
Succes deplin lucrărilor sesiunii extraordinare
___________ a Marii Adunări Naționale!________

Proletari clin toate țările, uniți-vM!

^Scânteia 
tineretului

Festivități pentru înminarea decorațiilor 

conferite cu prilejul încheierii colectivizării
agriculturii în țara noastră

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

In Capitală au avut loc festivități pentru 
înminarea decorațiilor conferite de Consiliul de 
Stat al R. P. Romine cu prilejul încheierii co
lectivizării agriculturii în țara noastră.

Au fost distinși cu ordine, medalia Muncii și 
medalia „In cinstea încheierii colectivizării 
agriculturii", membri ai C.C. al P.M.R. și ai

guvernului, președinți ai gospodăriilor agri
cole colective, colectiviști, un mare număr de 
lucrători din gospodăriile agricole de stat, sta
țiunile de mașini și tractoare, ingineri agro
nomi și zootehnicieni, activiști de partid și 
de stat.

Citiți
In pagina a ll-a
• Imediat după însămîn- 

țări — toată atenția lucrări
lor de întreținere a po
rumbului.

• Marca fabricii « mân
dria întregului colectiv.

• La zi cu pregătirea 
pentru examene.

In pagina a lll-a
• Manifestări consacrate 

„Zilei Tineretului" și ani
versării V.T.C.
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rimele clipe sărbă
torești ale eveni
mentului deosebit 
pe care-l trăiește 
în aceste zile în
treaga țară, Bucu- 
reștiul le-a cunos

cut începînd de ieri în Gara de 
Nord. Dis-de-dimineafă au început 
să sosească trenurile cu invitații 
la sesiunea extraordinară a Ma
rii Adunări Naționale. Muncitori 
din uzine, lucrători de ogoare, 
specialiști din agricultură — invi
tații au pășit pe pămîntul Capita
lei emoționați. îi așteptau repor
teri, fotografi, operatori cinemato
grafici, numeroși ghizi, autobuze 
confortabile. Călătorii obișnuiți 
care se aflau pe peroane s-au 
alăturat în rîndul gazdelor care 
oficiau primirea.

Momentul — atît de simplu — 
avea măreția lui aparte. Țăranii 
venifi în Capitala patriei ca 
oaspeți de onoare, sînt pri
miți sărbătorește, ca la ei acasa, 
iar cuvînful lor de cetățeni cu 
înalte răspunderi va fi ascultat 
în „Sfatul cel mare“ al țării, vor 
pune aici la cale treburile ne
cesare dezvoltării agriculturii so
cialiste. Să comparăm cumva a- 
ceste clipe cu imagini ale trecu
tului ? Da, veneau și atunci 
țărani jălbași la poarta parlamen
tului, dormeau acolo pe asfalt o 
noapte sau două și, după ce se 
terminau merindele, se întorceau 
înapoi, nedreptatea rămînînd mai 
departe să le încovoaie spinarea.

Cine sînt țăranii care au sosit 
ieri în Capitală ? Luăm absolut 
la intîmplare cîțiva.

Gheorghe Crăciun este pre
ședintele G.A.C. Gîrbova, raionul 
Sebeș, regiunea Hunedoara. Fața 
lui arămie arată că vînturile și 
soarele primăverii l-au întîlnit pe 
cimp de timpuriu și îndelung. 
Temperament de ardelean, domol 
și calculat, Gheorghe Crăciun nu 
spune o vorbă fără să aibă, spre 
siguranță, deschis în fața „Carne
tul președintelui de G.A.C." in 
care se află scrisă, în cifre, isto
ria gospodăriei sale. De aici a- 
flăm cele 2.300.000 ‘ 
mează acum fondul 
gospodăria are 486 
tre care 108 vaci 
rasă Siemenihal.

— Dar cu porumbul ?
— Cit e ceasul ? întreabă pre

ședintele la rîndul lui. Nouă 
jumătate. Vasăzică, 7 ori 5..., da, 
pe la prînz sîntem gata. Așa am 
stabilit aseară în ședință opera-

lei cît însu- 
de bază, că 
taurine, din

eu lapte de

Fapte din

Sosesc invitafii «din regiunea Oltenia.

SOSIT INVITAȚII In cinstea zilei
întrecere FRUNTAȘII SECȚIEI
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tivă. De fapt, noi stabilisem ca 
însămînțările să fie gata în ziua 
deschiderii lucrărilor Marii Adu
nări Naționale, dar s-a lucrat 
bine și-am terminat cu o zi îna
inte. Acum se lucrează la plan
tări de viță de vie, la însămînțat 
trifoi și se dau mai bine de două 
vagoane de azotat la grîu, care 
grîu, pot să vă spun, arată fru
mos de fot.

— Cum ați călătorit ?
— Am călătorit bine. Așa, pe 

la cinci, cind a început sa se 
lumineze, am privit pe fereastră 
cu prietenul meu Cotîrlea, pre
ședintele de la Boz, cu care mă 
cunosc bine. Am fost colegi de 
bancă la școala de președinți și 
brigadieri de 5 luni de la Alba 
lulia. Am discutat așa între noi. 
Ei stau cam slăbuț cu producția 
de lapte. La noi s-a ajuns la 
2.500 litri, și mă întreabă el ce 
sfat îi dau ca să se salte și ei. 
Prima oară, i-am zis eu, trebuie 
să selecționeze vacile, după 
rasă, după producție, să știe ce-i 

și ce-i cere fiecăreia.

urma, problema îngrijirii. Noi 
avem ca mulgători vreo zece 
băieți, aleși de organizația 
U.T.M., care se țin de treabă, 
învață. Asta i-am spus și lui — 
puneți bază la sectorul zootehnic 
pe oameni cu drag de învăță
tură, că vaca e animal preten
țios,

Pe urmă, i-am zis și lui, și o să 
mai spun și la alții : plantele teh
nice aduc la bani de te crucești. 
Iacă, noi, de pe 50 de hectare 
cu tutun am scos un milion de 
lei. Sigur, cere 
merită. A, dar 
întreb. Cunoști 
operator... uite 
mele. A filmat _ .
dărie. Nu pot să-ți spun ce le-a 
crescut inima oamenilor noștri 
cînd s-au văzut în film. Vezi-I și 
dumneata, că-i interesant și are 
un nume frumos — „Puterea 
piinii“...

La urcarea in autobuze, fotore
porterii au descoperi* o „imagi
ne’’ deosebită, poate chiar sim
bolică; Ștefan Tripșa, maistrul oțe-

muncă multă, dar 
să nu uit sa te 
dumneata pe un 

că i-am uitat nu
la noi în gospo-

© Metalurgiștii de la Uzi
nele „Independența", din Si
biu, întîmpinâ ziua de 1 Mai 
cu noi succese în muncă. Mă
surile tehnico-organizatorice 
luate și buna organizare a în
trecerii socialiste au dat posi
bilitate secției să producă în 
acest an cu 350 bucăți ciocane 
perforatoare și cu 5.000 me
tri liniari lanț cu role mai 
mult decît era prevăzut. Va
loarea produselor realizate 
peste plan se ridică la peste 
1.000.000 Iei.

© La începutul anului, co
lectivul Combinatului chimi- 
co-metalurgic din Baia Mare 
s-a angajat să realizeze anul 
acesta peste plan economii la 
prețul de cost în sumă de 
1.200.000 lei.

De curînd s-a încheiat cal
culul trimestrial privind chel
tuielile de fabricație, de unde 
reiese că suma economiilor

realizate de colectivul între
prinderii se ridică la peste 
506.000 lei, adică aproape ju
mătate din angajamentul a- 
nual. Numai prin gospodărirea 
chibzuită a energiei electrice 
s-au economisit 137.000 lei.

• Prin extinderea lucrului 
în brigăzi complexe, folosirea 
din plina capacității mecanis
melor și instalațiilor cu cablu, 
reducerea pierderilor de ex
ploatare, muncitorii întreprin
derii forestiere din Falcău, re
giunea Suceava au sporit in
dicii de utilizare a masei lem
noase de rășinoase în primul 
trimestru al anului de la 94,9 
Ia sută cît era planificat, la
96.2 la sută, iar la fag de la
55.3 la sută la 56,1 la sută. In 
felul acesta ei au putut livra 
în plus fabricilor de prelu
crare și șantierelor de con
strucții 1.472 m.c. lemn de 
lucru.

In secția forjă a Uzinelor de 
tractoare din Brașov, printre frun
tașii întrecerii ce se desfășoără 
în cinstea zilei de 1 Mai se nu
mără și forjorii Handrea Francisc 
și Vrabie Ștefan. Amîndoi sînt ti
neri, amîndoi lucrează la același 
ciocan de 2 tone. Despre modul 
cum au reușit să cucerească titlul 
de fruntași în întrecere, ne-au po
vestit inginerul Cosfea Stan și Tu
dor Constantin — 
ganizafiei de bază 
membri ai secției.

...A fost o vreme

secretarul or- 
U.T.M. și alfi

de grame la furca de cuplare a 
cutiei de viteze, cu 200 de grame 
la una din pîrghii, cu zeci și sute 
de grame consumul de metal la 
multe alte repere. Aparent aceste 
reduceri sîn/ mici, 
la numărul mare de 
le forjează cei doi 
seamnă zeci, sute 
de oțel economisit.

Infelegînd întrecerea 
listă ca un 
necontenit productivitatea __
cii, de a îmbunătăți calitatea 
produselor, Handrea Francisc și 
Vrabie Ștefan și-au acordat ajutor 
reciproc în muncă și în ceea ce 
privește reducerea continuă a 
procentului de rebut. Astfel, au 
statornicit obiceiul ca atunci cînd 
își predau din mers unul altuia 
ciocanul de 2 tone sa se intere
seze despre calitatea produselor 
date. Și nu de puține ori Handrea 
și Vrabie pot fi văzuți lucrînd 
împreună. Așa au studiat cum 
pot folosi mai bine matrițele cu 
ghidaje cruce — matrițe a căror, 
utilizare asigură o calitate supe
rioară a produselor, și-au împăr
tășit reciproc experiența acumu
lată în pregătirea termică a 
materialului înainte de forjare, în 
întreținerea perfectă a matrițelor 
și respectarea tehnologiei de fa
bricație.

Rezultatul acestui ajutor este 
faptul că forjorii Handrea și Vra
bie au reușit să reducă pe ulti
mele luni la 0,60 procentul de 
rebuturi.

Iar ei sînt numai doi dintre 
fruntașii în întrecere ai secției 
forje. Același tithf l-au obținut și 
tinerii Bocoș Iosif, Ion Moise, 
Gheorghe Popelea și alți membri 
ai harnicului colectiv de muncă a! 
acestei secții, care în ziua de 1 
Mai vor raporta cu mîndrie 

mărit productivitatea i 
doi la 

de plan, 
cu 30 la 
și au

Raportate însă 
piese pe care 
tineri ele în
de kilograme

soda-
mijloc de a mări 

mun-

cînd Handrea 
Francisc și Vrabie Ștefan puteau 
fi văzuți măsurînd atenți 
liber de lîngă ciocanul de 2 tone.

Curînd ei s-au prezenta/ 
ducerea secției și au propus:

— Datorită faptului ca lucrăm 
cu un singur cuptor, pierdem mult 
timp productiv, așteptînd să se 
încălzească fiecare lot de piese 
pe care urmează să le forjăm. 
Ciocanul nostru are capacitate 
mare de producție. Dacă am dis
pune de un al doilea cuptor de 
încălzit piese am reuși să mărim 
cu mult productivitatea muncii...

Studiată, ideea lor de a se 
construi încă un cuptor Ungă cio
canul de 2 tone a fost aprobată 
imediat. Și nu peste mult timp, 
noul cuptor a intrat în funcție. 
Handrea Francisc și Vrabie Ște
fan erau acum mulțumiți. Cîștigau 
minute prețioase de muncă. Ei au 
început o adevărată bătălie pen
tru reducerea timpului de forjare 
la fiecare piesă, 
ceasta tinerii 
și acțiunea de 
talului.

— Bavurile 
de prelucrare 
piese, înseamnă pierdere de 
metal I — i-a spus înt^-o zi Han
drea Francisc lui Vrabie Ștefan. 
Oare n-am putea reduce la mi
nimum aceste bavuri și adaosuri ?

Din acea zi, cei doi tineri for
jori au început să studieze îm
preună fiecare piesă ce o aveau 
în lucru. împreună au stabilit că 
prinfr-o debitare mai mică a ma
terialului pot reduce consumul 
specific de metal cu 300 grame 
la una din pîrghii, cu zeci și sute

spațiul

la con-

Foto ’ AGERPRES

Iar h'une’dorean, Erou a] Muncii 
Socialiste, s-a întîlnit cu unul din
tre cei mai buni prieteni ai săi, 
Nicolae Feneșer, președintele 
G.A.C. Bucerda. Primele schimburi 
de cuvinte au în vedere sănăta
tea .personală, dar, mai ales, 'oțe
lul și porumbul,

— Cum stai cu boabele, Nico
lae? întreabă Tripșa. Sub brazdă?

— Toate sub. brazdă. Au vrut 
oamenii din sat să vin cu bucuria 
asta a lor la Capitală.

...A sosit și trenul care aduce 
delegații din regiunea Galați Se 
afla printre ei și un tînăr mă
runțel și sfios.

— Președinte de G.A.C. ? îl 
întrebăm.

— Da, președinte.
— Așa tînăr ?
— Nu-s chiar tînăr, am împli

nit alaltăieri 25 de ani. Și nu 
mai sînt tînăr nici în munca de 
președinte, am o vechime de 
peste trei ani.

De ia gară pînă la autobuz, 
Gheorghe Constantin face pe 
scurt filmul dezvoltării gospodă
riei din Chiraftei, raionul Bujor, 
pe care o conduce. 687 de fa
milii, 2020 hectare arabile, 400 
taurine, dintre care 120 vaci cu 
lapte. Însămînfatul porumbului a 
fost terminat ieri, în 6 zile, vre
me în care s-a lucrat ziua și 
noaptea, cu mașinile și atelajele. 
Zile în care președintele nu 
prea a știut ce-i odihna, dar, 
zice el, „nu se cunoaște, că-s 
tînăr".

Gospodăria are perspective 
frumoase, iar președintele are 
niște planuri îndrăznețe. Spunea, 
de pildă :

— Avem 400 de hectare în 
baltă. Astea, dacă sînt lucrate 
la mama lor, ne saltă văzînd cu 
ochii. Punem aici 100 de hectare 
cu porumb irigat, pentru o recol
tă de cel puțin 7.000 kg boabe.

ION BĂIEȘU

(Continuare in pag. a 3-a)

200 propuneri
La Fabrica ..Armătura’’ diu 

Cluj atitudinea față de muncă se 
manifestă nu numai prin lupta 
depusă de muncitorii, tehnicienii 
și inginerii de aici pentru în
deplinirea sarcinilor de plan, 
îmbunătățirea calității produse
lor, reducerea cheltuielilor de fa
bricație etc., ci și prin participa
rea lor activă la conducerea tre
burilor întreprinderii. Iată, de 
pildă, în perioada 12—18 apri-

lie cînd, la inițiativa comuniști
lor, s-a organizat o săptămînă a 
propunerilor, conducerea fabri
cii a primit peste 200 de pro
puneri privind îmbunătățirea ca
lității produselor, sporirea pro
ductivității muncii etc.

Pe baza propunerilor făcute, 
conducerea întreprinderii îmbo
gățește substanțial planul de mă
suri tehnico-organizatorice.

T. M.

Odată cu a- 
forjori au început 
economisire a me-

și adaosurile mari 
existente la unele

X

au 
cii cu 
sarcina 
de cost 
trecut 
mul specific de 
7.000 kilograme.

i că 
mun- 

sută față de 
au redus prețul 

sută față de anul 
redus consu- 
metal cu pest9

wramgMimi
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140 G.A.C. din regiunea Oltenia

terminat și în raioanele Cala
fat și Corabia.

Pînă la 26 aprilie, 140 de

și 20 G.A.C.
pe cele peste 

ha planificate. Or- 
muncii în două 
la aproape 75 la 

numărul tractoare-
proprii 

gospodării

I if

lnvitat> la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale vizitează Capitala. In fotografie 
aruD de invitafi din regiunea lași în fata Casei Scînlen.
g Foto: N. STELORIAN

D. PAUL.
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Astăzi, în jurul orei 10 
dimineața, posturile noastre 
de radio și televiziune vor 
transmite ședința de des
chidere a Sesiunii extraor
dinare a Marii Adunări 
Naționale.

Sudorul Ion Dolofan de la întreprinderea de poduri metalice și 
prefabricate din beton Pitești este fruntaș în întrecere. Calitatea 
sudurii executată de el este notată cu calificativul „foarte bine". 

Foto; I. CUCU

TELEGRAME
Tovarășului N. S. HRUȘCIOV 

Prim-secretar al C.C. al P.C.U.S, 
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Moscova
Iubite tovarășe N. S. Hrușciov,
Cu ocazia numirii dv. în funcția de președinte al Consiliu

lui de Miniștri al U.R.S.S., în numele C. C. al P.M.R., al Consi
liului de Stat și al Consiliului de Miniștri al R. P. Romine vă 
transmitem cele mai cordiale felicitări.

Misiunea de înaltă răspundere, care v-a fost din nou încre
dințată, exprimă recunoașterea de către marele popor sovietic 
a aportului remarcabil pe care dv., eminent fruntaș al statului 
sovietic, ai P.C.U.S. și al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, îl aduceți în opera istorică de construire a 
comunismului în U.R.S.S., de întărire a puternicului lagăr al 
țărilor socialiste, pentru triumful cauzei păcii și socialismului, 
spre binele și fericirea întregii omeniri.

Vă urăm din toată inima, scumpe tovarășe Hrușciov, multă 
sănătate și succese tot mai mari in activitatea dv. multilaterală 
și neobosită, pentru continua înflorire a marii Uniuni Sovietice 
pe drumul luminos al comunismului, pentru întărirea și dezvol
tarea prieteniei de nezdruncinat dintre R.P.R. și U.R.S.S.

GHEORGHE
GHEORGHIU-DEJ ION GHEORGHE MAURER

Prim-secretar al C.C. al P.M.R. Președintele Consiliului 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii

de Stat al Republicii Populare Romine
Populare Romine

București, 26 aprilie 1962.

Colectiviștii din raionul Se- 
garcea au terminat semănatul 
porumbului 
26.000 de ’ 
ganizarea 
schimburi 
sută din 
lor și folosirea atelajelor pro
prii ale G.A.C. au făcut ca 
angajamentul colectiviștilor 
de a termina la vreme însă
mînțările să fie îndeplinit.

Cu sprijinul inginerilor a- 
gronomi, colectiviștii au exe
cutat însămînțările la un ni
vel agrotehnic superior.

Semănatul porumbului s-a

gospodării agricole colective 
din regiunea Oltenia au 
terminat semănatul porumbu
lui.

(Agerpres)

din Maramureș
BAIA MARE (de 

la corespondentul 
nostru).
Timpul prielnic 

din ultimele zi
le a favorizat in
tensificarea ritmu
lui lucrărilor agri
cole de primăvară. 
Folosind la maxi
mum tractoarele și

20 
a-

atelajele 
de 
gricole colective din 
regiunea Maramu
reș au terminat în- 
sămînțările. Prin
tre gospodăriile 
fruntașe la însă- 
mînțări sînt 
din Vezendiu, 
ionul Cărei,

cele
ra-

Liva-

da, raionul Oaș, A- 
ciua. Prislop. Bune 
rezultate au obți
nut și gospodăriile 
colective din raioa
nele Cehu Silva- 
niei și Lăpuș unde 
însămînțările au 
fost efectuate în 
proporție de 70 la 
sută.

Tovarășului L. I. BREJNEV
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Moscova
In numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne 

și al meu personal vă felicit călduros cu prilejul realegerii dv. 
în funcția de președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.

Vă doresc din toată inima noi succese în activitatea dv. pen
tru îndeplinirea sarcinilor de înaltă răspundere ce v-au fost 
încredințate, spre binele poporului sovietic și al dezvoltării con
tinue a prieteniei frățești de nezdruncinat dintre popoarele 
romîn și sovietic.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București, 26 aprilie 1962.



Imediat după însămînfări-toată atenția A apărut:

lucrărilor de întreținere a porumbului TlNÂRUL 
LENINIST

Revistă editata de C.C. 
al U.T.M.

n întreaga țară, pe 
întinsele ogoare 
fără haturi, »e 
desfășoară cu toa
tă energia lucră
rile în vederea 
obținerii unor re-

colte bogate de porumb. Nu 
există gospodărie agricolă de 
stat sau colectivă, din zonele 
favorabile culturii porumbu
lui, în care să nu intîlnești 
unul sau mai multe loturi de 
zeci și sute de hectare, mar
cate cu o tăbliță pe care scrie 
„5.000 kg porumb boabe, ne
irigat".

Pentru a se valorifica din 
plin condițiile favorabile ale 
acestui început de primăvară, 
toată atenția și grija trebuie 
acordată executării lucrărilor 
do îngrijire a porumbului la 
un înalt nivel agrotehnic.

Lucrările de îngrijire a se
mănăturilor de porumb repre
zintă o verigă importantă a 
lanțului de măsuri agroteh
nice, menite să creeze tinere
lor plante condiții cit m»i fa
vorabile de creștere și dezvol
tare. Aceste lucrări încep în
dată după semănat, fără a aș
tepta răsărirea plantelor.

Umiditatea mare din sol, căl
dura și hrana favorizează în- 
colțirea semințelor și răsări
rea plantelor, dar de aceste 
avantaje profită din plin și 
buruienile. De aceea, după 
4—5 zile de la semănat est» 
necesar să se execute fără în- 
tîrziere grăpatul culturilor. 
Lucrarea se face cu grapa cu 
colți reglabili, astfel îneît să 
nu deranjeze semințele încol
țite, sau în curs de Incolțire. 
Grăpatul mai are avantajul 
că distruge crusta care se 
poate forma după semănat, 
împiedică evaporarea apei, 
contribuie la încălzirea solu
lui și ușurează răsărirea plan
telor.

După răsărirea completă, 
cînd plantele 
semănăturile 
grăpează din 
ceeași grapă,
ții creșterea plantelor se des
fășoară viguros și in timp 
scurt.

De îndată ce plantele au a- 
juns în faza de creștere, cînd 
apar 4 frunze, se aplică o lu
crare eu «apa rotativă, eare 
afinează solul și distruge bu
ruienile ce au răsărit după ul-

tima grapă. în comparație cu 
terenurile pe care nu s-au 
executat aceste grăpări, pe te
renurile grăpate de 1—2 ori 
s-au obținut producții eu 150- 
250 kg la ha mai mari.

PRĂȘITUL PORUMBULUI 
este lucrarea de îngrijire ime
diat următoare. El se începe 
imediat ce constatăm că solul 
prinde crustă, iar buruienile 
răsar din nou. începerea tim
purie a prășitului este o con
diție de seamă a obținerii 
unui lan încheiat, cu plante 
viguroase, capabile să produ
că o recoltă bogată.

Experiențele au dovedit că 
atunci cînd prima prașilă în- 
ttrzie pînă tn faza cind plan
tele au 6 frunze, recolta scade 
cu peste 300 kg la ha. Iată de 
ce este atît de necesar să nu 
intîrziem nici o zi.

Prima prașilă se execută 
mecanic, Ia adîncimea de 10 
om. Dacă pe rtndurile de 
plante există buruieni, conco-

riția lor este permanentă, în- 
cepînd cu dezghețarea solului 
și terminînd cu ultimele bru
me mai aspre ai» toamnei.

Fragil* a doua, mecanică, a 
porumbului se face la o adfn- 
cime mai mică, adică la 5—6 
cm, ținînd seama că în această 
fază de vegetație rădăcinii» 
porumbului încep să se dez
volte și să cuprindă terenul 
dintre rînduri. A prăși mai a- 
dînc înseamnă a distruge o 
parte din rădăcini și a stin
gheri pentru un timp proce
sul de nutriție a plantelor. O 
dată cu prășitul mecanic, 
acolo unde nu s-au aplicat ier-

* 
de

bicide se execută prașila 
doua, manuală, pe rtndul 
plante.

Este cunoscut faptul că 
bătălia pentru o recoltă bo
gată de porumb, un rol de 
seamă îl are realizarea unei 
densități optime, stabilită 
pentru fiecare zonă pedocli-

în

Pe teme agrotehnice

au două frunze, 
do porumb se 

nou, folosind a- 
tn aceste condi-

mitent eu prășitul mecanic se 
execută un prășit manuaL cu 
sapa, pe rîndul de plante. In 
gospodăriile agricole de stat, 
care au folosit la semănat ier- 
bicide, ca de pildă simazina și 
atrazing, răapîndit» pe o zonă 
de 10 cm In dreapta șl in 
stingă rindurilor d» plante, 
prășitul manual pe rînd nu 
mai apare necesar.

La citeva zile după primul 
prășit, dar înainte ca plantei» 
să atingă înălțimea de 15 cm. 
se aplică o nouă lucrare cu 
sapa rotativă. Lucrările cu 
sapa rotativă se execută după 
ce s-a ridicat rouă, pentru ea 
plantele să fie cit mai elastice 
și să nu se frîngă.

După cum vedem, lucrării» 
agrotehnice urmăresc în prin
cipal menținerea solului într-o 
stare prielnică de umiditate, a. 
fînare, aerisire, încălzire și 
fără buruieni, astfel ca fiecare 
nouă cantitate de hrană pe 
care solul o dobîndește in 
urma proceselor chimice și 
biologice, să fie la dispoziția 
plantelor de porumb. De a- 
ceea, îndată ce după prima 
prașilă se constată tendința de 
formare a crustei, îndesarea 
solului și apariția de noi bu
ruieni, se trece la executarea 
praștiei a doua. Trebuie să 
știm că buruienile sînt foarte 
numeroase ca specii, iar apa-

maticâ. in funcție de hibridul 
cultivat, fertilitatea solului și 
măsurile agrotehnice aplicate. 
Ținînd seama de condițiile din 
acest an, este necesar să rea
lizăm o densitate cuprinsă în
tre 30.000 și 50.000 plante re- 
eoltabile la hectar. De regulă, 
in zonele frecvent bintuite de 
secetă se asigură circa 30.000 
plante la hectar, merglnd cu 
un număr din ce tn ce mai 
mare (in cadrul limitei indi
cate), pe măsură ce condițiile 
din fiecare gospodărie permit 
această creștere a densității.

După prașila a doua, îndată 
ce apar noi buruieni, sau se 
formează crustă la suprafața 
solului, se execută prașila a 
treia, mecanică, la o adîncime 
de 5—0 cm.

Atunci cind condițiile impun 
o prașilă mecanică în plus, 
peste cele trei prașile aplicate, 
este in interesul sporirii pro
ducției să se execute ți a- 
ceastă lucrare.

în cadrul lucrărilor de în
grijire a culturilor de porumb 
un ioc de seamă îl are și 
oombatares dăunătorilor, din
tre care cel mai păgubitor 
este insecta numită rățișoara 
porumbului. Această insectă 
apare primăvara și atacă po
rumbul în special în prima 
jumătate a lunii mat. Intru- 
cit rățișoara consumă îndeo
sebi frunzele cît mai fragede 
de porumb, este necesar ca în 
această perioadă să avem po
rumbul tntr-o fază de vegeta
li» eît mai avansată. Pentru a- 
ceasta de mare folos este gră
patul înainte și după răsărire, 
precum și prima lucrare cu 
sapa rotativă, care grăbesc 
ritmul de dezvoltare ai plan
telor și le ajută să Învingă lă
comia dăunătorului. Dec* x 
constgtă că insectele au apă
rut în număr mare depășind 
10 indivizi la un metru pătrat, 
este necesar să se ia măsuri 
de combatere, fie că porum
bul este tn curs de răsărire, 
fie că a răsărit. Se folosesc in 
acest scop insecticide puter
nic» (hexacloran, detox, al
drin) tn dozele indicata de or
ganele serviciilor de protecț:*- 
plantelor.

Tot tn această etapă atacă 
și larvele viermelui — sirmă. 
pentru a cărui combatere tre
buie să se aplic» odată cu se
mănatul. insecticide cu efecte 
toxice cît mai puternice, dacă 
acestea nu s-au dat odată cu 
aplicarea îngrășămintelor.

Executînd la timp fiecare 
lucrare de îngrijire a culturi
lor de porumb și de combatere 
a tuturor dăunătorilor, se vor 
valorifica din plin condițiile 
prielnice ale acestui început 
de an șl in special rezerva 
mare de apă a solului Și »e 
vor putea obține recolte bo
gate pe toat» suprafețele.

Cu fiecare lucrare, executată 
la epoca cea mai indicată, cp- 
rută de viața plantelor, fa
cem un pas mare pe drumul 
obținerii unor producții ds 
peste 5.000 kg Ia ba porumb 
boabe pe suprafețe cit ma: 
mari, neirigate.

Ing. TH. MOSCALI'
Candidat iu știinfe cpneofe

Aprilie 1962
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In „Luna muncii 
patriotica"

în numai două zile, tn e»- 
drul „Lunii muncii patriotice" 
tinerii din comuna Mărăuța, 
raionul Lehliu, au colectat 
10.000 kg de fier vechi Frun
tași In această acțiune ,lnt 
utemiztii Emilia Grigore, Flo- 
rica Ghiță, Georgeta Avăda- 
r..:. Georgeta Banu, Ion Nico. 
lae. Ștefan Criztea, Titu Mi
cea și alții.

TUDOR CODIȚA 
secretarul comitetului comu

nal U.T.M.-Mârdu;a
—a—

POȘTA REDACȚIEI
Stelescu Traian — G AS. 

Uovăț, raionul Turnu Severin, 
întreprinderea cinemato

grafică regională Oltenia a 
aprobat propunerea făcută de 
dumneata prin scrisoarea a- 
dresată redacției. Astfel, în 
perioada 18 aprilIe-3 mal a.c., 
la cinematograful din comu
na Ilovăț se va prezenta un 
ciclu de trei filme rominești: 
„Setea", „Secretul cifrului" și 
„Telegrame".

Tătaru Virgil — București.
Direcția generală a editu

rilor și difuzării cărții din 
cadrul Ministerului învăță- 
mîntulul și Culturii a găsit 
întemeiată propunerea dumi- 
tale și, în consecință, a dispus 
reeditarea într-un viitor a- 
propiat a lucrării „Lingviști 
și filologi romîni" de M. 
mitriu.

Gh. Popescu — comuna 
rișoru.

Sfatul popular raional

Di-

pe.

_ ___  Fe
tești, în urma sesizării dumi- 
tale trimisă redacției, a dis
pus ca la dispensarul din co
muna Perișoru, să se asigure 
și pe timpul nopții un cadru 
sanitar de serviciu, care să 
acorde asistența medicală în 
cazurile de urgență. Așteptăm 
să ne comunici cum se res
pectă această măsură.

Postolache Popa
Odobești.

în urma scrisorii dumitale 
trimisă „Scînteii tineretu- 
lui“ - Sfatul popular raio
nal Focșani Secția în-

vățămînt și Cultură — ■ 
acordat o atenție deoaebită 
îmbunătățirii acu vită ții celor 
două cămine culturale din co
muna Faraoanele. Astfel, au 
fost reorganizata formațiile ar
tistice do cor, dans, teatru si 
brigada artistică de agitație 
care în ultima perioadă a ier
nii au prezentat mai multe 
spectacole. De asemenea, pe 
baza unui pian bogat de ac
tivitate. la cele două cămine 
culturale s-au organizat seri 
culturale, simpozioane, s-au 
prezentat conferințe, infor
mări politice și alte activi
tăți cultural-educative eare 
au creat tinerilor colectiviști 
posibilitatea de a-și petrece 
plăcut șl util timpul liber.

Așteptăm să ne trimiteți o 
corespondență In eare să n» 
vorbiți despre activitatea pe 
care o desfășoară căminele 
culturale din comuna Faraoa
nele in sprijinul întăririi eco- 
nomico-organizatorice a gos
podăriilor agricole colective.

MARCA
G.A.S.

la
a

.Elecfroputer»" - Craiova,

Montorul Marin Chiteț, de 
fabrica da transformatoare 
Uxlnei „L----- ..
este și priceput și are și o bo
gată experiență de muncă. Este 
și firele deci să se numere prin
tre muncitorii eare execută nu
mai lucrări de înaltă calitate, prin

tre muncitorii fruntași.
Foto: AGERPRES

FABRICII
abrlca de cabluri și materiale electroizolante din 
Capitală realizează pentru industria construc
toare de mașini, o bogată și variată gamă de 
produse. Acest fapt pune firește, în fața colecti
vului întreprinderii, probleme deosebite pe linia 
realizării unor produse de înaltă calitate, cu in
dici tehnici superiori de finisaj corespunzător.

Cum stau lucrurile în această privință la Fabrica de 
cabluri și materiale electroizolante ? Cu ce contribuie tinerii 
din fabrică la realizarea unor produse de calitate supe
rioară? Pentru a răspunde întrebărilor am invitat la o 
discuție în jurul mesei rotunde un grup de muncitori, ingi
neri și tehnicieni de la această întreprindere.

Discuțiile purtate au arătat că în întreprindere s-au 
făcut pași importanți în direcția îmbunătățirii calității pro
duselor, obținîndu-se rezultate pozitive. S-a arătat însă că 
există posibilități pentru obținerea unor rezultate și mai 
bune.

întrebare: Cum mobilizea
ză organizațiile U.T.M. pe ti
neri Ia realizarea sarcinilor de 
producție ale întreprinderii?

Romeo Gheorghiu, secreta
rul organizației U.T.M. din 
fabrică : La noi, în fabrică, 
comitetul sindicatului a orga
nizat Întrecerea socialistă care 
se desfășoară în fiecare sec
tor, atelier, echipă. Principa
lul obiectiv al acesteia este 
obținerea unei calități cit mai 
bune a produselor, producție 
și productivitate sporite și 
un preț de cost cit mai scă
zut. Angajamentele luate în 
întrecere slnt concrete, mobi
lizatoare. Echipa tovarășului 
Paramenco Petre, de la email, 
șl-a luat, de pildă, printre al
tele, angajamentul să reducă 
deșeurile cu 1 la sută față de 
coeficientul admis și să nu 
aibă nici o reclamație privind 
calitatea produselor, tn pri
mul trimestru ea și-a respec
tat în întregime cuvîntul.

Cu o perioadă de timp în 
urmă, numărul tinerilor cu-

prinși în întrecere era foarte 
mic. N-are rost să revin asu
pra cauzelor acestei situații. 
Fapt este că noul comitet 
U.T.M. al fabricii și-a dat sea
ma la vreme de acest neajuns 
și, pe baza unei colaborări 
foarte strînse cu comitetul 
sindicatului, și-a propus să 
antreneze pe toți cei peste 500 
de tineri la întrecere.

Ing. Constantin Constanti- 
nesou, șeful serviciului control 
tehnic de calitate: Tovarășul 
secretar al comitetului U.T.M. 
a amintit că obiectivul prin
cipal al întrecerii este obține
rea unor produse de calitate 
superioară. Este cunoscut însă 
că fără îmbogățirea perma
nentă a cunoștințelor profesio
nale ale muncitorilor nu se 
pot obține produse de calitate 
superioară.

Romeo Gheorghiu: Intr-a
devăr, organizațiile U.T.M. 
s-au preocupat îndeaproape 
de îmbogățirea cunoștințelor 
profesionale ale tineretului. 
La cursurile de ridicare a ca
lificării au participat 190 to-

varăși din atelierele utilaje 
noi, cabluri de forță, conduc» 
tori, mecanic șef, control etc.

Niță Mereanu, muncitor 
fruntaș în producție, secția 
cabluri de forță : Cred că s-ar 
mai putea face unele lucruri 
bune în această direcție în 
special în ceea ce privește 
desfășurarea unei munci poli
tice susținute în rîndul tineri
lor pentru ca numărul celor 
cuprinși în acțiunea de ridi
care a calificării profesionale 
să fie mai mare. Comitetul 
U.T.M. ar putea de pildă, să 
arate acestora importanța și 
utilitatea îmbogățirii cunoștin
țelor profesionale, ajutîndu-i 
să înțeleagă legătura strînsă 
dintre calitatea produselor și 
ridicarea calificării.

Nițu Floarea, muncitoare 
fruntașă, atelierul email: N-ar 
fi apoi rău ca tovarășii din 
comitetul U.T.M. să acorde o 
mal mare atenție decît în tre
cut, mobilizării tinerilor la a- 
ceste cursuri, felului în care 
tematica lor răspunde cerințe
lor fiecărei secții. S-ar putea, 
de asemenea, lărgi gama ac
țiunilor privind îmbogățirea 
pregătirii profesionale a tine
rilor, prin folosirea unor mij
loace cu deosebită eficacitate 
cum sînt: conferințele teh
nice, schimburile de experien
ță, citirea literaturii tehnice, 
concursurile „Să ne cunoaș
tem meseria* etc,

Ing. Bftrbieru Alex., de la 
serviciul control tehnic: în- 
tr-adevăr, asemenea acțiuni 
ar fi foarte utile și ar ajuta 
în bună măsură <. j’mIu! 
tehnic de calitate.

Fabriea de cabluri și ma- 
teriale electroizolante pri
mește Încă unele recla
mați! din partea beneficia
rilor privind calitatea neco
respunzătoare a unor pro
duse. De aceea, participan- 
ții Ia discuții s-au referit 
și la cauzele acestor defi
ciențe.

Crăciun Ioana, muncitoare 
fruntașă, atelierul stratificate: 
Uzina de motoare electrice 
București ne-a sesizat de pil
dă, că la unele plăci de perti
nax livrate de noi apar fi
suri ; aceasta deoarece apa de 
răcire nu are debitul prevă
zut de tehnologia produsului. 
Adeseori scoatem plăcile de 
pertinax de pe prese înainte 
de a se fi răcit complet

Ing, Constantin Constanti- 
nescu : Pentru remedierea si
tuației amintite aici de tova
rășa Crăciun, conducerea fa
bricii și specialiștii noștri în
treprind în momentul de față 
un studiu privind realizarea 
circulației apel de răcir» în 
circuit închis.

întrebare: Unii din be
neficiarii Întreprinderii re
clamă calitatea necorespun
zătoare a cablului bifilar, 
lițat, in vină ie cauciuc. 
Care este cauza 1

Ing. Constantin Constantl- 
nesou i Reciamațiile beneficia
rilor sînt juste. Cele sesizate 
de tovarășii care au vorbit 
deja la masa noastră rotundă 
arată în parte cauzele unor 
asemenea deficiențe. Trebuie 
să arătăm însă că unii din-

Jos, rn dreap!» îmagîn-; pe care v-o prezentăm, a mai rămas o urmă din ceea ce au fost cu 
c’iăva v-eme înainle aceste dealuri : coaste sterpe, în care apele ploilor au săpat ravene adinei. 
Cos rsai mare ps-te a lor nu produceau nimic. Priviji acum amfiteatrul teraselor. Oamenii le-au 
iățvt: au .cc'ec'ai" natura. La îndemnul organizației de partid, colectiviștii din comuna Tudor 
V,»o --CSCJ. rae-.l Bujor, regiunea Gaîaji, au pornit a largă eefiune de punere în valoare a te- 
ren-jr/os neproductive. Au amenajat terase pe 60 de hectare, excavind mii de metri cubi de pămînt, 
au săpat gropi și au plantat vită nobilă și pomi fructiferi pe 45 hectare. Munca le va fi în curind 
răsplătită din pi n prin miile de kilograme de struguri și fructe pe care la VOr culege de pe 

fiecare hectar, care pînă acum nu a produs nimic.
Foto: AGERPRES

La zi eu pregătirea
pentru examene
• e//4m /« ZmlitU* 
tul pedagogic de 
3 ani din Comtanțe. 
Atiflăm la un in* 
teretant seminar de 
istoria literaturii 
condus de tov, lec

tor Puiu Enache, de la Facul
tatea de filologie. Vizităm o bi
bliotecă de aurind renovată, dis
cutăm cu studeufi, profesori. 
Pretutindeni, atmosfera e ace
eași vie, antrenantă, tinerească. 
Institutul din Constanța «e află 
abia în fața celei de-a doua se
siuni de examene — examenele 
din vară. Firește, și studenții și 
profesorii lor așteaptă cu emoție 
această nouă treaptă spre anul 
al II-lea, Dar pe zi ce trece, după 
fiecare seminar bine pregătit, 
după fiecare curs recapitulat, e- 
moția scade în intensitate. Pe 
chipul fiecărui student citim si
guranță in propriile puteri do- 
bindite prin munca asiduă pen
tru insssșiree cunoștințelor pre- 
data la asrsari.

— la ty’awpa din iarnă, spm- 
saa. \ladimir dvtcio-

nd adjunct ai Institutului, reztd- 
tcteU « jM îmbucurătoare, 
peste le sută studenți inte
gralii ti. Dar restul studenților 
ne promovați și cei care nau 
reușit să obțină decis note de 5 
și 6 ne-au dat serios de gîndit. 
In sesiunea ce ne stă în față 
trebuie să luptăm nu numai îm
potriva nepromovăriif ci și a 
mediocrității. De aceea, pregăti
rea sesiunii din vară a început 
în. institutul nostru o dată cu 
prima zi de cursuri a semestru
lui al II-lea. Mobilizarea tutu
ror studenților pentru studierea 
temeinică a bibliografiei fiecărei 
lecții, întărirea frecvenței prin- 
tr-un control susținut și conti
nuu, stabilirea unui plan de 
munci întocmit judicios, și care 
să nu supraîncarce pe studenți, 
reținîndu-i de la orele de stu
diu individual, sînt numai cite- 
va din măsurile aplicate. în ve
derea realizării lor, am contide-

ret utilă sporirea ajutorării stu
denților de către eadrele noastre 
didactice.

Interesante și eficace ‘-au do
vedit fi schimburile de experien
ță între catedre, De pildă, ca
tedra de fizică și chimie a or
ganizat un astfel de schimb de 
experiență cu celelalte catedre, 
pe tema desfășurării lucrărilor 
de laborator. După expunerea 
experienței dobtndită de ca
tedra respectivă a avut loc o 
demonstrație practică. Labora
toarele de geologie, botanică, fi
zică, chimic, satisfac cerințele 
programului pentru anul I. Aci 
studenții efectuează lucrările 
practice în vederea aprofundării 
cunoștințelor teoretice. De ase
menea, atelierele de tîmplărie 
și lăcătușerie sînt mereu utilate 
cu materialele necesare.

Din punct de vedere pedago
gic, ne-am propus o mai justă 
planificare a examenelor astfel 
incit să dozăm efortul studenți
lor no*tri. Uter orile de control 
fi mtmiooriile mii că eea mui 

ptrte < studenților se pre
gătesc temeinic pentru sesiunea 
din iunie.

— Această sesiune, spune tov. 
Adrian B avani, secretarul orga
nizației U.T.M. a institutului, e 
mult mai grea decît cea din iar
nă : examene mai multe, mate
rii predate țimp de două semes
tre. De aceea fi 
ților trebuie să 
organizată. De 
sînt consultațiile 
semestrul acesta, 
la materiile care 
vizează,

Organizația U.T.M. fi-a adus 
fi în această privință aportul. în

munca studen
ție mai bine 
un real folos 

organizate tn 
mai cu seamă 
nu se senina-

vederea îmbunătățirii activității 
din s eminarii și a pregătirii din 
timp a examenelor, am sprijinit 
catedrele tn realizarea unei frec, 
vențe de sută la sută și în parti, 
ciparea activă , la 
minării,

— O astfel de 
gită insă, în care 
preocupările și întreatu activi, 
tate a studontilar noștri cănti- 
niști, tivind în perspectivă sesi
unea de examene, se va șine 
curind. Speră") c» aceasta să ne 
ajute la găsirea unor metode 
bune de muncă, mai eficace, care 
să contribuie la rezultatele exa
menelor — ne spune tov. Vasile 
Antan, președintele asociației 
studenților din institut.

— Consider că alcătuirea unor 
grupe de învățătură in cadrul 
institutului nostru, spune tov. 
Speranța Badea, una dintre cel» 
mai bune studente de ta filolo
gie, e o metodă deosebit de va
loroasă. La - - — -
de filologie, 
ou la bacă 
ci proră. In
fac parte 
legele met» 
și Elena Ivașcu. repetarea 
comun ne-a ajutat si punem la 
punct o mare parte din materia 
pentru examene.

Și, enumerarea măsurilor con- 
crete, în vederea examenelor 
poate continua. Toate măsurile 
au același felo sesiune de 
examene pregătită din vreme, 
nu în asalt, o munci cit mai 
conștiincioasă și cit mai susți
nută, care șă genereze noi suc
cese, noi bucurii.

discuții în se-

discut'». Ur
se vor anali ta

noi, la Facultatea 
acatle mici [rupt 
întrajutorare* re

grupa din caro 
împreună cu ea- 

Matilda Predescu 
în

MARIANA FILIMON

tre furnizorii noștri cum ar 
fi întreprinderea „Turdeana*' 
din Turda, ne provoacă unele 
necazuri pe linia calității. 
Dintre aceștia am mai putea 
aminti • întreprinderea F.R.B. 
— București. Paralel cu în
lăturarea cauzelor ce depind 
de noi, am luat măsuri pentru 
a întări controlul la recepție.

Niță Mereanu î Trebuie ară
tat, de asemenea, că, în sco
pul ridicării calității produse
lor noastre, ar fi de mare fo
los amenajarea unor magazii 
sau spații adecvate pentru de
pozitare șl 
descărcare 
de garare.

a unei rampe de 
la cele două linii

P
entru remedierea defi
ciențelor semnalate, or
ganizației U.T.M. din tu- 

brici ii revine sarcina să des
fășoare o mai temeinică mun
că politică in rîndurile tineri
lor pentru ca aceștia să-și îm
bogățească permanent pregă
tirea profesională, să cultive 
la el răspunderea pentru ca
litatea produselor. Calitatea 
produselor livrate de fabrică 
nu se poate Insă îmbunătăți 
fără luarea unor măsuri ur
gente din partea conducerii 
întreprinderii și a forului tu
telar respectiv, pentru reme
dierea deficiențelor semnalate. 
In felul acesta Fabrica de ca
bluri șl materiale elaotrolao- 
lante va reuși să dea in per
manență produse de bună ca
litate, spre mlndrla întregului 
colectiv de muncă al între
prinderii.

Ing. T. M. BĂJENESCU

<

Utemista leieu Victoria o bucuroasă. Și de această dală, rasul- 
latul analizei este perfect I (In laboratorul Fabricii da (avi din 

Roman),
Foto I. CUCU

CINEMATOGRAFE
Poșt-restant: Patria, Bucu

rești, Gh. Doja, Volga ; Ab
sență Îndelungată: Republi
ca, Elena Pavel, Alex. Sahia, 
23 August; Intre două Iubiri: 
Magheru, I- C. Frimu; Milio
nul! Floreasca, Libertății; 
Ultim» repriză : V. Alecsan- 
dri, Lumina, Moșilor; Pro
gram special pentru tineret i 
Maxim Gorki, V, Roaită, G- 
Coșbuc; Mizerabilii (ambele 
serii); V- Roaită; Casa sur-

prizelor: Central, Olga B»n* 
clc : Gardianul: Victori»
Munca; Piticul vrăjitor s 
Timpuri Noi; Program spe
cial pentru copii (dimineața) 
— Profesiunea doamnei War
ren (după amiază) : 13 Sep
tembrie ; Procesul maimuțe
lor : Tineretului; Expresul 
de seară: înfrățirea între po
poare, Flacăra, Miorița; Pro
fesiunea doamnei Warren: 
1 Mai, Arta.
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Prezentarea scrisorilor de acreditare

Prin muncă patriotică

Simpozion
literar

„Zilei Tineretului" și aniversării U. T. C de către ministrul Danemarcei

Adunări ale tineretului
I

«rt, in Capitală, au con
tinuat să aibă loe adu
nări ale tineretului în

chinate aniversării a 40 de ani 
de la crearea U.T.C. și „Zilei 
Tineretului din R.P.R."

Astfel de adunări au avut 
leț la Uzinele de utilaj pe
trolier și chimic, ia Uzinele 
„Semănătoarea", la Fabrica da 
produse lactate, la Postăvăria 
romînă, la Institutul' de Fizică 
Atomică, la Școala medie nr. 
15, la Casa de cultură a tine
retului din raionul 30 Decem
brie, precum și în alte între
prinderi, instituții și școli din 
Capitală.

Cu prilejul acestor adunări

au luat cuvîntul aetivițtf d« 
partid și U.T.M. care au vor
bit tinerilor despre activitatea 
desfășurată de U.T.C., sub con
ducerea partidului, pentru mo
bilizarea tineretului la lupta 
clasei muncitoare. Subliniind 
că Uniunea Tineretului Mun- 
ettor eațe continuatoarea glo
rioaselor tradifii de luptă ale 
Uniunii Tineretului Comuniet, 
vorbitorii s-au reterit la sar
cinile actuale ale organizații
lor U.T.M., care, sub condu
cerea partidului, mobilizează 
tineretul la lupta poporului 
nostru pentru desăvlrțirea con
struirii socialismului.

Ctl.ua aut. i. atu4.n,i ie 
la Itutilutul Medieo-Far- 
mac.ufic din Bucu.ești «u 

panieipac miarcu.i 3S aprilie la 
un inl.r.nni aimpaaion literar 
eu temu „Treeutul de luptă ul 
V-T.C- oglindit în liter.turâ,\ A 
vorbit pro/uerul uniuerutar iii- 
hai Nooitov. car. >.« referit pe 
larg l. operele care augrivetc 
acțiunile eroice ele uteeiștilor 
,eri.e Ae Mihoi B.niuc. Eugen 
Jebeleanu. Veronica Porumbacu, 
Marie Banu,, Aurel Baranga.

A urmai „oi un interesant 
montaj literar-mucical pe aceea,i 
ta—i. pre.entat d. jermatiile ar- 
tUtic» tie 1M.F.

in R. P Romînă

Mobilizafi de organizafia 
U-T,M., tinerii de la înfreprin- 
dpraa „Textila" din Pitești se 
preocupă de înfrumusețarea în
treprinderii, menfinerea cyră|eniei 
și amenajarea unor parcuri cu 
fieri. Prinir© acfiunile pe care 
le-au întreprins putem enumera : 
astuparea șanfuriler șl nivelarea 
terenurilor unde au fost introdu
se noi conducte de apă, amena
jarea unor spatii verzi etc.

De asemenea, tinerii din 
frepFindere participă și la 
meroase acțiuni de muncă
friofică desfășurate în cadrul

în-
nu-
pa-

orașului. Astfel, peste 50 «ta 
muncitoare din seețiile fesătorie 
și preparați® «u participat If *- 
menajare® unui frumos pare în 
©raș.

Evidenjiinciu-»» în med deose
bit cu prilejul acțiunilor de 
munqă patriotică, numeroși tineri 
și tinere de la această întreprin
dere au primit insigna de bri
gadier al munqiii patrioiiqe. P.-’n- 
fre aceștia sînt: Ștefan R.zea, 
Elena Cîrstea, Ipn Bueșan, Elena 
Tudose, Gheorghe Con$t«nii- 
nescu și Aurica Gheata.

Concurs
„Cine știe, 
răspunde"

Za Uzinele „23 August din 
Capitală a fost organizat

Muncitorul 
sculptură.

Ciurea Ștefan de la T.R.C.L. Craiova este și elev al Școlii populare de artă, secția 
în prezent el lucrează la o statuetă intitulată : „Pînă în z*re sș întind ogea-6Îe cal«qtivși 

noastre”.
Fota: N. $TELO2IAN

Președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, a primit 
joi la amiază, la Palatul Re-, 
publicii, pe Joachim Henrik 
Geprg, baron de Zytphen- 
Adeler, trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Da
nemarcei în Republica Popu
lară Romînă, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare.

țnmîhînd scrisorile de acre
ditare, ministrul Danemarcei 
a subliniat că țara sa „acordă 
o importanță cu totul deose
bită bunelor relații care 
există în mod tradițional în
tre Danemarca și R. P. Ro~ 
mină.

m timpul misiunii meie — 
a spus el -r» voi depune toate 
eforturile ce^mi vor sta în 
putință pentru a contribui la 
stringerea legăturilor cultu
rale și economice între cele 
două țări ale noastre".

Primind scrisorile de acre
ditare, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne,

J. ANDREIȚA

Seară de poezie

Oul! de clasă... Elevii $celii 
medii Tg. Cărbunești urmă
resc cu interes referatul 

„Uteciștii în creația poeților 
noșlrl". Pentru pregătire* acestei 
reușite serate literare au muncit 
cu pașiyne elevii Mărăcine Maria, 
Șerban Ana, Becheru Cornel, Bi- 
C*n Mircea Și alții, Și prietenii 
poeziei au venit la serată în nu
măr marg. In evocarea plină de 
semnificații a vieții și activității 
utedștilor, elevii au descoperit 
Ință o dată pilde vii de patrio-

tism, de dugoșle l*ț> de popor. 
Iar poeziile Strigătul fui Vasile 
Poaltă’’ da Alfred Margul-Sper- 
ber, „Cîn?ec de leagăn *1 Den- 
eai” de Atarcșl Breslașu, „Balada 
tovarășului căzut împărțind Scîn- 
tei* în ilegalitate” de V. Tulbure, 
„E tinerețea noastră partidului 
datoare" de N. Tăuly, „Viitorul*' 
de N. Labiș au adus prin im*g ni 
sugestive o completare firească 
și emoționantă.

N. D1AGO|

La universitatea clujeană

un concurs „Cine știe, 
răspunde** pe tema; „U.Ț.M., 
ajutor de nădejde al P.M.R. in 
opera de desămrșire a con
strucției socialiste". La acest 
concurs au participat peste 50 
de tineri care au reprezentat 
toate secțiile de producție ale 
uzinei. In cadrul concursului 
pârtiei panții eu vorbit despre 
aportul pe oare tineretul, mo
bilizat de organizațiile U.T.M, 
sub conducerea partidului, îl 
aduce la opera de desăvirșire 
a construirii socialismului in 
patria noastră.

Printre tinerii carș au do
vedit o bună pregătire fi s-au 
evidențiat tn cadrul concursu
lui șe afli strungarul Aurel 
Munteanu. rectificatorul Radu 
Ghegrghe și lăcătușul Ion Pe
tre. Acești tineri vor participa 
H !a faza raională a concursu
lui „Cine știe, răspunde".

Adunări festive
în întâmpinarea zilei de 1

In cadrul manifestărilor 
prilejuite de aniversarea a 40 
de ani de la înființarea 
U.T.C., care au loc la Facul
tatea de istorie-filozofie a U- 
niversitățli „Babsș-Bolyai" 
din Cluj, anul II istorie a or
ganizat recent, o adunare ge-

nerală U.T.M. acestei aniver
sări.

In cadrul adunării studenții 
au ascultat expunerea „U.T.M. 
— continuatoarea tradițiilor 
glorioase de luptă ale U.T.G“, 
care a fost audiată cu mult 
interes.

MIRCEA ȚOCA 
si-udent

I. MARIA

T E L EG RAME

Tn întreaga 
șă aibă loc 
erate zilei de 
deni în întreprinderi, pe șantiere 
da construcții, In schele petro
lier?, adunării? au prilejuit o 
trecere în revistă a succeselor 
dobîndite de oamenii muncii 
înfreesrea pentru ridicarea 
velului calitativ al produselor 
reducerea prețului de cost al 
cestora.

țară au continuat 
joi adunări conșa- 

ț Mai. Pretytln-

în 
ni- 

?' 
a-

★

,,Timpuri Npi‘ 
ing. Dumitry Lazăr,

La Uzinele
luat cyvîntul __ ... .
directorul întreprinderii, carș a 
înfățișat principalele realizări ale 
conîtructorilor c|e motoare. A- 
cește realizări sînt cuprinse în 
depășirea cu 4,4 la sută q pla
nului pe primul trimestru, depă
șire eare înseamnă zepj de mo-

a

to.are Dieșșl fabricata în plys, 
Ay fpst întrecuiș și prevederile 
planului de cooperare cu alte 
uzine, meta'urgiștii de aici trim'" 
jind țn plus diferiielgr întreprin
deri, înainte de termen, peste 
30 lene de piesa turnate, pre
cum și o importantă cantitate 
de piese de schimb pentru mo
toare și cpmpresoare.

1 ★
în sala de festivități a Uzinelor 

,,Electroputere’'-Craiovaf unde a 
avut lec adunarea In cinstea zilei 
de 1 Mqi, erau prezenji mai mult 
de 2.000 de muncitori, ingineri 
și tehnicieni. După ce a vorbit 
despre 
a marji 
secretar 
Oltenia 
tastivul 
trimqștru din anul în curs a înde-

semnificația internațională 
sărbători, tov. Ivan Mihai, 
al Comitetului regional 

al F.M.R., a felicitat eo- 
uzinelor care în primul

plinit planul la to|i indicii, a 
îmbunătățit qalnaieq mșșinitar e- 
Ișcirițe și * economisit diferite 
materiale în vaiear® dș peste 
9QQ.OQO tai,

★
După ce ay lășat lucrul din 

șghimbul de diminuată, siderur- 
giștii Uzinelor „Victsria"-Caian 
ay venit la adunarea consacrată 
zilei de 1 Mai. Atai s-a făcut 
bitanjul întrecerii socialiste evi- 
den|iindy-ie, printre alta realizări, 
îndeplinirea CV 5 zilp înainte de 
lermqn a planului de producție 
pa luna aprilie dș către furnaliști 
și muncitorii qe la bateriile de 
semicocs.

secretar al Comitetului erSșenesc 
Ploiești al P.M.R. Colectivul a- 
acșștei uzine se mîndreșle că în 
Cinstea apropiatei sărbători a dat 
peste plan două instalații de fo
raj, aproape 600 de sape cu role, 
7 turbine și alte utilaje petro
liere. Economiile realizate peste 
plan prin reducerea prețului de 
cost se ridică la 578.000 de lei.

Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
spus: „Ne bucură în mod 
sincer importanța care se 
acorclă în Danemarca bunelor 
relații dintre țările noastre și 
împărtășim pe deplin dorința 
dv. ca aceste relații să se in
tensifice, fiind convinși că 
dezvoltarea legăturilor econo
mice și culturale dintre R. P. 
Romînă și Danemarca este în 
interesul ambelor noastre po
poare Și contribuie la întă
rirea colaborării internațio
nale".

în încheiere, președintele 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, l-a asigurat pe 
ministrul Danemarcei că în 
activitatea sa îndreptată spre 
dezvoltarea bunelor relații 
dintre cele două țări va avea 
tot sprijinul Consiliului de 
Stat și al guvernului R. P. 
Romîne.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a avut e con
vorbire cu ministrul Dane
marcei, baronul de Zytphen- 
Adeler.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare, cît 
și la convorbire, au luat parte 
Corneliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe, și Grigore 
Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat al R. P. Romîne.

Ministrul Danemarcei a fost 
însoțit de W. Schmidt, prim 
secretar de legație.

(Agerpres)
----- 0-----

Informații

★
La adunarea ținută în Uzinele 

de utilaj pptrplier din Ploișști, ce 
poartă numele lui 1 Mai, a «yat 
țuvîntul tov. Gheorghe Miliiaru,

★
Adunări consacrate zilei de 1 

Mai au mai avut loc la fabrica 
da mașini și motoare electrice 
din București, la rafinăriile din 
Ploiești și Teîeajen, în schela pe
trolieră Zătreni, regiunea Oltenia, 
îr cartierul Ferneziu 
Baia Mare, la 
„Moldova” din I 
meroașe alte

. _ din orașul 
Uzinele textile 

Botoșani și în nu- 
întreprinderi din 

(Agerpres)

Freședintele Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, 
Ștefan Voitec, a trimis tovară
șului I. V Spiridonov, pre
ședintele Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
o telegramă de felicitări.

Cu prilejul alegerii dv ca 
președinte a] Sovietului. Uni
unii al Sovietului Suprem al 
Uniunii Sovietice, se spune în 
telegramă, în numele Marii 
Adunări Naționale a R. P. Ro-

mine și al meu personal 
transmit eele mai sincere 
licitări și vă urez succes 
plin în funcția dv. de mare 
răspundere consacrată con
strucției comunismului în U- 
niunea Sovietică, dezvoltării 
continue a relațiilor 
tenie trainică dintre 
ca Populară Romînă 
nea Republicilor
Socialiste, cauzei socialismului 
și păcii îți lume.

vă 
fe- 
de-

de prie- 
Republi- 
șl Uniu- 
Șovietice

ir ★

T* Tinerii noștri
inovatori

Cabinetul tahniț de la Uzi. 
nels metalurgice de utilaj 
greu „Progresul" din Brăila 
desfășoară o largă activitate.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, 
Ștefan Voitec. a trimis tova
rășului I. A. Peive, președin
tele Sovietului Naționalități’ 
lor al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., o telegramă de feli
citări.

Cu prilejul realegerii dv. în 
funcția de președinte al So
vietului Naționalităților al So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
se spune în telegramă, în nu-

mele Marii Adunări Naționale 
și al meu personal vă felicit 
cordial și vă urez noj succese 
in activitatea dv dedicată în
floririi și prosperității Uniunii 
Sovietice, pe drumul luminos 
al construirii comunismului, 
întăririi continua a prieteniei 
frățești de nezdruncinat din
tre poporul romin și poporul 
șqvietic, cauzei păcii *1 prir» 
teniei între toate popoarele.

Anul 1961.
• Aproape 480 de mun- 

eitari «u facyt 630 ăe pro
puneri de inovații. Prin 
aplicarea Ier in proeesul 
de producție, s-au realizat 
economii în valoare 
4J1R0M lei.

de

a-Primul trimestru al 
cestui an.

• a-au înregistrat 
propuneri de inovații, s-au
aplicat 64. se realizează 
astfel economii antecal- 
culate de 1.W3.166 lei.
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Ministrul Afacerilor Exter
ne Republicii Populare 
Romîne, Corneliu Mănescu, a 
trimis o telegramă de feliei- 
țări tovarășului A. A. Gro- 
mlka, ministrul Afacerilor 
Externe al Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste.

Cu prilejul numirii dv,. în 
funcția de ministru al Aface
rilor Externe al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, 
se spune in telegramă, vă rog

★

șă primiți felicitările mele 
cordiale.

Vă doresc din toată inima 
multă sănătate și succes de
plin în activitatea dv., con
sacrată realizării politicii exter. 
ne leniniste a Uniunii So
vietice, dezvoltării relațiilor 
de prietenie trainică și cola
borare multilaterală dintre 
țările noastre, victoriei cau
zei păcii și progresului în în
treaga lume.

Sub îndrumarea perma
nentă a comitetului de
partid, cabinetul tehnic, cu 
sprijinul comitetului sindica
tului și al comitetului orga
nizației de bază U. T.M. 
a reușit, să sporească contri
buția tinerilor din uzina 
noastră la dezvoltarea miș
cării de inovații. Organizînd 
periodic concursuri de inova
ții, popularizînd tematieile 
concursurilQr prin panouri, 
prin paginile ziarului de uzi
nă, sau prin emisiunile sta
ției de radioficare la rubrica 
„Inovații, inovatori și noutăți 
tehnice", 
întregului 
la tehnice 
zolvarea.

Acestea 
me eficiente de mobilizare a 
muncitorilor la dezvoltarea 
mișcării de inovații.

Comitetul 
îndeaproape

activitatea tinerilor pentru 
realizarea de inovații și-a 
dovedit eficacitatea. Daca în 
întreg anul 1961 numărul ti
nerilor Inovatori s-a ridicat 
la 130, în primul trimestru 
al acestui an numărul lor se 
ridică la 53, cu 12 mai mulți 
față de aceeași perioadă a 
anului trecut Băbeanu Stan- 
ciu, lăcătuș la construcții me
canice, a realizat o inovație 
care aduce economii în va
loare de 22.522 lei anual; 
Stanciu Costică, forjor, a rea
lizat inovația „Seuje noi 
pentru forjare» ciocanelor" 
care aduc© o economie 
5364 lei anual.

Aceștia sînt numai cîțiva 
dintre tinerii din uzina noa
stră care, mobilizați de or
ganizația U.T.M., participă în 
prezent la concursul de ino
vații organizat de cabinetul 
tehnic în einstea zilei de 
1 Mai și sînt preocupați și 
mai mult de realizarea unor 
inovații valoroase, care să 
eentribuie la îmbunătățirea 
calități produselor, la redu
cerea prețului de cost, la rea
lizarea a cît mai multe eco
nomii.

a făcut cunoscute 
colectiv probleme- 
ca^și așteptau re»

au constituit for-

U.T.M. sprijină 
____F__ _ acțiunea de 
popularizare a cărții tehnice. 
Astăzi, biblioteca tehnică • 
uzinei a devenit un loc frec
ventat d© numeroși tineri. In 
afară de acestea, difuzarea 
în secții a celor aproape 
2.000 de abonamente făcute 
la diferite reviste tehnice de 
specialitate cît și dotarea în 
permanență a bibliotecii cu 
cele mai recente publicații 
care vorbese despre ultimele 
noutăți tehniee, contribuie 
necontenit la ridicarea nive
lului tehnico-profesional al 
tinerilor.

Acest mod de a îndruma

Gospodăria agricolă ’de stat Mogoșoșia 'din București are un 
sector apicol format din 1.300 de familii de albine. In acest 
sezon șa face acum revizia sumară a stupilor de albine.

Foto: AGERPRES

Intre 23 și 26 aprilie 1962, 
a vizitat țara noastră dl. Frank 
Siscoe, directorul contactelor 
est-vest din Departamentul de 
Stat al S.U.A. în timpul șe
derii sale la București, a fost 
primit de V. Dumitrescu, ad
junct al Ministrului Afaceri
lor Externe, și de Al. Buiean, 
vicepreședintele Institutului 
romm pentru Relațiile Cultu
rale cu Străinătatea.

Cu ocazia discuțiilor purta
te, a avut loc un schimb de 
vederi privind desfășurarea 
relațiilor culțural-științifice 
dintre cele două țări, pe baza 
Aranjamentului cultural sem
nat la 9 decembrie 1960.

Dl. F. Siscoe a vizitat unele 
construcții social-culturale, 
cartiere de locuințe din Capi
tală.

(Agerpreș)

PRIETENIE

La ambasada R. Ș. Ceho
slovace a avut loc joi dimi
neața, o conferință de presă 
cu prilejul apropiatei deschi
deri la București a expoziției 
industriale a acestei țări, Au 
fost de față .larosiav Kovar, 
consilier comercial, și alți 
membri ai ambasadei.

Directorul expoziției Vaclav 
Bok, a informat pe ziariștii ro- 
mîni despre produsele expuse 
și a prezentat unele date pri
vind dezvoltarea economiei 
naționale a R. S, Cehoslovace. 
După ce s-a răspuns la între
bările puse de ziariști, au fost 
prezentate două filme docu
mentare despre tirgul de la 
Brno și expoziția cehoslovacă 
care a fost organizată la Ha
vana.

ION SMEU 
tehnician

O ședință a comitetului U.T.M. 
•I Școlii medii nr, 2 „Vașile 
Alecsendri” din Bacău. Este 
discutată una din problemele 
principale din activitatea ele
vilor : învățătura. Scopul ? 
Rezultate cît mai bune la sfîr- 

șit de an școlar.
(Fotografie primită în cadrul 
concursului de la cercul foto 
al Școlii medii nr. 2 din Bacău, 
condus de prol. V. BOGDANEI)

Pe seu
• In utilii! ..Iwii muncii w- 

triptice" tijișrii mineri de la Uii- 
câni, mobilizați de comitetul 
U.T.M., au colectat într-o singură 
zi 13J}00 kilograme fier vechi. 
Dpmoș ștefan, Pqscătaanu nîcq- 
lae, Rusu Radp, sîțiț numai cîțivș 
dintre tinerii care s-au evidențiat 
în această acțiune. (N. Bădescu, 
miner).

@ „Bunădimineața, Năvodari", 
așa se intitulează noul program 
pe car? îl pregătește brigada ar
tistică de agitație a Uzinei de 
acid sulfuric și superfoșfa|i din 
Năvodari, Artiștii-amatori populari

zează fruntașii uzinei, metodele 
bune de lucru, noile construcții 
din oraș; intr-un cuvînt. viața 
nouă a Năvodarilor.

(loan Tripon student).
© Peste 1.100 de muncitori din 

erașul Giurgiu, participă la eursu- 
rile de ridicare q calificării profe* 
sionalț, Organizațiile U-T.M. de 
la Întreprinderile din oraș au an-

Despre ce discutăm în adunările generale
Adunările generale U-T-M. 

iesfișurate în ultimele file in 
Faeulțațea ie metalurgie a in
stitutului nalitehntc din Rueu- 
mti au dezbătut o serie ăe 
probleme interesante dintre 
car» amintim •• „Dragastea 
pentru meseria aleasă - 
imbold, in muncă pentru pre
gătirea ulițoriior ingineri 
metalurgisti” (anul l-A), 
„Trăsăturile specifice inte
lectualului de tip nou" 
(anul l-B), „eum se oglindește

principiul muncii colecțive tn 
activitatea studenților" (anul 
U), Pregătirea multilaterali a 
studentului" (anul Iți) șt „Pre
zența la cursuri șl seminarii — 
factor important în obținerea 
unor rezultate bune în activi
tatea profesională" (anul IV). 
La, discuții au participat nu
meroși studenți și cadre di
dactice.

NEAGU XJDROIU 
student

trșntșl la qeeslș eursurj marea 
^gjgrilqte a tinesllaf muncitori, 
(har Paul — profesor).

• Nu a trecut decît un an de 
la înființarea gospodăriei colec
tive din satul Fometești, raionul 
Harem, și rezultatele nu s-au lă
sat așteptate. Satul a fost electri
ficat, 40 de colectiviști și-qn cum
părat apqrate de radio, al [ii ay 
început să-și ridice casq noi. La 
gospodărie au fost construite două 
grajduri pentru bovine, Ud saivan 
pentru 80Q oi, un siloz cu o ca
pacitate de 10Q tone și altele. 
(Gh. Ungurefu și P. Berbecaru — 
elevi).

„Sîntem
â ?* se intitulează 

noul program 
al brigăzii artis. 

fise da agitația cu care 
Școala medie din Hir* 
șova, regiunea Dobro- 
gea, și-a căpătat un 
binemeritat renume. Un 
imn de slavă îi închi
nă partidului iubit 
părinte, patriei, pa« 
porului, pentru condi
țiile minunate de învă* 
jătură.

Albumul brigăzii cu» 
prinde fotografii cu 
noul și madernul local 
de școală dat în folo^ 
sinfă lor anul acesta, 
cu internatul spațios 
(car© «re 140 efe

Bespre pioniera O- 
îili© Burcă s-a scris 
yn frumos articol și 
în „Pravda pionieru» 
lui“.

Cînd a primit întîia 
scrisoare din Uniunea 
Sovietică, de la o pio
nieră cu numele de 
Nafașa, dinfr-un sat în- 
deparfqt de pe mqly- 
ril© Vqlgăi, Oiilia avea 
numai 11 ani. După a- 
ceea a început să pri- 
meașca aproape «tipic 
numeroase
legînd prietenie 
mulți pionieri 
viștiți.

Qtilia Burcă are
tăzi 17 ani. După ter
minarea școlii elemen
tare s-»a înscris la școa- 

a V • •

scriseri,
cu

SP-

as-

a țârii
, eu laboratorul, 
de lectură, bi-

I* medie din Zimnîcea 
Aqum este utemistă și 
un* din cele mai bune 
eleve din clasa a Xl-a. 
Factorul poștal îi aduce 
și acum scrisori pe a- 
dresa din comyna 
Smlrdieasa. Qti|i* pri
mește scrisori de la 
cqmșomgliști, pînă nu 
de mult, pionieri,
cum cîteva zile a pri
mit o șerisoare de la 
cemșemglistul |ypa Da- 
nev, din Kuibîșgv.

Cît de bucuroasă 
gsfe Otilia de qores- 
pondenfa 
a învățat 
periența 
Iilor, Ea
ceștora despre vla-

pregă- 
pentru 

ma- 
îndră- 
limba

Astăzi, 
semifinalele 

turneului U.EJ.A.
Astăzi, pe stadionul „23 Au

gust”, se vor desfășura semifi
nalele turneului internațional 
de fotbal U.E.F.A- In primul 
meci, cu începere de la ora 14,30 
echipa Iugoslaviei se va întîlni 
cu echipa R.S. Cehoslovace. La 
ora 16 va începe jocul dintre 
echipele R.P. Romîne și Turciei. 
Prima întîlnire va fi arbitrată 
de Bois (Franța) iar cea de a 
doua de Finney (Anglia).

Stațiile noastre de radio vor 
transmite astăzi tncepînd din 
jurul orei 17, repriza a doua a 
Intilnirii R.P. Romîne — Tur
cia din cadrul turneului de fot
bal U.E.F.A. Transmisia se va 
face pe programul I.

A-

ei I Multe 
ea din ex- 
comsomoliș. 
le scrie a-

fa și munca 
misiilor.

Otilia BitrcM termină 
peste pufin timp școa
la medie. Se 
tește intens 
examenul de 
turitete. A 
git insă mult
rșisH. Scrisorile pe care 
le scrie prietenilor ei 
sovietici le compune 
singură, pufin ajufgtS 
de profesoara de lim
ba rusă.

dorește, ța după 
ce va lua examenul de 
maturitate să se pragS- 
teascM pentru a deveni 
profesoară.

T. JONRIu 
profesor 

pnmăvaxd“
locuri), 
sal* ( 
blioteca.

„TiciPitic", unul din 
personajele principale 
ala brigăzii — apare 
primul pe scenă și-l 
informează pe specta
tori despre frumoa
sele rezultate obținu
te la 
Pipere? 
Zaharcu 
Mariana, 
șoara, 
și alții, 
Gheorghe, 
ban, Marin Volca, Plă- 
ieșu Anefa șl Oltea- 
nu Eugen eu fgșt luați 
în ..topita «ridului"

învățătură de 
Constantin, 

Cornel, Tăcu 
Holban Ani- 

Andrei 
St ro ie 

5a-

pentru că nu.și tac In» 
totdeauna datoria f«ță 
de școală.

Brigada a făcut 
ngscyt că ytemișfij 
pionierii de ta ȘcQflta 
medie din Hțrșova, rfiT 
giunea Dobrogea, și-au 
propus șă-i ajute pe 
cei rămași <n urmă la 
învățătură. Ei vor ca 
în școala lor ?icala 
„Esfe-o vqrbă IqățrT- 
nească / Care zice 
că-n păduri / Nu se 
poale să lipsească / 
Ciofuri, noduri, yscă- 
furi‘‘, să nu mai aibă 
valabilitate.

Ca urmare a succe? 
șylyj obținut, brigada

cu-
5i

artistică a fpșt solicita
tă da a imprima pe 
bandă de magnetofon 
întregul program, care 
a fost apoi transmit 
la Centrul dp rad'Ofi* 
care din Hîrșpva.

Printre interpreții 
brigăzii artistice se 
află și elevii lan Că- 
pățînă, Aneta Pascu, 
Qorel Popeșcu și Vero
nica Pandrea, care au 
încheia! trimestrele I și 
II numai cu medii de 
9 și 10.

CREȚII VICTOR- 
RADUCAN 

profesor

Au sosit Invitații
(Urmare din pag. l-a)

Anul trțțyt «m încercat p# mși 
puțin și am scos J2.00Q kg știu- 
leți ta h©ctșr, Aiți avem și baza 
furajeră, aici creștem și anima
lele vacile, oile, porcii. Avem 
de gînd să „batem" tare pe 
sectorul zootehnic. La noi sîfif 
multe dealuri și am pgrnit o ac
țiune mare cu terașăriie pentru 
vii. Duminică, de pildă, s-a ieșit 
la muncă voluntară la terase. Au 
fost mai ales băieți și fele. De 
altfel, să știți că ta noi, în mai 
toate sectoarele, baza îq țe pri
vește mîna de lucru p punem pe 
tinejet. Nu e unul care să nu 
vină ta muncă. Cînd punem la 
cale q treabă, organizăm o adu
nare scurtă, explicăm oamenilor 
dar ce vrem să facem, cym 
anume, I© cerem părerea, dis
cutăm și pornim la treabă.

Nu prea avem noj experiență 
în unele privințe și chiar acuma, 
pe drum, am stat de vorbă cu 
președinți mai vechi, din gospo
dării mai bogate, m-am intere* 
sat de vii, de sectorul zootehnic. 
Aici, la Adunare, am venit cu 
un CeÎPf special să*mi notez în 
el totul, să spun la întoarcere 
oamenilor din fir a păr ce învă
țăminte avem de tras.

Par autobuzele șînt gata de 
plecare. Pelegații uzinelor și ©r 
goarelor pornesc să cunoască 
Bucureșiiul, care i-a primit cu ini
ma deschisă și cu soare cald da 
primăvară.

Ctl.ua


Interviul acordat
de N. S. Hrușciov editorului
american Gardner Cowles

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 20 apri
lie, N. S. Hrușciov a acordat 
un interviu editorului ameri
can Gardner Cowles.

Referindu-se la perspecti
vele unui acord cu privire la 
dezarmare, N. S. Hrușciov a 
spus: „Aș vrea să fiu opti
mist". Dar, a remarcat el, deo
camdată nu s-au copt încă 
condițiile pentru a se ajunge 
la un acord, „deoarece în 
S.U.A. există încă forțe pu
ternice care luptă împotriva 
dezarmării".

Răspunzînd la întrebări, 
N. S. Hrușciov a subliniat că 
sînt greșite afirmațiile potri
vit cărora comuniștii ar fi in
teresați în dezlănțuirea răz
boiului, deoarece pe această 
cale ar putea, chipurile, să fie 
atinse scopurile revoluționare. 
„Acest lucru nu este adevărat, 
aceasta este o părere denatu
rată despre comuniști".

Noi, comuniștii, a spus N. S. 
Hrușciov, considerăm că comu
nismul trebuie să biruie nu 
prin război, ci pe altă cale — 
arătînd în mod concret avan
tajele pe care le oferă orîn- 
duirea comunistă — și ca ur
mare a dezvoltării legice a 
contradicțiilor pe care le poar
tă în sine orînduirea capitalis
tă, societatea capitalistă.

Imperialismului, capitalului 
monopolist îi sînt proprii răz
boaiele de cotropire, a spus 
N. S. Hrușciov.

Totuși, noi am vrea să cre
dem, a spus N. S. Hrușciov, că 
dușmanii noștri vor avea sufi
cientă judecată sănătoasă in
cit să nu înceapă un război, 
ci să pășească pe calea între
cerii pașnice dintre cele două 
sisteme — capitalist și socia
list.

N. S. Hrușciov a explicat 
că comuniștii sînt împotriva 
războaielor de cotropire, dar 
recunosc legalitatea și chiar 
necesitatea războaielor de a- 
părare și de eliberare națio
nală. „Un popor înrobit are 
drept la aceasta. Mai mult de- 
cît atît — el nu numai că are 
dreptul, ci trebuie chiar să 
lupte pentru eliberarea sa“.

Șeful guvernului sovietic a 
explicat editorului american 
poziția guvernului sovietic în 
legătură cu inspecția sau con
trolul legate de experiențele 
cu arma nucleară.

Oamenii de știință au dove
dit, a amintit N. S. Hrușciox, 
că aparatele existente în pre
zent pot înregistra exploziile 
nucleare care se efectuează în 
orice punct al globului pă- 
mîntesc.

în ceea ce privește inspec
ția legată de dezarmarea ge
nerală și totală, N. S. Hrușciov 
a subliniat : „In această pri
vință, noi înșine cerem nu 
numai instituirea controlului, 
dar și a unei inspecții dintre 
cele mai riguroase și largi".

Spunînd că este gata să se 
întîlnească cu președintele 
Kennedy pentru un nou 
schimb de păreri, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a subliniat: „Sînt 
pentru întîlniri".

N. S. Hrușciov a spus, de 
asemenea, că nu exclude și 
posibilitatea unei întîlniri cu 
președintele Kennedy în cazul 
în care situația internaționa
lă s-ar agrava. S-ar putea ca 
atunci să fie nevoie de efor
turi urgente ale conducători
lor marilor puteri pentru a 
împiedica ivirea unei scîntei 
care ar putea provoca un in
cendiu militar.

Problema dezarmării, a de
clarat N. S. Hrușciov. este în- 
tr-adevăr problema probleme
lor și ea se referă nu numai 
la Uniunea Sovietică și S.U.A., 
ci la toate țările lumii. întru- 
cît în momentul de față S.U.A. 
și Uniunea Sovietică au cea 
mai dezvoltată economie și 
au posibilitatea să creeze ar
mele cele mai moderne, cele 
două țări trebuie să depună 
eforturi deosebite pentru a 
găsi o cale spre dezarmare.

N. S. Hrușciov a amintit 
de încă o problemă, care „s-ar 
părea că este subordonată 
problemei dezarmării, dar 
poate ca este o problemă de 
importanță primordială prin 
sine însăși. Este vorba de pro
blema Germaniei, problema 
încheierii Tratatului de pace 
german".

N. S. Hrușciov a spus : „Să 
încheiem capitolul celui de al 
doilea război mondial, să 
consfințim în Tratatul de pace 
rezultatul lui, pentru a tăia o 
dată pentru totdeauna pofta 
revanșarzilor de a sări din 
nou la bătaie".

Ne pare foarte rău, a spus 
N. S. Hrușciov, că americanii, 
foștii noștri aliați, fac jocul lui 
Adenauer și sprijină politica 
lui primejdioasă de menținere 
a rămășițelor celui de-al doi
lea război mondial.

„Pentru a purifica atmosfera 
internațională și a crea con
diții normale pentru coexis
tență pașnică, trebuie rezol
vate două probleme — eu nu 
fac o legătură directă între ele 
dar, de fapt, ele sînt strîns le
gate. Este vorba despre 
problema dezarmării și proble
ma semnării Tratatului de 
pace german. Rezolvarea ori
căreia dintre ele ar fi un mare 
stimulent pentru îmbunătăți

rea relațiilor dintre țările noa
stre. De altfel, consider că cel 
mai ușor ar fi de rezolvat, in 
primul rind, problema germa
nă. Aceasta ar crea dintr-oda- 
tă condițiile unei înerederi mai 
mari și o atmosferă mai bor.ă 
in vederea unui acord cu pri
vire la dezarmare”.

Eu nu leg una de alta aces
te două probleme, a repetat 
N. S. Hrușciov, dar ele au o 
foarte mare contingență.

„Trebuie să fie clar pentru 
oricine că noi nu ne vom li
niști și nu vom înceta efortu
rile noastre care urmăresc 
semnarea tratatului de pace, 
lichidarea regimului de ocupa
ție și retragerea trupelor de 
ocupație din Berlinul occiden
tal, cit timp nu va fi atins a- 
cest țel just-.

Referindu-se la tratativele 
cu privire la Germania, care 
se duc la Washington. N. S- 
Hrușciov a declarat: .Consi
der că există unele raze dătă
toare de speranță că se poate 
ajunge la un acord. Dar prin
cipala problemă rămine. Este 
problema prezenței trupelor de 
ocupație ale țărilor occidentale 
în Berlinul occidental fapt eu 
care nu ne putem împăca".

N. S. Hrușciov a răspuns ne
gativ la întrebarea dacă agri
cultura constituie problema 
nr. 1 a situației interne a 
V.R.S.S. Considerăm, a arătat 
eL că trebuie menținute anu
mite proporții în dezvoltarea 
tuturor ramurilor eeooomiei 
naționale, inclusiv între indus
trie și agricultură.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
societatea comunist* poate 
crea o agricultură cu adevărat 
eficienta. „Noi avem de acum 
o asemenea agricultură și 
luptăm pentru o și mai mare 
dezvoltare a a".

Referindu-se la perspectivele 
construirii comunismului în 
U-R-S-S, N. S. Hrușciov a de
clarat : „Noi. comuniștii, spu
nem că construirea comunis
mului necesită crearea unor 
anumite premize economice. 
Dacă s-ar încerca să se instau
reze comunismul atit timp cit 
nu sînt dezvoltate forțele de 
producție, acesta nu ar fi co
munism. ci sărăcie. In concep
ția noastră comunismul în
seamnă belșug. In țara noas
tră, de pildă, au existat la 
timpul lor oameni care doreau 
să fie proclamat comunismul 
?tunci cînd pentru aceasta nu 
erau create încă condițiile ma
teriale. Dar dacă s-ar procla
ma comunismul atunci cînd ar 
exista, să zicem, numai o pe
reche de pantaloni pentru zece 
oameni, și dacă acești panta
loni s-ar împărți în zece părți 
egale atunci toată lumea ar 
umbla în general fără panta
loni. Respingem un asemenea 
comunism fără pantaloni. Ar 
fi o denaturare".

Răspunzînd la una din între
bările editorului american, 
N. S. Hrușciov a declarat că 
principalele idei ale marxism- 
leninismului sînt aceleași pen
tru toți cei care se situează pe 
poziții comuniste, care urmea
ză învățătura comunistă și se 
călăuzește după ea în acțiunile 
îor. Dar „nu trebuie să se im
pună un singur tipar comun, 
nu se poate stabili un singur 
șablon pentru toate popoarele 
care pășesc pe calea construi
rii socialismului, pe calea con
struirii comunismului".

N. S. Hrușciov a spus : „Au 
importanță — pentru modul în 
care se rezolvă o problemă sau 
alta — chiar și însușirile indi
viduale ale conducătorilor. 
Da, chiar și acest lucru are o 
anumita importanță. Noi l-am 
avut pe V. L Lenin — un mare 
teoretician, conducătorul și 
creatorul partidului nostru, 
statului nostru. Ar fi de prisos 
să mai spunem cît de profund 
devotat a fost el comunismu
lui. El este unul dintre marii 
întemeietori ai comunismului 
științific. A existat la noi și 
Stalin. Se îndoiește oare cine
va că Stalin a fost comunist, 
că el a fost devotat comunis
mului ? Dacă această îndoială 
există, ea există numai la un 
om care nu înțelege nimic. 
Stalin a fost devotat comunis
mului trup și suflet, el făcea 
totul pentru comunism. Și to
tuși. V. L Lenin a scris despre 
Stalin că el nu poate fi tolerat 
în funcția de secretar general, 
că el este prea brutal și capri
cios și ar putea abuza de pu
tere.

Cuvintele lui Lenin s-au a- 
deverit, Stalin a comis într-a- 
devăr abuzuri de putere de 
neiertat. Pentru acest lucru 
noi l-am condamnat

Dar ar fi cu totul greșit ca 
tot ce avea Stalin negativ să 
se atribuie comunismului. Aici 
nu este vorba de comunism, d 
de însușirile personale ale lui 
Stalin. Și după moartea lui 
Stalin noi am lichidat urmă
rile acelor denaturări intolera
bile pe care le-a comis, abâ- 
tîndu-se de la normele leni
niste ale vieții de partid și de 
stat".

N. S. Hrușciov a amintit că 
în prezent multe țări au pășit 
dej t pe calea socialismului. Și 
poporul american, a spus el, 
va păși pe această cale. ..Sta
tele Unite se vor folosi și de 
experiența noastră. Dar ele nu

ne vor cop^a. d vor țfae sea
ma de experiența noastră".

—Așa procedează fa prezent 
celelalte țări socialiste. Si noi 
nu avem vreo prerezpe fa Je- 
gărurâ cu aceasta. Dimpotrivă, 
considerăm că aceasta este o 
politie* cit se poate de jasti*.

Desigur, a arăta* N. S. 
Hrușciov, _se poate fa&apLi 
ca cineva să ia vreo bocărire 
greșită. iar apoi sâ dea dovadă 

be această botărire greșită. Și 
in acest caz se poate qxnu e*

teorie, insă fa practică proce
dează altfel Ei aplică jixtoos.
in mod creator teoria, uneori 
fașă ei se decid sâ meargă pe 
o cale proprie. Se constată 
apoi că aceasta este o cale gre
șită și ei iși frig mi mile Incer- 
cfad și suflfad peste arsură ei 
află că frige*.

Răspunzînd la întrebarea lui 
Cowles * -China a năzuit să «e 
ridice prea repede T" — N. S. 
Hrușciov a spus : _Nu. de re ? 
Ce legătură are aici China? 
Republica Populară Chineză 
promovează o politică, țfafad 
seama de posibilitățile sale, 

și rușii, și ceilalți — pornim 
de la premisa că dorința nu 
poate fi luată drept realitate. 
Dorința trebuie subordonata 
posibilului, adică în construc
ția socialismului, comunismu
lui trebuie să ne călăuzim nu 
după dorințe subiective, ci 
după posibilitățile obiective*.

-Sfat convins că pe aceste 
poziții se situează toate parti
dele comuniste, inclusiv Parti
dul Comunist Chinez*, a de
clarat N. S. Hrușciov.

-Poporul chinez. a spus K. S. 
Hrușciov. a obținut succese 
foarte mari pe drumul său. 
Desigur, fiecare popor poate să 
intîmpine greutăți intr-o etapă 
sau alta a dezvoltării sale și. 
probabil, poporul chinez trece 
în prezent prin unele greutăți, 
lucru despre care se vorbește 
în comunicatul informativ al 
celei de-a treia sesiuni a Adu
nării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină*. Dar 
noi sintem absolut convinși c*

viage fa scurt tmp aceste 
^reutâți de creștere. iși va ri
dica ecoootr. a pe o treaptă mai 
înaltă, va obține net succese fa 
domeniul construcției cultu
rale, iar cultura poporului chi
nez este o cultură dintre cele 
mai străvechi. — și va putea 
să-și asigure în mai mare mă
sură nevoile sale materiale*.

„în China există oameni 
foarte capabili, foarte talen- 
tați, în fața poporului chinez 
sînt deschise posibilități mari 
și el folosește aceste posibili
tăți".

„Sîntem convinși că marele 
popor chinez are perspective 
luminoase pentru o dezvoltare 
continuă".

Explicînd poziția Uniunii So
vietice în problema războaie
lor de eliberare, N. S. Hrușciov 
a spus : „Noi nu am încercat 
niciodată și nu încercăm să 
impunem altor popoare legile 
ducerii războaielor de elibe
rare. Noi recunoaștem dreptul 
poporului dintr-o țară sau alta 
de a duce războiul de elibe
rare împotriva jugului străin*.

O altă problemă o constituie 
dezvoltarea politică a unui stat 
sau altul, a spus N. S. 
Hrușciov. „Noi respectăm ferm 
principiul neamestecului în 
treburile interne ale altor 
state și considerăm că proble
mele dezvoltării interne ale 
unui sau altui stat trebuie sâ 
fie rezolvate de însuși poporul 
acestei țări".

Referindu-se la Albania, 
N. S. Hrușciov a spus : ..Cu
noașteți că noi și conducătorii 
Partidului Muncii din Albania 
avem concepții diferite fa le
gătură cu unele probleme. în 
problemele respective noi avem 
dispute cu ei, însă problemele 
dezvoltării politicii interne a 
Albaniei sînt o chestiune in
ternă a poporului albanez în
suși și noi am respectat și 
respectăm cu strictețe princi
piul neamestecului în treburile 
altor popoare, inclusiv în tre
burile poporului albanez".

Răspunzînd la întrebarea în 
legătură cu posibilitatea trimi
terii de către Uniunea Sovieti
că a unui om în Lună și reîn
toarcerea lui de acolo, N. S. 
Hrușciov a spus că oamenii so
vietici lucrează în acest dome
niu. Ei au idei și calcule bune.

Șeful guvernului sovietic a 
declarat că nu vede vreo greu
tate de neînvins în domeniul 
realizării unui acord intre 
U.R-S.S. și S.UA. care să asi
gure folosirea spațiului cosmic 
exclusiv în scopuri pașnice.

N. S. Hrușciov a declarat la 
sfîrșitul interviului că „înche
ierea Tratatului de pace ger
man. lichidarea regimului de 
ocupație in Berlinul occidental 
ar micșora încordarea inter
națională, ar spori încrederea 
intre statele noastre, ar crea 
condiții favorabile pentru o în
țelegere cu privire la dezar
mare. Acordul eu privire 1» 
dezarmare ar crea posibilități 
mai bune pentru colaborarea 
multilaterală in domeniul fo
losirii realizărilor științifice".

In U.R.S.S. a fost lansat 
un nou satelit artificial

al Pămintului — „Cosmos-4“
MOSCOVA 26 (Agerpres) TASS transmite : La 26 aprilie, în 

l'ninnea Sovietică a fost lansat cu succes nn nou satelit artifi
cial al Pămintului .Cosmos-4“.

Potrivit datelor preliminare, satelitul s-a plasat pe o orbită 
apropiata de cea stabilită prin calcul, cu parametrii: perioada 
inițiali de revoluție — 9».6 minute ; Îndepărtarea maximă de 
suprafața Fămintnim (ta apo<eu) — 33» km ; îndepărtarea mi- ' 
■umă (ta periceu) — 296 km : unghiul de înclinație ai orbitei : 
fau de Ecuator — 65 grade W minute.

La bordul satelitului este instalat aparatajul științific destinat 
c-otiaBirii explorării spațiului cosmic in cadrul programului 
Mknțat de agenția TASS la 16 martie a_c.

La bordul satelitului sc află un emițător radio „Signal", care 
iscreasă pe frecvența 19995 Mhx. La bordul satelitului există, 
-- ațernenea sisteme radiotehnice pentru măsurarea precisă a 
elementelor orbitei, precum și aparatajul radiotelemetric pentru 
transmiterea pe Pămint a datelor privind functionarea dispozi- 
Uveior și a aparatajului științific instalate la bord.

Aualisa primelor date culese arată că aparatajul instalat la 
bordul satelitului funeționeaxă normal.

Urmărirea satelitului și recepționarea informației telemetrie» 
se fac de către punctele terestre ale complexului de comandă și 
măsurători, situate pe teritoriul Uniunii Sovietice.

Tratativele pentru dezarmare
de la Geneva

(Agerpres). — 
aprilie a Co- 
18 state pen- 
a fost consa-

tției create în urma

GENEVA 26 
Ședința din 26 
miletului celor 
tru dezarmare 
erată si*
exploziei nucleare din atmos
feră efectuate la 25 aprilie de 
către S.U-A.

Ea a fost convocată la pro
punerea reprezentantului In- 
c.e_ sprijinită de o serie de 
alte delegații, in locul unei șe
dințe a Comitetului pentru 
măsurile de natură să contri
buie la destinderea încordării 
internaționale. Majoritatea co- 
virșiteare a vorbitorilor au 
condamnat acțiunile S.U_A_ 
și au cerut încetarea imediată 
a experiențelor nucleare.

Reprezentantul U. R. S. S-, 
V. A. Zorin. după ce a subli
niat că acțiunile S.U-A vor 
duce fa mod inevitabil la a- 
gravarea continuă a situației 
internaționale, a spus că gu
vernul Statelor Unite a accep
tat această situație în cunoș
tință de cauză. întrucît ei pro
movează o politică de ațițare 
a psihozei războiului și de in
tensificare a cursei înarmări
lor.

Guvernul S.U.A. 
masca cu propriile sale mim. 
a spus reprezentantul UJLS.S

Explozia bombei nucleare a- 
mericane s-a auzit fatr-un mo
ment fa care Comitetul nu a 
avut nici măcar timpul de a 
trece la o exam nare amănun
țită a propunerii de compro
mis făcută de cele opt state 
neutre

Acum este fanpede pentr_ 
oejcfae se —ta vrefar c* 
tare i ao fadejetoumt repre- 
centmțu SUA ș. *
jurai propunerii statelor neu
tre. Ea s-au stride.: să xădăr-
nieeaseâ cu tot dinadinsul po
sibilitatea realizării acori 
și să împiedice sâ se lege mii- 
nile cercurilor marcare ale 
S.U-A care au obținut acum 
experimentarea bombelor nu
cleare fa Pacific.

Seria experiențelor nucleare, 
începută miercuri de Statele 
Unite, nu constituie un feno
men izolat. Aceasta este una 
din manifestările liniei gene
rale a politicii Statelor Unite, 
care urmărește să mențină lu
mea în starea febrei pregătiri
lor militare.

Guvernul sovietic nu poate 
rămină indiferent fațăsă de

PE SCURT
GENEVA- — I~ cadre! ședinței 

din 26 aprilie a Comisiei econo
mice. O.N.U. pentru Enropa. a 
luat cuvintul si reprezentantul 
R- P. Romine. lacob Ioeașcu. in 
legătură cu activitatea generală a 
C^E.

PARIS. — O ccaipusd
din Anghel NeguJescu ți Gheorghe 
Lepădeanu. președinți ni Sfaturi
lor Populare Iasi si Ciu a par
ticipat la sesiunea ConsUmlui Exe
cutiv al Federației Mondiale a 
orașelor inirătite cere s-a desfă
șurat recent ta Saint Germain en 
Lave. In Fran ta.

acțiuni agresive aleaceste
Statelor Unite și ale aliatului 
lor — Marea Britan ie, — și el 
va fi nevoit, așa cum a averti
za: fa repetate rînduri, să ia 
măsurile necesare pentru întă
rirea capacității sale de apăra
re și fafrînarea forțelor agre
sive care amenință pacea. în 
același timp Uniunea Sovietică 
consideră drept o datorie a sa 
de a demasca față de popoare 
uneltirile dușmanilor păcii, 
ale celor care, în numele inte
reselor lor egoiste, ațîță cursa 
înarmărilor și aduc popoarele 
fa pragul războiului.

Linia neabătută
exterr.e 
constituie apărarea

a politicii 
a statului sovietic o 

și întă
rirea păcii. Guvernul sovietic 
nu-și va precupeți nici ener
gia, nici forțele pentru a ob
ține realizarea acestui țel în 
numele vieții și fericirii popoa
relor. El va lupta cu și mai 
mare stăruință pentru dezar
marea generală și totală, pen- 
tra Încetarea cursei înarmări
lor nucleare, a spus V. A. Zo-

A luat apoi cuvintul repre
zentantul R. P. Romine, 
Gecrge Macovescu. Subliniind 
că declarațiile făcute fa șe
dință reflectă marele val de 
condamnări ale opiniei publice 
mondiale față de reluarea de 
către S.U-A- și Anglia a expe
riențelor nucleare. G. Maco- 
vescj a scos fa evidență fap
tul ci aceste experiențe stir- 
=esc nelmistea generală, fiind 
un factor de înrăutățire a re- 
latu^or mtemațicnale. de fa-* 
cetire a cursei faarmariSor. 
de creștere a faccrdărri fame

state, de amenințare gravă a 
păcii și securității în lumea 
întreagă.

De o lună și jumătate de 
cînd au început lucrările a- 
cestei conferințe, popoarele au 
sperat că odată cu tratativele 
privind dezarmarea generală 
și totală vor putea fi oprite, 
odată pentru totdeauna, ex
periențele cu arma nucleară. 
Cele opt state neutre, mem
bre în acest Comitet, au ela
borat un memorandum cu- 
prinzînd un nou punct de 
plecare și o nouă bază de dis
cuție, în vederea ajungerii la 
un acord cu privire la inter
zicerea experiențelor cu 
arma nucleară. Uniunea So
vietică a acceptat această 
bază de compromis și mem
brii acestei conferințe aștep
tau ca S.U.A. și Anglia să ia 
o atitudine corespunzătoare 
în aceasta situație nouă. Un 
singur lucru a împiedicat rea
lizarea unei înțelegeri: lipsa 
dorinței guvernelor american 
și englez de a realiza acest 
acord, hotărîrea lor de a în
cepe cu orice preț si neîntîr- 
ziat experiențele.

Delegația romînă, a spus G. 
Macovescu în încheiere, con
sideră că începerea experien
țelor de către guvernele ame
rican și englez constituie un 
act agresiv de o deosebită 
gravitate, de natură să-inten
sifice cursa înarmărilor și în
cordarea 
obstacol 
noastre.
pentru 
ceexirge 
Tericar.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Moscova 
a fost dat publicității comuni
catul informativ cu privire la 
plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. In comuni
cat se spune:

în timpul primei sesiuni a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a avut loc plenara Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

Plenara a examinat proble-

me în legătură cu sesiunea 
. Sovietului Suprem al U.R.S.S.
și probleme organizatorice.

Plenara l-a ales pe Andrei 
Kirilenko, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S.

Plenara l-a eliberat pe Ivan 
Spiridonov din funcția de se
cretar al C.C. al P.C.U.S. în 
legătură cu alegerea sa ca 
președinte al Sovietului Uniu
nii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

între state, un serios 
în calea lucrărilor 
întreaga răspundere 

consecințele ce vor 
revine guvernelor

VARȘOVIA 26 (Agerpres).— 
TASS transmite : între 16 și 
19 aprilie a avut loc la Var
șovia a 8-a ședință a Comi
siei permanente pentru trans
porturi a Comisiei de Ajutor 
Economic Reciproc. La lucră
rile ședinței au luat parte de
legațiile următoarelor țări: 
Republica Populară Bulgaria, 
Republica Socialistă Ceho
slovacă, Republica Democrată 
Germană, Republica Populară 
Polonă, Republica Populară 
Romînă, Republica Populară 
Ungară și Uniunea Sovietică.

La ședință au asistat ca ob
servatori reprezentanți ai 
R. P. Chineze, R. P. Mongole 
și R. D. Vietnam.

La ședință au participat re
prezentanți ai Secretariatului 
C.A.E.R., ai comisiilor perma
nente ale C.A.E.R. pentru 
construcții de mașini, energie 
electrică și metalurgia feroa
selor, precum și reprezentanți 
ai Comitetului organizației de 
colaborare în domeniul căilor 
ferate și ai altor organizații 
internaționale de transporturi 
din țările socialiste.

Comisia a discutat proble
mele actuale ale colaborării 
dintre țările membre ale 
C.A.E.R. in domeniul trans
porturilor feroviare, pe apă.

aeriene și auto, inclusiv pro
blema îmbunătățirii continue 
a transporturilor internațio
nale de călători.

Comisia a examinat, de a- 
semenea, modul de îndeplini
re a recomandărilor organe
lor C.A.E.R. în domeniul 
transporturilor, a aprobat ra
portul cu privire la activita
tea depusă în anul 1961 și a 
precizat programul activității 
sale viitoare. Comisia a adop
tat hotărîri de comun acord 
în toate problemele discutate. 
Ședința comisiei s-a desfășu
rat într-o atmosferă de înțe
legere reciprocă, prietenie și 
colaborare.

Opinia publică mondială protestează
impotrna reluării de către S.U.A. a experiențelor 

nucleare in atmosfera

itui

ea

TOKIO X .Kge~*$ —
Un val de ~ri~g-.are a cupruts 
la 25 apn_r Japcc_a fa iegâ- 
tură cu boCăriyea pventfa 
american de a efectua, fa po
fida pnxenel-oc dm fatreagi 
lume, experiențe nurieare fa 
Ocean ul Pacific.

Cererr. cu hotărire ca S.U-A 
să renunțe ia efectuarea ex
periențelor. a declarat la 25 
aprilie Kaoru Yasfa. pre
ședintele Convoiului natxoeal 
japonez pentru interzicerea 
armelor atomice și cu hidro-

gen. Sintem profund neliniș
tiri de faptul că S.UA, igno- 
rfad protestele opiniei publi
ce .-sponeze și mondiale, au 
•ocări: sâ reia experiențele 
care vor duce la intensificarea 
i'-irse^ înarmărilor nucleare și 
•rr avea o influență dăună- 
• iare asupra întregii omeniri.

Brazilia

un val de proteste în întreaga 
lume*’.

Subliniind că. alături de ce
lelalte țări neparticipante la 
blocuri, R.A.U. cere încetarea 
cursei înarmărilor și interzice
rea experiențelor nucleare, zia
rul scrie ; „Lumea s-a săturat de 
vorbe. Ea vrea acțiuni în inte
resul păcii, iar primul pas în a- 
ceastă direcție trebuie să fie în
cetarea totală a experiențelor 
nucleare !”•

•ferâ

t. A. U

Tineretul finlandez se pregătește
intens pentru Festival

Tfnereh/l finlandez 
se p'egăteste in- 
•eru pentru el VIII- 

I ea Festive1 Mon- 
; d'al. Inci în mai 

.................. I 1961, a lost creel 
Comrtetul National 
al Fesî; velului — 

„Festivaaii 1962". De le această 
detă eu losf cons* turte comitete 
locale în toa»e drsfricieie terii. 
Le ora actuali există 16 aseme
nea comitete, sub egida cerore 
funcționează difente cercuri, sec
ții. asociații etc. Comitetul sin
dicalist s-a dovedit foarte activ 
in domeniul pregătirilor, inii in- 
find pini ir prezent zec,* de 
cercuri ale Festhr^uiui.

P’ n**e activitățile organizate de 
comitetele locale se poate men
ționa înfunțarea cercurilor de stu
diu el limbilor străine, pregăti
rea pentru marea demonstrație de 
damuri folclorice cere va avea 
loc in timpul Festivalului, dis
cuții și conferințe desore rolul 
ji importante Festivalului în ac
tuale conjunctură internațională, 
manifestații culturale, competiții 
sportive etc.

Un loc de seamă pr^tre cele
lalte preocupă.’ ae gazo^or îl 
ocupă „Ștafeta Fextnahsiui". sub 
semnul căreia se vor desiăuaa o 
serie de acțarv —e-.-e să mo
bilizeze mase largi ae tîner or 
din Finlanda în jurul Fesr.valu'u. 
Este vorba în prmu' riod de 
stringerea de semnăXan pe **• 
mesaj către tioerefri cve
va fi inmînat in z -■* cescn de-

Scrisoare din Helsinki
rii marii întîlniri mondiale a ti
nerilor din toate țările.

Încă de pe acum se poate 
constata că mese;ul va însemna 
o puternică manifestare de masă 
a tineretului ți poporului finlan
dez in sprijinul Festivalului. In 
acest apel, pe care vor ti strîn- 
se peste o sută de mii de sem
nături, se spune printre altele : 
„Voi, care ven’rti din țări înde
părtate ale Africii, Asiei fi A- 
mericii Latine; voi, care veniți

de» ri’ e mai apropiate ale Eu- 
ooe ve . care luptați cu ar

doare pentru independență și 
oace_ v* sakrtăm I Noi sintem 

cu torn prin dreptul la fe- 
nore și P', “ năzuința de a lupta 

fericire, prin năzuința de 
a ne pune forțele noastre în 
sfeiba apărări păcii și făuririi 
prieteniei intre popoarele de pe 
□ aneta noastră. Noi sperăm că 
Festivalul de la Helsinki va fi 
o r-anifestare grandioasă pentru 
:mplinireo acelor năzuințe.-".

Mii de persoane și-au depus 
deja semnătura lor pe mesaj, in 
cadod unor infilniri largi, organi- 
zate oe comitetele districtuale. 
Printre alții, mesajul a lost sem
nat de prof. Felix Iversen, lau
reat al Premiului Internațional 
Lenin pentru pace, prefectul 
Va;nd Meltti, balerina Elsa Syl- 
vestersson, campionul mondial l« 
patinaj Juhani Jărvinen, actorul 
Tarmo Manni, regizorul Ritva 
Arvelo etc.

Comitetele din provincie s-au 
dovedit foarte ingenioase în or
ganizarea In cadrul ștafetei a 
unor întîlniri, serbări, adunări,

REDACȚIA Si ADMINISTRAȚIA! București. Piața „Sctnteii". TeL 17.60.10. Tiparule Combinatul Poligrafic »easa Sctnteii".

Australia
CANBERRA 26 (Agerpres). 

— Opinia publică australiană 
condamnă reluarea de către 
Statele Unite a experiențelor 
cu arma nucleară pe insula 
Christmas. Statele Unite reîn
cep cursa armelor aducătoare 
ae moarte — aceasta este păre
rea multor australieni. „Știrile 
cu privire la reluarea de către 
S.U-A. a experiențelor nucleare 
în atmosferă au zguduit aproa
pe întreaga lume", scrie ziarul 
Sun** din Sydney.

etc. al căror număr, pînă la 
Festival, va depăși cinci mii.

Astfel, la Pateniemi, Comite
tul Festivalului, cu concursul sin
dicatelor și organizațiilor de fe
mei, a pregătit o originală com
petiție de schi. Este vorba de o 
paradă a schiorilor îmbrăcați în 
costumele naționale ale diferite
lor țări. La Oulu va avea loc in 
curînd un mare spectacol pe 
gheață, în programul căruia figu
rează un meci burlesc de hochei 
în care crosele vor fi înlocuite 
cu mături.

Datorită activității comitetelor 
locale, programul și ideile Festi
valului vor fi larg cunoscute nu 
numai de tînăra generație, dar șl 
de populația adultă a țării.

Purtătorul mesajului — ștafeta 
națională — în jurul căreia se 
grupează ștafetele din provincii, 
va lua startul pe 2 iunie, din 
Extremul nord al Finlandei și-și 
va face apariția pe Stadionul O- 
limpic din Helsinki în ziua des
chiderii Festivalului după ce va 
fi parcurs o distanță de 2.000 km. 
El va sintetiza ansamblul tuturor 
activităților desfășurate în perioa
da de pregătire a Festivalului.

Activitățile secției culturale a 
Comitetului național finlandez 
sînt axate pe organizarea marii 
demonstrații folclorice. Aceasta 
va fi un grandios spectacol de 
dansuri folclorice, la a cărei rea
lizare Iși vor da contribuția peste 
o mie de dansatori. Desigur, echi

VARȘOVIA 26 (Agerpres).— 
La Wroclaw a avut loc cea 
de-a 7-a ședință plenară a 
secției de proiectări a Comi
siei permanente C.A.E 1. pen
tru colaborare economică și 
tehnico-științifică în dome
niul construcțiilor. La lucră
rile ședinței au luat parte de
legați din R. P. Bulgaria, 
R, S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Polonă, R. P. Ro
mînă. R. P. Ungară și U.R.S.S. 
în calitate de observatori au 
participat reprezentanții R. P. 
Chineze.

La ședință au fost exami
nate și aprobate materialele 
referitoare la unificarea in
ternațională a normelor sani
tare de bază pentru proiecta
rea întreprinderilor industria
le, în special a normelor ilu
minatului artificial, tempera
turii concentrațiilor admisibile 
ale substanțelor nocive. Parti
cipant la ședință au exami
nat, de asemenea, principalele 
direcții de perfecționare a so
luțiilor de proiecte pentru 
obiectivele construcțiilor care 
se execută în comun, inclusiv 
pînă în anul 1980

Ședința s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de înțelegere 
reciprocă și colaborare priete
nească.

Situația 
din Argentina

BUENOS AIRES 26 (Agerpres). 
După cum transmit agențiile, 
occidentale de presă, președin
tele Argentinei, Jose Maria Gui
do, a rostit în seara zilei de 
25 aprilie o euvîntare radiote
levizată în cursul căreia a anun
țat că guvernul argentinean va 
fi remaniat în următoarele 48 
de ore. Guido a declarat, de a- 
semenea. că viitoarele alegeri 
prezidențiale voi- avea loc *a 
27 octombrie 1963 și și-a asu
mat răspunderea pentru decre
tele emise privind anularea ale
gerilor din lunile decembrie 1961 
și martie 1962.

pele de dansuri vor prezenta 
numeroase programe și în cadrul 
altor manifestații ale Festivalu
lui.

In programul general al Festi
valului o zi este dedicată Finlan
dei. in această zi, tineretul fin
landez va organiza o mare de
monstrație publică în care va 
manifesta pentru pace și priete
nie și va înfățișa solilor tineretu
lui din toate colțurile lumii dife
rite aspecte din patrimoniul cul
tural, vechi și contemporan, al 
poporului finlandez.

Secția sportivă a Comitetului 
național finlandez a început deja 
organizarea competițiilor în ve
derea selecționării celor mai buni 
sportivi care vor participa la di
ferite întîlniri în cadrul progra
mului sportiv al Festivalului. 
T.U.L., cea mai mare organizație 
sportivă muncitorească din țară, 
pregătește parada a sute de 
sportivi pentru deschiderea Festi
valului.

Pe zi ce trece, ideile Festiva
lului cîștigă tot mai mulfi spriii- 
nitori în rîndurile tineretului din 
Finlanda. Nu încape îndoială că 
dorința de pace și ospitalitatea 
poporului finlandez, activitatea 
entuziastă a generației tinere din 
această țară, vor asigura un ca
dru favorabil pentru desfășurarea 
cu succes a celui de al Vlll-lea 
Festival.

M. GOLII
Helsinki, aprilie 1962.
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