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In întîmpinarea

Zilei de 1 Mai

ÎN ÎNTRECERE 
PENTRU PRODUSE 

DE CALITATE SUPERIOARĂ

Proletari din toate tarile, unîți-vă!

NICI UN REBUT
Mașinile de filat își dea

pănă trepidant firele 
sub supravegherea a- 

tentă a muncitorilor.
Un creion cu vîrful aproape 

tocit de atîtea socoteli începe 
să înșiruie pe petecul de hîr- 
tie cifre, mai întîi 150, 200 
apoi 1.000, 2.000... Controlorul 
tehnic care face calculul, zîm- 
bește mulțumit: „Am ajuns 
deci, își spune el, să produ
cem 2.000 de bobine fără nici 
un rebut! Angajamentul a 
fost îndeplinit!“.

Iată pe scurt despre ce este 
vorba. In lupta pentru îmbu- 
nătățirea calității produselor, 
colectivul întreprinderii „Vîs- 
coza“-Lupeni s-a angajat ca 
la 1.000 de bobine filetate să 
nu aibă nici o bobină rebut. 
Angajamentul presupunea ca 
fiecare muncitor să lucreze 
cu maximum de atenție, să-și 
organizeze astfel munca incit 
planul să-1 realizeze ritmic, 
să-și îngrijească bine mașina, 
să respecte cu strictețe toa
te normele tehnologice, în- 
tr-un cuvînt, fiecare să simtă 
toată răspunderea pentru 
„marca fabricii". Bătălia a 
început, ce-i drept, cu nu 
prea mari succese. Controlo
rul de calitate mai găsea la 
150—200 de bobine filetate 
cîte un rebut. Despre vinovați 
se discuta în consfătuiri de 
producție, erau ajutați. Și 
evident, toate acestea aveau 
urmări directe asupra calită
ții. Bobine cu defecte se în
registrau din ce în ce mai rar.

In mod firesc, acum, după 
ce colectivul a dobîndit expe
riența, după ce a devenit un 
lucru obișnuit ca la 1000 de 
bobine nici una să nu fie re- 
butată, în întîmpinare zilei 
de 1 Mai angajamentul
a fost și el modificat „La 
2.000 de bobine filetate — nici 
un rebut“. E firesc, în între
cere trebuie să pornești me
reu de la rezultatele obținute.

Inițiativa răspîndită în 
sectoarele filatură, depănat, 
bobinaj, sortare a făcut ca în 
luna martie calitatea produ
selor de calitate superioară sâ 
fie de 61,1 la sută. In luna a- 
prilie această cifră va fi cu 
siguranță și mai însemnată.

Marca fabricii
Zilele toride aîe 

vară n-au venit 
ciforii fabricii 

tea“ din Oradea lucrează însă de 
zor la „producția de vară". Să 
facem, de pilda, o vizită 
din seefia de încălțăminte 
bilă a fabricii de unde ies 
850 de perechi de sandal3 
tru copii.

Grija pentru tuna calitate a 
încălfămintei sporește mult în a- 
ceste zile cînd toată secția e cu
prinsă de entuziasmul atit de ca
racteristic al întrecerii socialiste 
in cinstea zilei de 1 Mai.

De la prima fază a procesului 
tehnologic și pină la împacheta*, 
micuțele sandale trec prin 284 de 
mi ini grijulii și dibace care prin 
iscusința lor le fac mai frumoase, 
mai comode, mai flexibile. Răs
punderea pentru calitatea, pert-u 
aspectul fiecărei perecM caracte
rizează munca întregului colectiv 
din secție. Firesc, deci, obiectLvjl 
nr. 1 al întrecerii socialiste îl 
constituie calitatea c'cc_se.’c'. 
Iar dacă în intreega fabrici, dm 
prima zi a anului și acum,
n-a fost respinsă mc o pe*eche 
de încălțăminte, e o ccvadă că 
la nSolidariîal^tr iafanăfăfirea 
continuă a calității procuseor ere 
o problemă de p- m rang, in 
sprijinul îrdep’inx acestui obiec
tiv s-a luat și măsura ca secția 
de încăfță~ ~‘e flexibil să fie în
zestrată cu cîteva mașini no, care 
au și sosit în secț e : două ma
șini semiautomate pentru tras pe 
calapod prin fip?e, o mașini ce 
perforat prin panfare și a *e e.

Zi de muncă obișnuită. Urmă
rim fețele de pie>’e care frec prin 
nenumărate faze de lucru. De la

luat

lunilor ’de 
încă. Mun- 
„Solidarita-

celor 
flexi- 
zilnic 
pen-

om la om, de la o mașină la alta 
își capătă forma, mărimea, frumu
sețea, fiecare fază, fiecare ope
rație comportînd atenție, grijă, o 
stăpinire temeinică a meseriei.

Cite lucruri nu se întîmpla aici, 
pe acest drum pe care îl parcurg 
zilnic cele 850 
care mișcare a 
contează doar.

Si în această zi s-au întîmplat 
sumedenie de

de perechi ? Fie- 
miiniif a mașinii

lucruri. Aparent,o

MAI
Mfie de .mporfarre

Succese ale preparatorilor din Petrila
— Cum stăm cu ca

litatea ?
Această îrrrebare 

revine tof mai mult 
în discut» e purtate 
printre muncitorii Pre
paratei de cărbuni 
din Petrila. Și e fi
resc. Calitatea este 
principaiu! obiectiv al 
rdreceru La care par
ticipă cu ertuzasm 
toți muncitoriî. ingi
nerii p tern. c«r_ . 
Roace’e acestei între
ceri sînt cuprinse în 
numeroase cifre, fap-

CONST ANTIN' 
baduța 

corespondent 
voluntar

fi rebut ? 'Ar fi o pagubă pentru 
întreprindere. Tocmai de 
restituie perechea fazei . 
re pentru refăcut.

Urmărim mai departe 
tehnologic. Ne oprim I 
Cornelia Mureșan care 
intr-o fază „cheie'' 
de producție; lipește căputele. 
E muncitoare harnică Cornelia Mu- 
reșan. In fiecare lună își realizea
ză planul în procent de 125 la 
sută. Cam pe la perechea 200 a 
băgat de seamă că, de la secția 
de croit i-a sosit un carimb a că
rui culoa'e era diferită de cea a 
căputei. Deosebirea de nuanță 
era abia, ab a perceptibilă. Putea 
să treacă mai departe. Dar ea 
a observat la timp deficiența și 
Cornelia a restituit bucata, l-a ve- 
ni» apoi una corespunzătoare și 
at a a*-~c\ mulțumii ă de culoare 
șr de calicea pielii a lipit căpu- 
ta oe carimb și i-a dat drumul.

Uneori se inîimplă să-ți apară 
un cui în pantof. E o adevărată 
pacoste pină îl scoți. Cei ce vor 
purta încălțăminte trecută prin 
m'na fînărului loan Judea nu se 
vor plînge de așa ceva. El zilnic 
fxează tocurile la 285 perechi de 
sandale. O mișcare pripită, o mică 
neatenție și cuiul nimerește aiu
rea. lată de ce observăm cum 
fnărui lucrează cu multă grijă, po
trivește exact tocul pe talpă în 
așa fel ca să respecte mărimile 
și să fie estetic. Ce s-ar întîmpla 
dacă, de pildă, la o pereche 
nr. 24 ar pune tocul ce la 22 ? 
Judea loan insă e unul din cei mai 
harnici tineri din secție. Este a- 
predat pentru munca lui, pentru 
migala cu care bate fiecare cui 
și e de aceea pe drept cuvint 
fruntaș în întrecerea socialistă.

Asemenea tineri sînt mulți în 
secția aceasta, în fabrică. Miile 
Ecaterina și Csapo G.zela răspund 
de operațiuni importante in pro
cesul tehnologic. Ele r.u cunosc 
ceea ce se cheamă rebut, cali
tate slabă. Tinerii, îndrumați de 
biroul organizației U.TJA., de co
munistul kdkj Berki, maistru prin
cipal ai secției, participă cu însu- 
f’eț re la întrecerea socialistă. 
Alături de toți ceilalți muncitori ai 
secției, tinerii întîmpină ziua de 
1 Mai cu rezultate sporite, dînd 
încălțăminte de cea mai bună ca
litate, folosind din plin cele 480 
ce minute ce lucru realizind și 
depăfnd planul de producție.

V. CLONDA

aceea 
anterioa-

procesul 
la fînăra 
lucrează 

a procesului

cînhia
tinere tului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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S. IONESCU

După ce verifică atent toate 
cotele, controlorul tehnic Ghe- 
rase Dumitru exclamă bucuros: 
— Da, 
fectă ITELEGRAMA

Tovarășului 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 

Președintele Consiliului de Stat al R.P. Romine
Tovarășului 

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Romine

București
Dragi tovarăși,
Vă exprimăm mulțumirile noastre cordiale pentru salutul 

frățesc și bunele urări pe care le-ați adresat poporului ungar 
și nouă cu prilejul Zilei de 4 aprilie, aniversarea eliberării Un
gariei. .

4 Aprilie este ziua eliberării poporului ungar și totodată ziua 
de naștere a prieteniei frățești, proletare și internaționaliste 
care leagă popoarele noastre, prietenie de tip nou,^ bazată pe 
înaltele principii ale marxism-leninismului. Ne însuflețește 
conștiința faptului că această zi au sărbătorit-o împreună cu 
noi toate popoarele frățești unite în cadrul puternicului lagăr 
socialist, printre care și vecinul nostru, poporul frate romîn.

Unitatea și coeziunea popoarelor frățești care construiesc so
cialismul insuflă o mare încredere poporului ungar în construi
rea socialismului. In ce ne privește, vom munci neobosit pentru 
menținerea și adîncirea și în viitor a prieteniei frățești între 
poporul ungar și poporul romîn, pentru dezvoltarea și lărgirea 
relațiilor dintre țările noastre, contribuind astfel la întărirea 
lagărului socialist, la menținerea și consolidarea păcii.

JANOS RADAR 
Prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, 

Președintele Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc Ungar 

ISTVAN DOBI 
Președintele Consiliului Prezidențial al 

Republicii Populare Ungare

și piesa asta e per- 
Poate să treacă ia 
montaj!

de zile controlul teh- 
calitate de la Uzinele 

Craiova nu 
cuvinte de laudă

De luni 
nic de 
„7 Noiembrie’ 
are decît 
despre calitatea pieselor exe
cutate de muncitorul Felie 

Dumitru
Foto : N. STELORIAN

Largă acțiune 
de împăduriri
In întreaga țară se desfă

șoară din plin lucrările de 
împăduriri. Silvicultorii au 
împădurit pină acum aproape 
10.000 de hectare. Cele mai 
mari suprafețe au fost plan
tate în regiunile de cîmpie: 
București, Oltenia, Iași, Do- 
brogea, care au folosit cu pri
cepere fiecare zi prielnică.

Anul acesta urmează să se 
împădurească 75 000 de hec
tare, din care aproape 80 la 
sută în campania de primă
vară. Majoritatea suprafețe
lor se împăduresc prin plan
tări cu puieți, deoarece astfel 
se obțin rezultate mai bune 
decît prin însămînțări. O a- 
tenție deosebită se acordă ex
tinderii rășinoaselor, specii 
de o mare valoare economică.

(Agerpres).

Flori de primăvară.

G, A. S.!

Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 

Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
Conferința locală a sindicatelor din București, care a reunit 

delegații sindicatelor din întreprinderile și instituțiile Capitalei, a 
exprimat hotărîrea fermă și avîntul entuziast cu care oamenii mun
cii luptă pentru desăvîrșirea operei de construire a socialismului —• 
sarcină măreață trasată de cel de-al III-lea Congres al Partidului.

Punînd în centrul lucrărilor sale activitatea desfășurată de sin
dicate, sul) conducerea organizațiilor de partid, pentru înfăptuirea 
sarcinilor de producție, conferința a stabilit măsuri pentru îmbu
nătățirea organizării întrecerii socialiste, a consfătuirilor de pro
ducție și a mișcării inovatorilor, pentru mobilizarea largă a oame
nilor muncii în lupta pentru îndeplinirea și depășirea planului de 
stat pe anul 1962.

Raportînd cu mîndrie Partidului că pe primul trimestru al anu
lui, planul producției globale a fost îndeplinit în proporție de 101,3 
la sută, oamenii muncii din întreprinderile bucureștene — în care 
se realizează mai mult de o cincime din producția industrială a 
țării — muncesc cu însuflețire, cu hotărîrea fermă de a realiza 
planul în mod ritmic, la toți indicii și de a obține în acegt fef 
peste prevederile planului economii de 250 de milioane lei și bene
ficii de 175 de milioane Iei, de a produce mărfuri de cea mai bună 
calitate, așa cum se arată în Directivele C.C. al P.M.R., cu privire 
Ia criteriile principale ale întrecerii socialiste.

Sindicatele, toți oamenii muncii din Capitală, desfășoară în aceste 
zile o activitate susținută pentru a întîmpina 1 Mai — Ziua solida
rității internaționale a celor ce muncesc — cu sarcinile de plan și 
angajamentele îndeplinite și depășite.

însuflețiți de mărețul eveniment al încheierii colectivizării agricul
turii în țara noastră, muncitorii din întreprinderile constructoare 
de mașini agricole din București se angajează să contribuie și mai 
mult la înzestrarea tehnică a agriculturii noastre socialiste, îd 

înflorire, să făurească pentru ea mașini și unelte cu caracte
ristici tehnice superioare.

Sindicatele vor participa mai activ la înfăptuirea măsurilor pri
vind îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai ale oamenilor 
muncii, vor ridica la un nivel mai înalt activitatea lor cultural- 
educativă pentru a contribui la creșterea conștiinței socialiste a 
celor ce muncesc ți mobilizarea lor la înfăptuirea politicii parti
dului.

în numele a 600.000 de oameni ai muncii, organizați în sindica
tele din orașul București, asigurăm C.C. al Partidului că organele 
și organizațiile sindicale, toți oamenii muncii din orașul București, 
Bub conducerea organizațiilor de partid, vor muncii neobosit pen
tru îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al III-lea al Parti
dului, pentru a aduce o contribuție tot mai mare la continua dez
voltare și înflorire a scumpei noastre patrii socialiste, pentru bună
starea și fericirea poporului.

CONFERINȚA LOCALA A SINDICATELOR 
DIN ORAȘUL BUCUREȘTI

Ritm intens
în campania

de primăvară

Ute miști, tineri colecti 
vișli, mecanizatori și man 
citori din

Insămînțează porumbul
Gospodăriile apicole colective 

din rexinnea Oltenia au început 
semănatul porumbului. Pină a- 
ccm. in repune s-au 
peste 13.000 de ha 
fața de 380.000 de 
meaxă a fi cultivată 
plantă. De pe mai

însămințat 
din supra- 
ha ce ur- 
cu această 

de 
80.000 de ha. colectiviștii și-an 
propus să obțină 5.000 de kc

mit

Folosesc
Colectiviștii din comuna 

Bărcănești. regiunea Ploiești, 
au știut să folosească fiecare 
oră bună de lucru, fie
care „fereastră-. Ajutați de 
tinerii mecanizatori din bri
gada lui Gheorghe Miu 
de la S.M.T. Bărcănești și fo
losind toate atelajele proprii, 
colectiviștii au reușit să ter
mine lucrările din prima ur
gență în timpul stabilit și în 
condiții agrotehnice optime. 
Din cauza scurtării perioadei 
de însămînțări. unele lucrări 
s-au suprapus, dar colectiviștii 
au ieșit cu toate forțele la 
muncă și cele 300 ha plani
ficate pentru epoca I-a au 
fost terminate cu două zile 
mai devreme.

Dar cea mai importantă lu
crare pe care o au de făcut 
colectiviștii în zilele ce urmea- 

este însămînțarea porum-ză

porumb boabe la 
neirigat. Pe aceste 
rate adine din toamnă, au fost 
folosite aproape 700.000 de tone 
de îngrășăminte organice și 320 
de tone de îngrășăminte chimi
ce. Întreaga cantitate de să- 
mințâ folosită este numai de 
porumb hibrid.

ha în teren 
suprafețe a-

Pentru a scurta termenul de 
însămînțare a porumbului, co
lectiviștii fac șănțulețe de scur
gere a apei de pe unele tere
nuri și folosec, alături de mij
loacele mecanizate ale S.M.T., 
și atelaje proprii.

fîcca re „fcreașiră"
bului pe 400 ha, din care 100 
ha destinate obținerii a 5000 
kg boabe la ha. Intr-o scurtă 
discuție pe care am avut-o cu 
tov. Grigore Ivanov, președin
tele gospodăriei, acesta ne-a 
spus:

— Tot terenul este bine pre
gătit și agregatele așteaptă la 
capătul tarlalelor gata de lu
cru. în fiecare zi, împreună 
cu inginerul gospodăriei, Mi
hai Drăghici și cu brigadierul, 
am cercetat umiditatea și 
temperatura solului. Tempera
tura e in creștere și unele 
parcele se zvintă repede. Așa 
că vom începe sămănatul po
rumbului pe locurile unde se 
poate intra cu atelajele. Sîn- 
tem hotărîți să folosim fiecare 
clipă prielnică, astfel încit 
insâmințatul porumbului să 
fie terminat în cel mult 6 
zile de la începerea lui.

RAMAȘI IN URMA
Z n multe gospodării agri

cole colective din raio
nul Lugoj, regiunea Ba

nat, au fost obținute în ultima 
săptămină rezultate bune în 
desfășurarea lucrărilor agri
cole de primăvară. Folosind 
fiecare ceas bun de lucru, mo- 
bilizind toate forțele, utili- 
zind alături de mașinile 
S. M. T.-ului și atelajele pro
prii, gospodăria agricolă co
lectiva din Topolovățu Ma

de pildă, a reușit sâ 
de cîteva zile toate 

din

re, 
termine 
insămînțările culturilor 
epoca l-a pe o suprafață de 
280 ha. Rezultate bune au ob
ținut și gospodăriile din Chi- 
zătău, Hitiaș, Ohaba și Găvoj- 
dia.

Cu toate acestea, în unele 
gospodării sînt mult rămase în 
urmă insămînțările la sfecla 
de zahăr și floare a-soarelui. 
Mult rămase în urmă în a- 
ceastă privință sînt gospodă
riile colective din Satu Mic, 
Pădureni, Vizma. întârzierile 
acestea se datoresc faptului că 
s-a așteptat timpul prielnic 
pentru ca tractoarele să poată 
intra în cîmp, deși în multe 
zile s-a putut lucra cu atela
jele proprii, cum s-a și întâm
plat in multe gospodării.

Timpul începe să devină toi

mai prielnic. Trebuie începură 
de îndată însămînțarea porum
bului. Pentru aceasta este însă 
nevoie ca toate forțele să fie 
folosise pentru terminarea lu
crărilor din epoca întâi.

Organizațiile U.T.M. din 
ceste gospodării au datoria 
mobilizeze întreaga masă a 
nerilor colectiviști la urgen
tarea insămințărilor din epoca 
întâia și la însămînțarea po
rumbului. Tinerii colectiviști 
să ajute brigăzile de tracto
riști, sâ lucreze cu mecaniza
torii în două schimburi.

Cele 84 de gospodării colec
tive din raion au in plan 
să insămințeze porumb pe 
o suprafață de 22.778 
din care 9240 ha pentru 
kg boabe la ha. In 
tima vreme au sosit 
gospodăriile colective 45 de 
specialiști in agricultură, ingi
neri agronomi și zootehniști. 
Cu sprijinul lor competent, fo- 
losindu-se la maximum mași
nile și atelajele, 
piardă nici un 
tâmpul prielnic, gospodăriile 
colective din acest raion au 
posibilitatea să urgenteze în- 
sămînțările, pentru a asigura 
obținerea unei recolte bogate 
în acest an.

Jt. CĂBULEA

fără să se 
minut din

(Agerpres)

Tovarășul președinte a re
marcat că datorită sprijinului 
pe care organizația U.T.M. l-a 
dat în mobilizarea tineretului, 
acesta a participat cu însufle
țire în fiecare zi la muncă. 
Fiecare tînăr știe ce are de 
făcut și acum la însămînța- 
tul porumbului. Mulți dintre 
tineri lucrează pe semănători 
și fac alte 
re pentru 
rumbuluL

lucrări pregătitoa- 
însămînțatul po-

Participați 
voastre la 
a tuturor lucrărilor agricole de 
primăvară!

cu toate forțele 
terminarea grabnică

Executarea unor lucrări de bună 
calitate și în timpul optim este 
condiția hotărîtoare pentru obți
nerea unei recolte bogate în 
acest an!

Folosiți din plin fiecare clipă de 
timp prielnic pentru însămînțarea 
porumbului I

N. BARBU

Fiecare oră bună de lucru este folosită din plin de către colectiviștii din Dridu, raionul Urziceni, 
Foto: AGERPRES
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Ferma de păsări 
un izvor

CE SĂ CITIM

bogat de venituri
Sporirea

producției de ouă
n gospodăria noas
tră am îneeput să 
creștem păsări ime
diat după înființare, 
adică din anul 1951, 
cînd s-au cumpărat 
300 de pui de gă

ină. Ca la orice început, dato
rită lipsei de experiență au fost 
greutăți care au dus la pierderi 
serioase. Am tras învățăminte și 
am început din nou să creștem 
păsări, dar eu mai multa grijă și 
pricepere. Rezultatele bune obți
nute după aceea ne-au sporif in
teresul pentru creșterea păsărilor. 

La începutul anului 1960 
aveam 1.575 de păsări mat
că, revenind cîte 173 ca
pete la suta de hectare cerealie
re. In cursul anului 1960, numă
rul păsărilor a sporii cu 2032 pui 
de găină, 348 pui de curcă, 497 
boboci de gîscă și de rață, ajun- 
gînd la 492 capete la suta de 
hectare cerealiere. Cu acest e- 
fectiv $»«u cheltuit 29300 lei și 
s-a realizat un venit de peste

muncii lor plină de dragoste și 
grijă față de această avuție a 
gospodăriei. Ele au dat puilor 
cît și păsărilor mari o îngrijire 
superioară, o hrană rațională, pe 
bază de rații, întocmite în mod 
științific. Printr-o permanentă 
supraveghere s-au putut preveni 
din timp îmbolnăvirile, iar afunc> 
cînd s-a constatat apariția unei 
boli s-au luaf masuri de izolare 
a puilor bolnavi sau a păsărilor, 
și de tratare și vaccinare a între
gului efectiv. în felul acesta am 
reușit ca pierderile să fie mini
me : 4 la sută, deși am avut 
în 3 rînduri coccibioză.

Gospodăria noastră are o pu- 
temiță cu o capacitate de 1.500 
pui, un coteț pentru 1.000 gă
ini matcă, unul pentru 500 gîște, 
altul pentru 300 curci și 6 cotețe 
de vară care se pot amenaja cu 
ușurință și pentru iarnă, fiecare 
cu o capacitate de 200 capete. 
Pînă la începutul perioadei de 
creștere în cîmp, puii sînt crescuți 
în puiemițe. Nu avem incuba-

la 5 apoi la 4 tainuri pe zi. 
lierniță, pe jos, am turnat un 

din zgură și 
fi curățat și 

constantă de 
datorită ca- 
încălzife cu 
cald, punem

și carne

65.000 lei. Venitul net al gospo
dăriei e tos» de 35.000 lai. Văzînd 
rentabilitatea acestui sector, co
lectiviștii noștri au hotărî! sa i se 
acorde o atenție și mai mare. 
Astfel, în anul 1961 s-a pornit 
cu un efectiv de matcă de 1.563 
capete, care a sporit apoi cu încă 
4.630 pui de găină, 460 boboci 
de gîscă și 250 pui de curcă. 
Cu acest efectiv s-a cheltuit 
pentru întreținere, hrană și va
loarea puilor cumpărați 65.000 
lei. Veniturile realizate din va
lorificarea a peste 3.000 de pui, 
200 curci și 365 gîșf®, precum și 
prin vînzarea a peste 50.000 ouă 
și 87 kg pene s-au ridicat însă 
la peste 110.000 lei.

Colectiviștii sînt convinși a- 
cum că se pot obține rezultate 
și mai buna atunci cînd se lucrea
ză conștiincios, cu tragere de 
inimă. De aceea vom spori în 
anul acesta și în anul ce vine 
mereu numărul păsărilor, contri
buind astfel la aprovizionarea 
orașelor cu carne și ouă, realizînd 
venituri mari pentru gospodărie.

Cîteva cuvinte despre oameni, 
despre îngrijire, despre construc
țiile avicole și respectarea nor
melor de igienă și a măsurilo» 
sanitare. Anul trecut, la păsări au 
lucrat șase colectiviste. Bune’e 
rezultate obținute se datoresc

toare proprii. Cumpărăm puii de 
o zi fie de la G.A.C. Giarmata, 
fie de ia Iravicoop. îi aducem în 
cutii speciale cu mașinile noas
tre. Din prima zi le acordăm o 
îngrijire foarte atentă. „Producția 
de ouă și carne trece prin gușa 
găinii" — spune o îngrijitoare 
a noastră. Alimentația rațională 
este factorul determinant în mă
rirea producției și a rentabilității 
pasărilor și aceasta se face valo- 
rificînd chibzuit posibilitățile exis
tente în gospodărie. Păsările pri
mesc grăunțe de cereale — 
porumb, orz, ovăz — grăunțe de 
oleaginoase, tărîțe, came, nutre
țuri verzi, faină, oase, cretă fu
rajeră, lapte etc. In primele 3-5 
zile puii sînt hrăniți numai cu 
amestecuri uscate ce uruieli (orz, 
mei, porumb, mazăre) măbna*e 
mărunt. In tainuri separaie se 
mai că puilor brînză proaspăt 
de vacă și lapte acru. Nu lipsesc 
nutrețurile verzi și morcovii rași, 
cantitățile crescînd în fiecare zi. 
In primele zile puii primesc 8 
pînă la 9 tainuri pe zi: pe mă
sură ce cresc, aces‘ea scad ajun-

beton special, cald, 
ciment, ca să poată 
dezinfectat. Căldura 
28-30° C se asigură 
lor doua cuptoare 
coceni. Cînd afară e 
puii în padocuri pentru plimbat în 
aer liber. In fiecare an, noi creș
tem cîte 4 serii de pui. Fiecare 
serie se țin® în puiernițe cîte 75 
de zile, în care timp fiecare pui 
ajunge la o greutate de 750 pînă 
la 800 grame. După perioada de 1 
staționar® în purerniță se face 
separarea pe sexe. Cocoșii și 1 
puicile care nu corespund pentru 1 
matcă se valorifică. Restul de 
păsări le trecem în adăposturile 
de cîmp. în padocul de păsări a- ; 
menajat într-o livadă cu pomi, ce 
se întinde pe 8 hectare, păsările 
au în timpul verii umbră și adă
posturi. Pentru ușurarea pregătirii 
hranei păsărilor, la fiecare coteț 
există o bucătărie prevăzută cu 
sobă, o magazie de cereale, un 
paf pentru încălzitul cerealelor 
etc. Așa am reușit să obținem 
pe cap de găină aproape 100 de 
ouă. Cotețul pentru gîște este a- 
șezat în apropierea unei văi cu 
un lac artificial de 2.500 mp a- 
menajaf da tineretul nostru din 
gospodărie.

Răspunzînd recomandărilor Con
sfătuirii pe țară a țăranilor colec
tiviști, ținînd seama de faptul că 
sîntem în apropierea orașului Ti
mișoara, puternic centru muncito
resc, și de nevoia crescîndă de 
aprovizionare a oamenilor muncii 
cu came și ouă, am hotarît ca 
în anul 1962 să creștem un nu
măr de 14.200 păsări, din care
4.500 matcă, ceea ce revine peste
1.500 păsări la 100 de hectare ce- 1
realiere. I

Am stat de vorbă cu secretarul 
comitetului organizației U.T.M., 
Nemety Alexandru, și am discu
tat despre ajutorul pe care poate 
să-l dea organizația U.T.M. în în
tărirea sectorului avicol. în pri- 

recomanda 2-3 
să le tri

mitem la școală și apoi să lu
creze ca îngrijitoare în sectorul 
avicol. După aceea, la construcția 
marii hale și a puiemiței, organi
zația U.T.M., prin mobilizarea ti- 1 
nerilor colectiviști, va da un 
mare ajutor, daț fiind urgența 
cu care trebuie date în funcf.une 
aceste construcții- Umerii pot 
aduce o contribuție de seamă 'a 
krrăriree și oer.c "area gospooe- 
riei și re ne biz-îa pe p-'srea
F

mul rînd va 
fete tinere pe care 
mitem la școală

și noi ne btr_aa pe 
c-*gcs*e» «or ce r-creă.

•---

In livadă

Livada de pomi a gospo
dăriei agricole colective 
din comuna Leleasca din 

raionul Vedea se întinde pe o 
suprafață de 40 ha. Acum colec
tiviștii au mult de lucru in li
vadă. Sub îndrumarea tehni- 
danei pomicole Marinescu Fi- 
lofteia au efectuat pînă acum 
stropirea contra dăunătorilor 
a întregii suprafețe dt și cu
rățirea de omizi și uscături a 
pomilor. In livezile tinere, de 
un an și doi, s-au făcut lucră
rile de formarea coroanei. De 
asemenea, au fost plantați noi 
puieți în golurile existente. 
După terminarea acestor lu
crări colectiviștii au trecut la 
săpatul terenului din jurul po
milor. Au mai fost pichetate 5 
ha teren pentru plantarea cu 
dreși.

Harnicii colectiviști acordă 
o mare atenție executării la 
timp și în bune condiții a 
lucrărilor, aplidnd în practi
că cunoștințele acumulate la 
învățământul agrotehnic.

MARIN LUNGU 
tehnidan

■ a noi, la Ostrov, 
există o bună tra
diție în ce privește 
cultura viței de 
vie. Odată cu in
trarea întregului 
sat în gospodăria

colectivă 336 de ha din supra
față era cultivată cu vie. Tre
buie să spunem însă că din 
aceasta numai pe cc. 200 ha 
era viță mai bună, restul de 
137 ha fiind cultivate cu vița 
hibridă sau viță foarte bătri- 
nă, de peste 50 de ani, care 
nu mai dădea rod.

Consiliul de conducere, cu 
sprijinul organizației de 
partid a analizat serios dezvol
tarea celor mai rentabile ra
muri de producție din gospo
dăria noastră colectivă și a 
ajuns la concluzia că pe lîngă 
cultura plantelor vegetale, 
creșterea animalelor, piscicul
tura și altele, aici sînt con
diții corespunzătoare pentru 
dezvoltarea unui puternic sec
tor viticol. Astfel, din 1958 și 
pînă în prezent noi am defri
șat 110 ha de vie hibridă și 
vie bătrinâ care nu ne aducea

de pasăre
j^'-sditetă de Editura Agro-sil-
Pj vică, broșura își propune 

nu numai să demonstreze 
importanța deosebită pe care o 
are creșterea păsări for în cadrul 
economiei naționale în genera; 
ci, în primuf rînd, pune la înde- 
mîna tuturor crescătorilor de pă- 

■ sari un îndrumar 
cialitate deosebit

Broșura explică 
iuror cum trebuie 
terea păsărilor în 
subliniindu-se necesitatea de a 
se crește rase ameliorate de

t efor, ic de spe- 
de folositor.
pe infelesul fu- 
organizată creș- 
fermele avicole. Foto : AGERPRES

Dealurile sterpe, eroaate vor aeveni roditoare. Colectiviștii dm Greaca, regiunea București 
terasează și le plantează cu viță de vie.
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Așa obținem
producții mari de lapte

păsări, întrucît ele dau producții 
mai ridicate decîf pasările locale, 
neameliorate și asigură o renta
bilitate mai mare.

Venind în ajutorul celor ce se 
ocupă în mod direct de crește
rea păsărilor, broșura mai cu
prinde, de asemenea, o seamă 
de îndrumări prețioase în ceea ce 
privește creșterea puilor și bo
bocilor (administrarea hranei, or
ganizarea puiernițelor etcJ, a 
tineretului avicol (vîrsfa, greuta
tea la care poate fi valorificat) 
a păsărilor adulte etc.

Dar broșura nu rămîne numai 
la nivelul general al unui îndru
mar tehnic de specialitate. Ea 
aduce în sprijinul recomandăriio' 
făcute experiența bogată a cres
cătorilor de păsări din Uniunea 
Sovietică, metodele folosite de 
aceștia pentru a obține mari pro

be pasăre șiducț-i de carne

atente, tinerii 
sectorul avicol, 
îndrumar pre- 
e-‘-u realizarea 
ăe'ea creșterii

producției de ouă de la 2,2 mi- 
Ha'de de bucăți în anul 1959, la 
4,5—5 miliarde bucăți în 1965 și 
a producției de carne de pasăre 
la 120.000 de tone pe an.

.ei

S. P.

a sfîrșitul lunii 
martie a acestui an, 
ferma de bovine a 
colectivei noastre 
număra 678 de ca
pete din care 261 
vaci cu lapte, 85 

de juninci montate și peste 120 
de viței. Aceasta înseamnă pen
tru gospodăria colectivă un bo
gat izvor de venituri. în anul 
trecut am realizat pe cap de 
vacă furajată 2.300 litri de lapte. 
Anul acesta gospodăria și-a pla
nificat să obțină 3.200 litri pe 
cap de vacă furajată de 
ma care la sfîrșitul a- 
nului va număra a- 
proape 400 de capete. 
Pare un salt îndrăzneț. 
Și totuși, pe primul 
trimestru al acestui an 
planul a fost îndepli
nit. Știința 
dă citeva
pe care noi Ie respec
tăm întocmai. Iată una: 
RESPECTAREA STRICTĂ A 
PROGRAMULUI DE GRAJD 
ȘI FURAJAREA ANIMALELOR 
M FLNCȚIE DE PRODUCȚIE 
ȘI GREUTATE.

Voi face filmul unei zile de 
muncă. Ora 4,30. Toți îngrijito
rii — prezență la grajduri. Trea
ba începe : se face eurat in 
grajd ea ajutorul liniei de de- 
eovil, »e rpală gălețile pentru 
muls, se îmbracă halatele. Orele 
5—630. Se face mulsul de di
mineață. Ora 7: se împarte a- 
nimalelor o jumătate din tainul 
pentru o zi în care intră : 40 kg 
tăieței de sfeclă, 15 kg porumb

recoman-
condiții

---e---

siloz, kg pleavă de grîu. 30 
a- 

kg 
grame

la fer-

3
kg amestec de furaje. După 
ceea vacile mai primesc : 1 
borhot de bere și 100 
concentrate (sroturi, tărîțe) pe 
fiecare litru de lapte muls, 3 
kg de fibroase (trifoi, lucerna) 
pe zi. în vreme ce animalele 
consumă aceste furaje, îngriji
torii prepară hrana pentru sea
ra și a doua zi. Tot atunci se 
scot afară din fiecare grajd 
(trei a cîte 130 capete fiecare) 
cîte un lot de 10—15 vaci, în 
așa fel îneît fiecare vacă să 
aibă în decurs de o săptămînă

Din experiența tinerilor crescători 
de animale de la G. A. C. 

„Horia, Cloșca ți Crițan" 
din comuna Bod, 

raionul Sf. Gheorghe

2—3 ore de plimbare în aer li
ber. Ora 11,30 : începe mulsul 
de amiază, dar numai la vacile 
care trec de 12 litri de lapte pe 
zi. Orele 12—16 repaus. La fie
care grajd rămîne numai plan
tonul de zi (prin rotație). Cei
lalți îngrijitori merg la masă, 
organize axă cititul presei, se dis
trează, învață. Ora 16: «e ac oaie 
gunoiul și se fac pregătiri pen
tru mulsul de seară. Ora 17,30 ; 
începe mulsul de seară. Ora 
18,30; se dă a doua jumătate 
din rația zilnică de suculente, 
se pregătește așternutul pentru 
noapte al vacilor. Ora 19 : se 
împarte la fiecare vacă (după 
greutate) 4—8 kg de paie pen
tru consumul de noapte. De Ia 
ora 19,30, Ia grajduri, rămîn 
pînă a doua zi, cînd începe 
programul, numai paznicii de 
noapte.

Acesta este programul în 
timpul cînd vacile sînt la grajd. 
De la 15 .................................
octombrie 
pentru că 
tabăra de

O altă
de știință: ASIGURAREA UNEI 
BAZE FURAJERE BOGATE, 
CONSISTENTE.

Se poate spune că vacile noas
tre au hrană din belșug. Am asi
gurat din toamnă cîte 20 de to
ne de siloz pentru fiecare vacă 
(am obținut 70.000 kg porumb 
la hectar în 1961). Am însilo- 
zat mari cantități de colete de 
sfeclă, am pregătit fînuri (trifoi, 
lucerna, borceag) pe aproape 
200 de hectare. Avem o pășune 
de circa 400 de hectare. O men
ținem în condiții bune, o îngri
jim, îi dăm 100 kg de îngră-

mai pînă la 15—30 
se schimbă programul, 
atunci vacile, sînt în 
vară.
condiție recomandată

Zîmbesc. Cui oare, nouă sau 
cîmpului cu cocoloși de aur ? 
Fiecare din ele — utemista 
Elena Stroe, Gheorghița Du
mitru, Vasilica Tănase, colec
tiviste din G.A.C. „9 Mai”, 
comuna Corbeanca, raionul 
Răcari, sînt „mame" grijulii și 
pricepute la cîte 2.000 de pui.

Foto : I. CUCU

ob-șăminte chimice la hectar și 
ținem anual cam 25.000 kg iarbă 
masă verde la hectar. Pășunatul 
se face rațional, pe parcele cu 
păstorul electric. în perioada 
de trecere de la grajd la pă
șune și invers animalul primește 
furaje masă verde din culturi 
duble (secară, porumb, în a- 
mestec cu alte culturi, otavă de 
lucerna).

Anume am lăsat mai Ia urmă 
o condiție făr 
poate vorbi de 
ASIGURAREA 
ZOOTEHNIC

BINE
: Aceasta de fapt este
j una din problemele

căreia organizația de
partid, consiliul de
conducere și organiza
ția U.T.M. i-au acordat 
zi de zi o atenție deo
sebită. La ferma de 
bovine de care răs- 

: pund,
îngrijitori 

tori, dintre care s 
sînt utemiști și 1
fiecare grajd avem 
responsabil dintre 
buni. Comitetul U.T.M. _ 
podărie se îngrijește cu atenție 
de munca tinerilor de la fermă. 
Periodic analizează activitatea 
organizației U.T.M. de la secto
rul zootehnic, participă la șe
dințele lunare de producție. La 
cursurile zootehnice din iarnă 
n-a lipsit nimeni nici o oră. Or
ganizația U.T.M. i-a mobilizat 
pe toți Ia lecții și seminar». Tî
nărul Mihai Varga, inginerul 
zootehnist al colectivei, a ținut 
lecții interesante, cu experiențe 
la casa laborator și cu demon
strații practice la grajduri. 
Printre cei mai buni îngri
jitori se numără mulți ute- 
utemiști și tineri. Gheorghe To
mi, secretarul organizației de 
bază U.T.M. din sectorul zooteh
nic, Dumitru Scurtu, Gheorghe 
Lupu, Nicolae Gavrilă, iată cîți- 
va din fruntașii noștri cu care 
ne mîndrim. Dar asta nu-i totul. 
Ne-am propus ca fiecare îngriji
tor să ajungă Ia nivelul frunta
șilor. Pentru aceasta vom 
sifica munca de ridicare 
lificării fiecăruia. Dorim 
ții să lucrăm astfel îneît 
de bovine să devină un izvor cît 
mai mare de venituri pentru 
gospodărie.

înd a venit pri- 
na dată la gos- 
>odăria colectivă 
lin Lișteava, pre- 
edințele și doi 

dintre brigadieri 
l-au condus in ca

mera oficială.
— Să ne trăiești, tovarășe 

inginer, și să-ți găsești numai 
bucurii printre noi.

Tînărul inginer Gheorghe 
Ureche a fost pus la curent cu 
tot ce se întîmplă în sad ; că 
sosesc în fiecare săptămînă 
cite două filme la cinemato
graf, că utemistul Ion Birțoiu 
a ciștigat campionatul comu
nal de șah, că s-a format din 
colectiviști un taraf de mai 
mare dragul să-l auzi cum 
„zice“ sîrba.

Despre această întâlnire își 
va aduae aminte multă vreme 
tînărul inginer. A doua zi, ală
turi de președinte, Gheorghe 
Ureche a cercetat planul de 
perspectivă al gospodăriei. 
Președintele îi cerea din cînd 
în cînd părerea:

— Avem 2.900 de păsări, 
dintre care 950 rațe. Ce zici, 
vom putea să intrăm în iarnă 
cu 4300 de păsări matcă, so
cotind că o să mai vindem 
statului în anvd ăsta peste 
1200 ?

— Balta din preajma comu
nei va trebui s-o valorificăm 
și mai mult — și-a spus ingi
nerul părerea, pe care, de alt
fel, și-o făcuse înainte de a 
veni la Lișteava. Am văzut în 
plan că se va mai construi o 
puierniță. Va trebui să o am
plasăm chiar în preajma băl
ții. Să amenajăm acolo o ade
vărată fermă pentru creșterea 
păsărilor de baltă.

Alături de neîntrecutul jucă-

însemnări

Viile
venituri decit intr-o mică mă
sură. Pe terenul eliberat, pre
cum și pe alte terenuri in 
pantă, am plantat vița de vie 
din soiuri nobile. Ne-am 
orientat spre plantarea so
iurilor de struguri de masă: 
Afuz-Ali, Regina Viilor. Chas- 
slas, Muscat de Hamburg și 
altele. Un lucru de care am ți
nut seama încă de la început 
a fost acela de a avea o va
rietate mare de struguri de 
masă, în așa fel incit să sa
tisfacem cerințele de consum 
ale pieții pe o perioadă cît se 
poate de mare. Astfel, avem 
în prezent în viile noastre so
iuri începînd de la Perla de 
Chaba, foarte precoce, pinăla 
Afuz-Ali, care durează foarte 
mult putîndu-se păstra și pes
te iarna. în prezent din cele 
314 ha de vie pe care le avem 
în gospodăria noastră, vița 
pentru struguri de masă ocu
pă aproape 200 de hectare.

De ce ne-am orientat noi că-

colectivei noastre
tre plantarea soiurilor de vie 
pentru struguri de masă ? 
Pentru că strugurii aceștia ne 
aduc venituri serioase în gos
podărie. Anul trecut de pildă, 
am obținut din vinzarea stru
gurilor de masă un venit de 
2.500.000 lei. Și trebuie să spu
nem că din vița de vie pentru 
struguri de masă pe care o a- 
vem plantată în gospodărie 
numai o parte a fost pe rod. ~

Aceasta ne face pe noi să 
plantăm în continuare vița de 
vie pentru struguri de masă 
în așa fel ca în 1965 din totalul 
de 675 de hectare de vie pe 
care le vom avea plantate, 540 
de hectare să fie numai cu vi
ță din soiurile producătoare 
de struguri de masă. După cal
culele noastre preliminare, din 
strugurii de masă pe care îi 
vom obține în anii aceia, noi 
vom realiza venituri de peste 
7.500.000 lei în fiecare vară.

Faptul că plantarea viței de 
vie va lua la noi o amploare 
și mai mare (avem un plan 
precis de plantări în fiece an)

ne-a făcut să luăm încă de 
mult măsuri concrete în pri
vința asigurării materialului 
săditor. Ne-am creat în acest 
sens o pepinieră de 4 ha 
viță și o pepinieră de 20

de 
ha

de viță port-altot Astfel, în 
fiecare primăvară cînd încep 
plantările, avem material să- 
ditor asigurat chiar din gos
podăria noastră colectivă la un 
preț destul de convenabil. Tot-

odată în aceste pepiniere noi 
putem să asigurăm puritatea 
soiurilor pe care le cultivăm, 
înnobilarea lor din an în an.

N-aș putea să închei aceste 
rînduri fără să vorbesc și 
despre pregătirea oamenilor 
care lucrează în sectorul viti
col al gospodăriei noastre co
lective. Asta pentru că înalta 
calitate a lucrărilor agroteh
nice ce se execută în vie și 
deci producția de struguri ca 
atare depinde în ultimă in
stanță de pregătirea acestora, 
de priceperea lor, de dragos
tea pentru meserie și pentru 
avutul obștesc, de cunoștin
țele de specialitate pe care le 
posedă. In acest scop, încă de 
acum 3 ani de zile, noi am or
ganizat în timpul iernii cursuri 
speciale de pomiviticultură la 
care au luat parte cei mai buni 
colectiviști care lucrează în 
viticultură. Din rîndul acesto
ra n-au lipsit brigadierii, șe-

fii de echipă și fruntașii în 
producție. Organizația de ba
ză U.T.M. ne-a recomandat 
pentru aceste cursuri pe cei 
mai buni tineri care să înve
țe meseria de viticultori. Am 
făcut de asemenea, ori de cîte 
ori a fost nevoie instruiri 
practice la fața locului cu toți 
colectiviștii care lucrează în 
sectorul viticol.

Le-am procurat cărți și bro
șuri de specialitate pe care 
le-am recomandat pentru stu
diu. O măsură care a dus la 
bune rezultate în privința pre
gătirii oamenilor a fost aceea 
de a pune să lucreze pe lîngă 
viticultorii cu cea mai bună 
experiență, băieți tineri care să 
învețe această meserie. Am 
procedat așa în special, la al
toit și la tăiatul viței de vie, 
două dintre lucrările preten
țioase din viticultură, care ne
cesită cunoștințe mai largi de 
specialitate.

ANDREI AUREL
Ing. agronom la G.A.C 

..Prietenia romîno-ungară" 
Ostrov țs refl, Dobrogea
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producții mari : 

SECTORULUI 
CU OAMENI 
CALIFICAȚI.

de care 
lucrează 42 de 
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LXJRTZ HERMAN
șeful fermei de bovine de la 
G.A.C. „Horia, Cloșca și Crișan” 
din comuna Bod, raionul Sfîntu

Gheorghe

tor de șah, Ion Birțoiu, de Ni
colae Stăvaru, de Stoica Oprea 
și de cei doi brigadieri, care 
i-au strîns mina, cu căldură 
cînd a venit în Lișteava, ingi
nerul a întocmit un plan amă
nunțit pentru desfășurarea 
campaniei de însămlnțări. 
Gheorghe Buzatu, șeful brigă
zii de tractoare, care s-a per
manentizat la această gospo
dărie, le-a spus băieților:

— îmi place agronomul. Dacă 
lucrăm a-șa cum a stabilit el 
înseamnă că vom putea ter
mina însămînțările din epoca 
întâia in numai patru zile.

Presupunerea șefului de bri
gadă nu s-a adeverit; s-au ter
minat în numai 3 zile, fiindcă 
acolo unde nu se putea intra 
cu tractoarele din pricină că 
pămintul era prea umed, co- 
Hectimșîti Uu însămvnțat cu a- 
telajele gospodăriei.

în ziua cînd am fost la Liș- 
teata cu treburi reportericești, 
am strîns mina tânărului ingi
ner și l-am rugat să-mi dea 
citeva informații cu ajutorul 
cărora să-mi pot completa rin- 
durile de față. A deschis un 
carnețel și am convenit să 
copiez întocmai cele cuprinse 
într-una din file :

In prezent

Vaci: 220
Ovine: 1417
+ 836 miei
Porci: 370

La toamnă

331
2000

518

30 ha cu 
planta în

(De plantat încă 
viță de vie. Se pot 
trei zile).

Pe alte file, alte însemnări. 
Tînărul inginer are trecut în 
carnețelul lui toate probleme
le rezolvate, toate cîte mai 
trebuie făcute în viitor. Ma
joritatea sînt însoțite de apre
cieri personale: „Pe cele 517 
hectare grîul a răsărit minu
nat. Îmi place. Bravo briga
dierului Nicolae Stăvaru! Pe 
„mijloace" ar mai trebui să se 
împrăștie superfosfați...a

Agronomul a intrat — cum 
zicea președintele — „bine în 
probleme".

LUCIAN ZATTI

Fotografia comunistului Iftimie Cri han a «ăjnas neschimbată pe pa
noul de onoare al mecanizatorilor fruntași de la S.M.T. Hemeiuș, 
regiunea Bacău. A fost schimbată doar explicația care o însoțește. 
Comunistul Crihan lucrează la cea de-a 9-a inovație — dispo
zitiv macara de săpat gropi pentru plantarea pomilor și a vifei 

de vie.
Foto : I. CUCU



„Luna muncii patriotice
Contribuția 

tinerilor 
brașoveni

Q i în orașul Brașov tineretul 
desfășoară cu entuziasm 
numeroase acțiuni în ca

drul „Lunii muncii patriotice”. în 
legătură cu contribuția pe care 
tinerii brașoveni o aduc, la gos
podărirea și înfrumusețarea ora
șului am stat de vorbă cu tova
rășul inginer luliu Daniil, vicepre
ședinte al Comitetului executiv al 
Sfatului popular orășenesc Bra
șov, care ne-a spus următoarele:

— în anul 1962, în urma pla
nului comun întocmit cu comite- 

l tul orășenesc U.T.M. s-a stabilit 
ca tineretul să participe la o serie 
de lucrări gospodărești importan
te. Munca avîntată a tinerilor bri
gadieri a început odată cu deschi
derea „Lunii muncii patriotice’’. 
Modernizarea bulevardului princi
pal al orașului este în curs de 
desfășurare și se va termina la 
începutul lunii mai. Valoarea eco
nomiilor ce se vor obține prin 
munca patriotică depusă aici de 
către tineri o apreciem la circa 
200.000 lei. In prezent, zilnic se 
efectuiază un număr de 400—600 
ore muncă patriotică de către ti
nerii din întreprinderi și institu- 
tH-

Tot în acest an, se va amenaja 
drumul de acces la gara nouă, 
care se construiește în oraș, lu
crare unde, prin munca patriotică 
a tineretului, se vor economisi 
150.000 lei. Se vor nivela, de a- 
semenea, terenuri și se vor ame
naja zone verzi în cartierele noi 
de locuințe, acestea constituind 
alte lucrări importante pentru în
frumusețarea orașului nostru. Va- 
loa.ea economiilor care se vor 
realiza la asemenea lucrări o a- 
preciem între 200.000—300.000 
lei

Pentru ca munca tinerilor să se 
desfășoare în bune condițiuni și 
sta. ului popular îi revin sarcini 
importante : să asigure dotarea 
brigăzilor utemiste de muncă pa
triotică cu unelie, iar distribuirea 
Io* să se facă operativ, să asi
gure îndrumarea tehnică a bri
găzilor, astfel incit obiectivele 
stabilite să olere posibilitatea tu
turor tinerilor să lucreze din plin. 
Am stabilit, de asemenea, ca 
locurile de muncă să nu fie schim
bate în cursul aceleiași zile, în- 
trucît altfel se pierde timp. Tot- 

să fie organizată 
să fie 

de Iu-

Vești din întreaga tară
Tinerj galafeni Iucrind .a unor spații verzi.

Fotei M. CARANFIk

A apărui nr 4 (44) 
al revistei

Probleme ale păcii 
ți socialismului*

A apărut, la limba romină, în 
Editura politică, nr. 4 (44) pe anul 
1962 al revistei „PROBLEME ALE 
PĂCII ȘI SOCIALISMULUI ’, re
vistă teoretică si informativă a 
partidelor comuniste și muncito
rești.

Acest număr al revistei cuprin
de articolele : „Să stlrpim ias- 
cismul!", „Unele aspecte ale neo- 
colonialismulul englez ' de R. Pal
me Dutt; „Imperialismul vest- 
germer. — importantă torță a co- 
lotuaUsnaiui' ce P. Friedlander și 
H. Schilling: .Xeninismul despre 
torta revoiutlcnarizaioaze a exem
plului societății socialiste" de 1. 
Arbatov ; „Libertatea $1 progresul 
științei " de K. lanaghida ; „Sin
dicatele ți Junta pentru socialism” 
(Sflrsit).

Rubrica .Jn partidele comuniste 
Si munci:oreșu ' conține numeroa
se materiale informative cu privi
re la activitatea unor nartide fră
țești.

La rubrica .-Schimb de păreri” 
se publică materiale ale discuției 
pe tema „Căile de dezvoltare a 
țărilor care și-au cucerit indepen
dența națională”.

în cadrul rubricii „Cărți ți re
viste” sint publicate articolele: 
„învățămintele Frontului Popular” 
de R. Mathieux Dulles în
loc de K. Marx" de I. Kariakin.

Rubrica „Scrisori, note” cuprin
de notele : „Sub masca principia
lității” de A. Rumeanțev ; „Nu 
„echilibrul fricii” ci dezarmare 
generală I” de V. M. Vandenhove; 
„Lupta poporului iranian continuă” 
de A. F. i , Honduras : voința po
porului nu poate fi înfrintă” de 
F. Pîcado.

In cadrul rubricii „Împotriva 
represiunilor ți persecutării demo
craților” este publicat un nou ma
terial intitulat ..Noi uneltiri ale 
reacțiunii din S.UA de J. Wright.

în-

odată, munca 
astfel ca numărul de finer, 
corespunzător volumului 
cru.

In organizarea și desfășurarea 
acțiunilor de muncă patriotică ti
nerelul din orașul Brașov a cîști
gat o bună experiență. Aceasta 
ne dă convingerea că, mobilizați 
de organizațiile U.T.M., tinerii se 
vor achita cu cinste și în acest 
an de noile sarcini ce le revin 
pehfrii dezvoltarea și înfrumuse
țarea orașului în care trăiesc și 
muncesc.

I. B.

A
In teancul ultimelor cores

pondențe sosite din țară 
se află un număr mare de 

scrisori ce vorbesc despre dife
rite acțiuni ale tinerilor desfă
șurate în cadrul „Lunii muncii 
patriotice". Să ne oprim pe riad 
asupra cîtorva dintre ele.

Din comuna Bivolari, raionul 
Iași, ne scrie colectiviatul Luca 
Mihai. El ne spune: „pentru 
a mări tarlalele gospodăriei ti
nerii colectiviști au defrișat prin 
mancă patriotică 2 hectare te
ren”. „Tinerii colectiviști din 
comuna Cîrja, raionul Bîriad, au 
defrișat pină in prezent un hec
tar, iar acțiunea continuă" — 
ne informează Xicolae Bunica. 
O corespondență asemănătoare 
ne scrie și Sttm V os/iea din co
muna Grivița, raionul Slobozia, 
in această corespondență intitu
lată sugestiv „Fiecare petic de 
pămînt să rodească", el ne po
vestește despre acțiunile tineri
lor colectiviști din comună care 
în primăvara aceasta își vor da 
contribuția la defrișarea și re
darea agriculturii a circa 35 hec
tare teren.

Venind în ajutorul tinerilor 
colectiviști, la acțiunile patrio
tice de redare de noi terenuri 
agriculturii participă numeroși

tineri din fabrici și uzine. Lată 
ce ne scrie în acest sens mai
strul Ion Nițulescu de Ia LM.U. 
Medgidia. Afumai într-o singură 
zi, la o acțiune de defrișare în 
gospodăria colectivă vecină cu 
orașul au participat peste 800 
de tineri din uzina noastră"1. 
Tinerii participă, de asemenea, 
la plantarea pe marginea șose
lelor de pomi fructiferi și or
namentali. Neacțu Marin din 
Petroșița, raionul Tîrgoviște, ne 
informează că ..tinerii din co
mună au săpat 240 de gropi pen-

Ne scriu 
corespondenții 

voluntari

Funeraliile acad. prof. dr.
C. Ionescu Mihăiești

In regiunile
Pesle 15.000 de ti

neri din orașele și 
satele regiunii Hune
doara — muncitori, e- 
levj — au participat 
în prima decada a lu
nii acesteia la acțiu
nile patriotice iniția
te de organizațiile 
U.T.AA. In comunele 
Hărău, Velei, Mihalț, 
Lăpușnic, Boșorod și 
Cioara au fost cură
țite de mărăcini și 
mușuroaie 2.350 de 
ha de pășune. In ra
ioanele Hațeg, Sebeș, 
Brad și Ilia, tinerii au 
săpat 18.520 de gropi 
pentru plantarea po
milor fructiferi, pe te
renurile deluroase și 
degradate ale gospo
dăriilor colective. Nu
mai în raioanele Ha
țeg și Ilia, ei au plan-

Hunedoara
detat peste 16.000 

puiefi de foioase 
rășinoase.

Mai mult de 2.000 
de tineri din Hune
doara, Valea Jiului și 
din alte orașe indus
triale din regiune au 
lucrat la amenajarea 
zonelor verzi ale o- 
rașelor respective. Tot-

și Crișana
odată, tinerii din re
giune au colectat și 
expediat oțelarilor bu- 
nedoreni o caniitate 
de fier vechi din care 
se poate elabora oțe
lul necesar pentru fa
bricarea a circa 290 
de iradoare.

tru a planta pomi fructiferi”. 
„Și pionierii participă la acțiu
nile obștești de împădurire”, ne 
scrie profesorul Mircea Știrba 
din comuna Petrișoru, raionul 
Fetești. în primele zile ale a- 
cestei luni, pionierii de Ia Școa
la elementară de 7 ani au strîns 
de pe arătura din pădurea în
vecinată 80.000 de puieți. Acești 
puieți vor fi folosiți pe terenu
rile G.A.C. și G.A.S. din comu
nă”.

„Pionierii de la Școala de 8 
ani din Ionâsești, raionul Bo
toșani, au colectat 12 tone de 
cenușă, care va fi împrăștiata 
pe tarlalele G-A.C.”.

Numărul mare al corespon-

denților și varietatea lor 
firești. Acțiunile patriotice 
care participă tinerii sint și 
foarte multe. Corespondenții 
luntari Elena Axinte și FI. 
niță din comuna Beljoi, ne 
latează că tinerii de aici parti
cipă la construirea unei școli 
noi. Ei muncesc, de asemenea, la 
săpatul gropilor, la căratul pie
trișului și al apei, ajută con
structorilor să termine cît mai 
repede nona școală. Tot despre 
construcția unei școli ne scrie și 
loan Petru din comuna Dumbri- 
vița, raionul Beiuș. „Tinerii din 
comuna noastră — ne scrie el 
— s-au angajat că ajute ca școa
la să fie terminată pînă la 23 
August 1962”.

O altă corespondență primită 
de la Combinatul chimic de la 
Borzești are ca temă munca pa
triotică pentru înfrumusețarea 
combinatului. Tovarășul Gh. Năs- 
tăsescu, autorul ei, ne relatează 
că tinerii au colectat totodată 
peste 25 tone fier vechi. Stu
dentul Bota Nicolae de la Fa
cultatea de silvicultură din Bra
șov ue anunță că „zilnic, 70-80 
de studenți de la facultățile din 
oraș muncesc alături de con
structori la construirea unui 
frumos bloc turn ce se va ridica 
în centrul Brașovului, precum și 
la o Sterie de alte construcții me
nite să înfrumusețeze fața ora
șului”.

Veștile sosite din toată țara 
anunță că pretutindeni tinerii 
participă cu însuflețire la acți
unile organizate în „Luna mun
cii patriotice”.

Primirea de către 
vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, 
Emil Bodnăraș, 

a ministrului Marii 
Britanii la București
Vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Populare Romine, Emil Bod- 
năraș. a primit marți în au
diență de prezentare pe tri
misul extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al Marii 
Britanii la București, James 
Dalton Murray.

--- •---
Plenara Consiliului 

U. A. S. R.

C. VICTOR

în ziua de 17 aprilie 1962 a 
avut loc Plenara Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studen
ților din R.P.R.

Plenara a discutat activita
tea asociațiilor privind pregă
tirea studenților pentru ur
mătoarea sesiune de exa
mene.

Plenara a ales pe tov. Ște
fan Bîrlea în funcția de 
președinte al Consiliului Uni
unii Asociațiilor Studenților 
din R-P.R. în locul tov. Cor
nel Burtică care a trecut în 
alt domeniu de activitate.

Marți dimineață au avut 
loc funeraliile prof. dr. C. Io
nescu Mihăiești, membru al 
Academiei R. P. Romîne, direc
tor al Institutului dr. I. Can
tacuzino. șef al catedrei de 
microbiologie a Institutului 
medico-farmaceutic din Bucu
rești, laureat al Premiului de 
Stat.

în cursul zilelor de dumi
nică și luni, în Aula Facul
tății de Medicină din Bucu
rești, unde a fost depus si
criul, numeroși academicieni, 
profesori, medici și alți oa
meni de știință, studenți și 
alți cetățeni, au adus un ul
tim omagiu distinsului om de 
știință. Au fost depuse la ca
tafalc coroane de flori din 
partea Consiliului de Mini
ștri. Prezidiului Academiei 
R.P. Romîne, Ministerului în- 
vățămintului și Culturii, Mi
nisterului Sănătății și Preve
derilor Sociale, din partea 
Uniunii Societăților de Știin
țe Medicale. Institutului me
dico-farmaceutic din Bucu
rești. institutelor de cercetări 
și altor unități sanitare etc.

La catafalcul defunctului 
au făcut de gardă academi
cieni. cadre didactice, colabo
ratori ai valorosului om de 
știință, medici, studenți.

Ultima gardă de onoare a 
fost alcătuită din acad. Ata- 
nase Joja, acad. Hie Murgu- 
lescu, prof. dr. Voinea Ma
rinescu, acad. Șt S. Nicolau, 
acad. Șt Milcu, acad. Mihail 
Ciucă, prof. dr. T. Burghele, 
Dionisie Ionescu.

O gardă militară cu muzică 
și drapel a dat ultimul onor.

Mitingul de doliu a avut 
loc în prezența unei numeroa
se asistențe.

Luind cuvîntul acad. Ata- 
nase Joja, președintele Acade
miei R-P. Romîne, a spus 
printre altele:

Prezidiul Academiei Repu
blicii Populare Romîne se în
clină cu emoție și pietate în 
fața celui ce a fost savantul, 
estetul, umanistul și patrio
tul Ionescu Mihăiești.

Inima lui caldă s-a oprit, 
mintea lui vie și cuprinză
toare a încetat să scruteze le
gile naturii biologice, dar 
chipul lui luminos ia defini
tiv loc în panteonul medici
nii romînești, alături de mae
strul său venerat Ion Canta
cuzino, în pleiada maeștrilor 
de reputație mondială ai me
dicinii noastre.

„Academicianul C. Ionescu 
Mihăiești a iubit viața și oa
menii, a găsit desfătarea su
premă în munca devotată, 
consacrată sporirii forțelor 
vitale ale omului. El a fost 
sensibil la tot ceea ce e fru
mos în viață, la tot ceea ce 
dă valoare și sens vieții noa
stre, la știință, la artă, la dra
gostea pentru progres, 'pentru 
oameni, pentru sănătatea șj 
bunăstarea lor socială. Prin 
viața și neobosita sa activi
tate pusă în slujba descoperi
rii adevărului științific în 
vederea alinării și suprimării 
suferințelor fizice ale omului, 
acad. Ionescu Mihăiești s-a 
realizat pe sine însuși și 
bine-meritat de la știință 
de la patria socialistă”.

Și

(Agerpres)

In cinstea zilei de __ . r__ ____
de tineri din regiunea Crișana participa 
în timpul lor liber la acțiunile de interes 
obștesc. La Salonta, Oradea, Șimleu, Beiuș. 
Marghita, Ineu, tinerii lucrează la ame
najarea a 11 parcuri noi. Numeroși alții, 
constituiți în brigăzi de muncă patriotică, 
au plantat de-a lungul căilor de comuni
cație din regiune, în ultimele săptămîni, 
peste 10.000 de pomi fructiferi.

Prin lucrări de desecări și defrișări au 
fost redate agriculturii 220 de ha de te
renuri altădată neproductive, iar o su
prafață de aproape 300 de ha a fost îm
pădurită.

1 Mai, peste 40.000

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE
Post restant: Patria; Bătă

lie în marș : 1 Mai, 8 Martie, 
Alex. Sahia ; Expresul de 
seară: Republica, Elena
Pavel, Gh. Doja, 23 August; 
Milionul: Magheru, V. Alec- 
sandri, I. C. Frimu, înfrățirea 
între popoare, Flacăra ; S-a 
întîmplat în ziua solstițiului: 
București, Donca Simo, Lu
ceafărul ; După doi iepuri: 
Lumina, Floreasca, Libertății; 
Profesiunea doamnei Warren: 
Maxim Gorki, Miorița, Vol
ga, G. Coșbuc; Puștiul: 
Central, M. Eminescu, N. 
Bălcescu; Program special 
pentru tineret: Victoria, Au
rel Vlaicu ; Poveste despre o 
femeie leneșă — Tramvaiul 
cel viteaz — Lumină pentru 
Palermo — înainte de apa
riția omului — De ce îmi bat 
copilul: Timpuri Noi ; Pro
gram specia* pentru copii (di
mineața) Perle negre (după 
amiază) : 13 Septembrie ; Pe 
răspunderea mea: Tineretu
lui ; Tom-Degețelul: Cultu
ral ; Gardianul: Alex. Popov, 
I. Pintilie ; Experiența pri
mejdioasă: Grivița; Muzican
tul orb : C. David ; Arme

porumbei: V. Roaită ; Pace 
noului venit: Unirea ; Nu e 
loc pentru animale sălbatice: 
T. Vladimirescu ; Vizita pre
ședintelui : Munca ; Procesul 
maimuțelor : Popular ; Casa 
surprizelor : Arta ; Artistul: 
Moșilor, Drumul Serii; în 
noaptea de ajun : 16 Februa
rie ; Sonate : 8 Mai; Nana : 
G. Bacovia, I

Și

INFORMAȚIE
Marți dimineața a părăsit 

Capitala îndreptîndu-se spre 
Paris tov. Vasile Vlad, mem
bru al Consiliului U.A.S.R., 
care va participa din partea 
Uniunii Asociațiilor Studen
ților din R.P.R. la cel de-al 
51-lea Congres al Uniunii 
Naționale a Studenților din 
Franța. Congresul va avea 
loc la Reims între 18—24 
aprilie a.c.

Elevii Școlii medii nr. 1 din Sibiu eu amenajat o expoziție cu ma
teriale didactice executate de ei.

Fotoț K STELORIAlf

cA a a it ei & u t. ca

Ing. Constantin Săndescu de la Fabrica de țevi dat Roman ve
ghează laboratorul fabricii ja bun* cantate « metalului.

|> CUCW

tu il z i e a L ă
componistică 

un loc de
ai mult poate ca 
oricare alt compo
zitor contemporan, 
Haciaturian și-a 
cîștigat sufragiile 
tuturor iubitorilor 
muzicii.

Optimismul profund, mi
nunata poezie a imaginilor li
rice. ritmul pătimaș, patosul 
eroic, inepuizabila inventivita
te melodică — iată cîteva din
tre caracteristicile originalului 
stil al creațiilor lui Aram Ha
ciaturian, care captivează in
tr-adevăr de la prima audiție 
pe oricare ascultător.

Fiu al unui legător de cărți 
din Tbilisi, elev în 1922 în 
clasa de violoncel a Școlii 
„Gnesin" din Moscova, urmând 
mai tîrziu clasa de compozi
ție a lui Miaskovski la Con
servatorul din Moscova, autor 
încă pe băncile școlii a unei 
impunătoare simfonii, membru 
de multi ani în conducerea 
Uniunii Compozitorilor So
vietici. emerit profesor al ti
nerei generații de muzicieni, 
Aram Haciaturian a elaborat

o largă operă 
care i-a asigurat 
frunte în rindurile compozito
rilor zilelor noastre.

Format in anii puterii so
vietice, continuind marile tra
diții ale muzicii clasice ruse 
(în special ale lui Glinka, 
Ceaikovski, Balakirev, Rimski- 
Korsakov), Haciaturian a creat

deauna din fermecătorul izvor 
al muzicii populare armene, 
dezvăluind originala frumusețe 
a folclorului poporului său hi 
simfonii, concerte, balete, care 
tocmai datorită acestui fapt se 
disting printr-o puternică in
dividualitate.

In lungul șir al creațiilor lai 
Haciaturian (printre ele re

al partiturii sale urmă- 
fragment dintr-un 

al lui Alexei Tolstoi —

HACIATURIAN SIMFONIA ll-a

o muzică strîns legată de ma
rea epopee a făuririi comunis
mului, străduința principală a 
compozitorului fiind — după 
propria sa expresie — aceea 
de a crea opere „in numele 
vieții luminoase, frumoase de 
astăzi și în numele vieții de 
miine — mai luminoasă, mai 
frumoasă".

Fiecare dintre lucrările sale 
vădește din plin faptul că Ha
ciaturian este un compozitor 
cu un pregnant profil național. 
Haciaturian s-a inspirat întot

marcăm în afara simfoniilor, 
baletele „Gayaneh“ și „Spar
tanii", concertele instrumenta
le), Simfonia II-a — „simfonia 
cu clopote" — este îndeobște 
cunoscută drept una dintre ce
le mai reprezentative lucrări 
ale sale.

Zămislită în primii ani ai 
Marelui Război pentru Apăra
rea Patriei, Somfonia II-a este 
o grandioasă frescă a măreței 
bătălii pe care au dus-o po
poarele sovietice împotriva 
fascismului, Înscriind drept

ți mfoniei lui Haciaturian, ter
minate in 1943, redau năpras
nica ură a poporului împotri
va cotropitorilor, credința sa 
in izbindă.

Din cele patru mari părți 
ale simfoniei amintim drept 
puncte de reper ascultătorului, 
lenta introducere cu zgudui
toarea chemare a clopotelor, 
evocatoarea melodie expusă de 
viole — ce povestește după ex
presia unui comentator despre 
alte asemenea grele încercări 
din viața poporului — tulbură-

toareT* „momente de luptă* 
din prima mișcare a simfoniei, 
excepționalele dansuri din cea 
de a doua parte (tot atit de 
frumoase ca ți dansurile din 
baletele ^partacus” sau „Ga- 
ianeh" in care simțim trăsă
turile atit de specifice crea
ției lui Haciaturian), dureroa
sa melodie a cornului englez 
ce se înălța peste marșul fu
nebru din partea IlI-a — ex
presie a imenselor pierderi su
ferite de poporul sovietic in 
anii războiului — și în sfirșit 
luminoasa melodie intonată de 
corni în cea de a IV-a parte a 
simfoniei, încheiată de altfel 
în sunetele clopotelor ce ciu
tă forța poporului care nu 
poate fi răpus.

Concertul condus de tinărul 
dirijor Mircea Basarab, recent 
distins cu titlul de „Artist 
emerit" și avînd drept solist 
pe pianistul clujean Gh. Hal- 
moș mai cuprinde Suita II-a a 
lui George Enescu și Con
certul pentru pian în do mi
nor de Mozart.

IOSIE SAXA

Vorbind despre viața și 
activitatea laborioasă a aca
demicianului Ionescu Mihă
iești, ministrul învățămîntu- 
lui și Culturii, tov. Ilie Mur- 
gulescu, a spus printre altele:

„în îndelungata sa carieră 
universitară a instruit nu
meroase generații de studenți 
și medici. Cursurile sale se 
caracterizau printr-o bogată 
documentare, o mare clarita
te și forță de sinteză, datori
tă unui real talent didactic. 
A avut marele merit de 
format numeroși elevi, 
astăzi conduc catedre de 
crobiologie în instituțiile 
învățămînt superior, secții ale 
institutului dr. I. Cantacuzino 
și laboratoare din sanepiduri.

Din primii ani al activității 
sale s-a remarcat ca un cer
cetător talentat, bucurîndu-se 
de aprecierea deosebită a 
profesorilor Victor Babeș și 
Ion Cantacuzino, al cărui 
eminent elev și colaborator 
a fost. Opera științifică a 
acad. prof. dr. C. Ionescu Mi
hăiești, începută încă în pri
mul deceniu al secolului nos
tru, strălucește prin origina
litatea și profunzimea cerce
tărilor. Activitatea sa științi
fică cuprinde peste 150 de lu
crări care i-au asigurat o re
putație și o prețuire deose
bită peste hotare. întreaga sa 
activitate științifică a îndrep
tat-o asupra marilor proble
me de sănătate publică ale 
țării, realizările sale pe tărîm 
științific avînd un mare po
tențial de generalizare, de a- 
plicare în practică.

Valoroasa activitate și ope
ră a acad. prof. C. Ionescu 
Mihăiești constituie o minu
nată pildă și un îndemn per
manent la făurirea unei 
înalte gîndiri medicale. Ea 
este închinată poporului nos
tru, constructor al vieții noi, 
socialiste*.

în cuvîntul său, tov. Voînea 
Marinescu, ministrul Sănătă
ții și Prevederilor Sociale, a 
spus :

„Consacrînd peste cinci de
cenii de viață muncii științi
fice, acad. C. Ionescu Mihă
iești a fost în același timp un 
eminent profesor, un cerce
tător strălucit în știință, un 
reprezentant de frunte al șco
lii medicale romînești. Conti
nuator al școlii de micro-bio- 
logie a lui Victor Babeș și 
Ion Cantacuzino, regretatul om 
de știință a fost totodată ală
turi de ei, unul din fondatorii 
și organizatorii Institutului de 
seruri și vaccinuri pe care 
l-a condus din anul 1934 și 
pînă în ultimele clipe ale 
vieții sale“.

Acad. C. Ionescu Mihăiești 
— a arătat vorbitorul — a 
participat la toate acțiunile 
mari antiepidemice din țara 
noastră, pe care le-a dirijat 
ca om de știință și la care a 
luat parte ca lucrător activ pe 
teren. De asemenea, el a con
tribuit activ la înființarea și 
organizarea primelor labora
toare de igienă din țară.

Omul de care astăzi ne des
părțim a fost dascăl și sfă
tuitor multora dintre cei pre- 
zenți. Gîndurile noastre se vor 
întoarce mereu, cu 
mîndrie, către acest 
de știință, profesor 
țean".

în numele secției 
medicale a Academiei R. P. 
Romîne a vorbit acad. Șt. S. 
Nicolau.

„Academicianul Ionescu Mi
hăiești — a spus vorbitorul — 
a fost un neobosit și luminat 
muncitor pe tărîm științific, 
didactic, organizatoric, condu
cător în sfera sa de activi
tate. A fost un strălu
cit exemplu de om de știin
ță. de umanist erudit". 
Vorbind pe larg despre acti
vitatea distinsului savant, des
pre realizările sale științifice,

a fi 
care 
mi-

de

stimă și 
mare om 
și cetă

științelor

acad. Șt. S. Nicolau a subliniat 
totodată activitatea obștea
scă a academicianuLui Ionescu 
Mihăiești, contribuția sa la 
lupta pentru progres. „Cu ini
ma îndurerată, în clipa des
părțirii pentru totdeauna — a 
spus în încheiere vorbitorul — 
îți mulțumim în numele știin
ței și școlii medicale romî
nești, al celor ce te-au cunos
cut, pentru munca harnică și 
luminată ce ai depus întrea- 
ga-ți viață. îți mulțumim pen
tru instituția pe care ai crea
t-o,. pentru cercetările științi
fice realizate, pentru curente- 
tele sănătoase stîrnițe de 
marea și complexa ta perso
nalitate, printre cei ce te-au 
cunoscut, pentru cadrele pe 
care le-ai ridicat".

A luat apoi cuvîntul acad; 
Șt. Milcu, președintele Uniu
nii Societăților de Științe Me
dicale.

„De-a lungul a mai mult de 
o jumătate de secol —, a spus 
vorbitorul — acad. Ionescu 
Mihăiești a pus cu devotament 
deosebita sa înzestrare inte
lectuală, personalitatea și ex
periența sa în serviciul știin
țelor medicale și ocrotirii să
nătății poporului nostru. A 
răspuns totdeauna chemărilor 
care puneau știința în ser
viciul umanității și în apăra
rea vieții oamenilor, reușind 
să dea un exemplu permanent 
valabil despre înaltul conți
nut moral al medicinei".

în numele tinerilor elevi și 
colaboratori ăi academicianu
lui Ionescu Mihăiești ' a vorbit 
dr. Arion Romulus, care a e- 
vocat personalitatea eminen
tului lor dascăl. „Plin de vi
guroasă căldură sufletească — 
a spus vorbitorulel o îm
părtășea generos celor din ju
rul lui. Cu stăruința sadea în 
noi exigența, cerea neștirbită 
probitate științifică. îi datorăm 
profesorului nostru dorința de 
a ne desăvîrși necontenit, de 
a ne îmbogăți permanent cu
noștințele noastre".

Vorbind în numele studen
ților mediciniști, N. Marcu a 
spus printre altele: „Sîntem 
mîndri de a fi fost elevi ai 
unuia dintre cei maTmari oa
meni de știință romîni, con
tinuator vrednic al operei ma
rilor săi înaintași. Ne-a rămas 
vie în amintire prezența sa 
la una din adunările Asociației 
studenților în medicină și cu
vintele sale. El ne-a vorbit cu 
admirație de condițiile minu
nate ce s-au creat astăzi pen
tru dezvoltarea științelor și 
ne-a îndemnat la muncă dîrză, 
entuziastă, în folosul patriei și 
al poporului muncitor".

Prof. dr. I. Mesrobeanu, di
rector adjunct științific al 
Institutului „Dr. I. Cantacu
zino", a arătat că toți co
laboratorii acestui institut 
au văzut în academicianul 
Ionescu Mihăiești un mare 
organizator al muncii știin
țifice, al muncii de pro
ducere a serurilor și de învă
țămînt. Aceste calități au stat 
la baza succeselor înregistrate 
de institut an de an de la 1921 
pînă astăzi.

„Prin exemplul muncii de 
conducere de un nivel ridicat, 
pe care, l-a dat în lunga sa 
.Carieră de peste o jumătate 
de secol — a spus vorbitorul 
— prin pilda vieții sale dedi
cată îndatoririlor de îndrumă
tor și profesor ce-i reveneau, 
academicianul Ionescu Mihă
iești lasă la temelia acestui 
institut o piâtră tot așa de 
însemnată ca și aceea pusă de 
Ion Cantacuzino".

După mitingul de doliu, cor
tegiul funebru s-a îndreptat 
spre Institutul „Dr. I. Canta
cuzino”.

înmormîntarea s-a făcut în 
cripta Institutului, alături de 
dr. I. Cantacuzino, decedat îq 
anul 1934.

(Agerpres)Utilaje executate de elevi
/ndrumoți de maiștrii in» 

structon. elevii Școlii de 
meseni din Arad își în

sușesc temeinic profesiunea. In 
atelierele școlii ca fi in dife
rite secții ale unor uzine din 
localitate ei se pregătesc să 
devină strungari, turnători, lă
cătuși, forjori, muncitori cu o 
înaltă calificare.

Elevii din ultimii ani, care 
fac practică în atelierele șco
lii, execută diferite utilaje,

strunguri, prese și ciocane hi
draulice, freze care se bucură 
de aprecierea beneficiarilor.

De curînd au fost livrate
U.C.E.C,O.M.-ului București 25 
de strunguri mijlocii. „Marca 
școlii" constituie o mindrie 
binemeritată pentru fiecare 
elev,

ROȘCA CHEORGHE 
corespondent voluntar

Pe treceți concediul de odihnă în lunile 
aprilie și mai beneficiind de tarife re
duse în frumoasele stațiuni climaterice

BUȘTENI, PĂLTINIȘ, TUȘNAD, BORSEC, S'O- 
VATA (15 lei pe zi cat. I; 20 lei pe zi cat. II; 22 lei pe 
zi cat. III) SINAIA, PREDEAL, LACUL ROȘU (15 lei 
pe zi cat. I; 20,50 Iei pe zi cat. II; 23 lei pe zi cat. III) 

Servicii complete, 3 mese pe zi, cazare confortabilă 
Reduceri pentru copii : pînă la 7 ani, cazare gratuită și 
50 la sută din tariful pentru masă; de la 7—14 ani re

ducere 50 la sută din tariful pentru cazare
50 la sută reducere pe C.F.R. și I.R.T.A. 

înscrieri la toate agențiile și filialele O.N.T. Carpați
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Tratativele pentru
dezarmare de la Geneva

GENEVA 17. — Trimisul 
special Agerpres N. Puicea 
transmite: La începutul șe
dinței plenare din 17 aprilie 
a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, care s-a 
desfășurat sub președinția re
prezentantului Indiei, a fost 
supus examinării membrilor 
Comitetului proiectul de Pre
ambul al Tratatului cu privi
re la dezarmarea generală și 
totală, care în linii generale a 
fost pus de acord de copre
ședinții conferinței — repre
zentanții U.R.S.S. și S.U.A.

Delegatul S.U.A., A. Dean, 
care a luat primul cuvîntul, 
și-a exprimat satisfacția că cei 
doi copreședinți au ajuns la 
un anumit grad de înțelegere. 
El a acordat principala aten
ție lămuririi și interpretării 
poziției S.U.A., care practic 
împiedică stabilirea unui acord 
asupra celor două prevederi 
ale proiectului de Preambul 
care nu au fost puse de acord.

V. A. Zorin, reprezentantul 
Uniunii Sovietice, care a ur
mat la cuvînt, a demonstrat 
netemeinicia argumentelor de
legației S.U.A., care caută să 
includă în proiectul de Pream
bul prevederi, care de fapt 
leagă înfăptuirea dezarmării 
de tot felul de condiții. Dele
gația sovietică, a arătat V. A. 
Zorin, consideră că o aseme
nea abordare este cu totul ne- 
justă și nu poate decît să frî- 
neze procesul dezarmării ge
nerale și totale. O asemenea 
abordare urmărește, vorbind în 
mod obiectiv, frînarea proce
selor istorice naturale care au 
loc în societate. Firește, că 
Uniunea Sovietică nu poate 
accepta acest lucru.

în încheiere, reprezentantul 
U.R.S.S. a subliniat că, în po
fida divergențelor, delegația 
sovietică consideră punerea de 
acord a principalelor prevederi 
ale proiectului de Preambul 
drept un pas înainte și își ex
primă speranța că în cursul 
lucrărilor ulterioare privitoa
re la proiectul de tratat se va 
putea ajunge la un acord șl a- 
supra acestor prevederi, dacă 
toate delegațiile vor da dova
dă de spiritul de colaborare 
cuvenit.

Reprezentanții Italiei, An
gliei și Indiei, care au luat a- 
poi cuvîntul, au salutat înțe
legerea asupra preambulului și 
au sprijinit propunerea de a 
se continua acum lucrările re
feritoare la următoarele capi-

tole ale proiectului de tratat. 
A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul R. P. Romîne, George 
Macovescu.

Reprezentantul R.P.R., Geor
ge Macovescu, a exprimat sa
tisfacția delegației romîne în 
legătură cu acordul realizat 
atît de cei doi copreședinți cît 
și în cadrul Comitetului pen
tru dezarmare cu privire la 
textul preambulului tratatului 
de dezarmare generală și to
tală.

„Aceasta, a spus G. Maco
vescu, dovedește mai întîi de 
toate, că metodele noastre de 
lucru sînt juste, că ele sînt de 
natură a promova o apropiere 
a pozițiilor distante, găsirea 
unor soluții general accepta
bile atît cu privire la fondul 
problemelor cît și cu privire 
la formularea textului.

Nu poate fi nici o îndoială, 
a spus în continuare delega
tul R.P.R., că dacă vom con
tinua în felul acesta cu hotă- 
rîrea comună de a ajunge la 
rezultate concrete, munca noa
stră va progresa în mod sa
tisfăcător pentru toți cei că
rora le stă la inimă încheierea 
unui tratat de dezarmare ge
nerală și totală, micșorarea 
încordării internaționale, asi
gurarea unor relații normale 
și amicale între națiuni".

Vorbitorul a arătat că, după 
părerea delegației romîne, ori
ce încercare de a lega dezar
marea de vreo condiție ar în
semna ca înfăptuirea dezar
mării generale și totale să 
devină dependentă de alți fac
tori și ar constitui din această 
cauză o sămînță primejdioasă 
de viitoare dezacorduri.

Referindu-se la faptul că 
încă nu s-a realizat un acord 
asupra paragrafului 15 din 
preambul și asupra unei for
mulări propuse de delegația 
S.U.A., reprezentantul R.p.R. 
a propus să se închidă deo
camdată discuția în legătură 
cu acestea, „Să consemnăm a- 
cordul la care s-a ajuns cu 
privire la majoritatea covârși
toare a problemelor legate de 
formularea preambulului, prin 
adoptarea comunicatului care 
ne-a fost chiar acum dis
tribuit, a propus G. Maco
vescu, și să mergem înainte 
în munca noastră cu privire 
la restul tratatului de dezar
mare generală și totală".

La propunerea reprezentan
tului sovietic, comitetul a a- 
doptat un comunicat pus de

„Proiectul de lucru propus de Statele Unite ale 
Americii și de Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste.

Proiect de Preambul al Tratatului

acord între copreședinți, în 
care se subliniază că comite
tul a aprobat proiectul Pre
ambulului, elaborat de către 
copreședinți.

Totodată în comunicat se a- 
rată că nu s-a ajuns deocam
dată la un acord asupra a 
două prevederi din proiectul 
de Preambul.

După aprobarea acestui co
municat, comitetul a revenit 
la problema încetării expe
riențelor nucleare în legătură 
cu memorandumul prezentat 
la 16 aprilie de țările neutre.

Cuvîntările delegaților ame
rican și englez au demonstrat 
în mod vădit tendința lor de 
a îneca esența politică a pro
punerii țărilor neutre în nu
meroase chestiuni privitoare la 
amănuntele tehnice ale con
trolului.

Zeci de întrebări puse au
torilor memorandumului de 
către reprezentanții S.U.A. și 
Angliei cum ar fi întrebările 
cine va finanța comisia de oa
meni de știință și cine va face 
parte din echipele de inspec
ție, denotă dorința puterilor 
occidentale de a impune cu 
tot dinadinsul introducerea o- 
bligatorie a faimosului sistem 
de control internațional și de 
a adapta propunerea țărilor 
neutre la scopurile lor de re
cunoaștere militară și spionaj 
pe teritoriul U.R.S.S. și al 
unei serii de alte țări.

în același timp din felul în 
care au pus întrebările dele
gațiile occidentale cît și din 
conținutul acestor întrebări a 
reieșit limpede că S.U.A. și 
Anglia își concentrează aten
ția pe linia eforturilor de a 
intimida și înfricoșa țările 
neutre pentru a le face să dea 
înapoi de la propunerile lor 
din memorandum. însuși to
nul cu care au fost puse aces
te întrebări, subliniază cercu
rile informate, a fost un ton 
vizibil de intimidare. Princi
palul lucru este însă acela că 
reprezentanții țărilor neutre 
nu s-au descurajat, au cerut 
ca întrebările să fie puse în 
scris și vor răspunde acestor 
întrebări.

Delegații occidentali vor să 
tărăgăneze discuțiile asupra 
memorandumului pentru ca 
ele să nu împiedice efectuarea 
experiențelor nucleare proiec
tate.

Lucrul acesta a fost decla
rat de reprezentantul Birma- 
niei, care a luat cuvîntul în 
numele tuturor autorilor me
morandumului

La sfîrșitul ședinței din 17 
aprilie a fost ridicată proble
ma viitoarei ordini de zi a Co
mitetului pentru măsurile care 
contribuie la destinderea în
cordării internaționale. în 
timnul discuțiilor care s-au 
deșt 
prez 
Polo 
legaj

•at au luat cuvmtu- re- 
înțu ȘUJU U.RSS.

V. A. Zor: 
altele că cat

Notă : parantezele in
dică propunerile State
lor Unite cu care 
U. R. S. S. nu este de 
acord.

statele lumii
1. — acționînd în conformi

tate cu aspirațiile și voința 
tuturor popoarelor;

2. — reafirmîndu-și atașa
mentul față de obiectivele și 
principiile Cartei Națiunilor 
Unite;

3. — dorind să creeze con
dițiile în care toate popoarele 
să poată tinde, în libertate și 
pace la realizarea aspirațiilor 
lor juste;

4. — conștiente de pericolul 
pe care cursa înarmărilor îl 
constituie pentru omenire, ți
nînd seama în special de dez
voltarea armelor nucleare, a 
rachetelor și a celorlalte tipuri 
de arme moderne de extermi
nare în masă;

5. — convinse că războiul 
nu mai poate sluji drept mij
loc de reglementare a litigii
lor internaționale și trebuie să 
fie exclus pentru totdeauna 
din viața societății omenești;

6. — hotărîte să elibereze 
generația actuală și generațiile 
viitoare de dezastrul războiu
lui, și de pericolele pe care le 
implică cursa înarmărilor ;

7. — convinse că dezarma
rea trebuie să fie generală și 
totală, sub un strict și eficace 
control internațional și că o 
asemenea dezarmare trebuie 
să fie însoțită de stabilirea 
unor proceduri sigure, pentru 
rezolvarea pașnică a litigiilor, 
precum și de măsuri eficace 
pentru menținerea păcii în 
conformitate cu principiile 
Cartei O.N.U.;

8. — convinse că dezarma
rea generală și totală sub un 
strict control internațional 
este o cale sigură și reală pen
tru înfăptuirea visului de 
veacuri al omenirii — asigu
rarea unei păci veșnice și in
destructibile pe pămînt;

9. — dorind să pună capăt 
pentru totdeauna grelei poveri 
pe care o reprezintă pentru o- 
nienire 
umane și materiale pentru 
crearea de mijloace de exter-

folosirea resurselor

minare a oamenilor și de dis
trugere a valorilor materiale 
și culturale ;

10. — urmărind să foloseas
că toate resursele pentru a a- 
sigura un progres tehnic, eco
nomic și social continuu în 
toate țările lumii și pentru a 
asigura folosirea resurselor 
națiunilor în scopul progresu
lui material, cultural și spiri
tual al omului;

11. — convinse că resursele 
eliberate ca urmare a dezar
mării generale și totale vor 
permite statelor dezarmate in 
acest fel să contribuie într-o 
mai mare măsură la dezvolta
rea economică și culturală a 
tuturor țărilor și popoarelor 
lumii și să contribuie la o mai 
largă colaborare între ele;

12. — ținînd seama de ne
cesitatea de a întemeia rela
țiile intre state pe principiile 
păcii, bunei vecinătăți, egali
tății, neamestecului și respec
tării independenței și suvera
nității tuturor statelor;

13. — dorind să creeze con
dițiile care să permită asi
gurarea echității și respectării 
angajamentelor decurgînd din 
tratatele și din dreptul inter
național ;

14. — reafirmînd că pentru 
a înlesni realizarea dezarmării 
generale și totale (în condiții 
de pace în lumea întreagă) 
este important ca toate statele 
să respecte acordurile interna
ționale existente, să se abțină 
de la orice acțiuni care ar pu
tea spori încordarea interna
țională și să caute să rezolve 
toate litigiile prin mijloace 
pașnice ;

15. — (declarînd că scopul 
lor este o lume de libertate, 
securitate și liniște, lume de 
state independente, care să 
respecte normele generale, de 
conduită internațională și în 
care adaptarea la schimbări se 
desfășoară în conformitate cu 
principiile Cartei Națiunilor 
Unite)

16. — au hotărît să încheie 
următorul tratat de dezarmare 
generală și totală sub un 
strict și eficace control inter
național (în condiții de pace 
în lumea întreagă)".

se are in vedere fonâul pro
blemei. caracterul ei actual, 
dacă se tinde nu spre ațițarea 
patimilor ci spre destinderea 
încordării internaționale, a- 
tunci îndată după examinarea 
problemei încetării propagan
dei de război, Comitetul tre
buie să discute problemele 
creării zonelor dezatomizate și 
încetării răspîndirii armei nu
cleare. în același timp repre
zentanții țărilor occidentale au 
încercat să impună discutarea 
unor probleme care nu creea
ză perspectivele unei adevăra
te reduceri a primejdiei răz
boiului și asupra cărora, cu 
bună-știință nu există în pre
zent nici o șansă pentru înțe
legere. Această abordare, a 
subliniat reprezentantul sovie
tic, nu poate contribui la des
tinderea încordării internațio
nale și de aceea nu este nici
decum în interesul păcii.

Discutarea ordinii de zi a 
Comitetului pentru măsurile 
care contribuie la destinderea 
încordării internaționale, va 
continua.

Următoarea ședință a Comi
tetului celor 18 state pentru 
dezarmare are loc la 18 a- 
prilie.

întrevedere Rusk-Dobrînin
WASHINGTON 17 (Ager

pres). — TASS transmite : La 
16 aprilie a avut loc la Wa
shington o întrevedere între 
Dean Rusk, secretarul de Stat 
al S.U.A., și A. F. Dobrînin, 
ambasadorul Uniunii Sovie
tice în Statele Unite.

In timpul întrevederii, car»

a durat o oră și zece minute, 
au fost atinse o serie de pro
bleme discutate la Geneva în
tre A. A. Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
și secretarul de Stat, Dean 
Rusk.

S-a convenit ca întrevede
rile să fie continuate.

UE PESTEHOTARE
niiiigiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii

O declarație a secretariatului
F. M T. D.

Lucrările
Congresului Comsomolului

Succesele obfinute de U.R.S.S. 
în domeniul pregătirii de specia
liști sînt bine cunoscute în lumea 
întreagă. Peste jumătate din nu
mărul total al comsomoliștilor au 
studii medii și superioare iar prin
tre delegații la Congres, 3478 de 
tineri, mai mult de 90 la sută, au

A
genția M.T.I. anunță că 
secretariatul Federației 
Mondiale a Tineretului 

Democrat a dat publicității o 
declarație în legătură cu si
tuația din Argentina.

Tineretul și poporul din Ar
gentina, se spune în declara
ție, își întăresc unitatea și își 
intensifică lupta împotriva 
dictaturii militare, pentru Te

stabilirea constituției și a 
drepturilor democratice. FMTD 
sprijină această luptă justă și 
cere tineretului și organiza
țiilor de tineret din întreaga 
lume să se ridice împotriva 
dictaturii militare și a ames
tecului imperialiștilor și să-și 
exprime totala 
lupta justă a 
tineretului din

solidaritate cu 
poporului și a 
Argentina.

ongresul Comsomo
lului își continuă lu
crările sale în pala
tul de la Kremlin. 
Delegații care iau 
cuvîntul de la înal
ta tribună a Congre
sului vorbesc despre

realizările obținute în fabrici și 
uzine, pe uriașele șantiere de 
construcții, unde comsomoliștii 
înalță locuințe și furnale, combi
nate și palate de cultură, pe o- 
goarele pe care și-au luat anga
jamentul să obțină în anul acesta 
recolte bogate de porumb, ei vor
besc despre planurile de viitor, își 
împărtășesc năzuințele.

După cum se remarcă în ra
portul comisiei de validare pre
zentat, printre delegați se află ti
neri de toate profesiunile. Comso
moliștii din Uniunea Sovietică au 
delegat la Congres numeroși ti
neri deputafi în Sovietele Supre
me ale Uniunii Sovietice și ale 
republicilor unionale, în Sovietele 
regiunilor și ținuturilor din țară.

Corespondență 
telefonică specială 

din Moscova

terminat școala medie ori au ab
solvit institute de învăfămînt su
perior.

în ședința de astăzi, a luat cu
vîntul tovarășul Virgil Trofin, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
U.T.M., primit cu vii aplauze de 
delegați și oaspeți. Vorbind în 
numele tineretului din țara noas
tră, tovarășul V. Trofin a adus un 
călduros salut Congresului, glorio

sului Comsomol leninist care mer- 
gînd pe drumul indicat de hotărî- 
rile celui de al XXll-lea Congres 
al P.C.U.S. contribuie la construi
rea minunatei societăți comuniste. 
Cuvîntul tovarășului Virgil trofin 
a fost în repetate rînduri subliniat 
cu vii aplauze.

Seara, la ora cînd transmit a- 
cesfe rînduri, membrii delegației 
noastre participă împreună cu alți 
reprezentanți ai tineretului de 
peste hotare și delegați la Con
gres la o întâlnire cu comsomoliș- 
tii din raionul Bauman al Mosco
vei. Asistăm la o manifestare de 
adevărată prietenie. Minute în șir 
invitații la această seară a tinere
ții i-au salutat prin aplauze și o- 
vații pe oaspeți. La această ma
nifestare a luat cuvîntul și tova
rășul Virgil Trofin.

Lucrările celui de al XlV-lea 
Congres al Comsomolului continuă.

AL. STAKC

Moscova, 17 aprilie 1962.

Continuă manifestațiile studenților
Raportul prezentat de S Pavlov,

ATENA 17 (Agerpres). — La 
16 aprilie studenții greci au 
manifestat din nou pe străzile 
Atenei. Ei au protestat împo
triva represaliilor polițienești 
și și-au exprimat hotărîrea de 
a continua lupta pînă la sa
tisfacerea . revendicărilor lor 
cu privire la democratizarea 
învățămîntului și asigurarea 
de lucru după terminarea stu
diilor. Peste 3.000 de studenți 
de la universitățile din Atena 
și Salonic, s-au întrunit la mi
tingul de masă din “ 
Acropole.

Mii de polițiști au invadat 
din nou la 16 aprilie 
Atenei. De data aceasta însă,

Teatrul

centrul

poliția n-a îndrăznit să re
curgă la represalii din cauza 
valului de indignare care a 
cuprins țara.

Studenții au protestat împo
triva închiderii Universității 
de la Atena și au cerut de
miterea rectorului universită
ții care a adoptat această ho- 
tărîre. „Democrație", „Fascis
mul nu va trece", aceste ex
clamații ale miilor de studenți 
au răsunat pînă noaptea tîrziu 
pe străzile Atenei.

La Salonic a avut loc un 
miting al studenților de soli
daritate cu colegii lor 
Atena.

prim-sccretar al C. C. al U. T. C. L din ll. P s. s,

din

Noi planuri colonialiste îndreptate

LEOPOLDVILLE 17 (Ager- 
pres). — Convorbirile dintre 
primul ministru al Republicii 
Congo, Cyrille Adoula și se
paratistul katanghez. Chombe, 
au fost reluate la 16 aprilie, 
după o întrerupere de 8 zile.

Deși se desfășoară 
bine de o lună, aceste 
biri nu au dat pînă 
zent nici un rezultat 
refuzului constant

altă parte, situația

de mai 
convor- 
în pre- 
datorită 
al lui

Chombe de a subordona au
toritățile provinciei Katanga 

lui central.guve
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PEKJN 17 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția 
China Nouă, intre 27 martie și 
16 aprilie a avut loc la Pekin 
cea de-a treia sesiune a Adună
rii reprezentanților populari din 
întreaga Chină.

Sesiunea a ascultat un raport 
privind activitatea guvernului, 
prezentat de Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze. In reportul său, Ciu 
En-lai s-a referit la situația in
ternațională și la politica ex
ternă a Chinei, precum și la si
tuația internă și la sarcinile ce 
stau în fața R. P. Chineze.

I^a ședința plenară din 16 a- 
prilie, premierul Ciu En-lai a 
rostit o cuvîntare in care a răs
puns la întrebările puse de de- 
putați în cursul discutării 
portului privind activitatea 
vernului.

Sesiunea a adoptat în unani
mitate o rezoluție pe marginea 
raportului privind activitatea 
guvernului;

ra- 
gu-

Pe de 
economică a Congoului — da
torită crizei politice îndelun
gate — continuă să fie ex
trem de precară.

In aceste condiții, puterile 
imperialiste pun la cale noi 
pBÎBBri pentru a plasa defi
nitiv aceasta țară sub con
trolul lor. Comitetul interna
țional pentru acordarea de 
ajutor Congoului și Algeriei, 
al cărui sediu se află la 
Cairo, a dat publicității o de
clarare in care se subliniază 
că S-UA. au elaborat un plan 
prrrâd instituirea tutelei 
QJLUL asupra Coegouui. pe 
ra>a creării ursa așa~~urut 
Cnrx~~u de Ymsm al OXU.

țară.

Serghei Pavlov, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
U.T.C.L. din U.R.S.S., a pre
zentat raportul de activitate 
al Comitetului Central al 
U.T.C.L. din U.R.S.S.

în raport se spune că tine
retul sovietic consideră Pro
gramul Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice „ca țelul cel 
mai important al vieții sale". 
„Programul P.C.U.S. deschide 
in fața tinerei generații pers
pective grandioase, țeluri mă
rețe și atrăgătoare, deschide 
porțile spre viitor".

O bună parte a raportului 
este consacrată participării 
tineretului sovietic la crearea 
bazei tehnice-materiale a co
munismului. Raportul subli
niază că în munca Comsomo
lului un loc central l-a ocu
pat lupta pentru creșterea 
permanentă a productivității 
muncii. Cinci milioane și ju
mătate de muncitori, aproxi
mativ 350.000 de ingineri, pes
te o jumătate milion de teh
nicieni — aceasta este forța 
cu ajutorul căreia Comsomo
lul sovietic sprijină efectiv 
perfecționarea producției.

în ultimii patru ani, cu par
ticiparea activă a tineretului, 
în U.R.S.S. s-au construit 48 
de furnale și cuptoare Martin, 
34 de laminoare și secții, s-au 
electrificat aproximativ 8.000 
de km de căi ferate.

Raportorul a declarat că 
acțiunea cea mai importantă 
a organizațiilor comsomoliste 
de la sate a devenit obținerea 
de recolte îmbelșugate de po
rumb. E a subliniat importan
ța plenarei din martie (1962) 
a CC. al P.CUÂ și » de- 
darat ci pâm-~ turtle desțeje- 
tute C3r.ti.r, jj să rinLu pe 
primul plan al frocturui agri
col. Ee au dat miliarde de 
puduri de cereale, iar acum 
trebuie să dea milioane de to

ne de carne, lapte, unt (în ul-

In Algeria O.A.S. comite
noi crime

Un aspect din timpul recentelor .represiuni polițienești din Argentina.
(Din revista „FREIE WELT”)

TeL 17.60,10, Tiparul t' Somblnatul Poli gratio «Casa Sdntett*.

par- 
fost

zind focul asupra populației 
algeriene. Au fost ucise 7 per
soane și rănite alte 18. In a- 
propiere de Oran un detașa
ment de O.A.S.-iști în unifor
mă, dorind să captureze ar
me. au atacat o tabără mili
tară. în timpul ciocnirii un 
soldat francez a fost ucis.

La Alger, membrii O.AS. 
au continuat atentatele împo
triva populației algeriene. în 
urma atacurilor cu focuri de 
mitraliera, pistoale și bombe 
cu plastic au fost uciși 13 al
gerieni, iar 17 au fost răniți. 
S-au semnalat morți și răniți 
in rîndul populației algeriene 
și în orașele Bone și Philippe- 
viile.

Bilanțul crimelor OAS. in 
cursul zilei de luni se ridică, 
potrivit datelor transmise 
agenția France Presse la 
de morți și 39 de răniți.

„Alianța

de
22

pentru regres0
UN ZLXR DIN VENEZUELA 
DESPRE PROGRAMUL AME
RICAN ..ALIANȚA PENTRU 

PROGRES*4.

CARACAS 17 (Agerpres).— 
Care sînt rezultatele ? se în
treabă ziarul venezuclean 
„Clarin", la un an după apli
carea programului ..Alianței 
pentru progresși răspunde: 
„In Columbia se dezvolta ra
pid procesul de pauperizare; 
Ydigoras Fuentes deține pu
terea în Guatemala, bizuin- 
du-se pe teroare; în Argen
tina, unde partidele de opozi
ție au obținut victoria în ale
geri, s-a recurs la o lovitură 
de stat; în Venezuela, unde 
se aplică măsurile economice 
impuse de Fondul Monetar 
Internațional, se devalori
zează moneda, costul vieții 
crește cu 40 la sută, se ascute 
criza economică, milioane de 
oameni trăiesc în mizerie". De 
aceea, conchide ziarul 
rin“, acest faimos 
trebuie denumit nu 
pentru progres", ci 
pentru regres“.

„Cla- 
program 
„Alianță 
„Alianță

timii ani în U.R.S.S., cu 
ticiparea tineretului, au 
valorificate peste 42 milioane 
de hectare de pămînturi în- 
țelenite).

Raportul a arătat că la miș
carea pentru munca comunistă 
care a devenit o mișcare de 
masă, participă în prezent 11 
milioane de tineri și tinere. 
„Trăsătura distinctivă a cestei 
mișcări o constituie îmbinarea 
luptei pentru înalta producti
vitate a muncii cu formarea 
noii atitudini obștești și afir
marea principiilor moralei co
muniste".

Documentele istorice ale 
Congresului al XXII-lea și 
Programul Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice „stau 
în prezent la baza întregii 
munci ideologice a Comsomo
lului". Comunismul și munca 
sînt inseparabile. Iată pentru 
ce — se spune în raport — 
pregătirea tineretului pentru 
munca în producție, educarea 
la tineret a dragostei și res
pectului față de muncă ca 
primă necesitate vitală, consti
tuie esența, miezul întregii 
munci de educare comunistă 
a tinerei generații.

Raportul a subliniat că în 
codul moral al constructoru
lui comunismului sînt întru
chipate principiile morale 
lăsate moștenire de multe ge
nerații de revoluționari, și tot
odată sînt exprimate exigențe 
care puteau să se nască nu
mai în perioada construcției 
desfășurate a comunismului.

Raportul a caracterizat rolul 
uriaș al literaturii și artei in 
educarea comunistă a tinerei 
«raerațu. subliniind că tine
rii scrutai și artiști plastici 
sszncesc cu ir-suLeure la crea
rea chipului contemporanului 
lor — constructorul comunis
mului.

Raportul a arătat că dato
ria sa sfîntă Comsomolul o 
vede în a ajuta cu toate for
țele partidul comunist la în
tărirea capacității de apărare 
a țării, în a educa la tine
retul sovietic hotărîrea per
manentă de a apăra cu toate 
puterile patria sa iubită.

în raport s-a arătat că în
făptuirea legii privitoare la 
întărirea legăturii școlii cu 
viața a permis ca în rîndul 
tinerei generații să fie educa
tă mai bine atitudinea justă 
față de muncă, să fie pregă
tiți elevii pentru participarea 
activă la construirea comunis
mului. El a spus că se dezvol
tă tendința spre îmbinarea 
studiilor cu munca în pro
ducție.

Raportul a subliniat în con
tinuare că Comsomolul le
ninist a fost întotdeauna și 
râmine o forță activă a miș
cării internaționale de tineret 
(peste 1.000 de organizații de 
tineret și studențești de dife
rite orientări din peste 100 
de țări întrețin legături per
manente cu organizațiile de 
tineret din U.R.S.S.).

Relațiile dintre U.T.C.L. din 
UJLS.S. și uniunile tineretu
lui din țările socialismului se 
caracterizează prin prietenie 
frățească, întrajutorare și 
sprijin reciproc, prin schim
buri de experiență, a spus 
raportorul.

în raport se menționează 
că tineretul sovietic sprijină 
lupta poporului și tineretului 
din China pentru eliberarea 
Taivanului și restabilirea 
drepturilor legitime ale po
porului chinez la O.N.U., 
lupta popoarelor și tineretu
lui din Coreea și Vietnam 
pentru unificarea pașnică a 
țării. Comsomolul își exprimă 
solidaritatea cu poporul și ti
neretul din R.D.G. în lupta 
lor pentru încheierea Trata
tului de pace și normalizarea 
situației în Berlinul occiden
tal.

în raport se arată că Com
somolul leninist, alături de în
tregul popor sovietic, își 
aduce aportul la întărirea 
și apărarea unității și co
eziunii puternicului lagăr 
socialist. „Iată pentru ce nu 
putem fi de acord cu nici un 
fel de acțiuni îndreptate spre 
slăbirea coeziunii și spre scin
darea mișcării de tineret din 
țările socialiste. Cu un senti
ment de adîncă durere vedem 
în ce situație grea se află ti
neretul albanez din vina con
ducătorilor Partidului Mun
cii din Albania. Conducătorii 
albanezi nu numai că se abat 
ei singuri de la linia generală 
a mișcării mondiale comu
niste, dar și izolează, înlătu
ră tot mai mult tineretul lor 
de la înfăptuirea sarcinilor 
pentru care luptă întregul 
tineret progresist".

„Comsomoliștii din Uniunea 
Sovietică — relevă raportul 
— sprijină cu căldură politi
ca P.C.U.S., a tuturor parti
delor marxist-leniniste, în
dreptată spre întărirea pă
cii și promovarea 
coexistenței pașnice 
rilor cu orînduiri 
diferite, se pronunță 
dezarmare generală 
lă în condițiile unui control 
internațional riguros. Viața a 
arătat că lupta pentru aceste 
mărețe idealuri ale întregii 
omeniri poate să fie încunu
nată de succes numai în ca
zul cînd toate forțele păcii 
acționează în front unic, 
luptă activ pentru pace, pen
tru dezarmare, pentru slăbi
rea încordării iniemaționale'’.

Raportul a aminti: că in 
prezent orgar.îzafii ale tinere- 
tutui comun, s; există aproape 
în 70 de țâri și reunesc peste 
65 milioane de tineri și ti
nere. Tineretul sovietic consi
deră o datorie intemaționa- 
listă a sa să întărească și să 
lărgească și pe viitor legătu
rile cu uniunile tineretului co
munist din țările capitaliste, 
să le acorde prin toate mij
loacele ajutor în lupta pen
tru progresul social, împotri
va înrobirii și nedreptății, 
pentru viitorul luminos al ti
nerei generații.

Raportul a subliniat în 
continuare că tineretul sovie
tic „a fost și va fi întotdea
una de partea eroicului popor 
iubitor de libertate al Cubei”. 
Relevînd că eroicul tineret și 
poporul Algeriei au dobîndit 
în luptă dîrză și plină de ab
negație libertatea și indepen
dența patriei lor, raportorul 
a salutat și pe tinerii comu
niști din Franța care au con
tribuit în mare măsură la a- 
ceastă victorie.

Raportul a subliniat că ti
neretul sovietic dezvoltă legă
turi de prietenie cu organiza
țiile de tineret din țările A- 
siei, Africii și Americii Latine.

Raportul arată că tineretul 
sovietic va participa activ la 
apropiatul festival de la Hel
sinki.

în raport s-a menționat în 
continuare că Comsomolul so
vietic reunește în prezent 
19.400.000 de tineri și tinere. 
Dintre aceștia, aproximativ 
10 milioane lucrează în pro
ducție. în rîndurile Comso
molului se numără 1 milion 
de ingineri, tehnicieni și spe
cialiști în agricultură. In ulti
mii patru ani în Comsomol 
au fost primiți aproape 10 
milioane de oameni.

Raportul a subliniat că ti
neretul sovietic a primit Pro
gramul P.C.U.S. — manifestul 
comunist al epocii noastre — 
ca pe țelul cel mai important 
al vieții sale, că acest program 
este pentru el un izvor de 
fapte mărețe.

ideilor 
a ță- 
sociale 
pentru 

și tota-
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au început la Belgrad tratati
ve oficiale între A. A. Gromî- 
ko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. și K. Po- 
povici, secretarul de stat pen
tru Afacerile Externe al R.P.F. 
Iugoslavia. în timpul tratati
velor care s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie, a 
avut loc un schimb de păreri 
în probleme prezentând interes 
pentru cele două țări.

CIUDAD DE GUATEMALA. 
In Guatemala, cercuri tot mai 
largi ale opiniei publice con
tinuă să ceară demisia preșe
dintelui Ydigoras Fuentes.

Consiliul municipal al ora-

șuiul Guatemala a anunțat, 
după cum relatează agenția 
France Presse, că va declara 
grevă în sprijinul cererii sale 
cu privire la demisia preșe
dintelui. Asociația studenților 
din Guatemala a lansat, de 
asemenea, un apel prin care 
cheamă la grevă generală.

MOSCOVA. — După cum 
scrie ziarul, „Pravda", oamenii 
de știință sovietici au elabo
rat primii din lume proiectul 
unui accelerator de 1000 mi
liarde electronvolți deosebit 
de important pentru studierea 
continuă a nucleului atomic, 
pentru progresul științei și 
tehnicii.
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