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IN INTIMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

| In întrecere pentru produse
de calitate superioară

Două dintre marile noastre întreprinderi — UzinelA 
de tuburi „Republica“-Bueurești și Fabrica de țevi din 
Roman, se află în întrecere pentru produse de cea 
mai bună calitate realizate la un preț de cost cit 
mai scăzut.

In legătură cu contribuția pe care o aduc ti-

nerii din aceste două mari întreprinderi la îndepli
nirea angajamentelor luate de cele două colective în 
întrecerea socialistă, redactori ai ziarului nostru au 
vizitat zilele trecute Uzinele Republica și Fabrica de 
țevi-Roman.

lată cîteva din însemnările făcute cu acest prilej.

Proîefarî Hîn toate țările. unîțî-vă!

Uzinele de tuburi 
„Republica"

Fabrica de țevi-Roman

-fi propune să vor
bești, acum, în în
trecerea care se 
desfășoară în întîm- 
pinarea zilei de 
1 Mai, despre unul 
sau doi — să zicem

— dintre muncitorii de la lami- 
noarele Uzinei de tuburi „Repu
blica" este, evident, un lucru 
foarte greu.

Inginerul llie Truică ne pune la 
dispoziție cîteva coli mari de 
hîrtie liniate și compartimentate 
cu migală. Privim cifrele, ne 
notăm calculele ce reprezintă 
toate, sintetic, angajamentele pe 
care le-a luat colectivul de aici

Din rezultatele 
întrecerii

• De la începutul 
anului și pînă acum 
s-au dat peste plan 
aproape 600 tone de 
țevi.

• Productivitatea 
muncii a crescut cu 
3.3 Ia sută peste 
sarcina planificată.

• S-a obținut, față 
de aceeași perioadă 
a anului trecut, o 
producție mai ieftină 
cu 1.310.000 lei.

• Din întreaga can
titate de țevi ' Rea
lizată în primul tri
mestru al anului. 
86,8 la sută a fost 
de calitatea I.

în întrecerea socialistă, realizările 
obfinute de muncitorii, inginerii 
și tehnicienii laminorului de 3 foii.

— lată, ne spune dînsul, am 
avut drept angajament »ă reali
zăm fevi de calitatea întîia în 
proporfie de 95 la sută și 
obținut 98,76 la sută.

Privim apoi și alte cifre : 
gajamentul era să depășească 
planul cu 4 la sută. S-a obfinut 
o depășire de 6,4 la sută, ceea 
ce înseamnă mai mult de 600 
tone feavă finită în plus. Preful 
de cost a scăzut fafă de realiză
rile medii ale anului trecut cu 90 
lei pe tona de feavă; s-au obfi
nut, de asemenea, rezultate bune 
în creștera ........................... "
intensivă și 
rului.

Cine sînt 
contribuit I 
cei care au dat secției 
renume ?

Muncitorii laminorului 
sînt împărfifi pe grupe, pe brigăzi 
și din eforturile, din munca lor 
colectivă s-au născut succesele 
amintite. între brigăzile de la la
minor există o veche și pasio
nantă întrecere. Acum, de pildă, 
fruntașă este brigada din 
schimbul lui Ion Voinea a cărei 
victorie, conducătorul brigăzii o 
explica succint prin „buna orga
nizare a muncii, printr-o împăr
țire a oamenilor pe posturi în 
funefie de priceperea și cunoș
tințele fiecăruia".

Brigăzile de la laminor sînt la 
rîndul lor în întrecere cu cele de

indicelui de 
extensivi a

’ totuși cei 
le asemenea

am

an-

utilizare 
lamino-

care au 
realizări, 
un bun

de 3 foii

L BODEA

ajustorilor, 
trecute tot 

succese-

I retutindeni în fabri
că simți suflul în
noitor al întrecerii: 
în munca harnică, 
neobosită a lamina- 
torilor, a 
în cifrele

mai des la bilanțul 
lor, în tonul obișnuit cu care fie
care îți spune — „ne-am înde
plinit angajamentele 1“ Și faptele 
vorbesc cu prisosință despre ho- 
tărîrea cu care se luptă aici pen
tru primul loc în întrecere cu 
colectivul Uzinei de tuburi „Re
publica" din București. Am in 
fafă tabloul succeselor obfinute în

Din rezultatele 
întrecerii

• S-au realizat pes
te indicele de calita
te planiiicat 2.023 
tone țeavă de calita
te superioară ;

• s-au realizat pes
te pian 141.000 
lei economii și 
10.124.000 lei be- 
neiicii ;

• prin reducerea 
rebuturilor sub co- 
eildentul admis s-au 
economisit 150 tone 
oțel ;

• s-a asimilat teh
nologia de fabrica
ție a unor noi pro
duse ;

• secția iiletaj a 
dat peste plan 260 
tone de producție fi
nită Iar secția ajus- 
taj — 6311 tone țevi 
din oțel.

primul trimestru al anului. Succe
se importante : s-au realizat peste 
plan 6767 tone fevi finite, 131 
bucăți prăjini grele (aproape 50 
la sută din angajamentul anual) 
și altele. Toate aceste succese au 
asigurat îndeplinirea planului tri
mestrial la toți indicii cu 10 zile 
înainte de termen. Acestea sini 
cîteva fapte deosebite cu care 
colectivul de muncă al Fabricii de 
fevi din Roman intimpină ziua de 
1 Mai. în spatele fiecărei cifre se 
află oameni conștiincioși, entu
ziaști, harnici, pricepuți. Mulfi stnf 
tineri.

Am poposit mai întti la 
laminatori. In fabrică, seefia este 
numita cu respect „vioara l-a" și 
cei care conduc metamorfoza me
talului incandescent sînt intr-ade
văr maiștri foarte buni. Recoman
darea ne-au făcut-o de asemenea 
faptele : un nivel de producție 
superior tuturor rezultatelor obți
nute în anul 1961 — 10.093 tone 
feavă laminată peste sarcina de 
plan a trimestrului I.

— încă în acest

LIDIA POPESCU
(Continuare în pag. a 3-a) <

Pe șantierele 
hidrocentralelor 
de pe Bistrița 
In întrecerea pe care o des

fășoară în cinstea zilei de 1 
Mai, excavatoriștii, betoniștii, 
fierarii-bet&niști, dulgherii $i 
ceilalți muncitori de pe șan- 
tirele celor șapte hidrocentrale 
de pe Bistrița imprimă lucră
rilor un ritm tot mai viu.

La hidrocentrala Roznov I, 
datorită avansului cîștigat la 
betonare, constructorii au pre
dat pentru montarea vanelor, 
cu 10 zile mai devreme, ulti
ma deschidere prin barajul 
de beton. Tot pe acest șantier 
se fac acum lucrări de fini
saj la Uzina hidroelectrică 
unde se instalează echipamen
tele electrice. A început mon
tarea utilajului și la hidro
centrala Roznov II, iar la Va
duri barajul este în plină con
strucție.

Pe toate șantierele, probele 
de laborator dovedesc buna 
calitate a lucrărilor de beto- 
nare. De asemenea, fișele de 
recepție consemnează aspectul 
îngrijit al operațiilor de fini
saj. In primul trimestru din 
acest an, în ciuda condițiilor, 
atmosferice grele, construc
torii de pe Valea Bistriței au 
efectuat un volum de tera- 
samente (excavații, umplu
turi etc.) de 542.000 de m.c. 
de pămînt, ceea ce reprezintă 
mai mult de un sfert din pla
nul anual. (Agerpres)

Cu planul lunar 
îndeplinit!

Minerii din exploatările 
trustului „Ardealul" din re
giunea Crișana întîmpină ziua 
de 1 Mai cu planul pe luna 
aprilie îndeplinit, realizîndu-și 
astfel mai devreme angaja
mentele luate. Fruntașe s-au 
situat colectivele de la exploa
tările Voivozi și Sălajul. Peste 
200 de brigăzi, printre care 
cele conduse de loan Vidișan, 
Alexandru Kovacs, Francisc 
Antovici, Moraru Ion, Con
stantin Cozma și altele, au 
realizat o producție de două 
ori mai mare decît cea stabi
lită prin angajamente. De la 
începutul anului și pînă a- 
cum, minerii de la exploată
rile acestui trust au dat cu 
34.370 de tone mai mult căr
bune brun și lignit decît în 
perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut. Procentul de ce
nușă a fost redus față de pre
vederile planului cu 3,8 la 
sută la lignit și cu 2,2 la sută 
la cărbune brun, iar valoarea 
economiilor obținute prin re
ducerea prețului de cost, în
sumează peste 1.334.000 de lei.

(Agerpres) 
----- ©-----

Sosirea delegației
C. C. al U.T.M. care 

a participat la 
cel de-al XlV-iea

Congres al U.T.C.L.
Duminică s-a înapoiat în 

Capitală delegația C.C. al 
U.T.M. condusă de tov. Vir
gil Trofin, prim-secretar al 
C.C. al U.T.M., care a parti
cipat la lucrările Congresului 
al XlV-lea al Uniunii Tinere
tului Comunist Leninist.

La aeroportul Băneasa, de
legația a fost întîmpinată de 
membri ai Biroului și acti
viști ai C.C. al U.T.M.
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lafă-i pe cinci dintre membrii 
brigăzi? condusă de comunistul 
Marin lanoș (cel din mijloo) 
de la S.M.T. Teiu, regiunea 

Argeș.

Cu toate forțele
(CorMnuart tn pao. a J-a) la însămînțatul porumbului

e o parte și de alta a șoselei - nesțirșită 
eimpte. încotro ne - îndreptăm privirile 
vedem tractoare, atelaje, oameni, foarte 
mulți oameni. Harnicii lucrători ai 
ogoarelor pun sub brazdele adinei, lu
crate științific, sămînța belșugului. Pri
mul popas il facem la Tărtășești tn

raionul Rdcari. Ne îndreptăm spre agregatele mo
deme oare lnsămînțează porumbul. Tinerii de pe 
tractoare și semănători sînt mecanizatori de la 
G.A.S. Tărtășești. Vasile Stancu și tovarășul său 
de brigadă Ion Stancu sint tn întrecere pentru lu
crări de bună calitate și la timp. După ce, împreu
nă cu ceilalți mecanizatori, au terminat cu trei zile 
mai devreme însimînțatul culturilor din epoca tu
lii pe 320 hectare, cei doi tractoriști au continuat 
întrecerea. Obiectivul principal — însămînțarea po
rumbului pe 437 da hectare eu 4 zile mai devreme. 
Acest obiectiv a fost realizat. Pe toată suprafața 
planificată, semințele de porumb se afli sub braz
dă. Calitatea lucrărilor e pe primul plan. Cu pu
țin timp înainte inginerul șef al gospodăriei sonda
se, din loc tn loc, terenul. Și iată ci ne dă lămuriri: 
..Rînduri perfect drepte și egale, densitate cores
punzătoare și adinetmfea la fel. Întrebăm : „Ce ca
lificativ le dați tinerilor mecanizatori ?- Ni se răs
punde : „Ca și pind acum — foarte bine !"

La gospodăria colectivi din Sălcuța, raionul Titu, 
am notat: „însămînțatul porumbului pe toate cele

125 de hectare gata la 23 aprilie". Un nou popas îl 
facem la tînăra gospodărie colectivă din comuna 
Glimbocata, raionul Găiești. De pe timp, de pe dea
lurile cu livezi, oamenii s-au întors seara tirziu. La 
sediul colectivei brigadierii de cimp, pomicoli, le
gumicoli — unii dintre ei tineri — stau ciorchine în 
jurul președintelui Gheorghe Bălan și al ingineru
lui agronom Ștefan Breazu. Se stabilește în amă
nunt „ordinea de bătaie" pentru a doua zi. Princi
palele forțe sînt repartizate la grăbirea însămîn- 
țării porumbului pe 255 de hectare. Se opresc cîteva 
atelaje pentru transporturi, restul de 80 — la lucră
rile de dmp. Vor fi prezenți acolo unde e nevoie de 
ei și toți tinerii, pentru ci Marin Teodorescu, secre
tarul organizației U.T.M., lși notează atent punctele 
de lucru, repartizarea brigăzilor, a echipelor. No
tăm și cîteva realizări. S-au terminat insămințările 
din epoca întîi pe 200 de hectare cu o zi mai devre
me. In trei zile s-au însămînțat 60 de hectare cu 
porumb și tarlaua de 30 hectare pentru 5000 kg. 
Viteza de lucru se depășește cu 5-8 hectare zilnic. 
Noii colectiviști se dovedesc gospodari harnici, 
pricepuți. Ei sânt hotăriți ca în două zile si termi
ne însămînțatul porumbului.

Zorii zilei ne-au găsit pe ogoarele gospodăriei co
lective din Ștefăncști, regiunea Argeș, L-am rugat 
pe Ion Smaranda, președintele gospodăriei, si ne 
recomande dțiva tineri fruntași tn campania de

primăvară, l-a fost cam greu. De ce 7 Toți cei peste 
200 de tineri sint prezenți zilnic la muncă. Urnind 
exemplul comuniștilor, ei se străduiesc să faci lu
crări de bună calitate și la timp. Alături de toți 
colectiviștii ei pun umărul cu nădejde la realizarea 
unor producții mari de cereale. Notăm : 3000 kg grîu 
le hectar, 3.300 kg porumb boabe la hectar in me
die de pe 260 hectare (30 ha pentru 5000 kg). Acestea 
cer o agrotehnici ca la carte. Șl colectiviștii din 
Stefănești o aplici întocmai. iMcririle tn timp simt 
pe sfirșide, se semănau ultimele hectare cu porumb.

Drumurile ne-au dus mai departe la brigada de 
mecanizatori condusă de Marin lanoș de la S.M.T, 
Teiu, raionul Pitești, care lucrează la cealaltă gos
podărie colectivă din comuni. 8 tineri, cu 8 agre-< 
gate, au de realizat în această campanie 2.800 ie 
hectare arături normală.

Deși multe zile vremea a fost nefavorabilă și solul 
se menține umed ei au folosit „ferestrele1' din 
plin. Cu sprijinul comuniștilor, grupa U.T.M. din 
brigadă i-a mobilizat pe tineri la muncă, a vegheat 
ca lucrările din schimbul de noapte să fie la niue-

Fotoreportaj realizat 
de NICOLAE BARBU 

și ION CUCU

(Continuare in pag. a 3-a)

în locuințe noi
• Aproape 100 de 

giști și constructori 
nedoara s-au mutat 
rînd în locuințe noi. în noul 
oraș muncitoresc au fost date 
în folosință în acest an 328 
de apartamente, iar alte 116 
sînt în finisaj,

Siderurgiștii de Ia Hune
doara și Calan, minerii din 
Lupeni au primit în folosin
ță, de la începutul acestui an, 
de aproape două ori mai mul
te apartamente decît în 
eașl perioadă a anului 
cut.

siderur- 
din Hu
de cu-

ace- 
tre-

• în primul trimestru 
nului, pentru muncitorii, 
ginerii și tehnicienii din in
dustria chimică șl petrolieră 
s-au construit din fondul cen
tral circa 300 de apartamente. 
Majoritatea acestora se află

al a- 
in-

Turneul basului 
Krivcenia

în cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în țara noastră 
basul sovietic Alexei Krivde- 
nia, artist al poporului din 
U.R.S.S., solist al Teatrului 
Mare Academic de Stat din 
Moscova, a interpretat luni 
seara, pe scena Operei de Stat 
din Timișoara, rolul hanului 
Konceak din opera „Cneazul 
Igor" de Borodin.

Spectacolul s-a bucurat de 
succes.

Unul dintre fruntașii tn produc
ție de la întreprinderea de po
duri și prefabricate din beton- 
Pitești. Ajustorui Aurel Volcu 
își depășește zilnic sarcinile 
de plan în medie cu 40 la 
sută. Lucrările executate de el 
sînt numai de bună calitate.

Foto J I. CUCU

in regiunea Bacău, in preaj
ma marilor obiective indus
triale ridicate în anii din 
urmă.

în prezent, la Onești, Pia
tra Neamț, Craiova și în alte 
localități din țară 
în construcție alte 
de apartamente.

Amenajarea 
de parcuri

se găsesc 
cîteva 'mii

Noiembrie 
îmbogățit

In orașele Ploiești, Cîmpina, 
Sinaia, Moreni și Azuga- ie. a- 
menajează noi parcuri.

Pentru ornarea parcurilor și 
a spațiilor verzi din orașele re
giunii, a căror suprafață se mă
rește în acest an cu peste 20 
ha, serele sfaturilor popnlare. au 
pregătit milioane de răsaduri de 
flori. In parouri și de-a lungul 
căilor de comunicație din regiu
ne au fost plantați sute de mii 
de trandafiri, tei și plopi.

La amenajarea parcurilor șl 
spațiilor verzi au participat a- 
proape o sută de mii de oameni 
ai muncii din regiune, cea mai 
mare parte dintro ei » țineri.

(Agerpres)

celei de-a Yl-a sesiuni

• Noul cartier 7 
din Tg. Mureș s-a 
cu noi blocuri de locuințe, 
date recent în folosință. Aici 
se construiesc în acest an 
peste 200 apartamente de cîte 
3—4 eamere. In 1962, în ora
șele și centrele muncitorești 
din regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară urmează să se con
struiască 1.200 apartamente 
din fondul de stat

(Agerpres)

S-au încheiat lucrările
a cercurilor științifice studențești

5imbătă și duminică s-au 
desfășurat lucrările ce
lei de-a Vl-a sesiuni a 

cercurilor științifice studen
ții.

La București au prezentat 
lucrări cercurile științifice 
de științe economice și de e- 
conomie de ramură (la I.S.E.) 
și cercurile științifice de drept 
civU și drept penal de la fa
cultățile de științe juridice din 
Iași, Cluj și București (la Fa
cultatea de științe juridice).

La Iași au prezentat lucrări 
cercurile științifice de fizică 
și matematică (la Universita
tea „Al. I. Cuza"). Cercurile 
științifice din domeniul geo
grafiei și-au trimis reprezen
tanții cei mai buni, pentru a 
susține lucrări științifice, la 
Cluj (la Universitatea „Babeș- 
Bolyai"), iar cercurile științi
fice din ramura transportului 
au prezentat cele mai bune lu
crări la Galați (la Institutul 
politehnic).

La revedere București. Trenul pleacă-în direcția Doftana.
* Potir O. RLECAN

lnsămînțează 
intens porumbul

In ultimele zile timpul s-a 
îmbunătățit și în regiunea 
IașL Solul s-a încălzit creîn- 
du-se posibilitatea însămînță- 
rii porumbului. Organizațiile 
U.T.M., sub conducerea orga-t 
nizațiilor de partid, îi mobili-i 
zează pe toți tinerii la semă
natul porumbului. Mașinile 
S.M.T.-urilor și atelajele pro
prii ale gospodăriilor colective 
sînt folosite cu spor. Aceasta 
a făcut ca în ultima săptămî- 
nă viteza zilnică stabilită să 
fie cu mult depășită. Ritmul 
de lucru crește de la o zi la 
alta. Pînă luni dimineață co
lectiviștii din regiunea Iași au 
însămînțat aproape 30.000 ha 
cu porumb din totalul de 
238.000 ha planificate. In frun- 
te se află colectiviștii din ra- 
ionul Iași. Ei au însămînțat 
peste 7.000 ha. De asemenea, 
colectiviștii din raionul Paș
cani au însămînțat 5.650 ha 
cu porumb, iar cei din raionul 
Vaslui, aproape 5.000 ha.

C. SLAVIC
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LA DOFTANA
de 'Nord a ’fost duminică 

9r dimineața punctul de întîl- 
nire a mii de tineri bucu- 

reșleni. In șirul acțiunilor închi
nate aniversării a 40 de ani de 
la înființarea Uniunii Tineretului 
Comunist și „Zilei tineretului 
din R.P.R.", Comitetul orășenesc 
București al U.T.M. a organizat 
vizitarea Muzeului Doftana pentru 
8.500 de tineri muncitori, elevi, 
atudenți.

Ora 6,35. Pornește în direcția 
Cîmpina prima garnitură a tre
nului special de 30 de vagoane. 
La ferestre, tineri și tinere flu
tură mlinile voioși, salutlnd pe 
cei care i-au condus.

Peste cîteva ore, Valea ’Praho
vei se umple de larma voioasă 
a tinerilor, de cîntecele lor. In 
unele compartimente s-au înfiri
pat discuții însuflețite.

Zidarul Dumitru Lunga de la 
Șantierul din Giulești și inginerul 
Constantin Petcu povestesc prie
tenilor din jur o întîmplare inte-.

resahtă de pe șantierul lor, till va 
tineri tipografi admiră inclntafl 
plvellștlle din jur.

La Cîmpina schimbăm trenul fi 
surind lată-ne ajunși la Doltana. 
Larma voioasă se potolește deo
dată. Tinerii pășesc cu emojle In 
curtea cumplitei temnlll. Totul 
ii Impresionează aici, vorblndu-le

frunte,.) conducători ai clasei mun
citoare.

Documentele sînt cercetate cu 
atenție, tinerii lși notează în car
nețele lot ceea ce i-a impresio
nat mai mult, fragmente din do
cumente, inscripțiile unor plăci 
comemorative care înfățișează 
aspecte din viața șl -lupta comu-

Duminică, 8.500 de tineri din Capitală 
au vizitat muzeul

CU putere despre arilî negri di tre
cutului, despre anii în care comu
niștii, cei mai buni fii ai poporu
lui, lnfruntlnd teroarea burgheziei, 
au transformat această „Bastille 
romînească”- Intr-un puternic cen
tru de luptă pentru fericirea po
porului, într-o adevărată univer- 
slta te de marxism-leninism, în care 
■-au călit șl format' luptători de

niștilor ce au tost întemnițați 
aici. Tinerii au ieșit apoi în 
curte. La mormintele comu
niștilor- și luptătorilor antifasciști 
căzuți se opresc și se descoperă 
cinstindu-le memoria. Constructo
rul Constantin Petcu, împreună 
cu utemiștii din organizația sa, 
împodobesc pietrele funerare cu 
flori de primăvară, culese de pe 
pajiștile din jur.

Un ultim popas tn tata cărții 
de impresii. Cu cuvinte izvorlte 
din inimă, tinerii lși Înscriu aci 
glndurile, impresliile: „Astăzi 
am cunoscut o pagină glorioasă 
din Istoria de luptă a clasei mun
citoare. Nu vom uita niciodată 
abnega/la și jertfele comuniștilor 
In lupta pentru eliberarea poporu
lui nostru. Datorită luptei lor, noi 
trăim azi o viată lericită și lumi
noasă". „Vom cinsti memoria ce
lor căzufl muncind șl lnvățlnd 
iără preget, pentru a deveni con
structori 
mulul și 
noastră", 
studentl.

Pentru 
bucăreștenl 
Muzeul Doltana a lost o lecție 
de neuitat, un omagiu fierbinte 
adus luptătorilor pentru fericirea 
poporului.

de nădejde al soclalls- 
comunismulul 
au ecrls un

în patria 
grup de

toți cei 8.500 
vizita

de tineri 
aceasta la

L ȘERBU



PE SCURT

Formația portugheză se apără cu îndîrjire în fața atacurilor înaintașilor echipei de juniori a R. P. 
Romîne.

Foto : V. RANGA

Turneul U.E.F.A

Rezultate

Azi: meci*cheie
de Dan Dețliu

Zeci de mii de spectatori 
umplut duminică stadioanele din 
București, Cluj, Constanta, Plo
iești și Brașov, pentru a asista 
la meciurile etapei a doua a Tur
neului international de fotbal 
U.E.F.A. Pe plan spectacular, în- 
tîlnirile au fost 
ve ca cele din 
bilanful etapei 
ciuri egale. în 
București toate 
putate pînă acum s-au 
la egalitate. Echipa R. P. Romîne 
a avut inifiativa aproape în tot 
timpul jocului cu echipa portu
gheză, dar nu a putut obfine de- 
cît meci egal. De asemenea, e- 
chipele R. F. Germane și Bel
giei au terminat nedecis, lupta 
rămînînd deschisă în această 
grupă.

in grupa C de la Constanja, 
echipa Turciei, o adevărată reve
lație, a învins cu 2-0 rranja. în 
grupa E de la Cluj echipa R. S. 
Cehoslovace continuă seria vic
toriilor și are șanse consider a z e 
de a se califica mai depane. E- 
chipa Iugoslaviei, care în pr mul 
meci surclasase echipa Anglie 
a terminal la egalitate 0—0 cu 
R. P. Bulgaria. Astăzi au loc ul
timele meciuri a e preliminariilor, 
care vor fi în 
semneze cele 5 
liste.

mult mai afracti- 
prirna etapă. în 
figurează 4 me- 
grupa A de la 

cele 4 jocuri dis- 
încheiat

măsura să de- 
ech'pe semifina-

GRUPA A: BUCUREȘTI

R.
1—1

R. 
0-0.

F. Germană — Belgia : 
(1-1).
P. Romini — Portugalia :

GRUPA B: PLOIEȘTI

Olanda—Anglia: 3—0 (1—0). 
Iugoslavia—R. P. Bulgaria : 

0—0.

GRUPA C: CONSTANȚA

Spania — R. P. Ungară: 
0-0.

Turcia—Franța 2—0 (1—0).

GRUPA D: BRAȘOV

R. P. Polonă—Austria 2—1 
(1—1).

Italia—Brașov 1—1 (1—1).

GRUPA E: CLUJ

U.R.S.S.—Grecia 3—1 (1—0). 
R. S. Cehoslovacă — R. D. 

Germană : 3—1 (2—0).

jșadar, după a doua — 
yj și penultima — rundă a 

primei serii din Turneul 
U.E.F.A., situația a rămas ne
schimbată. Nici una dintre 
cele patru echipe nu se poate 
mindri cu o victorie; in 
schimb, fiecare iși păstrează 
aureola invincibilității și con
curează cu șanse egale la cu
cerirea primului loc.

Sint momente de mare ten
siune, rareori întâlnite intr-o 
competiție de acest gen.

Problema-cheie — calificarea 
în semifinale — se va rezolva 
efectiv abia în ultima partidă 
a cuplajului de azi, de pe „23 
August". Și dacă în urma jo
cului cu Belgia mi s-au părut 
exagerate afirmațiile unor con
frați care considerau că re
zultatul ne defavorizează, as
tăzi avem destule temeiuri să 
ne considerăm nedreptățiți de 
configurația clasamentului.

Intr-adevăr, toată lumea e 
de acord că juniorii noștri me
ritau cu prisosință victoria in 
fața portughezilor. Prin com
portarea lor de duminică, bă
ieții în tricouri galbene și-au 
„răscumpărat**  in mare măsură 
erorile din meciul precedent, 
dovedindu-se de departe su
periori actualilor deț năton ci 
trofeului U.E.F.A.

Cu un atac in care s-a re- 
simțit din plin lipsa lui Voi- 
nea, iar Gergely și Avram au 
jucat sub nivelul obișnuit, cu 
o defensivă ireproșabilă (bra
vo, Suciu, Pal, Răcelescu și, 
mai ales, Petescu !), cu o linie 
de mijloc in care Jamaischi 
și-a făcut un debut strălucit, 
formația R.P.R. și-a impus jo
cul, a dominat categoric trei- 
sferturi din meci — dar, pre
cum bine se știe, n-a reușit 
să concretizeze nici o singura 
dată.

Desigur, s-au spus și se vor 
mai spune încă multe in le
gătură cu desfășurarea acestei 
partide. In esență, ea s-a re
dus, ca să zicem așa, la o lup
tă epuizantă intre o echipă ho- 
tărîtă să învingă și alta deci
să să mențină, cu orice preț, 
egalitatea.

Personal, țin si afirm cu 
sinceritate că modul în care 
au obținut acest lucru repre
zentanții Portugaliei nu le face 
deosebită onoare. Foarte rar 
mi-a fost dat sa asist, pe ga
zonul de fotbal, la o asemenea 
Juptă cu cronometru!" — și 
asta încă din prima repriză. 
De la „meditațiile" portarului 
și fundașilor in fața mingei 
pe care trebuiau s-o repună in 
joc, pînă la degajările în tri
bune fi simulacrele de acci-

dentare — întreaga recuzită a 
trucurilor proprii fotbalului 
profesionist a fost „valorifica
tă", în. meciul de duminică, de 
coechipierii lui Cardoso și Qua- 
resma. Faptul apare cu atât 
mai regretabil, cu cît ei au 
demonstrat nu o dată calități 
superioare, tehnică excelentă, 
fantezie, combativitate.

Arbitrajul lui Marcel de 
Bois — admirabil prin compe
tența și exactitatea sa.

Unul din principalele meri
te ale juniorilor noștri este 
că nu s-au lăsat angrenați in 
„morișca" adversarilor; cu 
unele excepții, ei au acționat 
clar, au creat numeroase faze 
de fotbal de bună calitate ob- 
ținînd, în ciuda tabelei de mar
caj, o prețioasă victorie mo
rală. Ce-i drept, fotbalul se 
joacă pe puncte — și mi se 
pare de prisos să repet cit de 
importante sint punctele, mai 
ales într-o atare competiție. 
Totuși, trebuie amintit chiar :n 
asemenea împrejurări, că spor
tul nu este și nu poate fi un 
scop ia sine. Altminteri, el se 
anulează, se irwcsfornă H 
wvșru.

SjKia zoaze acestea. pearm 
a ntulta oară, earn, i« mo
mentul decisiv al palpaan^i 
întreceri din prima serie. Sub 
raportul rezultatului tehnic, 
după-a miaza de azi ne poate 
aduce o mare și binemeritată 
satisfacție. Juniorii noștri au 
dovedit că pot obține o vic
torie atunci cind iși aruncă in 
luptă tot ce știu în materie de 
fotbal, și astăzi, nu ne îndoim.

• Echipa de rugbi Steaua 
București a debutat cu o fru
moasă victorie în turneul in
ternațional de la Parma, în- 
vingînd cu scorul de 39—3 
(16—3) echipa C. N. Barcelo
na. Cei mai buni jucători au 
fost Penciu, Al. lonescu și 
Ciobănel. R. C. Vichy a dis
pus cu 29—8 (0—8) de R. C. 
Parma. Miercuri, în finala tur
neului, Steaua va întîlni pe 
Vichy.
• Cicliștii romini și cehoslovaci 

și-au continuat pregătirile în ve
derea „Cursei Păcii", participînd 
la o competiție pe circuit desia- 
șurată la Praga. Primul a trecut 
linia de sosire C. Dumitrescu, care 
a parcurs 165 de km în 41116'15". 
El a fost urmat de G. Moiceanu, 
Kvapil (C.S.R.), Vogola (C.S.R.), 
A. Șelaru (R.P.R.) și alții, crono
metrați în același timp.
• Călăreții romini s-au com

portat remarcabil în marele con
curs internațional hipic de la Nisa, 
la care au participat sportivi din 
Italia, Franța, Anglia, R.F. Germa
nă, Spania, Brazilia și Belgia. Un 
strălucit succes a repurtat Vasile 
Pinciu, care a clștigat „Marele 
Premiu al Franței" (Cupa Națiu
nilor). Pe echipe, reprezentativa 
țării noastre alcătuită din V. Pin
ciu, Gh. Langa și V. Bărbuceanu 
a ocupat locul 3.

© Marele maestru sovietic Va- 
siukov conduce înaintea ultimei 
runde a turneului international de 
șah de la Moscova. El are 9 
puncte și o partidă întreruptă și 
este urmat de Barcza cu 9 puncte, 
dar cu toate partidele jucate. Pe 
locul trei Averbach 81/» puncte (1). 
Citeva rezultate din partidele în
trerupte : Barcza—Aronin 1—0; 
Bronstein—Larsen 0—1 ; Sima- 
ghin—Hort 1—0 ; Bronștein—Sam- 
kovici 0—1; Judovici—Averbach 
remiză » Pldevschi—Barcza re
miză.

© în prima semifinală a „Cupei 
campionilor europeni" la baschet 
feminin, echipa T.T.T. Riga a în
vins cu 72—44 (26—26) formația 
cehoslovacă Slovan Orbis. Retu
rul va avea loc în cursul lunii 
mei la Praga.

© „Criteriul Mondial al Tine
retului" la scrimă a continuat la 
Cairo, cu desfășurarea probei de 
iloretă-iemei. Cea mai bună s-a 
dovedit sportiva sovietică Karo
lina Mirsoeva, care a ciștigat 
toate cele 7 asalturi susținute. Pe 
locurile 
Masciotta (Italia) — 5 victorii: 
Rousellet (Franța) — 4 victorii 
(20—25), Ana Ene fR.P. Romlnd 
— 4 victorii (20—21), Belasova 
(U.R.S.S.) — 3 victorii; Weiss 
(Austria) — 2 victorii Skrcb-oto.
(Polonia) — 2 victorii; Hotisma 
(R.F. Germană) — 1 victorie.

următoare s-au clasai

iresj

R. P. R a cTștigat 
turneul de baschet

IN PROGRAMUL DE AZI
Astăzi au loc ultimele me

ciuri ale preliminariilor tur
neului internațional de fotbal 
pentru juniori — U.E.F.A. în 
Capitală, pe stadionul „23 
August“ se vor disputa întîl- 
nirile : Belgia—Portugalia (ora 
15) și R. P. Romînă—R. F. 
Germană (ora 16,45).

Iată programul din țară : 
grupa b (Ploiești) : Olanda— 
Iugoslavia ; Bulgaria—Anglia ; 
grupa c (Constanța) : Turcia—

Spania ; Ungaria—Franța I 
grupa d (Brașov) ; Polonia— 
Brașov (meci amical) ; Italia— 
Austria ; grupa e (Cluj): Gre
cia—Cehoslovacia ; R. D. Ger
mană—U.R.S.S.

★
Stațiile noastre de radio vor 

transmite în jurul orei 17,40 
repriza a doua 
R. P. Romîne—R. 
nă. Transmisia se 
programul L

a întîlnirii 
F. Germa- 
va face pe

Campionatul categoriei A 
fotbal

Duminică s-au desfășurat 5 
întîlniri contînd pentru cam
pionatul categoriei A de fot
bal. Un rezultat foarte bun a 
repurtat Dinamo Pitești care, 
jucînd pe teren propriu, a 
dispus cu 3—1 de Steaua. Mi
nerul a obținut o victorie pre
țioasă în deplasare, întrecînd 
cu 1—0 pe Jiul Petroșeni. Alte 
rezultate : Știința Timișoara — 
Știința Cluj 3—1; Metalul Tîr- 
goviște — Rapid București 
2—2 ; Dinamo Bacău — U. T. 
Arad 0—0.

ținut o meritată victorie cu 
2-1 (2-0) in fața echipei Stea
gul roșu Brașov. Echipa bucu- 
reșteană a dominat mai mult 
în prima jumătate a întîlnirii 
cind a înscris prin Zbîrcea 
(autogol) și Eftimie.*  După pa
uză
spre

★

Dinamo București este noul 
lider al campionatului cate
goriei A de fotbal. In cupla
jul desfășurat ieri pe stadio
nul „23 August* 1 din Capitală 
fotbaliștii dinamoviști au ob-.

jocul s-a echilibrat ca 
sfîrșit oaspeții să aibă 

mai mult inițiativa. Punctul 
echipei brașovene a fost mar
cat de Seredai. în celălalt 
meci al cuplajului, Progresul 
București și Petrolul Ploiești 
au terminat la egalitate; 1-1 
(1-0). Au marcat Oaidă și res
pectiv A. Munteanu.

In clasament conduce Di
namo București cu 26 de 
puncte urmată de Steagul roșu 
Brașov cu 25 de puncte Și 
trolul Ploiești cu 22 de puncte.

(Aperpres)

Srirrțtocjti de buchet i 
B. P- Reeaîee a eiytigit tar- 
■ecl tetemapoeal de^ășvrat 
timp de trei nle in sala Flo
reasca. Duminică, in meciul 
decisiv, baschetbaliștii romini 
au învins cu scorul de 73—72 
(31—35) echipa R. S. S. Ucrai
nene. Locul trei a revenit e- 
chipei R. P. Ungare care in 
ultimul joc a întrecut eu 
72—56 (33—20) echipa de tine
ret a R. P. Romîne.

Pionieri de la Școala de 8 ani nr. 4 din Craiova într-o călătorie imaginară pe calea lactee.
Foto ; N. STELORIAN

„Luna muncii patriotice66
valorifică

In perioada aceasta, cum era 
și firesc, forjele tineretu
lui de la sate au fost în

dreptate spre terminarea în cele 
mai bune condifii a lucrărilor 
din campania agricolă de primă
vară. Alături de ceilalfi fărani 
colectiviști, tinerii colectiviști sînt 
hotărîfi să nu-și precupețească 
nici un efort pentru a întîmpina 
ziua de 1 Mai cu lucrările agri
cole terminate.

Fteralel cu aceasta, organizațiile 
U.T.M., sub conducerea organiza
țiilor de partid, folosind timpul 
in care nu se putea lucra la cîmp, 
au mobilizat mase largi de tineri 
la importante activitaji de muncă 
patriotică. Principala aefiune în 
această privinfă a constituit-o va
lor. rcarea pămînturilor amenin
țate de eroziuni. In acest scop au 
tost împădurite pînă acum
sa'oîmi 20 hectare din cele 30 
piar^-cate pe întreg anul.

La indicafiite date de condu
ceri® GA.C, 
nora*,  tinerii < 
cpet activ la 
care • 
oe erez -r-e pm 
far-, ș.
5-eu e. cer- »• ia

cu

, de inginerii agro- 
ccîeciiviști au parfi- 

» nxxKa de vaiorifi- 
TOr terenuri

pararea oe 
v jă oe vie. 
acearâ ac*  j->e

- rde ia GA.Q 
Coste?*-  ea-e, mob^.za: ce orga- 
nizația U.TJA, numai într-o săo- 
fămini au pianfai peste 10_ hec
tar» cu pomi fructiferi; 
Bogdana 6 hectare etc.

Munca de plantare în special a 
salcîmilor pe terenuri erodate s-a 
desfășurat în această primăvară 
oarecum anevoios din cauza gre
utăților întimpinate în procurarea 
puieților. De aceea comitetul ra-

G.A.C.

o vor face. (Agerpres) ----- •----- —

& w ț 1
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pamînturilc erodate
ional U.T.M. a apreciat în mod 
deosebit inifiativa tinerilor din 
raion care au strîns aproape 1.000 
de kilograme de sămîn}ă de sal- 
cîm și vor amenaja, cu sprijinul 
Ocolului Silvic, pepiniere de sal- 
cîmi, chiar în preajma locurilor 
unde urmează să se facă plantări 
mai masive. Aceasta reduce a- 
proape la zero cheltuielile de 
transport al puieților, mărind tot
odată procentajul de prindere.

Dar lucrurile nu s-au oprit aici. 
Cei aproape 7.000 de tineri care 
au luat parte activă la acțiunile 
de folos patriotic, au muncit cu 
entuziasm 
satelor, a

Aceeași

pun șl tinerii din orașul Vaslui, 
in momentul de față ei lucrează 
la înfrumusețarea parcului din 
oraș, la îngrijirea școlilor etc. 
Au fost, de asemenea, colectate 
pînă acum peste 20.000 kilogra
me de fier vechi.

în întreg raionul 
momentul de fafă 
muncă patriotică < 
cinstea aniversării i 
de la crearea U.T.C. și a „ 
tineretului din R. P. Romînă’ 
ele participînd mase din ce 
ce mai mari de tineri.

I continuă în 
acțiunile de 

organizate în 
a 40 de ani 

„Zilei 
la 
în

pentru înfrumusețarea 
gospodăriilor colective, 
muncă entuziastă o de

CONSTANTIN VERDEȘ 
prim secretar al Comitetului 

raional U.T.M.-Vasluj

UN FRUNTAȘ
y: temistul Chirodean Vasi- 
(J le este cunoscut ca unul 

din fruntașii anului II de 
la Centrul școlar agricol Ora
dea. Răspunsurile frumoase 
date la ore, conștiinciozitatea 
cu care se pregătește pentru 
terța» ajutorul pe oare îl dâ 
celor slabi la începură, 
î-au adus aprecierea dra
gostea colegilor sâi. Vaiili 
Chirodean este și fruntaș în 
munca patriotică. Nu de mult 
a primit insigna de brigadier, 
în ultima săptămînă, împreună 
cu ceilalți elevi din clasa sa.

Pe șantierul
In „Luna 

elevii de la 
nitară din 
efectuat un 

de muncă 
lucrat

In Valea Jiului

el a străbătut cartierele ora
șului pentru stringerea fieru
lui vechi. Apoi, cînd în curtea 
școlii elevii au început amena
jarea unui teren de volei 
Chirodean Vasile a fost ne
lipsit, a muncit cu dragoste și 
voie bună.

într-o citi a, eterni Centru
lui școlcr agricol Oradea l-au 
imprăftia: pe pâjunea satului 
Rontău aparținind gospodăriei 
colective din Sin-martin, cură- 
țind de spini și scaieți 60 de 
hectare. Pentru munca lor, 
colectiviștii le-au mulțumit.

V. CLONDA

Valea Jiului devine pe zi 
ce trece tot mai frumoa
să. Tinerii de aci, mo

bilizați de organizația U.T.M., 
desfășoară o largă acțiune de 
muncă patriotică.

Construirea Casei de cultu
ră din Petroșani și a Școlii 
medii din Vulcan, redeschi
derea minei Dîlja sînt numai 
cîteva obiective unde tinerii 
muncesc cu dragoste în timpul 
lor liber.

Tinerii au ieșit în număr 
mare, de asemenea, la ame
najarea parcului din Lupeni 
și la plantarea a 1.000 de 
pomi ornamentali 
țiile verzi din 
blocuri și de-a 
lelor.

în
jurul 
lungul șose-

J.

spa- 
noilor

ANDREIȚA

Colectează 
fier vechi

de construcții
muncii patriotice*.  
Școala tehnică sa*  
orașul Ploiești au 

număr mare de 
patriotică. Ei 
șantierul de

fU DINȚILOR * 
*ÎN DEZBATEREA

.Vă prezentăm o imagine din întrecerile crosului 
tată duminică pe stadionul .Voința,

ore de muncă patriotică. 
par-

construcții din Piața Centrală, 
la săpatul gropilor pentru plan
tatul pomilor, la înfrumusețarea 
unor străzi. De asemenea, ei au 
colectat o cantitate de 1.000 kg 
fier vechi. Printre tinerii care 
s-au evidențiat în aceste acțiuni 
so numără Chircu Stela, Gheor
ghiu Georgeta, Trăistaru Paul, 
Trandafir Ion și alții.singura zi

într-o singuri zi, In orașul Te
cuci, tinerii au participat la mun
că patriotică pe un număr mare 
de șantiere, efectuînd peste 5.000 
de “ , ‘ ‘ "
Ei au lucrat la amenajarea 
cului 1 Mai, și a parcului 
de la Gara de Nord a orașului, 
la amenajarea unor spații verzi 
și sădirea pomilor pe bulevardul 
30 Decembrie, precum și în nu
meroase alte locuri. In fruntea a- 
cestor acțiuni 
de la Depoul

s-au situat tinerii 
C.F.R., întreprinde- 
Școala de meserii.
TITI VIRGIL 

corespondent

DATORIA DE A ÎNVĂȚA BIN
arcina principală 
a fiecărui student 
este învățătura. 
Iată de ce, în 
centrul atenției 
organizației U.T.M. 
a Facultății de fi

lologie a Universității „C. I. 
Parhon" din București stă 
munca politico-ideologică în 
rîndul studenților pentru dez
voltarea continuă a sentimen
tului lor de răspundere față 
de datoria de a învăța 
bine. Așa, de pildă, în 
organizația de bază U.T.M. 
din anul ’ 
desfășurat adunarea 
rală U.T.M. deschisă care a 
avut pe ordinea de zi proble
ma intitulată „Atitudinea față 
de muncă a studentului de tip 
nou". Biroul U.T.M. a ajuns 
la ideea organizării acestei a- 
dunări pornind de la consta
tarea că în an cîțiva studenți 
nu privesc cu destulă seriozi
tate pregătirea lor ca specia
liști, interesîndu-i doar să 
treacă, cum o fi, dintr-un an 
în altul. Adunarea gene
rală a analizat cu simț de răs-

al Ill-lea B s-a
gene-

pundere aceste cazuri criti- 
cîndu-i aspru pe studenții 
Panghea Marcela, Andrei Vic
toria, Dendaru Maria, Calciș- 
că Ion și Stamatescu Elena, 
care nu s-au pregătit în tim
pul anului, nu au participat 
la lucrările de seminar, au a- 
vut preocupări străine de via
ța facultății și, în consecință, 
au obținut rezultate slabe. 
Din discuții a reieșit că gru
pele din care fac parte acești 
studenți nu s-au preocupat de 
modul în care privesc ei sar
cinile profesionale, pregătirea 
pentru profesiunea pe care 
și-au ales-o.

Sentimentul răspunderii față 
de pregătirea profesională 
a fost stimulat și prin anu
mite forme relativ noi apli
cate de către unele organiza
ții de bază, ca, de exemplu, 
cea a anului al IV-lea, care, 
într-o adunare generală a ce
rut unor studenți să vorbească 
despre pregătirea lor pentru 
viitoarea profesiune. Astfel, pe 
baza unor expuneri făcute 
de către cel în cauză, a- 
dunarea a discutat situația

slabă la învățătură a studen
ților Vlădescu Mihai, Vlad 
Virgil, Labdâ Nelu, Țilimpea 
Marieta, Badea Lucian etc. 
Rezultatele mai bune obținu
te de către unii dintre aceștia 
la ultima sesiune de exa
mene, (ex. Țilimpea Marieta), 
preocuparea lor sporită pentru 
îndeplinirea îndatoririlor pro
fesionale, vădesc, fără îndo
ială, înrîurirea pe care a avu
t-o asupra lor adunarea ge
nerală.

Pe linia preocupărilor pen
tru dezvoltarea dragostei de 
profesie, a îndatoririlor ce re
vin în țara noastră profeso
rului, în unele adunări gene
rale au fost invitate cadre di
dactice (academicienii I. Iordan, 
Al. Graur, Tudor Vianu, prof, 
univ. Alexandru Bălăci,, conf. 
G. Ivașcu etc.) care au vorbit 
studenților anilor IV și V des
pre frumusețea muncii peda
gogice, despre marea răspun
dere a educatorului față de 
elevii săi, despre marile înfăp
tuiri pe tărîm cultural-științi
fic în anii noștri șl despre

FLOREA ȘTEFAN 
elev

datoria patriotică a fiecărui 
student de a se pregăti cît 
mai bine.

In legătură cu această ulti
mă problemă, biroul U.T.M. 
al anului V A a invitat 
o adunare generală pe un 
profesor de la o școală din 
mediul rural, fost student al 
facultății, care le-a vorbit 
viitorilor săi colegi des
pre satisfacțiile muncii di
dactice, despre problemele ac
tuale ale învățămîntului ele
mentar și mediu și despre 
dragostea cu care îi așteaptă, 
la viitoarele lor locuri de 
muncă oamenii muncii.

Pornind de la experiența a- 
nilor anteriori, comitetul 
U.T.M. și-a îndreptat atenția 
în direcția dezvoltării unei 
opinii colective, sănătoase, 
principiale, împotriva lipsuri
lor și abaterilor de la normele 
de conduită studențească în 
cadrul grupelor. Se poate 
spune că rezultatele sînt din
tre cele mal bune.

la

A. POPESCU

Tineretul din orașul Giurgiu 
participă cu multă însuflețire 
la acțiunile de muncă patriotică. 
Astfel, tinerii au colectat și pre
dat I.C.M.-ului, pînă acum, o can
titate de peste 70.000 kg fier 
vechi. Ei au contribuit, de ase
menea, și la lucrările de îndi
guire din comuna Slobozia, unde 
s-au efectuat aproximativ 10.000 
ore de muncă patriotică. Para
lel se desfășoară numeroase ac
țiuni de muncă patriotică și în 
comunele învecinate. în comuna 
Frățești, de pildă, tinerii au 
plantat în livada G.A.C. și pe 
drumurile comunal și orășenesc 
2.500 pomi fructiferi. Tinerii 
din comuna Oinacu au plantat 
la Malu Roșu 35.000 de butași.

»

NICOLAE OLTEANU 
corespondent

Studenții Institutului pedagogic din București lucrează în timpul liber 
la amenajarea unor spafii verzi în curtea institutului.

Foto: V. RANGA

CINEMATOGRAFE
Post-restant: Patria, Bucu

rești, Gh. Doja, Volga ; Ab
sență îndelungată: Republica, 
Elena Pavel, Alex. Sahia, 
23 August; Milionul: Ma- 
gheru, I. C. Frimu, Floreasca, 
Libertății; Ultima repriză: 
V. Alecsandri, Lumina, Moși
lor, B. Delavrancea ; Program 
special pentru tineret: Ma
xim Gorki, V. Roaită, G. Coș- 
buc ; Casa surprizelor : Cen
tral, C-tin David, 16 Februa
rie ; Gardianul: Victoria, 
Munca ; Piticul vrăjitor : Tim-

puri Noi; Program special 
pentru copii (dimineața) — 
Profesiunea doamnei Warren 
(după amiază): 13 Septem
brie ; Procesul maimuțelor: 
Tineretului; Expresul de 
seară: înfrățirea între po
poare, Flacăra, Miorița ; Pro
fesiunea doamnei Warren î 
1 Mai, Arta ; Muzicantul orb : 
Cultural; S-a întîmplat în 
ziua solstițiului: Alex. Popov; 
Arme șl porumbei: 8 Mar
tie ; N. S. Hrușciov : Grivița 1
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VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

La nivelul celor
mai buni elevi

e Qirînd, adunarea 
generală deschisă a 
organizației U.T.M. 
de la Școala me
die nr. 4 din Tg. 
Mureș a discutat 
sarcinile ce revin

organizației U.T.M. din școală în 
lumina dezbaterilor plenarei C.C. 
al U.T.M. din 3—4 aprilie 1962. 
La adunare, pe lîngă cei 
peste 500 de elevi, au partici
pat cadre didactice din școală 
și activiști ai U.T.M.

în referatul prezentat de se
cretara comitetului organizației 
de bază U.T.M., Olah llona, și în 
cadrul discuțiilor s-a făcut o 
meinică analiză a activității 
ganizației U.T.M. din școală, 
generalizat experiența bună a 
ganizafiilor U.T.M. de an și

te- 
or- 
s-a 
or- 

_ . _ _ a
grupelor U.T.M., s-au stabilit mă
suri pentru îmbunătățirea muncii 
organizației în viitor.

Școala medie nr. 4 din Tg. 
Mureș este o școală nouă, con
struită în anii din urmă, cu săli 
de clasă spațioase, cu labora
toare bine înzestrate. Elevii, ro- 
mîni și maghiari, luînd cuvîntul 
au arătat că se bucură de tot mai 
bune condiții de învățătură, expri- 
mîndu-și satisfacția că învață lao
laltă, înfrățiți, într-o asemenea 
școală. Sub conducerea organi
zației de partid, în colaborare 
cu direcțiunea școlii, organizația 
de bază U.T.M. a desfășurat o 
susținută muncă politică pentru 
antrenarea tuturor elevilor să-și 
însușească temeinic cunoștințele 
predate în școală. Așa cum s-a 
arătat în adunare, majoritatea 
elevilor se pregătesc cu spirit de 
răspundere. în cadrul adunării au 
fost amintite elevele Peterffi Ju- 
dit și Kiss Eva, care au media 
generală 10, Prelipceanu Tudor, 
Farkaș Ester, Pop Diana, Stăncu- 
lescu Oliva, Vajda Ferenc și nu
meroși alți elevi care învață foar
te bine.

în multe clase, datorită muncii 
politico-educative a grupelor 
U.T.M. și a organizațiilor U.T.M. 
de ani s-au dezvoltat dife
rite forme de întrajutorare între 
elevi, se creează o puternică opi
nie de masă împotriva celor de
lăsători. care învață superficial Ș> 
se mulțumesc cu note la limită. 
Tn unele organizații U.T.M. de an 
s-au ținut adunări generale care 
au discutat despre pregătirea 
elevilor și au luat măsuri eficien
te pentru ridicarea nivelului la 
îavățătură. Toate acestea au^ dus 
la îmbunătățirea situației la învă
țătură în trimestrul II față de tri
mestrul I.

Mai mulți vorbitori au subliniat 
necesitatea îmbunătățirii conținu
tului adunărilor organizațiilor 
U.T.M. de ani și de grupe.

Utemiștii Frățilă Augusta, Bara 
Maria, Suditu Constantin, Kiss 
Ana Maria și alții au vorbit pe 
larg despre ajutorul pe care-l dau 
utemiștii fruntași la învățătură ele
vilor mai slab pregătiți, despre 
grupele de învățătură din clasele 
lor, despre măsurile ce s-au luat 
pentru combaterea chiulului și 
mediocrității. în cadrul discuțiilor 
s-a arătat că unii elevi care aveau 
o pregătire nesatisfăcătoare ca 
Bartha Klara, Cătană Lucia și al
fii, ajutafi de colegii lor și-au 
îmbunătățit situafia la învățătură.

Utemista Bara Maria, elevă în 
clasa a Xl-a C, vorbind despre ac
tivitatea grupei U.T.M. pe clasă a 
scos în evidență, ca un fapt po
zitiv, dezvoltarea spiritului colec
tiv, ai întrajutorării tn muncă în
tre elevi, dezvoltarea spiritului de

colegialitate principial. Utemista 
Ballo lulia, de pildă, a a*  
jutat-o mult pe colega ei 
Kasso Magdalena care era pregă
tită superficial lș unele materii. In 
prezent ea a ajuns la media 7. 
N-a ajutat-o numai să-și pregă
tească lecțiile, ci, în primul rînd, 
a făcut-o să înțeleagă care sînt 
obligațiile ei în anii de școală, cît 
de condamnabilă este superficia
litatea în învățătură. Un coleg a- 
devărat nu se gîndește numai la 
propria lui activitate, la propriile 
lui succese, ci și la tovarășii săi, 
luptă pentru succesul întregului 
colectiv.

Mai mulți vorbitori au criticat

Pe marginea adunării 
generale U.T.M. de la 
Școala medie nr. 4 din 

Tg. Mureș

cu asprime pe acei elevi care 
au ajuns în clasele a X-a și a 
Xl-a fără să aibă o pregătire te
meinică datorită faptului că și-au 
irosit timpul. în adunare li s-a a- 
rătat concret și Ja amănunt ce 
au de făcut pentru a recupera 
ceea ce au pierdut, pentru a se 
pune la punct cu materia și a 
intra în rîndul elevilor buni, 
vii Gal Elisabeta, Meldovan 
ginia, Eățaga Elisabeta, Berze 
draș și alții au fost criticați 
seriozitate pentru faptul că își 
glijează principala lor îndatorire 
— învățătura.

Profesoara Hajdu Harjnal, diri
gintă la clasa a IX-a D a vorbit 
despre colaborarea sa cu grupa 
U.T.M. din această clasă.

— Ne mîndrim cu faptul că în 
clasa noastră nici un utemist n-a 
rămas corijent — a spus în adu
nare utemista Kis*  Ana Maria, 
elevă în clasa a X-a B. Dar nu ne 
putem mulțumi cu atît. Mai sîni 
elevi ca Gal Elisabeta, Vass Ju- 
dit și alții care au rămas cori- 
jenți. Va trebui să desfășurăm o 
susținută muncă politică pentru 
a-i ridica la nivelul celor mai 
buni elevi pe toți colegii noștri. 
Acesta este obiectivul grupei noa
stre U.T.M. Propun ca postul ute-

Ele- 
ViF- 
An.

cu 
ne-

--- •---
Primirea de către 

ministrul Afacerilor 
Externe al R.P.Romîne 

a ministrului 
Danemarcei 
la București

Ministrul Afacerilor Exter
ne al R. P. Romîne, Comeliu 
Mănescu, a primit luni în 
audiență pe noul trimis extra
ordinar și ministru plenipoten
țiar al Danemarcei ra Bucu
rești, Joachim Henrik Georg, 
baron de Zytphen-Adeler, în 
legătură cu apropiata prezen
tare a scrisorilor de acredi
tare.

•---•---
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Cu 
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toate forțele 
însămînțatul 
porumbului

zi. 
din 
în- 
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300

(Urmare din pag. l-a)

Iul celor din schimbul de 
Terminind însămînțările 
epoca intiia ei au început 
sămînțatul porumbului, 
fost insămînțate în 3 zile
de hectare din cele 800 plani
ficate. Se străduiesc să ter
mine această lucrare pînă la 
27 aprilie și își vor respecta 
angajamentul.

Ultimul popas l-am făcut 
către seară la gospodăria co
lectivă din comuna Dragoda- 
na, raionul Găiești, o gospodă
rie tînără. Colectiviștii și-au 
propus ca în acest an să ob
țină producții mari la toate 
culturile. Pentru primăvara 
aceasta sînt de însămânțat 500 
de hectare dintre care 400 cu 
porumb. Față de timpul înain
tat, lucrările sînt rămase în 
urmă. O parte din vină îi re
vine și organizației U.T.M. în 
gospodărie sînt aproape 300 de 
utemiști și tineri. Unii dintre 
ei nu vin cu regularitate la 
muncă, alții vin cu întîrziere 
și nu acordă suficientă aten
ție lucrărilor pe care le fac. 
Pe atelaje lucrează mulți ti
neri, dar atelajele nu sînt fo
losite judicios. E bine ca orga
nizația U.T.M. să arate fiecă
rui tînăr importanța pe care o 
are efectuarea la timp a fie
cărei lucrări. Alături de toți 
colectiviștii, tinerii trebuie să 
lupte pentru urgentarea însă- 
mînțării porumbului, pentru a 
asigura o recoltă bogată în a- 
nul acesta.

ridi- 
al

mist de control din 
a desfășurat o bună 
ultimele luni, să-și 
munca organizînd raiduri și an
chete cu privire la pregătirea ele
vilor la anumite materii, cum ar 
fi limba și literatura romînă, ma
tematica, fizica, chimia etc.

După cum s-a arătat la 
nare, cereurile pe materii 
matematică, științele naturii, 
ratură) au contribuit mult la 
carea nivelului de cunoștințe
elevilor. Este însă necesar, cum 
au spus mai mulți vorbitori, ca 
la activitatea lor să fie atras un 
număr mai mare de elevi. De 
asemenea, s-a cerut organizațiilor 
U.T.M. de an să popularizeze 
experiența elevilor fruntași, care, 
în afară de manuale de școală, 
citesc literatură beletristică și de 
specialitate, îmbogățindu-și ne
contenit cunoștințele.

Utemistul Prelipceanu Tudor și 
alți elevi au subliniat necesitatea 
bunei folosiri a timpului liber. 
Unii elevi — spuneau ei — își 
pierd timpul pe stradă. Deși în 
școală s-au organizat numeroase 
acțiuni interesante (simpozion des
pre filmul „Principiul suprem“, re- 
cenzii, concursuri de masă pen
tru învățarea de cîntece revolu
ționare etc.) totuși, în această 
privință mai sînt multe de făcut. 
Ar trebui organizate mai multe 
simpozioane, recenzii reuniuni to
vărășești, activități la nivelul cla
selor, care să-i poată cuprinde 
pe toți elevii și, mai ales, să-i 
atragă.

în urma discuțiilor, adunarea 
generală a adoptat hotarîri con
crete prevăzînd măsuri privind 
antrenarea mai activă a elevilor 
la însușirea cunoștințelor în ve
derea încheierii cu succes a anu
lui școlar, întărirea activității po- 
litico-organizatorice a organizații
lor U.T.M. de an și mai buna or
ganizare a timpului liber al ele
vilor.

Adunarea a exprimat hofarîrea 
utemiștilor și a tuturor elevilor 
școlii de a învăța mai bine, da 
a se pregăti temeinic în școală 
pentru a deveni cetățeni de nă
dejde ai patriei.

ȘTEFAN NECANIȚCHI
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Peste puțin timp colectivul Uzinelor „Grivifa roșie" din Capitală va trece prin fața tribunelor 
raportind partidului îndeplinirea angajamentelor luate în cinstea zilei de 1 Mai. Va fi sărbătoare, 
sărbătoarea celor ce muncesc. Pentru ca ea să fie cit mai frumoasă, tine- pregătesc in timpul 
lor liber lozincile, florile, cu care vor defila. Fotoreporterul i-a surprins bucurirdu-$e că hîrtia lu

crată cu grijă a „înflorit” în mîimle loc. FOTO: AGERPRES

chyaiu'iotueă muzicală
înd în urmă cu 
luni, într-un larg 
recital prezentat 
pe scena Ateneu
lui R.P.R., Dan 
Grigore a tălmă
cit cu o puternică

tră re interioară celebra Fan
tezie în do minor de Mozart, 
iubitorii muzicii au avut sen
timentul apariției în viața 
muzicală a țării a unui re
marcabil talent pianistic. Di
ploma de laureat al celui 
de-al 11-lea Concurs și Festi
val Internațional „George 
Enescu’* obținută scurt timp 
dună această întîlnire, auten
tifica valabilitatea unei ase
menea anticipații. Dan Gri
gore apare săptămâna aceasta 
în concertul Orchestrei sim-

fonice a Radioteleviziunii ca 
solist al primului concert 
beethovenian.

Concertul nr. 1 ca și mul
te alte lucrări pianistice este 
rodul primilor ani petrecuți 
de Beethoven în Vie na mari
lor înfăptuiri muzicale de la 
hotarul veacurilor 18 și 19, 
după ee In noiembrie 1792

Beethoven —
Concertul nr. 1 

pentru pian ‘

In întrecere pentru produse 
de calitate superioară

Uzinele de tuburi
„Republica"
(Urmare din pag l-a)

reductor. Și aici perfecta or-la
ganizare a locurilor de muncă a 
făcut ca, din cele trei brigăzi, 
fruntașă pe secție să fie cea con
dusă de Marin Dobrescu. Urmă
rim munca băieților lui Dobre
scu. II privim pe Mircea Ispas 
cum manevrează cu atenția încor
dată introducerea țevilor în cup
tor, și pe Radu Stoian care le 
evacuează cu aceeași băgare de 
seamă. Aici, mare lucru • să fii 
atent, să ai ochiul format și să 
acționezi prompt, cu siguranță. 
Să parcurgem, odată cu fevile, 
toate fazele procesului tehnolo
gic lată-ne ajunși la patul de 
răcire. Acum fevile se răcesc pen_ 
tru ca apoi să meargă mai de
parte la îndreptat și finisaj. Există 
•ici un om, un tînăr din brigada 
lui Dobrescu care, în orele de 
producție stă și privește kilometri 
întregi de țeavă. El le observă 
numai, le cercetează cu priviri 
iîcodifoare și din timp în timp 
face cîte un semn tovarășilor săi 
de muncă. Pe tînăr îl cheamă 
Grigore Stancu și munca lui e de 
o importanță excepțională. Stancu 
poate observa de la postul său 
dacă țeava e cumva arsă, dacă 
are rizuri, crăpături, ori este 
ovală. La un semnal dat de 
Stancu, agregatul se oprește, se 
iau măsuri de înlăturare a de
ficiențelor. Judecind însă după 
faptul că pe primul trimestru bri
gada lui Dobrescu a dat produse 
de calitatea l-a în proporție de 
98,7 la sută, adică cu aproape 
4 procente mai mult decît pre
vedea angajamentul, șe vede că 
semnalele de oprire date de tî- 
nărul de la postul de răcire au 
fost puține la număr.

El privește totuși mai departe 
cum se răcesc țevile, veghează, 
din însărcinarea brigăzii, la cali
tatea lucrului.

Nu se poate spune că tovară
șii lor de alături, muncitorii la
minorului de 6 țoii s-au lăsat mai 
prejos în întrecere. Și ei au ob- 
finut, sub conducerea organizației 
de partid, realizări importante în 
întîmpinarea zilei de 1 Mai. Ini
țial, colectivul de aici, s-a an

gajat să dea peste plan pe în
tregul an 900 tone feavă. Des
coperind și foloiind însă noi re
zerve interne, muncitorii și-au 
dublat aproape acest angaja
ment din care o parte însemnată 
a fost deja realizată. Calitatea 
țevilor s-a îmbunătățit cu 0,2 la 
sută, coeficientul de utilizare 
extensivă a crescut cu 2,3 la sută 
peste angajament, iar în privința 
utilizării extensive s-a ajuns 
acum, de la 15,1 la aproape 16 
tone laminate pe ora efectivă.

Și cine sînt fruntașii ?
— întregul colectiv muncește 

eu răspundere, ne răspunde șeful 
secției, inginerul Gheorghe Ene. 
Sintem toți ea și un meca
nism, un fel de ceasornic la 
care, fiecare rotiță are rolul ei. 
Așa că notați : toți își îndeplinesc 
în mod exemplar sarcinile, an
gajamentele. întregul colectiv este 
fruntaș.

Și are dreptate inginerul. Re
zultatele obținute sînt dovada 
faptului că toate rotițele ceasor
nicului funcționează ireproșabil.

Fabrica 
de țevi-Roman

(Urmare din pag l-a)

spus tovarășii din conducerea sec
ției, vom realiza sarcina trasată 
de cel de al lll-lea Congres al 
partidului pentru anul 1963 pri
vind sporirea capacității laminoa- 
relor, depășind practic în acest 
an capacitatea teoretică cu 22.000 
tone laminate. Cu alte cuvinte, 
dacă țevile realizate în plus pe 
această cale ar fi așezate cap la 
cap s-ar acoperi odată și un sfert 
distanța dintre laminorul de țevi 
Roman și Uzinele „Republica*  din 
București. Despre oamenii care 
au realizat succesele sînt multe 
lucruri de spus. Băieții din bri
gada inginerului Mircea Jehac, 
„inimoșii" '' “
au aplicat 
Postăvăria 
mai înalți 
mai produse de bună calitate" 
și au reușit să îmbunătățească 
indicele planificat de cali
tate cu 2,14 la sută. Cu mo
destia care îi caracterizează, mun-

cum li se spune 
inițiativa apărută 

din Buhuși: „cu 
indici, să dăm

aici, 
la 

cei 
nu-

hi- 
care 

îți organizezi mai bine lucrul, 
cînd fiecare este folosit în ra
port cu experiența pe care o ara, 
cînd fiecare își dă seama de va
loarea muncii sale. Sau băieții 
maistrului Gheorghe Goldan, en
tuziaștii care s-au angajat să la
mineze din metalul economisii 
300 tone țeavă și care au și rea
lizat o mare parte din acest an
gajament,

l-am găsit la posturile lor, cu 
fețele încinse de dogoarea meta
lului. Două luni la rînd au obți
nut locul I ' 
pe secție. 
dar...

— Pînă 
ne-a luat-o înainte i 
nerului David David. ___ —
0,66 procente la plan. Totuși, pînă 
la sfîrșitul lunii mai e... Vom ve
dea atunci...

Vorbind despre succesele la- 
minatorilor nu se poate să nu a- 
mintești și de lăcătușii mecanici, 
de cei hidropneumatici, de lăcă
tușii de ungere care prevenind 
defecțiunile au ajutat să se eco
nomisească din timpul afectat 
diverselor reparații, ore în care 
s-a realizat în plus o producție 
de peste 1.500 tone laminate.

Evident, entuziasmului, pricepe
rii și conștiinciozității muncitorilor 
li s-au mai adăugat o seamă de 
măsuri tehnico-organizatorice lua
te de conducerea fabricii sub 
conducerea organizației de partid, 
măsuri ca de pildă : Introducerea 
valfurilor cu diametru mărit la 
laminoarele perforatoare, „duo", 
netezitoare (a sporit astfel viteza 
de laminare cu 15 la sută, a spo
rit produefia specifică cu 2,89 
t/h lafă de plan), modificarea 
tehnologiei la unele țevi de con
strucții, îmbunătățirea aprovizio
nării etc.

Sînt așa de numeroși fruntașii 
Incit ți-e foarte greu să alegi pe 
cei cițiva despre care să scrii. 
Ei sînt pretutindeni. In sec
ția filetai și la turnătorie, în sec
ția de oxigen și la prăjini, în bi
rourile unde se concep schimbări 
In tehnologie, unde pentru prima 
dată pe planșetă se conturează 
un nou produs.

citorii îfi vorbesc despre un 
cru normal în condițiile în

în întrecerea socialistă 
Steagul • Inel la al

■ '

I

acum In «cwstf luni 
brigada ingi- 

Și doar cu

se desparte pentru totdeauna 
de Bonn, orașul său natal.

Pianist celebru al acelor 
ani (Cramer îl recunoaște ca 
cel mai iscusit pianist al 
vremii) sorbind cu nesaț ma
rile idei revoluționare ale 
epocii, Beethoven caută me
reu drumuri noi, noi mijloa
ce de expresie.

Nici un fel de ,consacrări", 
nici un fel de canoane, legi, 
nu pot sta în fața artei sale, 
în fața dorinței sale de a ză
misli pe portative idei noi, 
ginduri noi. („Curaj! — no
tează Beethoven la puțin 
timp după primul său con
cert la Viena. în pofida tu
turor slăbiciunilor trupului, 
geniul meu va izbîndi... Două
zeci și cinci de ani! Iată-i 1 

împlinit... Anul ăsta 
chiar omul trebuie să-și dea 
în vileag toate posibilitățile,,).

Ascultind Concertul nr. 1 
scris în 1797, cunoscătorii lu
crărilor pentru pian ale lui 
Mozart vor semnala desigur 
multe asemănări comune. în 
primele două concerte pen
tru pian și orchestră de 
Beethoven, iradiația lui Mo
zart — folosind cuvintele unui 
comentator — este Intr-ade
văr evidentă. Cu toate ace
stea, în primele concerte, 
primele sonata pentru pian,

simțim din plin de-acum, în 
pof.da acestor „iradia Ții” 
toată forța artei beethove- 
niene, toate atributele carac
teristice creațiilor lui Lud
wig van Beethoven.

Prima parte a concertului 
scris (ea și Simfonia I-a) in 
luminoasa tonaiiiate Do ma
jor, este construită in formă 
de sonată. Temele acestei 
mișcări, fermecătoare prin 
cantabilitatea lor, sînt expu
se dintr-un început de or
chestră. Pianul pătrunde în 
țesătura muzicală cu o melo
die nouă, readucind după 
aceea temele expoziției, ce 
capătă de-a lungul dezvoltării 
și reprizei cele mai diverse 
învestmintări care amplifică 
din plin valoarea melodiilor.

In Largo — partea a ll-a 
— pianul aduce de la început 
o încintătoare melodie care 
creează o atmosferă poetică, 
meditativă. In sfirșit finalul 
(pianul atacă aici din prime
le măsuri o temă refren, cu 
caracter dansant, care va mai 
reveni de citeva ori de-a lun
gul acestei mișcări) este o 
pagină simfonică plină de 
voie bună, de veselie.

Beethoven a interpretat de
seori concertul său în Viena 
și în turneele artistice făcute 
în acei ani prin multe orașe 
printre care și Praga. Beetho
ven interpreta acest concert 
cu toată forța geniului 
său. „Cîntecul lui — nota un 
contemporan despre concer
tele în care Beethoven apărea 
ca solist — era asemenea iz
bucnirii nestăvilite a unui 
vulcan...**.

Concertul condus de diri
jorul sovietic Vadim Gnedas, 
radiodifuzat și televizat joi 
seara, mai cuprinde Simfonia 
V-a de Șostakovici, Rapsodia 
I de Enescu și prima audiție 
a „Rapsodiei ucrainene**  de 
Kolodub.

IOSIF SAVA
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In vizită la Muzeul Marx-Engels-Lenin

Foto: GR. PREPELIȚA

■ olidaritatea umani,
tn expresia ei cea 
mai nobili, cea mai 
frumoasă, cea mai 
adevărată apare, 
cred eu, în activita
tea clasei muncitoa

re. E adevărat că istoria e plină de 
exemple superbe care dovedesc 
solidaritatea între oameni în su
ferință, în luptă, în victorie, dar 
niciodată o concepție de viată, o 
concepție filozofică fundamentală 
nu s-a bazat într-atîta pe solida
ritatea umană, n-a militat eu atîta 
energie pentru triumful acestei so
lidarități, ca filozofia clasei mun
citoare.

Spiritul de solidaritate a existat 
întotdeauna în om, cel pufin ca 
o dorință, ca o necesitate a vie
ții cetățenești. Dar socialismul a 
ridicat acest spirit pe o treaptă 
din cele mai înalte. Solidaritatea 
înseamnă prietenie, tovărășie, 
sprijin, căldură, bucurie pentru 
om, pentru faptele sale, înseamnă 
atitudine fermă împotriva bleste
matului egoism, sursa multor vicii 
și meschinării omenești.

Fapta tînărului muncitor din O- 
nești relatată în „Scînteia tinere
tului" m-a făcut să mă gîndesc 
la minunatul spirit de solidaritate 
umană. Tot ea m-a determinat să 
povestesc și eu un fapt.

în întîlnirile mele cu muncito

A X-a ședință ordinară 
a Comisiei permanente 

C.A.E.R. pentru agricultură
Intre 17 și 20 aprilie 1862 a 

avut loc la Tîmovo — R. P. 
Bulgaria — cea de-a X-a șe^ 
dința ordinară a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru 
agricultură.

La lucrările ședinței au luat 
parte delegații din : R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, R. " 
Romînă, R. P. Ungară și 
U.R.S.S.

In calitate de observatori 
participat la ședință reprezen
tanți ai R. P. Chineze, R. P, D. 
Coreene, R. P. Mongole și R. 
D. Vietnam.

Comisia a pregătit, tn ve
derea analizării la cea de-a 
XVI-a sesiune a Consiliului de 
ajutor economic reciproc, re
feratul „Cu privire la mersul 
îndeplinirii recomandărilor ce
lei de-a XIII-a sesiuni a Con
siliului în legătură cu mări
rea în țările membre C.A.E.R. 
a producției agricole" și a pre
zentat pentru analizarea de 
către sesiunea Consiliului pro
puneri privind dezvoltarea 
continuă a agriculturii in ță
rile membre C.A.E.R. De ase
menea, a fost analizat refe
ratul privind munca dusă de

p.

au

Comisia pentru agricultură în 
anul 1961 și activitatea ei pe 
mai departe.

Comisia a analizat rezulta
tele încercărilor comparative 
internaționale a unei serii de 
mașini agricole, făcute în anul 
1961, rezultatele generalizării 
experienței mecanizării com^ 
plexe a lucrărilor de cultiva
re a porumbului și a sfeclei 
de zahăr, precum și o serie 
de alte probleme din dome
niul mecanizării agriculturii și 
a făcut recomandări corespun
zătoare în legătură cu aceste 
probleme.

De asemenea, Comisia a a- 
doptat recomandări privind 
problemele veterinare, folosi
rea și producerea în țările 
membre C.A.E.R. a mijloace
lor chimice pentru hrănirea 
suplimentară a animalelor și 
păsărilor, privind combaterea 
manei tutunului și o serie de 
probleme din domeniul silvi-. 
culturii.

Cea de-a X-a ședință a Co
misiei permanente C.A.E.R. 
pentru agricultură s-a desfă
șurat în spirit de colaborare 
frățească și ajutor reciproc.

(Agerpres)

Plecarea unei delegații a C. C. S. 
la cel de-al 8-lea Congres 

al Sindicatelor din R. P. Mongolă
Duminică dimineața a ple

cat spre Ulan Bator o dele
gație a Consiliului Central al 
Sindicatelor din R. P Romînă, 
condusă de tov. ” ’’ 
por, secretar al

Ludovic Csu- 
C.C.S„ care

va reprezenta sindicatele din 
țara noastră la cel de-al 8- 
lea Congres al Sindicatelor 
din R, P. Mongolă.

(Agerpres)

Sesiunea Comitetului administrativ 
al Uniunii internaționale a sindicatelor 
muncitorilor din industriile chimică, 

petrolieră și similare
Duminică au început în Ca

pitală lucrările celei de-a 12-a 
sesiuni a Comitetului adminis
trativ al Uniunii internaționale 
a sindicatelor muncitorilor din 
industriile chimică, petrolieră 
și similare (departament pro
fesional al Federației Sindi
cale Mondiale).

Din partea F.S.M. ia parte 
Elena Teodorescu, secretar il 
F-S.M.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de Gali Laszlo, pre
ședintele Uniunii.

în numele C.C. al Uniunii 
sindicatelor muncitorilor din 
întreprinderile de petrol, chi
mie și gaz metan din R. P. Ro
mînă, participanții la sesiune 
au fost salutați de Ion Istrate, 
secretar al acestui comitet.

In urma trecerii tovarășului 
Gali Laszlo în altă muncă din 
cadrul mișcării sindicale din 
R. P. Ungară, membrii Comi
tetului administrativ au ales 
ca președinte al Uniunii inter
naționale a sindicatelor mun
citorilor din industriile chi
mică, petrolieră și similare pe 
Szilagyi Sandor (R. P. Un
gară).

In continuare, Georges Van- 
haute, secretar general al U- 
niunii, a prezentat raportul a- 
supra activității de la ultima 
sesiune și sarcinile Uniunii

Blocuri de locuințe M orașul muncitoresc Năvodari, regiunea Dobrogea
Foto: AGERPRES

pentru traducerea în viață a 
hotărîrilor celui de-al V-lea 
Congres Sindical Mondial.

Raportul Comisiei de revizie 
a fost prezentat de Alfred Ka- 
mer, președinte al acestei co
misii.

S-a trecut apoi la constitui
rea Comitetului de pregătire 
a celei de-a 
profesionale 
muncitorilor 
trii.

In ședința 
prezidată de Angelo Di Gioia, 
secretar general al Federației 
muncitorilor din industria 
chimică și petrolieră din Ita
lia, au’luat cuvîntul pe margi
nea rapoartelor 
Vasili Krivici (Uniunea 
tică), Horak Jaroslav 
Cehoslovacă).

Lucrările sesiunii au ____
nuat luni. In ședința de dimi
neață, prezidată de Vasili Kri
vici, președintele C.G al Sin
dicatului muncitorilor din in
dustria petrolului și a chimiei 
din U.R.S.S., au luat cuvîntul: 
Chang-Chao Mei (R. P. Chine
ză), Rudi Hoppner (R. D. Ger
mană), Angelo Di Gioia (Ita
lia) și Szilagyi Sandor (R. P. 
Ungară).

In ședința de după-amiază, 
prezidată de Roger Crepeaux, 
secretar general al Federației 
naționale a muncitorilor din 
industriile chimică și similare 
(Franța), au luat cuvîntul: 
Ganapat Sundaram (India), 
Giorgio Pavanetto (Italia), To- 
nosz “ ’ . u.
Jose 
clav 
că).

Lucrările sesiunii continuă. 
(Agerpres)

4-a conlerințe 
internaționale a 

din aceste indus-

de după-amiază,

prezentate: 
Sovie- 
(R. S.

conti-

Tadeusz (R. P. Polonă), 
Dominguez (Cuba), Va- 

Vesely (R. S. Cehoslovac

-- •--
INFORMAȚII

O delegație de oameni de 
știință, formată din acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte al 
Academiei R. P. Romine, acad. 
Al. Rosettl, prof. Boris Caza- 
cu și prof. D. Macrea a plecat 
duminică la Strassbourg, pen
tru a participa la cel de-al 
10-lea Congres internațional de 
lingvistică și filologie roma
nică.

★
O delegație a Academiei R. 

P. Romîne, formată din acad. 
E. Condurachi și prof. D. 
Pippidi, a plecat duminică, 22 
aprilie, în R. P. Bulgaria pen
tru a participa la Conferința 
internațională de studii clasi
ce, care va avea loc la Plov
div între 24 și 29 aprilie 1962.

(Agerpres)

rii, de-a lungul a șaptesprezece 
ani, am văzut pretutindeni, în pro
porția covîrșitoare, ca un adevăr 
dominant, formele acestei solida
rități. Dacă mi-aș cerceta artico
lele și reportajele aș vedea că 
în ultimă instan|ă despre aceasta 
am scris. Din noianul de fapte a- 
leg unul care ilustrează în mod 
deosebit spiritul de solidaritate de 
care este capabil un muncitor. 
Parcă aș avea în mînă o floare

tînd apă, mîncara și adăpost. Ca
sele erau însă triste, oamenii pu
neau rogojini la ferestre pentru 
ca nu cumva copiii lor văzînd lu
mina soarelui să-și dea seama că 
e ziuă și să ceară de mîncare. 
Palizi, înfometafi, slăbiți, cei cinci 
orfani începeau să simtă deznă
dejdea.

Un om trecînd prin acel sat, nu 
știu cu ce îndatoriri, a văzut sufe- 
rinfa tuturor și i-a întîlnit și pe cei

tru a obfine prin economate un 
colt de pîine sau un pumn de mă
lai. în fața suferinței celor cinci 
copii, muncitorul n-a șovăit, l-a 
luat cu el. Nu știu ce-a fost în 
sufletul lui și al nevestei lui în 
acea clipă. Sau ceea ce a fost 
nu poate fi redat prin cuvinte. în 
mintea lor s-a ivit însă un gînd 
limpede, care exprimă la urma ur
mei totul : copiii aceștia trebuie 
să ajungă oameni I

cu multe, multe petale tntîlnin-» 
du-se într-un cerc, fiecare repre*  
zentînd o calitate morală: armo
nie, grijă, perseverentă, dragoste, 
sacrificiu, prietenie, tovărășie și, 
mai ales, noblefe sufletească. Toa
te aceste valori le desprind din 
jurul unui singur fapt.

în timpul teribilei secete, tn- 
fr-un sat din nordul Moldovei, 
cinci copii, patru fetițe și un bă
iețaș, rămași singuri, fără părinfu 
colindau în zdrențe ulițele, cău-

Constantin Chiriță

cinci copii ajunși în pragul deznă- 
dejdei. Omul acela era muncitor 
ia o uzină din Brașov, uzină care 
peste cîtva timp avea să constru
iască primul tractor romînesc. Ne 
amintim de anii aceia. Era o si
tuație grea, muncitorii se băteau 
cu vremea și cu patronii pentru 
a înălfa peste ruine, fabrici, pen-

Anll au trecut. în casa unul 
muncitor de la Uzina de tractoa
re din Brașov creșteau cinci co
pii care trebuiau să ajungă oa
meni. Alături da el mai erau și 
alți tovarăși din uzină. Unii, ca, 
de pildă, Constantin Lungu, a luat 
în casa lui și a îngrijit un timp pe 
una din fetife. Alfii și-au manifes
tat în alt fel solidaritatea. Astăzi, 
dacă cineva poposește la uzina de 
tractoare și se interesează de via

ta uzinei și vrea să afle care sînt 
muncitorii mai destoinici, mai har
nici, care sînt tinerii care arată 
mai mult zel în activitatea organi
zațiilor U.T.M., va culege, fără în
doială, nume multe. Dar de pe 
lista pe care și-o va întocmi nu 
vor lipsi acestea : Natalia, Euge
nia, Maria, Victoria, Dumitru.

Odată, aceste nume aparțineau 
unor copii, pribegi, înfometafi, 
desnădăjduifi. Ducefi-vă la trans
porturi auto-moto, la șasiu, 
și vedeți cîtă veselie, cîtă sănăta
te, cîtă bucurie de viață strălu
cește în ochii celor care răspund 
la aceste nume. Și mai ducefi-vă 
prin uzină, undeva veți întîlni un 
maistru, fost muncitor, care a cu
les cîndva, de pe drumuri, cinci 
ființe, plăpînde, rebegite. Maistrul 
acesta e comunist. Pentru el un 
comunist este ceea ce trebuie să 
fie un om. Numele acestui om e 
Constantin Braga. El s-a simțit so
lidar într-un moment greu al vie
ții cu suferința unor copii. Și în 
concepția lui de muncitor și de 
comunist solidaritatea nu a însem
nat contemplație, ci acțiune. 
Ceea ce, la urma urmei, este e- 
sențial pentru înțelegerea, pen
tru stabilirea adevăratei solidari
tăți.



A 92-A ANIVERSAREA NAȘTERII LUI V. L LENIN
ADUNAREA FESTIVA 

DE LA MOSCOVA
MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS tram

mite : La Teatrul Mare al U.R.S.S. a avut loc 
duminică o adunare festivă a organizațiilor 
de partid, sovietice și obștești din Moscova, 
consacrată celei de-a 92-a aniversări a naș
terii lui Vadimir Hid Lenin.

La adunare au participat conducători ai 
P.C.U.S. și ai guvernului sovietic, vechi co
muniști — veterani ai revoluțiilor ruse, mun
citori din întreprinderile din Moscova, oa
meni de știință, de cultură și artă.

Adunarea festivă a fost deschisă de N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.US.

De numele lui Lenin, a spus N.S. Hrușciov, 
este indisolubil legată reînnoirea lumii pe baza 
comuniste. Lenin s-a aflat la izvoarele mă
rețelor transformări revoluționare din epoca 
contemporană. Asemenea soarelui de primă
vară, razele învățăturii marxist-leniniste au 
pătruns astăzi în toate colțurile lumii.

N.S. Hrușciov a spus : „Marxism-leninis
mul a ridicat și ridică noi milioane și zeci de 
milioane de oameni la lupta pentru liberate 
și fericire. Lupta de eliberare a oamenilor

muncii din întreaga lume, asemenea apelor 
năvalnice de primăvară, mătură de pe planeta 
noastră tot noroiul și mucegaiul lumii vechi, 
capitaliste, care și-a trăit traiul".

Lenin și partidul comuniștii creat de el, 
a spus Cn continuare NS. Hrușciov, au mo
bilizat clasa muncitoare, pe oamenii muncii 
din țara noastră la lupta pentu răsturnarea 
orinduirH exploatatoare Cu numele lui Le
nin, sub steagul leninismului «oi am repur
tat victorii remarcabile, am construit primul 
stat socialist din Ztme. îwmgind toate greu
tățile, partidul a cond-s și conduce cu 
poporul nostru spre comunism, urmind linia 
leninistă, singura justă.

„Cu numele marebsi Lenin, sub steagul 
ideilor leniniste, «oi pășim ctx încredere și 
vom ajunge pe culmile străluciteie ale co
munismului !*  — a spus NS. Hrușciov.

INSULA SC13 (AgC’- 
pres). — Ccresco-derr. din 
Congo a/ age-* e TASS, G. Fe- 
deașcin, transmite :

în legâhKi cu rwxrâe ca** 
s-au răspindit la Leopcidvffie des
pre ^moartea tui Antoine Gi- 
zenga", autocHiț'^ congoleze eu 
îngăduit ziariștilor străini să viz«-
*eze insula Boiabemba, în
oe *a Fluviului Congo, _sce s-eu 
infilnH cu Gizenga.

însoțit ce funcționari superiori 
ai servidukn sigurarțe , am ple
cat, împre-unâ cu reporterul uneia 
din societățile de televiziune din 
Londra, cu avionul la ^oanda o 
- că .z-ci..tate balneod 'r.aterică 
ce pe litoralul Oceanului Atlan
ta srtoaîJ în ap-opie-ea deltei 
Fîuviuiui Congo, iar de acolo am 
ses? pe bordul unui cuter la Bo- 
taberrba.

lnscț.-ți ce un grup 'de ofițeri 
și sc'ci‘ nesm îndreptat spre 
clădirea unde es*e deținut Gi
zenga. Drumul pe care l-am 
parcurs e-e într-o carte Fluviul 
Congo, iar de cealaMă parte se 
întinde o mlaștină de netrecut. 
Aproape de clădire, acest drum 
se transformă Intr-o cărare în
gustă. Soldații din garnizoana lo
cală, soțiile și copiii lor priveau 
cu mirare și uimire la oamenii 
albi care slnt o raritafo în aceste 
părți.

Pe o mici poiană 'deschisă se 
află o clădire fără etaj, la intra
rea căreia erau postate mai multe 
sentinele, ferasa cu geamlîc, care 
înconjoară partea centrală a clă
dirii, es*e îngrădită în interior cu 
sîrml ghimpată. în vestibul se 
află patul sentinelei plin de fin- 
fad.

Am fost conduși Intr-o cameră 
mică cu două paturi. Unul din 
ele aparține lui Gizenga, celălalt 
sentinelei. La o măsuță stătea An
toine Gizenga.

Din ziua în care l-am văzut ul-

Leonid nicer, secretar al Comitetului Cen
tral al P.C.U-S-, a șmentat raportul cu pri
vire la aniversara a 92 de ani de la nașterea 
lui Lenin.

Ziua mondiala a tineretului
împotriva colonialismului, 

pentru coexistență pașnică

„Pășim la asaltul redutelor 
hotărîtoare. ale construirii so
cietății comuniste" — a spus în 
raport Leonid Ilicev. Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
Comitetul lui Central conduc 
poporul sovietic cu precizie pe 
calea indicată de Lenin.

Uriașul merit istoric al lui 
Lenin constă în crearea parti
dului de tip nou - partidul 
comunist științific, partidul 
înnoitorilor.

„Partidul nostru a ținut în
totdeauna sus și a păzit puri
tatea steagului leninist".

„învingînd greutățile, călin- 
du-se în lupta împotriva troț- 
kiștilor, capitularzilor de 
dreapta și de alte nuanțe, 
partidul a asigurat victoria de
plină și definitivă a socialis
mului în țară. Nici un fel de 
furtuni și adversități, nici un 
fel de atacuri ale dușmanilor 
interni și externi ai comunis
mului n-au reușit să silea? ca 
partidul să coboare steagul le
ninist".

Partidul, a spus Leonid Li- 
eev, 'a condamnat cu asprime 
cultul personalității lui Stalin, 
străin spiritului manost-Jenh 
nist, a restabilit și dezvoltat 
normele leniniste ale v.etii de 
partid și de stat. Lichidarea 
urmărilor dăunătoare ale cul
tului personalității zdrobirea 
ideologică și politică a grupu
lui fracționist antipartinic al 
lui Malenkov, Molotov, Kaga- 
novici și altora constituie o 
măreață faptă de eroism a 
partidului nostru, a Comite
tului său Central leninist.

După cum a subliniat rapor
torul, niciodată încă de la Le
nin încoace spiritul leninist 
în activitatea P.C.U.S. nu s-a 
manifestat atît de profund și 
grăitor ca în ultimii ani. „Tri
umful deplin al liniei generale 
a partidului care s-a conturat 
la Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S. a pregătit toate con
dițiile pentru ca patria noas
tră să pășească într-o nouă e- 
tapă de dezvoltare istorică — 
perioada construirii desfășu
rate a societății comuniste"..

După ce a subliniat că sarci
nile fundamentale ale con
strucției comuniste și-au găsit 
o expresie concentrată în noul 
Program al P.C.U.S., adoptat 
de Congresul al XXII-lea al 
partidului, Leonid Ilicev a 
spus : „Noul Program al parti
dului este un program cu ade
vărat leninist, un nou capitol 
în dezvoltarea leninismului".

Raportorul a subliniat că 
P.C.U.S. a pornit întotdeauna 
și pornește de la indicația le
ninistă potrivit căreia făurirea 
bazei tehnice-materiale, cu un 
nivel înalt de dezvoltare, a 
unor puternice forțe de pro
ducție constituie veriga hotă
rîtoare în construcția comu
nistă. „A gîndi și a acționa 
altfel, a forța făurirea unor 
relații noi în neconcordanță 
cu nivelul realizat în dezvol
tarea forțelor de producție ar 
însemna a trăda spiritul învă
țăturii leniniste", a subliniat 
Leonid Ilicev.

Raportorul a citat cuvintele 
lui Lenin : „Noi prețuim co
munismul numai atunci cînd 
este fundamentat din punct 
de vedere economic".

Raportorul a citat date cu 
privire la creșterea producției 
la principalele tipuri de pro
duse ale industriei grele a 
U.R.S.S. în perioada 1923—
1961 în comparație cu S.U.A.

„Partidul nostru procedează 
în chip leninist, traducînd 
consecvent în viață linia dez
voltării continue a industriei 
grele, temelia temeliilor ba
zei tehnice-materiale a co
munismului, apărării țării, 
creșterii necontenite a bună
stării poporului", a spus Leo
nid Ilicev.

Numai bucherii și diferiți 
încurcă-lume revizioniști, a 
spus el, pot opune industria 
grea producției bunurilor 
de consum, industria — agri
culturii. Teoria reproducției 
socialiste lărgite cere dezvol
tarea armonioasă, proporțio
nală a tuturor ramurilor e- 
conomiei naționale, rolul con
ducător revenind industriei 
grele.

Raportorul a spus în con
tinuare că prin depășirea 
sarcinilor planului septenal 
(1959—1965) volumul produc
ției industriale a U.R.S.S. va 
spori în decurs de șapte ani 
nu cu 80 la sută, cum s-a 
prevăzut anterior, ci aproxi
mativ de două ori. în anul
1962 industria țării produce 
la fiecare trei zile mai multe 
produse decît în întregul an 
1923.

După ce a arătat că agri
cultura de înaltă productivi
tate este o parte de cea mai 

mare importanță a bazei teh
nice-materiale a i mu mii—i- 
lui, Leonid Ilicev a releva: 
însemnătatea uriașă a betă- 
ririlor Plenarei din :narLe 
1962 a CC. ai P.CU.S. El a 
spus: „In£in;area direcților 
teritoriale de producție, a 
consiliilor de direcție pe 
principii democratice, a comi
tetelor pentru cccduceea 
agriculturii cocstituie o re
formă de cea mai mare im
portanță, echivalentă cu reor
ganizarea coodueeru indus
triei și consvucțular, înfăp
tuită de partid tn 19S7. Putem 
să nu ne îndoim că această 
reforma va aduce și ea rezul
tate pozitive tot atit de im
portante* *.

Leonid Licev a menpooat 
în continuare mdheafrile Cco- 
gresului al XXII-lea al 
P.C.U.S. cu privire la nece
sitatea de a se respecta cu 
«tnctețe cointeresarea mate
rială personală ta toate ve
rigile economiei rapocale.

„Ia Îmbinarea cu pricepere 
a stimulenteior materiale și 
morale ta muncă, ta edu
carea tuturor oamenilor mun
cii pe baza celor mai bune 
exemple ta muncă partidul 
vede calea Leninistă, singura 
justă, de înaintare spre co- 
mnnicm*

Partidul nostru este partidul 
comunismului științific El 
trasearâ și rezolvă noile sar
cini nu la intimplare, ci pe 
măsura pregătirii și maturi
zării premizelor materiale și 
spirituale, ridicindu-se cu ho- 
tărire atît împotriva „baterii 
pasului*  pe loc, cit și împo
triva devansării jtingiste*.  
Introducerea prematură a 
repartiției după sevei ar duce 
la nivelare, la incetmirea 
ritmului de uxisaruire a so
cietății comuniste, la discre
ditarea ideilor comunismu
lui.

„Adversarii noștri — a 
spus vorbitorul — încearcă 
să afirme că în noul Program 
al P.C.U.S. s-ar acorda un rol 
predominant industriei, dez
voltării industriei de dragul 
industriei. Nu, răspundem 
noi, Programul nostru cu
prinde o fundamentare știin
țifică multilaterală a comu
nismului, pe primul plan se 
situează dezvoltarea econo
miei, mai cu seamă a pro
ducției industriale, dar în 
program are un rol predomi
nant cu totul altceva : el pro- 

. clamă întîietatea omului*.
Educarea omului nou con

stituie una dintre sarcinile 
cele mai grele și de cea mai 
mare răspundere în transfor
marea comunistă a lumii. 
„Educarea omului nou — om 
cu idealuri mărețe și princi
pii morale înalte — este una 
din principalele realizări ale 
partidului nostru*.

Istoria mondială se d.ezvol- 
tă așa cum a prevăzut Lenin, 
s-au împlinit șl se Împlinesc 
previziunile lui cele mai în
drăznețe. „Calea spre liber
tate, democrație și socialism, 
luminată de geniul leninist, a 
devenit magistrala istoriei 
mondiale. Nu burghezia, d 
clasa muncitoare internațio
nală, vlăstarul ei principal — 
sistemul mondial socialist, se 
află în centrul epocii con
temporane*.

Raportorul a relevat creș
terea mișcării de eliberare 
națională a popoarelor. India, 
Indonezia, R.A.U, Irak, Gha
na, Guineea, Mali și zeci de 
alte țări din Asia și Africa 
au pășit pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare și indepen
dente.

„Odată cu victoria poporu
lui algerian își încetează, de 
fapt, existența imperiul colo
nial francez Și nimeni nu se 
îndoiește că în viitorul a- 
propiat soarta lui o va îm
părtăși și imperiul colonial 
britanic, sau mai bine zis 
ceea ce a rămas din el A 
început amurgul imperialis
mului american*.

„Succesul forțelor revolu
țiilor de eliberare națională 
este eu atît mai mare, cu cit 
ele se bazează mai puternic 

' și mai amplu pe forța aoda- 
lismului victorios. Nu este în- 
timplător faptul, a spus III- 
cev, că revoluțiile de elibe
rare națională au căpătat o 
amploare atît de mare și ste: 
încununata de un asemenea 
succes tocmai In perioada In 
care socialismul a devenit 
principala forță a dezvoltării 
mondiale*.

Raportorul a subliniat că 
partidele marxist - leniniste 
pășesc In fruntea luptei de e- 
liberare a popoarelor, „Astăzi, 
mișcarea mondială comunistă 
a devenit cea mal influentă 

forță politică, care transfor
mă și r»8—lumea*.

„Creșterea puteri; socials- 
muim mondial, destrămarea 
ftymlc coi ornai al împe- 

■■1111 ascuprea tuturor 
coctradicțLJor lui rmr factori . 
boOrftori ai adinmru criza 
generale a sisteznulm capsta- 
lst Capitalismul are trecut, 
dar nu are viitor. Vthorai a- 
p.—ț,—eocmmîsciului*.

Totodată I- Rxev a subu- 
nia- că imperialismul râmine 
dușnianiL cel mai tarâz*  și 
foarte primejd-os ai libertăpi 
și ^dependenței popoarelor. 
Natura lui. năravurile lui nu 
s-au scmmban Burg sen a lm- 
pemaistă conuer.pcrasă se 
crampenează spasmcdiz ce 
putere, ea poate să se dedea 
la provocărCe cele mai <Lspe- 
rate merxind pină la rănbc.ul 
cu bombe atomice Si cu hi
drogen.

Dar fiara, a spus Leonid 
Hicev, se retrage întotdeauna 
clnd vede in fața sa o forță 
mai mare. „Acum o asemenea 
forță există și ea poate să tre
zească la realizate orice fiară 
imperialistă Aceasta forță 
este Uniunea Sovietică, între
gul sistem mondial socialist, 
mișcarea muncitorească in
ternațională, lupta de elibe
rare națională a popoarelor*.

Formulind principiul co
existenței pașnice, Lenin a 
determinat in mod genial în
săși esența politicii externe 
socialiste pe o întreagă epocă 
istorică. Tocmai datorită po
liticii leniniste iubitoare de 
pace a statului sovietic, a tu
turor țărilor socialiste ceoecu- 
rea a fost izbăvită pisă în 
pmer.t de o catastrofa ter-

mate cu ăecaebctă clar.zate 
două lății opuse in abordarea 
problemei dezarmări;. „A-t 
timp cit imperialiștii conti
nuă pregătirile militare, a 
continuat el, atit timp cit 
există o primejdie pentru 
pacea generală. Uniunea So
vietică și celelalte țări 
socialiste iau și vor lua mă
suri pentru perfecționarea 
continuă a forțelor armate, 
pentru întărirea securității 
lor*.

Victoria ideii comunismu
lui, și prin urmare victoria 
cauzei păcii, prieteniei po
poarelor. este inevitabilă, a 
spus Leonid Ilicev. El a adău
gat că „capitalismul va pă
răsi scena istoriei, așa cum 
au părăsit-o toate formațiile 
exploatatoare care au existat 
pină la el*.

„Popoarele însă, a spus Leo
nid Ilicev, doresc ca. In piei- 
rea lui, imperialismul să pri
cinuiască omenirii cît mai pu
ține suferințe, ca după el să 
rămlnă dt mai puține ruine. 
O pace trainică între popoare 
corespunde intereselor funda
mentale ale omenirii munci
toare, asigură cele mai priel
nice posibilități de progres 
social, de luptă pentru ctmu- 
nism și socialism, de lichidare 
a colonialismului și de vic
torie deplină a mișcării de e- 
liberare națională*.

După cum a subliniat ra
portorul, un meri; nepieritor 
al lui Lenin este acela că a 
ridicat sus steagul luptei pen
tru puritatea marxismului 
creator, împotriva tuturor for
melor și manifestărilor opor
tunismului. ^Acționind în spi
ritul preceptelor leniniste, ln- 
deplinindu-și datoria intema- 
ționalistă față de mișcarea 
muncitorească internațională, 
partidul nostru luptă activ 
atit împotriva revizionismu
lui. cît și împotriva dogma
tismului, sub orice formă s-ar 
manifesta acestea*.

Manrism.leninismul creator 
este baza ideologică a coeziu
nii mișcării comuniste mon
diale, a spus Leonid Ilicev. 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice „consideră de dato
ria sa să facă totul pentru 
coeziunea lagărului socialist, 
a mișcării comuniste mondia
le sub steagul internaționalis
mului proletar*.

Burghezia imperialistă cau
tă cu îndărătnicie idei noi, a 
spus vortiitoruL Dar, ideolo
gia burgheză contemporană 
es^ cuprinsă de o criză pro
fundă, din care nu există și 
nu poate exista ieșire, deoare
ce prin esența ei această 
ideologie a devenit în mod 
fățiș reacționară, pătrunsă de 
uri față de om.

Viitorul aparține comunis
mului Căci numai acesta co
respunde intereselor funda
mentale ale maselor populare 
care au pășit astăzi pe arena 
creației conștiente.

DE PESTE
HOTARE
U.R.S.S.: Deschiderea sesiunii 

Sovietului Suprem 
al celei de-a 6-a legislaturi
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ARGEMIM: Situația continuă 
să răminâ încordată

BUENOS AIRES 23 (Ager- 
pre*  . — Reia tind despre depit- 
cerea jiarixMDtn!ui noului mi- 
zuitra de Război al Argentinei, 
generalul Juan Bautista Lous, 
agenția France Presae apune eâ 
„președintele Guido a citit for
mula jurămintului eu o voce ne- 
ăgurâ «i într-o atmosfera în
cărcată. Absența totală a ofițe
rilor marinei, adepți ai -Liniei 
Dure*',  apune France Presse. pare 
ti indice ci ei dezaprobi numi
rea lui Loxaa fi «faeo ai apese 
o grea amenințare aaupra viito
rului- Observatorii consideră ci 
situația rimîne extrem de în
cordată'"- Potrivit uncr ursa 
bine informate, a gratia France 
Presae transexite câ Ueeafiftn*  
au imr-s lui Gaido n p. m rr

KTANSCT.
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Sovietului Uniunii al Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

Ian Peive a fost ales 
unanimitate președinte 
Sovietului Naționalităților

în 
al 
al 

Sovietului Suprem al U.R.S.S.
La prima sa ședință, Sovie

tul Uniunii a ales Comisia 
de Validare, precum și trei 
comisii permanente : comisia 
pentru propunerile legislative, 
condusă de deputatul Gheor- 
ghi Vorobiov; comisia buge
tară, condusă de Ivan Senin; 
comisia pentru Afaceri Ex
terne, condusă de deputatul 
Mihail Suslov.

La prima sa ședință, Sovie
tul Naționalităților a ales Co
misia de Validare, precum și 
cele patru comisii permanente 
ale Sovietului Naționalităților: 
comisia pentru propunerile le
gislative, condusă de Nizoramo 
Zaripova; comisia bugetară, 
condusă de Mihail Iasnov; co
misia pentru Aîaceri Externe, 
condusă de Otto Kuusinen; 
comisia economică, condusă 
de Olga Ivașcenko.

Cu aceasta, ședințele sepa
rate ale celor două Camere 
au luat sfîrșit. Viitoarea șe
dință va avea loc marți dimi
neața.

previzind punerea sub controlul 
rsvernului a tuturor provincii- 
?r arșentiniene, convocarea de 

«lejeri prezidențiale în termen 
c- hm luni, revizuirea «tatu- 

partidelor politice și mă- 
rzn menite să împiedice pe cei 
4» de aepatați peroniști să-și 
îx in primire posturile în care au 

ileși la 18 martie.

Acțiunile teroriste 
ale bandelor O. A. S.

Pe scurt

Intîlnire cu A.
fbr.a — aceesSa w fntțm-
plat la LeooocMSe, exact cu trei 
luni în .* —4 — la 20 ianuarie*  
în ziua aes..- see cn Stanley- 
viBe, — Gcremga s-a schimbat 
vizibB. Fa*a  F es*e  acoperită de 
o barbă IscflcM. Deși pielea îi 
es*e  neagră, pe iaft i-e apărut o 
paloare bcărJvjcoesă. Este gro
zav ce slab.

Ne-a hrt'-p-e*  a o oarecare 
prudență. Nu vor ascunde, a spus 
el, că aceasiă vîzSă bS svprinde, 
deoarece .—-em ceșnurt cu situa
ția de de*-c* t iar comportarea 
autorităților p pezricăor față de 
mine m-a cezcc s-c.-'*  de gîndui 
că aș putea fi snzifat.

La întrebarea cm sa simte, 
Gizenga a răsptos cu amărăciune: 
„Cred că es*e  oe prisos să vă 
vorbesc despre rarea sănătățâ 
mele. Nu aed că r-â veți putea 
ajuta. Am fost examăr-at de o co
misie med za.ă ca-e cc'oaște bine 
starea sănătă*  -ee. A’ă miră că, 
în ciuda pro-, s ur. or autori’ăfi'or 
oficiale, de rr.a z -e de o lună 
de zile nu se îngăduie aici unui 
medic să mă viziteze, iar medic- 
meu personal, după ara am afla*,  
a fost arestat. Nu craosc moti
vele acestei arestări. Cererile 
mele de a fi consu.ta? de un me
dic, rămin fără răspuns. Au fost 
create special asemenea condiții 
îneît nici un medic să nu poată 
veni aici*.

— L-am întrebat pe Gizenga 
care sînt acuzațiile oficiale ce i 
se aducî

„Nu mi s-a adus pină In pre
zent nici o acuzație, a declarat 
el cu fermitate. Imunitatea mea 
parlamentară a fost încălcată în 
mod grosolan. Sînt acuzat de a- 
numite fapte la care aș vrea să 
răspund în fața organului în care 
m-a ales poporul. Vreau un sin
gur lucru : să compar în fața par
lamentului, unde voi răspunde, 
pentru ca opinia publică congo- 

■ ineretul iubitor de 
pace și progres 
din lumea întrea
gă sărbătorește 
ziua de 24 aprilie 
ca zi de lupta îm
potriva colonialis

mului, pentru coexistență paș
nică.

La 24 aprilie 1955, conducă
tori de guvern și oameni po
litici din 29 de țări ale Asiei 
și Africii, întruniți la Confe
rința de la Bandung, au adop
tat principiile „pancha șila“, 
principii care proclamau in 
fața întregii lumi necesitatea 
luptei pentru triumful coexis
tenței pașnice.

Exprimînd năzuința de pace 
a tinerei generații, Federația 
Mondială a Tineretului Demo
crat a chemat tinerii din lu
mea întreagă să sărbătorească 
această dată ca o „Zi mondia
lă a tineretului împotriva co
lonialismului, pentru coexis
tență pașnica".

In fiecare an, cu prilejul zi
lei de 24 aprilie tineretul din 
toate țările, de pe toate con
tinentele își demonstrează ho- 
tărîrea de a lupta cu toată e- 
nergia pentru grabnica lichi
dare definitivă a colonialis
mului, pentru înfăptuirea de
zarmării generale și totale, 
pentru apărarea și consolida
rea păcii.

Anul acesta, manifestările 
prilejuite de ziua de 24 apri
lie, se desfășoară într-un cli
mat caracterizat prin dezvol
tarea fără precedent a mișcă
rii de eliberare națională a po
poarelor, prin creșterea impe
tuoasă a forțelor păcii în lu
mea întreagă.

In condițiile create de supe
rioritatea forțelor păcii și so
cialismului pe arena mondia
lă, mereu alte popoare își do- 
bîndesc independența. Recent, 
întreaga omenire iubitoare de 
pace și progres a salutat vic
toria obținută de eroicul po
por algerian prin semnarea a- 
cordurilor de la Evian.

Tînăra generație a lumii își 
manifestă calda solidaritate cu 
popoarele și tineretul țărilor 
care au rupt lanțurile asupri
rii colonialiste și care luptă 
pentru consolidarea indepen
denței lor. Tinerii iubitori de

TUNIS 23 (Agerpres). — 
Se anunță, de asemenea, din 

Alger că, în urma demersuri
lor făcute de președintele or
ganului executiv provizoriu, 
Abderrahman Fares, a hiat 

de zzeep-rere a ardtzui ta Al- 
grr. i sui condu cerea prefec- 
culu^ Mccdad. Acear^ fcrU. 
care numără deocamdată 
40.000 de oaxneci, este alcătui
tă din detașamente de jandar
merie, grupe mobile de securi
tate și campanii de tineri al
gerieni. începînd de luzii 23 
aprilie, noua forță 
Barcmile menținerii 
Algeria.

M OS CO V Au Pilotul cosmo
naut aovietio Gherman Titov 
▼> particip*  1*  lucrările sesiu
nii Com Hi ei internaționale 
pentru cercetarea Cosmosului, 
eara se va deschide la 1 mal 
la Washington.

!ezl șl Internaționali >1 ml Ju
dece de:ă sînt sau nu vinovat. 
Am fost aruncat în această bază 
milftaro-strategică — Bolabemba. 
Consider acest lucru ilegal și pro
testez împotriva lui. Cer să-mi 
fie formulate acuzațiile, care să 
fie examinate".

Răspunzînd la întrebarea 'dacă 
I s-a permis să întrețină vreo le
gătură cu lumea exterioară, cu 
rude*  prieteni, să primească ziare,

Relatările 
corespondentului 

TASS

să asculte radioul ș.a.m.d. Gi
zenga a spus •• formal mi-au 
promis aceasta. Practic însă, toate 
scrisorile mele adresate O.N.U. și 
celorlalte organizații au rămas 
fără răspuns. Din aceasta deduc 
că e'e nu ajung pină la adresant. 
Nu cred că această metodă, fo
losită de serviciul de siguranță, 
este legală și justă. Am tot drep
tul să port corespondență ca om, 
ca membru al parlamentului.

Mi-au fost permise, de aseme
nea, plimbările, totuși, nu doresc 
să fac neplăceri oamenilor simpli 
care mă înconjoară și mă abțin 
de la plimbări .

Gizenga a făcut aluzie la fap
tul că cei din Jurul său manifestă 
față de el un mare interes și sim
patie ceea ce nu este pe placul 
pazei și autorităților. Gizenga 
vorbea ca de obicei liniștit și re
ținut. Numai în momentul în care 
a vorbit despre rudele sale vocea 
sa a răsunat cu emoție și indig
nare.

„Cum poate fi numită altfel de
cît înșelăciune, a spus el, adre- 
sîndu-se adjunctului șefului servi

pace și progres de pe întreg 
pămîntul își afirmă totodată 
solidaritatea cu lupta popoa
relor și tineretului din terito
riile unde mai dăinuie asupri
rea colonială. Tineretul lumii 
își exprimă întregul său spri
jin poporului indonezian, în 
lupta pentru eliberarea Iria- 
nului de vest, își exprimă so
lidaritatea cu lupta poporului 
și tineretului din Kenya, An
gola, Camerun, Mozambic, 
Tanganica, Rhodezia. Glasuri
le milioanelor de tineri de 
pretutindeni cer să se pună 
capăt definitiv și imediat sis
temului colonial — rușine a 
secolului nostru !

Sărbătorind ziua de 24 apri
lie, tineretul din întreaga lu
me se pronunță pentru dezar
marea generală și totală. De
zarmarea generală și totală 
este cerința arzătoare a tine
retului, vital interesat în ex
cluderea definitivă a războiu
lui din viața societății. Dezar
marea generală și totală ar 
înlătura amenințarea unui 
cumplit cataclism nuclear, ar 
permite popoarelor, tinerei ge
nerații, să-și consacre toate 
forțele pentru bunăstarea lor, 
pentru înflorirea civilizației 
umane. în același timp, de
zarmarea generală și totală ar 
smulge armele din mîinile a- 
supritorilor popoarelor colo
niale, ar deschide noi perspec
tive mișcării de eliberare na
țională din teritoriile unde mai 
dăinuie colonialismul.

Tinerii iubitori de pace de 
pretutindeni cer să fie înfăp
tuită dezarmarea generală și 
totală, să înceteze imediat și 
pentru totdeauna experiențe
le nucleare, să fie distruse ar
mele atomice și termonuclea
re, să fie desființate bazele mi
litare de pe teritoriul altor 
state. Tineretul își ridică 
glasul împotriva reînvierii mi
litarismului german, pentru li
chidarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial, 
pentru încheierea tratatului de 
pace german și transformarea 

niccv. »ecretar 
P.CX.S.

a preluat 
ordinii în

> ; u t—a*  s 4<
■

- ?»

Aspect 3in timpul HesfMșurMrii manifestafiei celor aproape '100.000 ele 
oameni ai muncii din orașele Kyushu și Fukuoke (Japonia) împo

triva bazei militare a S.U.A. de la Itakuze.

ciului 8e siguranță. Matube, pre
zent la convorbire, atitudinea au
torităților ia cererea mea de a-mi 
vedea mama și soția. Se pune 
întrebarea de ce au chemat soția 
și copiii mei din Europa unde se 
aflau în siguranță (soția și copiii 
lui Gizenga se aflau în Iugo
slavia). Toți, soția și bătrîna mama 
au fost înșelați, promifîndu-le că 
li se va permite să fie lingă mine, 
dîndu-li-se posibilitatea să mă 
îngrijească. Pentru ce această în
șelăciune ? Acum ei se află fără 
mijloace de existență. în pofida 
promisiunilor, ei nu pot să vină 
la mine, nu li se permit nici mă
car scurte întîlniri. Nu li se dau 
indemnizațiile mele parlamentare, 
iar cont la bancă, așa cum au 
unii, nu posed. In loc de cărți, a 
spus el, șeful serviciului de sigu
ranță, Nendaka, mi-a trimis o re
vistă mobutistă de care ny am ne
voie".

Treptat, limbile s-au dezlegat, 
Gizenga a început să întrebe des
pre ultimele evenimente din țară 
și de peste hotare. La convorbire 
ascultau cu atenție, prinzînd cu 
sete fiecare cuvînt, ofițerii și sol
dații aflați în jur. Pe fețele lor a 
trecut un zîmbet cînd Gizenga 
și-a exprimat indignarea pentru 
faptul că orașul Congolo (Katanga 
de nord), eliberat sub conduce
rea sa de către soldații armatei 
naționale cogoleze de sub jan
darmii katanghezi a fost redat lui 
Chombe.

în cursul convorbirii, Gizenga 
a respins cu hotărîre zvonurile 
răspîndite de unele persoane ofi
ciale că el însuși „ar fi cerut să 
i se permită să se odihnească la 
Moand^".

„Cînd Gizenga v-a cerut să se 
odihnească, s-a adresat Gizenga 
lui Matube, îl trimiteți la Bola
bemba — această insulă mlăști
noasă, plină de țînțari numind-o 
„stațiune balneară”. Nu știu unde 
o să mă trimiteți mîine, poate la 

Berlinului occidental într-un 
oraș liber, demilitarizat. Tînă- 
ra generație a lumii își expri
mă sprijinul deplin apropiatu
lui Congres mondial pentru 
pace și dezarmare.

Prin eforturile unite ale tu
turor forțelor iubitoare de pa
ce, la care tineretul partici
pă activ, forțele reacțiunii și 
războiului pot fi silite să bată 
în retragere, cauza păcii poa
te și trebuie să dobîndească 
noi victorii.

In lupta nobilă pentru lichi
darea odiosului jug colonial, 
pentru triumful coexistenței 
pașnice, omenirea iubitoare de 
pace și progres are un spri
jin de nădejde în puternicul 
lagăr al țărilor socialiste.

Țara noastră, ca și celelal
te țări socialiste, este o spri
jinitoare fermă a luptei pen
tru lichidarea definitivă a co
lonialismului ; ea militează cu 
consecvență pentru promo
varea coexistenței pașnice*  
pentru asigurarea păcii.

Tineretul patriei noastre, e- 
ducat de partid în spiritul 
ideologiei internaționalismului 
proletar, își exprimă din nou 
în această zi de luptă a tine
retului împotriva colonialis
mului, pentru coexistență paș
nică, solidaritatea deplină cu 
popoarele, cu tînăra generație 
care mai suferă de pe urma 
jugului colonial. Alături de 
întregul popor, tînăra genera
ție din Republica noastră 
Populară își alătură glasul 
său glasului milioanelor de ti
neri din lumea întreagă și al 
tuturor popoarelor care cer să 
se pună capăt pentru totdeau
na jugului colonial, să se în
făptuiască dezarmarea gene
rală și totală, să triumfe prin
cipiile coexistenței pașnice.

Cu prilejul zilei de 24 apri
lie, tineretul romîn trimite un 
cald salut de solidaritate tu
turor tinerilor de pretutindeni, 
care luptă cu hotărîre pentru 
împlinirea năzuințelor de li
bertate și pace ale popoarelor.

portughezi, a spus el, arătînd spre 
direcțja în care peste fluviu se 
vedea malul acoperit de pădure 
al Angolei.

Afirmația că ml-e bine, a conti
nuat Gizenga, este o minciună 
sfruntată. Cum poate să-l fie bine 
unui om aruncat fără judecată pe 
o insulă izolată de lumea exte
rioară și căruia i s-a intentat un 
proces nu se știe pentru ce.

Cînd l-am întrebat pe Gizenga 
ce ar dori să transmită prin inter
mediul presei opiniei publice 
mondiale, el a răspuns :

„Transmiteți că o asemenea ati
tudine față de mine o consider 
drept o samavolnicie, o încăl
care a drepturilor democratice ele
mentare și a imunității parlamen
tare. Cer să mi se dea de urgență 
posibilitatea să apar în fața parla
mentului, să răspund în fața lui 
și în fața poporului Congoului".

în timpul convorbirii, Gizenga 
și-a menținut calmul său obișnuit, 
făcînd glume pe seama gri'lii 
„mișcătoare" a paznicilor, dato
rită căreia i-a crescut barba. Nu i 
se dau nici lame, nici foarfeci. In 
timpul convorbirii a fost bine dis
pus și vioi. Gizenga a exprimat 
lui Matube indignarea în legă
tură cu atitudinea autorităților față 
de el. Se simțea că închisoarea 
nu a frînt spiritul de luptă al 
credinciosului fiu al poporului 
congolez, luptător consecvent 
pentru libertatea și independența 
republicii.

Gizenga și-a luat rămas bun de 
la noi cu căldură și ne-a rugat 
încă o dată să relatăm adevărul 
despre situația sa. Această călă
torie emoționantă și convorbirea, 
care a durat peste o oră cu Gi
zenga au demascat categoric afir
mațiile unor reprezentanți oficiali 
și ale presei reacționare cu pri
vire la „legalitatea" arestării lui 
Gizenga și la comportarea „u- 
mană" față de acest patriot al 
Republicii Congo.
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