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La însămînțatul porumbului

în curtea gospodăriei nimeni, 
în sediu — contabilul care ne in- 
formfîază : „Cu toții au ieșit din 

.âzori pe cîmp. Avem zor mare cu 
f însămînțatul porumbului”. Am 
* plecat pe cîmp. Pretutindeni frea

măt viu. Vremea e însorită și co
lectiviștii din Sălcuța, raionul Titu, 
regiunea București, muncesc cu 
hărnicie. Gherghița Barbu, preșe
dinta gospodăriei, ne dă lămuriri, 
la capătul tarlalei pe care duduie 
tractoarele: „Mecanizatorii sînt ti
neri, harnici. Marin Niculescu, Va- 
sile Ștefan și ceilalți din brigadă 
depășesc zilnic planul de însă
mînțări. Am socotit însă că porum
bul trebuie semănat cît mai ur
gent și folosim și atelajele proprii. 
Pe atelaje, pe semănători lucrează 
foarte

Sub
partid, 
bilizat 
crările
cu seară ce au de făcut, sînt a- 
fenfi ca să facă numai lucru de ca
litate. Ca și ceilalfi colectiviști, 
tinerii vor ca în acest an gospo-

daria lor colectivă să obțină pro
ducții mari ța toate culturile, lată 
de ce, după ce au contribuit din 
plin la terminarea lucrărilor din 
epoca întîia pe 250 de hectare, 
au ieșit la însămînțatul porumbu
lui. Se pun sub brazdă boabe 
aurii pe 130 de hectare din care 
50 hectare sînt destinate pentru 
5000 kg porumb boabe la hectar. 
Munca a dat roade bune. Insămîn- 
fatul se apropie de sfîrșit.

de

multi tineri”, 
îndrumarea organizației de 
organizația U.T.M. i-a mo- 
activ pe tineri la toate lu- 
din campanie. Toți știu de

Pentru ,,porumbul 5000"
Amurg. Totuși, utemiștii Petre 

Gheorghe și Sfelian Cristea de la 
gospodăria agricolă de stat Cu- 
paru, raionul Găiești, continuă să 
pună sub brazdă porumbul. Din 
zori și pînă seara ei au semănat 
cu 4 hectare mai mult față
plan. Calitatea lucrărilor î Să ve
dem acum. lată-i, pe una din 
brazde, pe Sfelian Morăruș, orga
nizatorul de partid al G.A.S. și pe 
brigadierul de cîmp Constantin 
Răduș. Cercetează alinierea rîndu- 
rilor, densitatea, adîncimea la 
care se însămîn|ează. Sînt mulțu
miți. „Băieții au lucrat ca la carte 
pentru „porumbul — 5000”.

Gospodăria de stat. Cuparu are

Intervenții rapide la sonde

de însămînțat 250 de hectare cu 
porumb. De pe 50 de hectare se 
vor obține cîte 5000 kg în con
diții de neirigare, iar de pe 
30 de hectare sînt prevăzute 
10.000 kg porumb boabe la hectar.'

„Ca la carte"
Poposim la o brigadă de cîmp 

pe tarlalele gospodăriei colective 
din comuna Luceni, raionul Tirgo- 
viște. Pe semănători sînt reparti
zați să lucreze tineri. Petre lorga, 
șeful brigăzii de tractoare, r._ 
spune cu oarecare mîndrie : 
„Tinerii colectiviști 
mănători sînt calificați 
de mecanizatori. Înainte 
declanșarea campaniei am 
cuf instructaje practice pe teren. 
Sînt recomandați de organizația 
U.T.M.”

Cele spuse de tinărul mecaniza
tor au fost întărite de președintele 
colectivei. Tinerii sînt prezenți a- 
colo unde este nevoie de ei, pen
tru că organizația U.T.M. îi mobi
lizează în fiecare zi la lucru. Ală
turi de toți colectiviștii ei muncesc 
din zori pînă seara pentru a ur
genta însămînțările. Așa se face 
că din cele 180 de hectare, desti
nate culturii porumbului, pînă ieri 
s-au însămînțat 80 de hectare de- 
pășindu-se viteza zilnică cu 5—6 
hectare. Pe toată suprafața — lu
crări de calitate superioară — 
bază solidă pentru producții mari 
la hectar.

mîndrie : 
de pe se- 

de noi, 
de 
fă-

NICOLAE BARBU

Tinerii

Cu întreaga capacitate
In aceste zile obiectivul nr. 
al colectiviștilor din raionul1

Brăila îl constituie însămînța
tul porumbului. In majorita
tea gospodăriilor din acest ra
ion colectiviștii au hotărît ca 
pentru folosirea întregii ca
pacități de lucru a mașinilor 
agricole și a tractoarelor să 
treacă la însămînțarea porum
bului și noaptea. In acest sens 

ne' au fost luate și măsuri. Ast
fel, mecanizatorii au verificat 
instalația electrică a tractoa
relor iar colectiviștii au procu
rat felinare pentru jalonare în 
timpul lucrului. Bunăoară, co
lectiviștii din comuna Viziru 
în urma bunei organizări a 
muncii și a măsurilor organi
zatorice luate pentru desfășu
rarea în bune condițiuni a în- 
sămînțărilor încă din prima 
noapte de lucru au însămînțat 
cu porumb o suprafață de mai 
bine de 50 ha. In zilele ur
mătoare, depunînd eforturi 
susținute au însămînțat cu po
rumb peste 250 ha din supra
fața totală de 850 ha pe care 
colectiviștii o au de însămînțat 
în această primăvară. în pre
zent la însămînțări lucrează 
brigăzile de

Dulgheru Ion, Frățilă Victor și 
alții. Angajamentul lor este 
de a termina de însămînțat 
întreaga suprafață în 4—5 
ziie. Cu aceeași însuflețire se 
desfășoară munca de însămîn
țări și în alte gospodării co
lective din raionul Brăila. De 
pildă, la gospodăria colectivă 
Grivița Roșie din însurăței, în 
mai puțin de 2 zile, ca urmare 
a bunei organizări a muncii 
și pe timp de noapte s-au în
sămînțat peste 110 ha cu po
rumb. Intre mecanizatorii din 
S.M.T. și brigăzile de cîmp 
există o strînsă colaborare. 
Pînă în prezent pe locurile de 
frunte se situează mecaniza
torii de la S.M.T. 1 Mai Brăila 
care pînă acum au însămîn
țat în gospodăriile colective 
pe care le deservesc o supra
față de 1120 ha și S.M.T. Vi- 
ziru care a însămînțat o su
prafață de 1045 ha. Succese a- 
semănătoare au obținut și 
mecanizatorii de la S.M.T. 
Traian-sat. In total în ra
ionul Brăila s-a „ însămînțat 
o suprafață de 34.038 ha din 
cele 80.513 ha planificate.

ADUNAREA SOLEMNĂ
cîmp conduse de T. OANCEA

prezenți cu toții la lucru
Numai în 5 zile colectiviștii 

in Mădăraș, regiunea Crișana 
au terminat însămînțarea cultu
rilor din prima epocă. Folosind 
fiecare oră bună de lucru ei au 
început însămînțatul porumbu
lui pe cele 600 ha planificate. 
Lucrînd cu atelaje proprii și a- 
jutați de mecanizatorii stațiu
nii de mașini și tractoare din 
Ceha care au discuit terenul, co
lectiviștii au însămînțat de pe a- 
cum aproape 200 ha cu porumb 
dublu hibrid în vederea obține
rii unei producții de 5.000 kg 
boabe la ha. De asemenea, ei au

A A

lotul experimentalînsămînțat și
de 10 ha de unde se așteaptă 
cîte 10.000 kg porumb boabe la 
ha. Colectiviștii din Mădăraș au 
pregătit din vreme terenurile 
destinate culturii porumbului. 
Ei au împrăștiat aproape 500 kg 
fosfați și săruri de potasiu și 
alte îngrășăminte chimice, cît și 
40.000 kg îngrășăminte naturale 
pe fiecare ha. 4 brigăzi de cîmp 
efectuează însămînțările. în fie
care brigadă lucrează numeroși 
tineri, mai exact 130, care au 
participat zilnio la toate mun
cile actualei campanii de însă- 
mînțări. Acum, alături de cei-

lalți colectiviști ei își aduc con
tribuția la terminarea cît mai 
grabnică a însămînțării porum
bului. Tinerii mecanizatori Tes- 
loveanu Constantin și Lascu E- 
meric care au lucrat la discui
tul terenurilor au efectuat lu
crări de bună calitate și într-un 
timp relativ scurt. După cum 
aprecia și președintele gospodă
riei, Teodor Magyar, colectiviș
tii din Mădăraș vor termina 
toate lucrările actualei campa
nii la timp și în cele mai bune 
condiții.

VIORICA CLONDA

DIN CAPITALĂ
Simbătă după-amiază a avut 

loc in sala Teatrului C.C.S. 
adunarea solemnă organizată 
de Comitetul orășenesc Bucu
rești al P.M.R. cu prilejul ce
lei de-a 92-a aniversări a naș
terii lui V. I. Lenin.

în fundalul scenei, pe fal
durile unei -flamuri purpurii 
se afla un mare medalion cu 
portretul lui Lenin și alături 
chemarea: „Trăiască marxism- 
leninismul".

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Gheorghe Apos
tol, Chivu Stoica, Ștefan Voi- 
tec, Mihai Dalea, I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, Isac Martin, pre-

ședințele C.C.S., Florian Dănă- 
lache și P. Niculescu-Mizil, 
membri ai C.C. al P.M.R., 
acad. Iorgu Iordan, vicepre
ședinte al Academiei R. P. Ro
mîne, acad. Mihai Beniuc, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor, 
artistul .poporului Radu Beli- 
gan, Ștefan Bîrlea, președin
tele Consiliului U.A.S.R.. me
canicul de locomotivă Ștefan 
Lungu, Erou al Muncii Socia
liste, Maria Alexandru, fila
toare fruntașă la F.R.B., și 
Alexandru Aluaș, mecanic

■ fruntaș la Uzinele de utilaj 
chimic din București.

La adunare au participat 
membri ai C.C. al P.M.R., ai

nr. 61 din 
Suța Seacă, 

Tîrgoviște. 
inelară s-a 
și, treptat-

Solemnitatea înmînării 
unor decorații

Sonda 
Schela 
raionul 
Pompa 
înfundat 
treptat, producția de 
țiței a scăzut. A so
sit însă imediat acolo 
echipa de intervenții 
rapide condusă de 
sondorul Nicolae Ro- 
șianu. Buni cunoscă
tori ai meseriei, oa
meni energici și ope
rativi, sondorii au 
hotărît să schimbe 
repede inelul șpiluit

care cobora pînă la 
o adîncime de 1.600 
metri. Timpul afec
tat acestei operații 
era de opt ore. Șeful 
echipei s-a sfătuit pe 
loc cu comuniștii Ion 
Marin și Constantin 
Nica și cu trolistul 
Ilie Pletea. împreu
nă au 
timpul de 
ție să fie 
jumătate.
cut. S-au 
temei de treabă, 
lucrat repede,

liotărît ca 
! interven- 
scurtat la 
Zis și 
apucat

fă-
cu

Au
cu

pricepere și îndemî- 
nare. în trei ore în
treaga operație a 
fost gata și țițeiul a 
început din nou să 
gîlgîie din plin pe 
conducte. Cei patru 
sondori au plecat 
mai departe, la o al
tă sondă unde era 
nevoie de interven
ția lor rapidă.

Foto text: 
B. NICULAE 
I. CUCU

TELEGRAM E
Cu ocazia zilei de 17 aprilie, 

sărbătoarea națională a Republi
cii Arabe Siria, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a a- 
dresat președintelui Republicii 
Arabe Siria, dr. Nazem el Cou- 
dsi, felicitări din partea poporu
lui romîn, a Consiliului de Stat și 
a sa personal, și calde urări de 
prosperitate, fericire și pace po
porului sirian.

Președintele Republicii Arabe 
Siria, dr. Nazem el Coudsi, în 
numele poporului și guvernului 
sirian, și al său personal, a tri
mis președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, o telegramă de 
mulfumire prin care adresează 
urările sale cele mai sincere pen
tru fericirea și prosperitatea po
porului romîn.

'★ ★

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, a adresat primului 
ministru al Republicii India, 
Jawaharlal Nehru, o telegra
mă de felicitare cu prilejul 
celei de-a treia numiri 
funcția de prim-ministru 
Republicii India.

Urînd primului ministru

în 
al

al

Republicii India multă sănă
tate, putere de muncă și noi 
succese în activitatea îndrep
tată spre creșterea prosperită
ții poporului indian și spre 
apărarea păcii, în telegramă 
se exprimă satisfacția în legă
tură cu dezvoltarea, în inte
resul ambelor popoare, a bu
nelor relații dintre cele două 
țări.

La Palatul R. P. Romîne a 
avut loc sîmbătă la amiază 
solemnitatea înmînării unor 
decorații conferite de Consi
liul de Stat al R. P. Romîne. 
La solemnitate au participat 
tovarășii Gheorghe’Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului 
de Stat, Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat, reprezen
tanți ai unor ministere.

Pentru activitate îndelun
gată în mișcarea muncitoreas
că și contribuție la opera de 
construire a socialismului, cu 
prilejul împlinirii a 50 de 
ani, a fost conferit „Ordinul 
Muncii", clasa I, tov. Ghizela 
Vass și tov. Anton Breitenho- 
fer.

A fost decorat cu „Ordinul 
Muncii", clasa I, pentru con-

Cu planul depășit

tribuția la opera de construi
re a socialismului, cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani, tov. 
Eugen Alexandru Matyas.

S-a acordat „Ordinul Mun
cii", clasa I, pentru contribu
ția adusă la construirea so
cialismului, cu prilejul împli
nirii a 65 de ani, tov. Traian 
Ionașcu.

Pentru activitate îndelunga
tă în mișcarea muncitorească 
și merite în opera de con
struire a socialismului, cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani, 
s-a conferit „Ordinul Muncii“, 
clasa II, tov. Simion Babenco.

După ce a înmînat deco
rațiile, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, în numele 
C.C. al P.M.R., al Consiliului 
de Stat și al guvernului, i-a 
felicitat pe cei distinși, urîn- 
du-le noi succese în activita
tea lor de viitor, sănătate și 
fericire. In numele celor de
corați a răspuns tov. Traian 
Ionașcu.

(Agerpres)

Colectivul Uzinei „Victoria" din 
Călan lupta cu însuflețire pentru 
a obține noi succese în cinstea 
zilei de 1 Mai. Munca entuziastă 
desfășurată a făcut ca în primele 
17 zile ale lunii aprilie toate sec
țiile să-și depășească planul de 
producție. Astfel, în perioada a- 
mintită, cele două furnale au în
deplinit 
106,2 la 
proporție 
toria de 
de 
vul 
de

planul în proporție de 
sută, secția semicocs în 
de 116,8 la sută, turnă- 
lingotiere în proporție 

la sută, iar colecti-115.4
turnătoriei vechi în proporție
109.4 la sută.

-- •—-
432.000 lei

economii
prin inovații

La cabinetul tehnic de la Com
binatul chimic din Făgăraș s-au 
înregistrat în această 
roase propuneri de 
la începutul anului și 
cele 64 de inovații 
aduc economii postcalculate de 
peste 432.000 lei. Printre inova
țiile cele mai valoroase se numără 
cele propuse de tovarășii Ale
xandru Bolohovschi, Teodosie 
Gherasimov, Lazăr Luca și Aurel 
Tudor.

lună nume- 
inovajii. De 
pînă acum, 
înregistrate
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Consiliului de Stat și al gu
vernului, conducători ai orga
nizațiilor obștești și ai institu
țiilor centrale, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din între
prinderile și instituțiile Capi
talei, activiști de partid, vechi 
militanți ai mișcării muncito
rești din țara noastră, oameni 
de știință și cultură, generali 
și ofițeri superiori.

Au luat parte șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Florian Dănălache, mem
bru al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc Bucufești al P.M.R.

Despre cea de-a 92-a aniver
sare a nașterii lui Vladimir 
Ilici Lenin a vorbit tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al C.C. al P-M.R., șeful secției 
de propagandă și agitație a 
C.C. al PAI.R.

Expunerea a fost sublinia
tă cu vii și îndelungi aplauze. 
Cei prezenți au manifestat 
cu căldură pentru triumful 
atotbiruitoarelor idei ale mar- 
xism-leninismului, pentru ma
rea familie puternică și unită 
a țărilor socialiste, pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn, 
pentru mișcarea comunistă 
mondială, pentru pacea în 
lumea întreagă.

In încheierea adunării a 
avut loc un concert festiv.

(Agerpres)
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Cuvintarea tovarășului 
P. NICULESCU-MIZIL

La adunarea solemnă din

Foto : AGERPRES

Lenin despre rolul muncii
în educația comunistă a tineretului

arele Lenin ne-a 
lăsat o moștenire 
teoretică comple
xă, bogată și de 
mare preț privind 
rolul educației co
muniste în proce

sul de transformare revolu
ționară a societății.

întreaga operă teoretică a 
lui V. I. Lenin este străbă
tută de ideea potrivit căreia 
una din cele mai importante 
laturi ale transformării revo
luționare a societății este e- 
ducarea și formarea omului 
nou. Aceasta reprezintă o par
te organică a luptei pentru 
comunism, fără de care nu 
este posibilă victoria noii o- 
rînduiri. Victoria socialismului 
și comunismului este strîns 
legată de o profundă trans
formare a conștiinței oameni
lor, a concepțiilor, obiceiurilor 
și moralei lor. Ideile nepieri
toare ale lui V. I. Lenin 
stau la baza noului Pro-

gram al P.C.U.S. — manifest 
comunist al epocii contempo
rane — și a celorlalte docu
mente ale istoricului Congres 
al constructorilor comunismu
lui în care problemele edu
cației comuniste ocupă un loc 
central. în centrul muncii e- 
ducative, se arată în program, 
partidul pune dezvoltarea ati
tudinii comuniste față de 
muncă la toți membrii socie
tății. Munca pentru binele 
societății este datoria sfîntă a 
fiecărui o'm. Demascînd con
cepțiile mic-burgheze, filisti
ne, N. S. Hrușciov arăta : 
„Comunismul și munca sînt 
inseparabile. Mărețul princi
piu „cine nu muncește nu 
mănîncă“ va acționa și în co
munism, va deveni în fapt 
un principiu sacru pentru toți. 
Omul este frumos și glorios 
prin munca sa, prin faptele 
sale, prin ceea ce a creat, prin 
ceea ce a săvîrșit. In muncă 
se dezvăluie aptitudinile și

talentele oamenilor, geniuî 
omului, în.ipunca rezidă ne? 
-murirea omenirii".

Educația este un •. proces 
complex, de durată și .multi-1 
lateral. . V. , I. Lenin pu
nea adeseori. în . lumină fap
tul că educația nu. se reduce 
la ,ridicarea nivelului, cultu
ral, la instrucțiune, la dobîn- 
direa de cunoștințe. Ea im
plică formarea concepției 
despre lume, a convingerilor, 
a moralei. In . cuvîntarea is«- 
torică. ținută la Congresul al 
Ill-lea . al Uniunilor Tineretu
lui Comunist din Rusia, care 
a avut loc în (octombrie' 1920, 
V. I. Lenin sublinia că . în 
condițiile construirii noii o- 
rîndiiiri socialiste, „întreagă o- 
peră de educare, pregătire și j’riența acumulată în domeniul 
instruire a tineretului trebuie 
să însemne educarea acestuia 
în spiritul moralei comuniste", 
înfăptuirea acestei sarcini are 
o importanță hotărîtoare pen
tru construirea noii orînduiri.

W................... .............................  ■■■

După cum arăta Lenin, noua 
orînduire trebuie să înfrîhgă 
și să. dezrădăcineze > din con
știința oamenilor deprinderi, 
tradiții, concepții care au fost 
[sădite de-a lungul veacurilor 
de existență a vechii; socie
tăți. Mulți ideologi burghezi 
consideră' această '• problemă 
de nerezolvat și au prezis so
cialismului o „pieire inevita
bilă", deoarece, după cum pre
tind ei, acesta nu ar putea să 
schimbe „natura" umană, „in
stinctele eterne" ale oamehi- 
lor, cărora le-ar fi pro
prii simțul proprietății pri- 

' vate, cupiditatea, egoismul, 
agresivitatea etc. Viața a in

firmat însă' născocirile apără
torilor vechii orînduiri. Expe-

transformării socialiste a so- 
■ cietății ■ în Uniunea Sovietică 
și în celelalte țări socialiste 
demonstrează cu puterea im
placabilă a faptelor că în 
cursul făuririi revoluționare

a noii .orînduiri sociale are 
loc un adînc și complex pro
ces de înnoire morală a omu
lui, nemaicunoscut în istorie. 
Masele largi de oameni ai 
muncii se eliberează de in
fluența vechilor moravuri, 
concepții, obiceiuri, dobîndesc 
un nou mod de a gîndi și a 
simți, corespunzător produc
ției socialiste colective. Se 
schimbă radical atitudinea 
față de avuția socială.

Principiul fundamental al 
comunismului „De la fiecare 
după capacități, fiecăruia după 
nevoi", presupune nu numai o 
înaltă productivitate a mun
cii, ci și transformarea mun
cii în primă necesitate vitală 
pentru toți membrii societății, 
un înalt nivel de conștiință. 
Iar aceasta, după cum arată 
Lenin, se făurește în torentul

ION IUGA

(Continuare în pag. a 3-a)



La însămânțat

raionul

Foto : AGERPRES

O interesantă

NICOLAE SIROCA 
activist cultural

ziua și noaptea

r
 remea sera des
tul de moho- 
rîtă. Doi ute- 

miști, Gheorghe Un- 
gureanu și Mihai 
lonescu, amîndoi 
tractoriști la S.M.T. 
Comișani, 
Tîrgoviște, care lu
crează pe tarlalele 
gospodăriei colecti
ve din Priseaca, 
spălaseră tractoa
rele și le adăposti
seră lingă saivanul 
oilor.

— E pămîntul 
moale — spuse Mi
hai. Nu mai pu.- 
tem face nimic.

Dar Gheorghe Un- 
Qureanu, care toc
mai se apropia de 
noi, a intervenit în 
discuție.

— E drept, pe iz- 
laz> terenul este 
moale, dar pe coastă 
s-a zvîntat. Se poa
te ara. Acym vin 
eu de acolo.

Intre timp înce
puse să plouă, dar 
Ungureanu 
tractorul.

porni

Constituirea Comitetului
notional pentru organizarea 
comemorării a 50 de ani

de la moartea lui----------- --  ___

de -at I. L. Caragiale

Cu brigada 
artisticâ 

în turneu
— Hai la treabă, 

Mihai! Să nu pier
dem -vremea, i-a zis 
Gheorghe Urtgurea- 
nu.

Și a pornit către 
sat. spre coastă.

Tractoristul Mi
hai lonescu rămase 
însă pe loc, puțin 
descumpănit. A stat 
așa pină ce Ungu- 
reanu a ajuns și a 
înfipt cuțitele plu
gului in brazdă. De 
la cîteva sute de 
metri distanță, Mi
hai, curios să afle 
dacă locul este in
tr-adevăr bun de a- 
rat, a ridicat o mină 
în sus, cerind tova
rășului său să-i răs
pundă : da ori ba? 
Și primind răspun
sul, a pornit și 
■el tractorul spre 
coastă.

A reglat plugul la 
adîncimea cerută, a 
agățat grapa și a 
intrat și el în tarla, 
aliniind tractorul pe 
urma celuilalt.

Ploaia continua

sd cadă, da\ 
tractoriș] 
preau di

A ven
- Ton 

tem lucra, a zîj 
gureanu. Aprindem, 
farurile.

Cind cei doi trac
toriști răsturnau pe 
coastă ultima braz 
dă, se apropia mie
zul nopții. Ei erau 
însă mulțumiți că 
la bilanțul reali
zărilor lor in aceas
tă campanie au a- 
dăugat alte citera 
hectare ara:e. Așa 
au reușit ei ca pină 
la 19 aprilie să are 
100 hectare teren, 
să grupeze alte 100 
hectare semănate cu 
griu, să 
țeze 36 
diferite 
epoca 1
să înceapă semă
natul culturilor din 
epoca a Il-a.

AUREL I. PREDA
funcționar

însdmîn- 
hecîare cu 
culturi din. 
iar acum

pregătesc
pentru examenul de maturitate

Elevii claselor a Xl-a ale Școlii medii „Unirea44 din Focșani desiășoară 
o muncă susținută în vederea pregătirii temeinice pentru examenul de 
maturitate. Comitetul organizației de bază U.T.M. a școlii, în colaborare 
cu cadrele didactice, au luat o serie de măsuri pentru a-i ajuta pe elevi 
să recapituleze și să asimileze cît mai bine cunoștințele predate pînă 
acum.

Astfel în clasa a Xl-a reală au fost organizate ore de consultații. 
Acestea au loc de 2-3 ori pe săptămînă. la matematică. La clasa a 
Xl-a umanistică au începui deja să aibă ioc asemenea ore de con
sultații pentru limba romînă și limba rusă. La cîteva dintre aceste 
co.nsulații s-au purtat discuții pe temele : „începutul culturii în Princi
patele Romîne'4, „Dezvoltarea culturii în veacul al XV-!ea și al 
XVI-lea“ etc.

Sîntem convinși că ajutorul colectivului de profesori și al organi
zației U.T.M. din școala, împletit cu inferesul fiecărui elev ..pentru 
o temeinică pregătire în vederea examenului de maturitate, va dâ 
rezultatele pe care le așteptăm cu toții.

ROȘU SAVA
elev

I V I R U

calecriviș 
nic, Lur.
Rusă, Slava Cerchc 
altele. Cei 14 membri ai bri
găzii, învățători și colectiviști 
ca: Ioniță Gheorghe, Nicolae 
Olteanu. Elena Chircu. Euge
nia Protinel și alții au reușit 
să prezinte spectacole atrac
tive, care s-au bucurat de un 
deosebit succes.

5 înăifime construcția Combinatului de cauciuc sintetic de 
frumoasă

de geologie
In urmă cu cîteva luni, stu- 

denții grupei 123 a facultății 
de geologie tehnică din cadrai 
Institutului de petrol, gaze și 
geologie — București, au vizi
tat colecția de minerale a Co
mitetului geologic. Colegii lor 
de la grupa 127 le-au urmat 
exemplul, după ce, în preala
bil, au studiat o bună parte 
din cursul de petrografie, pre
dat în acest semestru. Ei au 
fost însoțiți de îndrumătorul 
grupei, tovarășul Kissling 
Alexandru.

In acest fel problemele cu
prinse în capitolul privitor la 
mineralele din rocile eruptive 
s-au cristalizat mai bine, stu
denții avînd posibilitatea să 
vadă mult mai multe eșantioa
ne decît are laboratorul insti
tutului, să ia cunoștință de lo
calitățile bogate în zăcăminte 
minerale utile. De un prețios 
ajutor le-au fost în acest sens 
hărțile geologice ale zonelor 
de importanță economică în 
exploatarea unor substanțe 
bogate în minerale.

C. ARAMBAȘA
student

I

Instantanee din cantonament

Aș vrea să vă vorbesc des
pre unul* din prietenii 
mei, despre electricianul 

Wettel Roland. îmi aduc amin
te că în primăvara anului 
1961, cînd am intrat în atelie
rul laboratorului electric, stă
tea la masă cu o coală albă de 
hîrtie în față. Se vedea bine că 
era necăjit. După un timp, mo
totolea coala, aruncînd-o. Apoi 
se gîndea, se gîndea...

Era la prima inovație.
De atunci a trecut un an,

vreme în care s-au petrecut 
multe in viața lui. Prinure si
tele, a promovat clasa a X-a 
cu note foane bane (am ai:s: 
să vă spun că e și elev la școa
la serală). Cit despre paszuner 
de a inova, aceasta nu l-a pd- 
răsit, ba, dimpotrivă. S-a o- 
bișnuit să facă mereu schițe, 
memorii. Astăzi, oricine pense 
vedea trecut în dreptul r. jme- 
lui său, în dosarul de inrega- 
trare a inovațiilor de Iu cabi
netul tehnic, opt inovații.

caj a benzbor t 
Majoritatea sdovz 
de d se aplxă i 
producție, adorir 
At-g-/'.—• fi XOâd 
s^zrar ța de fune

o

Cantoaamen'uî juniorilor R.P.R., 
undeva, in afara orașului. In sala 
de mese, vastă și răcoroasă, bă
ieții măm'ncă lăcujî, schimbînd 
cite o vorbă, arjnc'nd o privire 
rugară pe ieres:rele largi, către 
albastrul radios al ceruiui. Cine nu 
știe cum stau lucrurile, se poate 
crede in sufrageria unei case de 
odihnă...

— Să-i fi văzut alaltăieri — 
spune medicul lotului. Gălăgioși, 
exuberanți, de un optimism — aș 
zice, excesiv. Acum, după jocul 
cu Belgia, parcă s-a schimbat 
ceva — si zău că nu le strică I

Intr-adevăr, nu trebu e să vi-i 
închipuiți pe tinerii noștri fotba'iști 
deprimați de semi-eșecul dsn pri
mul meci. N-au existat lamentări, 
nu s-au auzit învinuiri reciproce. 
Au lipsit, de asemenea, reproșu
rile, mustrările, criticHe aspre la 
care, cel puțin unii dintre ei — se 
așteptau ; singurii „critici” — pa- 
re-se, destul de severi — au 
propriile glnduri...

In asemenea împrejurări, 
mite amănunte, aparent minore, 
capătă semnificații deosebite. De 
pilda, vineri seara la ora stingerii, 
antrenorii n-au trebuit să mei a. 
fragă atenția asupra vreune, lămpi 
pirate” ; iar cind s-a anunțai h»- 
v<xarea de den jieață» ta «m Pu- 
ța ee ua ©Mastf «oată Ijmea era 
le ctr*e.

— elțKf«a ce e- e-e prin — 
cosprvâ cmeva — acum iți dau 

dezamăgit și e 
hotiriți să se revan-

de Dan Deșliu în

ios*

anu-

Hajdu făcea notă discordan- 
— Fraților, avem joc greu I

Ceilalți, zîmbeau : Fleacuri... îi 
batem la trei puncte I

Dar, deh, socoteala de-acasă...
— Noi am stricat, noi o să re

parăm I afirmă Gergely, schițînd 
un surîs timid — primul, zice-se, 
in douăzeci și patru de ore...

Tovarășii lui sînt acum la odih
nă ; reținut cîteva clipe de insis
tența reporterului, blondul băimă- 
fean observă cu satisfacție ivirea 
factorului poștal.

— Vă rog frumos, dafi-mi voie 
să-mi iau acum scrisorile — se a- 
dresează el antrenorului, înroșin- 
du-se brusc, ca un copil,

— O să vi le aduc eu la tofi, 
după șase I — răspunde antreno
rul — și adaogă, sever : La ora 
asta ar trebui să fii în pat.

Se-ntoarce spre mine și-mi face 
cu ochiul. Cu nasu-n podele, ex
celentul inter se-ndreaptă spre ușă.

— Ei, dacă tot ești aici — ha’, 
ia-le și citește-le la repezeală I 
Nu cumva să sufli o vorba celor- 
UHi—

In secunda următoare, Gergely 
dispare cu scrisorile, fericit —

gur
fă :

un consens unanim 
la 

puțin plăcută de vineri

parca ar fi înscris două goluri, 
ultimul minut.

Pe masă, alături de teancul de 
scrisori — telegrame din toată 
țara. Desfacem cîteva, la întîm- 
plare :

„Vă dorim din toată inima suc
cese frumoase la turneul U.E.F.A. 
Asociația sportivă „Voinfa''-Urzl- 
ceni”.

„Sportivii din Baia Mare vă u- 
rează izbîndă în marea întrecere”.

„Din partea clubului Metalul-23 
August, mult succes în meciurile 
din cadrul turneului".

Și una personală pentru Jamai- 
schi, care debutează în echipă 
contra Portugaliei :

„Muncitorii fabricii noastre îți 
urează mult succes cu ocazia îm- 
brăcării tricoului R.P.R. și-ți do
resc să reprezmfi cu cinste colecti
vul din întreprinderea căreia îi a- 
partii".

Semnează — întreprinderea lo- 
restieră-Fălticeni.

Zeci și zeci de îndemnuri și u- 
rări asemănătoare sosesc zilnic pe 
adresa lotului de juniori al R.P.R., 
undeva, într-o clădire din afara o- 
rașului.

Cum le 
noștri 1 Să 
al partidei

vor răspunde băieții 
așteptăm fluierul final 

de astăzi după-amiazi.

•Cînd știi că buna funcționare a motoarelor electric© depinde de 
calitatea bobinajului este firesc să acorzi cea mai mare atenție 
acestui lucru. Minchici Dumitru bobinator la Uzinele „Electropuiere- 
Craiova execută de aceea bobinajul corect expiicînd și tovarăș. _ 
său de muncă Nicola© Pefrache metodele prin care se reabzeazâ 

un produs de bună calitate.

Foto: N. STELORIAN

Se extind procedeele 
avansate de lucru

Pe măsură ce ne apropiem 
de ziua de 1 Mai, marea săr
bătoare a celor ce muncesc, 
colectivele de muncitori din 
cadrul complexului de turnare 
de la Mociur—Reșița, își in
tensifică eforturile în întrece
rea socialistă pentru a da via
ță sarcinilor de plan și anga
jamentelor luate. Pe lîngă rea
lizarea indicilor de plan, tur
nătorii au obținut o seamă de 
rezultate și în ceea ce privește 
extinderea procedeelor de lu
cru avansate. Astfel, proce
deul de turnare în forme cu 
amestecuri cu bentonite a fost

extins la mai bine de 300 de 
tone de piese in plus decit 
prevede planul tehnic; me
toda curățirii prin sablaj a 
pieselor a fost extinsă la încă 
145 tone de piese și s-au 
realizat 27 tone de piese 
prin extinderea procedeu
lui de elaborare a fonte
lor cu grafit nodular. De ase
menea, a fost extinsă turnarea 
de precizie la încă 130 de re
pere noi. Toate aceste măsuri 
au făcut ca nivelul tehnic de 
fabricație al pieselor să creas
că, iar calitatea lor să se îm
bunătățească simțitor.

se*—a că ne-au 
dar că sînt 
șeze I

Domnește
©supra cauzelor care au dus 
situația 
dupâ-amiază: autoincrederea exa
gerară, mai ales după scorul cu 
Turcia, subestimarea adversarului, 
ser<meniul că victoria trebuie să 
vină oarecum de la sine...

înaintea meciului cu Belgia, sin-

Astăzi, in Turneul U.E.F.A.
Ttxroeul internațional de 

fotbal pentru juniori — 
UXFA continui astăzi cu 
ț-rtriYrinle din cadrul preli- 
B^fnariilor.

TN CAPITALĂ pe SUdio- 
M1 J3 Aerul* se vor 

douA partide con- 
tind pentru grupa A : ora 
15 L F. GennaAi — Bel
gia (arb. Boii — Franța), și 
on 1C45 : B. P. Romînă — 
Portugalia (arh. L. Horvath 
— R. P. Ungarii).

In țară se dispută me
ciurile :

Grupa B: (PLOIEȘTI): 
Olanda — Anglia; Iugosla
via — R. P. Bulgaria;

Grupa C (CONSTANȚA): 
Turcia — Franța; Ungaria
— Spania;

Grupa D (BRAȘOV): Ita
lia — Brașov; Polonia — 
Austria;

Grupa E (Cluj): Grecia — 
U.R.S.S.; R. 8. Cehoslovacă
— R. D. Germană.

7
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Programul spectacolelor 
de la 23—29 aprilie 1962

Sx:3 zaJctU-'aj R.PJL, tel. 15.73.72 
bucurești. inima țarii — 

mar.i 24. vineri 27, ora 20 (spec
tacol prezentat de Ansamblul fol
cloric de cintece si dansuri al 
S.P.C.) ; LUCIA DE LAMMER* 
MOOR — simbătă 28 ora 19.30. 
(spectacol prezentat de Teatrul de 
Operă $i Balet al R.P.R.) ; FESTI
VAL G- TOPIRCEANU — prezen
tat de Teatrul Național „I. L. Ca
ragiale: — duminică 29. ora 10 ; 
OAMENII ÎNVING — dumincă 
29. ora 19,30 (spectacol prezen
tat de Teatrul Național „I. L. Ca- 
r agi ale).

SPECTACOL DE CÎNTECE ȘI 
DANSURI POPULARE ROMINEȘTI 
ȘI CLASICE — joi 26, ora 19,30 
(spectacol prezentat de Ansam
blul de cintece și dansuri al Ar
matei).

Teatrul de Operă și Balet al 
R.P.R. tel. 16.48. 20

RIGOLETTO — luni 23, ora
19.30 ; CARMEN — marți 24. ora
19.30 ; SEARA DE BALET (Sim
fonia fantastică, Vals, Bolero și 
Seherazada) — miercuri 25, ora 
19.30. FALSTAFF — joi 26, ora

19.30 ; CĂLĂREȚUL DE ARAMA
— vineri 27, ora 19.30 ; RĂPI
REA DIN SERAI — sîmbătă*’28, 
ora 19.30; SPĂRGĂTORUL DE 
NUCI — duminică 29, ora 11 ; 
RUSALKA — duminică 29, ora 
19.30.

Teatrul de Stat de Operetă, 
tel. 14.80.11

ROSEMARIE — marți 24, Joi
26, sîmbătă 28, ora 19.30 ; ELIXI
RUL DRAGOSTEI — miercuri 25, 
ora 19.30 ; LYSISTRATA — vi
neri 27, ora 19.30 ; DARUIȚI IU
BITELOR LALELE — duminică 29, 
ora 10,30; VIȚELUȘUL TĂRCAT
— duminică 29, ora 19.30.

Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
sala Comedia, tel. 14.71.71

MACBETH — marți 24, vineri
27, ora 19.30; REGELE LEAR — 
miercuri 25, ora 19,30 ; CIDUL —- 
joi 26, ora 19.30; NAPASTA — 
simbătă 28, ora 19.30 ; APUS DE 
SOARE — duminică 29, ora 15 ; 
PIAȚA ANCORELOR — duminică 
29, ora 19.30.

Teatrul National „I. L. Caragiale" 
sala Studio, tel. 15.15.53.

SICILIANA — marți 24, ora 
19.30 ; simbătă 28, ora 15.30 ; BOL
NAVUL ÎNCHIPUIT — miercuri 
25, duminică 29, ora 19.30 ; BU
LEVARDUL DURAND — premie
ră — joi 26, sîmbătă 28, ora 
19.30; TARTUFFE — vineri 27, 
ora 19.30 ; FIICELE — duminică 
29, ora 10 ; VICLENIILE LUI SCA- 
PIN — duminică 29, ora 15.

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
* tel. 14.60.60.

SFINTA IOANA — marți 24. 
ora 19,30 ; CUM VA PLACE —J 
miercuri 25, ora 19.30 ; duminică.’ 
29, ora 10 și ora 15; CAMERA’ 
FIERBINTE — joi 26, ora 15.30 
și ora 19.30, duminică 
19.30; MAMOURET — 
ora 19.30 ; AL PATRULEA 
sîmbătă 28, ora 19.30.

29, ora 
vineri 27

Studioul „Lucia Sturdza Bulandra'* 
tel. 12.74.50.

MENAJERIA DE STICLA — 
marți 24, ora 19,30 ; duminică 29, 
ora 15; TACHE, IANKE ȘI CÂ-

DÎR — miercuri 25, vineri 27, ora 
19.30 ; COSTACHE ȘI VIAȚA IN
TERIOARA — joi 26, duminică 
29, ora 19.30 ; COPIII SOARELUI 
— sîmbătă 28, ora 19.30 ; CRED 
IN TINE — duminică 29, ora 10

Teatrul „C. I. Notlara", sala 
Magheru, tel. 15.93.02.

ANTONIU ȘI CLEOPATRA - 
marți 24, vineri 27, ora 19.30, du
minică 29, ora 10; SCANDALQA* 
SA LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL

KETTLE ȘI DOAMNA MOON — 
miercuri 25, ora 19.30 ; PYGMA
LION — joi 26, ora 19.30, du
minică 29, ora 15.30 ; IN NOAP
TEA ASTA NU DOARME NIMENI 
—duminică 29, ora 19.30.

Teatrul „C. 1. Nottara", sala 
Studio, bd. Magheru 20.

SCANDALOASA LEGĂTURĂ 
DINTRE DOMNUL KETTLE ȘI 
DOAMNA MOON — marți 24, 
vineri 27, ora 20, duminică 29, 
ora 10.30; BĂIEȚII VESELI — 
miercuri 25, joi 26, sîmbătă 28, 
ora 20, duminică 29, ora 16 și 
ora 20.

Teatrul Muncitoresc C.F.R.,
tel. 18.04.85.

HOȚII ȘI VARDIȘTII — marți 
24, miercuri 25, ora 19.30; OA
MENI ȘI UMBRE — joi 26, ora 
19.30 DOI TINERI DIN VERONA
— vineri 27, ora 19.30 ; FATA CU 
PISTRUI — sîmbătă 28, ora 19.30 ; 
ROMAGNOLA — duminică 29, ora 
19.30.

Teatrul de Comedie, iei. 16.64.60.
NUNTA LA CASTEL — marți

24, joi 26, simbătă 28, ora 19.30; 
MI SE PARE ROMANTIC — 
miercuri 25, ora 19,30; SVEJK IN 
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
— vineri 27, ora 19.30 ; duminică 
29, ora 11 ; PRIETENA MEA PIX
— duminică 29, ora 15.30 ; CELE
BRUL 702 — duminică 29, ora 
19.30.

Teatrul pentru tineret și copii, 
str. C. Miile, tel. 15.65.88.

DOI MEDICI — marți 24, ora 17 
și ora 20 (spectacol prezentat de 
Teatrul de Stat Petroșani) ; TRE
NUL REGIMENTAR — miercuri
25, ora 20 (spectacol prezentat de 
Teatrul de Stat Petroșani) ; DE 
PRETORE VINCENZO — joi 26, 
duminică 29, ora 20; PIGULETE -L

5 FETE — vineri 27, ora 20,

Pe baza Hotărîrii Consiliu
lui de 
stituit 
pentru 
rării a 
tea lui

Din comitet fac parte : Cos- 
tache Antoniu, Qrtist al po
porului, directorul Institutului 
de Teatru „I. L. Caragiale44, 
acad. Tudor Arghezi, scriitor, 
Sică Alexandrescu. artist al 
poporului, Ștefan Bălan, ad
junct al ministrului Invăță- 
mîntului și Culturii, Radu Be- 
ligan, artist al poporului, 
acad. Mihai Beniuc, președin
te al Uniunii scriitorilor, acad. 
Geo Bogza, vicepreședinte al 
Comitetului național pentru 
apărarea păcii din R.P.R., 
Demostene Botez, vicepreșe
dinte al Societății pentru 
Răspîndirea Științei și Culturii, 
Constanța Crăciun, adjunct al 
ministrului Invățămîntului și 
Culturii, Ion Cozma, pre
ședintele Comitetului Execu
tiv al Sfatului Popular al Ca
pitalei, Mihail Davidoglu, dra
maturg, Lucia Demetrius, 
scriitoare, Sabin Drăgoi, com
pozitor, maestru emerit al ar
tei, Maria Groza, secretară a

• Consiliului ' ' ”
meilor din 
gu Iordan, 
Academiei 
Octav Livezeanu, 
ședințe al Institutului ro- 
mîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, Vasile Mu- 
șat, vicepreședinte al Consi
liului Central al Sindicatelor 
din R.P.R., Nagy Istvan, scrii
tor, membru corespondent al 
Academiei R.P.R., Nicolae Nis-

Miniștri, a fost con- 
Comitetul național 
organizarea comemo- 

50 de ani de la moar- 
I. L. Caragiale.

Național al Fe- 
R.P.R., acad. Ior- 
vicepreședinte al 

R. P. Romîne, 
vicepre-

Institutului

tor, director al Casei centrale 
de creație populară, Octavian 
Nister, secretar al C.C. al 
U.T.M., acad. D. Panaitescu 
Perpessicius, director- al Mu
zeului literaturii romîne, Ion 
Pas, președintele Comitetului > 
de Radiodifuziune și Televi
ziune, acad. Zaharia Stancu, 
directorul Teatrului Național 
„I. L. Caragiale“, acad. Tudor 
Vianu, director al Bibliotecii 
Academiei R.P.R.

Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri prevede ca Academia 
R. P. Romîne, împreună cu 
Uniunea Scriitorilor, să orga
nizeze în luna iunie o sesiune 
științifică consacrată lui I. L. 
Caragiale. Se vor edita 
volume din operele lui 
giale, printre care o 
bibliofilă.

în cursul acestui an
cel de-al 

bienal de

noi 
Cara- 
ediție

se va 
desfășura cel de-al treilea 
Festival bienal de teatru 
„I. L. Caragiale44 al formații
lor artistice de amatori și se 
va organiza o săptămînă „I. L. 
Caragiale44 în cadrul căreia 
vor fi prezentate spectacole 
de teatru și cinematografice 
din opera scriitorului.

Se va deschide o expoziție 
„I. L. Caragiale44 cu aspect» 
din viața și opera marelui cla-ț 
sic.

în centrele regionale și alte 
orașe șe vor organiza confe
rințe publice consacrate lui 
I. L. Caragiale, iar la cluburi, 
case de cultură și cămine cul
turale seri literare.

Va fi organizată o manifes
tare — pelerinaj la Muzeul 
„I. L. Caragiale“ din Ploiești.

(Agerpres)

Deschiderea celei de a Vl-a sesiuni
a cercurilor științifice studențești

deschis
VÎ-a sesiune a 
științifice studen- 

lucrări vor

ieri dimineață s-a 
cea de-a 
cercurilor 
țești ale cărei 
dura două zile.

In București, la Facultatea 
de științe economice aproape 
100 de studenți, membri ai 
cercurilor științifice de eco
nomie politică și economie de 
ramură din toate centrele uni
versitare din țară, vor susține 
44 lucrări științifice. în a- 
ceste lucrări, pe care mem
brii cercurilor științifice au a-

vut posibilitatea să le consul
te din vreme, sînt dezbătute 
pe larg, cu o bogată argumen
tare științifică, probleme din
tre cele mai importante legate 
de economia noastră socialistă.

Lucrările pe teme de econo
mie de ramură au fost elabo
rate de membrii cercurilor în 
strînsă legătură cu producția. 
Vor fi prezentate lucrări de 
economie de producție cum 
sînt: „Studiul economic al 
unor metode de exploatare a- 
plicate straturilor 8 și 9 de la 
mina Uricani (lucrare elabora
tă de un colectiv de studenți 
de la Institutul de mine din 
Petroșani), „Productivitatea 
muncii și căile ei de creștere 
în G.A.S. Rominești din re- 
ffiumuf Craiova”, lucrări de e- 
con&friie agrară și altele.

Membrii cercurilor științi
fice de drept civil și drept pe
nal din Iași, Cluj și București 
și-au dat întâlnire în sălile Fa
cultății de drept. în cadrul ac
tualei sesiuni vor fi expuse în 
fața a peste 250 de studenți, 
membri ai acestor cercuri, 24 
de lucrări științifice de drept 
civil și penal.

Pentru studenții participanți 
la actuala sesiune a cercurilor 
științifice, comitetele U.T.M. 
din facultăți, împreună cu con
siliile asociațiilor studenților 
au organizat, în 
dintre prelegeri,
țiuni cu caracter cultural .‘vi
zionări de spectacole (teatru și 
operă), excursii prin București 
cu autocarele pentru studenții 
din celelalte centre universi
tare, reuniuni tovărășești etc.

Lucrările celei de a VI-a se- 
siuni a cercurilor științifice 
studențești sînt în plină desfă
șurare.

intervalul 
diverse ac-

Foto: AGERPRES

duminică 29, ora 11 -, IN FIECARE 
SEARA DE TOAMNA — sîmbătă 
28, ora 20.

Teatrul pentru tineret și copii, 
str. Dobrogeanu Gherea, 

tel. 15.07.44.

2 LA ARITMETICA — marți 
24, miercuri 25, sîmbătă 28, ora 
17; EMIL ȘI DETECTIVII — joi
26, duminică 29, ora 17 ; BAIATUL 
DIN BANCA A DOUA — vineri
27, ora 17, duminică 29, ora 10.

Sala Teatrului C.C.S.,
str. Lipscani 53.

BUCUREȘTI, INIMA ȚARII —

►

C. DIACONII

luni 23, ora 20 (spectacol prezen
tat de Ansamblul folcloric de cîn- 
tece și dansuri al S.P.C.) ,• CASA 
CU TREI FETE — miercuri 25, 
ora 19.30 (spectacol prezentat de 
Teatrul de Stat de Operetă).

Circul de Stat tel. 11.01.20

TOATA LUMEA RIDE — spec
tacol prezentat de Marele circ 
maghiar din Budapesta — luni 
23, marți 24, miercuri 25, joi 26, 
vineri 27, sîmbătă 28, ora 20, du
minică 29, ora 16 și ora 20.

CINEMATOGRAFE

Post-restant : Patria ; Bată 
lie în marș: 1 Mai, 8 Martie, 
Alex. Sahia; Ultima repriză: 
V, Alecsandri, Lumina; Ex
presul de seară : Republica, E. 
Pavel, Gh. Doja, 23 August ; 
Milionul: Magheru, I. C. Fri
mu, înfrățirea între popoare, 
Flacăra; S-a întîmplat în ziua 
solstițiului: București, Donca 
Simo, Luceafărul; După doi 
iepuri: Floreasca, Libertății, 
16 Februarie; Profesiunea 
doamnei Warren: Maxim 
Gorki, Miorița, Volga, G. Coș- 
buc; Puștiul: Central, M. E 
minescu, N. Bălcescu, Olga 
Bancic; Program special pen
tru tineret: Victoria, Aurel 
Vlaicu; Poveste despre o fe

meie leneșă — Tramvaiul cel 
viteaz — Lumină pentru Pa
lermo — înainte de apariția 
omului — De ce îmj bat co 
pilul: Timpuri Noi; Program 
special pentru copii (diminea 
ța) Perle negre (după-amiază): 
13 Septembrie ; Pe răspunde
rea mea: Tineretului; Tom- 
Degețelul: Cultural; Gardia
nul: Alex. Popov, I. Pintilie; 
Experiență primejdioasă: Gri- 
vița; Arme și porumbei : V. 
Roaită; Pace noului venit: 
Unirea; Nu e loc pentru ani 
male sălbatice: T. Vladimires- 
cu; Vizita președintelui: Mun
ca; Procesul maimuțelor: C. 
David, Popular : Casa surpri
zelor : Arta; Artistul: Moșilor; 
Experiență primejdioasă: Dru
mul Serii; Cetatea Hurram- 
zamin: 8 Mai; Nana: G. Ba- 
covia; Cavalerii teutoni (am
bele serii): 30 Decembrie 
Rosita: B. Delavrancea.

i



Adunarea solemnă din Capitală
consacrată celei de-a 92-a aniversări

a nașterii lui V. I. Lenin
Cuvintarea tovarășului P. Niculescu-Mizil

Tovarăși,

Poporul romin, împreună eu 
întreaga omenire progresistă, 
aniversează împlinirea a B2 
de ani de la nașterea lui Vla
dimir Ilici Lenin, făuritorul 
partidului de tip nou al cla
sei muncitoare, inspiratorul și 
organizatorul primei revoluții 
socialiste victorioase, învăță
torul genial și conducătorul 
iubit al proletariatului inter
național, al oamenilor muncii 
din întreaga lume.

Profundele transformări so
ciale care au schimbat din te
melii înfățișarea lumii — vic
toria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, formarea 
sistemului mondial socialist, 
trecerea la construirea comu
nismului în Uniunea Sovieti
că, destrămarea sistemului 
colonial al imperialismului, 
avîntul mișcării comuniste 
mondiale, amploarea fără 
precedent a participării mase
lor la lupta pentru pace, de
mocrație și socialism — re
prezintă o strălucită confir
mare a justeței șl clarviziunii 
învățăturii marxist-leniniste. 
însușite de sute de milioane 
de oameni, ideile marxism- 
leninismului s-au transformat 
într-o uriașă forță materială, 
au devenit o armă invinci
bilă în lupta pentru transfor
marea revoluționară a socie
tății.

Titan al gîndirii și practicii 
revoluționare, Lenin a dez
voltat învățătura marxistă, 
îmbogățind-o cu noi teze de 
uriașă valoare universală.

După ce a arătat că nici
odată influența mobilizatoare 
a ideilor marxist-leniniste nu 
s-a manifestat cu o asemenea 
vigoare și amploare ca în zi
lele noastre, vorbitorul a spus: 
Creșterea prestigiului comu
nismului în întreaga lume pro
voacă derută în rîndurile ideo
logilor burghezi. Nici cele 
mai savante încercări de a 
sulemeni capitalismul, de a-1 
prezenta drept „popular" și 
„democratic” nu pot ascunde 
realitatea, nu pot face să dis
pară sub colbul cuvintelor a- 
pologetice, oricît de meșteșu
git ar fi formulate, exploa
tarea capitalistă, sentimentul 
a milioane de oameni de tea
mă pentru ceea ce va aduce 
ziua de mîine, șomajul, foa
metea și mizeria-, crimele 
monstruoase ■> alft ^ojjț^liștiw, 
lor, desmățul reaoțiupii .impe
rialiste, încercările de reîn
viere a fascismului.

Referindu-se la criza pro
fundă a ideologiei burgheze, 
vorbitorul a arătat că cercu
rile dominante din Occident 
fac eforturi disperate spre a 
stăvili influența comunismu
lui. Nu de mult, d-1 R. Nixon, 
fostul vicepreședinte al 
S.U.A., constatînd ca ideile 
comuniste au o putere mare 
de atracție pentru mințile 
și inimile multor oameni 
rezonabili, a elaborat un 
„tratat despre dezrădăcinarea 
comunismului în S.U.A.“, în 
care preconizează... opt meto
de „din cele mai eficace", 
după el, pentru combaterea 
„roșilor". Acesta nu este 
nici primul și probabil nici 
ultimul plan de stăvilire a 
influenței comunismului. Dar, 
oricîte asemenea „tratate" se 
vor elabora, oricîte sume s-ar 
aloca din bugetele statelor 
imperialiste pentru „lupta 
împotriva comunismului".

(Urmare din pag l-a) 

vieții însăși. în clocotul acti
vității practice pentru con
struirea socialismului și co
munismului. „Fără muncă, 
fără luptă, cunoașterea din 
cărți a comunismului, cunoaș
terea lui din broșurile și din 
operele comuniste nu are ab
solut nici o valoare, fiindcă 
ea ar continua acea veche 
ruptură dintre teorie și prac
tică, care constituia cea mai 
dezgustătoare trăsătură a so
cietății vechi, burgheze... A-i 
educa pe oameni pe baza ex
perienței vieții, pe bază de 
fapte concrete, înseamnă a 
propaga prin toate mijloacele 
mlădițele noului, a le trans
forma într-un bun al maselor, 
înseamnă a folosi din plin 
forța educativă a exemplului 
pozitiv, înseamnă a lega în 
permanență educația de prac
tica construirii noii societăți".

Educarea omului nou în
seamnă, în primul rînd, for
marea atitudinii comuniste 
față de muncă. V. I. Lenin 
evidenția adesea că omul so
cietății comuniste va fi carac
terizat prin „munca din obiș
nuința de a munci spre folo
sul general și prin atitudinea 
conștientă (devenită obișnuin
ță) față de necesitatea de a 
munci pentru folosul gene
ral..." Munca creatoare, con
structivă. de utilitate generală 
este fundamentul dezvoltării 
noii societăți. De aceea, edu
carea tineretului în spiritul 
înțelegerii legăturii indisolu
bile dintre progresul societății 
și munca productivă trebuie 
să stea la baza procesului in-

oricîte institute de „marxo- 
logie" și oricîți „marxologi" 
ar stipendia monopolurile, or- 
cît s-ar strădui presa și pos
turile de radio reacționare să 
defăimeze lumea socialismu
lui folosind otrava antico
munismului — toate acestea 
nu pot opri creșterea influen
ței socialismului.

în continuare, amintind că 
rodnicia leninismului și-a gă
sit o strălucită întruchipare 
în victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie — 
piatră de hotar în istoria 
omenirii, vorbitorul a relevat 
mărețele succese ale Uniunii 
Sovietice, care a devenit o 
mare putere mondială spre 
care privesc cu admirație 
toate popoarele lumii, țara 
giganților siderurgiei și a 
sputnicilor, a centralelor ato
mice și a milioanelor. de lo
cuințe clădite într-un singur 
an, țara cu cei mai mulți 
studenți și elevi, care a lăsat 
în urmă cele mai dezvoltate 
țări capitaliste într-o serie de 
domenii hotărîtoare ale pro
ducției materiale, ale științei 
și tehnicii.

Toate aceste victorii epoca
le se datoresc consecvenței 
cu care poporul sovietic a 
înfăptuit genialul plan leni
nist de construire a noii orân
duirii sociale. Ideile atotbirui
toare ale leninismului călă
uzesc acum poporul sovietic în 
construirea primei societăți 
comuniste. Partidul lui Lenin 
deschide întregii omeniri dru
mul spre viitor.

Vorbitorul a subliniat în
semnătatea istorică mondială
a noului Program al P.C.U.S., 
care marchează o nouă eta
pă în dezvoltarea teoriei 
lui Marx, Engels, Lenin. 
Partidul Muncitoresc Romin 
și celelalte partide frățești, 
care văd în Programul 
P.C.U.S. un îndreptar si
gur în întreaga lor activitate, 
l-au denumit cu deplin te- 

n^nei Manifestul Comunist al, 
ebocii noastre.

Prin experiența sa fără 
seamăn, prin meritele sale 
față de proletariatul interna
țional, față de întreaga ome
nire, Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice și-a cîștigat 
un imens prestigiu, stima și 
dragostea comuniștilor de 
pretutindeni, care văd în el 
avangarda mișcării comuni
ste mondiale. Pentru înain
tarea Uniunii Sovietice spre 
comunism, pentru avîntul în
tregii mișcări comuniste, au 
avut o însemnătate deosebită 
Congresele XX și XXII ale 
P.C.U.S., condamnarea des
chisă și curajoasă a cultului 
personalității lui Stalin, mă
surile hotărîte pentru lichi
darea urmărilor lui dăună-
toare. Aceasta a contribuit și 
mai mult la creșterea pres
tigiului internațional al 
P.C.U.S.

însuflețit de politica leni
nistă a gloriosului P.C.U.S., 
a Comitetului său Central în 
frunte cu tovarășul N. S. 
Hrușciov, de perspectiva ca 
încă actuala generație a oa
menilor sovietici să trăiască 
în comunism, poporul so
vietic înfăptuiește cu entu
ziasm prevederile Programu
lui P.C.U.S., înalță gran
diosul edificiu al comunismu
lui.

Lenin despre rolul muncii 
în educația comunistă a tineretului

structiv-educativ. V. I. Lenin 
cerea cu insistență să se in
sufle tineretului Înțelegerea 
faptului că la baza întregii 
dezvoltări a societății se află 
munca nobilă a omului și că 
societatea înaintează eu atît 
mai repede pe calea progre
sului cu cît această muncă 
este mai productivă. Grija 
pentru ridicarea productivită
ții muncii stimulează inițiati
va, gîndirea creatoare a omului 
și dezvoltă spiritul de inova
ție și raționalizare. Fără a- 
ceasta, este imposibil să se 
mărească productivitatea mun
cii, să se smulgă tehnicii tot 
ce poate da, devine imposi
bilă însăși dezvoltarea tehni
cii. Dacă omul își dă bine 
seama de importanța creșterii 
productivității muncii în lu
mina marilor sarcini pe care 
le pune făurirea noii societăți, 
dacă dă dovadă de grijă per
manentă pentru ridicarea 
productivității muncii, el de
vine un organizator al proce
sului muncii, participă activ 
la înlăturarea deficiențelor, 
luptă pentru perfecționarea și 
îmbunătățirea procesului de 
producție. Participarea activă 
și conștientă la procesul de 
muncă formează conștiința și

In continuare, vorbitorul a 
subliniat realizările istorice 
ale sistemului mondial socia
list, care devine factorul de 
care depinde în ultimă in
stanță modul de rezolvare a 
marilor probleme ale contem
poraneității.

Niciodată n-au fost atît de 
actuale ca în zilele noastre 
cunoscutele indicații leniniste 
cu privire la influența exer
citată de Succesele țărilor so
cialiste în activitatea econo
mică. Lenin sublinia : „Noi am 
spus și spunem : „Socialis
mul este puternic prin forța 
exemplului"... Trebuie să ară
tăm în mod practic, prin 
exemple, însemnătatea co
munismului". Socialismul cu
cerește pe zi ce trece noi po
ziții în întrecerea economică 
cu capitalismul.

Uriașa putere de atracție a 
ideilor leniniste se manifestă 
în creșterea și întărirea ne
contenită a mișcării comuniste 
internaționale, care a devenit 
cea mai influentă forță poli
tică a timpului nostru. O 
deosebită însemnătate au con
solidarea continuă a unității 
mișcării comuniste, aplica
rea consecventă în viață a 
prevederilor Declarației Con
sfătuirii de la Moscova din 1960 
a partidelor frățești — chart a 
mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. Invă- 
țînd din întreaga activitate a 
lui Lenin, partidele marxist- 
leniniste apără cu fermitate 
neabătută puritatea învăță
turii revoluționare a proleta
riatului, desfășoară o luptă 
principială împotriva oportu
nismului și reformismului, 
împotriva revizionismului — 
principalul pericol în miș
carea comunistă și muncito
rească — cît și împotriva 
dogmatismului și sectarismu
lui.

Partidul Muncitoresc Romin 
militează neobosit, alături de 
celelalte partide frățești, pen
tru întărirea mișcării comu
niste internaționale pe baza 
internaționalismului proletar, 
aplică cu consecvență hotărî- 
rile elaborate în comun.

După ce a arătat că în zi
lele noastre se înfăptuiește 
previziunea leninistă cu pri
vire la prăbușirea sistemului 
colonial, vorbitorul s-a refe
rit la marile forțe sociale ale 
contemporaneității care se 
contopesc într-un singur to
rent revoluționar.

Tovarăși,

Inimile noastre, ale întregu
lui popor, sînt pline de bucu
ria de a vedea cum pe pă- 
mîntul patriei, leninismul, 
măreața cauză a socialismu
lui a învins transformîn- 
du-se dintr-un ideal pentru 
care au luptat cei mai, buni 
fii ai poporului, într-o socie
tate socialistă închegată.

In leninism, partidul nostru 
a găsit călăuza sigură, în
dreptarul prețios care l-a a- 
jutat în rezolvarea probleme
lor fundamentale ridicate de 
lupta pentru doborîrea regi
mului burghezo-moșieresc și 
făurirea orînduirii noi, socia
liste. „Din operele lui Lenin, 
din experiența Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice — 
spune tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — învață 
partidul nostru să unească 

caracterul omului nou. Avind 
în vedere aceste fenomene în
noitoare pe care le generează 
socialismul prin insăși natura 
sa, V. I. Lenin arăta în per
manență că educația și in
struirea tineretului trebuie le
gate pas cu pas de lupta oa
menilor muncii pentru con
struirea societății comuniste 
și orientate spre cultivarea 
dragostei față de orice fel de 
muncă. „Noi trebuie să orga
nizăm orice muncă, oricît de 
grea șl murdară, astfel incit 
fiecare muncțtor și țăran 
să-și spună : eu sint o părti
cică a marii armate a muncii 
libere... Uniunea Tineretului 
Comunist trebuie să educe pe 
toți tinerii în spiritul muncii 
conștiente și disciplinate". Nu 
întîmplător, V. I. Lenin lega 
sarcina educării disciplinei 
conștiente de sarcina formării 
dragostei față de muncă. Ati
tudinea socialistă față de 
muncă nu poate fi concepută 
fără o disciplină conștientă, 
după cum disciplina conștien
tă își găsește expresia con
cretă în munca disciplinată. 
Consacrînd întreaga muncă și 
toate forțele sale cauzei co
mune, tînărul poate deveni 
un adevărat comunist. V. I. 

spiritul creator, elanul revo
luționar, perspectiva istorică 
largă cu studierea temeinică a 
realităților, a condițiilor și ne
cesităților concrete ale mo
mentului dat, a etapelor ce 
trebuie parcurse în drumul 
spre țel".

Partidul nostru acordă o 
deosebită atenție problemelor 
organizării eccnomiei potrivit 
fiecărei etape date, elaborării 
celor mai eficace metode de 
conducere a industriei și agri
culturii folosirii legilor și a 
tuturor pîrghiilor economice— 
între care un rol de seamă are 
principiul leninist al cointere
sării materiale — pentru a 
valorifica cît mai din plin re
sursele naturale ale țării, a 
scoate la iveală și a utiliza 
rezervele producției indus
triale și agricole. Pentru parti
dul nostru treburile economi
ce reprezintă așa cum spunea 
Lenin, „cea mai interesantă 
politică".

Preocuparea neobosită a 
Partidului Muncitoresc Romîn 
pentru dezvoltarea economică 
a țării și-a găsit o expresie 
cuprinzătoare în vastul pro
gram de înflorire a patriei tra
sat de Congresul al III-lea. 
Rezultatul aplicării politicii 
partidului și statului nostru U 
constituie dezvoltarea propor
țională, continuu ascedentă, în 
ritm rapid, a economiei națio
nale.

Partidul traduce consec
vent în viață învățătura 
lui Lenin potrivit căreia creș
terea puternică a forțelor de 
producție, și în primul rînd a 
industriei grele, este cheia 
succesului în opera de făurire 
a noii societăți El orientează 
eforturile principale ale po
porului spre dezvoltarea bazei 
tehnice-materiale a socialis
mului ca verigă hotărîtoare 
în desăvîrșirea construcției so
cialiste.

In politica sa *de transfor
mare socialistă _a .agriculturii, 
partidul nostru s-a călăuzit 
neabătut după învățătura lui 
Lenin, pe care a aplicat-o în 
mod creator, potrivit condiții
lor concrete din Romînia și 
etapelor construcției socia
liste.

încununarea politicii leni
niste promovate de partid la 
sate de-a lungul anilor o con
stituie încheierea procesului 
de colectivizare a agriculturii 
cu aproape patru ani mai de
vreme decît a stabilit Congre
sul al III-lea al P.M.R. Apro-, 
piața plenară a Comitetului 
Central al partidului și se
siunea Marii Adunări Națio
nale, care vor face bilanțul 
realizărilor obținute în trans
formarea socialistă a satului, 
vor determina un nou avînt 
al agriculturii socialiste, al 
producției agricole.

Creșterea sănătoasă a eco
nomiei naționale constituie 
baza pe care are loc ridicarea 
neîncetată a bunăstării celor 
ce muncesc. Cu cît poporul 
romîn înaintează pe calea 
socialismului, cu atît el se 
bucură mai din plin de roa
dele noii orînduiri.

Dezvoltarea țării noastre 
este indisolubil legată de aju
torul frățesc, multilateral, pri
mit din partea marii patrii a 
lui Lenin, de colaborarea și

Lenin a exprimat clar și su
gestiv concepția sa asupra 
modului in care tineretul tre
buie să-și însușească comunis
mul, asupra modului în care 
tinerii trebuie să devină co
muniști : „....toate sarcinile 
învățăturii trebuie astfel puse, 
incit în fiecare zi, în fiecare 
sat și în fiecare oraș, tinerii 
să rezolve în mod practic o 
anumită sarcină a muncii ge
nerale fie ea cît de mică, fie 
ea cît de simplă'1. In munca 
creatoare, personalitatea uma
nă se manifestă în toată com
plexitatea sa, pe plan fizic, 
intelectual, moral și afectiv. 
Munca omului îi stimulează 
acestuia gîndirea creatoare, 
îndrăzneala, îi călește voința, 
il prilejuiește trăiri intense și 
profunde satisfacții.

★
Partidul Muncitoresc Ro

mîn acordă operei de educare 
a tinerei generații o atenție 
excepțională. Condițiile create 
tineretului pentru a se putea 
instrui, pentru a-și însuși 
știința și cultura, pentru a-și 
putea valorifica din plin ta
lentele și aptitudinile, pentru* 
a se bucura de frumusețea 
anilor tinereții sînt rod al po
liticii partidului. Dezvoltarea 

întrajutorarea cu toate țările 
lagărului socialist.

După ce a arătat că orîn- 
duirea noastră socialistă este 
mai puternică decît oricînd, 
vorbitorul a spus : Clasa noa
stră muncitoare, poporul mun
citor se mîndresc că au un a- 
semenea. partid leninist cum 
este Partidul Muncitoresc Ro
mîn, care, de-a lungul a peste 
40 de ani de existență, s-a că
lit în focul unor aspre bătă
lii de clasă, al construcției so
cialiste, și-a dovedit capacita
tea de a conduce poporul la 
victorii de: însemnătate Istori
că. Fidelitatea față de mar
xism-leninism, slujirea cu de
votament a intereselor celoy 
ce muncesc, caracterizează în
treaga activitate a partidului. 
Strins unit în jurul Partidu
lui Muncitoresc Romîn, între
gul popor muncește neobosit 
pentru înfăptuirea politicii a- 
cestuia, nutrește o încredere 
deplină și o dragoste nețărmu
rită față de partidul nostru și 
Comitetul său Central, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

în continuare, vorbitorul 
s-a referit la vasta activitate 
pe care o desfășoară partidul 
nostru pentru răspîndirea tot 
mai largă a învățăturii 
marxist-leniniste, pentru în
făptuirea sarcinilor trasate 
de Congresul al III-lea cu 
privire la dezvoltarea con
științei socialiste a maselor.

Tovarăși,

Leninismul și-a croit drum 
larg spre inima popoarelor 
prin vigoarea deosebită cu 
carț a ridicat sus steagul pă
cii deschizînd pentru prima 
oară perspectiva unei lumi 
în care omenirea să-și poată 
dedica în întregime eforturile 
muncii pașnice, creatoare, 
„...întreaga noastră politică și 
întreaga noastră propagandă 
— sublinia V. I. Lenin — nu 
urmăresc cîtuși de puțin să 
împingă popoarele la război, 
ci să pună capăt războaie
lor".

Pe baza, unei profunde a- 
nalize a schimbărilor petre
cute în raportul de forțe pe 
arena internațională și a 
perspectivelor evoluției lui, 
partidele .comuniste au dez
voltat învățătura leninistă, 
elaborînd tezele de o uriașă 
valoare principială și practi
că cu privire la posibilitatea 
preîntîmpinării războiului 
mondial în etapa actuală și 
a excluderii lui ulterioare 
din viața societății. Politica 
externă a țărilor socialiste se 
bazează pe principiul coexis
tenței pașnice a statelor cu 
orînduiri diferite, principiu 
elaborat de Lenin și dezvol
tat în zilele noastre de 
P.C.U.S., de mișcarea comu
nistă internațională.

Vorbitorul a • arătat că 
.coexistența pașnică este o 
puternică armă de luptă îm
potriva reacțiunii internațio
nale și a tuturor forțelor 
ostile păcii și progresului.

Lenin scria că „dezarma
rea este un ideal al socialis
mului", iar pentru înfăptui
rea acestui țel, statul sovietic 
a întreprins în permanență 
acțiuni pe.plan internațional. 
Acum, la Geneva, în cadrul 
Comitetului celor 18 state, 
delegația Uniunii Sovietice, a 

continuă a conștiinței socia
liste a 'tineretului — genera
ție care participă la desăvîr
șirea construcției socialiste și 
va participa la făurirea co- 
munisinului — are o impor
tanță hotărîtoare pentru vii
torul societății noastre.

Datorită organizării ei so
cialiste, scopurilor sale socia
le; munca este o școală a edu
cației morale a tineretului. 
Așa cum arată tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, „fac
torul hotărîtor al educației 
comuniste este munca; neo
bosit să cultivăm în rînduri
le tineretului' dragostea de 
muncă, spiritul de disciplină, 
hotărîrea de a-șl dărui elanul 
și energia clocotitoare operei 
de construire a socialismului”. 
Iată de ce mobilizarea între
gului tineret muncitoresc, ță
rănesc și studios în marea bă
tălie pornită de poporul mun
citor pentru înfăptuirea mă
rețului program adoptat de 
partid este o sarcină centrală 
a organizațiilor U.T.M.

In școli și facultăți, în în
tregul sistem de învățămînt 
din țara noastră se acordă o 
mare atenție îmbinării stu
diului teoretic cu activita
tea practică în laboratoare, în 

R.P. Romîne. delegațiile ce
lorlalte state socialiste repre
zentate în comitet, depun 
cele mai mari eforturi pen
tru realizarea unui acord cu 
privire la dezarmarea gene
rală și totală.

Ca o expresie a rolului po
zitiv pe care îl joacă în viața 
internațională, statele neutre 
iubitoare de p^ce participante 
la lucrările Comitetului celor 
18 aduc o contribuție con
structivă la mersul tratative
lor.

Opinia publieă a întînrginat 
cu satisfacție vestea că, zilele 
treeute, la Geneva a fost a- 
probat proiectul de Preambul 
al Tratatului de dezarmare 
generală și totală. Dar, după 
cum se știe, cercurile condu
cătoare din S.U.A. și Anglia, 
neținînd seama de voința po
poarelor, sînt pe cale — așa 
cum au anunțat — de a efec
tua noi explozii nucleare în 
atmosferă în vederea cărora 
se pregătesc de mult. Desigur, 
țările iubitoare de pace nu 
pot rămîne indiferente față de 
asemenea acțiuni primejdioa
se. După cum a subliniat pe 
bună dreptate șeful guvernu
lui sovietic, N. S. Hrușciov, 
dacă puterile occidentale nu 
vor asculta glasul rațiunii și 
vor efectua aceste experiențe, 
Uniunea Sovietică, pentru a 
asigura securitatea sa și a ce
lorlalte țări socialiste, va fi 
silită să efectueze experiențe 
cu propria sa armă nucleară.

Manifestînd o înaltă răspun
dere față de popoare, țările 
socialiste duc o politică de 
mobilizare și unire într-un 
front puternic a tuturor for
țelor iubitoare de pace, a pă
turilor sociale celor mai largi, 
o politică de demascare a 
planurilor cercurilor agresive, 
mențin trează vigilența popoa
relor, desfășoară acțiuni per
severente pentru destinderea 
încordării internaționale.

R. P. Romînă aduce o con
tribuție activă la apărarea 
păcii și asigurarea securității 
popoarelor. Politica externă 
promovată de partid și gu
vern urmărește victoria prin
cipiilor coexistenței pașnice și 
dezvoltarea colaborării între 
state indiferent de orînduirea 
lor socială.

în încheiere vorbitorul a spus: 
Membrii partidului nostru, 
toți muncitorii, întreaga țără
nime, intelectualitatea consi
deră drept o înaltă datorie 
să-și pună întreaga pricepere 
și energie în slujba înfăp
tuirii cu succes a sarcini
lor trasate de partid, pen
tru progresul și înflorirea 
patriei, pentru ca Republica 
Populară Romînă să-și aducă 
și în viitor aportul la victoria 
socialismului în întrecerea 
pașnică cu capitalismul.

Marxism-leninismul repur
tează marile sale victorii pen
tru că exprimă interesele vi
tale ale clasei muncitoare, ale 
majorității covîrșitoare a o- 
menirii. Nimic nu va putea 
împiedica triumful său de
plin.

Slavă marelui Lenin, sla
vă atotbiruitoarelor idei ale 
marxism-leninismului!

uzine, pe șantiere, în gospo
dăriile agricole de stat și co
lective. Unind dezvoltarea in
telectuală cu munca practică 
tinărului i se creează posibi
litatea de a înțelege temeinic 
legătura reală dintre idei și 
fapte, dintre teorie și practică, 
ceea ce constituie o con
diție esențială pentru for
marea concepției materia
liste despre lume. Orienta
tă spre un scop precis, 
munca îi ajută pe tineri 
să analizeze critic activitatea 
lor, le formează spiritul de 
independență în sezisarea și 
rezolvarea problemelor noi, le 
stimulează spiritul de iniția
tivă, inventivitatea, perseve
rența în urmărirea scopului 
propus.

In activitatea educativă 
desfășurată în rîndul maselor 
largi de oameni ai muncii, 
în rîndurile tineretului, parti
dul pornește de la învățătura 
leninistă, potrivit căreia culti
varea moralei comuniste tre
buie să fie legată de rezol
varea sarcinilor practice ale 
construirii socialismului. Ade
vărul profund al comunismu
lui științific, experiența prac
tică arată că școala cea mai 
bună de educare este viața, 
lupta de zi cu zi pentru fău
rirea și dezvoltarea neconte
nită a orînduirii socialiste.

Ideile leniniste privind ro
lul muncii în educația comu
nistă a tineretului au dobîn- 
dit o nouă strălucire, și-au 
dovedit din plin valabilitatea 
teoretică și practică prin lar
ga lor aplicare în viață în 
Uniunea Sovietică și în cele
lalte țări socialiste.

La oscilograful calodic de la laboratorul de înaltă tensiune al 
Uzinelor „Electroputere*'-Craiova, lucrează și tînărul tehnician 
Vlase Constantin. El urmărește cu afenjia functionarea acestui 

aparat.
Foto : AGERPRES

Colaborarea sovldo-romlnă 
in domeniul cercetărilor 
științifice lizico-nucieare 
va ii tot mai rodnică

— declara prof. v. s. Emelianov
înainte de a părăsi țara 

noastră profesorul V. S. Eme
lianov, membru corespondent 
al Academiei de Știință a 
U.R.S.S.. vicepreședintele Co
mitetului de Stat al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. pen
tru folosirea energiei atomice, 
a făcut o declarație redactoru
lui Agenției Romîne de Presă 
„Agerpres"; Petre Uilăcan.

Oaspetele sovietic a relevat 
roadele colaborării) dintre Uni
unea Sovietică și R. P. Ro
mînă în domeniul folosirii în 
scopuri pașnice a energiei nu
cleare. In cei 7 ani care au 
trecut de la începutul colabo
rării noastre — a remarcat 
prof. Emelianov — în Romînia 
s-a desfășurat o activtate 
vastă. înainte de toate aș vrea 
să menționez că a fost creat 
un centru de cercetări științi
fice în domeniul fizicii ato
mice despre care trebuie să 
spun, fără exagerare, că este 
un centru pentru care multe 
țări vă pot invidia.

In al doilea rînd, în țara 
dv. s-a format un colectiv de 
oameni de știință care rezolvă 
cu succes multe probleme din 
acest domeniu. Țin să relev 
cu acest prilej meritele ve
chiului meu prieten, acad. Ho- 
ria Hulubei, contribuția sa la 
eforturile depuse de oamenii 
de știință din Romînia în ve
derea rezolvării principalelor 
sarcini puse de folosirea paș
nică a energiei atomice. Colec
tivul Institutului de fizică a- 
tomică rezolvă lucrări de cer
cetări științifice, avînd impor
tanță nu numai pentru dez
voltarea continuă a teoriei și 
științei în general, ci șl o mare 
însemnătate practică. Oamenii 
de știință romîni, care au a- 
eumulat bogate cunoștințe, re
zolvă cu competență principa
lele probleme care stau în fața 
științei și tehnicii nucleului a- 
tomic. Dacă cu cîțiva ani în 
urmă discuțiile cu specialiștii 
romîni priveau în special 
organizarea lucrărilor de 
cercetare pentru folosirea 
energiei atomice, acum, noi 
discutăm de obicei probleme 
dintre cele mai complexe, 
care fac obiectul dezbaterilor 
în cele mai înalte foruri inter
naționale. Colaborarea noas
tră urmează să se dezvolte și

Primirea de către ministrul Afacerilor 
Externe al R. P. Romîne a ministrului 

Braziliei la București
Ministrul Afacerilor Exter

ne al Republicii Populare Ro
mîne, Corneliu Mănescu, a 
primit sîmbătă în audiență pe 
noul trimis extraordinar și mi

I n f o r
O delegație a R. P. Romîne 

a plecat sîmbătă dimineață 
spre Elveția pentru a parti
cipa la cea de-a 17-a sesiune 
a Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa.

Delegația este condusă de 
tovarășul Gobu Rădulescu, 
ministrul Comerțului Exte
rior.

★

La Casa de cultură a tine
retului din raionul Grivlța ro
șie al Capitalei a avut loc un 
program cultural-artistic în
chinat aniversării a 92 de ani 
de la nașterea lui Vladimir 
Rici Lenin. Programul a cu
prins lecturi din opere litera
re, recitări de proză și film, 
închinate vieții genialului 
dascăl al clasei muncitoare. 
Asemenea manifestări cultu- 
ral-artistice au fost organizate 

mai mult, îndeosebi pe linia 
pregătirii viitoarei energetici 
nucleare. Intr-un viitor apro
piat se prevede elaborarea 
unui program privipd colabo
rarea noastră atît în dome
niul reactorilor nucleari, cît 
și în cel al folosirii izotopilor 
radioactivi.

Impărtășindu-și impresiile 
culese în tinjpul viziței făcute 
la Institutul de fizică ațomică 
oaspetele sovietic a spus : 
Mi-au produs o puternică im
presie aparatele pentru cer
cetări nucleare și cele pentru 
aplicații în industrie care se 
realizează aici. Atelierul de 
electronică produce aparate 
dintre cele mai moderne. A- 
ceasta este deosebit de impor-; 
tant. Există numeroase nou
tăți -la reactorul atomic din 
institut. Ei lucrează pentru 
efectuarea de cercetări pe 9 
canale și funcționează 12 ore 
pe zi. Un asemenea program 
constituie o raritate. Aceasta 
dovedește că aici muncesc oa
meni bine pregătiți și că insti
tutul are o tematică bogată și 
interesantă. Cunosc o serie de 
institute din străinătate care 
au reactoare, dar invită sa- 
vanți din afară pentru a lu-. 
era cu ele.

In încheiere, Prof. Emelia
nov a arătat că Uniunea So
vietică și Republica Populară 
Romînă, alături de alte țări^ 
participă la una din principa
lele organizații care se ocupă 
cu problemele folosirii pașnice 
a energiei nucleare — Agen
ția internațională pentru 
energia atomică. In acest for 
țările noastre depun eforturi 
pentru utilizarea energiei ato
mice — această mare desco
perire a omenirii — numai în 
folosul și spre binele omului. 
Toate țările lagărului socialist 
și numeroase țări neutre do
resc dezvoltarea colaborării pe 
această linie. Din păcate, ță
rile occidentale au încercat în 
fel și chip să împiedice cola
borarea. Oamenii de știință 
de pretutindeni, cărora le sînt 
scumpe interesele știnței și 
ale păcii, depun în continuare 
eforturi pentru lărgirea cola
borării internaționale în do
meniul folosirii energiei ato
mice în scopuri pașnice.

nistru plenipotențiar al Bra
ziliei la București, Carlos 
Jacyntho de Barros, în legă
tură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare.

mâții
și în alte cluburi și case de 
cultură.

★
în aceste zile de primăvară 

țara noastră găzduiește noi 
grupuri de turiști de peste ho
tare.

Oaspeți’ din Uniunea Sovie
tică întreprind un circuit tu
ristic care cuprinde vizitarea 
orașelor Iași, Ploiești, Sibiu, 
Cluj, București și Valea Oltu
lui.

Două grupuri de turiști din 
R. P. Bulgaria vizitează Capi
tala, orașul Constanța și sta
țiunile de pe litoral, iar un 
grup de turiști venit din R. P. 
Ungară vizitează alte orașe 
din țară.

La sfirșitul acestei luni vor 
sosi in portul Constanța tu
riști din R. D. Germa/nă, in ca» 
drul unor croaziere maritima 
Oaspeții vor vizita stațiunile 
de pe litoral.

(Agerpres)



PESTE Premiile Lenin pe 1962 in domeniul
științei, tehnicii, literaturii și artei
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încetareaCerința popoarelor 
experiențelor nucleare, 
înfăptuirea dezarmării

JAPONIA: Largă mișcare de protest 
împotriva experiențelor 

nucleare americane

ITALIA: Un nou

TOKIO 21 (Agerpres). — La 
21 aprilie, din inițiativa Con
siliului național japonez pen
tru interzicerea armei atomi
ce și cu hidrogen, în diferite 
regiuni ale Japoniei au avut 
loc mitinguri de protest îm
potriva experienței cu arma 
nucleară în Oceanul Pacific 
proiectate de S.U.A.

La Ambasada S.U.A. din Ja
ponia continuă să sosească di-

Rezoluția de protest 
a sindicatelor 

din Scoția

ferite delegații care cer Sta
telor Unite să renunțe la efec
tuarea experiențelor.

Consiliul științific al Japo
niei, din care fac parte peste 
300 de reprezentanți de seamă 
ai științei care se ocupă cu 
problemele fizicii teoretice și 
energiei atomice, a protestat 
cu hotărîre împotriva proiec
tatelor experiențe. Consiliul 
a adresat oamenilor de știința 
din toate țările un apel che- 
mîndu-i să desfășoare lupta în 
sprijinul cererii popoarelor iu
bitoare de pace pentru inter
zicerea imediată a experiențe
lor nucleare, înfăptuirea de
zarmării generale și totale

„marș al păcii"
ROMA 21 (Agerpres). — Lo

cuitorii din provincia Forli au 
organizat un nou „marș al pă
cii". Participanții la acest marș, 
în special tineret, au parcurs o 
distanță de mulți kilometri, pur
tând pancarte prin care cereau 
pace și dezarmare. Ei au strîns, 
de asemenea, peste 13.000 de 
semnături pe un apel adresat 
guvernului în care se subliniază 
că Italia trebuie să contribuie 
la dezarmarea generală și la in
terzicerea 
experiențe 
ții la marș 
deze toate 
ine situate
și să se reducă durata 
ciului militar.

tuturor tipurilor de 
nucleare. Participau- 
au cerut să se lichi- 
bazele militare stră- 
pe teritoriul Italiei 

servi-

MOSCOVA 21 (Agerpres). 
— TASS transmite :

Comitetul pentru decer
narea premiilor Lenin a de
cernat premiile pe anul 1962 
în domeniul științei, tehnicii, 
literaturii și artei.

Au fost distinși cu titlul de 
laureați ai premiului Lenin, 
eminentul fizician sovietic 
acad. Lev Landau și colabo
ratorul său prof. Evgheni 
Lifșiț, pentru seria de lucrări 
în domeniul fizicii teoretice, 
matematicienii Lev Pontrea- 
ghin, Vladimir Bolteanski, 
Revaz Gamkrelidze și Ev
gheni Mișenko pentru ciclul 
de lucrări în domeniul ecua
țiilor diferențiale.

Printre laureați se numără 
matematicianul Aleksei Po
gorelov, autorul unei cerce
tări fundamentale în dome
niul geometriei, precum și 
Boris Levitan și Vladimir 
Marcenko, care au realizat și 
au descris un ciclu de lucrări 
în domeniul unor probleme 
complicate „de analiză spec
trală.

Au fost distinși cu premiul 
Lenin 14 lucrări remarcabile 
în domeniul construcției na
vale, energeticii, geologiei, ar
hitecturii și construcțiilor, au
tomatizării și medicinii.

Premiul Lenin a fost acor
dat unei serii de lucrări re
marcabile în domeniul teh
nicii.

Titlul de laureat a fost de
cernat lui Rotislav Alekseev, 
Nikolai Zaițev și altor 
cialiști pentru crearea 
nave rapide cu zbaturi
acvatice pentru pasageri pu
țind să se deplaseze cu o vi
teză de peste 100 km pe oră.

spe- 
de 

sub

ABERDEEN 21 (Agerpres). — 
în numele celor 780.000 de oa
meni ai muncii scoțieni orga
nizați în sindicate, delegații la 
conferința Congresului sindica
telor britanice din Scoția care 
și-a încheiat lucrările la 20 a- 
prilie s-au pronunțat pentru in
terzicerea experimentării și pro
ducției armei nucleare.

Stevens, reprezentant al Con
siliului General al Congresului 
sindicatelor britanice din Sco
ția, a criticat poziția S.U.A. și 
Angliei în Comitetul celor 18. 
El a subliniat că tocmai aceste 
țări poartă răspunderea pentru 
efectuarea noii serii de experien
țe nucleare.

Conferința a adoptat în una
nimitate o rezoluție în care se 
protestează categoric împotriva 
efectuării de experiențe nuclea
re în oricare parte a lumii pre
cum și împotriva creării în Sco
ția a bazei pentru submarine a- 
mericane, înzestrate cu rachete 
„Polaris", și a punerii la dispo
ziția trupelor vest-germane a 
unor poligoane militare engleze.

Nu vom admite arma atomică 
pe pămîntul german

DUISBURG 
Din inițiativa 
progresiste din R. F. Germa
nă, la 21 aprilie în diferite 
regiuni ale țării au început 
marșurile de primăvară ale 
luptătorilor pentru pace.

La Duisburg, într-una din 
piețele din centrul orașului 
s-au adunat dis-de-dimineață 
mii de locuitori din orașele 
vecine. Printre ei se aflau nu
meroși tineri și tinere, în spe
cial membri ai organizațiilor 
de tineret „Șoimii" și „Prie
tenii naturii". Demonstranții 
purtau pancarte pe care se 
putea citi: „Dușmanul cel mai 
odios este războiul", „Bombele 
nu rezolvă problemele inter
naționale", „Nu vom admite 
să se stocheze arma atomică 
pe pămîntul german". A atras

Cu premiul Lenin au fost 
distinse cîteva lucrări în do
meniul construcțiilor. Alek
sandr Voljenski, Piotr Boje- 
nov, Iohannes Hint și alți spe
cialiști din Moscova și Esto
nia au dovedit și au realizat 
primii în lume posibilitatea 
înlocuirii pieselor prefabricate 
din beton armat prin piese 
din beton de silicat, pregătit 
fără ciment. Acest nou mate
rial de construcție — numit si- 
licalcit — se bucură de apre
ciere pe scară mondială.

Academicianul bielorus Mi
hail Mațepuro, specialist în 
mașini agricole, a fost distins 
cu premiul Lenin pentru e- 
laborarea și introducerea în 
producția agricolă a unei teh
nologii de mare eficacitate 
pentru valorificarea mecani
zată a terenurilor mlăști
noase.

Premii Lenin au fost confe
rite oamenilor de știință-me- 
dici, Vladimir Șamov și Ser- 
ghei Iudin, pentru elaborarea 
metodei de colectare și folo
sire în practica medicală a 
sîngelui de fibrinoliză. Desco
perirea lor a salvat viața mul
tor bolnavi.

Șase premii au fost confe
rite unor oameni de cultură. 
Au fost distinși cu titlul de 
laureați ai premiului Lenin 
poetul bielorus- Petrus Brov- 
ka și poetul lituanian Eduar- 
das Mezelaitis, și cunoscutul 
poet și critic literar, Kornei. 
Ciukovski.

Cu premiul Lenin au fost 
distinși pianistul Emil Ghi- 
lels, sculptorul Lev Kervel, 
autorul monumentului lui 
Karl Marx ridicat la Mosco
va, și graficianul Vladimir 
Favorski.
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21 (Agerpres).
organizațiilor

atenția un băiețaș ținînd în 
mîini o pancartă pe care era 
scris : „Și eu vreau să ajung 
la vîrsta lui Adenauer".

Printre participanții la mar
șul luptătorilor pentru pace 
se află numeroși oaspeți din 
Anglia, Franța, Olanda, Bel
gia, Japonia. Canada este re
prezentată de cunoscutul frun
taș al vieții publice și lup
tător pentru pace James En
dicott.

în aceeași zi alte coloane de 
luptători pentru pace au ple
cat din Gottingen, Baunsch- 
weig și alte orașe din R. F. 
Germană spre Hamburg, Bre
men și Hanovra.

Delegația C. C. al U. T. M. a depus 
o coroană de flori 

la Mausoleul V. I. Lenin
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

In dimineața zilei de 21 apri
lie, delegația Comitetului Cen
tral al U.T.M., condusă de to
varășul Virgil Trofin, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.M., care

a participat la lucrările celui 
de-al XIV-lea Congres al 
Comsomolului, a depus o co
roană de flori la Mausoleul 
V. L Lenin.

I
II WWWiAUl rofesorul — econo- 
I mist Erich Kerlman,

I unul din specialiștii
ilwWfflWi rubricii economice 
J®«***; a ziarului vest-ger- 
“lllllll rnan „Frankfurter 

Allgemeine" a pu
blicat recent un ciclu de articole 
intitulat foarte senza|ional „Unde 
sînt monopolurile ?“. D-l Kerlman 
scrie : „La drept vorbind, în re
publica noastră federală nu există 
decît cîteva monopoluri de stat : 
monopolul căilor ferate (cu ex
cepția unor linii particulare) și al 
poștelor, al chibriturilor și al alco
olului. întreprinderile comunale nu 
au decît un rol secundar. La noi 
nu există monopoluri particulare 
ca atare, deși avem, bineînțeles, 
întreprinderi sau asociații de între
prinderi care dețin poziții puter
nice pe piafă. Să nu uităm însă că 
așa-numitele societăfi industriale 
care domină pe piață vor fi supuse 
unui control special în baza unei 
legi care se va elabora ulterior îm
potriva îngrădirii concurenfei. In 
curînd va fi adoptată probabil, o 
lege cu privire la interzicerea ge
nerală a cartelurilor. Economia este 
deci liberă".

Așa dar, nu există monopoluri 
particulare întrucît asociațiile in
dustriale care domină pe piafă vor 
fi supuse controlului în baza unei 
legi speciale care urmează sa fie, 
probabil, adoptată. Nimic de zis, 
admirabilă logică : astăzi e foarte 
cald fiindcă serviciul-meteorologic 
prevede pentru poirnîine o tempe_ 
ratură de 25 grade...

Lăsînd la o parte această logică, 
cel puțin ciudată, vrem să subli
niem alt aspect al acestor „teorii". 
In perorațiile d-lui Kerlman despre 
„disparifia monopolurilor vest-ger
mane" apare foarte clar o trasă-, 
tură, delicat vorbind, aniișfrințifică: 
nesocotirea totală a faptelgr.

Cu numai două zile înainte de 
apariția genialelor descoperiri' ale 
lui Erich Kerlman, revista vest-ger- 
mană „Der Spiegel" a publicat, un 
amplu articol intitulat „Concernul 
Schliecker -— istorie șl actualitate".' 
Se povestește acolo pe larg cum 
a fost creat după cel de al doi
lea război mondial un nou mare 
concern german 
Schliecker care 
deja — printre 
tul vesf-german 
ofel și controlează 
tregi ale 
germane, 
rioară i-a

Paradă militară după terminarea
aplicațiilor trupelor

După vizita lui A. A. Gromîko
în Iugoslavia

MOSCOVA 21 (Agerpres). 
— După cum transmite a- 
genția TASS în conformitate 
cu acordul intervenit între 
guvernele R. P. F. Iugoslavia 
și U.R.S.S., A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a făcut între 16 
și 21 aprilie o vizita oficială 
de răspuns în Iugoslavia. Du
pă cum se știe, K. Popovici, 
secretar de Stat pentru Afa
cerile Externe al R. P. F. Iu
goslavia a vizitat U.R.S.S. în 
iulie anul trecut în cadrul 
unei vizite oficiale.

A. A. Gromîko a 
mit de Iosip Broz 
ședințele R. P. F. 
și de E. Kardelj, 
dinte al Vecei Executive Fe
derative și a avut întrevederi 
cu K. Popovici, secretarul de 
Stat pentru Afacerile Exter
ne al R. P. F. Iugoslavia.

K. Popovici și A. A. 
Gromîko au făcut într-un 
spirit de prietenie și sinceri
tate un schimb atotcuprinză
tor de păreri asupra princi
palelor probleme internațio
nale și asupra problemelor 
privind relațiile dintre cele 
două țări.

în timpul examinării situ-

fost pri- 
Tito, pre- 
Iugoslavia 
vicepreșe-

ației internaționale s-a con
firmat identitatea sau apro
pierea punctelor de vedere, 
asupra principalelor proble
me internaționale. A fost 
confirmata de asemenea con
vingerea ambelor părți că 
politica consecventă a coexis
tenței și rezolvarea proble
melor internaționale pe calea 
tratativelor constituie calea 
cea mai sigură spre slăbirea 
și înlăturarea încordării in
ternaționale și spre consoli
darea păcii în întreaga lume.

Cele două părți au consta
tat cu satisfacție că vizitele 
reciproce ale miniștrilor au 
fost utile și rodnice, că rela
țiile dintre U.R.S.S. și R. P. F. 
Iugoslavia au continuat să 
se dezvolte cu succes după 
vizita lui K. Popovici în 
U.R.S.S., că rezultatele la 
care s-a ajuns fac posibilă 
dezvoltarea continuă a cola
borării dintre cele două 
state în domeniile politic, 
economic, cultural și în alte 
domenii. Cele două părți au 
constatat că pentru această 
dezvoltare rodnică există po
sibilități obiective favorabile, 
precum și un interes și o do
rință reciprocă.

Agravarea situației din Argentina
BUENOS AIRES 21 (Agerpres).

— Agenfiile de presă relatează 
despre agravarea crizei politice 
din Argentina în urma disensiu
nilor care s-au produs în rîndu
rile conducătorilor armatei. Ge
neralul Poggi, comandantul șef 
al armatei, a exercitat presiuni 
puternice asupra președintelui 
Guido ameninfîndu-l cu demite
rea pentru a-l sili să decreteze 
anularea alegerilor din 18 martie 
și punerea în ilegalitate a parti
delor peronist și comunist, întru
cît Parlamentul nu se arată dis
pus să sancționeze o asemenea 
aefiune. O parte a armatei în 
frunte cu generalul Caro, coman
dantul celui mai mare centru mi
litar argentinian, Campo de 
Mayo, a luat pozifie în sprijinul 
președintelui. Bizuindu-se pe a- 
cest sprijin, Guido a anunfat în
locuirea generalului Poggi prin 
generalul Rauch, dar Poggi a re
fuzat să accepte această hotărîre. 
în această situație Rauch a ordo
nat trupelor sale din provincie să 
înainteze spre capitală unde 
Poggi este însă sprijinit de pu
ternice unităfi de infanterie și 
jandarmerie. O telegramă a agen
ției France Presse anunță că în 
ultimul moment s-a ajuns la un 
„armistițiu” între cele două frac
țiuni rivale din rîndurile coman
danților militari. Coloana trupelor 
lui Rauch s-a oprit în împreju
rimile capitalei așteptînd hotărî
rea pe care o va lua o reuniune 
a generalilor celor două fraefiuni 
cu participarea președintelui 
Guido.

După cum se arată într-o rela
tare a agenției France Presse în 
legătură cu evenimentele din Ar_-

genfina, divergentele din rîndu
rile militarilor au un caracter 
,,pur formal'*, căci ambele frac
țiuni sînt de acord asupra anulă
rii alegerilor din 18 martie, a 
punerii sub controlul guvernului a 
tuturor provinciilor unde au fost 
aleși guvernatori peroniști și asu
pra punerii în afara legii a aces
tora și a comuniștilor. Unii vor 
însă menfinerea președintelui 
Guido înconjurat de miniștri aleși 
de forțele armate dintre oamenii 
„siguri*', în timp ce adepții „li
niei dure1', printre care genera
lul Poggi, consideră că „expe
riența’’ Guido nu este viabilă și 
doresc înlocuirea lui printr-o juntă 
militară.

Poporul francez 
cere pedepsirea 

căpeteniilor O. A. S.
PARIS 21 (Agerpres). — La 

20 aprilie, muncitorii de lo Uzi
nele de automobile ^Rensult” 
eu edreset președintelui Repu
blicii Franceze, de Gaulle, o pe
tiție în care insistă asupra exe
cutării sentinței pronunțate îm
potriva fostului general Jou- 
haud.

Petiții asemănătoare au mai 
fost trimise pe adresa președin
telui Republicii Franceze de 
către Comitetul antifascist al 
suburbiei pariziene Saint-Denis, 
de către metalurgiștii din Lyon 
și Saint-Etienne, de feroviarii 
din Dijon, de studenții Univer
sității din Paris.

„Cerem executarea imediată a 
sentințelor pronunțate împotri
va O.A.S. și în primul rînd exe
cutarea sentinței împotriva lui 
Jouhaud. Cerem să fie deferiți 
judecății fără întârziere și să fie 
pedepsiți aspru toți criminalii 
O.A.S. arestați”, se spune în 
declarația dată publicității de 
către Uniunea Femeilor Fran
ceze.

ungare, romîne și sovietice
BUDAPESTA 21 (Agerpres). 

— Asa cum anunță agenția 
M.T.I., după aplicațiile trupe
lor ungare, romino sorie- 
tă», efectuate pe teritoriul 
Republicii Populare Ungare, 
a ana ioc o pendă militară. 
Parada a foot comandată 
de peneraJvl-tococenen; KcroJv 
Csemi. La paradă au rosti: 
curintdn comandantul su
prem al Forțelor Armate 
Unite ale țărilor participante 
la Tratatul de la Varșovia, 
mareșalul Uniunii Sovietice, 
A. A. Greciko și ministrul A- 
pără-rii al R.P. Ungare, gene
ral-colonel Lajos Czinege.

La paradi au asistat Gyorgy 
Marosan, locțiitor al președin
telui Consiliului Prezidențial 
al R.P. Ungare, Bela Biszku. 
locțiitor al președintelui Con
siliului de Miniștri al R.P. 
Ungare — membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U. -> 
membri ai guvernului ungar, 
ministrul Apărării al U.R.S.S., 
mareșalul R. I. Malinovski, 
ministrul Forțelor Armate ale 
R.P. Romîne, general de ar
mată Leontin Sălăjan, gene, 
rali și ofițeri superiori ai For-

țelor Armate Unite. Oamenii 
muncii din uzinele, fabricile 
și cooperativele agricole din 
raionul in care a avut loc 
parada au talutat călduros 
trupele.

BUDAPESTA 21 (Agerpreaj. 
— M.T.L transmite: La 20 apri
lie, Janos Kadâr, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., președin
tele Consiliulni de Miniștri al 
R. P. Ungare, a oferit un dineu 
în cinstea comandanților care 
au participat la aplicațiile For
țelor Armate Unite ale țărilor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia. La dineu au luat parte 
mareșalul Uniunii Sovietice Ro
dion Malinovski, mareșalul Uni
unii Sovietice, A. A. Greciko, 
generalul de armată Leontin Să- 
lăjan, precum și alți generali și 
ofițeri superiori ai Forțelor Ar
mato Unite.

— concernul 
a monopolizat 
altele, expor- 
de tabla de 

ramuri în- 
economiei vest- 

Dar această isto- 
„scapat" domnului 

Kerlman. Așa cum i-a „scăpat" 
probabil și un amplu articol pu
blicat în aceeași zi — ce co
incidență I — de gazeta berlineză 
„Național Zeitung" sub titlul în
tins de-a latul 
tregi : „Băncile 
din nou călare 
arată acolo că 
ai principalelor 
poliste 
Bank", „I 
merz Bank") operează cu aproa
pe 95 la sută din capitalul pe ac
țiuni din R.F.G. Și fot acolo se 
scrie negru pe alb : „Nici un pro
iect de lege cît de cît important 
nu este supus spre examinare 
guvernului federal fără a se cere 
în prealabil avizul marilor bănci 
și al asociațiilor patronale*.

De aHfe*, în paginile presei 
vest-germane se strecoară mu He 
amănunte despre monopolurile 
pe care d-l Kerlman le da drept 
„dispărute".

Aflăm astfel că „inexistentele" 
monopoluri din R.F.G. au obținut 
numai.în ultimii doi ani profituri 
însumînd 44,6 miliarde mărci (cu 
aproape 50 la sută mai mult de
cît totalul salariilor milioanelor 
de salariați din țară, în care sta
tistica burgheză include și sala
riile directorilor concernelor cu 
lefuri uriașe, ale membrilor con
siliilor de 
trilor).

Din ziarul .... 
luăm cunoștință de unele detalii

unei pagini în- 
monopoliste sînt 
pe situafie". Se 
150 de magnafi 

,_____ trei bănci mono-
vest-germane („Deutsche 

,Dresdner Bank" și „Com-

administrație, miniș-

„Welt der Arbeit*

Puternică demonstrație populară 
la Atena

Ciocniri intre demonstrant! și politic
ATENA 21 (Agerpres). — După 

cum anunță agențiile de presă, la 
20 aprilie a avut loc la Atena un 
miting de protest împotriva poli
ticii guvernului, organizat de 
partidul burghez de opozifie 
„Uniunea de centru". Autorităfile 
guvernamentale au interzis încă 
dinainte acest miting. După 
cum relatau vineri dimineață 
ziarele grecești, au fost con
centrate în capitală unități 
ale armatei terestre, aviației 
militare și flotei maritime mili
tare din întreaga provincie Atica. 
Polifia și jandarmeria din Atena, 
Pireu și împrejurimile lor au fost 
puse în stare de alarmă. Centrul 
orașului Atena, unde urma să 
aibă loc mitingul, a fost înconju
rat de mari forțe polițienești. 
Polifia a dat publicității încă de 
vineri dimineață ordine prin care 
se Interziceau adunările „de mai 
mult de trei persoane".

Forțele de opozifie din Grecia

ppxcurtWFT4l77i Pp scurt
NEW YORK. — Editura 

„Twayne Publishers" din 
New York a publicat recent 
în limba engleză două volu
me de Mihail Sadoveanu. 
„Povestiri la gura sobei" și 
„Povestiri de război".

SOFIA. — După cum anun
ță agenția BTA, la 21 aprilie, 
la Sofia a avut loc Plenara 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, con
sacrată problemelor muncii 
ideologice.

WASHINGTON. — Agenția 
americană United Press In
ternational relatează că Sta
tele Unite au hotărît să per
mită vaselor militare olande- 
ze, care efectuează transpor-

turi de trupe spre Irianul de 
Vest, să treacă prin canalul 
Panama.

PRAGA. — După cum 
transmite agenția Ceteka în
tre 17 și 20 aprilie, Colegiul 
tribunalului suprem militar al 
R. S. Cehoslovace a judecat 
procesul lui Rudolf Barak. 
Prin activitatea sa criminală, 
Rudolf Barak a subminat ac. 
tivitatea normală a Ministeru
lui de Interne în unele sec
toare și a primejduit în mod 
serios securitatea și economia 
țării. Rudolf Barak și-a recu
noscut activitatea criminală. 
Tribunalul suprem militar l-a 
condamnat pe R. Barak la 15 
ani închisoare.

au adresat populației Atenei che
marea de a participa la miting 
pentru a-și demonstra hotărîrea 
de a lupta pentru cauza demo
crației.

în după-amiaza zilei de 20 a- 
prilie, mase populare au început 
să se adune la miting.

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, peste 200.000 de 
persoane au parcurs, din diferite 
cartiere, străzile Atenei, încercînd 
să se îndrepte spre piafa Sf. 
Gheorghe, unde era programat 
mitingul. „Măsurile excepționale" 
și cordoanele de poliție au îm
piedicat însă accesul spre această 
piață. Pe diferite străzi și bule
varde ale Atenei, grupuri de ce
tățeni au demonstrat scandînd 
lozinci împotriva politicii guver
nului. Unități de poliție au atacat 
pe demonstranți, iar autovehicule 
blindate au parcurs în fot cursul 
serii, cu mare viteză, străzile în
cercînd să-i împrăștie pe mani- 
festanfi. Agenția France Presse 
relatează că, în cursul ciocnirilor, 
unitățile de poliție au lansat cel 
puțin 300 de grenade lacrimoge
ne. în cursul unor „adevărate 
lupte de stradă, care au durat 
aproape cinci ceasuri", — re
latează agenfia Associated Press 
— în diferite puncte ale capi
talei au fost rănite peste 80 de 
persoane, iar alte aproape 250 
au fost arestate.

In ciuda interdicției autorități
lor și a măsurilor excepționale, 
mitingul a putut avea loc în piafa 
din centrul orașului. In fafa unui 
număr de aproximativ 1.500 de 
persoane, care au pulul trece prin 
cordoanele de poliție ce au izo
lat piafa, a luat cuvîntul liderul 
„Uniunii de centru", Papandreu, 
care a criticat cu asprime politica 
guvernului și a cerut restabilirea 
democrafiei în Grecia. Papandreu 
a cerut organizarea unor noi a- 
legeri libere, care să dea • posi
bilitate poporului grec să-și ex
prime cu adevărat voința

despre mecanismul prin care a- 
celeași „inexistente" monopoluri 
realizează foarte concretele și 
masivele profituri. „Concernele 
vest-germane — scrie ziarul — 
pot concura cu succes pentru pri
mul loc în arta de a stoarce su- 
doareâ muncitorilor. Nu întîmplă- 
tor, în privința numărului de acci
dente în muncă Republica Fede
rală se situează în fruntea lumii 
capitaliste. Vina o poartă exploa
tarea tot mai intensă. Ea se con
cretizează în primul rînd în in
tensificarea peste măsura a rit
mului de muncă; Muncitorul vesl-^ 
german trebuie să depună azi, 
pentru același salariu, un efort cu 
50 la suta mai mare decît în 
1950. Conform statisticilor ministe
rului federal pentru problemele 
muncii, în ultimii 5 ani s-au în
registrat peste 12 milioane acci
dente în industrie. -In medie, la 
46 de ani muncitorul vest-german 
devine invalid".

Chiar zilele trecute ziarul „Sud- 
deutsche Zeitung" a 
unele aspecte ale 
tre „inexistentele" 
statul de la Bonn. 
1930-1939 — scrie 
natul Kirdorf din ----
partidului lui Hitler 5 pfeningi la 
fiecare tonă de cărbune vîndută, 
în prezent el are demni imitatori. 
După cum a reieșit din docu
mente scoase proaspăt la iveală, 
monopolurile din Bavaria dau 
pentru partidul creștin democrat 
(partidul de guvernămînt al lui 
Adenauer n.n.) cîte 80 da pfe
ningi la fiecare 10.000 de mărci 
din cifra da afaceri. Concernele 
din Ruhr au ales un alt principiu: 
cîte 10 rnărci la fiecare muncitor 
ocupat în respectivele întreprin
deri". La aceasta am putea adău
ga ca în guvernul de la Bonn 
se număra nu mai pufin de 12 
reprezentanți ai marilor concerne; 
iar în , Bundestag — parlamentul 
vest-german ?— 161 deputați sînt 
directori sau membrii consiliilor de 
administrație, ale concernelor : în 
fruntea ’
Robert Pferdmenges, membru în 
25 de I.,.?'" :....................... J/
ale diferitelor mari monopoluri.

Dar de ce oare s-a apucat dis
tinsul profesor Erich Kerlman 
profesor economist,’ să fabrice go
goși despre „dispariția monopolu
rilor" ? Răspunsul îl • 
litățile Germaniei 
zilele noastre.

In cursul ultimelor 
mîni, vicecancelarul 
hard, ministrul economiei 
a luat în mai multe rînduri cuvîn
tul pentru a vorbi despre „difi
cultățile economice ale Republicii 
Federale" și despre „panta peri
culoasă spre crah pe care merg® 
economia vest-germană". Surlele

‘ 3 dezvăluit 
legăturii din- 
monopoluri și 
„Dacă în anii 

ziarul — mag- 
Ruhr a donat

listei se află bancherul

consilii de administrație

găsim în rea- 
Federale din

cîteva săpfă- 
Ludwiq Er- 
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M
inisterul Instrucțiunii 
Publice al Italiei a e- 
fectuat în șase provincii 

ale Italiei de sud o anchetă 
asupra cauzelor retragerii din 
școli a unui mare număr 
elevi. Ancheta a constatat 
o treime din acești elevi 
retrag din cauza mizeriei, 
la 
la

de 
că
se
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17sută din cauza bolilor^ 

sută din cauza distanței
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P
resa a relatat recent des
pre modul în care 
R. Dagvort, caporal în 

armata americană, a fost îm
pușcat de către un polițist în 
orașul Taylorville, în plină zi 
pe motiv, că, negru fiind, a

Ravagiile tuberculozei printre minerii sud-africani

și trîmbifele care făceau reclamă 
așa-numitului „miracol eco.vmic 
vest-german" au amuții. In schimb, 
în paginile presei de la Bonn n- 
bundă văicărelile. „Peste 60 la 
sută din toate mărfurile și lervi- 
ciile s-au scumpit substanțial în 
ultimul an mărturisește revista 
vest-germană „Bildzeitung . — 
Ritmul producției s-a micșorat în 
aceeași perioadă de timp de 
patru ori. Exporturile au înregis
trat și ele o scădere vertigi
noasa". Perspectivele întunecate 
ce se conturează în fața econo
miei vest-germane au alarmat 
cercurile monopoliste, guvernul 
de la Bonn, care caută să iasă 
din încurcătură prin întefirea ofen
sivei împotriva nivelului de trai 
al oamenilor muncii. Comentînd 
campania dezlănțuita împotriva 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc ziarul „Frukfurter Rundsc- 
hau" scrie: „Erhard și întreg gu
vernul Adenauer acționează la in
sistențele magnaților din Ruhr, ale 
concernelor din siderurgie, con
strucții de 
care, prin

mașini și armament
___ r |__  înrăutățirea situației 
materiale a muncitorilor, sporirea
prețului și înghețarea salariilor
vor să reducă prețul de cost al 
producției, să sporească capacita
tea de concurenfi pe piața inter
națională și să-și mențină profitu
rile foarte ridicate".

Intr-un moment în care guver
nul de la Bonn, la inspirația mo
nopolurilor, aruncă asupra oame
nilor muncii foaie greutățile cau
zate de dificultățile în care se 
află economia vest-germană, 
„descoperirea" ilustrului profesor 
Erich Kerlman vine tocmai la țanc. 
Să mai 
spună că r------ f----------  ,
resc mereu profiturile, că ele a- 
runcă toată F-------  „
economice pe spatele muncitori
mii vest-germane! Doar monopo
lurile nici nu există I Ele au... 
dispărut I

Presa vest-germană a publicat 
deunăzi o scurtă știre cu privire 
la convocarea Congresului „So
cietății de magie din Germania" 
care, după cum sîntem asigurați, 
„întrunește peste 600 de magi
cieni". Organizatorii acestui con
gres l-ar putea onora ps profe
sorul Kerlman, nu cu o simplă in
vitație ci cu un mandat care să-i 
dea drept de vot deliberativ. 
Prin studiile — sau mai precis 
prin scamatoriile sale economice 
pe tema „dispariției monopoluri
lor vest-germane" — el a do
vedit că-l merită cu prisosință.

Este însă îndoielnic că se vor 
găsi în Republica Federală Ger
mană prea mulți naivi care să 
se lase prostiți de scamaforiil® 
„profesorului"...

îndrăznească cineva să 
monopolurile își mă-

povara greutăților

EM. RUCĂR

dintr-o suta
care slnt sl-prea mari la 

tuate școlile.
Din fiecare 100 de școlari, 

din clasa întîi ajung în clasa 
a Il-a 89. în clasa a ni-a 77, 
iar în clasa a IV-a numai 54. 
Ciclul învățămijjtului primar 
este absolvit de numai 37 de 
copii dintr-o sută și numai 
19 își continuă studiile.

post mortem
îndrăznit să se așeze în au
tobuz în partea rezervată al
bilor. Autoritățile americane 
au hotărît însă să-i ofere lui 
Dagvort dreptul la egalitate... 
post mortem. Ziarul „New 
York Post‘d anunță că Minis
terul de Război a ordonat să 
i se facă caporalului funera
lii „integrate" ceea ce înseam
nă că dintre cei 10 soldați 
care fac de gardă la sicriul 
lui cinci sînt albi și cinci ne
gri.

Ziarele anunță totodată că 
asasinul lui Dagvort se află 
în libertate. Tribunalul din 
statul Mississippi, care a ju
decat procesul, l-a achitat pe 
polițistul rasist

I-au vorbit urît...11
Intr-un magazin din Nor

folk (statul Virginia) a intrat 
un grup de copii de școală 
negri ca să cumpere cite un 
pahar de sifon. Proprietarul 
magazinului, care pretinde că 
copiii „i-au vorbit urît și au 
bătut cu pumnul în masă", a 
scos revolverul și a „tras la 
nimereală44 după cum a recu
noscut în fața poliției. Rezul
tatul — un mort și șase ră
niți.

entru miile de mi
neri sud-africani 
ravagiile pe care 
le face tuberculo
za în rîndurile lor 
sint mult mai 
mari chiar decît

accidentele care se petrec în 
căldura înăbușitoare și praful 
dens din galeriile în cane mun
cesc, deși aceste accidente sînt 
deosebit de numeroase. Explo
ziile, prăbușirile galeriilor sau 
inundațiile fac mult mai pu
ține victime decît baccilul 
Koch, și — repetăm — nu tre
buie să uităm că accidentele în 
minlele din Africa de sud sînt 
foarte frecvente.

Față de muncitorii de culoa
re. patronii și autoritățile nu 
au decît o singură „grijă": a- 
ceea de a înlocui bolnavii in
capabili de muncă cu oameni 
tineri și sănătoși. Nu le este 
greu. Ei își recrutează munci
torii cu cea mai mare ușurință 
din rîndurile șomerilor sau a 
tinerilor care așteaptă înfome
tați simbria de mizerie în 
schimbul căreia sînt nevoiți 
să-și vîndă munca, tinerețea și 
sănătatea.

Muncitorii bolnavi nu se 
bucură de nici un fel de asis-

tență medicala, primesc
nici un fel de ajutoare bănești 
sau pensii de invaliditate. 
După • ce la vizita medicală 
sint declarați inapți pentru 
ritmul infernal de muncă ce se 
practică în mine, muncitorii 
sînt trimiși acasă pentru ca să 
moară, căci în condițiile sără
ciei și mizeriei pe care aceștia 
trebuie s-o îndure în rezer
vațiile lor, perspectiva însănă
toșirii este practic vorbind 
nulă. Săptămânal nu mai puțin 
de 200 de muncitori bolnavi 
sînt expediați acasă.

Ilustrațiile pe care le publi
căm după ziarul „NEW AGE“ 
zugrăvesc plastic tragedia mi
nerilor de culoare din Africa 
de sud.

• Fotografia nr. 1 repre
zintă momentul în care în ur
ma controlului medical, mun
citorilor bolnavi li se desface 
contractul de muncă.

• Fotografia nr. 2 
luată pe peronul gării, 
vii cărîndu-și bagajele 
dreaptă spre trenurile 
vate populației de culoare spre 
a pleca în rezervațiile din care 
cu cîtva timp înainte au ple
cat- sănătoși...

GHEORGHE CHIDU

a fost 
Bolna- 
se în- 
rezer-
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