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In intim pinnm 
„Zilei tineretului

Proletari Bin toate tarile, uniți-vă!

si a tiniiBrsiirii Ul£.
n acest an, la 2 
mai, se aniver
sează 40 de ani 
de la crearea 
Uniunii Tineretu
lui Comunist.

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn a 
hotărît ca începînd din acest 
an, în ziua de 2 mai să fie 
sărbătorită „Ziua tineretului 
din Republica Populară Ro- 
mînă“.

întregul tineret din patria 
noastră, din fabrici, de pe o- 
goare, din școli și facultăți, 
profund devotat politicii le
niniste a partidului nostru, 
întîmpină această sărbătoare 
cu noi succese în muncă și 
învățătură, strîns unit în ju
rul Partidului Muncitoresc 
Romîn, hotărît să-și îndepli
nească cu cinste pe mai de
parte datoria în lupta pentru 
desăvîrșirea construcției so
cialiste în patria noastră.

Alături de ceilalți oameni 
ai muncii din fabrici și uzine, 
peste 470.000 de tineri munci
tori, tehnicieni și ingineri 
participă cu însuflețire la în
trecerea socialistă, luptînd 
pentru produse de calitate su
perioară, realizarea a cît mai 
multe economii, creșterea pro
ductivității muncii și scăderea 
prețului de cost. Tinerii co
lectiviști și mecanizatori mun
cesc în aceste zile cu hărni
cie, pentru efectuarea la timp 
și în bune condiții a lucră
rilor agricole de primăvară, 
pentru a asigura o producție 
vegetală și animală sporită în 
acest an, contribuind astfel la 
întărirea economico-organiza- 
torică a gospodăriilor agricole 
colective. Elevii și studenții 
își însușesc tot mai temeinic 
știința și cultura, pentru a de
veni cadre bine pregătite ale 
economiei și culturii noastre 
socialiste.

Mii și mii de tineri de la 
orașe și sate participă în aceste 
zile cu elan la acțiunile des
fășurate în „Luna muncii pa
triotice". inițiată în cinstea 
„Zilei tineretului din R.P.R.“ 
și a aniversării U.T.C.

Anul acesta gospodăria agrico
lă colectivă din Gîrbovi, regiu
nea București, și-a propus să
obfină venituri importante din
creșterea păsărilor. Printre colec
tivistele cele mai harnice care 
lucrează cu multă dragoste în a- 
cest sector se află și tînăra co
lectivistă Consfanfa Sava pe care 
o vedeți și în fotografia noa

stră.

Prin munca sa plină de ab
negație pentru înfăptuirea 
politicii partidului, tineretul 
cinstește tradițiile glorioase 
de luptă ale poporului nos
tru, ale clasei muncitoare, ale 
încercatului nostru partid, 
tradiții în care mișcarea co
munistă de tineret a înscris 
numeroase pagini de eroism.

Sărbătorirea „Zilei tinere
tului din R.P.R.“ și aniversa
rea creării Uniunii Tineretu
lui Comunist sînt un imbold 
pentru întregul nostru tineret 
de a cunoaște și mai bine tre
cutul glorios de luptă a parti
dului și U.T.C. Zeci de mii de 
tineri au participat și parti
cipă în aceste zile la adunări, 
conferințe și simpozioane, 
seri literare și alte manifes
tări consacrate acestui eveni
ment, merg în vizită la mu
zee, case memoriale și locuri 
legate de trecutul de ’ *M 
partidului.

împletind bucuria 
zile de primăvară cu 
ștința pentru viața sa lumi
noasă, tineretul nostru cin
stește a 40-a aniversare a 
creării Uniunii Tineretului Co
munist din Romînia în con
dițiile împlinirii celor mai no
bile năzuințe ale generațiilor 
din trecut, pentru a căror în
făptuire au luptat și s-au jert
fit mulți fii vrednici ai po
porului muncitor, neînfricațr 
luptători comuniști. Condus de 
partid, urmînd cu devotament 
politica sa leninistă, poporul 
nostru obține succese remar
cabile în creșterea puterii eco
nomice a patriei, în dezvolta
rea industriei și agriculturii, a 
științei și culturii. Prin mun
ca harnică a clasei muncitoare 
se înfăptuiesc cu succes pre
vederile planului pe șase ani. 
în primii doi ani ai planului 
pe șase ani, sarcinile prevă
zute în Directivele Congresului 
al III-lea al partidului au fost 
îndeplinite și depășite.

Urmînd cu încredere politi
ca partidului nostru, întreaga 
țărănime a pășit pe drumul 
gospodăriei agricole colective. 
Astfel, prin lupta eroică a cla
sei muncitoare, a țărănimii, a 
întregului popor, sub condu
cerea încercată a partidului, 
socialismul a învins definitiv 
la orașe și sate.

Prin grija permanentă a 
partidului se îmbunătățește 
necontenit viața de fiecare zi 
a oamenilor muncii ; ei se pot 
bucura tot mai mult de binefa
cerile civilizației, ale culturii. 
Pretutindeni pe întinsul patriei

luptă a

acestor 
recuno-

•-

Prima prașilă 
la varza 
timpurie

Colectiviștii din comuna 
Ciolpani, raionul Răcari, sînt 
aproape de sfîrșit cu însă- 
mînțatul porumbului pe cele 
420 hectare planificate. Para
lel cu această treabă s-a lu
crat intens și pe cele 48 hec
tare ale grădinei de zarzavat. 
Oameni pricepuți, cu expe
riență bună, legumicultorii 
colectivei — foarte mulți din
tre ei tineri — au sădit din 

' ’ de varză 
3,5 hectare, 

au făcut ca
vreme răsadul 
timpurie pe 
Ploile căzute 
plantele să se dezvolte repe
de, viguroase. Odată cu ele 
însă au scos „capul“ și buru
ienile. Sfătuindu-se cu tînă- 
rul Barbu Bălan, inginerul a- 
gronom al gospodăriei, colec
tiviștii au hotărît să înceapa 
prășitul verzei timpurii. In 
două zile s-au prășit aproape 
două hectare și s-a continuat 
plantatul roșiilor timpurii pe 
12 hectare.

B. COSTEA

D O I P R
Popescu Gheorghe și Păs- 

culescu Mihai din anul II al 
Facultății de electromecanică, 
secția mașini și utilaj mi
nier, din Petroșeni sînt buni 
prieteni.

Amîndoi sînt fii de munci
tori din Valea Jiului și nu-și 
fac părinții de rușine. Ei sînt 
cei mai buni studenti ai gru
pei 2109. In toate sesiunile

Citiți

In cinstea

plan
In cinstea zilei de Mai, colectivele a

în valoare de peste 6 milioane de lei.

Aproape 5.000 de rul- 
menfi au realizat pesta 
plan metalurgiștii din Bîr- 
lad In cinstea zilei de 1 

De la începutul anului și pînS acum, colec- 
acestei fabrici a obținui o economie supli-

Minerii din industria carboniferă au extras zilnic 
peste prevederile planului, în medie, cîte 1.000 
tone de cărbune cocsificabil și energetic. Sporul 
de producfie obfinut de la începutul anului pe 
întreaga ramură a depășit 100.000 de tone de 
cărbune. Mai mult de 40 la sută din producția 
dată peste plan este rezultatul direct al creșterii 
productivității muncii, indice care a fost depășit 
în toate exploatările carbonifere. Prețul de cost 
pe tona de cărbune extras a fost redus fafă de pre
vederi, realizîndu-se pe această cale, numai în 
primul trimestru a| acestui an, economii suplimen
tare

— Vedeți, de îmbinarea corectă a fiecărei piese depinde calita
tea instalațiilor noastre de foraj, spune maistrul Vasile Spirea 
tinerilor Filip loan și Șerbu Gheorghe de la Uzinele 1 Mai din 

Ploiești.

se văd mărturiill» de netăgă
duit ale creșterii nivelului de 
trai. în toate orașele țării se 
construiesc locuințe și edificii 
social-culturale demne de fru
musețea și măreția epocii noa
stre.

înconjurat de grija părin
tească a partidului, tineretul 
se bucură de condiții minu
nate de muncă, de învățătură, 
de* afirmare a capacităților sa
le creatoare. Tineretul ia par
te activă la viața politică 
și obștească a țării; miile de 
fabrici utilate cu agregate mo
derne, nenumăratele șantiere, 
ogoarele brăzdate de zeci de 
mii de mașini agricole îi oferă 
cele mai largi posibilități de a 
munci. Socialismul a deschis 
larg porțile școlilor; peste 
3.100.000 de copii^și tineri,, ur
mează școlile de toate grade
le ; întregul învățămînt este 
gratuit. Nenumărate așezămin
te culturale și baze sportive 
stau la dispoziția tineretului 
pentru a-și petrece timpul li
ber în mod plăcut. și in
structiv.

Victoriile de însemnătate 
istorică, marile înfăptuiri care 
au schimbat din temelii viața 
patriei se datoresc muncii e- 
roicei clase muncitoare, a ță
rănimii și intelectualității, fap
tului că poporul nostru are în 
fruntea sa un conducător în
cercat și înțelept — Partidul 
Muncitoresc Romîn.

Cu prilejul aniversării a 40 
de ani de la crearea Uniunii 
Tineretului Comunist din Ro- 
mînia, gîndurile tineretului 
nostru se îndreaptă cu recu
noștință, dragoste și devo
tament către partidul co
muniștilor care, încă din 
primii ani ai existenței sale, 
a acordat o atenție deosebită 
organizării și mobilizării ti
nerei generații la lupta în
tregului popor muncitor pen
tru răsturnarea regimului bur- 
ghezo-moșieresc și înfăptui
rea revoluției socialiste.

La puțin timp după crearea 
sa, Partidul Comunist din Ro- 
mînia a făurit organizația 
comunistă de tineret, ajutor 
și rezervă a partidului. în 
zilele de 19-20 martie 1922 s-a 
ținut la București Conferința 
generală a tineretului din Ro- 
mînia unde au fost puse baze
le organizației marxist-leninis- 
te de tineret, 
s-a afiliat la

La 1 mai 1924, 
Internaționala

„Scînteia tineretului'
(Continuare in pag. a 3-a)

cînteia 
tineretului
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1
numeroase uzine, mine, schele petroliere 
raportează noi succese obținute în între
cerea pentru ridicarea producției și pro
ductivității muncii și îmbunătățirea cali
tății produselor.

a

Primirea de către tovarășul

Primul secretar al Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, președin
tele Consiliului de Stat
al Republicii Populare Ro
mine, tovarășul Gheorghe
Gheorghiu-Dej, a primit pe
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Uniunii So-

vietice la București, I. K. Je- 
galin, cu care a avut o convor
bire în legătură cu schimbul 
de păreri sovieto-american 
privind rezolvarea pașnică a 
problemei germane și a celor
lalte chestiuni legate de a- 
ceasta.

Cu toate forțele

Mai. 
tivul 
montară la prețul de cost în valoare de aproape 
500.000 de lei. In același timp, productivitatea mun
cii a crescut cu 4 la 
nificată.

sută față de sarcina pla-

în întrecerea pentru 
a realiza produse mai 
multe și de bună cali
tate, cele patru între

prinderi de încălțăminte din regiunea Banat 
au produs în plus față de sarcina de plan, 
aproximativ 3.500 de perechi de pantofi pen
tru bărbați, femei și copii.

Paralel cu creșterea producției de calitate 
superioară au fost obținute și importante 
economii de materii prime. Numai cu canti
tatea de piele și talpă economisită de colec
tivul Fabricii „Nikos Beloiannis“ printr-o 

cît mai atentă și rațională 
■■■ ștanțare, de la începutul anu

lui și pînă acum se pot con
fecționa circa 7.500 de perechi 
de pantofi.

Banat

(Agerpres)

la însămîntatul porumbului!
80 la sută

Sub îndrumarea organiza
țiilor de partid, colectiviștii 
din raionul Mizil muncesc zi 
de zi cu tot mai multă însu
flețire. Una dintre lucrările 
care se desfășoară într-un 
ritm viu este și însămînțarea 
porumbului. Propunîndu-și 
să obțină producții mari la 
această cultură, colectiviștii 
din raion acordă o deosebită 
atenție respectării regulilor 
agrotehnice. Pe întregul ra
ion, colectiviștii trebuie să 
însămînțeze 24.800 de hectare 
dintre care 5.500 sînt desti
nate „porumbului — 5.000* 
în condiții de neirigare.

Pînă la 23 aprilie multe 
din gospodăriile colective ca: 
Amaru, Vadu-Săpat, Limpe- 
ziș, Căldurușanu, Fulga de 
Jos și altele, au terminat în- 
sămînțatul porumbului îna
inte de termenul stabilit, în 
condiții optime. O serie de 
alte gospodării colective ca :

PE

din suprafața raionului
Baba Ana. Conduratu, Mizil, 
mai au mici suprafețe de în- 
sămînțat. Acest fapt a făcut 
ca pînă acum să fie însămîn
țată 80 la sută din întreaga 
suprafață planificată pentru 
porumbul boabe. Mecaniza
torii care au lucrat în gos
podăriile
acum pe tarlalele gospodă
riilor colective rămase mai în 
urmă.
alături 
tribuit

fruntașe lucrează

La aceste realizări, 
de vîrstnici, au con- 
din plin și tinerii co-

lectiviști. Sub îndrumarea or
ganizațiilor de partid, orga
nizațiile U.Ț.M. i-au mobili
zat pe tineri zilnic la lucru, 
au vegheat la calitatea 
crărilor făcute de 
popularizat metodele 
șilor. Acum ei pun 
ca întreaga suprafață 
rumb să fie însămînțată pînă 
la 27 aprilie — angajament 
al tuturor colectiviștilor din 
raion.

40.000 ha 
însămîntate în regiunea

Maramureș

Prin reducerea 
consumurilor 

specifice

lu- 
ei, au 
frunta- 
umărul 
de po-

N. BARBU

Mai mult de jumătate
în Oltenia s-au însămînfat cu 

porumb mai mult de jumătate 
din terenurile rezervate acestei 
culturi. O dată cu semănatul 
porumbului colectiviștii însămîn- 
fează între rînduri fasole. Supra
fața semănată 
de 3 ori mai 
trecut.

PRIMII

Sprijinifi de mecaniza
torii de la S.M.T. Ulmu- 
lef, colectiviștii din raio
nul Zimnicea, regiunea 
București, au terminat 
mărfi primii din regiune, 
semănatul porumbului, 
pe cele aproape 21.000 
de hectare 
pentru 
vară.

Acest 
zulfaful 
capacifăfi de

prevăzute 
această primă-

este re
întregii 

__i____ t lucru a
tractoarelor, mașinilor și 
atelajelor, organizării 
muncii în două schim
buri, la un important nu-

succes 
utilizării

în acest fel este 
decît anul

măr de tractoare, folosi
rii fiecărei 
lucru.

Folosind 
G.A.C. din 
și celelalte 
cole au intensificat 
sămînfările.

Pînă acum gospodăriile 
colective din regiunea 
București au semănat cu 
porumb peste 280.000 
de ha, reprezentînd a- 
proape 80 la sută din 
suprafața rezervată aces
tei

ore bune de

experiența 
acest raion, 
unități agri- 

în-

culturi.

(Agerpres)

In pagina a ll-a

• Concursul nostru or
ganizat în cinstea aniver
sării a 40 de ani de la 
crearea U.T.C. din Romî- 
nia

• Sport

In pagina a lll-a
• Solidari cu lupta tine

rei generații a lumii pen
tru coexistența pașnică, 
împotriva colonialismului.

Colectiviștii din raionul Tg. Jiu 
însămînfează intercalat :fasole și 
dovleci pe întreaga suprafață 

•cultivată , cu porumb, iar - cei ;din 
raioanele Vînju Mare, Calafat, 

• Segarcea și Corabia pe 75 la 
sută din terenurile destinate a- 
cestei culturi.’

in aceste zile, pe ogoarele gospodăriilor agri
cole colective din regiunea Maramureș se des
fășoară intr-un ritm intens lucrările de însămîn- 
țâre a porumbului. Numai în cursul zilei de 23 
aprilie au fost însămînțate cu porumb peste 
14.000 ha, depășindu-se cu peste 6.000 ha viteza 
medie zilnică planificată. Pînă astăzi s-au însă- 
mînțat în regiunea Maramureș aproape 80.000 
ha cu culturi de primăvară din care aproape 
40.000 ha cu porumb. Fruntași la însămînțări 
sînt colectiviștii fi mecanizatorii din raionul 
Lapuș, care au executat însămînțarea porumbu
lui în proporție de 60 la sută din suprafața 
planificată. Sînt mult avansate lucrările de însă- 
mînțare a porumbului și în raioanele Sighet, 
Oaș, Șomcuța Mare și comunele care aparțin 
de orașul Baia Mare. Alături de brigăzile de me
canizatori lucrează în medie zilnic cîte 20.000 
de atelaje proprietate obștească.

I E T E N I
de pînă acum au obținut nu
mai note de zece.

Crescuți în mijlocul munci
torilor mineri, cei doi stu- 
denți au îndrăgit mineritul. 
Doresc să se întoarcă în mine 
ca ingineri. Ca să facă față 
tehnicii noi, cei doi prieteni 
învață cu sîrguință. Deviza 
lor este „nici o notă sub 
zece".

NICOLAE ALDEA
student

Cîteva „ture’ 
mecanizatorii 
la S.M.T. 
vor termina 
sămînțatul 
rumbului pe 
te cele 125 hec
tare ale gapo- 
dăriei coledive 
Sălcufa, regiinea 

București

Foto: I. CUCU

(Agerpres) V. MOINEAGU

E « ev

la țesătorie au 
economisirea a 

ceea ce va per-

de materii, materiale, piese de 
schimb a constituit subiectul 
unor ample dezbateri în nume
roase consfătuiri de produc
ția și adunări generale U.T.M. 
Participarea largă a tineretu
lui la dezbaterea acestei pro
bleme, alături de întregul co
lectiv al uzinei, propunerile 
prețioase făcute pe această li
nie, au permis tinerilor folo
sirea mai deplină a rezerve
lor interne în fiecare sector de 
activitate.

Că tineretul din fabrică și-a 
însușit conținutul propriilor 
sale hotărîri dînd viață măsu
rilor preconizate, ne-o dove
desc rezultatele obținute de 
uzină în primele luni ale a- 
nului, rezultate la care și-a a- 
dus din plin contribuția. Ast
fel la sectorul filatură, redu- 
cîndu-se consumul specific 
planificat, s-a reușit ca în pri
mul trimestru al anului să se 
economisească 3.753 kg bum
bac puf cantitate din care se 
pot obține suplimentar circa 
3.530 kg fire.

Tinerii de 
contribuit la 
3.357 kg fire 
mite uzinei să obțină un plus 
de peste 19.000 m.p. țesături.

VASILE BARAC

runtaș în întrecere !
titlu de mare cinste pe care 
fiecare utemist, fiecare tinăr 

muncitor se străduiește să-l obțină 
în întrecerea socialistă. In întîmpi- 
narea zilei de 1 Mai, numeroși tineri, 
datorită rezultatelor obținute în 
muncă au primit acest înalt titlu. 
Printre aceștia este și utemistul Ion 
Stoica de la Rafinăria Ploiești. De la 
începutul anului și pînă acum el 
a realizat economii de materiale în 
valoare de peste 2.000 lei. Dar nu 
numai prin grija deosebită pentru 
gospodărirea materiei prime se evi
dențiază utemistul Stoica. Rapidita
tea ca și calitatea ireproșabilă a re
parațiilor executate de el l-au făcut 
cunoscut și apreciat în întreaga ra
finărie .fotografia nr. 1).

S-a urcat pe tractor abia de un an. 
Și totuși utemistul Ștefan Cristea de 
la S.M.T1. Comișani, regiunea Plo
iești, stiupînește tractorul ca un ade
vărat „xls”. Pe tarlalele gospodăriei 
colective, din Luceni, raionul Tîrgo- 
viște; el a executat în această primă
vară numai lucrări de bună calitate. 
Tovarășii lui de muncă, colectiviștii,

îi apreciază aceste calități, 
țuiesc rîvna cu care își îndeplinește 
fiecare angajament luat (fotografia 
nr. 2).

Elisabeta Fota este una dintre 
muncitoarele care se bucură de a- 
precierea și stima întregului colectiv 
de la Fabrica de mobilă curbată din 
cadrul Complexului de industrializare 
a lemnului din Tg. Jiu. în între
cerea ce se desfășoară în cinstea zilei 
de 1 Mai, ea nu a dat nici un rebut, 
obține numai produse de calitate 
superioară, realizînd totodată impor
tante economii de materiale (foto
grafia nr. 3).

Lucrează atent, cu ochii țintă la 
piesa care prinde tot mai mult con
tururile dorite. Șlefuirea cuzineților 
pentru motoare cere o bună califi
care profesională, îndemînare, grijă, 
pentru îmbunătățirea calității. Și 
tînărul strungar Constantin Bădi- 
ceanu de la Uzina metalurgică Po- 
iana-Cîmpina întrunește aceste cali
tăți. Pe primele două decade ale 
lunii aprilie el și-a depășit sarcinile 
de plan cu 40 la sută (fotografia 
nr. 4).



Sortimente noi 
de sticlărie

La Fabrica de sticlărie din 
Turda au fost puse în fabri
cație, peste 40 de sortimente noi 
de sticlărie, care s-au bucurat 
de aprecierea 'unanimă a vizi
tatorilor celui de-al IlI-lea Pa
vilion de mostre, organizat anul 
trecut în Capitală. Gospodinele 
vor avea la îndemînă noi servi
cii de apă și lichior realizate în 
culori și modele diferite. De a- 
semenea, a fost realizat un mo
del nou de pahar pentru înghe
țată, precum și o bogată gamă 
de căni pentru apă. Nu au fost 
uitați nici amatorii de turism 
și excursii. Pentru ei a fost fa
bricat un nou tip de sticlă pen
tru termos de diverse capaci
tăți, mult mai rezistente.

Instructoarea 
de detașament

GHEORGHE BERCEA 
sticlar

S-a oprit ușor. A privit fe
țele concentrate ale pionieri
lor care o urmăreau atenți. 
Așteptau de la ea să le spu
nă ca de obicei lucruri noi, 
interesante.

Emilia Pop e studentă în 
anul III al Facultății de filo
logie din Cluj și instructoare 
de pionieri. Iubește mult a- 
ceastă muncă. Acum, în clasa 
a Vil-a A de la școala ele
mentară nr. 13 Cluj, unde 
e instructoare, are loc aduna
rea detașamentului. Stăm în 
ultima bancă. O cunoaștem pe 
Emilia de la facultate, unde 
este fruntașă la învățătură. 
La adunările generale U.T.M., 
la invățâmîntul politic ia în
totdeauna cuvintul. Vocea ei 
avea de această dată un alt 
timbru, adecvat elevilor căro
ra le vorbea.

tin interesant concurs
la 

mi
Pentru o mai bună cunoaștere a normelor de protecția muncii 

lucrările miniere și instalații, comitetul sindical de la exploatarea 
nieră Vulcan, în colaborare cu conducerea sectorului de aeraj și pro
tecția muncii au organizat zilele trecute în cadrul clubului muncito
resc Vulcan, un concurs pe tema : „Cine cunoaște normele de tehnica 
securității, cîșiigă”. Cu acest prilej și-au dat concursul peste 30 de 
muncitori, tehnicieni, ingineti, de la serviciul aeraj al minei.

Răspunsurile ce au fost date au relevat buna pregătire a coneuren- 
filor în cunoașterea și aplicarea în practică a normelor de tehnica 
securității. Astfel primele 3 locuri au fost cîștigate de Blăjeanu Virgil, 
șef echipă aeraj — Naghy Andrei, șef echipa aeraj și He-rța loan, 
măsurător de gaze, Au mai fost acordate, de asemenea, și mențiuni. 
Cîștigătorii concursului au fost premiați cu diferite cărți tehnice de 
specialitate.

Înainte de a veni la facul
tate a fost instructoare supe
rioară de pionieri la Școala 
„Simion Bărnuțiu" din Zălau. 
A îndrăgit mult această mun
că. De aceea, din primul an 
de facultate a cerut comitetu
lui U.T.M. să i se dea un de
tașament de pionieri de la o 
școală, de care să se ocupe. 
Avea mult de învățat, dar or- 
ganizîndU'Și bine studiul, îi 
răminea timp și pentru a în
druma activitatea pionierilor.

Adunarea de detașament a 
luat sfirșit, dar pionierii nu 
au plecat. Au înconjurat masa 
la care stă instructoarea. Șirul 
întrebărilor, discuțiilor nu se 
mai termină. Pionierii sînt 
dc-mici să cunoască cît mai 
multe lucruri din toate dome
niile de activitate.

Nu rare sinț cazurile cind 
Emilia Pop este întrebată des
pre realizările oamenilor mun
cii din uzine, din gospodării
le colective, uneori i se cer 
sfaturi în legătură cu profe
sia pe care să o aleagă etc,

Instructoarea le vorbește 
frumos, pe înțelesul lor. Seara, 
târziu, se îndreaptă spre facul
tate. Pe fața ei se citește zim- 
betul omului fericit, mulțumit 
de munca sa.

ALBESCU DUMITRU
student

LAURA GHERGHEL 
DOINA MACOVEI 

studente

Izvor de învățăminte
Brigada artistică de agitație a 

Casei raionale de cultură din 
Hîrșova a prezentat peste 30 de 
spectacole în comunele și sa
tele din raion, 15 în alte ra
ioane ale regiunii, în afara celor 
prezentate în localitate.

Seri de-a rîndul membrii ace
stei brigăzi stau aplecați deasu
pra textelor, îmbrăcînd într-o 
formă artistică probleme lega
te de activitatea practică a co
lectiviștilor.

Ultimul text al brigăzii, intitu
lat : „PE DRUMUL BELȘUGULUI" 
ce are ca temă obținerea unei 
Droducfii de 5.000 kg porumb 
soabe la ha în cultură neirigafă, 
îndeamnă pe colectiviști la o 
participare activă pentru aplica
rea măsuriloț agrotehnice 
sare obținerii unor recolte 
gate.

Interesant și nou în actualul 
text este includerea unui con
curs „Azi, cîștigă cine știe", 
precum și a unui personaj nega
tiv care nu a înțeles cum poa
te fi sporită producția de po
rumb. Acesta, și odată cu el și 
spectatorii, află cum trebuie pre
gătit științific terenul în vederea 
însămînțării cu porumb, care sînt 
lucrările ce se fac pentru ob
ținerea unei asemenea producții,

cîte prașile manuale și mecanice 
trebuie efectuate etc.

Vorbind despre brigadă nu 
putem să nu amintim despre 
membrii ei, Sin Tudorache și 
Simineanu Silvia, care activează 
de la întemeierea acestei brigăzi, 
despre Cornel Letca, Lucica Po- 
lizu, $o|ii Ștefan și Calipsa Cos- 
tache, Antonescu Rodica și alții 
care prin felul lor de a munci, 
antrenează, mobilizează specta
torii în lupta pentru obținerea de

După numai un an de acti
vitate, colectiviștii din comu
na Slobozia, raionul Giurgiu, 
au obținut venituri însemnate 
prin dezvoltarea continuă a 
sectorului legumicol. Situată 
în apropierea orașului Giur
giu, această gospodărie colec
tivă are mari posibilități de 
valorificare a legumelor. De 
aceea, colectiviștii au luat ho- 
tărîrea, ca în acest an să spo- 
rească suprafața cultivată cu 
legume și zarzavaturi, de la 
25 de hectare la 50 de hectare. 
Din această suprafață, jumă
tate; va fi irigată. Pentru cul
tivarea de legume timpurii 
ca: roșii, ardei, vinete, ceapă, 
conopidă, mazăre și altele a 
fost rezervată suprafața de 
10 hectare. Numai de pe urma 
acestor culturi brigada de le
gumicultori va obține un ve
nit de aproape 20.000 de lei 
la hectar.

Pe scurtȘA DAI

Pionieri de la cercul de ae- 
romodele al Casei pionieri
lor din Brașov pregătindu-se 
pentru concursul de aero- 

modelism.
Foto ; N. STELORIAN

La cercul 
de astronomie

în pro-

uitat nici ap 
Pușcașu, d 

da cultură,
Costea Sever

rezultate tot mai bune 
ducția agricolă.

Nu trebuie 
adus de Taisia 
toarea Casei 
Vlad Geo și
elaborarea textelor și a muzicii 
care, alături de membrii brizăzii 
artistice de agitație, contribuie la 
buna reușită a programelor ar
tistice.

GHINEA COTOROBA1 
funcționar

Zilnic ai să întîlnești la Ob
servatorul Astronomic din 
Cluj un număr mare de 

elevi. Alături de specialiști, în 
cadrul cercului de astronomie care 
a luat ființă cu un an în urmă, ei 
efectuează diferite observații asu
pra corpurilor cerești.

în cadrul activității teoretice a 
cercului s-au prezentat expuneri 
ca : „Soarele și observarea lui", 
referai ținut de Marin luliu de la 
Școala medie „Gh. Barifiu", „Ob
servarea sateliților** ținut de Chiș 
Dorin de la Școala medie „E. Ra- 
covifă", „Importanța fotografiei în 
astronomie", ținut de Moldovan 
Anton de la Școala medie „Gh. 
Barifiu" precum și alte referate 
despre „Gnomonul și întrebuința
rea lui**, „Observarea pămîntului 
de către

Pentru _________
practice, în primele ședințe ale 
cercului, 
paratajul precum și mînuirea lui. 
Cu ajutorul lunetelor ecuatoriale, 
elevii au observat diferite corpuri 
cerești ca : Luna, planetele Venus 
Marte, Jupiter, Saturn, precum și 
altele.

Tot în cadrul activității practice, 
utemistul Marin luliu a făcut 
servafii asupra petelor solare.

cosmonaufi" etc 
îndrumarea activității

elevilor li s-a descris a-

ob-

SONIA HERMAN 
ANTON MOLDOVAN

De multă vreme n-au trăit 
iubitorii de fotbal asemenea 
momente de entuziasm, ca în 
după amiaza de ieri !

Cind fundașul Pall a deschis 
seria golurilor, in al 55-lea mi
nut din repriza secundă, toți 
cei prezenți pe stadion au avut 
sentimentul că, însfîrșit, soa
rele victoriei ne zimbește și 
nouă ! Un zimbet de o gene
rozitate reconfortantă du/pă 200 
de minute de „suferință"... 
Pentru că, să nu uităm, pină 
în clipa aceea, liderii primei 
serii erau belgienii, învingă
tori la limită asupra portughe
zilor, în deschidere. Cu atît 
mai mare și mai îndreptățită 
a. fost satisfacția noastră, cu 
cît primul punct — ca și cele 
ulterioare -r n-a „căzut" în 
mod întâmplător, ci ca urmare 
a unei dominări autoritare, a 
unui asalt infernal asupra por
ții lui Mayer. Presiunea ata
cului nostru, susținut de linia 
de mijloc și, după cum am vă
zut, chiar de fundași — a fost 
atât de intensă, incit la un mo
ment dat, în faza care a prece
dat deschiderea scorului, unul 
din apărătorii echipei adverse 
a șutat cu sete spre... propria-i 
plasă ! Numai plonjonul dispe
rat al portarului a evitat auto
golul, care ar fi reeditat a- 
proape identic pe cel al lui 
Zbîrcea, petrecut cu 24 de ore 
mai devreme în meciul Dina
mo — Steagul Roșu pe același 
teren și — culmea — la aaeeași 
poartă!

In aceste condiții, gotul a 
dat aripi juniorilor noștri, de
bitori publicului după prima 
repriză. Departe de c incerca 
să conserve avantajul minimal 
r- ceea ce le-ar fi asigurat to
tuși, calificarea — ei au sporit

de Dan Dețiiu
----

ritmul de joc și, eliberați de 
povara psihologică, au demon
strat că formează o echipă pe 
deplin îndreptățită să aspire la 
ciftigarea turneului.

Aici se impun cîteva consi
derații, eu un caracter mai 
general — pentru a incerca să 
clarificăm o situație destul de 
simplă, în fond, dar nu tocmai 
lesne de înțeles.

Vorbeam de „povara psiho
logică".

Urmărind formația noastră 
încă din perioada de pregătire, 
la antrenamente și in meciuri 
de verificare — mi-am permis 
să afirm, cu toată răspunderea, 
că avem un „unsprezece" ca
pabil de rezultate prestigioase 
in compania celor mai valoroși 
adversari. Făcind această a- 
preciere am ignorat, poate un 
singur factor: maturitatea. 
Oricum, e vorba de juniori...

Se știe cum a decurs prima 
partidă. Faimosul gol al lui 
Beurlet a însemnat, pentru 
băieții antrenați de Olah și 
Dumitrescu — cărora, nota 
bene, sorții le rezervaseră cea 
mai dificilă serie — echivalen
tul unui pumn năpraznic pri
mit de un boxer după intiiul 
„gong". Echipa a fost „grogy" 
— și nu și-a revenit decit cu 
mare greutate în final. Efec
tele acestei situații s-au resim
țit fi is jocul cu Portugalia, 
cind băieții noftri s-au lansai 
intr-o ofensivă aproape conti
nuă Insă ineficace, datorită — 
in primul rind — nervozității. 
De fapt, 
încă sub

echipa se mai afla 
efectul handicapului

R E Z U
de-a _15-a ediții a

In laboratorul de 
chimie din cadrul

Fotografie primită

radio-eJeehomeă, tn fața apera telor, studenții anului II al Facultății de fizică- 
ln:tr*utv _ ped»gog:c de trei ani din lași, își completează cunoștințele predate 

la orele de curș.
î.r cadrul coeeyrstAui de la N. ANGELESCU, membru al cercului foto al insti

tutului).

In sprijinul agriculturii

L

moral, jucătorii suportau încă 
povara loviturii inițiale. Abia 
ieri, în acea formidabilă repri
ză secundă, ei au reușit, cu 
prețul unui efort pentru care 
nici o laudă nu 
exagerată, să se elibereze de 
complexe, să fie — însfîrșit — 
ei înșiși!

Rezultatul ? De fapt — rezul
tatele :

Primo — 
semifinală, 
principale, 
răsunătoare asupra unuia din 
principalii compețitori.

Secundo — echipa și-a reve
nit, putem zice complet, cîști- 
gînd odată cu meciul de ieri, 
inimile — mult încercate! — 
ale zecilor de mii de suporteri.

Terțio — intrăm în partidele 
decisive cu un moral ridicat (a 
nu se confunda, pentru nimic 
în lume, cu îngîmfare, auto- 
mulțumire etc.!!) și, fapt ho 
tărîtor, cu o formație care și-a 
găsit cadența.

Evident — asta-i foarte mult, 
dar nu e încă totul.

Băieți — mă adresez din nou 
vouă, așa, ca între prieteni 
vechi... Ați văzut reacția tri
bunelor, ați trăit, mai intens 
de cît oricine, acele clipe neui
tate în care publicul v-a ova
ționat purtindu-vă pe brațe, 
spre vestiar... Ați zărit lacrimi 
de bucurie pe fețele oamenilor 
și torțe improvizate din ziare 
și coifuri de hîrtie strălucind 
in amurgul care cădea pe sta
dionul 23 August...

Depinde, in primul rind, de 
voi ca toate acestea să le trăim 
împreună, amplificate, 
nică după amiază, 
loc...

Sînt sigur că așa

T A T E

mi se pare

ne-am calificat în 
în fruntea grupei 
printr-o victorie

dumi- 
in același

va fi I

PAUL ISAR
profesor

princip*!.le mltnri, studierea 
roadițlilar existente în regiunea 
Bănit. pentru obținerea unor 
recolte aaari de crin, porumb 
<i floarea-aoarelni. sporirea fer
tilității solului, eretterea pro
ducției animalirre-

Disitre lucrările prezentate 
amintim : „Perapeetivele dezvol
tării agriculturii socialiste in 
regiunea Banat a căile do 
realiaare ala acestora-, „Apllea-

re* îngrătămiotelar 1* porumbul 
dublu hibrid, cultivat pa un 
cernoziom degradat, de Ia Cebaa 
raionul Deta”, „Contribuții la 
metodica hibridării (lorii-loa- 
relui", „Comportarea vacilor din 
rasa „Bălțată" rominească de la 
G.A.S. Aradul Nou în procesul 
d. reproducție" ți altele.

ION MEOOIA
student

Plecarea unei 
delegații a Ministerului 

învățămîntului 
ți Culturii în Cuba

în cadrul programului de 
schimburi în domeniul educa
ției, științei și culturii între 
R. P. Romînă și Republica 
Cuba, marți dimineața a ple
cat spre Cuba o delegație a 
Ministerului învățămîntului și 
Culturii, condusă de Aurel 
Pop, director general adjunct 
al direcției generale a învă
țămîntului superior. Din de
legație fac parte prof. ing. C. 
Dinculescu, rectorul Institu
tului politehnic din București, } 
prof. dr. Theodor Ilea, șeful 
catedrei de sănătate publică 
și istoria medicinii de la In
stitutul de medicină și farma
cie, și C. Duhăneanu, lector la 
Universitatea din București.

(Agerpres)

• Cea de-a treia cursă de veri
ficare a cicliștilor romîni și ceho« 
slovaci care se pregătesc în ve
derea „Cursei Păcii” s-a disputat 
ieri pe traseul Praga—Litvinov 
(130 km). întrecerea a fost domi
nată de alergătorii romîni. La 
sprintul final a învins Gabriel 
Moiceanu, urmat de Simion Ari
ton, Schlejbal din echipa ceho
slovacă, C. Dumitrescu, Gh. Ră- 
dulescu, Zanoni, Ziegler, Cosma și 
Șelaru, toți cronometrați cu tim
pul de 31121’36”.

Q Turneul internațional de șah 
de la Moscova s-a încheiat cu doi 
cîștigători: marii maeștri sovie
tici Iuri Averbach și Evgheni Va- 
siukov, care au totalizat cîte 10 
puncte fiecare din 15 posibile. în 
ultima rundă, Averbach l-a în
vins pe Vasiukov. Cîte 9 puncte 
au realizat Barcza, Bronștein, Li- 
lienthal și Șamkovici.

O Ultima competiție de hochei 
pe gheață a sezonului s-a terminat 
Ia Kiev, cu victoria echipei Di
namo Moscova, care a făcut joc 
egal : 4—4 cu Ruda Hvezda
Brno, ocupînd locul întîi, datorită 
unui golaveraj mai bun.

® în cuplajul internațional de 
fotbal de la Nep Stadion, echipa 
Ujpest Budapesta a învins cu sco
rul de 2—1 (1—0) pe Rapid Vie- 
na, iar Ferencvaros a întrecut cu 
3—2 (1—0) pe F. C. Austria.

Turneul internațional de 
fotbal de la Bruges a fost ciștigat 
de echipa Lokomotiv Sofia. In fi
nală, fotbaliștii bulgari au termi
nat U egalitate; 1—1 cu F. G 
Admira, ocupînd primul loc dato
rită golaverajului superior.

(Agerpres)

ri 
t

Jft L L i & n u. L

S-au încheiat preliminariile celei ______ ... _
turneului de fotbal’ pentru juniori - U.E.F.A. Pe stadioanele 
din București, Ploiești, Constanța, Brașov și Cluj zeci de mii 
de spectatori au asistat ieri la meciurile decisive care tre
buiau să desemneze echipele semifinaliste.

IN CAPITALĂ, pe stadionul „23 August", publicul 
bucureștean a salutat cu satisfacție nu numai victoria clară 
a echipei noastre ci și maniera cu care ea a fost realizată. 
După două meciuri egale juniorii noștri au reușit să-și eta
leze din plin calitățile și să învingă cu scorul de 3-0 selec
ționata R. F. Germane.

GRUPA A (București) : Belgia — Portugalia 1-0 (1-0). 
R. P. ROMlNĂ — R. F. GERMANĂ 3-0 (0-0).

GRUPEI A
(5 — 2). 
(4 — 3). 
(1 — 2). 
(2 — 5).

3. — Bulgaria
4. — Anglia

3 puncte (1 — 1).
1 punct (0 — 8).

GRUPA C (Constanța) Turcia — Spania 1-0 (0-0). 
R. P. Ungară — Franța 1-0 (1-0)

CLASAMENTUL FINAL AL
— Turcia
— R. P. Ungară
— Spania
— Franța

1. 
2.
3.
4.

puncte 
puncte 
puncte 
punct
— Austria 4-1 (1-1).

GRUPEI C:
(4 — 0). 
(1 — 1).
(1 — 2). 
(1 — 4).

L FINAL AL
4 puncte
4 puncte
2 puncte
2 puncte

H. P. F. Iugoslavia — Olanda 0-1.

Germene telvează in ultimi ins-

Foio: V. RANGA

1. 
2. —
3.

4 puncte (7 — 1).
2 puncte (2 — 4).
0 puncte (2 — 6).

Grecia 0-0.

6
3
2 
1

GRUPA D (Brașov): Italia
CLASAMENTUL FINAL AL GRUPEI D (BRAȘOV)

— Italia
R. P. Polonă

— Austria
GRUPA E (Cluj)! R. S. Cehoslovacă
R. D. Germani — U.R.S.S. 4-1 (3-1).

CLASAMENTUL FINAL AL GRUPEI E
R. S. Cehoslovacă 5 puncte
R. D. Germană 4 puncte
U.R.S.S. 2 puncte
Grecia 1 punct

(5 — 2). 
(8 — 6). 
(5 — 7). 
(3 — 6).

n ultima vreme, 
pe ecranele bucu. 
reșlene rulează cu 
succes un film cla
sic al cinemato
grafiei franceze — 
„Milionul- lui Re

ne Clair. Reluarea aceasta nu 
poate decit să bucure pe iu
bitorii artei filmului de la noi, 
dornici să cunoască mai bine 
activitatea marelui regizor 
progresist. Intr-adevăr, o ac
tivitate prodigioasă de peste 
40 de ani de creație cinema
tografică, peste 25 de filme de 
certă valoare artistici dintre 
care unele, după cum o atestă 
și „Milionul*, nu pot lipsi din 
■nici o antologie a filmului.

Ceea ce reține îndeosebi a- 
tenția la cercetarea cit de su
mară a operei lui Rene Clair 
este faptul că regizorul acor
dă întotdeauna o atenție deo
sebită conținutului filmelor 
sale, ceea ce nu-l împiedică, 
bineînțeles, să fie unul dintre 
renumiții măiestriei deșăvirfi- 
te a formei in arta filmului 
Scriindu-și de obicei el însuși 
scenariile (ea șt marele său 
prieten — Charlie Chaplin), 
Clair pune la baza filmelor 
sale întotdeauna idei morale 
de preț, idei care scot în evi
dență bogăția morală a omu
lui simplu din popor, care a-

eoperd de ridicol pe pocentcțu 
banului din societatea capiu- 
listă. Să ne ajninzim ax ss 
„Frumusețec diavolului* ai • 
pus la zidul infamie: pe tnnq 
nații oare vor sd foioaeaseă 
știința impotriea viețn popoa
relor, că ia -Iria inzănapist 
miine' a iroatast presa corup
tă americani și lumea pcaps- 
ferilor (tema pe care a -eiuct-e 
și in „Porte dea Lflas*t aă in 
„Tot aurul dta lame- c seri- 
rixat cupiditatea ^teeriștBer 
capitaliști. Ca na fir roșa tre
ce insă prin creația ta ideta 
nevoii de puritate moraăd a •- 
mulul adevărat, a luptei pn- 
fru cucerirea fi păstrarea ace
stei purități. Iotă deci ideea 
pe care o vom intilai F sa 
.Jdifioaul* după cum am H- 
tflnit-o in „Sub acoperișurile 
Parisului* sau ia JăarOe ma
nevre-.

„Milionul* este povestea 
unui pictor pe at de tinăr pe 
atit de sărac, ua tiadr care a- 
leargi după aa bilet da lote
rie pierdut ca l-ar putea scoa
te din mizerie. Dta această 
goană după loe, sinărul iese 
îmbogățit nu numai !a propriu

el 
in- aurul dia iume* Rene Ciair 

ridicularizeozd presa și tele- 
viziunea oapttalistă, am citii 
aceste rindun ale marelui re- 
giaor: „Filat, filmul in culori, 
filmai sonor, filmul in relief, 
tefietririuaec — iotă mijloace 
noi de expresie pe care ai le 
afară ftHufu. $i vor mai aport 
și altele. Lupta de-abia începe 
intre industrie și spiritul de 
creație artistică. Industriașii 
vor să te aservească in scopul 
de a păși not surse de bene
ficii*. Intr-adevdr. ca fi indus
triașul din „Tot aurul din lu
ate*, care voia să capteze izvo
rul timiduitor in scopuri de 
speculă, mapnații burghezi vor 
să aservească arta scopurilor 
lor de imbopățire și propagan
dă. Rene Cterr face parte din
tre artiștii propresiști cure se 
spun acestor manevre. Și pe 
deasupra limiitior inerente 
creației sate (care se observă și 
ia jfilional*), opera sa este 
dedicată poporului, omului 
simplu. Iată de ce și publicul 
nostru primește eu căldură fil
mele tale

B. DLMnSMCt



In întîmpinarea „Zilei tineretului" 
aniversării U. T. C.și a

(Urmare din pag l-a)
Comunistă a Tineretului, adop
tând denumirea de Uniunea Ti
neretului Comunist din Romî
nia (U.T.C.).

Uniunea Tineretului Comu
nist, condusă și îndrumată în
deaproape de partid, în con
dițiile cruntei terori dezlăn
țuite de regimul burghezo-mo- 
șieresc împotriva mișcării 
muncitorești, a ținut sus stea
gul luptei revoluționare, mobi- 
lizînd masele tineretului din 
orașe și sate la lupta clasei 
muncitoare.

Credincioși idealurilor nobi
le cărora le-au închinat via
ța, uteciștii au înscris neuita
te pagini de eroism în tradi
țiile de luptă ale tineretului 
nostru. Faptele care păstrea
ză în amintirea tinerei gene
rații chipurile luminoase ale 
uteciștilor au izvorît din- 
tr-o fierbinte dragoste 
patrie, din încrederea nestră
mutată în triumful cauzei so
cialismului și comunismului, 
din credința comunistă în mă
reția zilelor d® libertate și de 
viață nouă ce urmau să vină 
— zile pe care noi avem feri
cirea să le trăim.

Datorită luptei sale dîrze, a- 
Vîntate, desfășurată atît în 
anii ilegalității cît și după ?- 
liberarea țării, U.T.C. și-a cîș- 
tigat dragostea tineretului, 
prețuirea clasei muncitoare, a 
poporului nostru. Partidul a 
apreciat că „n-a fost luptă mai 
importantă a proletariatului, 
condusă de partid, la care 
U.T.C. să nu fi participat în 
mod activ, ca un prețios aju
tor1.

încredințînd Uniunii Tine
retului Muncitor steagul glo
rios al Uniunii Tineretului Co
munist, partidul i-a cerut să-1 
poarte cu cinste mai departe, 
în lupta pentru construirea so
cialismului. Sub conducerea 
partidului, Uniunea Tineretu
lui Muncitor a devenit o pu
ternică organizație politică de 
masă care cuprinde în rîndu
rile ei peste 2.100.000 de tineri. 
Uniunea Tineretului Munci
tor desfășoară o multilate
rală activitate de mobilizare 
a tineretului la lupta poporu
lui nostru pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste.

Partidul Muncitoresc Romîn 
dă o înaltă apreciere muncii 
tineretului patriei noastre. La 
cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R.. tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a spus : „Ală
turi de întregul popor munci
tor, minunatul tineret al pa-

de

triei noastre, muncind in pro
ducție și învățînd în școli și 
institute, participă cu entuzi
asm la lupta pentru dezvolta
rea economiei și culturii, a- 
ducînd o contribuție de preț 
la obținerea tuturor victorii
lor noastre".

Sărbătorirea a 40 de ani de 
la înființarea Uniunii Tinere
tului Comunist și a „Zilei Ti
neretului din Republica Popu
lară Romînă" constituie pentru 
întregul tineret un prilej de 
a-și spori aportul ia înfăptu
irea mărețului program adop
tat de Congresul al III-lea al 
P.M.R.

Tineretul din uzine și de pe 
șantiere este chemat să parti
cipe activ la întrecerea socia
listă, să contribuie și mai mult 
la îndeplinirea și depășirea 
planului de stat pe anul 1962, 
la creșterea producției și pro
ductivității muncii, la reduce
rea prețului de cost al produ
selor, la îmbunătățirea calită
ții acestora.

Datoria fiecărui tînăr de pe 
ogoare este să-și închine toate 
puterile sale luptei pentru 
creșterea producției agricole, 
pentru întărirea economi co-or
ganizatorică a gospodăriilor 
colective, pentru însușirea te
meinică a cunoștințelor din do
meniul agronomiei și zooteh
niei.

Actuala etapă a construc
ției socialiste, perspective
le de viitor cer tineretului stu
dios să-și însușească temeinice 
cunoștințe teoretice și prac
tice pentru a deveni muncitori, 
tehnicieni, intelectuali capa
bili să aducă o contribuție în
semnată la dezvoltarea econo
miei și culturii patriei noastre. 
Expresia conștiinței patriotice 
a absolvenților este înaltul ni
vel al pregătirii profesionale, 
hotărîrea lor de a munci 
acolo unde patria are mai 
multă nevoie de cunoștințele 
acumulate în anii de studiu.

Pretutindeni, în orice loc 
de muncă s-ar afla, tinerii au 
îndatorirea patriotică de a 
participa cu și mai mult elan 
la acțiunile de înfrumusețarea 
orașelor și satelor patriei, co
lectarea fierului vechi, reda
rea de noi terenuri agricul
turii etc.

Congresul al III-lea al parti
dului a arătat că în noua etapă 
de dezvoltare a tării noastre 
sporesc foarte mult rolul și 
însemnătatea activității ideo
logice, a muncii politico-edu
cative pentru dezvoltarea con-

(Agerpres)

științei socialiste a oamenilor 
muncii, pentru formarea omu
lui nou, înaintat, al societății 
socialiste. O îndatorire de că
petenie a fiecărui utemist și 
tînăr este să-și însușească în
vățătura marxist-leninistă, în 
strînsă legătură cu practica 
desăvîrșirii construcției socia
liste în patria noastră, să-și 
formeze o concepție înaintată, 
comunistă despre muncă și 
viață. Dragostea și devotamen
tul nețărmurit pentru cauza 
socialismului și comunismului 
— cauza întregului popor — 
pentru Partidul Muncitoresc 
Romîn, dragostea fierbinte 
pentru patria noastră, senti
mentul înaltei răspunderi fața 
de proprietatea socialistă, dra
gostea și respectul față de 
muncă — sînt trăsături care 
caracterizează tineretul nos
tru și pentru a căror dezvol
tare sînt chemate să militeze 
necontenit organizațiile U.T.M.

Educat de partid în spiritul 
sentimentelor nobile ale inter
naționalismului proletar, tine
retul patriei noastre își aduce 
contribuția la întărirea prie
teniei tinerilor din întreaga 
lume pentru pace și progres.

In vara acestui an, pentru 
a opta oară, tineretul din în
treaga lume își va trimite so
lii la tradiționala manifestare 
pentru pace și prietenie a ti
nerei generații — Festivalul 
Mondial al Tineretului și Stu
denților, care va avea Ioc la 
Helsinki. Delegații noștri vor 
duce la această mare intîlni- 
re a tinereții mesajul de pace 
al tineretului romîn.

Uniunea Tineretului Munci
tor continuă glorioasele tradi
ții ale Uniunii Tineretului Co
munist luptind pentru victoria 
socialismului și comunismului 
în patria noastră. Conducerea 
de către partid este principiul 
fundamental ai existentei fi 
întregii activități a U.T.M. 
Este o mare fericire pentru 
tineretul patriei noastre că 
trăiește și muncește într-o 
țară socialistă, înfloritoare, că 
este condus de un partid în
cercat și călit în luptă — Parti
dul Muncitoresc Romîn — 
inima fierbinte și conștiința 
poporului, înțelepciunea și vo
ința sa colectivă.

întregul tineret al patriei 
noastre intîmpină cea de a 
40-a aniversare a creării Uni
unii Tineretului Comunist și 
„Ziua Tineretului din R.PJL“ 
intensificindu-și munca in pro
ducție. învățătură și activi
tatea obștească. Aniversarea 
Uniunii Tineretului Comunist 
constituie pentru utemiști, 
pentru toți tinerii țării noas
tre. un prilej de înnoire a ho- 
tărîrii lor ferme de a nu-și 
precupeți nici un efort în 
lupta pentru înfăptuirea poli
ticii Partidului Muncitoresc 
Romîn, pentru victoria nobilei 
cauze a socialismului și comu
nismului în Republica Popu
lară Romînă.

---- ©— 
INFORMAȚIE

Marți au continuat lucrările 
celei de-a 12-a sesiuni a Co
mitetului administrativ al U- 
niunii internaționale a sindi
catelor muncitorilor din in
dustriile chimică, petrolieră și 
similare (departament profe
sional al F.S.M.).

In continuarea discuțiilor 
pe marginea rapoartelor, pre
zentate în cursul zilei de du
minică, au luat cuvîntul: 
Anni Sindermann (R. D. Ger
mană), Roger Crepeaux (Fran
ța) și Ion Istrate (R. P. Ro
mînă).

In întîmpinarea Adunării
reprezentanților mișcării pentru pace 

din R. P. Romînă
In sala căminului cultural 

din Bozovici a avut loc o a- 
dunare organizată de Comi
tetul raional 
pace. Prof, 
de la Școala 
viei a făcut 
pra situației 
tionale. subliniind însemnă
tatea viitorului Congres Mon
dial pentru dezarmare gene
rală și paee de lă Moscova. 
Numeroji participanți la adu
nare, colectiviști, crescători 
de animale și pomicultori, 
cadre didactice, medici, care 
au luat cuvintui, și-au expri
mat 
față

de luptă pentru 
David Blidaru 

medie din Bozo- 
o expunere asu- 
actuale intema-

aprobarea lor deplină 
de politica consecventă

de pace dusă de statul nos
tru, precum și hotărîrea lor 
de a contribui cu și mai mul
tă însuflețire la lupta comu
nă dusă de popoarele iubi
toare de pace pentru dezar
marea generală și totală. Cei 
prezenți au ales apoi delega
ții care vor participa la adu
narea regională printre care 
Ion Jurchescu, muncitor sa
nitar la spitalul raional din 
Bozovici, David Blidaru, pro
fesor, Nistor 
tor la Sfatul
Bozovici.

• •

împotriva colonialismului

• t

Adunarea tineretului și studenților din București

Anul acesta G.A.S. Roșia, regiune? București dispune de un nu
măr de 600 de stupi. Dacă aceștia sînt îngrijiți cu pricepere, 
aduc venituri mari gospodăriei. încă din primele zile ale primă
verii, apicultorul Gherasim Negoi^ă execută controlul de pri- 

5 pentru extindereamăvară al stupilor precum și organizarea 
puietului.

Foto : AGERPRES

tavilă 
ceilalți 
tehnici 
de la 
talurgice din Cîmpu
lung Muscel are în 
întreprindere o în

deletnicire pe care o explică sim
plu și sugestiv.

— Noi, ne spune el, trebuie să 
fim ca un fel de celulă foto-elec- 
trică care să înregistreze cele mai 
mici defecte care ar putea să 
existe la produsele fabricii chiar 
dacă aceste defecte sînt de ordi
nul micronilor, fără a-i scăpa nici 
cea mai mică inexactitate. De 
fapt așa și procedăm. Cercetăm 
bine produsele și nu dăm cale li
beră pentru a ieși pe poarta fa
bricii decît acelor agregate reali 
zate într-un mod perfect.

Și are dreptate tovarășul Sta
vilă Moise. In tot ceea ce face 
el, și numeroși alți controlori de 
calitate din uzină, se simte puter
nic spiritul de răspundere pentru 
ca ștampila „mărcii fabricii" se 
fie aplicată numai pe produsele 
executate ireproșabil. L-am văzu 
de pildă, lingă bancul de roda 
al unor produse. Asculta atent, ș 
cu priviri iscoditoare, cerceta fie
care amănunt. Un zgomot suspec 
— trepidația unor piese — era 
deajuns pentru ca ansamblul agre 
gatului să fie desfăcut cercetai, 
șurub cu șurub, remaniat dacă era 
cazul, și pus apoi din nou pe 
bancul de rodaj. Le făcea pe

Moise ca și 
controlori 

de calitate 
Uzinele me-

toate atent, grijuliu, cu exigența 
și hotărîrea omului care-și cu
noaște temeinic nu numai meseria 
ci și marea răspundere pe care o 
mcubă aceasta.

Să fii exigent, să nu dai drumul 
□e poarta fabricii decît produselor 
celor mai bune — iată cuvîntul de 
ordine al controlorilor tehnici de 
calitate de la Uzina metalurgică 
din Cîmpulung. Aici lucrează mai 
mult de 100 de controlori dintre 
care numeroși sînt fineri. Și, evi
dent, activitatea profesională a 
controlorilor a fost cuprinsă în 
^reocupările organizației U.T.M. 
din uzină.,

Este de remarcat de la bun în- 
cepuf faptul că preocupîndu-se 
de activitatea controlorilor de ca
ntate tineri, organizațiile U.T.M. 
din secțiile uzinei au urmărit, în 
primul rînd, felul în care își în
sușesc ei cunoștințe profesionale 
noi, cum decurge munca de per
fecționare tehnică a lor. Aceasta 
pentru că a controla ceea ce au 
executat alții trebuie să știi nu

Budescu, lucră- 
popular raional

la Casa de cultură a tineretului din

(Agerpres)

Adunarea tineretului
de la Uzinele „Republica
prezent înIn 

Capitală au loc 
tineretului închinate aniver
sării a 40 de ani de la crearea 
U.T.C. și „Zilei tineretului 
din R.PJL". Asemenea adu
nări au ; 
„Gri vița 
w Timpuri 
cultură a 
ionul 23 
medie nr. 22 din Capitală și la 
alte întreprinderi din țară.

Ieri după-amiază, la clu
bul Uzinelor „Republica" din 
Capitală a avut loc adunarea 
tineretului din uzină. Cu a- 
cest prilej a luat cuvîntul 
tovarășul Alexandru Kopandi, 
secretar al CC al U.T.M.

în cuvîntul sau, tovarășul

țară ca și în 
adunări ale

avut loc la Uzinele 
Roșie", la Uzina 
Noi-, la Casa de 

i tineretului din ra- 
I August, la Școala

LVSIGNA JUBILIARA 
CU PRILEJUL ÎMPLINIRII 

A 40 DL ANI 
DE LA CREAREA U.T.C.

Cu prilejul aniversării a 
40 de ani de la crearea U- 
niunii Tineretului Comu
nist din Romînia, Comite
tul Central al Uniunii Ti
neretului Muncitor a emis 
o insignă jubiliară care va 
fi acordată vechilor mili- 
tanți ai mișcării comuniste 
de tineret din țara noastră, 
precum și utemiștilor frun
tași în muncă și în activi
tatea obștească.

Programul unităților comerciale 
și de alimentație publică cu prilejul 

zilei de 1 Mai
Mai 
ali-

Cu prilejul zilei de 1 
unitățile comerciale și de 
mentație publică, precum și 
halele și piețele vor funcționa 
după următorul program:

In zilele de 28 și 30 aprilie 
orariul de funcționare a ma
gazinelor, halelor și piețelor 
poate fi prelungit potrivit ne
cesităților locale cu 1-2 ore la 
prînz sau seara. Duminică 29
aprilie toate magazinele de 
produse alimentare și indus
triale, precum și halele și pie
țele vor fi deschise pînă la 
prînz. Magazinele care în 
mod obișnuit în zilele de du
minică sînt deschise toată ziua 
vor funcționa potrivit acestui

orar. Marți 1 mai toate unită
țile comercișle vor fi închise 
cu excepția celor care vor 
funcționa în locuri unde se 
vor desfășura serbările popu
lare. Vor fi de asemenea des
chise în cursul dimineții cen
trele pentru desfacerea lapte
lui, a gheței și tutungeriile.

Restaurantele, bufetele, co
fetăriile și alte unități de ali
mentație publică își vor începe 
activitatea după demonstrația 
oamenilor muncii.

Miercuri, 2 mai, vor fi des
chise numai unitățile care în 
mod obișnuit au program de 
duminică.

numai cum să controlezi, ci și 
cum se execută corect aceea piesă.

La indicația comitetului de 
partid, în activitatea vastă care se 
desfășoară în uzină, în privința ri
dicării calificării profesionale au 
fost cuprinși și controlorii tehnici 
de calitate.

— Pentru controlori — relata 
șeful serviciului control tehnic de 
calitate — a luat ființă un curs de 
pregătire profesională la care se 
predau cunoștințe tehnice superi
oare. Li s-a vorbit, de pildă, pînă 
acum controlorilor despre tole
ranțe și ajustaje, li s-au 
cunoștințe superioare de 
tehnic, roți dințate și multe 
Cunoștințele căpătate la
curs, cărțile tehnice citite de mulți 
dintre controlori precum și munca 
politică desfășurată sub conduce
rea organizației de partid, de că
tre organizațiile U.T.M., a dus la 
o creștere evidentă a priceperii 
și răspunderii în muncă a tinerilor 
controlori din uzină.

predat 
desen 
altele.
acest

— De la începutul anului, ne 
declară, de exemplu, șeful comi
siei de recepție, la Uzina meca
nică Muscel s-a produs un adevă
rat reviriment în privința calității 
produselor.

Succesele metalurgiștilor din 
Cîmpulung Muscel n-au apărut 
firește, de la sine. Ele sînt rodul 
unor preocupări intense ale co
lectivului de aici pentru îmbună
tățirea calității produselor. La in
dicația comitetului de partid, or
ganizațiile U.T.M. din secții, or
ganizațiile sindicale au desfășurat 
o activitate vie, o muncă politică 
susținută pentru ca toți muncitorii 
să participe la întrecerea socia
listă pentru îmbunătățirea calită
ții produselor uzinei. Pe acest 
fond, al avîntului general pentru 
realizarea unor produse de cea 
mai bună calitate, se înscrie și 
munca politică desfășurată de or
ganizațiile U.T.M. din secțiile uzi
nei în rîndurile controlorilor tineri. 
In adunările generale U.T.M. și

Alexandru Kopandi s-a refe
rit la lupta eroică desfășu
rată de Uniunea Tineretului 
Comunist sub conducerea 
partidului pentru mobilizarea 
maselor tineretului din orașe 
și sate la lupta clasei munci
toare.

In cuvîntul său, vorbitorul a 
sublinat că Uniunea Tinere
tului Muncitor, continuatoarea 
glorioaselor tradiții ale Uniu
nii Tineretului Comunist, des
fășoară, sub conducerea parti
dului, o multilaterală activi
tate de mobilizare a tineretu
lui la lupta poporului nostru 
pentru desăvârșirea construirii 
socialismului. Vorbitorul a 
subliniat că succesele obținute 
de U.T3L se datoresc condu
cerii de către partid — princi
piul fundamental al existenței 
și întregii activități a U.T.M.

întregul tineret din patria 
noastră, a continuat vorbito
rul, intîmpină cea de-a 40-a 
aniversare a creării Uniunii 
Tineretului Comunist și ..Ziua 
tineretului din R. P. Romînă" 
cu noi succese în producție, 
în învățătură și în activitatea 
obștească.

In încheierea adunării, s-a 
înmînat insigna jubiliară a 
U.T.M., instituită cu prilejul 
celei de-a 40-a aniversări a 
U.T.C., unor utemiști fruntași 
în producție, membri ai comi
tetului U.T.M. și ai comitete
lor organizațiilor de bază 
U.T.M. din uzină.

A urmat un frumos program 
artistic.

P. ISPAS

Un aspect de la adunarea de

eri seară, la Casa 
de cultură a tinere
tului din raionul 
Tudor Vladimires
cu, au urcat la tri
bună mai mulți ti
neri. Unii erau ti

neri bucureșteni, alții — studenți 
străini ce învață în țara noas
tră. Cu toții au exprimat, însă, 
în cuvinte calde simțămintele 
lor de solidaritate cu tînăra ge
nerație a lumii care luptă îm
potriva colonialismului, pentru 
victoria ideilor coexistenței paș
nice. Adunarea consacrată zilei 
de 24 aprilie s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de entuziasm ti
neresc. Vorbitorii au foit puter
nic aplaudați iar deseori au ră
sunat lozinci închinate luptei 
pentru pace a tineretului de 
pretutindeni. Aplauzele și ova
țiile acestea generate de voioșia 
și hotărîrea tinereții se uneau 
parcă cu oceanul fără de sfîr- 
șit al aplauzelor și ovațiilor ce 
au răsunat în această zi la mi
tingurile tineretului organizate 
pe toate meridianele — de 
Moscova la Djakarta, de la 
vana la Oslo, de la Cairo 
Sidney.

Adunarea tineretului și 
denților din București a 
deschisă de tovarășul Dumitru 
Olteanu, secretar al Comitetului 
Orășenesc U.T.M. București. Pri
mul a luat cuvîntul tovarășul 
Andrei Ștefan, membru al Birou
lui C.C. al U.T.M. Vorbitorul a

la 
Ha

la

Stu
foși

arătat că anul acesta ziua de 24 
aprilie este sărbătorită în con
dițiile creșterii neîntrerupte a 
forțelor ce luptă pentru pace și 
socialism, împotriva colonialis
mului, pentru o lume din care 
să fie eliminată defintiv primej
dia războiului. Existența lagăru
lui socialist, precumpănirea for
țelor socialismului și păcii asu
pra forțelor imperialismului și 
războiului sînt factorii hotărîtori 
care asigură popoarelor din nu
meroase țări ale Asiei, Africii și 
Americii Latine posibilitatea de 
a se elibera de sub dominația 
colonială și de a păși pe calea 
unei dezvoltări independente. A 
sunat ceasul din urmă al colo
nialismului ! In continuare, vor
bitorul a arătat că popoarele 
care luptă pentru pace, împo
triva colonialismului înțeleg că 
dezarmarea generală și totală 
este calea cea mai sigură pentru 
ferirea omenirii de ororile unui 
nou război mondial. Tînăra ge
nerație a lumii sprijină efortu
rile țărilor socialiste, printre 
care și ale țării noastre, pentru 
înfăptuirea dezarmării generale 
și totale, pentru eliminarea pri
mejdiei de război. Tineretul ro
mîn, ca și întregul nostru po
por, este pe deplin solidar cu 
lupta tinerilor și popoarelor lor 
de pe toate continentele împo
triva jugului colonial, pentru 
coexistență pașnică. Aplauze pu
ternice au subliniat cele spuse 
de vorbitor.

<l
>

La Muzeul din cadrul clubului 
Uzinelor „Grivița Roșie" dirt 

Capitală
Foto: AGERPRES

raionul Tudor Vladimirescu 
Foto: O. PLECAN

Iau cuvîntul mai mulți tineri 
bucureșteni: Dumitru Gîrleanut 
muncitor la Uzinele „Grivița Ro- 
șie“, lonescu Anca, elevă și Sta* 
nescu Gheorghe, student. Cuvin* 
lele lor exprimă solidaritatea 
profundă a tineretului nostru cu 
lupta popoarelor lumii pentru 
pace, împotriva colonialismului, 
pentru ca visurile cutezătoare ale 
tinereții să rodească într-un cli
mat de pace și înțelegere re» 
ciprocă.

Cu multă căldură este primit 
studentul cubanez Orestes Gar* 
cias. Acest fiu al Cubei libera 
povestește despre viața nouă a 
poporului să,u, despre hotărîrea 
cu care el își apără mărețele 
cuceriri revoluționare. Cuba —< 
steaua speranței pentru popoa
rele latino-americane — pășește, 
înainte înfrîngind toate unelti* 
rile cercurilor imperialiste. Ti
neretul Cubei, poporul său, știe 
că nu este singur. El simte ală
turi umărul de frate al țărilor 
socialiste, al tuturor oamenilor, 
cinstiți.

Studentul indonezian Herman- 
tino relatează într-un mod in* 
teresant lupta poporului indo
nezian împotriva colonialismului, 
indonezia a cunoscut consecin
țele nefaste ale îndelungatei do
minații colonialiste. Astăzi po* 
porul indonezian, devenit inde
pendent, luptă pentru eliberarea 
lrianului de Vest, parte inte
grantă a patriei sale. Lupta sa 
dreaptă se bucură de sprijinul 
tuturor popoarelor dornice de 
pace și libertate. Oricît ar unelti, 
colonialiștii, oricîte blocuri agre* 
sive de felul S.E.A.T.O. ar or* 
ganiza ei, colonialismul va fi în 
mod inevitabil lichidat!

Cuvîntul studentului algerian 
Abou-Bekr Melouk este ascultat 
cu multă atenție. El înfățișează 
lupta poporului algerian pentru 
independență, marea sa victori# 
obținută pe drumul independent 
ței. Vorbitorul își exprimă con* 
vingerea că într-un viitor apro* 
piat colonialismul va dispară 
pentru totdeauna, că pe arena 
mondială vor învinge forței# 
care se pronunță pentru pace* 
independență națională și pra'i 
greș social.

Gîndurile și simțămintele sir* 
. Zo

această adunare își găsese ex* 
presie într-un mesaj adresat Fe* 
derației Mondiale a Tineretului 
Democrat și Uniunii Internațioț 
nale a Studenților. Aplauze pw 
ternice și îndelungate subliniat 
ză cuvintele mesajului.

M. RAMURA 
-----©-----

Premieră

telor de tineri participanți

cu diverse alte prilejuri, birourile 
organizațiilor U.T.M. au discutat 
despre munca tinerilor controlori, 
despre răspunderea și exigența a- 
cestora față de calitatea produse
lor care poartă marca uzinei lor.

După cum arată experiența din 
multe întreprinderi, în condițiile în 
care partidul a pus în fața oa
menilor muncii ca obiectiv princi
pal în întrecerea socialista îmbună
tățirea continua a calității produse
lor, rolul controlorilor tehnici de 
calitate crește nemăsurat de mult. 
Controlorul nu trebuie să fie un 
simplu numărător al pieselor. El 
trebuie să cunoască la perfecție 
procesul tehnologic de fabricație, 
să intervină pe parcurs prevenind 
eventualele deficiențe.

La Uzina metalurgică Muscel se 
constată însă că nu toți controlorii 
tineri și-au înțeles menirea lor 
în desfășurarea procesului de pro
ducție, n-au înțeles că fără o cali
ficare superioară nu poți face 
față cu succes sarcinilor de pro-

duefie. Sînt astfel controlori tineri 
care nu vin cu lunile la cursul de 
ridicare a calificării și datorită 
cărora în fapt acest curs și-a în
cetat activitatea în urmă cu 2-3 
luni. O explicație a acestui lucru 
o găsim și în faptul că în ultima 
vreme comitetul U.T.M. al uzinei 
nu s-a mai interesat de partici
parea tinerilor la curs. Există însă 
și o alfa explicație care ține de 
conducerea sectorului control 
tehnic de calitate. Este vorba de 
faptul că la cursul înființat aici au 
fost cuprinși toți controlorii care 
au firește diverse niveluri de pre
gătire. La primele lecții participa
rea tinerilor controlori a fost în 
masă, apoi însă, cînd cele ce 
predau nu satisfăceau nevoile 
de cunoștințe, evident, cursul 
s-a mai bucurat de popularitate

Desigur, conducerea serviciului 
precum și comitetul U.T.M. 
trebuie șă ia măsurile cuvenite 
pentru continua pregătire profe
sională a tinerilor controlori. Ar fi 
bine ca pentru acei controlori cu 
o calificare superioară să se gă
sească și alte forme prin care își 
pot ridica nivelul de pregătire 
profesională. In organizarea aces
tei acțiuni trebuie să se pornească 
de la faptul că ridicarea pregăti
rii profesionale este un proces 
complex, o acțiune continuă de la 
care nu trebuie să lipsească nici 
un tînăr controlor.

se
lor
nu

I. BCDEA

Teatrul de Comedie a pre« 
zentat marți seara în premi* 
er& piesa „Nuntă la Castel* 
de Suto Andras, în romînește 
de Margareta și V. Em. Ga-< 
lan. Piesa pusă în scenă de 
Lucian Giurchescu, a avut 
în distribuție pe i Ștefan Ciu- 
botărașu, Nineta Guști și N, 
Gărdescu, artiști emeriți, Va« 
silica Tastaman și alții. See* 
nografia este semnată de Dart 
Nemțeanu.

S-a încheiat concursul

(Agerpres)

literar
al școlilor medii, pedagogice

și proiesionale
Ieri dimineață a avut loc 

în sala de festivități a Școlii 
medii nr. 1 „Nicolae Bălcescu“ 
din București premierea ce
lor mai bune lucrări prezen
tate cu ocazia fazei finale a 
„Concursului literar al școli
lor medii, pedagogice și pro- 
fesionale“. Concursul, orga
nizat de Societatea de Științe 
istorice și filologice din R.P.R., 
în colaborare cu Ministerul 
învățamîntului și Culturii și 
C.C. al U.T.M., s-a bucurat de 
un frumos succes.

In cuvîntul de deschidere, 
academicianul Petre Constan- 
tinescu-Iași a ținut să releve 
nivelul artistic și maturitatea 
cu care elevii au tratat pro
bleme literare. Vorbind în 
numele elevilor participanți 
la concurs, eleva Gabriela 
Costescu a asigurat asistența 
de hotărîrea elevilor de a se

instrui cît mai bine pentru M 
fi de folos patriei socialiste. 
A urmat apoi decernarea pre- 
miilor.

Clasa a VIII-a — I; Șerban 
Cristovici (ș. m. 20-Buc.); Ilț 
Doina Petrida (ș. m. „N. Băl- 
cescu“-Brăila); III: Victor 
Neagoe (ș. m. 1 Pitești). Clasa 
a IX-a : I: Elena Drăgan 
(ș. m. 20 Buc.); II; Cristina 
Grant (ș. m. 28 Buc.); III: 
Adriana Popescu (ș. m. 22 
Buc.). Clasa a ” - -
ban Grigorescu 
ila); II: Sofia 
1 Tecuci); III : 
(ș. m. 2 Bacău). _______ ,
I: Gabriela Costescu (ș. m. 5 
Brașov) ; II: George Guțu 
(ș. m. 2 Galați); III: Rodica 
Băiciulescu (ș. m. Alba Iulia). 
S-au mai acordat 15 mențiuni*

X-a ; I: Șer- 
(ș. m. 1 Bră. 
Scorțaru (ș.m. 
Florin Vasiliu 
Clasa a Xl-a;

VALENTIN HOSSU 
student



Sesiunea Sovietului Suprem 
al U. R. S. S.

N. S. Hrușciov însărcinat să prezinte propunerea cu privire 
ia componența guvernului II. R. S. $.

In U.R.S.S. a fost plasat pe orbită 
un nou satelit artificial al Pămîntului

MOSCOVA 24 (Agerpres), -< 
TASS transmite : La ședința co
mună din după-amiaza zilei 
de 24 aprilie a celor două 
camere ale Parlamentului sovie
tic, Leonid Brejnev a fost rea
les în unanimitate președinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

în conformitate cn articolul 
70 al Constituției și în legătură 
cu faptul că problema formării 
guvernului U.R.S.S. a fost su
pusă spre examinare Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, șeful guvernului sovie
tic, a declarat că guvernul 
U.R.S.S. își depune mandatul în 
fața Sovietului Suprem.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
a acceptat depunerea mandatu
lui de către N. S. Hrușciov și

Raportul prezentat
MOSCOVA 25 (Agerpres). 

— TASS transmite:
Andrei Gromîko, ministrul 

Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
a prezentat la 24 aprilie la 
sesiunea Sovietului Suprem 
un raport cu privire la tra
tativele de la Geneva. „La 
Geneva, a spus el, s-au în
fruntat două politici". Repre
zentanții unei politici — de
legațiile U.R.S.S., Poloniei, 
Cehoslovaciei, Romîniei și 
Bulgariei — au prezentat pro
punerile guvernelor lor care 
deschid calea „spre soluțio
narea radicală a problemei 
dezarmării și spre încheierea 
imediată a unui acord cu pri
vire la încetarea pentru tot
deauna a tuturor experiențe
lor cu arma nucleară". Cu in
tenția de a contribui la rezol
varea atît a problemei dezar
mării, cît și a problemei în
cetării experiențelor cu arma 
nucleară, au sosit la Geneva 
și delegațiile statelor neutre.

Reprezentanții celeilalte po
litici — delegațiile puterilor 
occidentale — fac totul pen
tru ca „lucrările Comitetului 
să întîmpine noi obstacole în 
calea spre un acord cu pri
vire la dezarmare și ca șe
dințele să se desfășoare în 
bubuitul exploziilor nucleare“.

Proiectul so.vietic 
de tratat — 

evenimentul principal 
al tratativelor

Andrei Gromîko a subliniat 
că prezentarea proiectului 
sovietic de tratat cu privire 
la dezarmarea generală și 
totală sub un strict control 
internațional „a constituit 
evenimentul principal al lu
crărilor Comitetului celor 
18“. Interesul față de propu
nerile noastre a fost atît de 
mare în întreaga lume, îneît 
reprezentanții puterilor occi
dentale n-au îndrăznit de 
data aceasta s-o facă pe in
diferenții. De altfel, în ace
ste condiții, ei nici n-ar fi 
reușit", a adăugat el.

A. Gromîko a amintit depu- 
taților despre principalele 
prevederi ale proiectului so
vietic de tratat

Vorbitorul a subliniat că 
aceste propuneri sovietice au 
stat, de fapt, la baza trata
tivelor în Comitetul celor 18.

„Se înțelege de la sine, a 
declarat el, că problema 
angajamentelor Republicii 
Populare Chineze, în cadrul 
unui acord de dezarmare, 
poate fi examinată și rezol
vată numai cu participarea 
R.P. Chineze. Noi am spus 
clar acest lucru partenerilor 
noștri la tratative chiar de la 
începutul lucrărilor Comite
tului".

Ministrul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S. a subliniat că 
proiectul sovietic de tratat 
reflectă și politica de pace a 
celorlalte țări socialiste, ca 
principalele sale prevederi 
au fost sprijinite de statele 
neutre membre în Comitet.

A. A. Gromîko a arătat tot
odată că argumentele repre
zentanților puterilor occiden
tale formulate cu prilejul dis
cutării proiectului sovietic în 
Comitet, „ocolesc problemele 
care trebui să fie rezolvate. 
Se simte că proiectul nostru 
nu convine unora".

Referindu-se la „schița 
principalelor prevederi ale 
tratatului", prezentată în Co
mitet de guvernul S.U.A., 
A. A. Gromîko a declarat 
că guvernul S.U.A. a depus 
pe masa tratativelor de la 
Geneva „declarații dinainte 
pregătite cu privire la con
trol, dar nu control asupra 
dezarmării, ci asupra înar
mărilor". Reprezentanții pu- 
terilor occidentale, a spus el, 
fac declarații nu în favoarea 
distrugerii armelor de război, 
ci în realitate pentru conti
nuarea cursei înarmărilor.

In legătură cu propunerile 
americane, întrucîtva înnoite, 
referitoare la control, Gromi- 
ko a declarat că „guvernul 
S.U.A. se pronunță pentru 
stabilirea controlului de dra
gul controlului, sau mal pre
cis de dragul spionajului". 

a aprobat activitatea Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

După depunerea mandatului a 
luat cuvîntul deputatul Nikolai 
Podgornîi.

El a subliniat activitatea vastă, 
excepțional de rodnică și 
multilaterală a guvernului so
vietic, în frunte cu eminentul 
om de stat N. S. Hrușciov.

Fidelitatea neabătută față de 
marxism-leninism, legătura tot 
mai strînsă cu poporul, a sub
liniat Podgornîi, caracterizează 
activitatea Comitetului Central 
al P.C.U.S. și a Consiliului de 
Miniștri. Datorită acestui fapt 
C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., pot să ana
lizeze profund situația econo
mică și situația internațională 
complexă și să ia hotărîri juste 
în conducerea statului și în po
litica externă. Printre aceste

Dar aceasta nu este ceva 
nou, a declarat Gromîko. 
Generalii din statele majore 
ale N.A.T.O. vor pur și sim
plu „să facă un fel de radio- 
scopie a întregului teritoriu 
al Uniunii Sovietice".

Ministrul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S. a subliniat din 
nou că guvernul sovietic este 
gata să adopte orice propu
neri ale puterilor occidentale 
în domeniul controlului asu
pra dezarmării, dacă aceste 
puteri vor accepta propune
rile sovietice de dezarmare 
generală și totală. El a sub
liniat, totodată, că puterile 
occidentale n-au dat nici un 
răspuns la această declarație.

Puterile occidentale 
încearcă să-ți asigure 
avantaje unilaterale
A. A. Gromîko a menționat 

că la tratativele de la Gene
va partenerii occidentali au 
încercat, de asemenea, să-și 
asigure avantaje unilaterale 
în ceea ce privește dezarma
rea in detrimentul securității 
Uniunii Sovietice (se are in 
vedere, de pildă, propunerea 
S.U.A. de a se reduce în de
curs de trei ani cu 30 la sută 
mijloacele de transportare a 
armei nucleare și principa
lele arme clasice. Nu se sta
bilește nici un termen pen
tru lichidarea bazelor mili
tare străine și pentru retra
gerea trupelor străine de pe 
teritoriile altor țări).

„Nu, această propunere nu 
urmărește realizarea unui 
acord, ci subminarea puterii 
de apărare a Uniunii Sovie
tice, în timp ce pumnul militar 
al N.A.T.O. continuă să rămî- 
nă strîns", a declarat A. A. 
Gromîko.

El a relevat în continuare 
că guvernul S.U.A. ridică din 
zi în zi tot mai insistent în 
Comitet problema necesității 
de a se interzice folosirea 
Cosmosului, în scopuri mili
tare, îndeosebi după declara
ția lui N. S. Hrușciov cu 
privire la crearea în U.R.S.Ș. 
a rachetei globale. Totuși, 
„din declarațiile reprezentan
ților americani în Comitet 
reiese că întreagă această 
problemă se ridică din nou, 
fiind vizate rachetele in
tercontinentale și rachetele 
globale, pentru a lipsi astfel 
Uniunea Sovietică de cele 
mai puternice mijloace de 
apărare și înfrîngere a agre
sorului".

„Propunerile S.U.A. în Co
mitetul celor 18, sprijinite de 
aliații lor din NA.T.O., nu 
înseamnă cîtuși de puțin de
zarmare generală și totală. 
Aceasta, mai bine zis, în ge
neral nu este dezarmare".

A. A. Gromîko a declarat: 
„Ceea ce s-a petrecut în Co

mitetul celor 18 de la înce
putul lucrărilor sale confir
mă încă o dată că, contrar 
voinței popoarelor, anumite 
cercuri din statele occiden
tale încearcă să ridice noi 
bariere — una mai mare de- 
cît alta — pe calea spre de
zarmare. Se știe și cine se 
află în spatele politicii de 
zădărnicire a dezarmării — 
grupurile monopoliste, puțin 
numeroase dar influente".

Ministrul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S. a subliniat, de 
asemenea, că propunerile cu 
privire la interzicerea propa
gandei de război, crearea unor 
zone denuclearizate în diferi
te regiuni ale lumii, preîntîm- 
pinarea răspîndirii continue a 
armei nucleare, renunțarea la 
folosirea acestei arme și alte 
propuneri s-au bucurat de un 
ecou pozitiv în rîndul majo
rității participanților la trata
tivele de la Geneva.

Totuși, după cum a arătat 
A. A. Gromîko, „n-ar fi în
dreptățită părerea că Comite
tul este aproape de elaborarea 
unor măsuri reale de dezar
mare".

Deși Comitetul nu a parcurg 
decît stadiul inițial al lucră
rilor sale, a continuat A. A. 
Gromîko, se vede încă de pe 
acum că cererile, insistente ale 
popoarelor în favoarea dezar-

să prezinte Sovietului Suprem 
propunerea cu privire la com
ponența guvernului U.R.S.S. Se 
propune, de asemenea, ca Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. să 
fie împuternicit să-și exercite 
în continuare obligațiile pînă la 
aprobarea noului guvern al 
U.R.S.S. de către actuala se
siune.

Sesiunea a ăoptat în unanimi
tate propunerea prezentată de 
deputatul Podgornîi.

După aceea, A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a prezentat raportul cu 
privire la tratativele de la Ge
neva.

Cu aceasta, ședința din după 
amiaza zilei de 24 aprilie a luat ! 
sfîrșit. Următoarea ședință a So- 1 
vietului Suprem va avea loc la . 
25 aprilie.

Gromîko
cuțiile s-au referit în special 
la problema germană, sau mai | 
precis „am vorbit despre în
cheierea Tratatutului de pace 
german și despre normalizarea 
pe această bază a situației din 
Berlinul occidental".

Discuțiile 
sovieto - americane 

in problema germană 
s-au dovedit utile
„Discuțiile au fost utile", a 

spus A. A. Gromîko. Ele au 
dovedit că există tendința de 
a se căuta o apropiere a pozi
țiilor părților, ținîndu-se sea
ma de condițiile reale exis
tente în Germania, deși este 
absolut clar că în această 
problemă rămîn încă destule 
piedici.

„Dacă cineva își mai închi
puie că Uniunea Sovietică ar 
putea fi constrînsă să renunțe . 
la încheierea Tratatului de | 
pace german, acela și-a pier- : 
dut simțul realității și poate 
avea o amară decepție-.

A. A. Grocniko a subliniat I 
că, o dată cu semnarea Tra- 
iamhn de pace cu R-D.G. de 
către UofaBn Sorâocă F 
statele care doresc aceasta, 
trebuie să se realizeze o rezol
vare de comun acord a com- 

* plexului de probleme ivite în 
legătură cu reglementarea 
pașnică postbelică. Este vorba 
despre normalizarea situației 
din Berlinul occidental pe 
calea țării regimului de
ocupație de acolo și înlocuirii 
trupelor de ocupație cu trupe 
ale statelor neutre sau ale 
(XN.U. pe un termen stabilit; 
respectarea in modul cuvenit 
a suverauixății R-D.G.; stabi
lirea in mod corespunzător și 
consolidarea frontierelor exis
tente ale Ratelor germane, 
inclusiv a frontierei dintre 
R.D.G. și R-F.G.; neinarmarea 
ambelor state germane cu ar
ma nucleară; încheierea unui 
pact de neagresiune între 
N.A.T.O. și organizația Trata
tului de la Varșovia.

.Vorbitorul a calificat drept 
un pas înainte declarația 
părții americane că nu vede 
vreo piedică în a îmbina ac
cesul liber in Berlinul occi
dental cu respectarea suvera
nității Republicii Democrate 
Germane.

El a arătat» de asemenea, 
că partea americană își dă 
seama de importanța rezol
vării problemei, privind 
netransmiterea armei nucleare 
statelor germane. ,Acest fapt 
este pozitiv dacă, bineînțeles, 
sclipirile sănătoase nu se vor 
stinge imediat sub influența 
altor tendințe". „în principiu 
s-a realizat o înțelegere re
ciprocă în ce privește necesi
tatea încheierii, într-o formă 
sau alta, a unui pact de nea
gresiune între N.A.T.O. și Or
ganizația Tratatului de la 
Varșovia. Aceasta este o coti
tură într-o direcție utilă".

Este prematur să se facă 
bilanțul contactelor sovieto- 
americane în problema regle
mentării pașnice cu Germa
nia, a declarat A. A. Gromîko. 
„Deși există unele sclipiri 
care insuflă speranțe în posi
bilitatea unui acord, a adău
gat el, experiența pe care am 
acumulat-o în anii îndelun
gați de tratative cu puterile 
occidentale în problemele in
ternaționale litigioase, obligă 
guvernul sovietic să fie reți
nut în aprecieri și prono
sticuri atît timp cît problema 
n-a fost rezolvată".

„Guvernul U.R.S.S., a de
clarat A. A. Gromîko, consi
deră necesar să sublinieze că 
este pentru tratative serioase, 
pentru continuarea contacte
lor, pentru ca rezultatele con
crete ale schimbului de păreri 
să poată fi supuse examinării 
șefilor de guverne. Dacă și 
cealaltă parte va urma ace
eași linie și va aprecia situa
ția din Germania și, în ge
neral, din Europa, se vor pu
tea obține rezultatele pe care 
Ie așteaptă popoarele și care 
vor avea o influență favora
bilă asupra întregii evoluții 
a evenimentelor mondiale". 
(Subtitlurile aparțin redacției)

hotărîri, Nikolai Podgornîi a 
menționat reorganizarea condu
cerii industriei și construcțiilor, 
reorganizarea conducerii agricul
turii.

Toți oamenii sovietici relevă 
cu satisfacție că succesele re
marcabile ale Uniunii Sovietice 
sint indisolubil legate de uria
șa activitate desfășurată de N. S. 
Hrușciov.

în numele deputaților dintr-un 
grup de regiuni din R.S.F.S.R., 
Ucraina și Uzbekistan, Podgor
nîi a supus examinării sesiunii 
un proiect de botârîre în care 
se propune să se adopte decla
rația președintelui Consiliului de 
Miniștri că guvernul U.R.S.S. și-a 
depus mandatul în fața Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., să se 
aprobe activitatea guvernului și 
N. S. Hrușciov să fie însărcinat 

de A. A.
mării generale și totale aduc 
la tratative un suflu proaspăt. 
Adversarii dezarmării sînt vă
dit în defensivă.

„în aceasta se manifestă în
treaga forță de atracție a po
liticii noastre externe de pa
ce, măreția planurilor noastre 
de construire a comunismului, 
marea noastră putere de apă
rare care ocrotește ca un scut 
de oțel independența multor 
state ale lumii ce-și ridică, îm
preună cu noi, cu curaj, gla
sul în favoarea păcii, în fa
voarea dezarmării. Salutăm 
acest glas care se contopește 
cu glasul statului sovietic și 
al aliaților săi în lupta pen
tru dezarmare, pentru pace".

A. A. Gromîko a spus că în 
timpul vizitei sale oficiale în 
Iugoslavia „a fost confirmat 
încă o dată faptul că poziția 
Uniunii Sovietice și Iugosla
viei în problemele dezarmării, 
în esență, coincide sau că, în- 
tr-o serie de alte probleme 
internaționale importante, po
zițiile noastre sînt apropiate. 
Acesta este, firește, un lucru 
bun și corespunde intereselor 
ambelor state, intereselor dez
voltării continue a colaborării 
dintre URSS # In^avia*.

Ministrul Afaceriiar Externe 
al U-R.S5. a arătat că la tra
tativele de la Geneva un loc 
important îl ocupă problema 
încetării experiențelor nuclea
re. Totodată „hotărirea guver
nului S.UA. de a efecuta. în- 
cepînd din a doua jumătate a 
lunii aprilie, o serie de expe
riențe cu arma nucleară în at
mosferă, în regiunea Oceanu
lui Pacific, este înfierată de a- 
proape întreaga lume“.

Guvernul sovietic 
e gata să semneze 
chiar azi un acord 
pentru interzicerea 

experiențelor 
nucleare

A. A. Gromîko a reafirmat 
hotărirea guvernului sovietic 
„de a semna chiar astăzi un 
acord cu privire la încetarea 
experiențelor nucleare". Pu
terile occidentale, a spus el, 
știu bine că Uniunea Sovieti
că va îndeplini cinstit acest 
acord.

In același timp, el a amintit 
de avertismentul guvernului 
U.R.S.S. potrivit căruia, dacă 
în pofida voinței popoarelor 
puterile occidentale vor efec
tua totuși experiențe nuclea
re, „Uniunea Sovietică va fi 
pusă în fața necesității de a 
răspunde la aceste acțiuni ale 
puterilor occidentale prin e- 
fectuarea unor experiențe cu 
noile sale tipuri de arme nu
cleare care, în aceste condiții, 
pot fi necesare pentru întări
rea securității . sale, a securi
tății aliaților ei și pentru men
ținerea păcii. Vom da acest 
răspuns la orice experiențe 
nucleare ale Occidentului — 
fie ele în atmosferă sau sub 
pămînt, în Cosmos sau sub 
apă".

Referindu-se la propunerile 
statelor neutre cu privire la 
rezolvarea problemei interzi
cerii tuturor experiențelor nu
cleare, A. A. Gromîko a decla
rat : „Propunerile lor nu sînt 
întrutotul precise și clare, dar 
un lucru, și acesta este prin
cipalul-, nu stîmește îndoială ; 
în propunerile lor statele neu
tre pornesc de la ceea ce s-a 
dovedit și în teorie și în prac
tică, și anume că controlul a- 
supra încetării experiențelor 
nucleare se poate efectua cu 
ajutorul sistemelor naționale 
de detectare".

Ministrul Afacerilor Exter
ne a menționat că guvernul 
U.R.S.S. a cerut ca aceste pro
puneri să fie puse la baza 
viitoarelor tratative. „Acum 
este rîndul puterilor occidenta
le. Totuși, se creează impre
sia că aceste puteri nu se de
cid de fel să dea un răspuns 
pozitiv la propunerile statelor 
neutre".

A. A. Gromîko a informat 
pe deputății în Sovietul Su
prem asupra schimbului de 
păreri sovieto-american de la 
Geneva. El a declarat că dis-

MOSCOVA 24 (Agerpres).— 
TASS transmite: In Uniunea 
Sovietică a fost plasat pe or
bită satelitul artificial al Pă
mîntului „Cosmos-3".

Potrivit datelor prelimina
re, satelitul se deplasează pe 
o orbită apropiată de cea 
stabilită prin calcul.

Perioada de revoluție a sa
telitului este de 93,8 minute, 
unghiul de înclinație a orbitei 
față de planul Ecuatorului — 
48 grade 59 minute. Îndepăr
tarea maximă de suprafața 
Pămîntului este de 720 de 
km, iar cea minimă — 229 
de km.

La bordul satelitului este 
montat aparatajul științific

Sesiunea Comisiei economice O.N.U.

Conducătorul

pentru Europa
delegației R. P. Romine 

președinte al sesiunii
a fost ales

GENEVA 24. — De la trimi
sul Agerpres, N. Puicea : La 24 
aprilie s-a deschis în Palatul 
Națiunilor din Geneva cea de-a 
17-a sesiune a Comisiei Econo
mice O.N.U. pentru Europa 
(C.E.E.).

La sesiune participă delegații 
țărilor membre ale C.E.E. și re
prezentanți ai numeroase țări

Cuvîntul de deschidere rostit de
Declarînd deschise lucrările 

celei de-a 17-a sesiuni a Comi
siei Economice pentru Europa, 
Gogu Rădulescu a subliniat 
că această sesiune capătă un ca
racter deosebit, deoarece ea co
incide cu a 15-a aniversare a 
Comisiei Economice pentru Eu
ropa.

In cei 15 ani de existență, Co
misia Economică O.N.U. pentru 
Europa a înregistrat unele suc
cese, dar a întimpinat și o serie 
de dificultăți. Faptul că Comisia 
a reușit să biruie aceste dificul
tăți, că ea a rămas un organism 
util cooperării internaționale 
constituie un rezultat pozitiv și 
care deschide perspective pro
mițătoare pentru viitor.

Referindu-se la apropierea în 
timp și spațiu a sesiunii C.E.E. 
fi conferinței în problema dezar
mării, vorbitorul a subliniat că 
acest lucru nu poate să nu exer
cite o oarecare influență asupra 
lucrărilor acestei sesiuni. Noi nu 
ignorăm dificultățile care stau 
in calea conferinței pentru de
zarmare., a spus el, dar sperăm 
ci pini la urmi rațianea va în
vinge fi in problema desarmi- 
rit.

Intenxificîndu-fi activitatea de 
cooperare economici și in mod 
deosebit aceea menită să lăr
gească relațiile economice între 
Est și Vest, Comisia noastră va 
putea contribui la sporirea în
crederii între popoare, la găsi
rea căilor pentru menținerea și 
întărirea păcii. Epoca noastră 
cere ca relațiile economice să 
aibe caracterul cel mai larg po
sibil, în interesul tuturor po
poarelor. Comerțul internațional 
poate să joace un rol mereu mai 
important, ca factor de dezvol
tare economică și de cooperare 
pașnică.

Există deci posibilități reale 
pentru ca activitatea C.E.E., ca 
organism în care se întîlnesc re
prezentanții guvernelor din Est 
și Vest, să se dezvolte, ca pres
tigiul ei să crească, ca aportul

pp scurtTHTTFTTl Pp scurt
SOFIA — Intre 16 și 23 a- 

prilie, la Sofia a avut loc cea 
de-a patra sesiune ordinară a 
Comisiei mixte pentru apli
carea convenției privind pes
cuitul în apele Dunării, înche
iate între Bulgaria, Romînia, 
Uniunea Sovietică, Ungaria și 
Iugoslavia. La sesiune au 
participat reprezentanții aces
tor țări.

VARȘOVIA — Plenara Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, 
care a avut loc în zilele de 
16-18 aprilie, anunță agenția 
P.A.P., a adoptat în unanimi
tate hotărirea cu privire la 
dezvoltarea și accelerarea 
progresului tehnic în indus
tria constructoare de mașini.

DELHI — Luînd cuvîntul 
marți în Camera Populară a 
Parlamentului, primul minis
tru al Indiei, Nehru a adre
sat puterilor nucleare chema
rea să se abțină de la orice 
experiențe nucleare măcar pe 
perioada lucrărilor conferinței 
de la Geneva.

TOKIO. — Luînd cuvîntul 
la 23 aprilie la adunarea lu
nară a Consiliului pentru stu
dierea situației interne și in
ternaționale (organ consulta
tiv pe lîngă cabinetul japo
nez — n.r.), ministrul Comer
țului exterior și al industriei 
al Japoniei, Sato, s-a pronun
țat pentru dezvoltarea comer
țului japonez cu țările socia
liste.

DJAKARTA. — într-o emi
siune a unui post de radio 
clandestin din Irianul de vest, 
captată de agenția Antara, se 
arată că soldații unei unități 
olndeze din Hollandia (capita
la Irianului de vest) s-au răs
culat împotriva comandantului 
lor. Se anunță, de asemenea, 
creșterea numărului de dezer
tori care se alătură forțelor 
de rezistență. 

destinat continuării explorări
lor în spațiul cosmic în ca
drul programului anunțat de 
agenția TASS la 16 martie a.c.

In afara aparatajului știin
țific, la bordul satelitului 
„Cosmos-3“ s-a instalat un 
sistem radiotelemetric cu mai 
multe canale și dispozitive 
radiotehnice pentru măsura
rea traiectoriei.

Informațiile radiotelemetrice 
recepționate de la bordul sa
telitului atestă funcționarea 
normală a sistemelor de bord. 
Centrul de coordonare și cal
cul primește informații obți
nute prin măsurători și in
formații telemetrice.

din afara Europei (Brazilia, Ca
nada, Cuba, Ghana, India, Izrael, 
Japonia, Mexic, R.A.U., Uruguay, 
Venezuela), reprezentanți ai unor 
instituții specializate ale O.N.U. 
(U.N.E.S.C.O., Organizația Inter- 
Jiațională a Muncii, Organizația 
Mondială a Sănătății, G.A.T.T., 
Agenția internațională pentru 
energia atomică, Fondul Mone- 

sau la rezolvarea unor probleme 
privind progresul economic al 
Europei să fie mai eficace.

în încheiere, vorbitorul a spus: 
în cursul lucrărilor noastre tre
buie să căutăm nu ceea ce ne 
desparte, ci ceea ce ne unește, 
soluții care să ducă la o mai 
bună cunoaștere și înțelegere re
ciprocă, la acțiuni mai eficace 
în interesul general.

El și-a exprimat speranța că 
sesiunea Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa se va des
fășura într-o atmosferă construc
tivă și de înțelegere reciprocă, 
lucrările sale mareînd un nou 
pas pentru progresul colaborării 
economice în Europa și pentru 
consolidarea păcii.

*
A luat apoi cuvîntul Vladimir 

Velebit, secretar executiv al 
C.E.E. Delegații U.R.S.S. și Ce
hoslovaciei care au luat cuvîntul 
în continuare au arătat că față 
de un stat suveran din Europa, 
R.D.G. — se aplică măsuri dis
criminatorii care nu sînt cu ni
mic fondate. Delegatul Angliei 
situindu-se pe o poziție necon- 
struct!zi s-a opus reprezentării 
R- D. Germane la lucrările 
C.E.E. în continuarea lucrărilor 
ședinței a fost adoptată ordinea 
de zi pe care figurează proble
me ca: analiza activității comi
tetului, activitatea organelor a- 
jutătoare ale C.E.E., examinarea 
situației economice din Europa, 
programul de acțiuni pentru 
1962—1963 și alte probleme.

Trecîndu-se la alegerea mem
brilor Biroului celei de-a 17-a 
sesiuni a C.E.E., a luat cuvîntul 
șeful delegației Belgiei, Emile- 
Paul Henri Lotz, ministru ple
nipotențiar, delegat permanent 
al Belgiei pe lîngă Oficiul eu
ropean al O.N.U.

Recomandînd alegerea ca pre
ședinte al celei de-a 17-a sesi
uni a conducătorului delegației 
romîne, Gogu Rădulescu, delega
tul Belgiei a apreciat în mod 
elogios activitatea desfășurată de

PHENIAN. — La 24 aprilie 
1962, la Palatul Culturii din 
Phenian s-a deschis o expozi
ție de artă populară romî- 
nească.

NEW YORK. — Ministrul 
Justiției al S.U.A., Robert 
Kennedy, care s-a înapoiat 
recent din călătoria sa înde
lungată în străinătate, a recu
noscut că multe țări și po
poare au o atitudine de mare 
suspiciune și neîncredere față 
de Statele Unite. „Capitalis
mul, a declarat el la aduna
rea anuală a agenției Asso
ciated Press, a devenit un 
cuvînt jignitor, deoarece se 
identifică cu egoismul. Nu
meroși oameni în celelalte 
țări cred că americanii sînt 
interesați numai în avantaje 
materiale".

Politia atacînd cu brutalitate studen|i afenieni în timpul recentelor demonstrafii în cadrul cărora 
studențimea din Atena- revendicase reducerea taxelor în învătăminf

Un laborator bine utilat stă la 
dispozifia elevilor școlii profesio
nale de pe lîngă întreprinderea 
Sachselt — cea mai mare între
prindere pentru prelucrarea sti* 

clei din R-D.G.

tar Internațional etc.). Delega
ția romînă este condusă de to
varășul Gogu Radulescu, minis
trul Comerțului Exterior.

La ora 15, ora locală, ședința 
e deschisă de către președintele 
celei de-a 16-a sesiuni a C.E.E., 
GOGU RADULESCU, ministrul 
Comerțului Exterior al R. P. Ro
mine, care rostește cuvîntul de 
deschidere.

Gogu Rădulescu
reprezentantul R. P. Romîne în 
cursul celei de-a 16-a sesiuni a 
C.E.E. Propunerea reprezentan
tului Belgiei a fost sprijinită de 
către delegatul U.R.S.S., Firiu- 
bin.

în unanimitate G. Rădulescu 
a fost ales ca președinte și al 
celei de-a 17-a sesiuni a C.E.E.

A luat cuvîntul apoi Gogu Ră
dulescu, care a mulțumit dele
gațiilor pentru faptul că l-au 
ales ca președinte al celei de-a 
17-a sesiuni.

Apoi, la propunerea delegatu
lui Bulgariei, care a fost spriji
nit de reprezentantul Italiei, re
prezentantul Greciei, A. Vlahos 
a fost ales ca vicepreședinte.

Următoarea ședință a Comi
siei Economice O.N.U. pentru 
Europa va avea loc miercuri.

Puternică demonstrație la Londra 
împotriva experiențelor nucleare
LONDRA 24 (Agerpres). — 

Aproximativ 20.000 de per
soane au parcurs în cursul 
zilei de luni ultima etapă a 
impresionantului marș al pă
cii împotriva experiențelor 
nucleare care s-a încheiat la 
Hyde Park. Marșul a fost con
dus de canonicul John 
Collins, precum și de nume
roși deputați laburiști.

Printre participanții la acest 
marș, precizează agenția 
France Presse,se aflau doi su
praviețuitori ai atacului nu
clear de la Hiroșima, Myoko 
Matsubara, în virstă de 29 de 
ani, și Hirosame Hanabusa, în 
virstă de 18 arii, precum și

La a noua încercare...
NEW YORK 24 (Agerpres). 

— TASS transmite: După 
cum transmite agenția Asso
ciated Press, la 23 aprilie a 
fost lansată de la Cap Cana
veral în direcția Lunii nava 
cosmică „Ranger-4“.

După cum transmite cores
pondentul din Cap Canaveral 
al agenției Associated Press, 
Administrația națională pen
tru problemele aeronauticii și 
cercetării spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat că sta
țiunile de urmărire au pierdut 
legătura cu nava cosmică 
„Ranger-4“. In comunicatul 
N.A.S.A. se spune că la bordul 
navei „Ranger-4" s-a defectat 
sistemul telemetrie. Toate în
cercările de a se remedia de
fecțiunea cu ajutorul unui 
semnal emis de pe Pămînt 
s-au soldat cu un eșec. După 
cît se pare, „Ranger-4" va că

Ieri la Geneva
GENEVA 24 (Agerpres). — 

După o pauză de trei zile, la 
24 aprilie, Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare s-a în
trunit în ședință plenară, în 
cadrul căreia a continuat dis
cutarea proiectului de tratat 
cu privire la dezarmarea gene
rală și totală. La ședință, care 
a fost prezidată de delegatul 
R. P. Polone, au luat cuvîntul 
reprezentanții S.U.A., U.R.S.S., 
Indiei și Italiei.- - d- -
Vizita unei delegații

de ziariști romîni 
in Austria

VIENA 24. — Corespondentul 
Agerpres transmite : La invita
ția guvernului austriac a sosit 
la Viena în dimineața zilei de 
24 aprilie o delegație de ziariști 
romîni în frunte cu președintele 
Uniunii Ziariștilor din Republi
ca Populară Romînă, Nestor Ig
nat. Delegația va vizita între 24 
aprilie și 5 mai Austria și va a- 
vea întrevederi cu personalități 
oficiale din această țară.

La sosirea pe aerodromul 
Schwechat, ziariștii romîni au 
fost întîmpinați de reprezentanți 
ai serviciului de presă al Cance
lariei Federale.

în aceeași zi, ziariștii romîni 
au fost primiți de ministrul Afa
cerilor Externe al Austriei, Bru
no Kreissky.

Barabra Reynolds, o cura
joasă americană care a încer
cat, împreună cu soțul său, in 
1948 să plece cu un yacht in 
zona americană a experien
țelor nucleare din Pacific.

La Hyde Park a avut loc, 
după aceea, un miting la care 
au participat numeroși parti
zani ai dezarmării nucleare.

In seara zilei de luni, a- 
proximativ 5.000 de partici
pant la campania dezarmării 
nucleare au manifestat în fața 
Ambasadei Statelor Unite din 
Londra, împotriva intenției 
Statelor Unite de a relua ex
periențele nucleare în insula 
Christmas.

dea în dimineața zilei de 26 
aprilie pe fața opusă a Lunii.

Ca rezultat, anunță cores
pondentul, nu vor fi atinse o- 
biectivele principale ale expe
rienței legate de lansarea na
vei „Ranger-4" în direcția Lu
nii — transmiterea cu ajutorul 
unei camere de televiziune a 
unor fotografii ale suprafeței 
lunare și alunizarea unui con- 
teiner cu aparataj științific.

Corespondentul din Was
hington al agenției France 
Presse amintește, de aseme
nea, că aceasta este a noua 
încercare pe care americanii o 
fac în ultimii trei ani de a 
trimite o navă cosmică spre 
Lună și — așa cum spune Reu
ter — „de a ajunge din 
urmă U.R.S.S., care a reușit 
încă în 1959 să aselenizeze 
stema Uniunii Sovietice, să fo
tografieze fața ascunsă a 
Lunii".
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