco 
secretar al Comitetului

mului și a războaielor cotropitoare, 
pentru o viafă tot mai bună.

Activitatea muncitorilor din Ro- 
minia pentru dezvoltarea conti
nuă a industriei socialiste — a 
adăugat el — ca și entuziasmul 
cu care a fost primită știrea îm
bucurătoare despre încheierea co
lectivizării agriculturii de întreaga 
populație, ne demonstrează clanul 
cu care poporul romîn constru
iește socialismul.

învățămintele și experiența pe 
care le-am căpătat în timpul vi
zitei noastre — a declarat în 
încheiere prof. L Rodriguez — le 
vom împărtăși la întoarcerea noa
stră în țară și vom informa po
porul nostru, toate popoarele A- 
mericii Latine, despre munca mi
nunată ce se desfășoară în Ro- 
mînia 
omului, despre experiența bogată 
pe care noi, cubanezii, o găsim 
în permanență în țările socialiste.

spre binele și fericirea

Seară muzicală

La
7ntîi s-au a- 

prins becurile 
de control. Pe 

urmă au început 
telefoanele să zbir- 
ntie.

— Alo, centrala 
termică, de ce a 
scăzut presiunea a- 
pei ?

— Alo, direcția 
combinatului, s-a 
d afectai conducta 
de apă. Va trebui 
să scoatem din func
ție două cazane.

Știrea aocasta a 
străbătut repede 
secțiile Fabricii de 
fire sintetice Să- 
vinești F* «•£ Com- 

de ingrâ- 
țămtnxe «zotcast 
Roewr. 1» locui 
nde se defectase 
conducta. x pre-

datorie
în frunte cu co

muniștii Ursu Con
stant.n, Teodorescu 
Ion, maistrul 
Roman Gheorghe, 
muncitorii tineri și 
vintnici din echi
pa de intervenție au 
început munca. în
cepuse să plouă și 
să se întunece. La 
lumina becurilor, 
oamenii continuau 
să lucreze. Au mun-

în

m

în timp, ce se 
dfteptau spre case
le lor, telefoanele 
Combinatului de în
grășăminte azotoase 
erau mereu ocu
pate.

— Alo, debitul de 
apă a revenit la 
normal. Transmiteți 
mulțumiri membri
lor echipei de inter
venție.

Telefonau șefii 
secțiilor Uzinei de 
fibre sintetice Să- 
rinești, telefonau 
muncitorii Centra
lei termice, telefo
nau locuitorii cen
trului muncitoresc 
din Săvinești.

Ena« mulfumiri

TEODOR STAVAR 
mecanic

Nu de mult, cla
sele a IX-a de la 
Școala medie din 
Roman au organizat 
o seară muzicală pe 
tema „P. I. Ceaikov- 
ski — exemplu de 
dragoste față de pa
trie și popor". A 
fost invitat un to
varăș profesor de la 
Școala de muzică

care a vorbit elevi
lor despre viața și 
opera marelui com
pozitor rus. Pentru 
exemplificare s-au 
folosit discuri. Ele
vii au avut astfel 
prilejul să asculte 
fragmente din mu
zica de balet, din 
simfoniile și din o- 
perele lui Ceaikov-

ski. Astfel de seri 
muzicale contribuie 
în mare măsură la 
educarea estetică a 
elevilor și, totodată, 
ii ajută să-și pe
treacă într-un mod 
plăcut timpul liber.

DAN BÎRLIBA 
elev

Montarea agregatelor frigorifice 
nu-i o treaba ușoară. Trebuie 
lucrat cu multă atenție, cu spirit 
de răspundere pentru prestigiul 
mărcii fabricii. Acest lucru l-au 
înțeles și muncitorii de la mon
taj care nu lasă să iasă pe poarta 
întreprinderii „Frigocom" din Ca
pitală decît produse de calitate 

bună.
Foto : AGERPRES

■ ream parcă treptele
unei piramide. Ur-

• cam treptele unui 
' oraș construit în 

terase pe deal. De 
' o parte și de alta 

se deschid alei zvel
te, străjuite de arbori înalți, de 
blocuri cu ferestre largi, în care 
se reflectă erupția spectaculoasă 
a soarelui. Palete înzestrate cu gust 
și simț artistic au daf pereților o 
zugrăveală plăcută, policromă. Se 
înfîlnesc aici, portocaliul odihnitor 
Și cald, albastrul ceruleum al ză
rilor senine, albul imaculat al li
niștii, verdele de primăvară... Pri
vite din orice unghi, blocurile 
seamănă cu niște yole subțiri care 
pătrund împinse de vînt în ori
zontul cinepanoramic al priviri* 
Cînd a răsărit oare acest oraș aici ? 
Mai ieri, în aceste locuri erau cî
feva case cu streașinile aproape 
de pămînt. Acum, întruchipare a 
grijii statului democrat-popular 
pentru condițiile de viață și de 
învățătură ale studenților, sub cli
șeul albastru al cerului au apă
rut aceste siluete elegante, de 
sticla și beton.

Cele descrise mai sus nu sînt 
nicidecum imaginile colorate de 
reporter ale unui oraș obișnuit ci 
instantaneele noului oraș studen
țesc clujean. Zece blocuri de pe 
pereții cărora abia s-au desprins 
mistriile, armonizează peisajul da

nord-vesf al Clujului, îi dau cu
loare și un aer al său, care-l fac 
să se disfinqă dintre toate cele
lalte orașe pe care le-ai vizitat... 
Trăsătura care-l individualizează 
cel mai mult este însă tinerețea 
locuitorilor săi.

*
Tinerețea este leif-motivul care 

te însoțește aici pretutindeni, de 
dimineață pînă seara tîrziu. în 
zori, ferestrele acestui oraș se 
deschid direct în soare. 3.469 
studenți coboară scările în spirală

Greu de ales între atîtea baloane.
Foto: GR. PREPELIJĂ
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Alegerea 
profesiunii

~r", nde mergem după ce vom 
(/ termina școala medie ? 

Iată o întrebare pe care 
ne-o punem de multe ori noi, 
elevii din clasa a Xl-a de la 
Școala medie nr. 1 din Drăgă- 
șani, regiunea Argeș.

în ultimul timp, la orele de 
dirigenție, ținute la clasele a 
Xl-a, s-au prezentat referate 
menite să ne ajute în alege
rea profesiunii. Astfel, au fost 
prezentate referatele: „Mani 
matematicieni romîni", „Ma
sele plastice — materialul vii
torului1, au fost prezentate fa
cultățile de matematică și fi
zică, chimie, agronomie, isto
rie.

în același scop, conducerea 
școlii, în colaborare cu orga
nizația U.T.M., a invitat in 
mijlocul elevilor cadre didac
tice de la institute și facultăți 
din București, Craiova etc., 
care au făcut cunoscute con
dițiile de învățătură, viața din 
facultățile și căminele studen
țești și mai cu seamă impor
tanța profesiunii respective.

în urma acestor întîlniri, 
mulți dintre colegii mei și-au 
exprimat dorința de a urma 
Institutul agronomic „N. Băl- 
cescu“ din București sau alte 
institute.

Ajutați de organizația 
U.T.M. și de către cadrele di
dactice, majoritatea elevilor 
din școala noastră s-au hotărît 
unde își vor îndrepta pașii 
după terminarea școlii.

CICERONE STĂNESCU
elev

POEME66 de Traian Coșovei

■ oemele lui Traian
Coșovei sînt rod 
al unei pătrunderi 
profunde a poetu
lui în „miezul a- 
cestui ev aprins". 
Simți în versurile 

sale pline de patos freamă
tul molipsitor al acestor ani 
încărcați de frumusețea și 
mîndria oamenilor care-și a- 
dună visurile laolaltă dîndu-le 
contur și trăinicie. Poetul ni 
se adresează în ritmuri am
ple, cu o voce puternică, ale 
cărei inflexiuni amintesc for
ța pe care geniul popular a 
pus-o în epopee. îl obligă la 
această modalitate sensurile 
mari ale nenumăratelor con
strucții, surprinse în oricare 
colț al țării pe care poetul o 
înscrie unei viziuni panora
mice. El ni se adresează cu 
intenția de a comunica nu o 
impresie turistică, ci senti
mentul grandios de care ești 
cuprins cînd închipuirea te a- 
jută să realizezi dintr-odată 
imaginea țării socialiste, cu 
toate șantierele ei. Imaginea 
gigantică a peisajului țării ca 
și revărsarea amplă a sen
timentului izvorăsc din pers
pectiva ^marilor dramuri4, 
fluvii pe care poetul na
vighează spre fapte și 
inimile oamenilor. îmbră
țișat cu-nt re aga țară sor
bit din depărtare de-al lu
mii larg ocean /. Pinâ-n adînc,

sub cîmpuri, / sînt valurile 
mele" („Ca fluviile44). Contac
tul revelatoriu între poet și 
peisajul țării, fixat în acest 
cadru, înlesnește transfigura
rea unor lucruri și fapte fi
rești, ridicarea lor la înălți
mea simbolului. Elemente ve
getale sau acvatice (floare, 
viță de vie, izvor, fîntînă, flu
vii) sugerează sensuri pe po
triva naturii umane, căci în
treaga claviatură a naturii,

și de aceea ridicat la 
de simbol. Poetul îm-

Note 
de lector

Fruntaș în întrecerea socialistă este un titlu de cinste. Pentru a-l obține trebuie să-fi îndepli
nești planul ritmic, zi de zi ; toate produsele pe care le execuți să fie de cea mai bună calitate ; 
să dai dovadă de pricepere și inițiativă la locul de muncă. îndeplinind toate aceste criterii tine
rii pe care-i vedeți în fotografie (luliu Toth, Ion Sacagiu, Vasile Zarculea, Grigor Ciofu și Sfelian 
Alberta) muncitori la Uzinele de reparat utilaj minier din Petroșani se bucură de stima și prețuirea 

tovarășilor lor de muncă. Foto : I. CUCU

complexului studențesc seamănă 
cu o uzină unde se pregătesc 
gustoase preparate culinare. Fe
țele de mese apretafe, tacîmurile 
strălucitoare, împlinesc peisajul 
diurn care așteaptă amiaza. Din
colo, după un paravan de sticlă, 
bucătarii, îmbrăcați în halate albe, 
plutesc prin aburii moi și parfu
mați ai viitorului meniu care 
deocamdată cuprinde 26 feluri de 
mîncare, la alegere.

*
Orele calme sînt cele situata

rări în tainele științei... Și totuși 
în orele acestea Bojinca Marin, 
Nagy Alexandru, Sipoș Zoltan, 
Lungu Tiberiu din anul ill-Gea- 
grafie discută despre rachete I Ei 
deja traversează cu visul geogra- 
fiile cosmice. Tot aici, biblioteca
rul căminului 7, Puia Alexandru, 
înscrie fișele noilor cărți, primite 
de curînd, printre care îi găsim 
pe Eminescu, Camil Petrescu, 
Ady Endre, Theodor Dreiser, Be- 
niuc... In rafturile bibliotecii, au
tori din toată lumea s-au întîlnit ca

fînd contururile calde și plăcute 
ale interioarelor. Frumosul a in
trat pretutindeni în viața stu
denților clujeni. Paturile moi și 
albe, mesele din plăci aglo
merate și material plastic, co
lorate odihnitor, prind deodată 
nimbul luminii. Se deschid din 
nou ferestrele și perdelele sînt 
înfiorate de vînt. Dincolo de per
vazul lor, dincolo de balustradele 
elegante ale teraselor, în vale se 
desfășoară Clujul ca o uriașă cale 
lactee. Atunci, la ferestre și pe

ORAȘUL SURÎSULUI
ale blocurilor, străbat agitați cori
doarele... Dușurile, aceste curcu
bee de răcoare, împrăștie somnul 
și pun sîngele în mișcare. în 
cîteva minute, aleile orașului sînt 
pline de studenți care se îndreaptă 
spre universitate ca spre o uriașă 
gară de unde vor lua în diferite 
direcții trenurile științei.

Cîteva ore, căminele trăiesc li
niștea de iarnă a stadioanelor. Ici 
și colo, un difuzor uitat aprins 
scutură peste pervazul ferestrelor 
melodiile unui concert de dimi
neață. Orașul s-a mutat în anfi- 
featre, în laboratoare, în sălile de 
seminar... în aceste ore, cantina

între meridianele doi și cinci ale 
zilei, după ce locatarii orașului au 
luat masa. Timp de șase ore, 
în cursul dimineții, retina ci
nematografică a creierului a în
registrat zeci de noi raporturi și 
corelații... Orele calme, sînt orele 
în care se sedimentează și se 
cristalizează cunoștințele, orele 
în care se aprind țigări, se spun 
anecdote, se discută despre Bal
zac sau Arghezi, se fac audiții de 
muzică ușoară ; dar mai cu sea
mă orele calme sînt orele somnu
lui odihnitor, recreativ, cînd frun
țile ce se scufundă între perne 
se pregătesc pentru noile explo

nișfe vechi prieteni... Și tofuși, a- 
cum între orele 2 și 5, în liniștea 
care se lasă, ai impresia că poți a- 
uzi șoaptele paginilor de notițe răs
foite de studenta Elefteria Chipa- 
risi... Undeva, în Blocul VII, un 
student care-și iscălește lucrările 
de pictură cu numele I. Mânu, 
imortalizează minunata perspecti
vă a orașului ce i se deschide de 
pe terasă...

Se aprind încet luminile orașului 
ca și cum cineva ar atinge corzile 
unei harpe. Odată cu ele se a- 
prind luminile din sălile de lec
tură. După cină, înfloresc calele 
micilor lămpi de noptieră, relie-

terase, locuitorii căminelor își ad
miră orașul... Și începe seara, cu 
ineditul și farmecul unor premiere 
teatrale. Camera 46 din blocul 4 
se pregătește pentru concertul 
Beethoven de la „Casa universita
rilor44. Oglinzile reflectă emoția 
a zeci de studente și studenți care 
le repetă gesturile. în seara a- 
ceasta o delegație a studenților 
din blocul 9 au descins în holul 
blocului 8 pentru a-și invita cole
gele la reuniunea pe care o or
ganizează ei sîmbăta seara. La 
căminul 7 rulează un film : „Zbo
rul omului în Cosmos" și, pentru 
cîfva timp, holul în care s-au in

terestră și cosmică, este mî- 
nuită de forța omului în stare 
să-și croiască fericirea depli
nă, corespunzătoare universu
lui său sufletesc de o impre
sionantă bogăție. Există o 
simbioză nobilă între natură 
și mijloacele omului în care 
sensul creației este dirijat de 
mintea omenească, proces în 
care „...se-nalță la noi / îm
preună și sigure, / betonul și 
cultura / oțelul și poezia 
ideea și plinea*.

Traian Coșovei ni se dezvă
luie in aceste poeme ca un 
temperament vulcanic, un tu
multuos care nu-și stăvilește 
deloc efuziunile ci le emite cu 
o forță sporită de mijloacele 
artei sale. Coordonata speci
fică a poemelor din acest vo
lum este dinamismul, propriu 
epocii noastre socialiste, ca
racterizată de prefaceri pro
funde, care deschid orizonturi 
noi în viața oamenilor. De a- 
ceea în cele mai bune dintre 
poeme Coșovei nu mimează 
aspecte exterioare ci surprin
de dinamica sufletească, re
flectată în gesturi și acțiuni 
ale constructorilor. în poemul 
„Plini de măreție sînt țăranii" 
el realizează prin cîteva ima
gini obișnuite dar repetate în- 
tr-o scară ce le multiplică și 
adîncește sensul, măreția de
gajată din atitudinea țăranilor 
„cînd își potrivesc pe umerii 
lor mari / însemnate planuri 
de stat, planuri de producție". 
Avem de-aface cu un patos 
autentic, obiectul poeziei este 
surprins în dimensiunile lui

majore 
valoare 
prumută o ipostază romanti
că, nefiind vorba de un ro
mantism structural ci numai 
de o mimare a ținutei roman
tice, lucru care-i permite o 
tonalitate de largă respirație, 
cu care să se poată adresa oa
menilor de azi, simpli „curați, 
transparent plini de măreție 
( ca bobul de grîu plin cu 
soare". Trebuie însă semnalat 
un efect nedorit, provocat de 
un patos simulat, întîlnit în 
unele poeme în care tonului 
îi lipsește motivarea necesară 
(în „Nori de primăvară44, de 
pildă, simpla notație a unei 
imagini — cu intenții vagi și 
confuze de a sugera o valoa
re filozofică — nu poate jus
tifica tonalitatea explozivă).

Poet în al cărui univers 
imagistic revin cu deosebire 
cîteva elemente cu valoare 
simbolică utilizate prin ample 
repetiții, Traian Coșovei re
ceptează cu sensibilitate ine
ditul obiectelor și fenomene
lor, aspect conferit acestora 
de integrarea lor în timp. De 
aici izvorăște patosul viziunii 
sale dinamice, acea f râm în tare 
degajată de versurile care ur
măresc o imagine pas cu pas, 
în devenirea ei. Este un unghi 
matur din care poetul comu
nică poezia muncii socialiste. 
Continua transformare, de la 
bine spre mai bine, de la fru
mos spre mai frumos este, de 
fapt comunicarea entuziastă a 
unor schimbări reale, la baza 
cărora stă forța creatoare a 
oamenilor. Imnul închinat 
muncii creatoare găsește în 
ocean simbolul adecvat aces
tei inepuizabile energii care-i 
caracterizează pe cei care 
construiesc : „un ocean e în 
ei / uriașa forță cu care con
struiesc totul". Nemărginirea 
orizontului de viață sugerată 
de dimensiunile oceanului este 
specifică oamenilor epocii 
noastre, navigatori temerari 
spre luminile comunismu
lui, conduși de o uria
șă forță : „Forța aceasta 
este partidul. / Și ceea ce-i în 
voi cit o scînteie — / el în 
fluvii solare preface ; / în tu
net firavul sunet de clopoțel 
— / cu o singură, puternică și 
sigură mină".

C. STĂNESCU

Viitori profesori
jrj ez uitat ele obținute la ul- 

tima sesiune de către 
studenții Institutului pe

dagogic din Galați dovedesc că 
viitorii profesori sint hotăriți 
să se pregătească cu temeini
cie pentru profesiunea aleasă. 
Procentul celor care au pro
movat este de 93 la sută. Stu- 
denți ca Nedelcu Maria, Man- 
da Ana, Vioreanu Ghtorghe, 
Crăciun Aneta și Buzea Doina 
au încheiat sesiunea numai cu 
note de zece.

Pentru completarea cunoș
tințelor, studenții de la insti
tutul nostru participă cu re
gularitate la cercurile științi
fice, vizitează în colectiv mo
numente istorice și muzee, vi
zionează spectacole, organizea
ză echipe de teatru, de dans, 
brigadă de agitație etc.

O mărturie a preocupării 
studenților pentru a-și lărgi 
continuu cunoștințele este și 
bogata activitate pe care o 
desfășoară cenaclul literar 
„M. Sadoveanu"

stalat spectatorii devine un sput
nic catapulta} în spatiile interpla
netare... La căminul 4, un cămin 
de fete, rulează, aproape semni
ficativ, filmul sovietic „Primăvara 
fetelor"... Nenumărate afișe chea
mă studenții în seara aceasta fie 
la cursul de istorie a muzicii sau 
arfelor, fie la conferința „Ca na
turalist în zona Arctică44 ținută în 
aula bibliotecii universitare de 
acad. prof. Emil Pora. îți trebuie 
o busolă ca să te descurci între 
atîtea invitații, atîtea direcții spre 
care vei porni în seara aceasta...

Vizitînd căminele, fusesem uimit 
de cîte chitare am întîlnit în ca
merele studenților. Ei bine, în a- 
ceste momente chitarele orașului 
inundă văzduhul cu melodiile lor... 
Cîntecele se aud pînă departe în 
noapte. Seara, după o zi de stu
diu printre rafturile bibliotecilor, 
in amfiteatre, în laboratoare, a- 
leile se deschid perechilor de 
tineri. De aceea poate orașul a- 
cesia are atîla poezie. Acest oraș 
minunat a fost construit pentru 
studenți, pentru ca ei să mun
cească, să fie fericiți. Ei folosesc 
din plin aceste condiții, învață, 
trăiesc o viață senină și mulțu
mesc partidului și poporului prin 
grija cărora s-a înălțat acest oraș 
al studenției fericite și al surî- 
sului.

ADRIAN DOHOTARU

C. STOICA 
student
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In orașul Brăila-vechi port la 
Dunăre — se construiesc noi 
blocuri de locuințe și edificii 
social-culturale pentru oamenii 
muncii. Imaginea pe care o 
vedeți mai sus prezintă un 
aspect al bulevardului Karl 

Marx din centrul orașului.

Construcții noi 
la Brăila

In vechiul oraș de pe ma- £ 
Iul Dunării se ridică tot 
mai multe construcții 

noi, se înalță blocuri de lo
cuințe confortabile, magazi- • 
ne elegante. O porțiune im- L 
portantă a bulevardului Karl S 
Marx a devenit, în ultima Ir 
vreme, de nerecunoscut. Silue- ti 
ta sveltă a construcțiilor ce 
s-au ridicat aici impresionea
ză plăcut pe orice vizitator. In ; 
cursul acestui an se vor da 
în folosință noi blocuri de 
locuit pentru oamenii muncii, ! • 
va începe construirea unui 
cinematograf modern cu o ca
pacitate de 800 de locuri, iar 
cinematograful „Popular" va ; 
fi deschis în curînd, complet ' 
renovat. j (

De asemenea, în cartierele S ș 
Radu Negru și 1 Mai se vor | î 
construi două școli. Orașul g 
va căpăta astfel un aspect din | J 
ce in ce mai plăcut. Pe bu- g î 
levardele Karl Marx, Cuza, j £ 
Dorobanți și 
extins

altele va fi
iluminatul fluorescent.

I. BODEA

ZIUA AFRICII

• Sîmbătă seara s-a disputat la 
Sinaia întîlnirea internațională de 
lupte libere dintre echipele se
lecționate de tineret ale R. P. Ro- 
mine și R. P. Polone. Luptătorii 
romîni au obținut victoria cu 
scorul de 6i/s—ll/2 puncte. Luni 
cele două echipe se vor întîlni în 
meci revanșă la Hunedoara.

• Cicliștii noștri fruntași, care se 
pregătesc pentru „Cursa Păcii" 
au participat sîmbătă la o compe
tiție de verificare desfășurată pe 
distanța Bucureș ti—Urziceni—Bucu
rești (90 km). A cîștigat 
Ton Ardeleanu (Steaua) în 2h38 06". 
El a învins la sprint pe Gh. Șer- 
ban-Rădulescu (Olimpia București) 
și Simion Ariton (Voința). Cu ace
lași timp a fost cronometrat și un 
pluton în care se aflau C. Du
mitrescu (Olimpia București), L. 
Zanoni (Dinamo), Gabriel Moicea- 
nu (Dinamo) și alții.

Astăzi are loc o nouă cursă ; 
Bucur eș ti—Drăgăneș ti—Bucur eș ti.

© Marele maestru sovietic Lev 
Polugaevski, în vîrstă de 28 de 
ani, de profesie inginer, a cîști
gat turneul internațional de șah 
de la Mar del Plata (Argentina). 
El a totalizat 11,5 puncte din 15 
posibile realizînd opt victorii și 
șapte remize. In ultima rundă, Po
lugaevski a terminat la egalitate 
cu campionul mondial de juniori 
Bruno Parma.

In urma lui Polugaevski s-au 
clasat în ordine: Smîslov 
(U.R.S.S.), Szabo (R. P. Ungară) 
93 puncte, Najdorf și Sanguinettî 
(Argentina), 8,5 puncte, Pachmann 
(R. S. Cehoslovacă), Parma (Iugo
slavia) 8 puncte, Byrne (S.U^AJ, 
Panno (Argentina) 73 puncte etc.
• La Moscova se desfășoară cea 

de-a 18-a ediție a tradiționalului 
concurs de înot pentru premiul 
ziarului „Komsomoiskaia Pravda”. 
In ziua a dcua ti nărui sportiv 
Gheorghi Pokopenko a stabilit un 
nou record european in proba de 
200 metri bras cu timpul de 
2'35”4/10. Vechiul record — 
2'35”6/10 era deținut de Leonid 
Koleșnikov (U.R.S.S.).

In proba de 4x100 m mixt Bo
ris Nikitin a marcat timpul de 
5’09”l/10 (100 m fluture — 1'07” ; 
100 m spate — l'15”5/10 ; 100 m 
bras — l'29”5/10 ; 100 m liber
— l'17”l/10). P-

• Selecționatele de judo ale 
U.R.S.S. și Franței s-au întîlnit 
din nou, de data aceasta în ora
șul Tbilisi. Sportivii sovietici au 
cîștigat cu 5—3, repurtînd astfel 
victoria în toate cele trei întîl- 
niri susținute cu echipa franceză

(Agerpres)

R. P. Romînă-Turcia 4-9 (2-0) Acolo unde e nevoie

Aseară am asistat pe Stadio
nul Republicii la „o avan
premieră" a Turneului 

U.E.F.A. Reprezentativa de juniori 
a fării noastre a întîlnit formafia 
nafională de juniori a Turciei. A- 
ceastă confruntare ne-a oferit un 
prim prilej de a verifica în faja 
unui adversar aflat printre partici- 
panfii la Turneul U.E.F.A. puterea 
de luptă, pregătirea tehnică și 
tactică a juniorilor noștri.

Evolufia fotbaliștilor romîni a 
fost meritorie în tot timpul întîl- 
nirii. Scorul : 4-0 (2-0) în favoarea 
formafiei noastre, ilustrează va
loarea și buna pregătire a fotba
liștilor romîni.

In ciuda unor condiții dificile 
de joc care au influențat evident 
controlul balonului și a îngreunat 
vizibil mișcarea jucătorilor pe te
ren, — gazonul fiind desfundat 
— întrecerea a plăcui ații datorită 
evolufiei scorului cît mai ales 
inifiativei permanente în atac, 
promptitudinii și siguranței cu care 
a intervenit apărarea imediată a 
formației R.P.R. în momentele soli
citate de înaintarea echipei oas
pete.

Victoria categorică a juniorilor 
noștri, urmare a unei pregătiri a- 
tente, ne îndreptăfieșfe să aștep
tăm o comportare corespunză
toare la nivelul condijiilor creiate 
în meciurile Turneului U.E.F.A.

•Juniorii din lotul republican do
vedesc talent, îmbucurătoare cu
noștințe tehnice, tactice și, ceea 
ce este important, vădesc o con
cepție de joc. Ei sînt înzestrați de 
asemeni cu putere de luptă, vo
ință și dîrzenie. Acestea sînt de 
fapt elemente pe care le-am dori 
și mai consistente în examenele 
ce le vor avea de trecut odată cu 
ziua de 20 aprilie.

Se cuvine să mai remarcăm le
gătura dintre compartimente pre-

cum și momentele de inspirație 
ale înaintașilor, șuturile puternice 
la poartă. Notam însă că uneori 
înaintarea ajunsa în careul advers 
nu a știut să fructifice, combinînd 
prea mult în fața porfii.

Fiecare component al formației 
noastre are datoria să-și sporească 
eforturile în pregătire, să contri
buie la sudarea echipei într-un 
colectiv bine închegat, capabil de 
performante valoroase în Turneul 
U.E.F.A.

Formația furcă a practicat 
adeseori un fotbal de calitate, 
înaintarea a reușit unele contra
atacuri spectaculoase, fără finali
tate, 
citar
p=re 
avea 
în < 
U.E.F.A.

insă. Ni s-a părut mai defi- 
comparfimentul apărării. Se 
însă că formația oaspete va 
un cuvînt de spus în seria 

evolua în Turneul

de munca noastră
(Urmare din pag l-a)

necesară. îndească priceperea 
această privință ele au învă
țat multe lucruri la cursurile 
agrozootehnice care s-au ținut 
în timpul iernii. Multe însă 
și-au manifestat dorința de a 
cunoaște și mai mult în legă
tură cu această 
aceea noi le-am 
concursul „Cine 
de", organizat
U.T.M. pe gospodărie. La a- 
cest concurs accentul princi
pal a fost pus pe creșterea 
păsărilor. Pregătindu-se pen
tru concurs fetele au citit di
ferite broșuri, au discutat cu 
îngrijitoarele de păsări cu o 
mai mare experiență în aceas
tă muncă, s-au sfătuit cu in
ginerul gospodăriei. Bineînțe
les. la concurs toate s-au pre
zentat foarte bine. Conducerii 
gospodăriei noi le-am reco-

meserie. De 
mobilizat la 
știe, răspun
de comitetul

mandat pentru munca de cres- 
. cătoare de păsări pe Stela C.

Dinu. Ana Minei și Ecaterina 
Mitei care au dovedit un deo
sebit interes pentru această 
muncă.

Dar nouă nu ne este indi
ferent nici cum muncesc tine
rii, cum îngrijesc atelajele 
luate în primire. Am obser
vat, de pildă, ca Gheorghe T. 
Ion, conductor de atelaje, nu 
îngrijește cu toată atenția ate
lajele pe care le are în pri
mire. într-o adunare gene
rală U.T.M.. atitudinea lui 
față de bunurile obștești a fost 
aspru criticată de utemiști. El 
s-a îndreptat. La fel am pro
cedat și în cazul utemistei 
Paraschiva Dinu. Cu toate că 
biroul U.T.M. a stat de vorbă 
cu ea de cîteva ori, ea a con
tinuat să lucreze neatent. Por
nind de la acest caz, am discu
tat într-o adunare generală 
U.T.M. despre calitatea muncii 
efectuată de tineri. S-a subli
niat atunci, pe bună dreptate, 
că nu este suficient numai să 
te prezinți la muncă. O impor
tanță deosebită o are calitatea 
muncii pe care o faci. De ea 
depinde bogăția viitoarelor re
colte și în ultimă instanță 
bunăstarea fiecăruia în parte.

Adunarea aceasta a avut o 
puternică influență educativă 
asupra tuturor tinerilor. Do
vadă : faptul că pînă în pre
zent, la lucrările din actuala 
campanie, brigadierul 
avut decîlt cuvinte de 
pentru munca efectuată 
neri.

n întreaga lume, 
riua de 15 aprilie 
este marcată ca 
Zi a Africii, ca o 
zi de solidaritate 
cu mișcarea de 
luptă pentru li- 

Jbertate și independența a po- 
£ poarelor africane.

Prin lupta lor eroică, în 
j condițiile noului raport de 
forțe pe arena mondială, po
poarele din Africa au obținut 
victorii importante în înlătu
rarea robiei coloniale, sistem 
care constituie o rușine a se
colului nostru. An de an, noi 
pepoare africane cuceresc 
bertatea mult rîvnită. De cu
rînd a încetat focul în Alge- 

Iria. Acordurile de la Evian 
constituie o victorie a încer
catului popor algerian precum 
și a clasei muncitoare, a po
porului francez.

Țările Africii care și-au do- 
« bîndit o reală independență 
h au arătat lumii că ele pot să 
j se conducă singure, pot să-și 
| apere propriile lor interese. 
? Mai mult decît atît, aceste 
țări duc pe plan internațional 
o politică de promovare a 
ideilor păcii și întreprind în
semnate acțiuni în această di
recție.

Pe harta Africii mai există 
însă destule „pete negre" care 
indică regiuni aflate încă sub 
regim colonial. Conștiința o- 
menirii nu poate admite ca o 
asemenea situație să mai dăi
nuie. Popoarele lumii consi
deră că anul 1962 trebuie să 
devină anul lichidării depline 
a sistemului colonial condam
nat de istorie.

In Rhodesia și Nyassaland. 
in Tanga ni ca, in Kenya, în 
Angola, în Mosambic, pretu
tindeni unde mai dăinuie re
gimul colonial pe pămîntul a- 
frican se intensifică, crește în 
amploare mișcarea de elibe
rare. Această mișcare impe
tuoasă va triumfa în mod 
inevitabil.

Succesele mișcării de elibe
rări în Africa sînt obținute 
în noile condiții internațio
nale, caracterizate prin schim
barea raportului de forțe in

li-

favoarea forțelor socialismu
lui și păcii. întregul curs al 
istoriei contemporane arată 
că țările socialiste sînt mili
tante hotărîte și consecvente 
împotriva oricăror forme de 
opresiune politică și jefuire 
economică a popoarelor. Toate 
popoarele care luptă pentru 
cîșiigarea sau consolidarea 
independenței lor, văd în ță
rile socialiste reazimul sigur 
al luptei lor, prietenii lor cei 
mai statornici și de nădejde. 
Țările socialiste acordă țărilor 
independente ale Africii și 
Asiei un ajutor dezinteresat, 
îndreptat efectiv spre asigu
rarea și consolidarea suvera
nității naționale.

Țara noastră, ca și cele
lalte țări socialiste, este o 
sprijinitoare fermă a luptei de 
eliberare a popoarelor Africii, 
o adversară intransigentă a 
oricăror forme de asuprire 
colonială. „Țara noastră, po
porul și guvernul romîn — a 
declarat tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej reprezentanți-

lor noilor state independente 
ia O.N.U. — au urmărit cu 
multă simpatie și au sprijinit 
lupta popoarelor dv. pentru 
libertate și dreptul la o orga
nizare statală de sine stătă
toare și ne bucurăm din inimă 
că ați obținut cu prețul luptei 
independența. Lupta tuturor 
popoarelor din colonii pentru 
libertate și independență s-a 
bucurat și se bucură de cea 
mai adîncă simpatie a po
porului și guvernului romîn“.

Cu prilejul Zilei Africii, po
porul și tineretul romîn adre
sează un călduros salut noi
lor state independente ale 
continentului african, își ma
nifestă calda simpatie și de
plina solidaritate cu po
poarele africane care luptă 
pentru dobîndirea libertății și 
independenței naționale.

Ne alăturăm glasul tuturor 
celor care cer abolirea ime
diată și definitivă a rușinosu
lui sistem colonial.

Libertate deplină tuturor 
popoarelor Africii !

O imeg.ne dm Republica Mali. Formarea de viitoare cadre ale 
economiei naționale : cițiva elevi la unul din atelierele mecanice dm 

Bamako.

Azi, pe stadioane
în cadrul celei de a 18-a 

etape a campionatului catego
riei A de fotbal au loc astăzi 
în Capitală, în program cuplat, 
pe stadionul „23 August** în- 
tîlnirille: Steaua — Metalul 
(ora 14,45) și Rapid — Jiul (ora 
16,30).

în țară se desfășoară urmă
toarele meciuri: Arad : U.T.A. 
— Petrolul; Cluj : Știința — 
Dinamo București; Lupeni: 
Minerul — Progresul; Brașov: 
Steagul Roșu — Știința Timi
șoara ; Bacău: Dinamo - Di
namo Pitești.

V. RANGA

(Agerpres)(Agerpres)

'Astăzi la Galați, echipa sovie
tică de fotbal Kairat Alma Ata va 
susține o nouă întîlnire jucînd cu 
formația din localitate, Dinamo. In excursie, la Cheile Bicazului

Foto : prof. V. ORZA

Repriza a II-a a întilnirH 
Steagul Roșu — Știința Timi
șoara va fi transmisă la radio 
pe programul I, începînd din 
jurul orei 17,23. în continuare 
de la Cluj, vor fi transmise ul
timele 20 de minute ale me
dului Știința — Dinamo Bucu-

17, joi 19, ora 19,30; SICILIANA 
— miercuri 18, ora 1930, sîmbă
tă 21, ora 1530; TARTUFFE — 
vineri 20, ora 1930; SURORILE 
BOGA — simbătă 21, ora 19,30; 
FIICELE — duminică 22, ora 10; 
VICLENIILE LUI SCAPIN — du
minică 22, ora 15; NAPASTA — 
duminică 22, ora 19,30.

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

Teatrul de Comedie
SVEJK IN AL DOILEA RĂZBOI 

MONDIAL •— marți 17, vineri 20, 
ora 1930; simbătă 21, ora 19,30 
și duminică 22, ora 11 (specta
cole cedate) ; CELEBRUL 702 — 
miercuri 18, joi 19, ora 19,30 ; MI 
SE PARE ROMANTIC — dumi
nică 22, ora 15,30 ; PRIETENA 
MEA, PIX — duminică 22, ora 
19,30.

Informații

nu a 
laudă 
de ti-

Sîmbătă după amiază s-a re
întors în Capitală delegația 
Uniunii Tineretului Muncitor, 
condusă de tovarășul Octavian 
Nistor, secretar al C.C. al 
U.T.M., care a participat la 
primul Congres național al U- 
niunii Tinerilor Comuniști din 
Cuba.

★
La librăria nr. 17 din Ca

pitală s-a deschis sîmbătă la 
amiază o expoziție a cărții 
franceze pentru copii.

La deschiderea expoziției au 
participat reprezentanți ai Mi
nisterului învățămîntului și 
Culturii, ai Ministerului Afa
cerilor Externe, scriitori pen
tru copii.

A fost de față Jacques Ram- 
bal, secretar al Legației Fran
ței la București.

simbătă 21, ora 20, duminică 22, 
ora 17.

Teatrul pentru tineret și copii,
~ Miile

VINCENZO — 
ora 20 ; PIGU- 
— miercuri 18,

str. C.
PRETORE 

17, joi 19, 
-L- 5 FETE

Programul spectacolelor 
la 22 aprilie

MENAJERIA DE STICLA — 
marți 17, simbătă 21, ora 19,30; 
AL PATRULEA — miercuri 18, 
ora 1830 (spectacol cedat) ; CA
MERA FIERBINTE — joi 19. ora 
1930 (spectacol cedat), dumini
că 22, ora 19,30; CUM VA PLA
CE — vineri 20, ora 15,30 (spec
tacol cedat) ; vineri 20, ora 19,30, 
duminică 22, ora 10 și ora 15.

Studioul „Lucia Sturdza Bulandra"

Și ultimele temnițe
coloniale se vor prăbuși...

Teatrul Muncitoresc C.F.R.
FATA CU PISTRUI — miercuri 

18, ora 19,30, duminică 22, ora 15; 
HOȚII ȘI VARDIȘTII — vineri 
20, simbătă 21, ora 19,30; OA
MENI ȘI UMBRE — duminică 22, 
ora 19,30.

DE 
marți 
LETE -f- o rEin — miercuri ia, 
ora 20 ; PRIMA INTILNIRE — 
vineri 20, ora 20; MARELE FLU
VIU IȘI ADUNA APELE — sîm
bătă 21, ora 20; TRENUL REGI
MENTAL — duminică 22, ora 17 
și ora 20 (spectacol prezentat de 
Teatrul de Stat Petroșani).

n ultimul timp 
lupta patrioților 
africani din Fede
rația Rhodesia șt 
Nyassaland pen
tru libertate și in
dependență s-a

accentuat. In același timp gu
vernul rasist al federației în 
frunte cu primul ministru 
Roy 'Welenski, în spatele că
ruia se află monopolurile en
gleze, pune la cale tot felul de 
manevre în vederea permanen
tizării dominației coloniale.

Cu nouă ani în urmă, spe
tind să-și mențină stăpînirea 
în Africa centrală, Marea Bri- 
tanie a înjghebat această fede
rație. Au fost incluse cu forța 
teritoriile: Rhodesia de sud și 
de nord plus Nyassalandul. 
(Suprafața acestor trei țări 
este de 1.263.000 km. p.) Popu
lația africană de aici a văzut 
în această manevră o piedică 
serioasă în calea spre inde
pendență. Sub noua firmă, a 
Federației, monopolurile ex
ploatează pe o scară și mai 
mare bogățiile naturale (cupru, 
fier, cărbune, crom etc.) 
acestor țări.

In „Federație** domnesc ce
le mai sălbatice tinduieli 
siste. Sînt în vigoare peste 

60 de legi rasiale discrimina
torii. „Numai în două din 
cele 20 de hoteluri din Salis
bury, scria ziarul burghez 
vest-german „Suddeutsche Zei- 
tung" au dreptul să locuiască 
și africani. In majoritatea re
staurantelor din oraș ei nu au 
dreptul să intre. Nici un afri
can nu are dreptul să închi
rieze o locuință în noile car
tiere*. Fără nici un fel de ju
decată, sub cele mai stranii 
motive africanii sînt arestați și 
întemnițați sau deportați în 
lagăre de concentrare.

Unei atare politici de cruntă 
asuprire, populația africană îi 
opune o dîrză rezistență. în
cercările Marii Britanii de a-și 
consolida dominația în această

ale

ra-

parte a Afrcii nu au sorți de 
izbîndă.

Semnificative pentru situa
ția existentă în federație sînt 
relatările ' - - -
ziarului 
deutsche 
du-se la 
nilor în . ___
scrie : „Sute de albi înarmați 
se găsesc pe acoperișurile ca
mioanelor iar mulțimea nea
gră îi înconjoară ca un inel 
de fier. Se pare că este sufi
cientă o seînteie pentru ca aș
teptarea încordată a mulțimii 
să se termine cu o explozie. 
Negrii și-au pregătit bite și 
pietre. Puștile automate ale 
paznicilor au din belșug re
zerve de gloanțe*. In ultimii 
ani zeci de mii de africani din 
cele trei teritorii care alcătu
iesc federația au demonstrat 
pe străzile orașelor pentru a 
cere independența. Au fost or
ganizate numeroase greve și 
acțiuni care au culminat cu 
răscoala din februarie 1959 din 
Nyassaland.

Lupta hotărîtă a africanilor 
din federația Rhodesia și Nyas
saland a alarmat autoritățile. 
Incercînd să stăvilească aces
te lupte ele recurg la diverse 
manevre. Astfel, au promis a- 
fricanilor „drepturi mai largi". 
Iată, de pildă, cum arată ase
menea „drepturi* : în „noua 
constituție" impusă poporului 
din Rhodesia de sud nu se a- 
cordă celor peste două milioa
ne și jumătate de africani de- 
cit 15 din cele 65 de locuri în 
Adunarea legislativă*. Noua 
constituție, scrie ziarul englez 
„Daily Mirror", consfințește 
dominația albilor lucru cu care 
africanii nu se vor împăca 
niciodată*.

Roy Weienski încearcă acum 
pentru a menține cu orice 
chip federația să desăvârșească 
în Africa crearea unui nou 
stat al terorii rasiste de tipul 
Republicii Sud-Africane. El a 
dizolvat parlamentul și a ho-

corespondentului 
vest-german „Sud- 
Zeitung**. Referin- 

un miting al africa- 
orașul Salisbury, el

tărît organizarea de noi ale
geri. Potrivit actualei legi e- 
lectorale din cei 9.000.000 de 
locuitori ai federației (dintre 
care numai 300.000 de albi) au 
drept de vot — după cum a- 
nunță corespondentul agenției 
Reuter — doar 119.359 per
soane: 103.896 albi, 10.959 afri
cani și 4.504 asiatici și mulatri. 
Desigur că în aceste condiții 
lui Welenski nu-i va fi greu 
să-și asigure realegerea. îm
potriva planului rasiștilor se 
ridică însă cu hotărîre în
treaga populație de culoare.

Conducătorul Partidului Unit 
al Independenței Naționale din 
Rhodesia de nord, Kenneth 
Kaunda, care se află la New 
York pentru a susține cauza 
independenței țării sale în fața 
Comitetului special al O.N.U. 
pentru examinarea aplicării 
Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, a făcut o 
declarație ziariștilor. El a su
bliniat că toate cele opt partide 
politice africane din cele trei 
teritorii care alcătuiesc fede
rația, vor boicota alegerile.

Singura concluzie justă care 
se desprinde din evoluția eve
nimentelor din federația Rho
desia și Nyassalandului este 
aceea că încercările autorită
ților rasiste de a-și perpetua 
dominația în Africa Centrală 
sînt sortite eșecului. Lupta 
hotărîtă a populației africane 
pentru libertate și indepen
dență va triumfa inevitabil. 
Și ultimele temnițe coloniale 
se vor prăbuși.

GH. PURCĂREA

Un nou 
Congo ?

Teatrul pentru tineret și copii, 
str. Dobrogeanu Gherea

— vineri 20, ora 19,30; CIO-CIO- 
SAN — simbătă 21, ora 19,30 ; 
SPĂRGĂTORUL DE NUCI — du
minică 22, ora 11 ; TOSCA — 
duminică 22, ora 19,30.

Sala Palatului R.P.R.
OAMENI ȘI UMBRE — miercuri 

18, ora 19,30 (spectacol prezentat 
de Teatrul Muncitoresc C.F.R.). 
TRAVIATA — joi 19, ora 1930 
(spectacol prezentat de Teatrul de 
Operă și Balet al R.P.R.); COPIII 
SOARELUI — sîmbătă 21, ora 
19,30 (spectacol prezentat de Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra”) ; 
CONCERT DE MUZICA POPU
LARA ROMINEASCA dat de or
chestra „BARBU LAUTARU”. Di
rijor N. Stănescu, pentru munci
torii și tehnicienii Uzinelor „2? 
August” și Uzinelor 
mic și petrolifer — 
ora 20.

Teatrul de Stat de Operetă
VĂDUVĂ VESELA — marți 17, 

ora 19,30; ROSEMARIE — mier
curi 18, vineri 20, duminică 22, 
ora 22,22 .
TEI — joi 19, ora 19,30; VIȚE- 
LUȘUL ȚARC AT — simbătă 21, 
ora 19,30; LYSISTRATA — dumi
nică 22, ora 10,30.

CRED IN TINE — marți 17, vi
neri 20, ora 19,30 duminică 22, ora 
10; TACHE, IANKE și CADIR — 
miercuri 18, simbătă 21, ora 
19,30, duminică 22, ora 15 ; COS- 
TACHE ȘT VIAȚA INTERIOARA 
(premieră) — joi 19, duminică 22, 
ora 19,30.

19,30; ELIXIRUL DRAGOS-

r „23 
de utilaj chi- 
duminică 22,

și Balet alTeatrul de Operă
R.P.R.

RUSALKA — marți 17,
19,30 ; OEDIP — miercuri 18, 
19,30; COPPELLIA — joi 19, 
19,30; LALSIZr.L’L 22’"

Teatrul Național „1. L. Caiagiale", 
sala Comedia

MACBETH — marți 17, vineri 
20, ora 19,30 ; ANNA KARENINA
— miercuri 18, ora 19,30 ; RE
GELE LEAR — joi 19, ora 19,30; 
APUS DE SOARE — simbătă 21, 
ora 15; POVESTE DIN IRKUTSK
— simbătă 21, ora 19,30; DISCI
POLUL DIAVOLULUI — dumini
că 22, ora 10; PIAȚA ANCORE
LOR •
TREIA, 
22, ora

Teatrul „C. 1. Nottara", 
sala Magheru,

CIOCIRLIA — marți 17, vineri 
20, ora 19,30; ANTONIU ȘI CLE
OPATRA — miercuri 18, ora 19,30, 
duminică 22, ora 10; VLAICU 

VODĂ — joi 19, ora 19,30; CIND 
ÎNFLORESC MIGDALII — sîmbă- 

PYGMALION — 
15,30; DE PAR- 

—■ duminică

tă 21, ora 1930; 
duminică 22, ora 
TEA CEALALTA 
ora 19,30.

Teatrul „C.
sala Studio

1. Nottara",

17,
ora

duminică 22, ora 15; A
PATETICA — duminică 

19,30.
ora 
ora 

_________ . ora 
BĂRBIERUL DIN SEVILLA

Teatrul Național „1. L. Caragiale", 
sala Studio

BOLNAVUL ÎNCHIPUIT — marți

BĂIEȚII VESELI — marți 
joi 19, ora 20, duminică 22, 
16 și 20; SCANDALOASA LEGĂ
TURĂ DINTRE DOMNUL KET
TLE ȘI DOAMNA MOON — 
miercuri 18, vineri 20, ora 20, du
minică 22, ora 10,30; CINTA PRI
VIGHETORILE — sîmbătă 21, 
ora 20.

Teatrul Regional București, 
șos. Ștefan cel Mare 34,

IAȘII-N CARNAVAL ȘI MILLO 
DIRECTOR — joi 19, duminică 
22, ora 20; ÎNDRĂZNEALA —

BAIATUL DIN BANCA A 
DOUA —• marți 17, vineri 20, ora 
17, duminică 22, ora 10; EMIL ȘI 
DETECTIVII — miercuri 18, sîm- 
bătă 21, ora 17 ; 2 LA ARITME
TICA — joi 19, duminică 22, 
ora 17.

CINEMATOGRAFE

15 Aprilie 1962
Bătălie în marș (ambele 

serii): Patria, I. C. Frimu, 
Miorița, Volga, G. Coșbuc; 
Expresul de seară: Republica, 
E. Pavel; Profesiunea doamnei 
Warren: București, Gh. Doja, 
Alex. Sahia; După doi iepuri: 
Magheru, Lumina, 1 Mai, 23 
August; Experiența primej
dioasă: V. Alecsandrî; In noap
tea de ajun: Flacăra, Olga 
Bancic, B. Delavrancea; Arme 
și porumbei: Maxim Gorki, 
Luceafărul; Procesul maimu
țelor: Central, Moșilor; Ceta
tea Harramzamin: Victoria;

Nu e loc pentru animale săl
batice: Timpuri Noi; Program 
pentru copii (dimineața) — 
Program special pentru tine
ret (după amiază): 13 Septem
brie ; Raidul vărgat: Tinere
tului; Cîntecul întrerupt: în
frățirea între popoare, Liber
tății ; Bădăranii: Cultural; 
Cavalerii teutoni: Alex. Po
pov; Artistul: 8 Martie; Nu t© 
lăsa niciodată: Grivița; Stră
zile) au amintiri: 8 Mai; Gar
dianul: V. Roaită; Puștiul: U- 
nirea, T. Vladimirescu, Popu
lar, Floreasca; Perle negre: 
Munca; N. S. Hrușciov: Arta; 
Casa surprizelor: Donca Si- 
mo; Vizita președintelui: 16 
Februarie; Program special 
pentru tineret: M. Eminescu; 
Pace noului venit: C-tin Da
vid, I. Pintilie; Mizerabilii 
(ambele serii): N. Bălcescu ; 
Umbre albe: Drumul Serii.

In „Orășelul studenților" cum este denumit pe bună dreptate Com
plexul social înălțat la București, peste drum de Uzina Grozăvești, 
întîlnești alături de tineri -omîni,numeroși tineri din cele mai în
depărtate fări de pe glob, printre care și din Africa venifi să stu
dieze în R. P. Romînă, In foto : Tînărul Mbei Jean-Marc venit de 
curînd din Camerun se bucură de ajutorul prietenesc al colegului 

său Victor Starcov.
Foto: AGERPRES

După aproape două săptămîni 
de încercări infructuoase de 
a-și începe activitatea în 

Ruanda Urundi, Comisia O.N.U. 
pentru stabilirea viitorului acestui 
teritoriu sub tutelă și-a început, 
în sfîrșit, activitatea pe „teren 
neutru" în capitala Etiopiei.

Valul mișcării naționale de eli
berare care mătură regimul co
lonialist din Africa a atins și 
această colonie belgiană „uitată". 
In urma rezoluției Adunării Ge
nerale eu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoare
lor coloniale. Ruanda Urundi ur
mează să-și obțină independența 
în vara acestui an. Data concretă 
a proclamării acesteia va fi sta
bilită la sesiunea Adunării Gene
rale O.N.U. care va avea loc în 
luna iunie, după ce Comisia 
O.N.U. care își desfășoară lucră
rile la Addis Abeba îi va pre
zenta raportul său.

Conform hotărîrii Adunării Ge
nerale, administrația colonială bel
giană trebuie să transfere, nu mai 
tîrziu de 3Q aprilie, autorităților 
din Ruanda Urundi împuternicirile 
asupra treburilor interne ale tării.

Dar după cum reiese din știrile 
apărute în presă această transfe
rare este sabotată de colonialiști. 
Unele organe de presă din străi
nătate califică manevrele colonia
liștilor din Ruanda Urundi, în a- 
cest moment de răspundere în 
ajunul obținerii de către ea a in
dependenței, drept o încercare de 
a o transforma într-un nou Congo. 
In mod formal Ruanda Urundi se 
află în prezent sub tutela O.N.U. 
care este exercitată de autorită
țile belgiene. Colonialiștii consi
deră că, în urma proclamării in
dependenței, controlul O.N.U. a- 
supra teritoriului Ruanda Urundi 
va fi înlăturat, iar administrația 
belgiană și trupele de pe acest 
teritoriu vor rămîne. Desigur a- 
ceasta nu va fi o independență 
reală. t

22,



din viața și lupta tinerntnlni lumii
La deschiderea Congresului 

Comsomolului
a 16 aprilie te des
chide la Moscova cel 
de-al XlV-lea Con
gres al Uniunii Tine
retului Comunist Le
ninist al Uniunii So
vietice, organizație 

care numără astăzi aproape 20 de 
milioane de tineri.

Delegații la Congres — tineri 
muncitori, colhoznici, studenți, oa
meni de știință și cultură — vor 
sosi în Capitală din diferitele re
giuni alo țării noastre, pentru a 
face bilanțul activității lor din ul
timii patru ani, pentru a rezolva 
important© probleme ale vieții or
ganizației, pentru a dezbate sar
cinile ei ulterioare.

„Actuala generație de oameni 
sovietici va trăi în comunism I — 
proclamă solemn Programul Partidu
lui Comunist adoptat la cel de-al 
XXII-lea Congres. în îndeplinirea 
acestei sarcini istorice, un rol în
semnat îi revine Comsomolului.

Noi nu avem alte feluri, decît țe
lurile partidului nostru, noi luptăm 
cu înflăcărare pentru înfăptuirea 
tuturor măsurilor partidului și gu
vernului fiind că ele corespund in
tereselor și năzuințelor tineretului.

Poporul nostru construiește o 
viață mai bună. Comunismul este 
societatea plină de bucurii, lumi
noasă în care vor domni Pacea, 
Munca, Libertatea, Egalitatea, Fra
ternitatea și Fericirea. Iar ceea ce 
creăm cu mîinile noastre este pen
tru noi de două ori mai scump, 
de două ori mai valoros.

Luînd cuvîntul la Congresul al 
lll-lea al Comsomolului din 1920, 
cînd tînăra Republică Sovietică îm
plinise abia trei ani, Vladimir llici 
Lenin a spus : „A fi membru al 
Uniunii Tineretului înseamnă a 
face în așa fel, îneît să închini 
munca fa, forțele tale, cauzei co
mune. lată în ce constă educația 
comunistă. Numai prinfr-o astfel 
de muncă, tinerii și tinerele devin 
comuniști adevărafi".

Istoria Comsomolului 
este istoria furtunoasă 
tineretului sovietic, cu
mînă, sub conducerea partidului, 
pentru stîrpirea contrarevoluției. 
Este istoria mobilizării tinerei ge
nerații sovietice la lupta pentru 
industrializarea socialistă, pentru 
colectivizarea agriculturii. Este 
istoria scrisă cu sîngele miilor și 
zecilor de mii de tineri eroi ai 
Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei. Este istoria de aur a luptei 
tineretului sovietic pentru con
struirea comunismului ce se des
fășoară în zilele noastre. Aproxi
mativ două milioane de tineri vo-

leninist 
a luptei 
arma în

Noi

In statul Connecticut (S.U.A.) a vuf loc recent o demonstrație 
pentru pace. Fotografia de mai sus înfățișează un aspect din 
timpul acestei demonstrații împotriva căreia poliția a intervenit CU 

brutalitate încercînd să împrăștie pe manifesfanți

Situația
DAMASC 14 (Agerpres). - 

Postul de radio Damasc a a- 
nunțat că la 13 aprilie, la ce
rerea Comandamentului su
prem al armatei, Nazem El 
Kudsi și-a reluat funcția de 
președinte al Republicii Arabe 
Siria.

După cum se știe, la 28 mar
tie, după preluarea puterii de 
către armată, Nazem El Kudsi, 
împreună cu alți membri ai 
fostului guvern sirian se re- 
trăseseră din viața politică. In 
urma tratativelor care au avut 
loc ulterior s-a ajuns în cele 
din urmă la hotărîrea de a i

Demisia 
guvernului 

francez
PARIS 14 (Agerpres). - După 

cum relatează agenția France 
Presse, sîmbătă după-amiază a 
avut loc o ședință extraordinară 
a Consiliului de Miniștri fran
cez în cursul căreia primul mi
nistru, Michel Debre a prezentat 
președintelui Republicii demisia 
guvernului său.

Această nouă schimbare de 
guvern a constituit după refe
rendumul de la 8 aprilie su
biectul principal al discuțiilor 
observatorilor politici francezi. 
Ei fao legătura între actuala re
maniere guvernamentală și „în
ceperea unei noi etape” in poli
tica oficială care prevede rezol
varea unor probleme cum sînt, 
crearea faimoasei „forțe atomi
ce de șoc”, înjghebarea unui 
bloc politic militar vest-euro- 
pean etc.

Tot în cursul după-amiezii de 
sîmbătă, președintele de Gaulle 
l-a însărcinat pe Georges Porn* 
pidou, director general al Băn
cii Rothschild, cu formarea nou
lui guvern. Cercurile politice 
franceze consideră că prin in
stalarea noului guvern se urmă
rește intensificarea influenței 
marelui capital în viața politică 
franceză.

valorifi- 
pe 

nor-
au

lunfari au plecat la 
carea pămînturilor înțelenite, 
șantierele din estul și 
dul țării. Comsomoliștii 
participat în ultimii ani la cons
truirea a 39 furnale și cuptoare 
Martin, 29 laminoare și secții de 
laminat, 30 uzine chimice, 450 de 
întreprinderi pentru elemente pre
fabricate și construcții de beton 
armat. Ei și-au adus aportul la da
rea în funcțiune a 40 de mine de 

De L. Karpintki, secretar
al C. C. al U. T. C. L. al U. R. S. S.

cărbuni, la construirea și electri
ficarea a peste 14.000 kilometri 
cale ferată. Comsomoliștii partici
pă actualmente la construirea a 
155 de mari obiective industriale 
printre care hidrocentrala de la 
Bratsk pe Angara, Uzina metalur
gică din Siberia de vest din re
giunea Kemerovo, întreprinderile 
de extracție de diamante din la- 
kutia ; ei lucrează la conducta de 
petrol Omsk—Irkutsk, la electrifi
carea căii ferate Moscova—Extre
mul Orient etc.

însemnate sînt și succesele ob
ținute de tineretul de la sate. Ti
nerii colhoznici din Ucraina, R.S.S. 
Moldovenească, Caucazul de Nord, 
Tataria și alte regiuni ale țării 
și-au adus contribuția la obținerea 
a 50—70 kintale boabe și 800- 
1.000 kintale masă verde de po
rumb la hectar.

Titlul de comsomolisf este un 
titlu de onoare în țara noastră. 
Cosmonauții sovietici, luri Gaga
rin și Gherman Titov, au crescut 
și ei în rîndurile Comsomolului. 
Fiind încă adolescenți, ei au intrat 

această organizație, au învățat, în

upă cum au relatat la o con
ferință de presă reprezen
tanții Comitetului interna

tional de pregătire a celui de-al 
Vlll-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților pentru pace 
și prietenie, care va avea loc în 
vara anului 1962 la Helsinki, la 
această mare sărbătoare a tinere
tului lumii vor participa aproxi
mativ 12.000—15.000 de tineri și 
tinere din peste 100 de fări.

In aproximativ 60 de fări

se cere 
■funcția

lui Kudsi să-și reia 
t__ r._ de președinte și de a
se alcătui un guvern civil.

în declarația făcută la pos
tul de radio Damasc, Kerim 
Zahreddin, comandantul su
prem al armatei siriene, a a- 
rătat că restabilirea regimu
lui constituțional și democra
tic este „o necesitate absolută 
pentru realizarea stabilității in 
țară“. „Armata și poporul si
rian, a declarat el, își exprimă 
deplina încredere în actualul 
președinte al țării. Armata se 
va ține deoparte de la viața 
politică a țării. Toate unitățile 
militare se vor întoarce în ca
zărmi, consacrindu-se de acum 
încolo misiunii de a apăra in
tegritatea teritorială a țării".

Kerim Zahreddin a definit 
ca obiective importante care 
se pun în fața Siriei „reali
zarea unității trainice a po
porului, dreptatea socială, a- 
părarea cuceririlor muncitori
lor și țăranilor, asigurarea li
bertăților cetățenești". El a fă
cut cunoscut că toți politicienii 
vinovați de corupție vor fi de
feriți justiției.

ROMA. — în prezența pre
ședintelui Italiei, Giovanni 
Gronchi și a altor personalități 
oficiale italiene și străine a 
avut loc la Milano deschi
derea celui de-al 40-lea Tîrg 
internațional de la Milano. Din 
partea Republicii Populare 
Romîne au participat Pompiliu 
Macovei, ministrul R. P. Ro
mîne la Roma și membri ai 
reprezentanței comerciale ro
mîne in Italia.

R. P. Romînă este prezentă 
la Tîrgul de la Milano cu un 
oficiu de informații comer
ciale.

japoneză 
de infor- 
fotografii 

R. P. Ro-

TOKIO. — Presa 
a publicat o serie 
mâții, articole și 
despre participarea 
mine la Tîrgul Internațional 
de mostre de la Osaka, rele- 

s-au ocupat de artă și literatură, 
muzică și sport. Ei, ca și milioa
ne de alfi tineri de vîrsta lor 
și-au însușit cele mai înalte cali
tăți ale unui om nou. Tinerii și 
tinerele sovietice își găsesc cea 
mai deplină fericire în muncă, în 
susținuta activitate socială.

Partidul acordă o grijă deose
bita creșterii și educării tinerei 
generații. Sub conducerea partidu
lui, ca ajutor al partidului, Com- 

la îndeplinirea 
de cel de al 
al P.C.U.S. în 
tuturor oame-

somolul contribuie 
sarcinilor trasate 
XXII-lea Congres 
domeniul educării 
nilor sovietici la nivelul cerințelor 
epocii construirii comunismului. 
Comsomolul militează pentru edu
carea tinerilor în spiritul unei 
înalte principialități și al devota
mentului fată de comunism, al a- 
fitudinii comuniste fată de mun
că și de avutul obștesc, pentru 
dezvoltarea multilaterală armo
nioasă a personalității tinerilor, 
crearea unei adevărate bogății 
de cultură spirituală la toți tinerii.

Orînduirea sovietică oferă tine
retului minunate condifii de viată, 
de creație : dreptul la 
că și odihnă, învăfămînful 
tuit. Tineretul se bucură de o de
plină libertate politică și de cele 
mai largi drepturi sociale. împre
ună cu întregul popor, tinerii și ti
nerele sînt adevărații stăpini ai 
țării lor. Este suficient să se ara
te că 400.000 de tineri sînt aleși 
în Sovietele de deputați ai oame
nilor muncii — organe ale puterii 
de stat. Sute de mii de tineri spe- 

mun- 
gra-

ti-

participă milioane de ti- 
In curînd vor avea loc a-

fost create comitete naționale In 
vederea festivalului, iar în nu
meroase țări pregătirile sînt efec
tuate de mari organizații de 
neret și studenți. La aceste pre
gătiri 
neri.
proximativ 20 de festivaluri națio
nale și regionale.

La cel de-al Vlll-lea Festival 
mondial, în afară de organizațiile 
și țările care au participat la 
Festivalul de la Viena, vor fi re
prezentate numeroase țări și or
ganizații noi, în special organiza
ții de tineret din Asia, Africa și 
America Latină. La organizarea 
festivalului participă numeroase 
organizații internat tonale, p'-*-e 
care UH.ES.CO.

După cum s-a w©*' ** «* la cor- 
ferința de presă, a fost e*:yf 
programul festivalului, au fost 
soluționate numeroase prcb'e—e 
practice lega*e de organizarea 
acestuia.

ciocniri între poliție

studenți la Atena
(Agerpres). —LaATENA 14

13 aprilie, în ciuda interdicției 
poliției, studenții de la Uni
versitatea din Atena, cărora 
li s-au alăturat colegii lor din 
alte instituții de învâțâniint 
superior, au organizat o de
monstrație de strada in semn 
de protest împotriva represiu
nilor antistudențești sâvîrșite 
de poliție în urmă cu două 
zile. Studenții atenieni și-au 
exprimat de asemenea protes
tul față de hotărîrea condu
cerii Universității din Atena 
care, pentru a fi pe placul 
autorităților, a închis Univer
sitatea pe timp de o lună.

Demonstranții au străbătut 
străzile Atenei scandînd: 
„Trăiască democrația !“, „Jos 
fasciștii I”, „Cerem dreptate !". 
„Să se pună capăt vărsărilor 
de sîngeEi au fost atacați 
de poliție care a făcut uz de 
bastoane de cauciuc. Timp de 
patru ore în centrul Atenei 
au avut loc ciocniri între po
liție și studenți. Numeroși stu
denți au fost răniți sau mal
tratați, iar aproximativ 100 
de studenți au fost arestați, 
împotriva manifestanților au 
fost mobilizați 3.500 de poli
țiști dintre care mulți au fost 
aduși din Pireu. Ziarul „Athi- 
naiki“ scrie că Direcția poli
ției din Atena a dat ordin „să 
nu se facă economie" de gre
nade cu gaze lacrimogene 
pentru împrăștierea studen
ților.

ATENA 14 (A ger preș). — 
TASS transmite : 80 de studenți 
răniți, dintre care 14 grav, 250 
de arestați —» iată bilanțul re-

pp xcurtTUli4777iPp scurt
vînd dezvoltarea rapidă și 
multilaterală a economiei și 
comerțului exterior al R. P. 
Romîne, precum și dezvolta
rea continuă a comerțului ro- 
mîno-japonez.

La 12 aprilie în cadrul bi
roului de informații comer
ciale al R. P. Romîne la Tîr
gul de la Osaka a avut loc o 
conferință de presă televizată 
la care au luat parte un mare 
număr de ziariști

HELSINKI. — In seara zilei 
de 13 aprilie președintele Re
publicii Finlandeze, Urho 
Kekkonen, a aprobat lista 
noului guvern finlandez în 
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cialiști conduc sectoare de produc
ție, întreprinderi, colhozuri, sovho
zuri.

Ridicarea necontenită a nivelu
lui de trai, înfăptuită în țara noas
tră, influențează favorabil situația 
tineretului. Astăzi, în comparație 
cu anul 1952, veniturile reale ale 
muncitorilor au crescut mai bine 
decît o dată și jumătate, ale ță
ranilor de 1,7 ori ; în întreprin
deri a fost introdusă ziua de mun
că redusă, se înfăptuiește desfiin
țarea impozitelor pe salariile mun
citorilor și funcționarilor ; propor
ții grandioase a căpătat construc
ția de locuințe, zeci de mii de ti
neri se mută anual în case noi, 
bine amenajate.

în fața tineretului nostru sînt 
deschise toate drumurile : în mun
că și știință, în artă și sport. Ti
neretul sovietic este plin de viață, 
pătruns de încredere în ziua de 
mîine, îndrăgește munca, știe ce 
vrea, nu se teme de nici un fel 
de greutăți.

„Partidul consideră tineretul 
drept o forță constructivă, crea
toare în lupta poporului sovietic 
pentru comunism". — se spune 
în Programul partidului, adoptat la 
Congresul al XXII-lea.

Bine a exprimat gînduri le tine
rilor și tinerelor sovietici Nikolai 
Artamonov, 
grad :

— „Viața 
ea, pînă la 
este dat să 
triei, oamenilor... Nu pot proceda 
altfel. Numai in acest fel trăiesc, 
sper, mă bucur. Numai în acest 
fel știu să-mi găsesc fericirea. Do
rința mea de a fi astfel nu poete 
fi înfrîntă de nimic. Chezășia a- 
cestui lucru este măreția ideilor 
comuniste, principialitatea cetățe
nească, conștiința de muncitor".

betonul din Vo!g>-

mea, ase cum es*e 
ultima clipă cît îmi 
trăiesc, aparține pa-

întilnirl 
alt reprezentanților

tineretului studențesc
din franța $i Algeria

anunță ziarulupă cum
„L’Humanite", între 28 si 
31 martie a avut loc la 

Tunis o întîlnire între reprezen
tanții tineretului studențesc din 
Franța și Algeria, urmată la 10 
aprilie de o nouă întrevedere la 
Lausanne a celor două delegații. 
In cursul celor două întîlniri. 
reprezentanții studenților fran
cezi și algerieni au luat în dis
cuție o serie de probleme Legate 
de încheierea războiului in Al
geria, precum și de relațiile din
tre ei pe viitor. La 13 aprilie, 
ziarul J.’Bsnaite' a publicat 
declarația cemnâ c l'aiuu 
\ețiamole a Studenților din 
Franța «■ a Uniunii Generale a 
Studenților Musulmani din Al
geria, in legătură cu acesta în
tîlniri.

Lztat de presa al evenimentelor 
singeroase care au avut loc la 
Atena in ziua de 13 aprilie.

Represiunile sălbatice ale po
liției împotriva tineretului au 
provocat indignarea opiniei pu
blice grecești, constituind obiec
tul unor dezbateri furtunoase în 
parlamentul grec la 13 aprilie.

Opoziția a cerut demisia gu
vernului, subliniind răspunderea 
ce-i revine pentru samavolniciile 
comise de poliție. Conducătorul 
fracțiunii parlamentare al E.D.A., 
lliu, a subliniat că autoritățile 
au răspuns năzuințelor tineretu
lui de a învăța, de a-și asigura 
de lucru iupi absolvirea insti
tuțiilor de invățimint superior, 
grijii tineretului pentru viitorul 
său, pentru destinele democra
ției, prin represiunile împotriva 
studenților care s-au pronunțat 
în apărarea intereselor lor vi
tale.

Atacul barbar al poliției îm
potriva studenților, a declarat 
Papandreu, liderul blocului bur
ghez de opoziție „Uniunea de 
centru”, constituie o dovadă în 
plus că „actualul guvern încalcă 
constituția fi drepturile demo
cratice ale cetățenilor greci... In 
Grecia există ți acționează un 
stat polițienesc".

Comitetul executiv al asocia
țiilor studențești de la Universi
tatea din Atena a publicat o de
clarație în care protestează îm
potriva „orgiei sîngeroase, a sa
mavolniciilor și violenței” dez
lănțuită de poliție împotriva stu
denților și cheamă tineretul să 
continue lupta pentru satisface
rea revendicărilor sale, pentru 
libertate și democrație în țară.

f run te ca Ahti Karialainen 
(agrarian). Din noul guvern 
de coaliție fac parte cinci mi
niștri agrarieni, doi din 
partea partidului popular fin
landez, doi din partea partidu
lui popular suedez și trei con
servatori.

MOSCOVA. — Acad. Miron 
Nicolescu, care se află 
Moscova, a făcut o serie 
expuneri de specialitate 
fața matematicienilor de
Universitatea de stat „Lomo- 
nosov‘“. El va face de aseme
nea expuneri la Universită
țile din Leningrad șl Tbilisi.

la 
de 
în 
la
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Chemările C.C. al P.C.U.S. 
în cinstea sărbătorii 

de 1 Mai 1962
MOSCOVA 14 (Agerpres).
—TASS transmite : C.C. al 

P.C.U.S. a dat publicității che
mările în cinstea sărbătorii de 
1 Mai 1962.

Una din primele chemări 
conține cuvinte de salut în 
cinstea păcii și prieteniei din
tre popoare.

C.C. al P.C.U.S. cheamă pe 
oamenii muncii din Uniunea 
Sovietică : „Toate forțele 
pentru înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S., a măre
țului program de construire a 
societății comuniste ! înainte, 
spre victoria comunismului!“

„Trăiască marxism-leninis- 
mul — măreață învățătură 
revoluționară, puternică armă 
ideologică a oamenilor muncii 
din întreaga lume !“ — se 
spune într-una din chemări.

In chemări se sublinia
ză că popoarele reprezintă 
forța hotărîtoare în luDta pen
tru pace, ele cuprind un apel 
la vigilență, la demascarea 
ațîțătorilor la război imperia
list: — dușmani ai omenirii, 
la lupta activă și hotărîtă 
pentru dezarmarea generală 
și totală, împotriva înzestră
rii revanșarzilor germani cu 
arme rachetă și nucleare. 
„Cereți încheierea cît mai 
grabnică a Tratatului de pace 
german și transformarea Ber
linului occidental în oraș li
ber. demilitarizat !“

Chemările conțin cuvinte de 
salut în cinstea sistemului 
mondial socialist și adresează 
un salut frățesc oamenilor 
muncii din Albania, Bulgaria, 
Cehoslovacia, China, R.P.D. 
Coreeană, R. D. Germană, 
Mongolia, Polonia, Romînia, 
Ungaria, R. D. Vietnam.

„Un salut frățesc oameni
lor muncii din Republica 
Populară Romînă care con
struiesc socialismul ! Trăiască

S. U. A. nu au nici o justificare 
pentru efectuarea experiențelor nucleare

GtNEVA 14 — De la trimi
sul special Agerpres, N. Pui- 
cea : Discuțiile desfășurate in 
cursul acestei sâptămîni in 
Comitetul celor 18 state pen
tru dezarmare au situat pe 
prim plan problema experien
țelor nucleare.

In cursul ședințelor Comi
tetului celor 18 state pentru 
dezarmare, puterile occiden
tale au repetat la nesfîrșit o 
serie de „argumente" inven
tate și inconsistente, respinse 
atît de fapte cît și de afirma
țiile specialiștilor, în legătură 
cu necesitatea reluării expe
riențelor nucleare în atmosfe
ră de către S.U.A. Insistențele 
puterilor occidentale asupra 
acceptării punctului lor de ve
dere, ca alternativă a reluării 
acestor experiențe de către 
ele, au culminat prin mesajul 
comun adresat de Kennedy și 
Macmillan președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, în care se cere 
Uniunii Sovietice în termeni 
ultimativi crearea de posturi 
internaționale de control pe 
teritoriul sovietic, cerere des
pre care se știe că este abso
lut inacceptabilă.

Cererile puterilor occiden
tale de a se crea posturi de 
control pe teritoriul U.R.S.S. 
urmăresc să arunce praf în 
ochii opiniei publice. „La drept 
vorbind", se spune în mesajul 
de răspuns adresat de N. S. 
Hrușciov lui Macmillan, sînt 
convins că guvernele S.U.A. și 
Marii Britanii nici nu speră ca 
pretențiile lor să fie acceptate.

Mesajul președintelui Tito
BELGRAD 14 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția Ta- 
niug, I. Broz Tito, președintele 
R.P.F. Iugoslavia, a adresat pre
ședintelui Adunării Generale a
O.N.U., secretarului general pro
vizoriu al O.N.U. și Comitetului 
celor 18 state de la Geneva un 
mesaj în care arată că este de 
datoria tuturor guvernelor să 
depună noi eforturi energice 
avînd ca scop să înlăture peri
colul care amenință întreaga o- 
menire iubitoare de pace ca ur-

LONDRA. — La Londra a 
fost anunțată apropiata vizi
tă, Ia sfîrșitul acestei luni, a 
primului ministru Macmillan 
în S.U.A. Potrivit comunica
tului oficial, Macmillan va I 
discuta cu Kennedy problema 
Berlinului și alte probleme 
internaționale.

CARACAS. — După cum 
transmite corespondentul din 
Caracas al agenției Reuter, în 
capitala Venezuelei continuă 
demonstrațiile antiguverna
mentale. La 12 aprilie — rela
tează agenția — demonstranții 
au paralizat circulația la prin
cipalele intersecții ale capita
lei, după ce au incendiat un 
autobuz și mai multe automo
bile. 

prietenia și colaborarea veș- j 
nică, de nezdruncinat dintre 
popoarele sovietic și romîn!“ 
— se spune într-una din che
mări.

Un salut frățesc este adre
sat, de asemenea, eroicului 
popor al Cubei.

O altă chemare se referă la 
dezvoltarea și întărirea prie
teniei și colaborării dintre 
popoarele sovietic și iugoslav 
în interesul luptei pentru pace 
și socialism.

Sînt adresate cuvinte calde 
de salut popoarelor Indiei, In
doneziei, Laosului, Birmaniei, 
popoarelor țărilor arabe, cu
rajosului popor algerian, po
poarelor statelor africane, ale 
Americii Latine și altor po
poare.

Toți oamenii sovietici sînt 
chemați să muncească cu per
severență pentru a repurta 
într-un timp cît mai scurt vic
torii în întrecerea economică 
pașnică cu capitalismul.

în chemări se proclamă : 
„Glorie oamenilor de știință, 
proiectanților, inginerilor, teh
nicienilor și muncitorilor so
vietici care au asigurat pri
mele zboruri triumfale din 
istorie ale cosmonauților so
vietici la bordul puternicilor 
nave cosmice în jurul globu
lui ! Glorie eroicilor cosmo- 
nauți sovietici !“

Chemările finale ale C.C. al
P.C.U.S. sînt consacrate întă
ririi unității indestructibile 
dintre partid și popor — izvo
rul forței și invincibilității 
orînduirii socialiste, chezășia 
noilor succese în construirea 
comunismului.

„Trăiască comunismul care 
instaurează pe pămînt Pacea, 
Munca, Libertatea, Egalitatea, 
Frăția și Fericirea tuturor po
poarelor !“ — se spune în în
cheierea chemărilor C.C. al 
P.C.U.S.

Ele au nevoie numai să se a- 
firme in fața opiniei publice, 
să creeze impresia că sînt 
preocupate de lichidarea în
cordării, de consolidarea în
crederii".

Au reușit ele însă aceasta ? 
Nici pe departe. Protestul opi
niei publice mondiale se ma
nifestă cu vigoare. S.U.A., 
scrie ziarul „Egyptian Mail", 
„nu au nici un fel de justifi
care pentru efectuarea seriei 
de experiențe nucleare pro
iectate în regiunea insulei 
Christmas și în zona centrală 
a Pacificului". Grimond, lide
rul Partidului liberal din An
glia, într-o cuvîntare recentă 
își exprima regretul că „Occi
dentul a găsit cu cale să ame
nințe pe ruși cu noi experiențe 
nucleare, în cazul că ei nu vor 
face concesii".

Dezbaterile Comitetului din 
această săptămînă au relevat 
încă un fapt semnificativ. Ță
rile neutre, împreună cu ță
rile socialiste s-au manifestat 
deschis împotriva oricăror ex
periențe cu arma nucleară. 
Chiar o țară a blocului 
N.A.T.O., Canada, care de re
gulă sprijină poziția S.U.A. la 
tratativele de dezarmare de la 
Geneva, s-a pronunțat împo
triva experiențelor americane.

Reluarea experiențelor nu
cleare în atmosferă de către 
S.U.A. mai poate avea încă un 
aspect deosebit de important. 
Această măsură care consti
tuie o nouă expresie a unei 
orientări agresive în proble
mele internaționale poate da

mare a reluării experiențelor 
nucleare. Nu se poate tolera, se 
subliniază în mesaj, ca din cau
za divergențelor în problema 
inspecției, încercările de a se ob
ține un acord cu privire la în
cetarea definitivă a tuturor ex
periențelor cu arma nucleară să 
se soldeze cu un eșec. Aceasta 
este cu atît mai just cu cît este 
absolut limpede că la actualul 
nivel de dezvoltare a științei și 
dacă ambele părți o doresc, a- 
ceastă problemă concretă poate 
fi soluționată relativ ușor.

Informația despre noile serii 
de experiențe nucleare îngri
jorează profund întreaga lume. 
Reluarea acestor experiențe ar 
însemna de fapt ignorarea opi
niei publice mondiale, scrie I. B. 
Tito, subliniind, printre altele, 
că noile explozii nucleare sînt 
de natură să accentueze și mai 
mult pericolul pentru pace și 
securitate, să înăsprească războ
iul rece.

Necesitatea imperioasă de a 
se adopta o hotărîre radicală și 
definitivă în problema încetării 
experiențelor este cu atît mai 
mare astăzi, cînd au apărut noi 
speranțe și o nouă bază în abor
darea problemei dezarmării, cînd 
necesitatea de a se îmbunătăți 
relațiile internaționale reclamă 
abținerea de la orice acțiune 
care ar putea îngreuna tratati
vele și agrava și mai mult si
tuația internațională.

Eroi ai Uniunii Sovietice în mij locul elevilor de la școala Bon- 
diuj din R.S.S. Autonomă Tatară.

Opinia publică cere S. U. A. 
să nu reînceapă experiențele 

nucleare în atmosferă
OTTAWA 14 (Agerpres). — 

Tot mai mulți canadieni își 
dau seama de pericolul pe 
care îl reprezintă politica gu
vernului de la Washington, 
care urmărește accelerarea 
continuă a cursei înarmărilor. 
Tocmai de aceea ei se pro
nunță cu atîta fermitate îm
potriva hotărîrii Statelor 
Unite de a relua experiențele 
nucleare în atmosferă.

Recent a avut loc la Mon
treal o impresionantă de
monstrație. Participanții, oa
meni de diferite vîrste, profe
siuni și convingeri, purtau 
pancarte pe care era scrisă 
cererea ca Statele Unite să 
renunțe la hotărîrea primej
dioasă de a relua experiențele 
nucleare în atmosferă.

Intr-o scrisoare adresată de 
demonstranți președintelui 
Kennedy se declară : „Relua
rea experiențelor nucleare în 

o lovitură Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare, ea 
constituie o cale de torpilare 
premeditată a întregii confe
rințe pentru dezarmare de la 
Geneva. De aceea, opinia pu
blică cere cu fermitate să fie 
ascultat glasul rațiunii. Ea 
sprijină cu căldură cuvintele 
mesajului lui N. S. Hrușciov : 
„Să ne încordăm eforturile, să 
apreciem just condițiile și ra
portul de forțe statornicit în 
lume, să dăm dovadă de înțe
lepciune de stat, dacă se poate 
spune așa, pentru a găsi solu
ția justă a problemelor ce ne 
stau în față".

Ce arată
Săptămînalul englez „New 

Statesman" publică artico
lul ziaristului american 

Stone consacrat problemei 
controlului asupra încetării expe
riențelor cu arma nucleară. Stone 
arată că rapoartele serviciului a- 
merican al inspeefiei de litoral și 
geodezice care confin observafii 
asupra exploziilor nucleare din 
S.U.A., dezmint pozifia oficială a 
Statelor Unite la conferința de la 
Geneva potrivit căreia unele 
explozii nucleare nu ar putea fi 
detectate sau deosebite de cu
tremure. In legătură cu aceasta, 
în articol se spune printre altele :

„Guvernul S.U.A. nu a dat pu
blicității două comunicate cu pri
vire la recentele sale experiențe 
subterane. Primul este comunica
tul cu privire la rezultatele obser
vațiilor Serviciului american al 
inspeefiei de litoral și geodezice 
în timpul seriei de experienfe sub
terane în Nevada efectuate anul 
trecut. Acest raport a fost întoc
mit acum cîfeva săptămîni fiind 
destinat Comisiei pentru energia 
atomică". Unele aluzii la confinutul 
lui s-au putut găsi într-o relatare 
a ziarului „Star" din Washington 
care a scris : „Un savant cunos
cut care dă consultafii guvernu
lui american comunică că în 
cursul fiecărei explozii efectuate 
în Nevada (New Mexico) și chiar 
în cursul exploziilor cu o putere 
mai mică de o kilotonă, erau emi
se semnale de avertizare care 
trebuiau să fie recepționate a- 
proape în mod sigur de sistemul 
de control pentru interzicerea 
experiențelor”.

Al doilea comunicat nepublicat 
a fost întocmit de același servi
ciu și se referă la observafiile fă
cute în străinătate asupra proiec
tului „Gnome" — explozie subte
rană în minele de sare din New

atmosferă este un pas lipsit 
de rațiune și inuman, care îm
pinge lumea spre catastrofă. 
Țările occidentale s-ar simți 
în mai multă siguranță dacă 
America ar renunța categoric 
la efectuarea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă".

Acțiuni ale canadienilor îm
potriva cursei înarmării nu
cleare, pentru dezarmare și 
pace au loc și în alte orașe 
ale țării. Cercurile guvernante 
din Canada nu au putut să 
ignoreze această stare de spi
rit. După cum a anunțat la 
13 aprilie ziarul „Globe and 
Mail", guvernul canadian a 
făcut un demers pe lîngă gu
vernul S.U.A. în legătură cu 
hotărîrea lui de a efectua ex
periențe nucleare în atmo
sferă.

TOKIO 14 (Agerpres). — 
Opinia publică din Japonia își 
exprimă protestul hotărît față 
de intențiile S.U.A. de a re
începe experiențele nucleare 
în atmosferă. La 13 aprilie în 
Capitala Japoniei a avut loc 
un mare miting organizat de 
Consiliul național japonez 
pentru interzicerea armelor 
atomice și cu hidrogen în 
cursul căruia participanții au 
condamnat hotărîrea S.U.A. 
și Marii Britanii de a relua 
experiențele nucleare în at
mosferă și au cerut anularea 
lor. Un protest în acest sens 
a fost înmînat de un grup 

I de participant la miting Am- 
basadei S.U.A. din Tokio.

O rezoluție de protest îm
potriva proiectatelor expe
riențe nucleare americano- 
engleze a fost votată de re
prezentanții a 22 de organiza
ții religioase japoneze, atît 
budiste cît și creștine. S-a a- 
nunțat, de asemenea, că o de
legație a Comitetului executiv 
al Congresului mamelor japo
neze a vizitat Ambasada 
S.U.A. din Tokio, unde a în
mînat un protest împotriva 
proiectatelor experiențe nu
cleare.

faptele...
Mexico. Cu mici excepfii pesta 
90 de stafiuni străine care au de
fectat explozia efectuată în cadrul 
proiectului „Gnome” au anunfat 
aparifia primei unde de compre
siune. Cu ajutorul datelor furni
zate de stafiunile străine, servi
ciul inspeefiei de litoral și geo
dezice a avut, de asemenea, po
sibilitatea să întocmească graficul 
de mișcare a undei explozive, 
care permitea să se determine 
locul exploziei cu o precizie de 
cîteva zecimi de milă. Acea
sta a confirmat părerea existentă 
înainte a experfilor și anume că 
sistemul de inspeefie poate fi 
„eșalonat" în așa fel ca să se de
termine locul exploziei subterana 
în limite suficient de precise 
pentru detectarea ei cu succes.

Un alt rezultat al acestui ra
port nepublicat pînă în prezent 
constă în demonstrarea justefei 
faimoasei teorii „a hrubei mari4 
elaborată de savantul american 
Teller. Potrivit acestei „teorii", 
dacă se efectuează o explozie 
într-o mare hrubă subterană, în
tr-o rocă saliferă sau în roci tari, 
șocul seismic ar fi atenuat sau 
„amortizat” aproximativ de 300 
de ori astfel îneît explozia de 
300 de kilotone ar apare pe seis
mografele instalate la mari dis
tant® ca ° explozie numai de o 
kilotonă.

în realitate explozia efectuata 
în cadrul proiectului „Gnome" a 
fost înregistrată în Suedia, Fin
landa și Japonia sub formă ampli
ficată și nu atenuată.

Aceasta înseamnă ca teoria for
mulată de Teller s-a dovedit in
consistentă chiar la prima verifi
care. Aceste fapte însă sînt atît 
de pufin cunoscute în afara unui 
cerc resfrîns din S.U.A. îneît au 
putut fi rvd<te într-o lumin? ab
solut denaturată la Geneva .
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