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Fruntașele secției

La cursul de ridicare a calificării tinerii Nicolae Moriu și Marian Barbu, strungari la Uzinele 
ME!ectroputere“ din Craiova, dau lucrare de control la matematică.

Foto : N. STELORIAN

Cînd intri pentru prima 
dată în secțiile întreprinderii 
„Textila" din Pitești te impre
sionează numărul mare de ste- 
gulețe roșii așezate deasupra 
mașinilor ca niște uriașe petale 
de trandafir. Pe acestea, cu li
tere aurite, sînt scrise doar cî
teva cuvinte: „Fruntaș în în
trecerea socialistă”.

Multe dintre tinerele munci
toare au primit de curînd acest 
titlu. Tinăra Ioana Greculescu, 
de exemplu, prin modul judi
cios în care își organizează 
munca la cele trei războaie de 
țesut, își depășește zilnic pla-
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nul cu 28-30 la sută, dind tot
odată și țesături de calitate su
perioară. In cinstea zilei de 1 
Mai ea s-a angajat să dea peste 
plan 150 metri de țesături și a 
realizat peste 160 de metri.

Angajamentul muncitoarei 
Tănase Elena, pe anul acesta, 
prevede depășirea zilnică a pla
nului cu 1,5 m țesături de cea 
mai bună calitate. N-a fost zi 
de la începutul anului și pînă 
acum în care ea să nu-și fi 
îndeplinit și depășit angaja
mentul luat. Pină acum ea a 
dat peste 180 m de țesături 
peste plan, de calitatea cea 
mai bună.

La fel se poate vorbi și des
pre Sava Matache, Constanța 
Gheorghe, Teodora Soare, | 
Elena Cîrstea ca și despre j 
toate cele peste 350 de tinere, j 
pe mașinile cărora strălucește ! 
stegulețul de „Fruntaș în în- , trc??rea socialistă".L ADREIȚĂ----- •------articiparea tuturor tinerilor din întreprinderea noastră la întrecerea socialistă este susținută și urmărită îndeaproape de comitetul U.T.M. și de organizațiile de bază U.T.M. din secții, acesta fiind unul din o- biectivele tații lor.oadă, in toate organizațiile de bază ”ții. au avut loc adunări generale în care s-a dezbătut contribuția tinerilor la îndeplinirea planului de producție al secției și al sectorului respectiv. Adunările generale au prilejuit o temeinică analiză a modului în care tinerii își realizează sarcinile de plan, a modului în care sînt urmărite obiectivele permanente ale întrecerii socialiste: îmbunătățirea continuă a calității produselor, înde-’ plinirea planului la toți indicii, realizarea de economii la materiile prime și auxiliare etc. în urma acestor dezbateri, adunările generale U.T.M. au luat hotărîri care vor duce la creșterea contribuției tinerilor la realizarea sarcinilor de plan. Este semnificativă în această privință adunarea generală a organizației de bază U.T.M. din secția croit. Mai mult ca în orice altă secție, tinerii pot realiza aici importante economii de materie primă. Comitetul organizației de bază U.T.M. a stat de vorbă cu maiștrii, cu muncitorii care au mai multă experiență, spre a cunoaște bine posibilitățile existente în secție pentru realizarea de economii și îmbunătățirea calității pieselor croite. Comitetul organizației de bază U.T.M. a venit apoi în adunarea generală cu propuneri concrete de îmbunătățire a muncii tinerilor croitori. Realizarea de economii era îngreunată în secție de anumite deficiențe în organizarea locului de muncă. S-a propus atunci ca în secție să fie aplicată inițiativa tinerilor de la Uzinele de autobuze și troleibuze din București. Utemiștii Victor Toma, Andrei Konig și alții și-au luat angajamentul să aplice

de bază ale activi- în ultima peri-U.T.M. din sec-

imediat această inițiativă și printr-o mai bună organizare a locului de muncă și folosirea corectă a tiparelor să realizeze însemnate economii de piele și materiale auxiliare. Rezultatele acestei adunări generale au început să dea roade. S-au realizat importante economii, a fost mult redus numărul de piese reputate.De la începutul lui aprilie, toate organizațiile de bază U.T.M. din secții au introdus grafice de urmărire a angajamentelor tinerilor în întrecerea socialistă. Graficele sînt o oglindă a realizării zilnice a angajamentelor luate de tineri. Ce arată, de pildă, graficul la banda nr. 2 de tras tălpuit ? Alături de muncitorii vârstnici, tinerii care lucrează la această bandă s-au angajat ca din 100 perechi încălțăminte 94 să fie de ' ’ ‘ I-a. Graficul arătă tineri’. își îndeplinesc angajamentul luat și chiar îl depășesc.In urmărirea rezultatelor întrecerii, în mobilizarea tinerilor la realizarea lor, de un mare ajutor ne sînt și cele 9 posturi utemiste de control. Periodic, prin raidurile efectuate de colectivele posturilor utemiste de control sînt scoase în evidență și popularizate metodele bune folosite de fruntașii în producție, sînt aspru criticați cei care nu participă la activitatea și inițiativele colectivului. De pildă, postul utemist de control din secția încălțăminte al cărui responsabil este Ileana Șerban s-a ocupat cu multă seriozitate, în raidurile întreprinse, de calitatea produselor. A popularizat metodele bune ale unor tineri fruntași ca rica Rusescu, Emilian Bohoț și a criticat pe Olga Căluț, Ecaterina Szakacs care mai dau încălțăminte cu defecte, cusături strîmbe, inestetice. Posturile ultemiste de control aduc la cunoștința conducerii secțiilor neajunsurile descoperite și propun unele măsuri tehnico-organizatorice menite să îmbunătățească procesul de producție.Susținem întrecerea socialistă printr-o largă . muncă

calitatea acum că cu succes

Vio-

Au terminat însămînțatul
porumbului

In timpul însămtnțării porum
bului, în raionul Rîmnicu Sărat 
au fost și unele zile nefavora
bile, ploioase. Harnicii colecti
viști de pe întinsul raionului 
însă au folosit în mod judicios 
fiecare oră bună de lucru. Ală
turi de tractoarele S.M.T., colec
tiviștii au scos pe cimp toate 
atelajele proprietate obștească, 
imprimînd un ritm sporit vitezei 
zilnice de lucru. La chemarea 
organizațiilor de partid, a con
siliilor de conducere ale G.A.C., 
organizațiile U.T.M. au mobili
zat zi de zi tineretul la această 

portantă lucrare: la pregăti- 
terenului, la transportul se

mințelor, pe semănători. Gospo
dăriile colective Mihălceni, Ni
col ești, Ciorăști, Vîlcele și altele 
au avut în tineri un sprijin pre
țios în urgentarea însămințării

porumbiilui pe mari suprafețe 
— între 400—800 hectare în
flecară colectivă. Buna organi
zare a muncii, folosirea între
gii capacități do lucru a mași
nilor au făcut ca viteza zilnica 
de lucru să fie depășită cu peste 
2000—3000 de hectare. Astfel, 
însămînțarea porumbului pe cele 
36.000 de hectare s-a făcut în 
timpul stabilit. Datorită bunei 
pregătiri a mecanizatorilor, a 
colectiviștilor care au lucrat pe 
semănători, a ■ îndrumării com
petente din partea inginerilor fi 
tehnicienilor agronomi, pe 
treaga' sîiprafață cultivată 
porumb s-au 
calitate . superioară, 
va contribui în mare 
obținerea unor recolte mari de 
porumb.

în- 
cu 

făcut lucrări de.
fapt care 

măsură la

B. NICOLAE

O prețioasă inovație
Cabinetul tehnic al 

Uzinei de utilaj chi
mic și petrolier Nr. 
2- Ploiești a înregis
trat, de la începutul 
anului și pînă acum 
31 de propuneri de 
inovații. O mare par
te dintre ele au și fost 
aplicate

Printre 
numără 
realizată 
inginer

în producție, 
acestea se 

și inovația 
de tînărul , 

Cujulab Ion :

„Metodă de tăiere a 
metalelor cu gaz me
tan”. Această inovație 
aduce economii ante- 
calculate de peste 
15.000 lei anual.

Prin debitarea me- 
'alelor după noua me
todă se obțin supra
fețe de calitate mult 
superioare celor obți
nute prin debitarea cu 
flacără oxiacefilenică. 
Acestea fiind netede.

curate, se elimină in 
mare parte prelucră
rile mecanice după 
debitare.

In prezent
.inovație 
succes . 
capacele 
relor de 
operația 
după debitare a fost 
complect eliminată.

această 
se ■ aplică cu 
la .suporți! și 

schimbătoa- 
căldură, unde 

de strunjire

VILVOI ANDREI
corespondent

de agitație cu ajutorul lozincilor, al gazetelor de perete din secții, al panourilor cu fotografiile fruntașilor. De multă popularitate se bucură emisiunea bilunară pentru tineret a stației de radio-amplificare. De fiecare dată emisiunea este pregătită prin rotație de cîteuna din organizațiile de bază U.T.M. din secție. Programele prezentate în ultimul timp de organizațiile ’ * "din secțiile încălțăminte aspecte din listă, au popularizat frunta- au vorbit despre meto- în muncă
de bază U.T.M. marochinărie și au ilustrat bine întrecerea socia-șii, dele bune folosite de către tineri.Zilele acestea U.T.M. a analizat rea organizațiilor U.T.M. pentru mobilizarea tinerilor la îndeplinirea angajamentelor luate în întrecerea socialistă și ridicarea calificării profesionale a tineretu-' lui. A fost o discuție necesară deoarece așa cum a reieșit din scurtul referat prezentat de maistrul Aurel Pai- cu, responsabil cu producția și calificarea în comitetul U.T.M., și din discuțiile purtate, noi n-am făcut încă tot ce trebuia și puteam să facem pentru mobilizarea tinerilor la

comitetul preocupa- de bază

realizarea sarcinilor de producție. în ședința de comitet s-a hotărît ca impreună cu comitetul sindicatului să organizăm cursuri de ridicare a calificării mai ales în acele secții unde se introduc noi măsuri tehnico-organizatorice, în care se modernizează utilajul ; să analizăm pe această linie activitatea comitetelor organizațiilor de bază U.T.M. din secțiile încălțăminte pînză și încălțăminte flexibilă care au dovedit insuficientă preocupare și pricepere pentru mobilizarea tinerilor la îndeplinirea angajamentelor luate în întrecerea socialistă. Comitetul U.T.M. și-a propus măsuri po- litico-organizatorice pentru întărirea disciplinei în producție, pentru antrenarea tinerilor la citirea cărților tehnice.Acestea sînt cîteva din măsurile pe care le-a luat comitetul U.T.M. pentru a spori, aportul tinerilor la realizarea planului de producție al întreprinderii, la îndeplinirea angajamentelor luate în cadrul întrecerii socialiste.
ION PÎRLEA

secretar al comitetului U.T.M. 
din Fabrica de piele 

și încălțăminte 
„8 Mai"-Mediaș

Indici în al ți 
de utilizare
In secțiile de laminoare ale 

Uzinei „Oțelul roșu", obiecti
vul principal al întrecerii este 
îmbunătățirea continuă a ca
lității laminatelor și ridicarea 
indicilor de utilizare a agre
gatelor. In cinstea zilei de 1 
Mai, cele mai bune rezultate 
le-a obținut colectivul lamino
rului de platine condus de 
inginerul Aurel Iosifoni. Mun
citorii și 'tehnicienii acestei 
secții au realizat un indice de 
utilizare a agregatelor de 
86,5 la sută față de 83 la sută 
dt era planificat. Pe această 
bază ei au reușit să dea în 
plus 998 tone ele laminate de 
bună calitate. în același timp 
rebuturile de prelucrare au 
fost reduse la numai 0,10 la 
sută față de 0,25 la sută pro- 
centul admis.

Rezultatele obținute consti
tuie un nou imbold în munca 
oțelurilor. întrecerea continuă 
cu avint sporit.

V. BOARIU

Studenji de la Facultatea de Instalafii a Institutului de con- 
struefii din București în practică pe șantierul de locuințe I.T.B, 

Obor.

Citiți
In pagina a ll-a

Raportul prezentat 
da tovarășul 
Virgil Trofin

„40 de ani de muncă 

și luptă sub steagul 

glorios al Partidului" 

la adunarea festiva a 
tineretului din Capita
lă consacrată celei de 
a 90-a aniversări a 
creării V.T.C. si a „Zi
lei tineretului din 

Republica Populară 
Romlnă"

S t u d e n ți 

pe scenăLa Casa de cultură a studenților din Timișoara a avut loc premiera piesei de teatru „Explozie întîrziată” de Paul Everac, în interpretarea cercului de teatru al acestei case și In regia actorului Stelian Cremencluc de la Teatrul de Stat din Timișoara.Spectacolul a fost bine pregătit remarcîndu-se lnterpre- ții studenți Florin Armeanu, Sergiu Botiș, Teofana Manos. Publicul studențesc aflat însală a răsplătit prin vii a- plauze munca depusă de colectivul cercului de teatru. Piesa se va juca în acest semestru pe scena Casei de cultură a studenților.CORNEL VLĂDOREANU
student

Primind înaltele distincții
„Vom obține producții sporite

în toate sectoarele"
Colectiviștii din comuna Baba 

Ana, regiunea Ploiești, au um
plut pînă la refuz sala spațioa
să, frumos împodobită, a cămi
nului cultural. Vesteș mărețu
lui eveniment .din viața gospo
dăriei lor colective le-a umplut 
inimile de o neasemuită bucu
rie. Este vorba de acordarea 
„Ordinului Muncii” clasa I-a

gospodăriei lor colective „16 
Februarie 1933”. Iou Stanciu, 
președintele colectivei, Erou al 
Muncii Socialiste, le-a înfățișat 
colectiviștilor pe scurt momen
tele de neuitat pe care le-a 
trăit în timpul desfășurării lu
crărilor sesiunii Marii Adunări 
Naționale. Apoi, tovarășul Teo
dor Ștefănescu, prim-secretar al 
Comitetului raional 

înmînat 
înalta

Mizil al 
conducerii 
distincție.

fe Șantierele navale „1 Mai*1 Brăila.

P.M.R., . 
gospodăriei
Plini de însuflețire, colectiviștii 
care au luat parte la cuvînt — 
Constantin Sora, Alexandru Cos- 
tache, Virgil Costache și alții — 
au adus mulțumiri partidului ți 
guvernului nostru pentru înalta 
cinate ce li a-a făcut și a-au 
angajat să lupte cu toate pu
terile lor pentru întărirea pe 
mai departe a gospodăriei lor 
milionare.

In acest an gospodăria colec
tivă din Baba Ana va obține 
producții mari în toate sectoa
rele de activitate. Lucrările

„Sporim
de

bună calitate, făcute la timp și 
după metode agrotehnice înain
tate vor asigura : 2100 kg grîu 
în medie de pe 369 hectare, 
5000 kg porumb boabe medie de 
pe 60 hectare și 3000 kg po
rumb boabe de pe 250 de hec
tare în condiții de neirigare. Se 
vor obține 2000 litri lapte pe 
cap de vacă 
cantități 
lină 
2.400 
•înt 
zahăr, floarea-soarelui, struguri 
și altele. Pentru a spori venitu
rile bănești, colectiviștii din 
Baba Ana au contractat în acest 
an cu statul 100 tone grîu, 108 
tone porumb, o mare cantitate 
de lapte, lînă și mari canti
tăți de carne, zeci de vagoane 
de plante tehnice.

Iată răspunsuri concrete, entu
ziaste la prețuirea ce li s-a fă
cut prin acordarea înaltei dis
tincții gospodăriei lor colective,

N. BARBU. Â

de 
lade 

ovine.
prevăzute Ia

furajată și mari 
lapte, carne și 
ferma de peste 

Producții mari 
sfecla de 

struguri

necontenit
averea obșteasca"In ziua de 2 mai, într-o atmosferă de mare entuziasm, la Pechea, regiunea Galați, a avut loc o adunare festivă la care colectiviștii din cele două gospodării agricole colective au sărbătorit acordarea titlului de Erou al Muncii Socialiste tovarășului Ion Negoiță președintele G.A.C. „11 .Iunie" din Pechea. Adunarea a .constituit în același timp un prilej pentru reafirmarea' hotă-

O rezervă importantă de furaje — 
culturile intercalate și dublem citit cu deose- 

fSs tâ atenție Ra- pprtul prezentat , de tovarășul r Gheorghe Gheor-ffllIIIBH ghiu-Dej la sesiu- nea extraordinară a Marii Adunări Naționale. Indicațiile prețioase cuprinse aici, constituie pentru noi toți cei ce lucrăm în gospodăriile colective un vast program de acțiune pentru înfăptuirea căruia vom depune toate eforturile. In raport se subliniază, printre altele, importanța economică a extinderii culturilor duble și intercalate. Chiar și acest fapt reflectă caracterul profund științific al măsurilor stabilite de partid. Intr-adevăr, pe această cale pământul poate fi folosit mai rațional, se pot obține de pe aceeași suprafață două recolte în același timp. Noi am acumulat în această privință o experiență bună. De cîțiva ani am

extins culturile intercalate: porumb cu fasole; porumb cu dovleci și altele. De pildă, anul trecut am semănat pe 200 ha porumb, intercalat cu fasole. Cum am procedat? Foarte simplu. Pentru a putea face însămînțatul fasolei și al porumbului în același timp, am adăugat cutiei de împrăștiat îngrășăminte chimice de la mașina de semănat porumb, un disc cu trei alveole și astfel-, în timp ce se introduceau boabele de porumb sub brazde, pe același rînd, din 60 în 60 cm, cădeau și boabele de fasole. Semănată pe același rînd cu porumbul, fasolea nu a împiedicat cu nimic executarea lucrărilor de întreținere, nici chiar pe cele mecanizate. Astfel o dată cu prașilele date porumbului se efectua și praștia la fasole, ceea ce a dus la o economie mare de ztie- muncă pe care altminteri, dacă fasolea ar fi fost în cul

tură pură, le-am fi cheltuit pentru prașilele ei.Am urmărit cu atenție cum s-a dezvoltat porumbul intercalat cu fasole și am văzut că i-a mers tot așa de bine ca și cum ar fi fost în cultură pură. Asta am putut-o constata mai ales toamna, cînd de pe aceste tarlale am obținut aproape 3.000 kg porumb boabe în medie la hectar. In plus am obținut la hectar și cîte 200 kg fasole. Pe lîngă aceasta trebuie să spunem că vrejurile de fasole pe care le-am strîns de pe întrega suprafață au‘ constituit un bun nutreț pentru turma de oi a gospodăriei colective în iarna care a trecut. Un fapt care de asemenea este destul de important e acela că fasolea este o foarte bună premergătoare pentru culturile din anul următor, rădăcinile ei îmbogățind pământul în azot.în ce privește culturile in

tercalate de porumb cu dovleci procedeul a fost asemănător. Numai că aici cuiburile de dovleci le-am semănat la o distanță de circa 2 m pe rînd pentru a se putea dezvolta în condițiuni bune, vrejul de dovleac cerînd im spațiu mult mai mare. Și pe aceste suprafețe, toamna, rezultatele au fost destul de bune. Producția de porumb n-a suferit cu nimic, iar pe lîngă aceasta am obținut și cîte 2.500 — 3.000 kg de dovleci la hectar pe care i-am folosit în hrana animalelor de producție.Tot anul trecut noi am făcut și o altă experiență pe o suprafață mai mică. Pe 8 ha am semănat în cultură intercalată porumb, fasole și dovleci, in scopul de a obține trei recolte concomitent de pe același teren. Am semănat astfel trei rînduri de porumb cu fasole și un rînd de porumb cu dovleci. Rezultatele ?. Porumbul ne-a

dat de asemenea aproape 3.000 kg boabe la hectar. In schimb am obținut în plus de pe același hectar 160 kg de fasole și 2.300 kg de dovleci. Asemenea rezultate ne-au determinat ca în acest an să extindem acest sistem de cultură pe 100 ha. Pe alte 80 ha am semănat numai porumb și fasole în cultură intercalată.Cam asta ar fi experiența noastră în privința culturilor intercalate. In dorința de a smulge pămîntultii cît mai mult însă, noi nu neglijăm nici culturile duble. Ele ne folosesc mai ales în asigurarea bazei furajere. Anul acesta, de pildă, avem în gospodărie 113 ha de secară-masă verde. Imediat ce
VIRGIL BADEA

inginer agronom la G.A.C. 
Valul lui Troian 

regiunea Dobrogea

(Continuare în pag. a 3-a)

rîrii colectiviștilor de a munci cu și mai mult elan pentru continua consolidare economi- co-organizatorică a gospodăriei lor colective, pentru obținerea de producții agricole sporite. De la un an la altul, rezultatele colectiviștilor din Pechea sînt tot mai bune. Astfel, dacă în anul trecut ei au obținut în medie 2500 kg porumb boabe la ha în acest an colectiviștii și-au propus să obțină o producție medie de 2700 kg porumb boabe la ha, iar de pe 350 ha o producție de 5000 kg boabe la ha în cultură neirigată. Pentru acest an ca răspuns la ajutorul permanent pe care-1 primesc din partea statului, colectiviștii au contractat o cantitate mai mare atît de produse vegetale cît și animale. Ei vor livra statului pe bază de contract 355 tone grîu, 260 tone porumb, 375 tone floarea-soarelui, 1580 porci în greutate de peste 100 kg fiecare, 245 taurine și multe altele. Aceasta le va aduce venituri mari, va contribui la întărirea gospodăriei lor colective. în cuvîntul lor colectiviștii au mulțumit din toată inima partidului pentru înalta distincție acordată harnicului lor președinte. Cei care au luat cuvîntul în adunare, printre care și tinerii Ionașcu Costache, Manolache Scarlat sau brigadierul Pe- trache Manea care s-a angajat ca de la fiecare vacă furajată să obțină peste plan 200 litri lapte, și-au manifestat hotă- rîrea de a munci neobosit pentru continua înflorire a gospodăriei lor colective.T. OANCEA



Adunarea festivă a tineretului din Capitală consacrata celei de a 40-a aniversări a creării U. T. C. 
și a „Zilei tineretului din Republica Populară Romînă"

40 DE ANI DE MUNCA Șl LUPTA SUD STEAGUL GLORIOS Al PARTIDULUI
Raport prezentat de tovarășul Virgil Trofin

Tovarăși,Tînăra generație a patriei noastre sărbătorește astăzi aniversarea unui însemnat eveniment: 40 de ani de la crearea de către Partidul Comunist din Romînia a organizației comuniste de tineret, care de-a lungul celor patru decenii a dus o luptă consecventă, neînfricată sub steagul glorios al partidului, împotriva asupririi șl exploatării, pentru triumful cauzei socialismului. (Aplauze îndelun
gate). Ca o înaltă prețuire adusă muncii și luptei tineretului, organizației sale marxist- leniniste, atît în anii grei ai ilegalității cît și în anii construcției socialiste, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn a hotărît ca în- cepînd din acest an, în ziua de 2 mai să fie sărbătorită „Ziua tineretului din Republica Populară Romînă”, cînd se aniversează și crearea Uniunii Tineretului Comunist. 
(Aplauze puternice).Mulțumim din toată inima C.C. al P.M.R., tovarășului Gbeorghe Gheorghiu-Dej, pentru salutul plin de căldură, pentru înalta apreciere ce se dă muncii noastre. Indicațiile adresate U.T.M. vor constitui pentru întreaga noastră activitate un prețios îndrumar, un important factor mobilizator pentru toate organele și organizațiile U.T.M., pentru întregul tineret al patriei noastre. (Aplauze).Mulțumim C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat, Guvernului R.P. Romîne pentru Înalta distincție — Steaua Republicii Populare Romîne clasa I — acordată organizației noastre și ne angajăm în fața partidului, a Comitetului său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, că ne vom face întotdeauna datoria de tineri comuniști, fiind gata să îndeplinim cu cinste orice sarcină încredințată de partid. (Asistența, în 
picioare, aplaudă îndelung).In această zi de sărbătoare gîndurlle noastre se îndreaptă cu adlncă recunoștință, dragoste și devotament către Partidul Muncitoresc Romîn — inima fierbinte șl conștiința poporului, înțelepciunea și voința sa colectivă, făuritorul și conducătorul organizației revoluționare de tineretCălăuzindu-se în mod consecvent după atotbiruitoare® învățătură marxist-leninistă și aplicind-o in condițiile țării noastre, Partidul Comunist din Romînia a acordat încă de la începutul existenței sale o atenție deosebită făuririi și conducerii organizației comuniste de tineret — ajutor și rezervă a partidului.In zilele de 19—20 martie 1922, ca urmare a muncii politice, ideologice șl organizatorice desfășurată de partid a avut loc la București, Conferința generală a tineretului din Romînia, unde au fost puse bazele organizației marxist- leniniste de tineret. La 1 mal 1924 organizația s-a afiliat la Internaționala Comunistă a Tineretului, adoptînd denumirea de „Uniunea Tineretului Comunist din Romînia”.De-a lungul întregii sale existențe U.T.C. a fost întotdeauna alături de partid, sub steagul său acoperit de glorie, participînd cu abnegație la toate bătăliile de clasă, purtate de proletariat sub conducerea partidului. în condițiile terorii dezlănțuite de regimul burghezo-moșieresc, uteciștii, alături de comuniști, de luptătorii antifasciști, au Înfruntat curajos și demn provocările, arestările, regimul de exterminare din temnițe. In beciurile Siguranței, în cumplita Doftană, în fața plutoanelor de execuție, uteciștii, asemenea comuniștilor, nu și-au plecat nici o clipă frunțile, păstrînd neclintită încrederea în victoria cauzei partidului. Veșnic va trăi în inimile noastre pilda luminoasă a eroilor comuniști și uteclști — pa- trioți înflăcărați, slujitori devotați ai poporului muncitor. Glorie veșnică eroilor care și-au. jertfit viața pentru fericirea poporului, pentru libertatea patriei, pentru socialism ! (Aplauze).In amintirea lor, propun să păstrăm un moment de reculegere. (Asistența păstrează un 
moment de reculegere).

Tovarăși,încă din primii ani al activității sale, Uniunea Tineretului Comunist a participat la acțiunile greviste organizate de P.C.R. în București, Banat, Valea Mureșului, Valea Jiului și în alte centre ale țării pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață. U.T.C. a desfășurat o seamă de acți

uni pentru revendicări economice și politice, specifice tineretului, In întreprinderi a organizat și îndrumat lupta tinerilor lucrători și a ucenicilor pentru salariu egal la muncă egală, pentru dreptul la învățătură, împotriva bătăii, a corvezilor, a amenzilor etc.; la sate, tinerii au fost mobilizați să lupte împotriva asupririi la care erau supuși de moșieri și chiaburi; în școli și facultăți au fost inițiate acțiuni ale elevilor și studenților împotriva taxelor exagerate, care împiedicau accesul fiilor de oameni ai muncii la învățătură, împotriva prețurilor mari la manuale, cursuri și rechizite școlare, pentru înființarea de cămine și cantine, pentru drepturi politice și zădărnicirea acțiunilor huliganice, fasciste ; în cazărmi, ostașii erau îndemnați să se opună brutalităților, educației militariste, antipopulare.La chemarea partidului, a- plîcînd în viață sarcinile ce le reveneau din hotărîrile Congresului al V-lea al P.C.R., mii de tineri au luat parte la eroicele lupte ale muncitorilor ceferiști și petroliști din ianuarie-februarie 1933, organizate, din însărcinarea Partidului Comunist, de Comitetul Central de acțiune, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. (Aplauze).Participarea la luptele din 1933 constituie o pagină eroică din istoria organizației noastre revoluționare de tineret.In anii întunecați ai regimului burghezo-moșieresc, U.T.C. a dus o înflăcărată muncă educativă In rîndurile unor largi mase de tineri, cul- tivînd devotamentul față de cauza partidului, dragostea de patrie și internaționalismul proletar, combătînd sălbatica ideologie fascistă care tindea să otrăvească conștiința celor tineri. U.T.C. a editat numeroase ziare ilegale: „Tînă- rul leninist”, organ al C.C. al U-T.C., „Brazda”, „Cazarma”, „Studentul romîn’', „Școlarul leninist” care transmiteau tinerilor de la orașe și sate cu- vîntul mobilizator al partidului.In timpul sîngeroaseî dictaturi mllitaro-fasciste, cind țara a fost împînzitâ de închisori și tirită. împotriva vornici poporului. ta războiul anhscvie- tic, U.T.C. a fost un ajutor credincios al partidului ta lupta pentru răsturnarea dictaturii militaro-fasclste, pentru scoaterea țării din tiihă- rescul război antisovietic și întoarcerea armelor împotriva Germaniei hltleriste, pentru o Romînie liberă și democrată.Insurecția armată victorioasă din august 1944 organizată și condusă de partid a deschis o nouă eră în istoria poporului romîn, a însemnat începutul revoluției populara care a schimbat din temelii chipul țării.Ziua eliberării naționale a marcat o piatră de hotar și în viața tineretului. Mărețele transformări revoluționare prin care a trecut patria noastră după 23 August 1944 au pus capăt pentru totdeauna vieții de robie și chin a poporului, a tineretului. Sub conducerea partidului, tineretul în frunte cu uteciștii a participat cu abnegație la înfăptuirea insurecției armate din august 1944, a luptat cu eroism pe frontul antihitlerist șl a fost prezent la toate marile acțiuni pentru instaurarea puterii populare, înfăptuirea pe cale revoluționară a reformei agrare, refacerea economiei naționale distruse de război.Datorită luptei sale dlrze, avîntate, desfășurată atît în anii ilegalității cît și după eliberarea țării, U.T.C. și-a cîș-> tigat dragostea tineretului, prețuirea clasei muncitoare, a poporului nostru. Uniunea Tineretului Muncitor — organizația revoluționară de masă a tineretului din patria noastră, creată de partid pe baza hotă- rîrii Plenarei C.C. al P.M.R. din decembrie 1948 este continuatoarea tradițiilor de muncă și luptă ale U.T.C., a- jutorul credincios al partidului în educarea comunistă a tineretului și mobilizarea a- cestuia la întreaga construcție economică și de stat. 
(Aplauze).

Tovarăși,Sărbătorim a 40-a aniversare a creării Uniunii Tineretului Comunist din Romînia în condițiile împlinirii celor mai nobile năzuințe ale generațiilor din trecut, pentru a căror înfăptuire au luptat și s-au jertfit mulți dintre cel mai buni fii ai poporului nos

tru, neînfrlcați luptători comuniști și uteciști.Eroica noastră clasă muncitoare, în alianță cu țărănimea muncitoare, sub conducerea înțeleaptă a partidului, a răsturnat dominația claselor exploatatoare, a făurit puterea celor ce muncesc. Socialismul a învins definitiv în patria noastră la orașe și sate. (A- 
plauze furtunoase, prelungite).Condus de partid, poporul nostru a obținut succese importante în creșterea puterii economice a patriei, in opera de industrializare socialistă. Producția industrială a fost în 1961 de aproape 5 ori și jumătate mai mare decît în 1949. In anul 1961, producția industriei constructoare de mașini, a industriei energiei electrice și a materialelor de construcție este de peste 12 ori mai mare decît în 1938, iar a industriei chimice de peste 14 ori. Numai sporul producției industriale obținut în anul 1961, față de 1959. este de aproape o dată și jumătate mai mare decît întreaga producție Industrială din anul 1938.Succesele din primii doi ani ai planului de 6 ani evidențiază in mod convingător cit de mult a sporit puterea economică a țării în anii construcției socialiste, cît de mari și variate sînt posibilitățile pentru realizarea unor ritmuri înalte de creștere a producției în toate ramurile economiei naționale, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al celor ce muncesc.Profunde transformări revoluționare au avut loc și in viața satelor. Primăvara a- cestui an marchează un moment de importanță istorică în opera de construire a socialismului în patria noastră — încheierea colectivizării a- griculturii. In acest fel poporul nostru, condus de partid, a înscris o nouă șl măreață biruință pe drumul de victorii spre desăvirșirea construcției socialismului, spre comunism. 
(Aplauze puternice).Recenta plenară a C.C. al P.M.R., făcînd bilanțul activității desfășurate de partid în domeniul transformăriisocialiste a agriculturii, a a- doptat măsuri de o importantă deosebită, menite să ducă Ia
faeție, cu inimile pline de bucurie, lucrările sesiunii extraordinare a Marii AdunăriNaționale, consacrată strălucitei victorii a socialismului la sate, sesiune ce va rămine pentru totdeauna înscrisă în analele istoriei noastre. Raportul prezentat de către tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej, care a făcut bilanțul uriașei activități desfășurate de partid pentru obținerea acestei victorii și a înfățișat programul însuflețitor al dezvoltării continue a agriculturii noastre socialiste, a găsit un puternic ecou ta rîndurile Întregului tineret din țara noastră. (Aplauze).La marele „sfat al țării", au participat alături de depu- tați, 11.000 de invitați: președinții tuturor gospodăriilor colective, specialiști din agricultură, lucrători din G.A.S. și S.M.T., muncitori din industrie. Cuvîntul lor plin de grija pentru bunul mers al treburilor agriculturii a fost ascultat de țara întreagă.Prin caracterul său larg reprezentativ, sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale a fost o adevărată a- dunare a poporului Însuși, constituind o strălucită expresie a profundului democratism al orîndulril noastre socialiste. (Aplauze puternice).

Tovarăși,Niciclnd în Istoria țări! noastre, bogățiile șl frumusețile ei nu au fost ca acum, în anii regimului democrat-popular, cu adevărat ale celor ce le făuresc, cu mîinile șl cu mintea. Poetul popular a exprimat cu emoție și deosebit de grăitor fericirea de a trăi copilăria și tinerețea în anii aceștia:„Inima-mi spune să zic: 
ce n-aș da să fiu iar mic, 
ca să cresc din grija lui 
dragului, partidului!“

(Aplauze)Intr-adevăr, nici o generație nu s-a bucurat în trecut de asemenea condiții de viață, de muncă și învățătură ca generația noastră.Capitalismul osîndea tineretul la șomaj sau muncă istovitoare, la mizerie și umilință. Socialismul a dat tinerei generații dreptul la mun

că, deschizîndu-1 larg porțile uzinelor noastre, nenumăratelor șantiere care împinzesc țara de la un capăt la altul, i-a dăruit bucuria de a făuri cu puterile mîinii și ale minții sale bunuri materiale și spirituale în folosul său și al întregii societăți. In locul maghernițelor în care cei veniți să „fure" o meserie lucrau și dormeau, socialismul a creat pentru tineri o largă rețea de școli profesionale, de calificare și ridicare a calificării, școli serale spre care 150.009 de tineri muncitori se îndreaptă după orele de muncă, case de cultură, cluburi, terenuri de sport; în locul umilinței, cinstirea muncii sale — titlul de fruntaș fa producție, ordine și medalii strălucind pe piept — iată ce i se oferă astăzi tînăruiui muncitor. (Aplauze).Orînduirea burgheză ridica mii de piedici în calea trierilor muncitori și țărani dornici să învețe. In institutele de învățămînt superior. In anii regimului burghezo-moșieresc, procentul studenților fii de muncitori a fost multă vreme copleșitor de infim. Iar dacă fiul muncitorului sau a! țăranului reușea să învețe — cu prețul unor mari eforturi și sacrificii — îl aștepta apoi dezamăgirea cruntă a șomajului cu diplomă. Socialismul a deschis larg porțile școlilor și facultăților pentru întregul tineret; peste 3.100.000 de copii și tineri urmează școlile de toate gradele; întregul in- vățămînt este gratuit. In țara în care odinioară se convocau congrese ale tinerilor șomeri intelectuali, avem astăzi S3.000 de studenți care, după absolvire, stat primiți cu deoeeb.iă dragoste și bucurie pe șantiere, in uzine, în GAS. și G.A.C., în instituții de știință și cultură. Astăzi, peste T0 la sută din numărul studenților stat fii de muncitori și țărani. 65 la sută dintre stu- denți au burse, iau masa la cantine șl locuiesc In căm ne moderne și confortabile. Partidul și statul nostru au creat Întregului tineret al pani toate condițiile de a musd ti Învăța, de a se pregăti la Bivolul marilor cerințe ale epocii noastre socialiste.
Tovarăși.Mărețol peagraj. de decver-

a industriei, botăririta istorice ale recentei plenare a C.C. al PMR. șl ale sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale, menite să duci la întărirea agriculturii noastre socialiste, deschid ta fața poporului nostru perspectiva luminoasă a desăvirșirii construcției socialismului șl a trecerii treptate la comunism, o- feră tineretului un timp vast de activitate creatoare pentru afirmarea energiei șl entuziasmului său.Partidul a dat generație! noastre idealurile cele mai înalte de viață — idealurile comunismului, tavățtadu-ne să muncim și să trăim demn, în chip socialist, să tindem mereu spre perfecțiune morală, să punem toată energia și capacitatea noastră ta slujba cauzei mărețe a socialismului șl comunismului. A trăi și a munci ta numele acestor idealuri de viață, a lupta cu toată însuflețirea anilor tineri pentru împlinirea lor, este o bucurie ce dă mîtailor și minții noastre puteri Înzecite.Sub conducerea și Îndrumarea permanentă a partidului, Uniunea Tineretului Muncitor a devenit o puternică organizație revoluționară de masă, cuprinzînd în rîndurile sale peste 2.100.000 de tineri care desfășoară o bogată și multilaterală activitate ta scopul educării tineretului în spiritul comunismului, pentru mobilizarea sa la lupta întregului popor pentru desăvîr- șirea construirii socialismului.Uniunea Tineretului Muncitor, ca ajutor și rezervă a partidului, îi educă pe membrii săi ta spiritul dragostei și devotamentului nețărmurit față de Partidul Muncitoresc Romîn. Nu există țel mai înalt pentru un utemist decît acela de a munci și trăi ta asemenea chip tacit să merite cinstea de a ti primit în rîndurile membrilor partidului. 
(Aplauze îndelungate). Din anul 1956 și pînă acum organizațiile U.T.M. au recomandat, pentru a fi primiți candidați de partid, un număr de peste 212.000 tineri, dintre cei mai buni utemiști, harnici șl combativi, devotați trup și suflet partidului, luptători înflăcărați pentru traducerea tn fapte a politicii sale.

Milioane de tineri din uzine, de pe șantiere, de pe ogoare, din școli și facultăți, pătrunși de devotament nețărmurit față de cauza socialismului, însuflețiți de dragoste fierbinte pentru patrie, au participat și participă cu entuziasm la înfăptuirea planurilor de dezvoltare a economiei și culturii socialiste.Tineretul muncitoresc din fabrici și uzine — partea cea mai înaintată a tinerei noastre generații — a adus și a- duce contribuția sa la dezvoltarea industriei socialiste. Alături de ceilalți oameni ai muncii din întreprinderi, peste 470.000 de tineri muncitori, ingineri și tehnicieni participă la întrecerea socialistă organizată de sindicate.O expresie a atitudinii noi a tineretului față de muncă este și creșterea permanentă a numărului de tineri muncitori care pe baza perfecționării cunoștințelor profesionale, a însușirii tehnicii șl tehnologiei înaintate realizează inovații și raționalizări, contribuind la progresul tehnic. în fabrici și uzine sînt astăzi peste 30.000 de tineri inovatori șl raționalizatori, pasionați cercetători și promotori ai noului ta tehnică.Participînd cu însuflețire la întrecerea socialistă, tineretul din fabrici, uzine, șantiere, este chemat să-și aducă o contribuție șl mai însemnată la îmbunătățirea calității produselor, creșterea productivității muncii șl reducerea prețului de cost. Este o datorie de cinste a fiecărui utemist să lupte pentru titlul de fruntaș ta muncă, să devină prin hărnicia și priceperea sa, prin întreaga sa atitudine un exemplu demn de urmat pentru toți ceilalți tineri. Mii de tineri muncitori lucrează în brigăzi și echipe de producție laolaltă cu muncitorii vîrstnici. Organizațiile U.T.M., în colaborare cu sindicatele, vor trebui să-l îndemne să muncească cu $i mal mult elan pentru a-și însuși experiența tovară- șilor vîrstnici cu care lucrează alături.înzestrarea continuă a industriei cu tehnica modernă, fac» necesar ea întregul tineret muncitoresc să se preocupa eu și mai multă perseverență de creșterea continuă

ța mcăra ta pnc-cpe a aaă-

chimirarea gazutaa nsaa Craiova, HSdroceutiales J» Te- bruarie'-Arguș, —Căpuș din regiunea CM. îr.wrtntn- lui politehnic din București Luptfnd pentru tafăpcu-re* politicii partidului de transformare socialiști a agriculturii, Uniunea Tineretului Muncitor a contribuit la numea de convingere a tineretului de la aste pentru a păși pe calea agriculturii socialist*. dentiștii, tinerii din gospodăriile colective, mobilizați de organizațiile U.T.M. urmlnd exemplul comuniștilor, se află ta primele rtaduri ale luptei colectiviștilor pentru întărirea gospodăriilor colective.Sarcinile ce reies din Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, adoptat de toți participanții la sesiunea extraordinară a M.A.N„ reprezintă și pentru organizația noastră, pentru toți tinerii de la sale un program concret de muncă și luptă fn vederea dezvoltării continue a a- griculturil noastre socialiste.In condițiile colectivizării complete a agriculturii, aplicarea pe scară largă a științei agricole este un factor hotărî- tor în sporirea considerabilă a producției în toate ramurile. Este necesar de aceea ca însușirea agrotehnicii să devină pentru tineretul satelor, colectiviști, mecanizatori din S.M.T., muncitori din G.A.S., o preocupare căreia să i se dedice cu toată dragostea și răspunderea. Pentru toți tinerii colectiviști este o datorie de cinste să participe ta mod activ la cursurile agrozootehnice de masă eu durata de 3 ani ce vor fi create.Indrumînd tineretul satelor 

să studieze cu perseverență a- grozootehnica, orientînd pe cel mai buni tineri colectiviști, pe elevi spre școlile tehnice a- gricole, spre institutele superioare de învățămînt agricol, ajutînd conducerile școlilor și institutelor, la legarea ștrînsă a invățămîntului cu practica agricolă, organizațiile U.T.M. vor aduce un însemnat aport la răspîndirea cunoștințelor agrozootehnice în rîndurile maselor largi ale țărănimii colectiviste, la introducerea pe scară largă, fa toate sectoarele de producție, a metodelor științifice, înaintate.O atenție sporită va trebui acordată îndrumării celor mai harnici șl pricepuți tineri colectiviști spre sectorul zootehnic, unde să lupte alături de colectiviștii vîrstnici pentru a obține, pe baza aplicării metodelor științifice de îngrijire și furajare a animalelor, sporuri mereu mai mari de carne, lapte, unt și alte produse.Pentru a asigura cadrele necesare creșterii gradului de mecanizare a lucrărilor agricole, pe baza indicațiilor plenarei C.C. al P.M.R., anual vor fi pregătiți în școli peste 15.000 de mecanizatori. Tinerii care vor îmbrățișa frumoasa profesiune de mecanizator să-și însușească bine tainele ei, să fie mereu în primele rînduri — alături de comuniști — în lupta pentru folosirea cît mai deplină și mai economică a tehnicii în agricultură, în scopul creșterii producției agricole.Marea majoritate a tinerilor ce se află pe băncile școlilor de toate gradele se formează ca oameni înaintați, bine pregătiți, gata să îndeplinească cu cinste sarcinile ce le vor fi încredințate pe frontul desăvîrșirii construcției socialiste. Actuala etapă a construcției socialiste, perspectivele de viitor cer tineretului studios să ridice pe o treaptă mai înaltă însușirea cunoștințelor teoretice și practice. Organizațiile U.T.M. din școli și facultăți, asociațiile studenților trebuie să explice întregului tineret studios că a învăța temeinic și a merge după absolvire acolo unde este nevoie de munca și priceperea sa este o îndatorire esențială față de aoaetaze. expresia dragos- M Mă MX a Mtațâ de a S <* Mf taloasor po-

grijă d» îndeplinirea sarcinii de rdsjrrnriere ee ne-a fost încredințată de partid de a ta- drwsa n de zi activitatea unl- tășQer și detașamentelor de piseieri ta vederea creșterii raioM acestora ta educarea coțXDQT i& spiritul coxnunis- îsskd. al devotamentului față de patrie fi partid, ta spiritul dragostei față de muncă și tavățărură.Tineretul nostru și-a tor- sat ta anii socialismului o minunată tradiție — munca patriotică. In anul 1961, sute oe mii de tineri au participai la acțiunile de folos obștesc, zducindu-fi contribuția la lucrările de construcții social- culturale, la redarea de noi terenuri agriculturii, combaterea eroziunii solului, colectarea fierului vechi, la Înfrumusețarea orașekr și satelor, dtad patriei economii ta valoare de IM milioane lei. Să mobilizăm pe viitor la acțiunile de muncă patriotică ute- migtii, masa largă a tineretului nostru, pentru ca și pe această cale să contribuim la întărirea economiei naționale, la Înflorirea scumpei noastre pomi. (Aplauze).Congresul al IH-laa al partidului nostru a subliniat că in etapa actuală crește deosebit de mult rolul activității ideologice, al muncii de formare și dezvoltare a conștiinței socialiste a omului nou, constructor al socialismului și comunismului. Dezvoltarea conștiinței socialiste a generației care participă la desă- virșirea construcției socialiste și va participa la construirea comunismului, are o însemnătate deosebită pentru viitorul societății noastre. Organizațiile U.T.M. trebuie să depună o muncă permanentă, stăruitoare pentru a ajuta întregul tineret să-și însușească ideologia marxist-leninistă, politica partidului nostru, să-și formeze profunde convingeri comuniste de viață. Așa cum ne învață partidul, în centrul muncii educative a organizației noastre trebuie să punem dezvoltarea ta rindul tineretului a atitudinii socialiste față de muncă. Să explicăm în permanență coipiilor, pionierilor, întregului tineret, că în societatea noastră orice muncă făcută spre binele patriei este demnă de respect, 

să combatem reminiscențele ideologiei burgheze care a cultivat decenii de-a rîndul disprețul față de munca fizică.Să facem ca principiile și cerințele moralei comuniste să devină o necesitate lăuntrică a fiecărui tînăr din patria noastră. Să cultivăm și să dezvoltăm la tînăra generație asemenea trăsături politico-morale ca: devotamentul nețărmurit pentru cauza Partidului Muncitoresc Romîn, dragostea fierbinte față de patria socialistă, sentimentele nobile ale internaționalismului proletar, înalta responsabilitate față de proprietatea socialistă; cinstea, sinceritatea, ajutorul tovărășesc, respectul față de familie; combativitatea și intransigența necruțătoare față de orice influență și manifestare a ideologiei burgheze, față de dușmanii socialismului.Partidul ne învață că omul societății socialiste este omul unei înalte culturi, prin a- ceasta înțelegîndu-se necesitatea ca tînărul să fie nu numai un bun specialist în profesiunea sa, ci și un profund cunoscător al ideologiei marxist- leniniste, cu un orizont larg de cultură generală. In procesul muncii de educație comunistă a tineretului, un loc din cele mai importante va trebui să-l ocupe și de acum încolo dezvoltarea pasiunii a- cestuia de a-și însuși tot ce a creat mai valoros cultura progresistă, operele culturii noastre socialiste.Tineretul manifestă o mare sete de carte, de cunoștințe, de frumos. Statul nostru a creat o puternică bază materială pentru activitatea culturală de masă. Partidul a pus în fața organizației noastre sarcina ca împreună cu sindicatele, cu sfaturile populare să folosim din plin puternicul instrument de educație socialistă pe care-1 reprezintă așe- zămintele de cultură și artă, să organizăm în flecare club, cămin cultural, casă de cultură o activitate permanentă, bogată și atrăgătoare, la care să participe întregul tineret.Tineretul înconjoară cu deo- sec.U drigoate armata noastră popclart făurită gt. e»o- duză de partid. Datora cea mai Înaltă a utemiștilor din armată, a tinerilor militari este de a munci cu entuziasm pentru perfecționarea neîncetată a pregătirii lor de luptă și politice, astfel tacit să fie întotdeauna gata ca împreună cu forțele armate ale țărilor socialiste să apere cu vigilență cuceririle revoluționare ale popoarelor lagărului socialist, cauza păcii și socialismului. 
(Aplauze).Educat de partid în spiritul patriotismului socialist și al internaționalismului proletar, tineretul nostru își aduce contribuția la lupta pentru victoria forțelor progresului și socialismului în întreaga lume, pentru pace trainică și colaborare Intre popoare. Și pe viitor. Uniunea Tineretului Muncitor. Intreg-.il tineret, vor dezvolta colaborarea frățească cu gloriosul tineret sovietic — tiu vrednic al marelui popor constructor al comunismului. (Aplauze). Tineretul patriei noastre a urmărit eu interes lucrările celui de-al XIV-lea Congres al U.T.C.L., care a demonstrat hotărîrea fermă a întregului tineret sovietic de a îndeplini cu însuflețire sarcinile ce-i revin în lumina istoricelor hotărîri ale Congresului al XXII-lea al P.C.U.S., în lupta pentru construirea Comunismului. Organizația noastră va întări legăturile frățești cu tineretul țărilor socialiste, solidaritatea cu tineretul progresist din țările capitaliste, cu tineretul din colonii și țările recent eliberate care luptă împotriva colonialismului și neocdonialismului. (Aplauze).Pacea este bunul cel mai de preț al popoarelor. Pentru a-și putea construi un viitor fericit șl a se bucura din plin de binefacerile civilizației, ale științei și culturii, tineretul este vital interesat în menținerea și consolidarea păcii, ta frînarea acțiunilor imperialiștilor care uneltesc dezlănțuirea unui război atomic. Tineretul romîn condamnă acțiunile cercurilor agresive din Occident și ta primul rînd din S.U.A., care, neținind seama de voința popoarelor și de interesele păcii în lume, intensifică cursa înarmărilor prin reluarea experiențelor nucleare în atmosferă, împiedică progresul tratativelor de dezarmare de la Geneva, înve

ninează necontenit atmosfera internațională. Politica „de forță" a cercurilor agresive din Occident — politică nerealistă, lipsită de luciditate— este însă sortită eșecului,deoarece în epoca noastră su- ■perioritatea în raportul de ▼forțe este de partea socialismului, care constituie factorul hotărîtor al dezvoltării istorice. Sprijinind întrutotul politica externă a partidului ți guvernului, tineretul nostru militează pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale— principala problemă a vieții internaționale — pentru coexistență pașnică șl relații de colaborare între statele cu sisteme social-politice diferite, pentru lichidarea definitivă a rușinosului sistem colonial al imperialismului.Ca o expresie a hotărîrii sale de a contribui Ia întărirea prieteniei și colaborării cu tinerii iubitori de pace și progres social din întreaga Iunie, tineretul patriei noastre întîm- pină cu noi succese în muncă, învățătură și în activitatea obștească cel de-al VIII-lea Festival Mondial al TineretuMBț lui Și Studenților ce va avea '-y loc în vara aceasta la Hei-, sinkl.
T ov arași,Trăim vremurile minunat» în care se desăvîrșește construcția socialismului în patria noastră, în care poporul muncitor își consacră munca sa harnică îndeplinirii cu succes a mărețelor sarcini trasate de Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn. Tineretului i se deschid noi porțl spre îndeplinirea celor mai cutezătoare visuri, noi perspective de muncă creatoare în fabrici și uzine, pe ogoarele înfrățite, pe tărîmul științei șl culturii. (Aplauze).Nenumărate bucurii cunosc anii frumoși ai tinereții noastre. Avem o patrie bogată și frumoasă în care stăpîn este omul muncii, liber și harnic. Uzinele, șantierele, ogoarele, școlile și facultățile împlinese minunat aspirațiile noastre de muncă și învățătură, întregul popor ne Înconjoară cu dragoste și grija sa părintească. Avem ta față desfășurată 

•marnea limpede fi tasufiefi- tcare ■ unii viitor de belșug fi lumină. Nici o altă generație din istoria țării nu s-a bucurat de o asemenea tinerețe fericită, de asemenea drepturi Înalte ca generație noastră.In aceste clipe de sărbătoare, gîndurile noastre se îndreaptă pline de recunoștință și dragoste către Partidul Muncitoresc Romîn, așa cum florile își îndreaptă fața spre soarele care le dăruiește lumina. (Aplauze îndelungi). Lui îi dăruim cele mai frumoase gînduri și visuri ale tinereții noastre — șl tn jurul său ne adunăm cu inimi fierbinți, cu brațele și mințile noastre harnice. (Aplauze pu
ternice).Cauza partidului este și cauza noastră, planurile sale înțelepte sînt programul nostru de muncă și viață. împlinirii lor vom închina întreaga muncă, toată priceperea, talentul și entuziasmul nostru, întreaga noastră viață.Făgăduim solemn Partidului Muncitoresc Romîn că vom munci și vom trăi ca adevă- rați tineri comuniști, devotați politicii sale, combativi șl curajoși, că vom munci cu pasiune pentru a fi oricînd gata să îndeplinim marile sarcini ce ni le-a încredințat (A- 
plauze).Ne angajăm ca, neobosiți, să muncim în uzine, pe șantiere și pe ogoare, să învățăm în școli și facultăți, să luptăm sub steagul biruitor al partidului, alături de întregul nostru popor, pentru ca ta scumpa noastră patrie — Republica Populară Romînă — să ztră- lucească lumina comunismt^ iul. (Aplauze furtunoase, pr^ 
lungite).Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 1 
(Urale îndelungi. Asistența o- 
vaționează puternic pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn și Comitetul său Central in 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej).Trăiască și să înflorească scumpa noastră patrie socialistă ! (Urale prelungite. A- 
sistența scandează R.P.R.).Trăiască harnicul tineret al patriei noastre, organizația sa revoluționară — Uniunea Tineretului Muncitor I (Aplauze 
îndelungi, entuziaste).
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IN INTÎMPINAREA 
EXAMENELOR

„Trebuie să precizez că pen
tru noi, sesiunea din vară nu 
este decît o părticică din ne
număratele examene ce ne aș
teaptă. Pentru fiecare din e- 
xamenele care ne-au stat și 
care ne mai stau în față, noi 
ne pregătim tot timpul înce- 
pînd din ziua în care am pă
șit în facultate**. Tovarășa 
Maria Bubu din anul V Pe
diatrie^ (I.M.F. București) e 
mîndră de felul în care se 
pregătesc colegii ei. Intr-ade
văr :

...Prezența la cursuri și sta
gii a anului V Pediatrie este 
foarte bună. în amfiteatru, a- 
proape fiecare își are locul 

) aici,său (poți s-auzi: „vino 
acolo stă grupa 3 sau 2 !u). 
Ce-i drept, la începutul aces
tui semestru mai erau cîțiva 
care lipseau din cînd în cînd. 
Discutind despre ce s-ar mai 
putea face pentru îmbunătăți
rea muncii profesionale (în 
vederea trecerii cu succes a 
„tuturor examenelor** de care 
vorbea tovarășa Bubu), gru
pele respective au discutat și 
frecvența studenților Holtea 
Elena din grupa 4, Ostin Ni
colae din grupa 6, Stănescu 
Gheorghe din grupa 2. Rezul
tatul: nici unul din cei trei 
nu mai lipsește în ultima 
vreme.

...în stagiile de boli conta
gioase și clinică medicală, stu
denții grupelor 3, 4 și 6 au ce
rut asistenților lor seminarii 
recapitulative pe capitole a 
materiei de curs.

...Tn timpul stagiului de cli
nică medicală de la Spitalul 
Colentina, in grupa 4 s-a luat 
inițiativa prezentării unor re
ferate tratînd problemele mai 
importante. Cu ajutorul asis
tentului, tovarășul Dr. Suțea- 
nu, care le-a dat bibliografia, 
le-a sugerat planul sau l-a 
completat, numeroase referate 
însoțite de interesante prezen
tări de cazuri existente în spi
tal, s-au bucurat de multă 
atenție în grupă.

...Pentru capitolele mai gre
le din cursul de medicină in
ternă, studenții anului V Pe
diatrie au cerut să li se pre
dea cursuri în plus.

...în timpul orelor de stagiu 
în spital, toată lumea lucrea
ză. „Practica este un lucru 
foarte important pentru orice 
examen pe care-l vom da** — 
aceasta este convingerea fie
căruia. Recoltări de probe, 
tratamente, injecții, puncții 
lombare — intră în preocupă
rile lor zilnice. Apoi, labora
toarele. Aici cunoștințele de 
chimie din anii I și II, de mi
crobiologic, anatomie patologi
că, radiologie se reîmprospă
tează și se îmbogățesc. Fieca
re student își urmărește în
deaproape bolnavul atît în sa
lon cît și în laborator unde e- 
fectuează uneori singur unele 
analize.

...Stagiul în spital se desfă
șoară între orele 8-11, dar stu
denți ca Marinescu Mariana, 
Armeanu Florin din grupa 3 
și alții pot fi găsiți și în afa-Cu „Doina Argeșului"

prin țarăIn cadrul contractelor culturale încheiate, orchestra de muzică populară „Doina Argeșului'' — ■ ■ ■ _ ■regional Argeș a prezentat de la data de 4 aprilie și pină în prezent numeroase concerte In diferite centre muncitorești din țară ca ; Borzești, Onești. Dărmănești, Bradu, precum și în stațiunile bal- neo-climaterice, Olănești, Govora și Călimănești.Spectacolul de muzică populară intitulat „Concertul tinerilor soliști” prezentat în sala cinematografului cescu" din bucurat de

a Sfatului popular

JȘ. Băl-Călimănești s-a un deosebit succes.

Numeroși oameni ai muncii aflați la odihnă sau tratament în această stațiune au aplaudat îndelung orchestra condusă de Alexandru Busuioc precum și pe soliștii Tita Bâ- bulescu, Ticu Elisabeta Clara Bejenaru.Oamenii_______Zodihnă în stațiunea nești și-au manifestat dorința de a primi cît mai des în mijlocul lor pe acești soli ai artei populare, întîlnirea cu ei, pri- lejuindu-le un concediu plăcut ’
muncii aflați laCălimă-

și recreativ.
AURELIA RÂVAȘEL 
corespondent voluntar

Un nou spital la Onești
In orașul Onești a început construcție unui mare și modern com

plex spitalicesc, compus din trei corpuri de clădiri, grup social și 
alte dependinfe. Tronsonul principal «I clădirii este destinat sta
ționarului și va avea 7 etaje. Deși lucrările nu au început de mult 
totuși sint'mfr-un stadiu avansat, Constructorii lucrează în prezent 
la ridicarea etajului 3,

Noul spital construit după cele mai noi cerințe ale tehnicii mo
derne va avea o capacitate de 500 paturi și 11 secții de bază.

Secfia chirurgie este prevăzută cu patru săli de operații ce vor 
funcționa simultan. Pe lingă aceasta, spitalul va mai avea o sală 
de urgență, servicii de radiologie, stomatologie, precum șl un mare 
complex fizio-terapeutic.

Noul spital ce se construiește la Onești va fi dat în folosință com
pletă în anul 1963.

TOMA CONSTANTIN 
mecanic

0 rezervă importantă de furaje 
culturile intercalate și duble(Urmare din pap t-a)

v» termina pășunatul aces-setela, vom tnsă'mtnța aici porumb și iarbă de Sudan. Asta va fi cam pe la sfirșitul lunii maL Nu vom rămîne însă nici atunci fără masă verde tn sectorul zootehnic pentru că va intra în pășunat borceagul de primăvară. Iar după circa 30 de zile vom avea din nou masă verde In locul secarei. Vom proceda la fel ți cu cele 70 ha care sînt anul acesta semănate cu orz. După cum se știe orzul se recoltează din timp, așa că putem tnsămînta in locul lui porumb masă-verde.întelegînd importanta economică deosebită a acestui sls-

tem de cultură a plantelor, colectiviștii și-au dat tot interesul și au făcut lucrările la timp, cu multă atenție; tocmai de aceea rezultatele au fost bune. Organizația de bază U.T.M. din gospodărie i-a mobilizat la lucru pe toți tinerii, ori de cîte ori a fost nevoie. Astfel, colectiviști tineri ea Nail Ismail, Nurizan Agigheri, Dimșa Chenan, Ion Bădulescu ............. ‘ ................... ladeși alții au fost nelipsiți muncăNoi vom continua șl cum înainte lucrările ceastă direcție. Chiar din primăvara aceasta am încercat o experiență nouă : Intercalarea culturii de floarea-soarelui cu fasole. Asta deocamdată numai pe opt hectare. Dacă vom obține rezultate bune, vom extin. de la anul o asemenea cultură pe întreaga suprafață cultivată cu floarea-soarelui. Du despre rezultatele experiențelor în curs de desfășurare vom avea ocazia șă vorbim tn vtt-

de în a- a-

tneinle de a ajunge tn msgazin 
produsele realizate de coleciivu 
Fabricii Industria Bumbacului dir 
Capitală, unitatea A sînt supuse 
unui sever control. Fiecare cm, de 
jesăiură trebuie să fie de calitate 
excepțională. Despre acest lucru 
discută Ioana Zamfir și E. Rădu- 

lescu controloare.
Foto; AGERPRES

ra orelor de program lingă patul bolnavilor, îngrijindu-se 
de rezolvarea oricăror proble
me ce s-ar mai ivi. Trebuie 
menționat cu deosebire fru
mosul exemplu al secretarului U.T.M. de an, Trușci Cor
nel, exemplu de conștiinciozitate, perseverentă si spirit de 
sacrificiu pentru bolnavii pe care îi vede și de mai multe ori pe zi, precum și sprijinul direct pe care-l dă tuturor co
legilor de an in munca lor de pregătire profesională.

...Grupele de învățătură e- 
xistente încă din anii trecuți sînt acum in plină activitate. Desigur, spun colegii, că Ve
rnes Ana și Karataș Petra, care învață împreună, vor lua 
în vară numai note de 9 și 10 ca și pină acum, iar Schachter Toni care anul trecut a 
obținut rezultate mai slabe la 
învățături ajutată acum de 
colega ei Bostină Mariana se 
va prezenta la fel de bine ca 
in iarnă. Popa Nicolae, Hanu- 
lean Mircea și Ostin Nicolae 
din grupa 6 au și repetat pînă acum împreună o serie de ca
pitole pe care le-au pregătit și 
pe care le-au expus, fiecare alt capitol, in fata celorlalți.

...In anul V Pediatrie se citește mult. Nu numai me
dicină. De curind s-a orga
nizat o seară de poezie lirică 
universală. Se discută despre 
Puțkin. Grupele 2 și S au vă
zut împreună „Pretutindeni 
trăiesc oameni". Se discută despre cele văzute in colectiv la Galeriile de Artă 
de la Palat („Tot in vederea 
examenelor ce ne așteaptă" — mi-au spus ei).— Si pentru sesiunea din iunie 1962 ce v-ați propus ? De 
data asta mi-au răspuns cu modestie:

— Să nu contenim nici un moment a ne pregăti și_ să ne prezentăm cu toții.

EUGENIA GROSU 
studentă la IMJ". - București

Sală de sport
pentru 

studenți
In Instltatal pedagogic 
ani din București s-a

de 
dat1 _________________________

de eurlnd In folosință o nonă 
și modernă uiă de sport 
Sala este prevăzută cu în
treaga aparatură necesară: 
scări fixe și mobile, fringhii, 
bare, paralele, skltele, suporți 
cai. masă pentru tenis de 
masă, coșuri de baschet etc.

In noua sală de sport se vor 
organiza numeroase competi
ții de masă, iar studenții Fa
cultății de educație fizică, a- 
lăturl de studenții celor 8 fa
cultăți ale institutului, vor 
putea desfășura întreaga acti
vitate sportivă In condiții 
foarte bune.

G ARAMBAȘA 
student

Elevi la consultație

P E S CUR Tde la ora 15, pe

Foto : O. PLECAN

C-c'.tsrul Anatoli
Cerepovici a ciștigat și cea 
de-a doua etapă a „Cursei 
Păcii" desfășurată joi între 
orașele Berlin și Leipzig (209 
km). Doixdindu-se un sprin
ter de mare clasă, Cerepovici 
păstrează mai departe tricoul 
galben cucerit in prima etapă 
pe stadionul „Walter 
bricht* din Berlin.

Disputată pe ploaie in 
ma parte și pe un vint 
ternic, care a bătui din 
in a doua jumătate, etapa de 
ieri a făcui o selecție serioasă in pluton. Evadarea decisivă 
s-a produs la punctul de ali
mentare din orașul Bitterfeld 
(kml64). Aici s-au despris 9 
alergători printre oare Cere
povici, Ampler fi ciclistul ro- min Aurel 
sosire 
poate 
turtle 
cliști. 
zig, in tribunele căruia 
aflau . 100.000 de 
Cerepovici intră 
dștigă detașat sprintul final.

Clasamentul etapei : 1. Ce
repovici (U.R.S.S.) a parcurs 
209 km in 5h lWO^; 2. Nij- 
dam (Olanda); 3. Melihov 
(U.R.S^.) 4. Ampler (R.D.G.); 
5. De Breuker (Belgia) i t. Pe
terson (Suedia); 7, Fomalczyk 
(R. P. P.); 8. Kellermann 
(R.D.G.); 9. Șelaru (R.P.R.) 
toți în același timp cu invin-

VI-

pri- 
pu- 

fată

Șelaru. Pină la 
grupul fruntaș nu mai fi ajuns, cu toate efor- 
depuse de ceilalți ei- Pe stadionul din Leip- 

se
spectatori, 
primul și

gitorul ; 10. Zielinski (R.P.P.) 
5h 19*19^’ și în același timp 
un pluton de 30 alergători in 
care se aflau ți cicliștii ro- 
mini Gabriel Moiceanu, Gh. 
Șerban Rădulescu și Walter 
Ziegler. Constantin Dumitres
cu a sosit cu o întîrziere de 
6 minute, iar Ion Cosma, bol
nav de gripă, a pierdut apro
ximativ 12 minute.

Clasamentul general indivi
dual: 1. Cerepovici (U.ILS.S.) 
7h ; 2. Ampler (R.D.G.)
la 2*; 3. Nijdam (Olanda) la 
2'34'*; 4. Melihov (U.R.S.S.) la 
3’04”. Primul dintre cicliștii 
romîni este Șelaru, pe locul 8, 
la 3*04”. Moiceanu ocupă lo
cul 10 la 3*15".

Clasamentul pe echipe : 
U.R.SS. 23 h 53'23u ; 
Germană același 
Belgia la 1’15" 4. 
mină la V15" ; 5. 
lonă la 1*15 *.

Astăzi se desfășoară etapa a 
3-a, Leipzig-Erfurt (180 km).

va sus- 
18,45 pe 

un meci 
Gremio 
deschi-

• în cadrul pregătirilor 
care la face in vederea întâl
nirilor internaționale, selecțio
nata divizionară A 
ține astăzi de la ora 
stadionul Republicii 
cu echipa braziliană 
Porto Alegrense. în
dere la ora 17, lotul B va 
juca cu lotul de tineret.

In meciul cu Gremio echipa 
„A" va fi alcătuită din Vpi
ne seu, Georgescu, Motroc, 
Macri, Jenei, Seredai, Pircă- 
lab. Constantin, Dridea, Țir- 
covnicu, Creiniceanu-

Rezerve: Mindru, Nunweil- 
ler III, Ivan, Koszka, A. Mun- 
teanu și Publik.

; 2. R. 
timp ;

1.
D.
3.

R. P. Ro-
R. P. Po-

© Selecționata de fotbal a Uruguayului și-a încheiat turneul în Europa, jucînd la Glasgow cu reprezentativa Scoției. Fotbaliștii uruguayeni au terminat învingători cu scorul de 3-2 (2-0). tn cadrul turneului european echipa uruguayană a pierdut meciurile cu echipele U.R.S.S., R.F. Germane și R.S. Cehoslovace și a terminat la egalitate cu echipa R.P. Ungare.
„Cupa 1 Mai“ la

în cadrai competi
ției de haltere „Cupa 
1 Mai”, desfășurată 
în sala Floreasca II, 
au fost stabilite opt 
noi recorduri repu
blicane de juniori. 
Un frumos succes a 
obținut tînărul Kele- 
men Cornel de la 
Dinamo Obor care a 
reușit să stabilească

In cadrul categoriei 
aemigrea patru re
corduri republicane :
107.500 de kg la îm
pins (v.r. 105 kg),
112.500 kg la emula 
(v.r. 107,500 kg), la 
aruncat 140 kg (v.r. 
135 kg) și 360 kg Ia 
totalul celor trei sti
luri (v.r. 340 kg).

Celelalte secor-

Colectiviștii din satul Chiraftei, raionul Bujor, desfășoară o largă aefiune pentru punerea în valoare a terenurilor neproductive de pe dealuri. Pînă acum au fost terasate și plantate cu vifă nobilă fi 
pomi fructiferi 35 hectare. Acfiunea continuă.

Foto: AGERPRES

haltere
duri au fost stabi
lite de Dolofan Da
niel (Steaua), Serbu 
Mihai și Matei Nieo- 
lae de la Dinamo 
Obor. Echipa Di
namo Obor a cîfti- 
gat „Cupa 1 Mai” to
talizând 12 puncte, 
urmată de Sirena eu 
17 puncte.

(Agerpres)

Vor planta
■cu puieți

40 de hectare

Deschiderea
Expoziției industriale
a R. S. CehoslovaceIn Capitală s-a deschis joi dimineața Expoziția industrială a K. S. Cehoslovace.Au participat tovarășii: C. Tuzu, ministrul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, M. Levente, ministrul Comerțului Interior; A. Mălnășan, adjunct al ministrului Afacerilor Externe, M. Petri, adjunct al ministrului Comerțului Exterior, membri ai conducerii altor ministere și ai Camerei de Comerț a R. P. Romîne, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, ai întreprinderilor de stat pentru comerțul exterior și ai unor uzine bucu- reștene, oameni de cultură, numeroși specialiști, ziariști.Au fost de față Josef Krejci, ministrul Industriei Metalur- gice și Miniere a R. S. Cehoslovace. conducătorul delegației guvernamentale cehoslovace sosite cu acest prilej

© Astăzi . _terenurile clubului Progresul din Capitală, se desfășoară primele două probe de simplu din cadrul întîlnirii de tenis dintre echipele selecționate ale R.P. Romîne și Izraelului, contind pentru „Cupa Davis". In acest meci, formația ro- mînă va cuprinde pe Ion Ți- riac, Constantin Năstase și Petre Mărmureanu. Echipa Izraelului este alcătuită din Elazar Davidman, Gabriel Dubitzki și Davls As.Sîmbătă este programată proba de dublu iar duminică ultimele două probe de simplu.• Pentru a doua oară con
secutiv, echipa Benfica Lisa
bona a ciștigat „Cupa cam
pionilor europeni' la fotbal. 
In finala desfășurată în noc
turnă la Amsterdam, Benfica 
a învins cu scorul de 5-3 (2-3) 
echipa Real Madrid. De 
marcat că la un moment Benfica a fost condusă 
2-0.

re
dat 
cu

© Duminică se va desfășura la Moscova crosul internațional pentru cupa oferită de ziarul „Pravda". La această competiție vor participa și 8 atleți cescu, A. I. Pricop, Voicu, D. maclu.
romîni : C. Gre- Barabas, O. Lupu,I. Veliciu, Roma Bîrdău și D. Tîl-

• Continuindu-și turneul în 
Austria echipa de baschet 
„Sporting" Atena a jucat la 
Viena cu selecționata orașu
lui. Oaspeții au obținut victo
ria cu scorul de 73-70 (37-42).(Agerpres)

— Prindeți mingea I

de 
al 

din

în țara noastră și Jan Poula, adjunct al ministrului Comerțului Exterior,Au fost prezenți Jaroslav Sykora, ambasadorul R. S. Cehoslovace, șefi ai altor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.La inaugurarea expoziției au vorbit C. Tuzu și J. Krejci.Ministrul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, C. Tuzu, a subliniat că „realizările R. S. Cehoslovace ne bucură din toată inima, căci ele se adaugă succeselor tuturor popoarelor socialiste frățești, contribuind la creșterea necontenită a forței și invincibilității lagărului socialist44. Vorbitorul a relevat faptul că s-au statornicit relații economice multilaterale ce se dezvoltă an de an, între R. P. Romînă și R. S. Cehoslovacă, care pășesc alături în familia unită a țărilor socialiste, animate de interese și țeluri comune, iz- vorîte din principiile marxist- leniniste care călăuzesc întreaga lor activitate. „Sîntem convinși, a spus el în încheiere, că expoziția de față va aduce o contribuție importantă la dezvoltarea legăturilor noastre economice frățești. Ea reflectă succesele economice ale poporului cehoslovac și sîntem siguri că această expoziție se va bucura de un deo- sebit succes".In răspunsul său, ministrul Industriei Metalurgice și Miniere, Josef Krejci, a arătat că această expoziție, cea de-a doua deschisă la București în ultimii cinci ani, va prezenta progresele pe care le-a realizat R. S. Cehoslovacă în aceas-î tă perioadă în domeniul tehnicii, științei și culturii. După ce s-a referit la dezvoltarea economiei cehoslovace, el a spus : „Este indiscutabil că asemenea succese nu am fi putut obține fără colaborarea tovărășească cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste, între acestea un rol important ocupînd relațiile reciproce dintre R. S. Cehoslovacă și R. P. Romînă“. Oaspetele a relevat că expoziția va contribui pe mai departe la o mai adîncă cunoaștere reciprocă a vieții și muncii celor două popoare. în încheiere oaspetele, în numele guvernului R. S. Cehoslovace, a mulțumit guvernului R. P. Romîne pentru ajutorul acordat la organizarea acestei expoziții. „Totodată, a spus el, transmit bucuria și sincerele felicitări ale oamenilor muncii din R. S. Cehoslovacă poporului romîn pentru terminarea colectivizării agriculturii, pentru definitiva victorie a socialismului la orașe și pate44.Asistența a vizitat apoi expoziția. Sînt prezentate pe circa 3.800 mp sute ide produse din cele mai diverse ramuri industriale ale țării prietene. Un loc important îl ocupă produsele industriei constructoare de mașini.Organizată în pavilionul din parcul Herăstrău, Expoziția industrială a R. S. Cehoslovace poate fi vizitată zilnic pînă la 27 mai.(Fotografie primită 
la cercul de foto 
Școlii medii nr. 2 
Bacău, condus de prof.

V. Bogdanei).
(Agerpres)

ȘL'HANI TH. inginer

fapta pozitive. Ar 
arate, intr-o for- 

adecvati, cum

Timpul prielnic din ultimele zile a permis desfășurarea intr-un ritm accelerat a lucrărilor de împăduriri din cadrul D.R.E.F. Bacău. Un sprijin efectiv l-au dat organizațiile U.T.M.Astfel, prin munca patriotică depusă de către tinerii din orașul Tg. Ocna s-a reușit să se planteze cu puieți pînă în ziua de 23 aprilie o suprafață de 25 ha teren degradat din perimetrul de ameliorare Sallna-Tg. Ocna.Tinerii din orașul Tg. Ocna sînt hotărîți ca în această primăvară să execute împăduriri tn terenul degradat din perimetrul de ameliorare Salina pe o suprafață de cel puțin 40 ha, plantînd un număr de 400.000 puieți ceea ce va însemna realizarea unei economii în valoare de 53.600 lei.

ÎN PAS CU VIATA SCOLII
mo- rint înVersurile, dialogurile, 

nologurile și scenetele repetate de cîteva ori. 
spațioasa sală de festivități a Școlii medii nr. 2 din Con
stanța, brigada artistici pre
gătește un nou program.

Atît textele cit și muzica 
au fost revăzute la sugestiile— 
criticilor spectatori. Și cum 
aceștia sînt chiar elevii șco
lii, colegii lor, artiștii ama
tori țin seama de criticile a- 
duse. Cîțiva repetă, împreună 
cu acordeonistul, melodiile, alții învață textele noi. Două eleve se străduiesc si alcă
tuiască un mic monolog.

Comitetul U.T.M. pe școală 
indrumi activitatea brigăzii, 
Profesorii Dem. Diaconescu și Liuba Dragomir instruiesc din punct de vedere artistic 
această brigadă, oare la faza 
pe regiune a obținut premiu! iutii.

— Un merit al brigăzii noa
stre artistice — spunea Petre Grecu din clasa a X-a A, con
stă tocmai in mulțimea ele
mentelor concrete, din viața 
școlii, evidențiate sau satiri
zate tn textele respective. 
Acesta a fost elementul esen
țial, care ne-a interesat in mod 
direct. Clasa noastră s-a în
dreptat mult in urma prezen
tării programului brigăzii. De 
altfel, în viitoarele spectacole 
probabil că nu va mai fi ne
voie să mai fim satirizați, cu
pletul dedicat nouă, puțind fi 
înlocuit cu altceva mai actual.

Deosebit de prețuită e muzi
ca brigăzii. Melodiile variate, 
adecvate textului au făcut si 
sporească puterea satirei, au 
plăcut. Totuși, elevii cla
sei a X-a A mai au încă multe 
propuneri și sugestii in vederea îmbunătățirii activității brigi-

zii lor. Am dori, ca brigada să-și lărgească sfera preocu
părilor. Desigur, in principal 
ea trebuie si se preocupe de 
problemele învățăturii și ale 
disciplinei. Dar nu trebuie ti 
neglijeze nici celelalte aspecte 
ale vieții școlare. De ce, de 
pildă, brigada nu face un 

program 
după ce 
clasă"?
diem un
surprindă pe elevi, etnd își fac lecțiile, cînd se preocupă 
(sau nu se preocupă) de probleme gospodărești, pe stra
dă, tn sălile de spectacole, pe terenul de sport, la reuniuni. 
Brigada ar avea de spus multe lucruri bune și rele, pe unii i-ar învăța cum sd-și petreacă

intitulat: „Cu elevii, 
au încheiat orele de 
Ne-ar place să au- 
program care sâ-i

timpul liber, iar pe alții i-ar 
diezvăța de anumite metehne.

Elevele Crețu. Liliana și 
Maxud Nemide au vorbit des
pre caracterul instructiv al 
textului.

— Nu numai exemplele ne
gative, dintre care cele mai 
multe au fost lichidate, după 
primele spectacole, au dovedit 
ajutorul real al brigăzii, ci șl 
nenumăratele 
ve, demne de 
fost relevate, 
răscu Raluca, 
Rodica Dima, Aura Crețu, Do
rina Tatiana, Camll Vasile, 
Kraisl Carmen, Oliva Georgia, 
Chiru Doina șl altele fac cin
ste școlii noastre și populari
zarea lor de către brigadă e 
binemeritată. Brigada n-ar 
trebui însă să se mulțumească 
doar cu enumerarea unor nume de elevi fruntași sau cu ci-

exemple poziti- 
urmat, care au 
Nume ca Bă- 
Dorina Dragu,

tarea unor 
trebui să 
mă artistică 
muncesc elevii fruntași, expe
riența lor.

Dar, ar fi util, cred, ca 
atunci cînd un fapt negativ a 
fost îndreptat, să se spună. 
Brigada ar trebui să urmărea
scă eficiența criticilor sale.

Și discuțiile cu elevii despre 
brigadă continuă: impresii, 
sugestii, propuneri prețioase. 
Pentru că brigada este a lor 
și pentru că ei, cu toții, do
resc ca aceasta să le devină un 
sprijin valoros in munca lor 
multilaterală și complexă din 
școală și din afară de școală. 
Și pentru că o brigadă bună, 
bine pregătită constituie mîn- 
dria întregii școli.

MARIANA FILIMON

CINEMATOGRAFEPost-restant: Patria, București, 1 Mai, Alex. Sahia, 23 August, Libertății; Absență îndelungată: Republica, Gh. Doja, G. Coșbuc-, Intre două iubiri : Magheru, L ,C. Frimu, Miorița; Apartamentul: E. Pavel; Pace noului venit: V. Alecsandri ; Marele război: Lumina; înotătorii: Maxim Gorki; Expresul de seară : Central, Floreasca, 30 Decembrie ; Cîntecul întrerupt: Victoria, Volga ; Sub steagul Marelui Octombrie — Culori 
și siluete — Pictorul Zlati Bo- ladjiev — Mașenka și ursul—

Gimnastică pentru copil t Timpuri Noi; Arme și porumbei — dimineața — Muzicantul orb — după-amiază ; ÎS Septembrie ; S-a intimplat In ziua solstițiului: Tineretului; Ultima repriză : înfrățirea intre popoare, Alex. Popov, Arta ; Gardianul: Popular; Milionul : 8 Martie, Olga Bande, Donca Simo ; ~ doamnei Warren :Delavrancea, M. Casa surprizelor: Aurel Vlaicu; Tot aurul din lume: 16 Februarie.
Profesiunea 
Grivița, B. Eminescu; V. Roaită,

r
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Răsunetul internațional al sesiunii 
extraordinare a Marii Adunări

AgtnjUk d. presă ți ziarele 
din numeroase țări ale lumii 
au aontiniMt să acorde in ul- 
Cimelt zile o atenție susținu
tă lucrărilor Sesiunii extra
ordinare a Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne. Zia
rele au publicat informații ți 
reportaje cu privire la in- 
chiderea sesiunii ți la hotâri- 
rile adoptate cu acest prilej.

V. R. S. S.

el Agriculturi» ți « aom-twor 
agricole regionale ți raionale. 
Ziarul subliniază că in codrul Sesiunii Io oare au participat 
11.000 de oaspeți s-au discutat 
noile sarcini ale construirii socialismului la orașe si sate. Ziarul „Berliner Zeitunp- pu
blică de asemenea o informa
ție despre încheierea sesiunii.

R. P. Chineză

Tratativele pentru dezarmare
de la Geneva

-1__Congresul tineretului african

MOSCOVA 3 (Agerpres). - Trimisul special al agenției TASS N. Koceșkov, în corespondența sa despre încheierea lucrărilor Sesiunii M.A.N. subliniază atmosfera de mare entuziasm în care a fost aprobat Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej și proiectul de lege al M.A.N. cu privire la crearea Consiliului superior al agriculturii și consiliilor regionale și raionale ale agriculturii.Alături de celelalte ziare sovietice care au publicat anterior relatări ample asupra Raportului și lucrărilor Sesiunii „Selskaia J(zni“ publică un material* intitulat „Mar cînd 
măreața victorie".

R. S. Cehoslovacă

PEKIN 3 (Agerpres). - Agenția China Nouă a reia .a: despre lucrările Sesiunii extraordinare a M. A. N. și Raportul prezentat de —Gheorghe Gheorghiu-Dej, eeo- țînd în evidență importantele succese obținute în dezvoltarea economie: națiocaLe a R. P. Romîne. precum s. măsurile luate de Sesiune ca privire la reorganizarea oor.- ducerii agriculturii colectivi zate.Agenția subliniază de asemenea o serie de psrazraie din Raport cu privire la problemele situație! intema^oca- le actuale.
Grecia

N

S. D. A.

k'.

GENEVA M. — De la trimisul special Agerpres N. Pui- cea : In ședința din 3 mai a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare au continuat discuțiile cu privire la măsurile etapei tatîia a dezarmării.Secretarul general provizoriu al O.N.U., U Thant, care se află în prezent la Geneva, a rostit o declarație de salut ta care, după ce a subliniat importanța lucrărilor Comitetului celor 18 pentru dezarmare, a membrilor comitetului ta activitatea lor.Delegații Canadei ți care au luat cuvîntul consacrat cuvtatările susținerii propunerilor cuprinse ta „Schema principalelor prevederi ale Tratatului cu privire la dezarmarea generală și totală ta condițiile păcii ta lumea întreagă", prezentată de Statele Unite străduindu-se să dovedească ..necesitatea" ca controlul să fie situat de fapt taamtea dezarmării. Bepre- Tmianatl S.U-A. a luat din nou atitudine Împotriva lichi- dâru bazei or militare de pe aertiocn străine.Subltititiid că este important ca procesul ce dezarmare să se repede ți nein-
cerjy- ttprt watastai Indiei • azittt că cu rft acest proms ae va desfășura mai repede. cu atit sat vor putea fi rezti vane F ei a coc-E a apreciat ca atră- gătiarv propezerea sovietică de a se r—va cnmpirt. tacă ta p-—* etapă, toate mijloe- eeăe de transportare a armei

state urat succesS.U.A. și-au

PRAG A 3 (Agerpres). — în
treaga presă cehoslovacă a 
publicat la 1 Mai informații 
în legătură cu. încheierea Se
siunii extraordinare a M.A.N. 
Sub titlul „Marea Adunare 
Națională a Rominiei a în
cheiat lucrările Sesiunii ex
traordinare consacrate viitoa
rei dezvoltări a agriculturii, 
după terminarea colectiviză- 
rii“, ziarul „Rude Pravo" 
arată că deputății și cei 11.000 de oaspeți au aprobat în unanimitate și cu mare entuziasm sarcinile viitoarei dezvoltări a agriculturii din R.P.R.

Ziarul informează, de ase
menea, despre modul de func
ționare a Consiliului superior 
al agriculturii. Știri cu pr: •: 
re la hotăririle adoptate d? 
M.A.N. au fost publicate ș- de 
ziarele „Zemedelske Noutny 
și „Mlada Fronta".

Ziarul „Praceu și „Obrona 
Lidu“ au publicat informe:’, 
cu privire la succesele oh: -.. - 
le în producția de tractoare a 
R. P. Romîne, date publici
tății în timpul Sesiunii extra
ordinare a M.A.N.

R D» G.

ATENA 3 (Agerpres'. - Numeroase ziare greoer-i «*- Publicat materiale despre problemele disc-tate cu pr-ler^i Sesiunii M-A3». Ziarele se referă îndeosebi la pameâ _- temațior.ală din prezentat de lovazăvzi GbBH^bz Gheorghiu-Dej.Ziarul _Ta N«“ res=a.-d a imponan: faptul că urwid» • cui-orui romi* c niăvc: rx 
respingerea -.mxne imptedieă po
poare și ereeas± i*pîus pzor'. Zmrtâ sereferă Za prop—«rea lui cc pr/rr» La ce*rea usă zoee a deoz-ctearjaze îa Beîeirx ~ N NJMAJf. 9i ta: st dez-arele r ,T« Vjdb*.

Austria

nerea americană are în vedere înfăptuirea unor masuri parțiale, fragmentare, cu totul insuficiente. Ele sînt menite să Justifice” pretențiile guvernului S.U.A. la instituirea unui control asupra armamentelor existente, ceea ce ar însemna să se deschidă ușile spionajului necesar pentru pregătirea unei agresiuni armate. Reprezentantul R. P. Romine a declarat, de asemenea, că în sistemul planului american primejdia dezlănțuirii unui război nuclear se menține practic la infinit întrucît acest plan prevede pentru prima etapă menținerea marii majorități a mijloacelor de aducere la țintă a armelor nucleare.Planul guvernului american prevede crearea unei serii organisme internaționale Organizația internațională dezarmare, Forțele păcii grupul de observatori, care realitate ar urma să se substituie Organizației Națiunilor Unite și să aducă o gravă știrbire suveranității statelor, vio- lindu-se astfel principiile Cartei și în special respectul datorat suveranității statelor. Potrivit Cartei Națiunilor U- nite. Consiliul de Securitate este singurul organ internațional în drept să întreprindă acțiuni în vederea menținerii nării și securității internaționale.Pacea și dezarmarea — a spcis în încheiere G. Maco- vescu — nu pot fi asigurate decit prin cooperarea unor state suverane și egale.Referindu-se la propunerea delegațiilor țărilor occidentale ca acum „să se elucideze a- mănuntele de ordin tehnic”, reprezentantul U.R.S.S., V. A. Zarin, a arătat că este necesar mai întîi să se rezolve în mod principial problema măsurilor de dezarmare ce trebuie induse în prima etapă și a celor ce trebuie incluse în următoarele etape de dezarmare, și abia după aceea să Se luate în discuție diferite ..amănunte de ordin tehnic”.

de ca deȘi în

Congresul tineretului african 
a adoptat hofărîrea de a 
crea o singură organizație 

de tineret pentru întreaga Africă 
— Conferința Tineretului African.

Documentele adoptate de con
gres expun programul și sarcinile 
noii organizafii.

Tineretul din Africa, după cum 
se subliniază în rezoluția politică, 
trebuie să-și unească forțele în 
lupta împotriva colonialismului și 
imperialismului, în apărarea pă
cii. Participanfii la conferință s-au 
pronunfat pentru dezarmare, pen
tru interzicerea experiențelor nu
cleare în general și a experien
țelor nucleare din Sahara în spe
cial.

Tineretul țărilor africane cheamă 
tineretul celorlalte țări din lume 
sa contribuie la eliberarea Africii 
de sub colonialism. Congresul a 
cerut ca guvernele țărilor africane 
să se pronunfe împotriva prezen
ței bazelor militare străine din A- 
frica și să nu participe la blocu
rile militare. Congresul a subli
niat că este necesar să se lupte 
împotriva neocolonialismului, îm
potriva uneltirilor imperialiștilor 
îndreptate spre scindarea Africii, 
împotriva atentatelor J —n-
militar și economic la 
dența țărilor africane.

Congresul a felicitat poporul 
algerian cu prilejul primei victo
rii remarcabile. Congresul și-a 
exprimat solidaritatea cu popoa
rele Republicii Sud-Africane, An- 
golei, Guineei portugheze și ale 
celorlalte țări care luptă pentru 
eliberare.

Rezoluția pentru probleme eco
nomice prevede măsuri în scopul 
transpunerii în viață a planurilor 
de dezvoltare a țărilor africane și 
de întărire a independentei lor 
economice — înfăptuirea refor
mei agrare, naționalizarea comer
țului, transporturilor, comunicații
lor, băncilor etc., crearea indus
triei prelucrătoare, planificarea 
economiei.

In statutul adoptat de congres 
se arată că organizația Conferința 
Tineretului African este o organi
zație de masă a cărei activitate 
va fi legată de lupta popoarelor 
africane pentru independentă și 
unitate.
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BERLIN 3 (Agerpres';. — 
Ziarul „Neues Deutschland* 
publică un material in care 
sub titlul : „33.000 de cadre 
de specialiști de înaltă caJi*-- 
care" se arată că Sesiunea 
Marii Adunări Naționale și-a 
terminat lucrările, 
crearea Consiliului

l

hotărind 
superior

Tn «. T II 
ftanlîcstârl In cinstea 

aniversării ziarului „PRAVDA“MOSCOVA. — In Uniune* Sovietică au loc diferita manifestări fn cinstea celei de-a 60-a aniversări a ziarului „Pravda".Pe baza unei hotărîri, epe- ciale a C.C. al P.C.U.S. cu privire la sărbătorirea acestui jubileu stat pregătite spre publicare culegerile de documente „Pravda" leninistă împlinește 60 de ani", „Lenta despre „Pravda".La Moscova »-a deschis o

expoziție ilustrativă de cărfl consacrată celei de-a 50-a a- niversări a ziarului „Pravda".Vineri se va deschide la Școala Superioară de partid de pe lingă CC. al P.C.U.S. o sesiune științifică dedicată marelui eveniment.La 5 mai, în Palatul Congreselor din Kremlin va avea loc o adunare festivă. Adunări festive vor fl de asemenea organizate în toate orașele marl din U.R.S.S.
Gherman Titov a sosit

la Washington
WASHINGTON 3 

— TASS transmit® : 
cosmonautul Gherman 
sit la Washington.

La coborîrea din avion Gher
man Titov cu sofia sa au fost sa- 
lutafi de A. F. Dobrînin, ambasa
dorul U.R.S.S. la Washington. 
Sutele de persoane sosite în în- 
tîmpinarea cosmonautului scan
dau „Să trăiești Titov“.

Am sosit în S.U.A., la invitația 
dl. Hulst, președintele Comisiei 
intemafionale pentru cercetarea 
Cosmosului, pentru a participa la 
lucrările acestei organizafii a de
clarat la sosire Gherman Titov.

La sesiunea Comisiei infernafio
nele pentru cercetarea Cosmosu
lui, a continuat Titov, voi avea o 
întrevedere cu cosmonautul ame
rican John Glenn. Sper că întâl
nirea noastră va fi folositoare atît 
pentru noi, cît și pentru cauza 
comună a explorării spafiului 
cosmic.

Profit de această ocazie pentru 
a transmite locuitorilor Washing
tonului un salut și cele mai bune 
urări. După primul zbor cosmic al 
lui luri Gagarin și după zborul 
cu nava „Vostok 2“ am primit din 
S.U.A. numeroase telegrame de 
salut, scrisori și daruri. Neavînd 
posibilitatea de a răspunde fie-

(Agerpres).
La 2 Mai, 

Titov a 10-

cirula, mulțumesc fn numele Iul 
luri Gagarin și al meu personal tu
turor cetăfenilor S.U.A care ne-au 
salutat.

★
Cosmonautul G. S. Tifov, s-a 

întîlnit la 2 mai, la o conferinfM 
de presă, cu ziariștiil americani și 
străini care a avut loc la Amba
sada U.R.S.S. la Washington. Con
ferința de presă a fost transmisă 
în întreaga țară prin radio și tele
viziune.

In timpul zborului, pa bordul 
navei cosmice „Vostok“-2", a 
spus G. Titov, am avut posibili
tatea să mă întîlnesc cu poporul 
american în eter și să-i transmit 
salutul meu din Cosmos. Mă folo
sesc de acest prilej pentru a 
transmite poporului american un 
salut de pe Pămînt.

Zborul navei cosmice „Vos- 
tok-2“, o subliniat în declarația sa 
G. Titov, a constituit o continuare 
a programului de cucerire a Cos
mosului elaborat de oamenii noș
tri de știință. Rezultatele obținute 
în timpul acestui zbor, vor ajuta 
oamenilor sovietici să continuo 
cucerirea cu succes a spațiului 
cosmic.

După aceea, G. S. Titov a răs
puns timp do o oră la numeroa
sele întrebări ale corespondenți
lor.

Lucrările sesiunii C.E.E.
«I

GENEVA 3. — Coresponden
ță specială : La 3 mai au con
tinuat lucrările celei de-a 17-a sesiuni a Comisiei Eco
nomice O.N.U. pentru Europa 
sub președinția șefului dele- 
ției romîne, Gogu Rădulescu. 
Luînd cuvîntul îh cadrul 
dezbaterilor privind consecin
țele economice și sociale 
dezarmării, precum și 
centralizarea activității econo
mice și sociale a O.N.U-, repre
zentantul R.P. Romîne Ion 
Datcu, a spus printre altele : 
„Delegația romînă, contrar 
celor susținute de unii vorbi
tori occidentali, consideră că 
Comisia Economică a O.N.U. 
pentru Europa are toată corn-

ale des-

petența, și chiar datoria să 
discute in fond problema deo
sebit de importantă a conse
cințelor economice și sociale 
ale dezarmării. Noi conside
răm că este necesar să se a- 
dîncească aici aceste proble
me, să se folosească secretaria
tul C.E.E. pentru o 
a concluziilor care 
prind din raportul 
de către grupul consultativ în 
legătură cu aceasta. S-ar pu
tea examina de asemenea po
sibilitățile de sporire în con
dițiile dezarmării generale șl 
totale a ajutorului acordat ță
rilor mai puțin dezvoltate din 
luma.

analiză 
se des- 
intocmit

PORTUGALIA: Ciocniri 
intre poliție șiLISABONA 3 (Agerpres). — „Joe Salazar I* „Sîntem flă- mînil T — sub acesta lozinci t-a desfășurat demonstrația de 1 Mai în capitala Portugaliei — Lisabona. Deși au fost masate forțe ale armatei și detașamente de poliție, în două piețe principale ale orașului s-au adunat, mari

demonstranțigrupuri de tineri. Pentru $ împrăștia pe demonstranți, trupele au început să tragă cu mitralierele în aer și au fost aduse detașamente de cavalerie. împotriva demonstranților s-a făcut uz de bastoane de cauciuc. Demonstrația a fost împrăștiată.După cum anunță corespondentul din Lisabona al agenției France Presse, în timpul ciocnirilor dintre poliție și demonstranți a fost ucis un muncitor și au fost rănite 38 de persoane.Toate cartierele principala din Lisabona sînt păzite da puternice forțe ale poliției și armatei. Pe acoperișurile dirilor guvernamentale, fost instalate mitraliere.La 1 Mai a avut loc, de menea, o demonstrație împotriva lui Salazar la Oporto, unde în timpul ciocnirilor cu poliția au fost rănite 40 de persoane. Atît la Lisabona, cît și la Oporto au fost operate numeroase arestări.După cum relatează ziarul „Unita“, în timpul demonstrației minerilor din Aljustrel (Portugalia), cu prilejul zilei de 1 Mai, poliția a ucis doi muncitori.
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bandelor fasciste din O.A.S.Citeva din victimele

Atacuri sîngeroasc ale iasdsiilor 
din 0. A. S. impolrhd populației 

algeriene
ALGER 3 (Agerpres). — Co

respondentul din Alger al a- 
genției France Presse 
tează că în cursul serii 
mai in urma atacurilor 
delor fasciste din O.A.S. 
înregistrat 110 morți și 
răniți. Această cifră, ~ 
corespondentul, 
unul din cele mai singe roase 
bilanțuri cunoscute în Algeria 
în cursul unei singure zi.

Agenția France Presse sub
liniază că numai în urma a- 
tentatului fascist îndreptat a- 
supra docherilor algerieni din 
portul Alger, numărul victi
melor s-a ridicat la 98 morți 
și 147 de răniți dintre care 
numeroase femei și copii.

Atacul fascist din portul 
Alger, relevă agenția France 
Presse, a constituit pentru te
roriștii din O.A.S., semnalul 
numeroaselor atacuri îndrep
tate in tot cursul zilei de 
miercuri asupra populației paș
nice algeriene. „Intre orele 
15 și 15,30, notează France 
Presse, tirul armelor automa
te și exploziile cu plastic s-au 
succedat la fiecare cinci mi
nute". Această activitate de 
teroare s-a continuat la Alger 
printr-un puternic tir de mor- 
tiere asupra cartierelor mu
sulmane, Casbah, și St. Eu
gene.

In urma acestor atacuri fas
ciste, Mohammed Yazid, mi
nistrul Informațiilor al guver
nului provizoriu al Republicii 
Algeria, a făcut o declarație 
unui corespondent al agenției 
Algeria Presse Service, fn 
care a subliniat că „atacul fasciștilor din O.A.S., asupra populației pașnice algeriene din portul Alger este unul din cele mai monstruoase acte fasciste îndreptate împotriva populației algeriene de la încetarea focului în Algeria. Muncitori fără apărare și înfometați însoțiți de soțiile și copiii lor au fost masacrați de către ' bandiții din O.A.S. în plină zi în capitala Algeriei

rela- 
de 2 
ban- 
s-au

147 
relevă 

reprezintă

Pp scurt tuirea dezarmării generale și controlate.
OSLO 3 (Agerpres). în 

fața clădirii Ambasadei ame
ricane din Oslo a avut loc o 
demonstrație de protest orga
nizată de studenții norvegieni 
împotriva reluării experiențe
lor nucleare în atmosferă de 
către S.U.A. Peste 100 de stu- 
denți s-au apropiat de amba
sada americană și s-au așezat 
pe trotuar în fața clădirii. Ei 
purtau panouri care chemau 
să se pună capăt imediat ex
periențelor cu arma nucleară.

clă- auase-

Descifrind tainele 
„continentului alb CC

Ne vorbește unul din exploratorii sovietici ai Antarcticei

I| cas mulțt «ni 
riațâ în lumea tă- 

1 cerii albe, denumi
re generică prin 

cere înțelegem cei doi poli ai 
globului terestru. Specialitatea 
lut este cea de glaciolog, ceea ee 
nu-l împiedici sâ se „încălzeas
că" cînd redă imagini plastice de 
pe cel de-al șaselea continent — 
Antarctica — pe pămîntul căruia 
a stat aproape doi ani.

In țara noastră el a stat 10 
zile comunicînd la București, Ga
lați, Cluj impresiile sale despre 
importanta operă a descifrării 
enigmelor Antarcticei la care 
participă oameni de știință din 
12 țări.

In interviul acordat ziarului 
„S&nteia tineretului" l-am rugat 
pe L. D. Dolgușin să descrie fi
zionomia continentului acoperit 
mult timp pe hărțile geografice 
cu o „dublă" pată albă — semn 
atît al necunoașterii sale de că
tre geografi cît și al suprapune
rii peste Antarctica a unui scut 
glaciar cu o grosime medie de 
peste 2.000 metri.

— Din vechime ae apune ci 
e mai bine odată aă vezi decit 
de o sută de ori aă auzi. In •- 
cest aens mă număr printre pri- 
vilegiați. După o întrerupere de 
aproape 140 de ani cînd, in ia
nuarie 1820, celebrul navigator 
rua F. Bellingahausen descoperi
se primul Antarctica, în 1956 mi 
găseam printre membrii expedi
ției sovietice care întemeiau așe
zarea „Mirnîi”. In acest lung in
terval de timp nici un rua n-a 
mai revenit prin meleagurile 
continentului aud-polar. Pentru 
a te apropia de el parcurgi un 
cordon circumpolar .de gheață și 
iceberguri lat de 1500 km. Ma
lul nu-i altceva decit un perete 
abrupt, plin de crăpături în 
gheață care se rupe rostogolin- 
du-se neîntrerupt în Ocean. Li
toralul, dintr-o lungime de 26.000 
km numai 1.000 km reprezintă 
uscatul propriu-zis, adică stînci 
de diferite dimensiuni ieșite de 
sub pavăza sticloasă și rect.

Antartica, cu o suprafață de 
aproape 13.000.000 km pătrați 
este egală în întindere cu Euro
pa și S.U.A. laolaltă. Dacă vom 
ține seama de imensele platfor
me glaciare fee acoperă mările și

golferile și pâtrzpd in continent, 
raprafața «olidă ajnnșe la 
14.000.000 km pătrată. La Hâ
dei lui. oceans! cirrampoiar se 
transformă ia timpul iernii ia- 
tr-o uriașă hxaehixâ ți. atenei, 
suprafața solidă ae ap Popie de 
36.000.000 km pătrată. Cantita
tea de gheată acumulată in An
tarctica este de 30.000.000 km’ 
Sâ ne inchipeim dacă t-ar în- 
tîmpla absurdul — topirea brus
că a acestui impresionant volum 
de apă... Atunci nirehil mărilor 
și oceanelor ar crește ca 70 m 
— mari metropole, cimpii mă
noase ar dispare fiind potopite.

L. D. Dolzufin ne asinri ci 
un asemenea gen de potop este 
exclus deoarece s-a calculat ei 
există un perfect echilibru intre 
acumulările glaciare și ritmul to
pirii lor. Întrebat asupra diferi
telor concluzii la care au ajuns 
exploratorii Antarcticei studiind 
acest continent, L. D. Doi gușin a 
ținut mai întîi să precizeze că 
nu romantismul necunoscutului 
i-a îndemnat pe savanții din 12 
țări să se stabilească pentru di
ferite perioade în regiunea sud- 
polară.

— Cercetarea Antarcticei are

• profundă semnificație practi
că. Dacă Arctica e o regiune 
oceanici înconjurată de conti
nente, Antarctica e un continent 
încercuit de limitele sudice ale 
celor trei oceane. Aici ae petrec 
procese atmosferice ce influen
țează clima și starea vremii în- 
tr-o bună parte a emisferei 
sudice. Aceste procese sînt acum 
cunoscute. Cu eforturile oame
nilor de știință sovietici, ameri
cani, francezi, englezi, japonezi 
ete. au fest delimitate trei zone 
climatice. Pentru un profan ve
nit in Antarctica frigul ar părea 
a fi- nota dominantă a continen
tului. Și totuși, există . nuanțe. 
Acelora care au iernat la stația 
sovietică „Vostok" înregistrînd 
la 25 august 1958 temperatura 
de 87,4 grade, condițiile de pe 
stațiunea sovietică ^Mîrnîi” sau 
de pe oricare stațiune științifi
că de pe litoral sînt apreciate ca 
-blindc". Cu toate că aici din- 
tr-o lună 28 de zile sînt cu fur
tună iar sezonnl de vară ar pu
tea fi asemuit cu anemicele 
semne de primăvară din sfârși
tul lui făurar.

Am iernat in stația „Pionier- 
«kaiaw în interiorul continentu
lui. Eram cu toții patru oameni. 
Așa ci vitregiile iernii antarctice 
nu-mi sint străine. Nu tempera
tura extrem de scăzută constituie 
principala dificultate cu care 
omul urmează să se aclimatizeze 
ci presiunea atmosferică foarte 
redusă. Aici apa fierbe la 82 
grade. Să nu se uite că Antarcti
ca e un continent înalt — alti
tudinea cuprinsă între 2.800— 
4.000 m fiind foarte frecventă.

Savanții au studiat nu numai 
fenomenele Atmosferice și gla-

ciologice. Ei au stabilit și struc
tura geologică a Antarcticei.

— Înseamnă că — îl între
rup pe L. D. Dolgușin — sînt 
cunoscute, sumar, avuțiile subso
lului Antarcticei?

— Desigur. Continentul e al
cătuit din două părți. Cea esti
că e de o formație veche, cris
talină. iar cea vestică mai nouă. 
Savanții sovietici și americani 
au descoperit minereuri de fier, 
cristal de stîncă, cositor, cărbuni 
și chiar - uraniu. Dar de exploa
tarea lor încă nici nu poate fi 
vorba. Cel mult a metalelor ex
trem de rare și utile, prin inter
mediul unor expediții temporare.

Antarctica — ne spune L. D. 
Dolgușin — e un teren pu
țin bătut de om. Valoarea a- 
cesiui continent constă în aceea 
că pentru prima oară în istoria 
descoperirilor geografice, el nu 
mai reprezintă un obiect al dis
putelor finalizate cu conflicte 
sîngeroase. Trăim într-o altă e- 
pocă, în care rațiunea are sorți 
de izbîndă. în 1955 Comitetul 
special al Anului Geofizic Inter
național a hotărît crearea unui 
grup special pentru pregătirea 
programului antarctic. Iar la 1 
decembrie 1959 s-a semnat la 
Washington de către reprezen
tanții a 12 țări Tratatul pentru 
Antarctică, document fără prece
dent în diplomație. Un întreg 
continent exclus din sfera preo
cupărilor militare și politice a 
țărilor, garantarea libertății de 
cercetare științifică pe timp de 
30 de ani ș.a.m.d. sînt prevederi 
care consacră Antartica ca pe o 
regiune pașnică, rodnică.VALENTIN URUMREDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Sctatell*. TeL 17,60.10, Tiparul i Combinatul Poli grafic «Casa SctnUti",


