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In întâmpinarea zilei
SSI ■ de 1 Mai —

Angajamentele ,n trecereMAI

Vă prezentăm trei tineri fruntași de la Uzinele 
de autobuze și troleibuze din Capitală

înșiruite frumos, „la linie”, te 
întîmpină, încă de la intrare, cîte- 
va rînduri de autobuze, de curînd 
ieșite de sub mîna pricepută a 
constructorilor. Faptul vine să 
vorbească de la sine despre mun
ca rodnică cu care colectivul a- 
cestei uzine întîmpină apropiata 
sărbătoare a zilei de 1 Mai. Mun
citorii tuturor secțiilor se află cu
prinși în întrecerea socialistă, ho- 
tărîți să-și îndeplinească angaja
mentele luate. Toate angajamen
tele vor fi înfăptuite, cum se des
fășoară întrecerea • la fiecare loc 
de muncă ? — iată întrebările la 
care ne-au răspuns trei tineri 
muncitori de la această uzină. 
Facem primul popas la secția 
sculerie și discutăm cu rabotorul 
Constantin Popescu, unul din 
fruntașii întrecerii socialiste.

POPESCU CONSTANTIN

lizarea planului cu un pas înain
tea celorlalte secții. Avem 
datoria să ne organizăm 
munca.

— Cum procedați ?
— Fiecare muncitor din 

știe de azi ce va lucra mîine. A 
doua zi, din primele minute, lucrul 
începe în plin. Apoi, vedeți, la noi 
e multă ordine. însuși acest fapt 
ne ajută să obținem rezultate 
bune. Eu cred că îndeplinirea pla
nului e asigurată și de acest fapt. 
La sfîrșitul lucrului, fiecare își 
lasă locul de 'muncă în perfectă 
ordine. Azi e mijlocul lunii. Fă
ceam tocmai un calcul: avem 
cum planul lunar îndeplinit 
proporție de 75 la sută.
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Numeroase gospodării agricole 
colective din regiunea București 
au început însămînfarea porum
bului.

După cum a fost informat co
respondentul Agerpres de ing. 
A. Miculescu, vicepreședinte al 
Sfatului popular regional, în acest 
an gospodăriile colective din re
giune vor cultiva cu porumb pes
te 350.000 de hectare. Colecti
viștii și-au propus să realizeze, 
de pe mai mult de o treime din 
această suprafafă, producții de 
cel pufin 5.000 de kg. de boabe 
la hectar în teren neirigat.

Pentru a obfine recolte sporita 
de pe întreaga suprafafă, colec
tiviștii au făcut pregătiri intense, 
încă din toamnă au arat adînc și 
au aplicat însemnate cantităfi da 
îngrășăminte naturale. în primă
vară, pe o mare parte din aceas
tă suprafafă s-au făcut lucrări de 
întrefinere a ogoarelor.

O afenfie deosebită se acordă 
acum densităfii plantelor la hec
tar. Numărul lor, ca și adîncimea 
de semănat sînt stabilite de in
ginerii agronomi, în funcfie de 
condifiile specifice fiecărei unităfi.

BAIA MARE (de 
la corespondentul 
nostru).

Succesele obți
nute de colectivul 
întreprinderii „1
Septembrie" din
Satu Mare în pri
mul trimestru al a- 
cestui an constituie 
pentru muncitorii 
de aici un nou im
bold în întrecerea 
socialistă în cinstea 
zilei de 1 Mai. Co
lectivul întreprin-

derii s-a angajat să 
realizeze planul lu
nii aprilie cu cel 
puțin două zile îna
inte de termen și să 
obțină o îmbunătă
țire a calității pro
duselor cu 3 la sută 
mai mare față de 
sarcina stabilită.

Rezultatele obți
nute de la începu
tul lunii aprilie și 
pînă acum confir
mă elanul sporit cu 
care se desfășoară

întrecerea socialis
tă. în această pe
rioadă planul a fost 
depășit cu 6,1 la 
sută, iar ponderea 
produselor de cali
tatea l-a este cu a- 
proape 2 la sută 
mai mare față de 
angajament. Pe 
locurile fruntașilor 
se situează în pre
zent echipele con
duse de Gheorghe 
Cristea, Andrei Ko
vacs și Iosif Heil.

Sofia Dumitru, filatoare cu o 
calificare înaltă și experienfă 
în producție la Fabrica „Doro- 
banfu“ Ploiești este fruntașă 
în întrecerea socialistă ce se 
desfășoară în cinstea zilei de 
1 Mai. Ea este cunoscută și ca 
o muncitoare care ajută pe ti
nere să-și însușească tainele 
meseriei. „Metoda mea — 
spunea adesea Sofia Dumitru— 
este ca odată ajunsă fruntașă 
să ajut și pe celelalte tinere 
să fie printre fruntași”, lat-o în 
fotografie ajutînd pe Victoria 
Zef să înfeleagă mai bine pro

cesul de producție.

Foto: N. STELORIAN

7240 tone minereu 
peste

de fier
plan

/n cinstea lui 1 Mai, ne spu
ne interlocutorul nostru, 
m-am angajat să depășesc 

planul de producție cu 6 la sută, 
iar toate produsele ce le lucrez 
să primească aprecierea „foarte 
bine".

— Acesta e angajamentul, dar 
stadiul realizării lui ?

— Cred că ar putea răspunde 
mai bine maistrul meu, ne spune 
cu modestie tinărul rabotor.

— Popescu Constantin — inter
vine maistrul Aicadie Peicev — 
este unul din cei mai buni rabo- 
lori din secție. Sîntem la jumăta
tea lunii și, pînă acum, judecind 
după lucrările date, a realizat o 
depășire de plan de 7 la sulă. In 
privința calității, v-a spus că în 
cinstea zilei de 1 Mai, va da toate 
produsele de bună calitate. Pînă 
acum nu știu să fi dat vreodată 
un rebut sau o lucrare de o ca
litate scăzută. întotdeauna cînd 
s-a angajat cu ceva, a îndeplinit.

CONSTANTIN POPA

la
I sectorul III auto ne-a vor- 

bit mai mult despre căile 
pentru realizarea de economii în 
întrecerea socialista.

— Brigada în care lucrez — 
ne-a declarat el — are angaja
mentul să realizeze, în cinstea lui 
1 Mai, economii în valoare de 
2.800 lei. Și Stelian Chiva îmi 
arătă niște șuruburi mici pentru 
tablă.

— Aceasta e una din surse. Le 
primim cu număr, pentru fiecare 
autobuz, 10-15 șuruburi în plus. Se 
mai pierde, se defectează poate 
clteva. Dar noi nu pierdem nici 
unul, lucrăm în așa fel încît să 
nu le deteriorăm. Și se adună. La 
un autobuz zece, la altul zece și 
din timp în timp ne pomenim cu 
șuruburi în plus pentru încă un 
autobuz.

— Și altă cale ?
— Priviți acești colaci de 

duc. Folosim cauciucul la 
muri pentru etanșeitate. In 
obișnuit se taie din colac 
cată cu bucată. Ei bine,

Lăcătușul Stelian Chiva de 
sectorul III auto 
hit mal mult de

In perioada care a trecut de 
la începutul anului, minerii 
de la Ghelar au extras din a- 
bataje, în cinstea lui 1 Mai, 
cu 7240 tone minereu de fier 
mai mult decît aveau planifi
cat. Ei au obținut realizări de 
seamă în acțiunea de sprijinire 
a furnaliștilor cu minereu de 
calitate mai bună. Extinderea 
metodei de împușcare selec
tivă și folosirea cu rezultate

Reduc 
de

consumul 
metal

zilei de 1 Mai, 
de la Uzinele

Timișoara au 
acțiune pentru 
cit mai multe 
metal. In acest

tot mai bune a procedeului de 
extracție prin înmagazinare a 
permis creșterea conținutului 
de fier în minereul extras.

Tot în sprijinul furnaliștilor, 
colectivul Uzinei cocsochimice 
de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara a produs peste 
plan în prima jumătate a lu
nii acesteia, o 
cocs metalurgic 
servi la topirea 
tone fontă.
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• Munca organizației 

U.T.M. din brigada noastră
o Grupajul „Concursul 

nostru organizat în cinstea 
aniversării a 40 ani de la 
crearea U. T. C. din Ro- 
mînia“.

cantitate de 
care poate 

a peste 1500
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7ntrăm în secția forjă a uzi
nei. Aici te întîmpină o or
dine și o curățenie exempla

ră. Două dungi albe de var te con
duc pe culoarul principal al sec
ției. In stînga și în dreapta, sti
vuite frumos, tot felul de piese 
forjate sau matrițate; în rafturi, 
stau dispozitive, matrițe. Și, ghi- 
cindu-ne parcă gîndurile, însoțito
rul nostru ne spune :

— Nu uitați, sînteți „acasă la 
inițiatori". Nu se poate ca In uzi
na de unde a pornit inițiativa 
„Pentru buna organizare a locului 
de muncă, pentru curățenie și ati
tudine civilizată în producție" să 
fie altfel.

Muncitorul cu care vorbim este 
Constantin Popa.

— Împreună cu întreaga echipă, 
m-am angajat să îndeplinesc pla
nul cu două zile înainte de ter
men, iar toate produsele să fie 
de cea mai bună calitate. Noi tre
buie să fim întotdeauna cu rea- STELIAN CHIVA

cau- 
gea- 
mod 
bu- 
noi 

nu tăiem așa. Cu întregul colac, 
care nu-i prea mare, mergem la 
geamul respectiv fixăm pe lungi
me, îl întindem cit este necesar 
și apoi tăiem. Facem economii 
mari. Și cite căi nu mai sînt ? 
Tăiem ramele de avial Ia dimen
siuni exacte pentru a evita pier
derile prin deșeuri, manevrăm cu 
atenție sticla pentru geamuri etc.

O discuție cu trei dintre con
structorii de autobuze și troleibu
ze, trei dintre sutele și miile de 
muncitori de aici. Ea arată însă 
că. In întrecerea socialistă în cin
stea zilei de 1 Mai, întregul co
lectiv al uzinei bucureștene, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
folosește fiecare resursă internă, 
toate posibilitățile pentru ca În
treprinderea sd-și îndeplinească 
planul de protzxție la toți indi
cii, să realizeze produse de cali
tate superioară.

L BODEA

In cinstea 
metalurgiștii 
mecanice din 
pornit o largă 
realizarea de 
economii de
scop au fost extinse cele mai 
bune metode de lucru aplicate 
de muncitorii fruntași în în
trecerea socialistă. La secția 
construcții metalice, la propu
nerea unor muncitori fruntași, 
l-a trecut Ia îmbunătățirea 
planurilor de croire combi
nată. Prin aceasta s-a redus 
consumul de metal pe fiecare 
lot de produse finite cu a- 
proape 260 kg laminate. De 
asemenea, prin confecționarea 
unor piese din țetti, tn loc din 
laminate pline, se economisesc 
lunar 1450 kg de metal. La 
rîndul lor, turnătorii de la a- 
ceasti uzină, aplicind proce
deul de turnare tn matrițe, au 
economisit In această lună pes- 
te 300 kg metale neferoase.

(Agerpres)

Studenfii din grupa 112 de la 
Facultatea de agronomie a 
Institutului agronomic din Cra
iova, la o oră de topografie.

Foto: N. STELORIAN

(Agerpres)
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Zvon de cîntec și 
voie bună. Intrăm 
în grădina de le
gume a gospodă
riei. E ceas de o- 
dihnă. Elevii șco

lii de 7 ani prezintă un scurt 
program artistic: cîntece și 
versuri despre colectiviști, 
despre munca și traiul lor nou. 
Colectiviștii din Tărian sînt în 

plină campanie de 
țări.

Aici, pe cele 23 ha 
legumiculturii, se 
lucrează intens. 
S-au amenajat 
6000 m.p. răsad
nițe, s-au însă- 
mînțat diferite le
gume timpurii. 
Numai ieri s-au 
repicat cîteva mii 
de fire de roșii. 
Patruzeci de tineri lucrează 
aici, la grădină. Majoritatea 
sînt utemiști. In echipele con
duse de utemistele Maioroș 
Maria și Iuhasz Maria se lu
crează cu repeziciune, dar și 
cu grijă pentru fiecare fir de 
răsad.

Sectorul legumicol ocupă un 
loc de seamă în producția 
gospodăriei. In acest an el va 
aduce colectiviștilor un venit 
de 924.000 lei. Este, deci, firesc 
ca din primele zile bune de 
lucru la grădina de legume 
munca să înceapă intens.

Și ps celelalte tarlale se lu
crează din plin, se însămînțea- 
ză. Trei brigăzi de cîmp brăz
dează țarina zvîntată. Colecti
viștii au început însămînțările 
cu atelaje proprii, deoarece te
renul a fost prea moale în ur
ma ploilor și n-au putut intra 
tractoarele. Ei n-au așteptat; 
nu trebuia pierdută nici o oră 
bună de lucru. Numai în pri
mele trei zile din suprafața de 
836 ha s-au însămînțat deja 
100. Insămînțarea culturilor 
din prima epocă e pe termi
nate. Colectiviștii din Tărian 
și-au pregătit din timp să- 
mînța. De pildă, pentru supra
fața de 406 ha destinată po
rumbului ei au schimbat a- 
proape 7000 kg porumb; au 
primit sămînță dublu hibridă. 
Aici, pe întinsele tarlale ale 
gospodăriei, lucrează 11 tineri 
conductori de atelaje, ajutați 
de alți tineri însoțitori. Ei au 
răspuns chemării organizației 
U.T.M. ca 
de zi la 
campanie.

Același 
ceeați muncă rodnică se des
fășoară în aceste zile și la gos
podăria colectivă din Girișu de 
Criș. Colectiviștii de aici se 
întrec cu vecinii lor din Tă
rian și le-au luat-o înainte.

insămîn-
destinate

în campania 
agricolă

de primăvară

toți să participe zi 
toate muncile din

ritm de lucru, a-

Din suprafața de 620 ha plani
ficată, numai în cîteva zile 
bune de lucru ei au .însămîn
țat peste 170 ha cu orz, bor- 
ceag, mazăre, trifoi, lucemă și 
alte culturi de primăvară. Și 
aici s-a lucrat cu atelaje pro
prii. Mașinile S.M.T. au dis
cuit terenul. încă din lunile 
de iarnă gospodăria și-a asi
gurat necesarul de sămînță de 
mare productivitate. Cea mai 
mare atenție s-a acordat se
minței de porumb. Pentru 
cultura porumbului (’ 
______ planificat ■ 

din care 
destinate 
ției de 
boabe la 
condiții de neiri- 
gare.

Și la gospodăria 
colectivă din Giri
șu însămînțărea 

culturilor din prima epocă e pe 
sfîrșite. Si, așa cum spunea 
președintele Turbe, colectiviștii 
s-au angajat ca pînă la sesiu
nea extraordinară a Marii A- 
dunări Naționale să termine 
toate însămînțările din ac
tuala campanie.

Gospodăria colectivă din Gi
rișu se numără printre cele 
tinere. în acest an tot satul a 
intrat în gospodărie ; au cres
cut suprafețele, au sporit for
țele.

— Cu un an în urmă, cînd 
gospodăria era chiar la în
ceput, în primele zile de cam
panie n-am avut asemenea re
zultate, spunea președintele. 
Dacă, acum, de pildă, numai 
în trei zile s-au amenajat 800 
m.p. pentru repicatul roșiilor, 
anul trecut treaba asta am fă
cut-o într-un timp mult mai 
îndelungat. Iată ce înseamnă 
dacă toți muncim în gospodă
rie, dacă fiecare din noi își 
are partea lui de contribuție 
la dezvoltarea ei. In grădina 
de legume s-a 
bună parte din 
în cîteva zile 
95.000 fire roșii 
s-a plantat un 
timpurie. Aici zilnic lucrează 
peste 30 de colectiviști; mulți 
dintre ei sînt tineri.

— Toți utemiștll, toți tinerii 
sînt prezențl Ia lucru. In bri
găzile de cîmp, cu atelajele, în 
grădina de legume. Nimeni 
n-a rămas pe acasă în aceste 
zile ctnd gospodăria are ne
voie de noi, de forțele noastre 
— spunea Babau loan, secre
tarul organizației U.T.M. De 
fapt, ei nu fac altceva decît să 
respecte hotărîrea luată în ul
tima adunare generală U.T.M.: 
„Toți tinerii la muncă, în 
campania de primăvară".

ei și-au 
415 ha 
110 sînt 
produc- 
5000 kg 

i ha în

concentrat o 
forțe. Numai 
s-au repicat 
pe 800 m.p., 
ha cu varză

Noi construcții la Mamaia
La Mamaia se fac în prezent 

ultimele lucrări de finisare a noi
lor hoteluri moderne. Noile 
construcfii vor fi date în folosinfă 
în cursul lunii mai și vor spori 
capacitatea stafiunii cu încă 5.000 
de locuri. Noile hoteluri au de 
la 4 pînă la 14 etaje. Aspectul 
lor exterior este deosebit de plă
cut, iar la finisarea interioarelor 
s-au folosit în mare măsură ma
sele plastice. Zugrăvelile au fost 
executate cu materiale speciale 
foarte durabile.

Premiera filmului 
„Post-restant"

La cinematograful „Patria" 
din Capitală a avut loc, luni 
seara, premiera noului film 
românesc „Post-restant".

Au luat, parte reprezentanți 
ai Ministerului Invățămintului 
și Culturii, cineaști și alți oa
meni de artă, un numeros pu
blic.

Scenariul filmului aparține 
lui Octavian Sava, iar regia 
lui Gh. Vitanidis. Din distri
buție fac parte Gr. VasUiu 
Birlic, și Al. Giugaru — artiști 
ai poporului, Marcel Anghe. 
lescu, artist emerit, Iurie Da
rie. Ion Dichiseanu, Floren
tina Mosora, Coca Andrones- 
cu, Vasilica Tastaman și alții.

(Agerpres)

Tot la Mamaia avansează în
tr-un ritm rapid construcțiile a 4 
noi restaurante moderne și a 
unui grup de magazine.

Plaja va fi dotată cu noi 
chioșcuri de răcoritoare și fructe, 
iar 1n imediata apropiere sînt 
amenajate frizerii, cabine tele
fonice, unităfi poștale.

(Agerpres)

In excursie 
la Doftana

Duminied au plecat în ex
cursie spre Cimpina, cu șa»z 
trenuri speciale, 8.400 tineri 
muncitori de la Uzinele „23 
August", „Republica", și alte 
întreprinderi din Capitală.

Ei au vizitat Muzeul Dof
tana și au admirat noul pei
saj industrial al Văii Praho
vei.

Atenția noastră, a colectivu
lui de instructori de la școala 
din Mihăilești, e îndreptară 
în permanență spre conținu
tul educativ al acțiunilor în
treprinse. Străduindu-ne să 
realizăm aceasta, ne sprijinim 
totodată pe inițiativa creatoa
re a copiilor.

Clasa a VI-a m-a invitat de
curînd la o adunare în care se
vorbea despre viața colectivei 
din satul nostru. Fiecare
grupă de pionieri se ocupa de

încheierea concursului pentru realizarea 
unor noi modele de încălțăminte 

organizat de
S-a încheiat concursul pe 

țară pentru realizarea unor 
noi modele de încălțăminte, 
organizat de U.C.E.C.O.M. La 
concurs au participat mii de 
membri ai cooperativelor de 
producție. Din cele 600 de 
modele prezentate, juriul a 
premiat 28.

Premiul I a fost acordat 
pentru modelele elegante de 
format modem, lucrate îngrijit, 
cooperativelor (,Arta încălță
mintei’’ - București, „Timi- 
șul”-Lugoj( ;,Unitatea”-Tg. 
Mureș, „MoțuT-Brad și „Mun- 
ca”-Satu Mare.

De asemenea au fost premf-

U.C.E. C. O.M.
a te penTru marele număr de 
modele prezentate unitățile 
cooperativelor meșteșugărești 
din orașul și regiunea Bucu
rești, din regiunea Mureș Au
tonomă Maghiară și regiunea 
Banat.

Modelele premiate, împre
ună cu altele selecționate la 
concurs vor forma o colecție 
care va fi expusă în toate o- 
rașele reședință de regiune, 
în vederea efectuării unui larg 
schimb de experiență cu spe
cialiștii din localitățile respec
tive.

(Agerpres)

un anumit aspect, 
despre munca har. 
nică a colecti
viștilor în toate 
sectoarele, despre 
chipul nou al sa
tului

Mult s-au pre
gătit pionierii noș
tri și pentru întîl- 
nirea cu un co-

S-a vorbit

Ain
munist, organizată pentru a-i 
ajuta pe pionieri să cu
noască mai profund trecu
tul de luptă al partidului nos
tru. Președintele unității, Spe
ranța Ciolan, mi-a adus într-o 
zi să citesc o scrisoare alcă
tuită de către un grup de pio
nieri și adresată unui activist 
de partid pe care-1 invitau să 
le vorbească.

— Au început apoi pregă
tirile. Echipa artistică se pre
gătea intens, gazeta festivă a 
fost afișată din timp, împreună 
cu fotomontajele ilustrînd e- 
pisoade ale celor 40 de ani

de activitate a partidului. In 
acea perioadă s-a făcut și pri
mirea în rîndul organizației de 
pionieri a unui grup de șco
lari. Intilnirea care a urmat 
apoi s-a întipărit pentru tot
deauna în memoria copiilor. 
Apropiat, simplu și cu foarte 
multă căldură le-a vorbit 
despre eroismul comuniști
lor în lupta pentru cauza 
poporului, despre munca avîn- 
tată desfășurată astăzi de în

cele mai Importante vești de
cupate de către copii din ziar. 
Atunci cînd se ivesc proble
me care-i interesează mult, 
se organizează o adunare. Așa 
s-a întîmplat cu tema: 
„Lupta popoarelor din colo
nii". Discuțiile, veștile despre 
lupta de eliberare ti preocu
pau în mod deosebit. Ne-am 
gîndit să organizăm o șeză
toare în care elevii clasei a 
Vl-a, care studiază geografia

Cerinje și criterii
activitatea

tregul popor, sub conducerea 
partidului, pentru făurirea 
noii societăți. Interesul viu 
cu care a fost ascultat 
s-a putut observa și din va
rietatea și multitudinea în
trebărilor care i s-au pus după 
aceea de către copii. Sfîrșitul 
adunării cu programul artistic 
pregătit de ei, pionierii l-au 
transformat într-o manifestare 
a dragostei lor față de parti
dul nostru,

La noi în școală s-a înră
dăcinat obiceiul ca în fiecare 
clasă să funcționeze un „colț 
al presei", în care apar zilnic

pionierească
continentelor, să vorbească 
despre dezvoltarea economică 
și istorică a țărilor coloniale. 
Șezătoarea s-a bucurat de un 
succes deosebit, mai cu sea
mă că în jurul focului 
de tabără de pe malul Arge
șului, a avut loc cu acest pri
lej șl o întîlnire cu cîțiva ti
neri din Cuba si Irak care 
studiază în țara noastră, la 
Institutul de petrol, gaze și 
geologie.

Acestea și încă multe alte 
acțiuni organizate în școală 
sînt mijloace necesare și efica

ce de educație comunistă a co
piilor. Pentru că noi, educa
tori și instructori, le pregă
tim primii pași pentru viață, 
le deschidem primele uși spre 
producție, spre munca con
știentă, demnă de un cetățean 
al societății socialiste. Nu în- 
tîmplător din promoția noas
tră de absolvenți din anul tre
cut, din 55 de copii, 51 au 
mers mai departe la școli 

medii și profesio
nale agricole, pen
tru a-și completa 
pregătirea. Oare 
la aceasta nu a 
contribuit și adu
narea pionierească 
cu tema „Ce să 
fiu" la care au

participat tineri
tractoriști de la S.M.T., un 
muncitor zootehnician, elevi 
de la Școala profesională și 
tractoriști din Ciorogîrla, pro
fesori ? Firește că a con
tribuit. Fiecare acțiune nouă, 
interesantă care antrenea
ză întreaga unitate de pio
nieri, înflăcărează pe copii, 
convinge. De aceea, noi ne 
străduim să dăm copiilor fap
te, cit mai multe fapte con
crete, vii, căci ele spun mai 
mult decît cuvintele, decît 
simplele noțiuni servite de-a 
gata.

prof. IRINA VLAD 
instructoare-superioară 

la Școala de 8 ani 
din comuna Mihăilești, 
regiunea București

VIORICA CLONDA
Coresp. „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Crișana

Operatoarea Elena Popa de la 
Uzina de fire și fibre sintetice Să- 
vinești urmărind procesul de pro- 
ducfie la mașina de înfășurare a 

firelor.

Foto: AGERPRES



organizației U.T.M
brigada noastră

a brigada noastră, 
ca de altfel în în
treaga gospodărie, 
ucrările agricole 
le primăvară, din 
prima epocă, au 
fost terminate. Pe 

Unele loturi cu pămînt ușor 
am început chiar semănatul 
porumbului. Așteptăm să se 
ridice temperatura pămîntului 
la 12° pentru ca și această 
lucrare să înceapă din plin. 
In acest interval de timp cînd 
tinerii au fost mai liberi, am 
organizat o adunare în care 
s-a analizat munca în campa
nie. A luat cirFÎnlul 
dierul nostru. 
A spus multe 
cuvinte de lau
dă despre hăr
nicia tinerilor 
și mai ales des
pre calitatea 
muncii lor.

„Axa întîrziat 
însă cu porum
bul — a spus 
el. E drept, nu 
din vina noastră, 
trebuie să fim gata în orice 
moment să înceapă semăna
tul. Ce am vrea de la voi: să 
faceți un efort și în 2-3 zile să 
terminăm de transportat gu
noiul pe cele 65 de hectare 
pentru porumb cu 5000 kg 
boabe la ha.

Nu au trebuit 2-3 zile. într-o 
singură zi, toți băieții și fetele 
din brigada noastră au trans
portat și împrăștiat gunoiul. 
Dar în această perioadă în 
gospodărie mai erau de făcut 
și alte treburi. Organizația 
noastră de brigadă, comitetul 
organizației de bază U.T.M. 
ne-au încredințat sarcina să 
îngrijim 6 ha de izlaz. Am 
discutat treaba aceasta în fie
care din cele 3 grupe U.T.M. 
„De ce numai cîte 2 ha de 
grupă — au spus tinerii. Să 
folosim timpul pe care îl avem 
și să facem mai mult”. Și in
tr-adevăr, într-un timp re
cord, toți tinerii din brigada 
noastră au grăpat peste 12 ha 
de izlaz.

Și fiindcă a venit vorba des
pre grupele U.T.M. aș vrea să 
spun că ele desfășoară o acti-

și briga-

vitate bogată, interesantă. Iată 
de pildă grupa I-a la care or
ganizator de grupă este Ilie 
Bibiriță. în această grupă sînt 
7 utemiști. Fiecare are de în
deplinit o sarcină concretă. 
Dumitru Gavriloiu de pildă 
are sarcina de a se ocupa cu 
difuzarea presei. îndeplinirea 
acestei, sarcini nu se rezumă 
însă numai la împărțirea zia
relor. El discută cu tinerii pe 
marginea celor mai importante 
articole din ziua respectivă și 
organizează totodată cititul în 
colectiv al unora dintre ele. Un 
alt utemist din grupă a primit 
sarcina să invite în mijlo-

Noutăți în industria

Formei a de dansuri populare a Institutului pedagogic de trei ani din lași.

Grijă pentru om Cartea

Dar activitatea organizației 
U.T.M. de brigadă nu se reduce 
numai la cele amintite pînă a- 
cum. Operativ, noi am analizat 
în una din seri cum se pregă
tesc cursanții cercului de învă- 
țămînt politic în vederea con
vorbirilor recapitulative. Am 
constatat că nu toți tinerii își 
aveau la zi caietele de cons
pect. S-a hotărît atunci ca 
membrii biroului U.T.M. să se 
ocupe de fiecare în parte pen
tru a-1 ajuta concret în dis
cuțiile avute, tinerii au arătat 
că unele chestiuni din materia
lul studiat 
ficient de

TRIBUNA
rx/Wienlti înaintate 
in muma
(tin ffttfwM/'ufe

De aceea cul tinerilor un fruntaș în cul
tura porumbului, care să ie 
vorbească în special despre lu
crările ce se cer efectuate pen
tru a obține o producție de 
5000 kg porumb-boabe la hec
tar. Noi considerăm un lucru 
bun că la sfîrșitul fiecărei săp- 
tămîni de muncă, în special 
în perioada campaniilor, gru
pele U.T.M. discută felul in 
care au muncit tinerii in săp- 
tămîna care a trecut Așa s-au 
petrecut lucrurile de curînd 
în grupa U.T3L din echipa 
a Il-a Șeful de echipă invitat 
la ședința grupei, a făcut o a- 
preciere asupra muncii fiecă
rui tînăr în parte, a arătat 
care sînt tinerii fruntași, ce 
sarcini stau în fața echipei 
pentru săptămîna care ur
mează și cum pot contribui ti
nerii la îndeplinirea lor. Ace
ste adunări au creat în rîndul 
tinerilor din brigadă o puter
nică ambiție de a executa lu
crări de cea mai bună calitate, 
i-a mobilizat și mai activ la 
accelerarea ritmului lucrărilor, 
folosind pentru aceasta fiecare 
zi bună de muncă.

nu le sînt încă su
dare. Cu sprijinul 

comitetului or
ganizației de 
bază U. T. M. 
au fost organi
zate, pentru ei 
și pentru alți 
tineri din ce
lelalte brigăzi 
cîteva consul
tații.

A devenit un 
obicei în gos- 

aproape seară cepodărie ca
seară tinerii să se adune la 
colv-il roșa. Vizionările în co
lectiv la televizor, audițiile la 
radio, sînt astăzi o necesi 
In aceste seri petrecute la 
tul roșu, ii ajutăm 
neri să învețe cin tei 
tice și 
tece
UȘOi

Cîteva cin
mai spun c 
triotică. Ccb 
de bază U.TAL a li

înfrumusețare a 
noastre. S-au proiecta: 
trandafiri, ronduri 
Fetele din brigada 
primit sarcina să 
florile. Ele au amena 
cîteva răsa

băieții din 
am săpat <3

pomi—
Acestea sînt doar cîteva 

exemple din

Pînă la intrarea în șut mai sînt 
30 de minute.

Minerii, echipați cu .cisme de 
protecție, așteaptă să fie repar
tizați pe locurile de muncă. îna
inte ce aceasta, maistrul Iliescu 
Marin, reamintește minerilor des- 
pre necesitatea respectării nome
lor de tehnica securității, despre 
felul cum trebuie să muncească

El nu-i singurul care face acest 
lucru în Bazinul carbonifer Schitu- 
Golești, Mușcel. Conducerea

de materiale plastice
timp secțiile pro- 
Fabricii de mase

în ultimul 
ductive ale 
plastice „București" au fost do
tate cu noi utilaje dînd astfel 
posibilitatea colectivului de 
muncă să sporească simțitor ga
ma sortimentelor din policloru
ră de vinii, relon, polistiren.

La secția de injecții se fabri
că în mod curent: cilindri dis
tribuitori pentru semănători, roți 
de curea, piese pentru aparate 
de radio și televizoare, pentru 
lanterne electrice, pentru ma
șini destinate industriei textile 
și altele. Ca bunuri de larg con
sum se produc aici: pahare, 
cești, tăvi etc.

Procedeul de fabricare prin 
transfer în forme, este utilizat 
într-un atelier dotat cu apara
tură modernă unde se confecțio
nează fitinguri și piese fasonate 
din policlorură de vinii, bare de 
troleibuze, carcase pentru sone
rii și altele.

în atelierul de extrudere u- 
șoară și grea se produc țevi din 
policlorură de vinii pentru in
stalații sanitare și hidroamelio
rații, tuburi de policlorură de 
vinii pentru instalații electrice.

Anul 1962 aduce îmbogățirea 
gamei de produse a fabricii cu 
circa 700 noi sortimente. De la 
începutul anului pînă acum au 
fost omologate și au intrat în

producție, printre altele, o se
rie de piese destinate autoca
mioanelor „Steagul roșu" ca: 
bucșe, lagăre, tampon amortizor 
etc., confecționate în special din 
relon. S-au produs, de aseme
nea, distribuitoare în formă de 
stea pentru mașina de spălat 
rufe — din polistiren, piese 
pentru stațiile de epurare a apei 
— din policlorură de vinii, pro
file pentru industria lemnului.

Printre articolele de larg con
sum realizate anul acesta din 
polistiren, se numără un nou 
model de penar pentru școlari, 
o tavă pentru menaj și două 
modele de abajoare (plafoniere).

O atenție sporită se dă și e- 
xecutării sculelor cu ajutorul 
cărora se confecționează obiec
tele din material plastic. Astfel, 
au fost executate noi matrițe 
pentru confecționarea a zece 
modele de jucării pneumatice, a 
noi modele de coșuri, găleți etc. 
Recent, în cadrul fabricii au fost 
proiectate o serie de matrițe 
care vor sta Ia baza confecțio
nării unor obiecte din material 
plastic ca : ghivece pentru flori, 
coșuri de transportat pîine, sti
cle și altele care vor îmbogăți 
numărul 
anul în curs 
în comerț.

sortimentelor pentru 
și care sînt cerute

S. SIMION

tehnică în uzină
treprinderii miniere, sprijinită în 
permanență de comitetul sindica- 
tu’ui, sub conducerea comitetului 
de partid, s-a ocupat îndeaproape 
ca normele de tehnica securității 
să fie cunoscute și respectate 
toți minerii.

Au fost întocmite pentru 
ca-e loc de muncă actele de 
rra'e și pușcare. Tuturor mașinilor 
si -s'a'ațiilor electrice din subte
ran li s-au făcut împămîntări pen
tru evitarea electrocutării. Încă din 
mii precedenți, au lost constituite, 
la nivelul sectoarelor și întreprin
derii, brigăzi, în componența caro

tin! ingineri, tehnicieni, fruntași 
oducție, care săptămînal, și 
e cite ori este nevoie, con- 

toate locurile de muncă 
ran și de la suprafață, 
dacă se respectă măsu- 

rise, specifice fiecărui loc 
luLndu-se măsuri con- 

iențe’cr

de

ION ALBULESCL’ 
secretarul organizației U.TM. 

de brigadă nr. 5 G-A.C. 
„16 Februarie” Segarcea

Din jurnalul tinărului deputat

C. DIACONU

de

care tînăra 
Măndifa, 

a comitet 
deputată a

s-a 
(nr.

n carnet obișnuit, 
cu paginile acoperi
te cu un scris mă
runt, îngrijit. E car
netul în 
Eugenia 
activistă 

lui raional U.TM. și 
circumscripției electors e nr. 19 
din raionul 1 Mai obișnu.-eșîe să-si 
noteze printre aue'.e și rtafcză- 
rrte din cadrul ciramxr pției e . 
Răsfoit lilă cu lii^ camertd eces?« 
redă imaginea dară a mere • oei- 
fășuraiă de tînăra depute* â și lo
cuitorii din circumscripție

„...Ieri am aflat că s-au ao-'oba!’ 
lucrările de reparații la bfocur e 
cu numerele z, 5, 7 și ti d - 
strada Luca Stroici, reparafâ - 
valoare de aproape 100.0CO le . 
'Am stat de vorbă cu mu.y dkr*e 
locatarii acestor blocir’. Erau 
bucuroși că s-a ținut sea~a ce 
cerințele lor. Cînd le-am p*oo~: 
ca la lucrările de reparații să că ~ 
și noi o mina de ajutor, loji a. 
fost de acord. S-a stabil;: să f e 
efectuate în mod voluntar ure e 
munci necalificate. De aici vc~ 
avea cîteva mii lei economii-

Peste 60 de cetățeni au dat a- 
jutor la repararea porjiun < 
circa 80 metri de trotuar de 
strada Alexandru Donici.

...în întîlnirea cu alegătorii 
vorbii despre unele imobile 
2 și 5 din strada Luca Stroici, 18 
din Alexandru Donici). unde cură
țenia lasă de dorit. Împreună cu 
comitetul de stradă am organizat 
echipe de inspecție periodică. 
Totodată s-a hotărît vopsirea sau 
văruirea gardurilor...

...Am făcut o vizita prin imobi
lele unde curățenia nu prea era 
la loc de cinste. Locatarii au ținut 
seama de recomandările noastre, 
de hofărîrile luate. Gardurile au 
fost văruite pe o porțiune de 
peste 400 metri. Da, așa mai zic 
și eu. Curățenia strălucește oriun
de te-ai uita pe strada Luca Stroici, 
ca și pe celelalte două străzi.

...Cu vreo doua săpfămîni în 
urmă au venit la mine părinții 
elevului Marius Popescu:

— Nu mai avem ce-i face, 
mi-au spus ei. Lipsește de la 
școală și-și pierde vremea pe 
străzi.

Am luat legătura cu directorul 
școlii, cu dirigintele clasei în 
care învață, Marius Popescu. Am 
sfat de vorbă cu ei, am vorbit și 
cu elevul, m-am străduit să-l fac 
să înțeleagă că viitorul lui, mulfu- 
mirea părinților lui și a noastră, a 
tuturor, depinde de felul în care 
muncește și se poartă el acum, în 
anii de școală. Discuțiile, măsu
rile luate de profesori, faptul că 
i-am dat posibilitatea să ia parte 
la clubul „Constructorul" la dife
rite acțiuni cultural-educative, par 
a-l fi adus pe drumul cel bun. Azi 
m-am întîlnit cu mama lui.

— Marius s-a apucat de treabă, 
a început să învețe și nu mai 
lipsește de la școală, mi-a spus 
ea. $i i-am citit în privire o bucu
rie adîncă.

...Cazul elevului Marius, care a 
apucat pe drumul cel bun, a ridi
cat în discuție o problema im
portantă. La adunarea pe care am 
avut-o zilele trecute, mulți dintre 
locuitorii circumscripției mele au 
cerjt sa-i ajutăm în btna organi
zare a timpului fiber a.' copii or 
și e eviicr din drexmaipție, u 
no-i mai lăsăm să brâ mingea oe 
rrăzt ia ices? scoo am hoM 
să pe iocU vira» de f»
cortul srrfc; uca 5*o*ci «e- 
ren de vofei. JptodatS am Iba* te- 
gâtura cu conducerea ciubu’si 
„Constructonri”. Copiii și elevii 
din circumscripție vor putea de 
acum să-și petreacă aici timpul 
liber cit mai foJositor și mai plă
cui : jucind șah, tenis, citind, 
hind parte la unele din manHes- 
făriie curturaie care se desfășoară 
ia cadrul clubului. Ei au și început 
să feecverreze dubuL Părinții sînt 

că aici vor 
r-u?e henri frumoase de 
râțat

-De murt locu'^orn din circum- 
scripf^ voiau să aibă o bibliotecă 
mai ia inoemînă. Cea de cartie* 
e prea departe de ncL Ier: am 
organ za» prima b^bl'ofecă de 
casă. Pertru început am prind 
peste 4TjO de volume. Cărți po
litice, ae literatiră, ce ftaotX.4.

Cu astfe.’ de însemnări sînt aco- 
peri*e multe din pagm le carne
tului tinere- deputate. însemnă: e 
aces-ea. o-ecum și faptul că c>- 
cumscripția nr. 19 este trecută la 
Sfatul popular al raionului 1 Mai 
pe panoul circumscripțiilor frurz^ 
tașe, dovedesc că tînăra deputată 
se sfrdd’jleș^e necontenit sâ-și jus- 
frf:ce încrederea pe care 
acordai-o alegătorii.

fie-
ar-

FLORIAN OPRESCL 
mecanic miner 

din postul de corespondenți 
voluntari ai ,.S cintezi tinere

tului"

Ansamblul Circului 
Mare din Moscova 
pleacă in provincie
Duminică seara, ansamblul Cir

cului Mare din Moscova, care se 
află în turneu în tara noastră, a 
prezentat ultimul spectacol în fata 
bucureștenilor. Spectacolul a fost 
transmis în întregime la televi
ziune.

In continuare, ansamblul Circu
lui Mare din Moscova va prezen
ta spectacole în provincie. Primul 
va avea loc la Timișoara, la 18 
aprilie.

„nou-
ca...*

a uzina de mașini 
i electrice — Bucu

rești, există o sală 
unde zilnic găsești 
numeroși munci
tori, ingineri și 
tehnicieni, ^păs-

trînd o liniște desăvîrșită. Pe 
măsuțele din fața lor se află 
volume de cărți tehnice, caiete 
de însemnări pline cu schițe 
și calcule matematice. Aici, în 
tovărășia celor peste 11.500 
cărți tehnice și sute de reviste 
de specialitate, își petrec mul
te ceasuri din timpul liber cei 
peste 660 de cititori din uzină.

Și multe din schițele creio
nate în sala de lectură, din 
calculele făcute cu ajutorul 
cărții tehnice se transformă în 
dispozitive ingenioase, în ino
vații îndrăznețe.

Trebuie spus că formele 
folosite pentru popularizarea 
cărții iehr.ie în uzina noa
stră sînt multiple și atracti
ve. Astfel, pentru informarea 
operativă a colectivului nos
tru de muncă cu noutățile 
intrate în biblioteca tehnică 
se organizează permanent vi
trine cu coperte false, iar prin 
stația de radioficare, în ca-

drul rubricilor intitulate 
tați tehnice" și „Știați 
se fac scurte recenzii și pre
zentări ale unor cărți tehnice.

De asemenea, o atenție deo
sebită i se dă în uzina noas
tră propagandei tehnice prin 
conferințe, sau prin scurte in
formări. Numai în ultima lună 
s-au ținut conferințele: „Su
darea fontei" și „Metode noi 
de elaborare a aliajelor nefe
roase" precum și informările 
cu temele: „Motoare electrice

NE SCRIE POSTUL DE CO
RESPONDENȚI VOLUNTARI 
AI „SCÎNTEII TINERETU
LUI" DE LA UZINELE DE 
MAȘINI-ELECTRICE BUCU

REȘTI

pentru ascensoare", „Motoare 
asincrona cu turație variabilă", 
și altele.

De asemenea, la cursurile de 
ridicarea calificării prafesi- 
nale, frecventate în uzina 
noastră de peste 350 de mun
citori și 40 de ingineri și teh
nicieni, lectorii, printre care 
mulți sînt tineri, pun un accent 
deosebit pe indicarea unei bi-

Viitori maiștri
Sînt elev la Centrul școlar pro

fesional, tehnic și tehnic de maiș
tri din Timișoara și vreau să vă 
vorbesc despre școala în care în
vățăm, despre condițiile ce ne-au 
fost puse la dispoziție de către 
sfatul nostru democrat-popular 
pentru a ne pregăti cît mai bine 
în meseria care ne-am ales-o.

Școala funcționează înfr-o clă
dire mare, spațioasă, cu săli de 
clasă luminoase, cu laboratoare 
moderne. Cadre didactice cu o 
bogată experiență practică și teo
retică ne ajută să acumulăm cîf 
mai multe cunoștințe atît de ne
cesare în procesul de producție. 
Lecțiile teoretice sînt urmate de 
lucrări practice în laboratoarele

școlii. Școala pregătește muncitori 
și tehnicieni pentru industria tex
tilă, alimentară. în atelierul de țe- 
satorie există războaie la care vii
torii textiliști învață cum să lu
creze. Elevii care se pregătesc a 
deveni finisori textiliști au la dis
poziție un laborator de chimie 
bine înzestrat. Aici ei execută 
practic diferite combinații chimice. 
Laboratorul de fizică cu mașini și 
aparate electrice, hidraulice, cîf și 
unele machete ale diferitelor mo
toare cu combustie internă ne a- 
juta să ne fixăm cunoștințele că
pătate la cursuri, 
care se pregătesc 
întreprinderile de 
laptelui le stă la 
laborator înzestrat cu instalații mo

Pentru elevii 
să lucreze în 
industrializarea 
dispoziție un

derne. In fiecare săptămînă elevii 
din școala noastră fac practică la 
întreprinderile timișorene specifice 
meseriei alese, unde sîntem re
partizați pe lingă muncitori cu o 
bogafă experiență practică.

La biblioteca tehnică a școlii 
găsim cărțile tehnice specifice me
seriei pentru care ne pregătim. 
Toate condițiile create fac ca e- 
levii școlii să-și însușească temei
nic lecțiile predate. Notele bune 
obținute pe trimestrul I și II de
monstrează acest lucru. In fiecare 
an din școala noastră intră în pro
ducție cadre bine pregătite. Multi 
dintre absolvenții școlii sînt acum 
fruntași la locurile lor de muncă.

MEZA LIVIUS
elev

bliografii tehnice bogate la 
fiecare lecție. Și nu numai a- 
tît. Lectorii organizează ore 
de consultații cu tinerii ce în- 
tîmpină greutăți în studierea 
literaturii de specialitate, îi a- 
jută să aprofundeze proble
mele mai complicate.

O mare eficiență în ceea ce 
privește mobilizarea tinerilor 
la studierea literaturii tehnico, 
o are și concursul de inovații 
organizat de comitetul U.T.M., 
comitetul sindicatului și cabi
netul tehnic al uzinei noastre. 
Unul dintre cei mai activi citi
tori este și tînărul* matrițer 
Crețu Nicolae. Studiind căr
țile „Modelarea metalelor" si 
„Ștanțanea la rece și la cald“ 
el a reușit să realizeze o nouă 
matriță pentru decuparea șai
belor bendix de la demarorul 
D. 2, matriță ingenios con 
cepută a cărei folosire a dus 
la excluderea rebuturilor. Ur
nind exemplul comunistului 
Crețu Nicolae și tinerii matn- 
țeri Lazăr Victor, Miu Vasile, 
D. Gheorghe și Teodor eseu 
Nicolae au devenit în ultimul 
timp cititorii activi ai biblio
tecii tehnice

Comitetul U.T.M. și comite
tul sindicatului din uzina noa
stră au obținut rezultate bune 
în acțiunea de popularizare a 
cărții tehnice. Considerăm însă 
că bilanțul acestor realizări 
poate fi și mai bogat.

în acest sens, 
comitetului U.T.M. 
tului sindicatului 
zeze și concursuri 
meserie, cîștigă", 
ti-vă cunoștințele
concursuri care pot atrage 
spre biblioteca tehnică noi și 
noi cititori. La fel considerăm 
că este necesar ca bibliotecile 
volante di’n secții să fie dotate 
și cu cărți tehnice, specifice 
fiecărui loc de muncă.

EMILIA DODU
laborantă

PETRE MIHAI 
montator 

DOGARU MIHAI 
inginer

propunem 
și comite- 
să organi- 
„Cine știe
„Verifica- 
tehnice",

Ai terminat și tu lec
țiile ? Vino să ne jucăm.„

1
100 tone fier vechi

SjJtOtfesiuiiea doaiiiiiei 10 aticii
piesă cu 
ilustrative

unor 
va- 

nos- 
acum 

de

pera lui Bernard 
Shaw a oferit, nu o- 
dată, prilejul 
ecranizări de 
loare. Publicul 
tru încearcă 
un sentiment

reală satisfacție asistînd la un film 
care-i aduce in față chipurile și 
faptele unor eroi cunoscuți, dar 
care, mai presus de aceasta, evi
dențiază forța protestului social și 
a încrederii în om a marelui scrii
tor. Căci este îndeobște cunoscut 
că piesa „Profesiunea doamnei 
Warren" este una din lucrările in 
care revolta lui Shaw față de stă
rile de lucruri din societatea bur
gheză izbucnește foarte violent, în 
care demascarea arde cu fierul 
roșu, fără menajamente, în care 
ticăloșia lumii stăpînită de zeul ban 
este arătată în toată goliciunea ei.

In piesa aceasta, Bernard 
Shaw și-a propus și a reușit pe 
deplin să arate cîte parale face 
„moralitatea" burgheză, dezvă
luind că drumul parvenirii spre 
„înalta societate" este presărat cu 
mîrșăvii de tot felul și că cinstea 
și demnitatea umană reprezentate 
în piesă prin tînăra Vivie, sînt 
incompatibile cu așa-zisele princi
pii sau, mai bine zis, cu lipsa de 
principii în domeniul etic, al oa
menilor capitalului.

Pentru a da o mai mare dina
mică filmului, realizatorii săi (sce
nariu : Eberhard Keindorf și Jo
hanna Sibelius, regia Akos von 
Rathony) au căutat să lărgească 
cadrul acțiunii, să concretizeze

problemele discutate în 
ajutorul unor momente 
mai plastice, să adinceasca anumi
te fire de conflict. Astfel, uzînd de 
posibilitățile pe care le oferă ci
nematograful, ei au desfășurat în 
fata ochilor spectatorului ta
blouri din copilăria nefericită a 
doamnei Warren într-un cartier de 
la periferia Londrei, tablouri care, 
prin sărăcia înfiorătoare ce-o com
pun, explică dorința sărmanei fete 
de a evada cu orice preț din lu
mea aceea de mizerie.

Filmul opune însă acestei lumi 
o alta, cu aspect diferit, cu aspect 
vesel și strălucitor, dar spectatorul

lui cu propriu-i trup, ci aceea de 
a fi aruncat numeroase alte fete 
pe acest drum al deznădejdii și 
nenorocirii, de a le fi exploatat cu 
cruzime pentru a aduna cît mai 
multe bogății, de a fi contribuit 
la transformarea prostituției într-o 
adevărată industrie tolerată cu 
plăcere de autoritățile burgheze.

Limitele ideologice ale viziunii 
creatorilor filmului se vădesc însă 
acolo unde aceștia nu reușesc să 
împingă sondajul la destulă adîn- 
cime.
streze într-o măsură 
angrenajul mecanismului 
care generează asemenea

Ei nu reușesc sa demon- 
într-o măsură suficientă 

social 
mon-'

CINEMATOGRAFIC

înțelege repede că acest aspect 
este întru totul fals, deoarece a- 
ceastă lume a caselor de peridi- 
ție, deși se bucură de atenția per
sonajelor din „societatea bună'', 
este cu atît mai sordidă și mai 
descompusă. Prin două trei amă
nunte elocvente, filmul te convin
ge despre mîrșăvia care sta la 
baza comerțului cu carne vie (înde
letnicire specifică orînduirii bur
gheze), și explică, în același timp, 
revolta plină de puritate a fiicei 
doamnei Warren împotriva mamei 
ei. în acest fel, disputa de idei își 
găsește un ax solid în momentul în 
care Vivie îi aduce mamei nu atît 
acuzația de a fi încercat să iasă 
din mizerie alegînd drumul traficu-

struozifăfi morale cum 
prostituția, ba, la un moment dat, 
oferă chiar o imagine falsă în le
gătură cu acest lucru. Ne referim, 
de pildă, la scena recepției ratate 
de la castelul d-nei Warren, scenă 
care ar vrea să dea de înțeles că 
înalta aristrocafie refuză legaturile 
de orice fel cu bogata proxenetă. 
Este deci o dovadă de neînțele
gere a adevărului vieții, deoarece 
realitatea demonstrează că, în ca
pitalism, clasele suprapuse sînt 
bucuroase să colaboreze cu parve- 
niți de tot felul și, în nici un caz, 
sursele de venituri mai mult sau 
mai puțin dubioase ale acestora, 
nu constituie o piedică în calea a- 
lianței dintre exploatatorii de tot

este

felul. Chiar și în modalitatea de 
tratare, creatorii filmului au adop
tat o linie potolită, excluzînd dra
matismul acut, ce nu e, după pă
rerea noastră, impropriu teatrului 
lui Shaw. înfruntările dintre Vivie și 
mama ei sînt oprite la o anumită 
înălțime a tonalității, iar finalul 
cînd, după plecarea fetei, mama 
își reia modul obișnuit de viață, 
nu este îndeajuns de puternic, nu 
acuză suficient acest personaj.

Totuși, îrț ansamblu, filmul este 
o creație reușită care, în linii ge
nerale, respectă intențiile demas
catoare ale celebrului dramaturg. 
La această reușită contribuie în 
mare măsură jocul actorilor și în 
primul rînd cel al interpretei 
doamnei Warren — cunoscuta ac
triță Lili Palmer.

Nu se poate să nu fii impresio
nat de ușurința cu care artista tre
ce de la tonurile ușoare, elegante 
pe care le adoptă doamna Warren 
în societate, la tonurile vulgare, a- 
gresive pe care le scoate la iveală 
atunci cînd are impresia că este le
zată în interesele ei. S-ar putea 
spune că, în asemenea clipe cînd 
doamna Warren este nevoită să 
lepede masca mondenă ce o poar
tă de obicei, se urîțește îngrozitor, 
toată putreziciunea moralității în 
care se bălăcește i se citește în 
privirile lacome și disperate în a- 
celași timp.

lată deci un film interesant care 
dezvăluie cu mijloace specifice 
decăderea morală proprie lumii 
bazate pe exploatare.

Tinerii de la Uzi
na de reparat utilaj 
minier din Petroșani, 
mobilizafi de orga
nizata U.T.M., au în
ceput o largă acțiu
ne de colectare a 
fierului vechi atît de 
necesar ofelăriilor pa
triei. Aproape zilnic 
pot fi întîlnife 
curtea și secfiile 
nei, precum și

împrejurimi, grupuri 
de tineri pornite în 
adunarea bucăților de 
fier vechi și a deșeu
rilor metalice din sec
ții.

înfr-o adunare ge
nerală U.T.M. pe u- 
zină, la începutul a- 
cesfui an, ufemișfii 
și-au luat angajamen
tul ca să trimită oțe- 
lăriilor 100 tone fier

vechi. Acest angaja
ment a și fost înde
plinit încă în trimes
trul I al anului, dar 
tinerii continuă mun
ca de colectare a fie
rului vechi cu același 
entuziasm. Pînă la 
1 Mai ei s-au anga
jat “ 
50

să colecteze încă 
tone.

Afluenfa de cumpărători — un

lucru, obișnuit la standul de

cărfi al secfiei a IV-a mecani

că de la Uzinele „Grivifa

B. DUMITRESCU

I. ANDREIȚĂ Foto: O. PLECAN
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Practica în producție
a ucenicilor

Industria noastră socialistă 
în continuă dezvoltare, 
perfecționarea procedee

lor tehnologice, mecanizarea și 
automatizarea proceselor de pro
ducție, precum și sporirea, an de 
an, a sarcinilor de plan cer șco
lilor profesionale să pregătească 
cadre de muncitori cu o înaltă 
calificare. Pentru aceasta, una 
dintre condițiile care trebuie a- 
sigurată este ridicarea pe o 
treaptă tot mai înaltă a proce
sului instructiv-educativ în ca
drul căreia activitatea practică 
ocupă un loc central. Iată de ce 
direcțiunea școlii noastre, con
ducerea Combinatului acordă o 
deosebită atenție activității prac
tice a elevilor.

Principala problemă care a 
stat în atenția noastră, 
încă din perioada vacan

ței de vară, a anului trecut, a 
fost asigurarea unei baze mate
riale corespunzătoare. Numai în 
aceste condiții elevii își pot în
suși bine meseria. Au fost din 
vreme reutilatc atelierele de in
structaj ale școlii cu bancuri noi 
de lucru, au fost montatemașini, 
8-au zugrăvit toate atelierele. 
Am reușit ea îa cele 8 ateliere

fiecare elev să aibă la locul său 
de muncă, menghină, sertar cu 
trusă individuală de scule etc. 
Erau necesare, de asemenea, ca
dre bine calificate, cu experien
ță care să îndrume cu 
competență pregătirea 
lor. Această problemă 
rezolvată în școala 
întrucît maiștrii sînt oameni bine 
pregătiți, cu metode pedagogice, 
așa cum sînt tovarășii loan An- 
dreșel, Carol Studinski, Ioan 
Diaconu, Cornel Raț și ceilalți, 
care ajută pe fiecare elev să-și 
însușească meseria și înaltele 
trăsături ale muncitorului zile
lor noastre.

Pentru ca să-și însușească cît 
mai bine meseria, elevilor li se 
predau noțiunile de specialitate 
pe complexe de operații, meto
dă care dă rezultate deosebit de 
bune în sensul că asigură ele
vilor posibilitatea să-și asimileze 
bine cunoștințele predate. Așa, 
de exemplu, maistrul loan An- 
dreșcl a aleB la începutul tri
mestrului I ca temă să execute 
cu ucenicii un dispozitiv de șle
fuit, lucrare complexă, compusă 
din mai multe piese care se pre
tează foarte bine la realizarea 
tuturor operațiilor prevăzute în

multă 
elevi- 

este 
noastră,

programa analitică pe trimestrele 
I și II ale anului școlar.

Există un bun obicei în școa
la noastră — maiștrii instructori 
țin legătura cu profesorii de 
tehnologia meseriei, desen, ma
tematici etc., asistă la lecțiile 
acestora. în acest fel capătă o 
viziune de ansamblu asupra ni
velului de pregătire al elevilor, 
au posibilități mai mari să sta
bilească noțiunile asupra cărora 
trebuie să insiste mai mult în 
predarea lecțiilor practice.

în activitatea practică; încă 
din anul I, noi am pus un mare 
accent pe crearea la elevi a. pri
ceperii și deprinderii de a uti
liza documentația tehnică nece
sară lucrărilor respective, schițe, 
planșe, fișe tehnologice. Proce- 
dîndu-se astfel în acest an șco
lar elevii anului I au reujit să 
execute diferite unelte de bună 
calitate : fierăstraie de tăiat 
metale, ciocane de 0,500 kg, 
foarfeci de tăiat tablă, precum 
și numeroase lucrări necesare 
bunului mers al școlii, printre 
care mese și suporți pentru la
boratorul de 
didactic pentru 
sen etc.

chimie, material 
cabinetele de de-

Elevii care fac practică în 
secțiile marelui combinat
se bucură de condiții din

tre cele mai bune pentru a-și 
însuși temeinic meseria. Ei sînt 
înconjurați cu dragoste de mun
citori și maiștri, lucrează în e- 
chipele cele mai bune, alături 
de fruntași, de la care își însu
șesc experiența de muncă și de 
viață.

Muncitorii vîrstnici înconjoară 
o deosebită atenție generația 
mîine, îi introduc pe ucenici 
tainele meseriei. Ei Ie expli- 
funcționarea utilajelor, pro-

ca
luni mulți e- 

o
con- 
mai

să execute 
în bune 
este cea

La laboratorul central al Uzinelor de tractoare dm Brasov lucrează 
Șl tinerii Bucur Dorica și ing. Lăpușean Alexandru. latS-i la apara

tul spectrograf.
Fofo: N. STELORIAN

cu 
de 
în 
că
cesul de producție, îi ajută să 
înțeleagă și să aplice metodele 
înaintate de lucru. 0 asemenea 
îndrumare, atentă, a făcut 
încă din primele 
levi să reușească 
seamă de lucrări 
dițiuni. Aceasta
bună formă de pregătire pro
fesională, ea dezvoltă spiritul 
de răspundere, una din prin
cipalele trăsături ale mun
citorului înaintat, îi învață 
pe elevi cu disciplina de 
plan, îi antrenează în lupta pen
tru îmbunătățirea calității pro
duselor. Mulți elevi-furnaliști se 
bucură de aprecierea colectivu
lui în mijlocul căruia își desfă
șoară activitatea practică. Școa
la noastră a primit în multe 
rînduri scrisori de mulțumire

din partea secției furnale pen
tru munca asiduă a elevilor din 
clasele II B și III B care sub 
conducerea unor încercați primi 
topitori au elaborat numeroase 
șarje. Elevii clasei II B au ob
ținut anul acesta Ia practică nu
mai note de 10.

Elevii-oțelari ai anului III, în 
curînd proaspeți muncitori, au 
elaborat și ei numeroase șarje. 
Mulți dintre aceștia lucrează 
alături de maistrul Ștefan Trip- 
șa, Erou al Muncii Socialiste — 
nu de mult și el elev al școlii 
noastre. Maistrul Ștefan Tripșa 
se ocupă cu multă atenție de e- 
ievi, le asigură lucrul în perma
nență, îi ajută să-și îndeplineas
că în bune condiții sarcinile, în- 
tr-un cuvînt să lucreze cot la 
cot cu ceilalți muncitori.

Aceeași grijă deosebită pentru 
buna organizare și desfășurare a 
activității practice a elevilor e- 
xistă în toate secțiile marelui 
combinat hunedorean, la lamino
rul de 800 mm și la bluming, la 
turnătorie și cocserie. Elevii sînt 
repartizați în cele mai bune e- 
chipe, lucrează alături de mun- 
.citori fruntași.

Munca practică în uzină a e- 
levilor școlii este controlată atît 
de echipele în care lucrează e- 
levii, de maiștrii și conducerile 
secțiilor, cît și de. un colectiv de 
practică format din ingineri din 
uzină, directorul de studii al 
școlii, diriginții și de membri 
ai comitetului U.T.M.

An fost situații, e 
ține la număr, cînd 
du-se greșit felul 
buie îndrumați elevii, 
au fost 
necalificate. Sesizate la vre
me ace6te neajunsuri au fost 
înlăturate. Putem spune că azi 
în toate secțiile și sectoarele 
uzinei elevii se bucură de sufi
cient ajutor și îndrumare pentru 
a-și însuși temeinic meseria.

Pregătirea viitorilor muncitori 
calificați la nivelul cerințelor 
este o sarcină de mare răspun
dere pe care ne străduim să o 
rezolvăm din an în an tot mai 
bine. Folosind experiența acu
mulată pînă acum, sprijinul 
conducerii combinatului, vom 
face totul ca practica ucenicilor 
să se ridice pe o treaptă supe
rioară, pentru ca fiecare elev 
pregătit în școala noastră să 
devină un muncitor cu o înaltă 
calificare profesională.

Africii

Moraru Ion președintele G.A.C 
„I. L. Caragiale" din satul Si- 
listraru, raionul Brăila împreună 
cu șeful brigăzii de tractoare 
Caraman Neculai, Gheorghe 
Costică și Tănase 'Vasile con
trolează calitatea însămînfărilor.

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R

Duminică seara, cu prilejul 
„Zilei libertății Africii", amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Ghana la 
București, Emmanuel Kodjoe 
Dadzie, a rostit o cuvîntare Ia 
posturile noastre de radio și te
leviziune.

„Ziua libertății Africii" — zi 
de luptă și de solidaritate a po
poarelor continentului africau, 
așa cum a fost proclamată la 
Conferința țărilor independente 
din Africa, ținută la Accra în 
anul 1958 — a fost sărbătorită 
duminică în Capitală printr-o 
adunare orgaui^ajă de Liga ro- 
mînă de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, în amfitea
trul Institutului de petrol, gaze 
și geologie. Despre însemnătatea 
acestei zile a vorbit prof. univ. 
Stanciu Stoian, secretar general 
al Ligii romîne de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa. A 
fost trimis un mesaj de solida
ritate cu popoarele Africii Se
cretariatului permanent al Con
siliului de solidaritate al țări
lor Asiei și Africii de Ia Cairo. 
A urmat un program artistic; 
cu concursul unor studenți din 
Africa și din alte țări, care în
vață în institutele de învățămînt 
superior din țara noastră, stu
denți romîni și actori ai Teatru
lui

—

Extinderea unităților pentru servire 
a populației în regiunea Maramureș

La Vișeul de Sus a fost dat 
in folosință zilele trecute un 
complex pentru servire a 
populației. In cadrul marii 
unități a cooperației meșteșu
gărești funcționează unități de 
croitorie, încălțăminte, frize- 
rie-coafură, foto etc. In ultimii 
ani în regiunea Maramureș au 
fost construite de către coo
perația meșteșugărească cinci 
complexe asemănătoare.

Ținînd seama de cerințele și 
propunerile cetățenilor, coope
rația meșteșugărească a luat 
măsuri pentru extinderea re
țelei de astfel de unități ale 
căror, prestații sînt tot mai 
mult solicitate. De la începutul 
anului în această parte a țării 
s-au organizat peste 20 de cen-

tre noi de comandă, reparații 
și diferite alte prestații. Unele 
dintre ele au luat ființă în lo
calitățile rurale. In comuna 
Băile Borșa a fost organizată 
o secție pentru reparat apara
te de radio și articole electro
tehnice, iar la Supurul de jos, 
Săcășeni Tășnad și în alte lo
calități rurale ateliere de 
mobilă și de tîmplărie.

In prezent la Sighet se fac 
pregătiri pentru darea în folo
sință a unui nou complex de 
servire a populației. Complexe 
ale cooperației meșteșugărești 
se mai construiesc anul acesta 

raionale Ne- 
Silvaniei.

și în centrele 
grești și Cehu

(Agerpres)
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Măresc suprafața cultivată cu
Colectiviștii din comuna Lă- 

ceni, raionul Alexandria, au ob
ținut anul trecut, în urma cul
tivării legumelor și zarzavaturi
lor pe 30 ha de grădină, un 
venit de peste 260.000 lei. De- 
aceea, au hotărît ca anul acesta 
să mărească 
cultivată cu. 
turi pînă la 
și-au propus 
nit de peste 
șî contractat
a peste 40.000 kg roșii 
a 12.000 kg ardei etc.

Brigada legumicolă

suprafața ce va fi 
legume și zarzava- 
60 ha, de pe care 
sa realizeze un ve- 
700.000 de lei. Au 
cu statul

de comunistul Ion Digiratu, pre
gătește răsadurile pentru ca «le- 
îndata ce timpul va deveni 
prielnic, ele să fie plantate în 
cîmp. în vederea efectuării a- 
cestor lucrări, în cel mai scurt 
timp și în condițiile reco
mandate de agrotehnică, consi
liul de conducere al G.A.C. a 
organizat încă două brigăzi le
gumicole.

vînzarea 
timpurii,

condusă

TELEGRAME
PREZIDIULUI ACADEMIEI 

REPUBLICII POPULARE 
ROMÎNE

Consiliul de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne vă 
transmite condoleanțele sale 
în legătură cu greaua pierdere 
suferită prin moartea acade
micianului prof. dr. C. Ionescu 
Mihăiești, distins om de știin
ță al țării noastre.

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL 

REPUBLICII POPULARE 
ROMÎNE

FAMILIEI ACAD. PROF. DR. 
C. IONESCU MIHĂIEȘTI

Consiliul de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne vă 
exprimă adînci condoleanțe 
pentru nemărginita durere pe 
care o încercați prin înceta
rea din viață a acad. prof. dr. 
C Ionescu Mihăiești.
CONSILIUL DE MINIȘTRI 

AL 
REPUBLICII POPULARE 

ROMÎNE

ION ȘT. CONSTANTIN
contabil

I ema propusă pen
tru discuție : pre
gătirea viitoarei 
sesiuni de exame
ne. Participanții: 
responsabilii pro
fesionali de gru

pe de la Institutul pedagogic 
de 3 ani din Craiova, membri 
ai comitetului U.T.M. și ai 
consiliului asociației. Intro
ducerea a făcut-o tovarășul 
Ovidiu Chita, șeful comisiei 
profesionale a asociației stu
denților din institut:

Ovidiu Chita:
pentru îmbunătățirea 
tinuă a situației la 
țătură sînt multe :

Măsurile 
con- 

învă- 
ț____ intro
ducerea graficelor nominale 
de frecvență ținute la zi de 
toate grupele, sondaje în jur
nalele de grupă urmărind 
frecvența, planificarea din pri
mele zile ale semestrului de 
consultații și meditații și con
trolul participării studenților, 
îndrumarea atentă a activi
tății desfășurată de anii II de 
la Facultatea de matematică 
și Facultatea de fizică-chi- 
mie, pregătirea consfătuirilor

din școală, 
drept pu- 
înțelegîn- 

cum tre- 
aceștia 

puși să execute munci

A. MUREȘAN 
directorul Grupului școlar 
al Combinatului Siderurgic 

Hunedoara

Noi trasee de autobuze
în regiunea Brașov

Pentru sezonul de vară, 
I.R.T.A. Brașov a prevăzut pu
nerea
roase 
care 
balneo-climaterice. Undle din 
aceste trasee, printre care a- 
celea dintre Făgăraș-Sîmbăta

în circulație a nume- 
autobuze pe terasele 
deservesc stațiunile

de sus, urmează să fie deschise 
în curînd. La propunerea cetă
țenilor, întreprinderea a des
chis în ultimul an 13 noi tra
see de autobuze pe o lungime 
totală de peste 410 km.

(Agerpres)

Foto : AGERPRES

Adunarea generală 
a Societății științelor 

med cale din 
R. P. Romînă

înacesfea au avuf loc 
lucrările adunării gene-

Zilele 
Capitală 
rale a Societății știinfelor medi
cale din R.P. Romînă.

Au luat parte delegafi aleși cu 
ocazia adunărilor generale ale 
filialelor Societăfii știinfelor me
dicale, academicieni, profesori uni
versitari, medici, etc. A fost de 
fafă tov. Voinea Marinescu, mini
strul Sănătății și Prevederilor So
ciale.

Darea de seamă, care a fost 
prezentată de acad. Gr. Benetato, 
și discufiile care au urmat au 
scos în evidenfa sarcinile ce re
vin societăfii pentru progresul 
continuu al știinfelor medicale din 
fara noastră.

în cadrul lucrărilor au fost a- 
doptate unele modificări ale sta
tutului societății, legate 
formarea ei în Uniunea 
lor de științe medicale 
Romînă.

Adunarea generală a 
noile organe de conducere. Pre
ședinte al Uniunii Societăfilor de 
științe medicale din R.P. Romînă 
a fost ales acad. prof. dr. Ștefan 
Milcu, iar secretar general dr. V. 
Prodescu.

în încheierea lucrărilor^adunarea 
generală a adresat o scrisoare 
C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat 
și guvernului R.P. Romîne, prin 
care delegafii, în numele cadre
lor medicale, și-au exprimat hotă- 
rîrea de a-și aduce necontenit 
contribufia la ridicarea nivelului 
ocrotirii sănătăfii oamenilor mun
cii din fara noastră.

(Agerpres)

de trans- 
societăți- 
din R.P.

ales apoi

Oră de curs la Institutul politehnic
Foto; N. STELORIAN

combate 
în asalt.

profesionale pentru a 
mediocritatea, munca

Alexandru Smarandache: 
(locțiitorul secretarului U.T.M.) 
Astfel, la Facultatea de isto
rie, din cei 34 studenți ai a- 
nului, 34 sînt promovați. Din
tre cei 34 studenți, 24 au nu
mai note de 9 și 10. Aceste re
zultate se datoresc faptului că 
la noi studiul temeinic a în
ceput din prima zi de curs. în
drumările, sfaturile tovarășei 
asistente Zenovia Rusta cu 
privire la organizarea timpu
lui liber, al studiului indivi
dual ne-au folosit mult. Cazu
rile de neîncadrare în viața 
colectivului au fost rare. La 
început ne-au surprins absen
țele și întîrzierile lui Dan Tu- 
țescu, motivate de el prin 
„veșnicele argumente : — în
târzierea autobuzului, ceasul 
care a stat miraculos". Grupa 
a luat poziție chiar în ziua 
cînd a întîrziat. Dan Tuțescu 
a făcut o cotitură radicală în 
pregătirea profesională. Nu pot 
înțelege cum grupa 4, anul 
III, Facultatea matematică a

putut să aibă 8 restanțieri din 
21 studenți.

Tunaru Niculina (responsa
bila grupei 4, anul III) : Tre
buie, fiind vorba de grupa 
mea, să explic mai întîi cau
zele rămînerii în urmă: In 
primul rînd, trebuie arătat 
că unii studenți n-au pus 
bază pe studiul individual, 
n-au parcurs materialul bi
bliografic și n-au luat notițe, 
iar studenții restanțieri s-au 
pregătit aproape numai în se
siune.

...Despre felul în care a ve
nit grupa în ajutorul celor 
restanțieri tovarășa Tunaru 
Niculina nu a putut să spună 
multe cuvinte. Mai mult chiar 
a căutat să motiveze că „la 
examene mai sînt și ghinioa
ne recunoscînd că nu s-a 
străduit să organizeze activi
tăți utile.

Dincă Lelia: Și brigada de 
agitație a Facultății de filolo
gie a contribuit în primul se
mestru la ridicarea nivelului 
la învățătură. La anul I filo
logie, din 72 avem doar 2 
restanțieri. Păcat că în acest

semestru n-a mai prezentat 
nici un program, ar fi fost 
de un real folos.

...Discuțiile purtate cu mai 
mulți studenți, au arătat că 
în grupe există preocupare 
pentru prezentarea studenți
lor bine pregătiți la examene. 
Au fost popularizați studenții 
fruntași.

S-a luat atitudine față de 
studenți ca Sia Iulian, Zidaru 
Maria, Popescu N'icolae care 
nu s-au prezentat la colocviu. 
S-a discutat în consfătuiri 
cum trebuie să se facă pregă
tirea pentru sesiune și exame
nul de stat, despre desfășura
rea și importanța practicii pe
dagogice, despre necesitatea 
materialului bibliografic și a 
conspectelor care au fost con
trolate de către responsabili 
de grupă ca Vlădescu Ilinca, 
'Șerbănescu Victoria cu scopul 
de a da îndrumări.

Din discuțiile responsabili
lor profesionali a reieșit 
că spiritul de inițiativă 
insuficient dezvoltat, că 
tă încă în unele grupe 
malism în realizarea

însă 
este 

exis- 
for- 

unor

pentru industria de petrol și gaze
Intre 10 și 14 aprilie a avut 

loc la București ședința a Xl-a • a 
de

a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria 
petrol și gaze.

La ședința comisiei 
participat delegațiile țărilor 
membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, iar 
în calitate de observatori, re
prezentanți R. P. Chineze și 
R.P.D. Coreene.

Comisia a ascultat raportul 
asupra lucrărilor efectuate în 
anul 1961 și asupra orien
tării viitoare a activității 
ei, informațiile conducători
lor delegațiilor asupra în
deplinirii recomandărilor or
ganelor C.A.E.R. privind pro
blemele industriei de petrol 
și gaze și asupra rezultatelor 
obținute; de asemenea, a 
examinat ordinea și terme
nele de efectuare a lucrări
lor în legătură cu culculele 
orientative ale balanțelor de

au

combustibil și energie și coor
donarea planurilor de dez
voltare a industriei de petrol 
și gaze a țărilor membre ale 
C.A.E.R. pe perioada pînă în 
anul 1980.

Comisia a elaborat proiectul 
planului de colaborare a ță
rilor membre ale C.A.E.R. în 
domeniul cercetărilor științi
fice cu privire la cele mai 
importante probleme ale in
dustriei de petrol și gaze, 
considerentele preliminare pri
vind organizarea producției 
specializate de aparatură și 
utilaj geofizic, recomandările 
privind dezvoltarea în viitor 
a industriei de gaze, precum 
și alte probleme. De asemenea, 
a precizat planul de lucru al 
Comisiei pe anul 1962 și pri
mul trimestru al anului 1963.

Lucrările Comisiei au decurs 
într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă.

(Agerpres)

I
Național „I. L. Caragiale* 

. (Agerpres)

Informație
Duminică dimineața, Anghel 

Negulescu și Gheorghe Lepă- 
deanu, președinții Sfaturilor 
populare ale orașelor Iași și 
Cluj, membri ai Consiliului 
Executiv al Federației mondi
ale a orașelor înfrățite, au 
plecat în Franța pentru a 
participa la sesiunea Consi
liului Executiv care va avea 
loc în zilele de 16 și 17 apri
lie la Saint-Germain-en-laye.

După terminarea sesiunii 
Consiliului Executiv, Anghel 
Negulescu și Gheorghe Lepă- 
deanu vor pleca la Dakar, 
unde au fost invitați ea ob
servatori la prima Adunare 
generală a Uniunii Continen
tale Africane a 
frățite, care va 
zilele de 19—21

orașelor în- 
avea loc în 
aprilie.

(Agerpres)

In preajma

(Agerpres)

Pe scurt

Turneului
Luni dimineața a sosit in 

Capitală selecționata de fot
bal a juniorilor sovietici, care 
va participa la turneul 
U.EJ'.A. La sosire, pe aero
portul Băneasa, delegația 
sportivă sovietică a fost în- 
tîmpinată de reprezentanți ai 
Comitetului de organizare a 
turneului U.E.F.A. și ai Fede
rației romîne de fotbal. Antre
norul echipei este fostul inter
național A. Paramanov. In 
cursul după-amiezii, echipa 
U.R.S.S. a plecat cu avionul la 
Cluj, locul de desfășurare a 
meciurilor din Grupa E.

Astăzi sînt așteptate să so-

• In etapa de duminică a cam
pionatului categoriei A de fotbal 
nu s-au Înregistrat surprize mari, 
întîlnirile fiind, în general, echi
librate. Patru meciuri din șapte 
s-au terminat Ia egalitate, Iar alte 
trei au revenit echipelor gazdă.. 
La Brașov, liderul clasamentului. 
Steagul Roșu, a întîlnit pe Știin
ța Timișoara. Pînă în minutul 85, 
Știința a condus cu 1—0, prin
punctul înscris de Georgescu. Go
lul prin care au egalat cei de la 

deSteagul Roșu a fost marcat 
David.

Dinamo București a avut 
susținut o partidă dificilă la Cluj 
cu echipa din localitate. Știința. 
Jocul frumos, cu numeroase faze 
spectaculoase create de ambele 
echipe, a luat șfîrșit cu un rezul
tat nedecis : 2—2 (1—1). Tot un 
rezultat de egalitate a fost con
semnat și la Arad, în meciul din
tre U.T.A. și Petrolul Ploiești. 
Scor finali 1—1 (0—0).

de

acțiuni sau că unii responsa
bili se limitează numai la a 
pune absențe. Comitetul 
U.T.M. va trebui să treacă la 
o instruire mai concretă a a- 
cestora ținînd seama de spe
cificul facultăților, de viața 
fiecărei grupe.

în concluzie, s-au organizat 
activități interesante, atracti
ve, menite să ducă la ridica
rea calității învățăturii. Exis
tă create condiții favorabile 
studiului și pregătirii temei
nice pentru sesiune, majori
tatea studenților se pregătesc. 
Comitetul U.T.M. pe institut 
și consiliul A.S. trebuie 
efectueze însă un control 
exigent, o îndrumare 
concretă, mobilizînd un 
colectiv de studenți la acțiu
nile întreprinse și stimulînd 
inițiativa grupelor de studiu, 
fapt ce va duce la îndepăr
tarea definitivă a unor aspec
te de muncă formală, de su
prafață, ca aceea semnalată 
în cadrul grupei 4, din anul 
III de la Facultatea de ma
tematică.

NICOLAE DRAGOȘ

să 
mai 
mai 
larg

sească la București echipeh 
de juniori ale R. P. Ungare 
Portugaliei și Italiei.

★
Selecționata de juniori a 

U.R.S.S., care va participa la 
turneul de fotbal U.E.F.A., a 
jucat la Sofia cu reprezenta
tiva de juniori a orașului, ob- 
ținînd victoria cu scorul de 
3—1 (2—0). Punctele echipei 
sovietice au fost înscrise de 
Polikarpov (2) și Șcerbakov. 
Pentru echipa gazdă a marcat 
Nikanorov dintr-o lovitură de 
la 11 m.

Meciurile din Capitală, Steaua— 
Metalul Tîrgoviște și Rapid—Jiul, 
în ciuda terenului complet des
fundat, au plăcut prin dîrzenia cu 
care au luptat cele patru echipe. 
Steaua s-a descurcat mai ușor in 
fazele de poartă și a reușit să 
cîștige partida cu scorul de 4—0 
(1^—0). In meciul Rapid—Jiul, nici 
una din echipe n-a concretizat, 
rezultatul Hind 0—0. In celelalte în- 
tîlniri, Progresul a pierdut la Mi
nerul Lupeni cu 0—1, iar Dinamo 
Bacău a întrecut pe Dinamo Pi- 

' teșii cu 2—0.
In clasament 

ducă Steagul 
puncte, urmată 
rești r____ _ _____
21 de puncte.
• In continuarea turneului pe 

care-l întreprinde în țara noastră 
echipa sovietică de fotbal Kairat 
Alma Ata a jucat duminică la 
Galați în compania echipei locale 
Dinamo. Meciul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 0—0.

continuă să con- 
Roșu, cu 25 de 
de Dinamo Bucu- 

24 de puncte, Petrolul *—■

• In cadrul concursurilor atle
tice pentru „Premiul ziarului 
,,Pravda", la Ujgorod s-a desfă
șurat o competiție, la care au par
ticipat cei mai buni atleți ai aso
ciației Spartak. Proba de 3.000 m 
plat a fost cîștigată de Evgheni 
Momotkov, cronometrat cu tim
pul de 8’16". Campionul olimpic 
Piotr Bolotnikov s-a clasat al doi
lea, cu timpul de 8'18".

Studentul Francisc Naghi, din anul 
IV al Facultății de chimie de ia 
Universitatea- Babeș-Boliay din 
Cluj, evoluînd la paralele cu pri
lejul campionatelor universitate de 

gimnastică.
Foto : V. RANGA

Rugbi
Seria surprizelor contâpuă în. 

campionatul republican . de 
rugbi. Pe propriul său teren, 
echipa Știința Petroșeni a în
vins cu 6-5 (3-5) pe Grivița 
Roșie.

în Capitală, întâlnirea Pro- 
gresul-Dinamo a luat sfîrșit 
nedecis : 0-0. Știința București 
a întrecut cu 3-0 pe Unirea, 
iar Steaua a cîștigat cu .6-0 
la Știința Timișoara,

Celelalte rezultate ale eta
pei : Iași: C.S.M.S.-Metalul 
București 3-3 ; Cluj : Știința- 
Olimpja București 25-3.

ii,.
iiilncrala

SARULDORNE!

Tineri și tinere 
de ia sate!

Citind vă îmbogățiți cu
noștințele!

Cărți politice, beletris
tice; agrozootehnice de 
popularizare a științei etc. 
vă puteți procura de la :

— librăriile și magazi
nele cooperativelor de con
sum ;

— difuzorii de cărți de 
la sate;
sau comandîndu-ie libră
riei „Cartea prin poștă" 
din București, str. Biserica 
Enei nr. 16, care vi Ie ex
pediază la domiciliu, plata 
făcîndu-se contra ramburs 
la primirea coletului.



PESTE Succese ale economiei sovietice Viața lui Gizenga

hotar: »
MOSCOVA 16 (Agerpres).— 

TASS transmite: Direcția 
Centrală de Statistică a 
U.R.S.S. anunță că industria 
sovietică a îndeplinit cu 103 
la sută planul producției glo
bale pe primul trimestru al 
anului curent. în comparație 
cu aceeași perioadă a anului 
trecut, volumul producției in-

dustriale a crescut cu peste 9 
la sută.

Planul a fost depășit 
toate republicile unionale.

Productivitatea muncii 
crescut cu peste 5 la sută
industria sovietică, în compa
rație cu primul trimestru al 
anului trecut.

de

a 
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Tratativele pentru dezarmare
Convorbirea lui 

cu ambasadorul R. P
N. S. Hrușciov
Romîns la Moscova

de la Geneva
MOSCOVA 16. — Corespon

dentul Agerpres transmite : 
La 16 aprilie, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a primit

pe N. Guină, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Romîne la Moscova, 
și a avut cu el o convorbire 
prietenească.

GENEVA 16 (Agerpres). = TASS transmite: Cea de-a 21 șe
dință plenară a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare 
și-a desfășurat lucrările la 16 aprilie sub președinția delegatului 
Etiopiei.,

Reprezentantul U. R. S. S., 
V. A. Zorin, care a luat cu
vîntul la începutul ședinței, a 
dat citire mesajului de răspuns 
al lui N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., adresat primului mi
nistru al Marii Britanii, H. 
Macmillan.

Delegații Angliei și S.U.A., 
care au urmat la cuvînt, au 
încercat să diminueze impre
sia profundă produsă de mesa
jul șefului guvernului sovie
tic asupra membrilor Comite
tului.

Apoi, a luat cuvîntul repre
zentantul Braziliei, care în nu
mele delegațiilor tuturor țări
lor neangajate, participante la 
lucrările Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, adică 
în numele delegațiilor Birma- 
niei, Braziliei, Etiopiei, Indiei, 
Mexicului, Nigeriei, R.A.U. și 
Suediei, a prezentat spre exa
minare membrilor Comitetu
lui un memorandum în pro
blema încetării experiențelor 
cu arma nucleară. Autorii me
morandumului cer puterilor 
nucleare să nu înceteze efor
turile în vederea realizării cit 
mai grabnice a unui acord 
privind interzicerea pentru 
totdeauna a experiențelor cu 
arma nucleară. In acest scop 
ei propun, între altele, crea
rea, după cum se exprimă ei, 
a unui sistem de supraveghe
re continuă și de control e- 
fectiv pe bază pur științifică 
și nepolitică. După părerea lor, 
acest sistem trebuie să repre
zinte îmbinarea sistemelor na
ționale existente de suprave
ghere cu o Comisie internațio
nală, alcătuită din oameni de 
știință avînd o înaltă califi
care, pe cît posibil din țările 
neutre.

în cercurile de la Geneva se 
subliniază în legătură cu pre
zentarea acestui memorandum, 
că el este rodul îndelungatelor 
tratative dintre reprezentanții 
țărilor neutre, care au conti
nuat pînă la începerea ședin- 
ției din 16 aprilie.

Memorandumul este privit 
la Geneva ca o mărturie că 
se depun noi eforturi în ve
derea găsirii unei rezolvări re
ciproc acceptabile a problemei 
care preocupă întreaga ome
nire — încetarea experiențelor 
cu arma nucleară, care a de
venit extrem de acută din 
cauza planurilor anglo-ameri- 
cane de a efectua experiențe 
nucleare în regiunea Oceanu
lui Pacific.

Reprezentanții Angliei, Ita
liei și S.U.A., care au făcut 
scurte declarații, au promis să 
studieze aprofundat și serios 
acest document și să raporte
ze imediat despre el guverne
lor lor.

Totodată, delegații englez și 
american s-au grăbit să creeze 
îndoieli în ce privește propu
nerile statelor neutre. Ei au 
declarat că au de ridicat o se
rie de probleme, și în special 
problema creării posturilor de 
control la fața locului.

în continuare, delegatul 
S.U.A. a dat de înțeles că 
Statele Unite nu intenționează 
să renunțe la pretențiile lor 
privind crearea unei rețele ra
mificate de posturi de control 
internaționale, iar delegatul 
englez a declarat chiar că se 
îndoiește ca noua propunere 
să contribuie la succesul lu
crărilor Comitetului.

Reprezentantul U. R. S. S., 
y. A. Zorin, a dat asigurări că 
guvernul sovietic va studia cu 
toată atenția memorandumul 
în problema 
riențelor cu

te controlul asupra dezarmă
rii. Aceste obligații sint pre
văzute în articolul 2 din capi
tolul I al proiectului de tratat, 
prezentat de Uniunea Sovieti
că spre examinare Comitetu
lui celor 18 state.

Arătînd în continuare că 
guvernul sovietic este adept 
convins al celui mai riguros 
și temeinic control internațio
nal asupra dezarmării, el a 
subliniat că poziția Uniunii 
Sovietice în problema contro
lului este determinată de nă
zuința de a asigura încrederea 
fermă a participanților la tra
tat că dezarmarea generală și 
totală se efectuează de toți în 
mod cinstit și conștiincios, că 
nici un stat nu se eschivează 
de la obligațiile pe care și le-a 
asumat în ce privește dezar
marea. Totodată, a subliniat el, 
Uniunea Sovietică, după cum 
a arătat în repetate rînduri 
N. S. Hrușciov, șeful guvernu
lui sovietic, este hotărîtă să 
accepte orice propuneri pri
vind controlul asupra dezar
mării, propuneri care vor fi 
făcute de puterile occidenta
le, dacă ele vor accepta pro
punerile sovietice privind 
dezarmarea generală și to
tală.

V. A. Zorin a arătat că gu
vernul sovietic s-a bazat con
secvent pe principiul că în 
fiecare etapă volumul contro
lului trebuie să corespundă 
exact volumului și caracteru
lui măsurii de dezarmare care 
se înfăptuiește în etapa dată. 
El a demonstrat inconsistența 
cererilor formulate în Occident 
cu privire la controlul nivelu
rilor forțelor armate și arma
mentului, care rămîn provi
zoriu la dispoziția statelor. 
Dacă în cadrul dezarmării 
ambele părți vor reduce în 
fiecare etapă forțele lor ar
mate în proporțiile stabilite, 
aceasta, fără îndoială, va duce 
la micșorarea pericolului dez
lănțuirii unui conflict militar, 
deși nu se va controla de cî0 
soldați, tunuri, rachete și a- 
vioane mai dispun statele. In 
ultimii ani, în unele țări a 
devenit o modă să se vor
bească despre „echilibrul groa
zei", despre „balanța groazei" 
între Est și Vest. Dacă 
s-ar traduce aceste expresii 
absurde în limba normală

omenească ar însemna proba
bil că din punct de vedere 
militar între două grupări 
mii îtarr>- politice principale 
există aproximativ un echili
bru de forțe. Dacă-i așa, a- 
tunci cînd în procesul dezar
mării fiecare parte își va re
duce puterea sa militară cu o 
anumită cantitate stabilită de 
armament și forțe ~ armate, 
este absolut limpede că rapor
tul de forțe nu se va schimba 
din această cauză.

In ceea ce privește cererile 
de a se verifica nivelurile for
țelor armate și armamentelor 
care rămîn deocamdată la dis
poziția statelor, acesta este un 
control înaintea dezarmării, 
un control asupra înarmărilor, 
și îl privim ca pe o recunoaș
tere militară și spionaj.

Trebuie să spun absolut 
sincer și cît se poate de clar, 
a subliniat V. A. Zorin, că 
Uniunea Sovietică nu va 
accepta un asemenea control.

Sperăm, a declarat în în
cheiere reprezentantul sovie
tic, că propunerile noastre 
privind controlul asupra de
zarmării generale și totale vor 
fi acceptabile la baza lor pen
tru toți cei care tind cu ade
vărat spre rezolvarea proble
mei dezarmării.

Totodată, sîntem hotărîți să 
studiem cu atenție toate ce
lelalte propuneri cu privire 
la măsurile și formele contro
lului, care vor putea fi pre
zentate de alte state.

Sîntem convinși că, dacă 
există la toți dorința sinceră 
de a se ajunge la un acord, 
nu ne va fi greu să ajungem 
la o înțelegere asupra proble
melor controlului.

Cu aceasta, ședința din 16 
aprilie a luat de fapt sfîrșit

După o scurtă discuție pro
cedurală, s-a hotărît ca ur
mătoarea ședință plenară a 
Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare să aibă loc 
în dimineața zilei de 17 a- 
prilie.

Cuvîntarea lui J. Kâdăr

RABAT 15 (Agerpres). — 
După cum relatează corespon
dentul agenției MAP din Ca
sablanca, viața lui Antoine 
Gizenga se află în pericol. El 
a fost supus unui proces lent 
de otrăvire cu arsenic. Acest 
lucru a fost relatat corespon
dentului de către reprezen
tantul guvernului Republicii 
Mali în Guineea, Diallo Dem- 
ba, care este totodată unul 
din cei opt avocați ai lideru
lui congolez. In prezent Dem- 
ba participă la conferința in
ternațională a organizațiilor 
tineretului muncitoresc care 
are loc la Casablanca.

Demba a subliniat că „ac
tuala situație tragică a lui 
Gizenga necesită o intervenție 
urgentă” și că va pleca la 
New York pentru a luat con
tact cu secretarul general 
provizoriu al O.N.U., U Thant.

Au început lucrările
Congresului Comsomolului

Corespondență telefonică specială 
din Moscova

n sala Congreselor 
din Kremlin au 

început astăzi lu
crările Congresu
lui Comsomolului.
Privesc în jur și
printre chipurile ti

nere văd oameni cu ghiocei 
la tîmple, cu mersul poate mai 
pufin vioi. Am impresia că ei sînt 
mai emofionafi chiar decît dele
gații. Pe unii din ei i-am cunos
cut cu cîteva zile în urmă. Sînt

încetării expe- 
___ ,______ arma nucleară, 
care este rezultatul năzuinței 
țărilor neutre ca tratativele cu 
privire la încetarea experien
țelor cu arma nucleară să se 
urnească din punctul mort.

V. A. Zorin a propus apoi, 
urmînd procedura de lucru, a- 
doptată de Comitet^ să se trea
că la examinarea următorului 
capitol al viitorului acord cu 
privire la dezarmarea genera
lă și totală. Astăzi, a spus el, 
am dori să ne ocupăm de pre
vederile generale, privind o- 
bligațiile statelor în ce priveș-

ÎN CIUDA PROTESTELOR 
OPINIEI PUBLICE

S.U.A. reîncep 
experiențele

nucleare
NEW YORK 16 (Agerpres). — 

TASS transmite : După cum trans
mite agenfia U.P.I., oficialități din 
S.U.A. au declarat la 15 aprilie 
că, după toate probabilitățile, 
prima serie a noilor experiențe 
nucleare americane în atmosferă 
va începe în aproximativ zece 
zile. s

Potrivit informațiilor furnizate 
de oficialități, pregătirile pentru 
experiențele nucleare în Pacific, 
au fost de fapt încheiate, prima 
explozie urmînd să fie efectuată 
în jurul zilei de 25 aprilie — 
cu aproximativ o săptămînă îna
inte de 1 Mai — dată fixată ini
tial.

BUDAPESTA 16 (Agerpres). 
— După cum transmite agen
ția M.T.I., la 14 aprilie, la con
sfătuirea conducătorilor bri
găzilor de muncă socialistă, a 
luat cuvîntul Jânos Kâdăr, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, pre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Ungare.

Cu acest prilej, Jănos Kâdăr 
s-a referit la situația internă a 
țării și la sarcinile în domeniul 
politicii externe.

Luptăm pentru lichidarea ră
mășițelor războiului, a spus el, 
pentru rezolvarea problemei 
Berlinului occidental, pentru 
încheierea Tratatului de Pace 
cu Germania. Luptăm, de ase
menea, pentru lichidarea unor 
astfel de rămășițe ale trecutu
lui ca sistemul colonial.

Ne pronunțăm și pentru re
zolvări parțiale. Țările socia
liste, a spus el, aprobă și 
sprijină propunerile privitoare 
la crearea unei zone denuclea- 
rizate sau încetarea experi
mentării armei nucleare.

Referindu-se la dezbaterile 
în problema încetării experi
mentării armei nucleare, 
S.U.A., Anglia și Franța — a 
spus vorbitorul — vor în pre
zent un control internațional. 
De ce tind spre aceasta ? Pen
tru că, după părerea lor, sînt 
mai prețioase secretele la care 
ei vor să aibă acces. Dacă Sta
tale Unite ar considera pro
priile secrete ca fiind mai pre
țioase, ele nu ar tinde atît 
spre un control internațional. 
In al doilea rînd, acela care 
tinde în această problemă spre 
un control internațional, nu
trește planuri secrete de a- 
gresiune, pentru care are ne
voie să cunoască obiectivele 
adversarului său. Această pro
punere este deci inaccepta
bilă, întrucît pacea popoarelor 
și securitatea lor sînt garan
tate îndeosebi de faptul că 
Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste dispun de o su
ficientă forță pentru a duce 
o politică de pace și pentru 
a ține în frîu pe imperialiști 
să nu dezlănțuie un nou război 
mondial.

comsomoliștii anilor 20. Sînt con
structorii de pe marile șantiere 
ale primelor cincinale. Sînt com
somoliștii generațiilor mai vechi.

Să facem cunoștință cu cîfiva 
din ei:

Situația din
BUENOS AIRES 16 (Agerpres). 

— Agențiile de presă anunfă că 
Senatul argentinean a aprobat re
forma legii privind succesiunea 
prezidențială cerută de guvernul 
Guido sub presiunea militarilor; 
modificarea permite președinte ui 
Guido să rămîne la putere p*ră 
la viitoarele alegeri prezident a e 
care urmează să aibă loc în 
1964. Legea a fost trimisă acum 
spre discufie Camerei Dep-jfa- 
ților, unde însă ,prevede age-- a 
Associated Press, va înfîmpina 
rezistenfa partidului majoritar. 
Uniunea civică radicală intransi
gentă, care cere revenirea fostu
lui președinte Frondizi.

Agenfia Reuter relatează că, la 
cererea comandanților militari.

Noi întăriri militare americane 
trimise în Vietnamul de sud

SAIGON 16 (Agerpres). — 
După cum anunță corespon
dentul ziarului „New York 
Herald Tribune*, escadrila de 
elicoptere a corpului I al in
fanteriei marine americane a 
sosit la 15 aprilie în Vietna
mul de sud, pe bordul navei 
port-avion americane ^Prince
ton". Escadrila numără 16 eli
coptere. Alte zece elicoptere

urmează să sosesească pe bor
dul navei port-avion cCroa- 
ton*.

In afară de aceasta, scrie 
corespondentul, în prezent în 
Vietnamul de sud își desfășoa
ră activitatea aproximativ 
5.000 de americani. Militarii 
din aviație și flotă colaborea
ză strîns cu forțele guverna
mentale sud-vietnameze"

Argentina.
președintele Guido a convo
cat pe liderii partidelor po
litice — în afară de pe- 
roniști și comuniști, cerîndu-le să 
prezinte un plan „pentru restau
rarea păcii și menfinerea... demo
crației". După cum arată însă 
agenfia, caracterul cererii lui 
Guido nu are nimic democratic. 
Cererea, potrivit chiar declarații
lor liderilor politici consultafi, a 
fost pur și simplu un ultimatum, 
răspunsul la această cerere-trebu- 
ind să fie dat într-un termen de 
48 de ore, iar cuvintele „menți
nerea democrației” trebuind să 
fie interpretate ca însemnînd 
crearea unui „instrument legal” 
pentru anularea alegerilor din 18 
martie și desfiinfarea Confedera
ției Generale a Muncii — cea 
mai puternică centrală sindicală 
dai Argentinia.

Agenfia Reufer exprimă părerea 
că, în cazul cînd „liderii politici 
nu vor sa* race cereri.« forjelor 
er—afe, Arger±ere sortită 
wi dcaru-. r-_.are 
Assoc a^ed P-ess re etează că au- 

r- i-are, femîndu-se de 
react a maselor populare și a 
—e—c- or sindicatelor, eu ordo
nat ca efectivele armate din 
B-_en.cs Aires și împrejurimi, unde 
sînt situate principalele industrii 
ale fării, să fie întărite cu unități 
a e jandarmeriei naționale, care, 
de obicei, are drept misiune nu
mai paza frontierelor.

Aceeași agenție relatează că 
ministrul Finanțelor, Guillermo 
Klein, a declarat, la 15 aprilie, 
că sifuafia economică a fării „se 
dovedește a fi mai rea decît se 
aștepta". Deficitul bugetar va de
păși cifra de 40 miliarde de pe-

Declarația primului 
ministru al Finlandei

HELSINKI 15 (Agerpres). — 
TASS transmite : Primul 
ministru al Finlandei, A. 
Karialainen, a luat cuvîn
tul în seara zilei de 14 apri
lie la posturile de radio și te
leviziune. în cuvîntarea sa, el 
s-a referit la cauzele care au 
făcut necesară 
guvern care 
pe majoritatea 
„Țara, a spus 
de un guvern 
pentru ca noi 
consecvență și neabătut în 
politica noastră externă, linia 
neutralității și prieteniei, li
nia Paasikivi—Kekkonen, pe 
care am respectat-o în anii 
de după război și care a în
tărit în mare măsură poziția 
țării noastre și securitatea 
noastră națională. în actuala 
lume neliniștită, aceasta este 
o sarcină centrală și un temei 
serios pentru crearea unui 
guvern al majorității".

1
f

crearea unui 
să se sprijine 
parlamentară, 

el, are nevoie 
al majorității 

să urmăm cu

r
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Evgheni Gherr, membru al 
prezidiului primului congres al 
Comsomolului. Acele zile ale 
lui 1918 au rămas de neuitat: 
împreună cu tovarășii săi el a 
avut marea fericire să discute cu 
Lenin. Alexandr laremengo, unul 
din primii constructori ai orașului 
tinereții — Komsomolsk pe Amur. 
Serghei Kineia a fost printre pri
mii care a început construirea me
troului din Moscova. Metru cu
metru a cucerit adîncurile pămîn- 
tului. Ei sînt acum oaspeți de 
onoare ai celui de al XlV-lea 
Congres al Comsomolului.

Soneria anunță că mai sînt doar 
cîteva minute pînă la începerea 
lucrărilor Congresului.

Congresul va analiza raportul 
Comitetului Central al U.T.C.L. și 
sarcinile Comsomolului în lumina 
hotărîrilor Congresului al XXII-lea 
al P.C.U.S., precum și statutul 
Comsomolului. Vor fi alese orga
nele sale de conducere. Congre
sul precedent al U.T.C.L. a avut 
loc în primăvara anului 1958.

Delegații se îndreaptă spre 
locurile lor. Pe unii din ei i-am 
cunoscut acum cîteva momente. 
Liuda Ovcinikova a venit de pe 
pămînturile desțelenite. In sovho
zul în care lucrează ea sînt sute 
de comsomoliști. Cu cîteva rîn-
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Componența 
noului guvern francez

O. A. S. fiți intensifică

acțiunile teroriste
ALGER 

cursul zilei 
telefonică <

Aspect din timpul desfășurării unei manifesta: i a camen lor muncii din Itatsuke (Japonia) îm
potriva prezenței bazelor militare americane pe pănt*ir_ fir z-, pentru dezarmare și pace. Pe 
pancarte e manifestant: lor din fotografia de mai sus se poaie cri : „Nu vrem război" și „Retra- 

geți bazele militare aeriene din ttatsuke”.
Foto : JAPAN PRESS

PARIS— Duminică s-a a- 
nunțat oficial că. la propunerea 
noului prim-ministru Pompi
dou, președintele republicii a 
numit pe membrii guvernului, 
din care fac parte 22 miniș
tri și 7 secretari de stat. Prin
cipalele posturi ministeriale 
au fost ocupate de oamenii 
politici care au făcut parte și 
din guvernul anterior.

Nici compoziția politică a 
guvernului n-a suferit schim
bări însemnate. Din guvern 
fac parte în special reprezen
tanți ai Partidului U.N.R. (Uni
unea pentru noua republică"), 
M.R.P. („Mișcarea Republicană 
Populară ) unii „independenți” 
și oameni politici apropiați de 
actuala coaliție guvernamen
tală.

16 (Agerpres), — In 
i de duminică, legătura 
cu Oranul a fost între

ruptă din cauza ocupării centralei 
telefonice din acest oraș de că
tre bande înarmate ale „Organi
zatei armate secrete". Aproxima
tiv 100 de O.A.S.-iști, purtînd uni
forme de polițiști, relatează agen
ția France Presse, au pătruns în 
localul centralei telefonice frans- 
formînd-o într-o adevărată ^ortifi- 
cafie. Străzile din împrejurimile 
centralei telefonice au fost, de a- 
semenea, fortificate de către ultra- 
colonialiști. O.A.S.-iștii au deschis 
focul asupra unor elicoptere și a- 
vioane care zburau deasupra Ora- 
nului, la mică înălfime. De abia 
spre seară ei au părăsit localul 
centralei telefonice, reușind să se 
facă nevăzuți.

Cea mai puternică explozie pro
dusă pînă acum de O.A.S-iști, 
precizează agenfia France Presse, 
a avut loc duminică, în clădirea 
rectoratului Universității din Al
ger, unde au fost uciși cinci sol
dați francezi care făceau de pază. 
Agenția France Presse relatează că 
O.A.S.-iștii au pus aici 30 de kg 
de exploziv.

Agenția United Press Interna-

tional relatează că de la începu
tul acestui an, ca urmare a aten
tatelor puse la cale de O.A.S.-iști, 
s-au înregistrat 3.656 de morfi și 
7.955 de răniți.

TUNIS 16 (Agerpres). — Vor
bind de continuarea acțiunilor cri
minale ale ultracolonialiștilor din 
„Organizația armată secretă", a- 
genția Algerie Presse Service a- 
rată că „manifestațiile fasciste 
care se înmulțesc de două zile 
la Alger, Oran și Bone pun în 
mod stringent problema menține
rii ordinei publice în Algeria”.

Luînd ca pretext condamnarea 
la moarte a fascistului Jouhaud, 
continuă agenția citată, O.A.S. 
provoacă manifestații, tulburări și 
greve la Oran, Bone, Alger și în 
același timp își continuă provo
cările în rîndul cadrelor didactice 
europene și sabotajul în școli și 
institutele de învățămînt superior.

învățămintele de la Playa Giron
n an s-a scurs de 
cînd la Playa Gi
ron, Cuba eroici a 
înfrînt atacul mer
cenarilor contrare
voluționari. In ciu
da trecerii timpului,

evenimentul acesta revine me
reu în amintire. Cuvintele Play a 
Giron au căpătat rezonanța unui 
avertisment categoric, semnifica
ția unei lecții aspre. In zilele 
acelea de încordare fi crînceni 
luptă, regimul revoluționar con
dus de Fidel Castro a demon
strat că are rădăcini puternice, 
ce nu pot fi niciodată smulse, 
din inima poporului Cubei. Pri
mul teritoriu liber al Americii. 
steaua speranței pentru 200 de 
milioane de latino-americani, a 

; știut să-și apere libertatea cuce- 
| rită cu atîtea jertfe. Cuba a 

mers mai departe pe calea pe 
care a ales-o poporul ei, stăpin 
pe soarta sa. Biruind piedici și 
greutăți nenumărate, poporul 
cuban a obținut succese remar- 

| cabile, mărturie a uriașelor po-

sibziități ale unei țări ce s-a 
smuls dia siera de dominație a 
monopolurilor nordcmericane.

Cei infrinți la Playa Giron nu 
au inrițat nimic din lecția ce 
ie-a fost servită. E adevărat, 
Allen Dulles a fost măturat din 
funcția sa pentru incapacitatea 
dovedită. Dar comploturile îm
potriva Cubei nu numai că nu 
au încetat, ci, dimpotrivă, s-au 
înmulțit. Cercuri influente din 
SJJ.A. nu fac nici un secret din 
intenția lor de a se răfui cu 
poporul liber al Cubei. Aceste 
cercuri au regizat conferința de 
la Punta del Este cu scopul de 
a izola Cuba de popoarele Ame
rica Latine. Punta del Este in
tr-o anumită măsură a devenit 
o Playa Giron diplomatică, pen
tru susținătorii politicii de inter
venție in treburile interne ale 
Cubei. După Punta del Este 
a început o nouă fază a com
plotului anticuban. Primul act: 
S.U.A. au trecut la blocada 
economică împotriva Cubei. S-a

interzis pînă și importul de foi 
de tutun cuban. Partenerii din 
NA.T.O. au fost solicitați să se 
alieze blocadei anticubane (ci 
insă nu s-au grăbit să se con
formeze cerinței Washingtonu
lui). In unele din țările care la 
Punta del Este și-au permis să 
nesocotească solicitările S.U.A., 
au fost activizate forțele reac
ționare și astfel cîteva guverne 
au rupt relațiile cu Cuba. în sfir- 
șit, paralel, a continuat pregăti
rea unor forțe de invazie recru
tate dintre mercenarii contrare
voluționari cu sprijinul unor 
dictatori aflăți în pragul fali
mentului. Proiectele de agresiu
ne împotriva Cubei sînt felurite 
cădind chinurile imaginației au
torilor lor. Dar indiferent de 
pretextul folosit, aceste planuri 
suferă de același viciu funda
mental ca și planul care i-a dus 
pe mercenari la înfrîngerea de 
la Playa Giron: nu țin seama de 
poporul Cubei hotărît să apere

puterea revoluționară pînă 
ultima picătură de sînge.

Cuba nu este singură. Alături 
de ea se află țările socialiste, 
popoarele Americii Latine, în
treaga opinie publică progresis
tă. Avea dreptate autorul unei 
scrisori publicate în ziarul lon
donez „Times** tind afirma că 
acțiunile S.U.A. „nu vor izola pe 
Castro de generația de revolu
ționari din America Latină, ci 
va uni această generație într-o 
poziție ostilă față de Statele 
Unite**. Amploarea manifestații
lor de solidaritate cu Cuba des
fășurate în întregul continent 
sud-american vădește în mod net 
simpatia popoarelor Americii 
Latine față de revoluția cubană. 
devenită simbol al speranțelor 
lor.

Țara noastră și-a exprimat 
clar solidaritatea cu Cuba li
beră. Poporul nostru consideră 
că fiecare popor, inclusiv cel 
cuban, are dreptul să-și aleagă 
singur forma de organizare so- 
cial-politică în care dorește să 
trăiască. Poporul Cubei a făcut 
această alegere în mod liber. 
Faptul că această alegere nu 
este pe placul anumitor cercuri 
din S.U.A. nu le conferă acestora

dreptul de a se amesteca în tre
burile interne ale Cubei. Princi
piul coexistenței pașnice între 
țări cu sisteme social-politice 
diferite trebuie să-și găsească a- 
plicarea și în relațiile pe care 
S.UA. le au cu Cuba. In mod 
just, reprezentantul R. P. Romî
ne în Consiliul de Securitate 
spunea recent: „Nu putem să nu 
ne exprimăm îngrijorarea cu pri
vire la faptul că într-una din 
regiunile importante ale globului 
principiul coexistenței pașnice 
nu este acceptat și se iau mă
suri economice, politice și mili
tare împotriva unui stat mem
bru al O.N.U. pentru că el a 
adoptat un regim social și po
litic diferit**. Poporul Cubei are 
dreptul să-și rezolve el singur, 
conform voinței sale, toate pro
blemele interne și externe ale 
țării.

Lecția de la Playa Giron nu 
trebuie uitată. Ea este deosebit 
de actuală astăzi cînd există a- 
matori de a reedita 
anticubană de anul 
aceștia îi așteaptă 
Giron...
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duri mai în spate stă Gherman 
Lamocikin, cunoscutul constructor 
din Moscova. Lingă el se alia Ar
kadi Malțev, tînăr savant din ca
pitala Uniunii Sovietice, care a 
cucerit mari victorii în bătălia cu 
integralele și a dat științei sovie
tice o nouă teorie în domeniul 
matematicii.

Ora 10. Se aude din depărtare 
orologiul din turnul Spaskr. A- 
plauze furtunoase salută apariția 
în prezidiu a conducătorilor 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și guvernului sovietic 
în frunte cu N. S. Hrușciov. De
legații și invitații îi salută de a- 
semenea cu multă căldură pe 
conducătorii delegațiilor tineretu
lui de peste hotare venifi la Con
gresul Comsomolului. Printre ei 
se află și tovarășul Virgil Trofin, 
prim-secretar al C.C. al U.T.M., 
conducătorul delegației tineretului 
din R.P. Romînă.

în sală este adus gloriosul steag 
al Comsomolului pe care strălu
cesc ordinele acordate pentru 
mari merite în participarea la con
strucția pașnică și apărarea țării. 
Din garda drapelului fac parte 
trei tineri, reprezentanți ai tine
rei generații a Uniunii Sovietice : 
pilotul cosmonaut nr. 1 luri Gagarin, 
minerul Kuzma Severianin, Erou 
al Muncii Socialiste, unul din pri
mii purtători ai înaltului titlu de 
fruntaș al muncii comuniste și 
combiniera Tursunoi Ahunova.

Din partea Comitetului Central 
al P.C.U.S., Congresul a fost sa
lutat de Frol Kozlov, membru în 
prezidiu și secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

Serghei Pavlov, prim-secretar 
al Comitetului Central al U.T.C.L. 
din U.R.S.S., a prezentat raportul 
de activitate al Comitetului Cen
tral al U.T.C.L. din U.R.S.S.

AL. STARC

Moscova, 16 aprilie 1962.
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Noul cinematograf steriofonic, 
cu ecran lat „Cosmos" din Mos
cova. In foto : Exteriorul clădirii 
cinematografului construit din 

plăci prefabricate.

Pierderi grele suferite 
de rebelii laoțieni

XIENG KUANG 15 (Ager
pres). — „De la începutul lu
nii ianuarie și pînă la 25 mar
tie a.c. trupele grupului din 
Savannaket au întreprins 88 
de atacuri împotriva trupelor 
guvernamentale și forțelor 
Paete Lao" — anunță postul 
de radio „Vocea Laosului".

In cursul acestor lupte pier
derile rebelilor s-au ridicat la 
478 morți, 532 răniți și 203 
prizonieri, printre care și un 
american. Totodată, după cum 
anunță postul de radio men
ționat în această perioadă au 
trecut de partea trupelor gu
vernamentale 433 de soldați și 
ofițeri din trupele rebele.

MOSCOVA — După cum 
transmite agenția TASS, la 16 
aprilie Andrei Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a părăsit Moscova 
plecînd la Belgrad într-o vi
zită oficială de răspuns, în 
baza înțelegerii dintre guver
nele U.R.S.S. și R.P.F. Iugo
slavia. Andrei Gromîko va ră
mîne în Iugoslavia o săptă- 
mînă. Kocea Popovici, secre
tarul de Stat pentru Afacerile 
Externe al R.P.F. Iugoslavia, a 
făcut o vizită oficială în Uni
unea Sovietică în anul 1961.

PARIS — In fruntea listei 
autorilor traduși în diferite 
țări ale lumii în 1960 se situ
ează V. L Lenin, N. S. Hruș
ciov, L. N. Tolstoi și W. 
Shakespeare. Uniunea Sovie
tică se situează pe primul loc 
în ce privește numărul cărți
lor traduse peste hotare: 5.507 
cărți de autori ruși și sovie
tici. Aceste date sînt cu
prinse în îndreptarul interna
țional al literaturii 
editat de U.N.E.S.C.O.

traduse

WASHINGTON — 
Reuter relatează că, 
declarației Comisiei 
pentru energia atomică, la 14
aprilie, Statele Unite au efec
tuat o nouă explozie subte-

Agenția 
potrivit 

S.U.A.

rană cu arma nucleară în sta
tul Nevada.

WASHINGTON — Agenția 
United Press International a- 
nunță că, potrivit raportului 
oficial dat publicității sîmbătă 
de către „Conferința pentru 
dezvoltare economică", în 
cursul anului 1960 circa 
77.000.000 de americani au 
trăit în sărăcie sau lipsuri.

LONDRA. — In zilele de 14 
și 15 aprilie a avut loc la 
Londra conferința anuală a 
organizației Mișcarea pentru 
eliberarea coloniilor, una din
tre cele mai mari organizații 
ce luptă împotriva dominației 
coloniale în toate regiunile 
lumii.

PARIS. — în Franța se în
registrează un timp neobișnuit 
de rece pentru această perioa
dă a anului. în dimineața zi
lei de 15 aprilie, la Toulouse 
(în sud-vestul țării) termome
trul a coborît la minus 2 gra
de. La Nisa, pe coasta Mării 
Mediterane, a căzut zăpada. 
Lacalnicii nu își amintesc să 
fi nins vreodată la jumătatea 
lui aprilie în aceste locuri, 
unde se face plajă aproape tot 
timpul anului.
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