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Organ Centr Uniunii Tineretului
Ztuzx eliberării Ger
manici de sub jugul 
fascist.
Răsfoind presa străină.

cuprinde planul 
muncă pe

Proletari Sin toate farlle. uniți-vă!

Tehnica nouă
cere calificare înaltă

TELEGRAME

din care au reieșit dome- 
unde tinerii au in cea mai 
măsură nevoie de ajutor, 
de exemplu, tineri ca

Luni 7 mai tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secrefar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, președintele 
Consiliului de Stat, a primit în au-

cînhia 
tinerelului

In pagina a ll-a
• SPORT
• Malul cu iarbă dulce. 

(însemnări).
• Țara Oașului. (Să ne 

cunoaștem patria !).

In pagina a lll-a
Ce 
nostru de 
luna mai. 
Intilnire cu 
da.

Tinerii Cristea Manole și Cristian Dănescu, din seefia sfrungărie a 
Uzinelor de motoare electrice București, sînt fruntași în întrecerea 
socialista. Piesele /executate de ei sînt întotdeauna de cea mai 

buna calitate.
foto: I. CUCU

onducerea uzinei 
noastre a organi
zat o serie de 
cursuri de ridicare 
a calificării, cursuri 
care oferă în mod 
diferențiat tineri

lor, în funcție de secția în care 
lucrează, cunoștințe necesare 
realizării unor produse de cali
tatea cea mai bună.

Toate aceste cursuri de la 
Uzina de tablă subțire din Ga
lați au la bază programe anali
tice judicios întocmite, o tema
tică legată de problemele proce
sului de fabricație. Legătura cu 
practica este principiul de la 
care s-a pornit în elaborarea 
programelor analitice ale cursu
rilor de ridicare a calificării.

Sarcinile stabilite de partid 
privind creșterea productivității 
muncii și obținerea unei pro
ducții de înaltă calitate au creat 
necesitatea introducerii și folo
sirii pe scară largă a utilajelor 
noi, moderne. Sectoarele de la
minare au fost înzestrate cu 
mase basculante moderne și ri
dicătoare precum și caje de lu
cru cu reglare de la pupitrul 
de comandă. Mînuirea, îngriji
rea și repararea acestor utilaje 
cere firește, o bună calificare. Și 
cum unii tineri nu erau obiș- 
nuiți cu aceste mașini, se în- 
tîmpla adesea ca ei să lucreze

după vechile metode. Se crease 
deci o problemă la a cărei solu
ționare trebuia să contribuie în 
primul rînd cursurile de ridi
care a calificării. Tematica lor 
a fost adoptată — și cu spri
jinul organizației U.T.M. — a- 
cestei cerințe. Printre altele, în 
cursul ținut la secțiile auxiliare 
a fost introdusă lecția intitulată 
„Ajustaje și toleranțe”. Se înțe
lege însă că atunci cînd se fă
cea revizia periodică sau repa
rația noilor utilaje, tinerii de la 
secțiile auxiliare întîlncau și re-

cuții 
niile 
mare 
Erau 
Gheorghe Chicuș, Aurel Bercheș 
și alții care nu cunoșteau unele 
lucruri privind executarea co
rectă a unghiurilor cuțitelor de 
așchiat, nu foloseau corect și 
rațional mașinile. Introducerea 
unor lecții adecvate cum a fost, 
de pildă, cea intitulată „Organe 
ale mașinilor de așchiat” a fost 
de natură să înlăture unele la
cune în pregătirea profesional

Tribuna experienței înaintate privind 
pregătirea profesională a tinerilor

Zile de muncă intensă

pere noi, mai complicate, al că
ror cîmp de toleranțe era mai 
mic. Se cerea adaptarea sculelor 
și dispozitivelor la noile con
diții. Cursul de ridicare a cali
ficării a ținut seama și de acest 
lucru, i-a ajutat pe tineri în re
zolvarea operativă a noii sar
cini. S-a ținut pentru aceasta o 
lecție pe tema sculelor noi de 
așchiat și a dispozitivelor folo
site în reparația laminoarelor. 
Li >-a vorbit tinerilor despre 
dispozitivele de frezat și recti
ficat interior, despre cele desti
nate prelucrării bacurilor gli
sante de Ia linia de laminare, 
despre dispozitivele de danturat 
roți elicoidale etc.

Tematica lecțiilor noastre a 
fost întocmită și pe baza dis
cuțiilor cu tineri cursanți, dis-

a tinerilor, să-i facă să lucreze 
mai bine, să evite reparațiile 
accidentale ale utilajului.

Asemenea principii au stat ți 
la baza întocmirii programelor 
analitice pentru cursurile de ri
dicare a calificării ținute cu ti
nerii de la laminoare. Aici se 
punea, de pildă, problema cu
noașterii materialelor folosite 
pentru obținerea tablei. De a- 
ceasta depinde într-o mare mă
sură calitatea produsului finit și 
de multe ori exploatarea corec
tă a utilajelor. In lecții, s-a pus 
un accent deosebit pe cunoaște
rea calității oțelurilor și pe com
portarea acestora în timpul la
minării. In stabilirea acestei 
lecții s-a pornit de la o întîm- 
plare măruntă dar semnificati
vă. Se observa că în laminarea

la caja trio apăreau unele feno
mene curioase : alungirea mate
rialului era diferențiată la ace
eași greutate pe metru liniar. 
Un tînăr a întrebat atunci des
pre acest lucru. întrebarea lui 
ne-a sugerat o temă foarte in
teresantă pentru lecțiile de la 
curs. Ca urmare li s-a explicat 
tinerilor influența conținutului 
de carbon asupra deformării 
materialului, li s-a arătat și prin 
ce mijloace trebuie să acțio
neze pentru a obține alungiri 
egale la calități de oțeluri dife
rite.

Din inițiativa organizației 
U.T.M., unele lecții de la cursu
rile de ridicare a calificării au 
fost și sînt însoțite de demon
strații practice care constituie 
adevărate schimburi de experien
ță, prilej de dezbatere largă, de 
rezolvare a problemelor ce se 
ridică pe locul de muncă. O 
problemă de mare importanță la 
noi, în funcționarea corectă a 
liniei de laminare, este centra
rea și reglarea cilindrilor în 
caje. Cînd s-au făcut schimbă
rile de linii, li s-a arătat tineri
lor care participă Ia cursul de 
ridicare a calificării ootele la 
care trebuie să fie montați cilin
drii în cajă, felul cum se veri
fică aceste cote. Tinerii au a-

VASILE SADICI 
inginer 

MIRCEA VASILIU 
tehnician

Uzina 
subțire

(Continuare în

de tablă
— Galați
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/â întreținerea culturilor
«=- =- ★ ------ ■■

Insămînțate Ia timp și în cele mai bune condiții agroteh
nice, culturile agricole de primăvară au răsărit pe întinse su
prafețe de teren. Folosind cu chibzuială zilele bune de lu. . 
din ultima perioadă de timp, colectiviștii au pornit cu toate 
forțele la întreținerea lor. împreună cu cei vîrstnici, mii de ti
neri colectiviști lucrează cu însuflețire in prezent la primele 
prașile ale porumbului, florii-soarelui, cartofilor etc.

— * + -

La plivit

Imediat ce au terminat însă- 
mînfatul celor 500 hectare 
de porumb, harnicii co

lectiviști din comuna Tîrcșoru- 
Vechi, raionul Ploiești, au Trecut 
CL1 toate forjele la întreținerea 
culturilor. Au controlat semănătu
rile de grîu și au văzut că e ne
voie să se efectueze piivitul. Asta 
pentru că în urma ploilor abun
dente din această primăvară, au 
apărut multe buruieni, îndeosebi 
pălamidă.

Lucrarea nu suferea amînare și 
de aceea o parte din colectiviști 
au trecut de cîteva zile la plivit.

Cei peste 200 tineri — .cîfi 
muncesc în gospodăria colectivă— 
mobilizafi de organizația de bază 
U.T.M., au hotărît să nu lipsească 
de la aceste lucrări nici o oră 
măcar. împreună cu ceilalți co
lectiviști, tinerii și-au adus pînă 
acum contribufia la piivitul a 150 
hectare cultivate cu grîu, la prăși- 
tul a 10 hectare cartofi timpurii și 
a 15 hectare cu porumb și floa
rea-soarelui.

La panoul de onoare a| gospo
dăriei, alături de vîrstnici au a- 
părut cu acest prilej și fotogra
fiile primilor colectiviști fruntași 
la lucrările de întreținere a cul
turilor : llie Iordan, Marin Pă- 
trășcioiu, Elisabeta Cîrsfea, Maria 
și Constanfa Vătășelu, din brigada 
a doua de cîmp, apoi cele ale ti
nerilor conductori de atelaje Ion 
Stroe, Nicolae Savu, llie Marin, 
Gheorghe Dobre și alții, care pră
șesc porumbul cu prășitoarele 
mecanice ale gospodăriei.

Ritm intens

optim și in condiții agroteh
nice de înaltă calitate. Tine
rii mecanizatori Vasile Stan- 
cu, Ion Stancu, Gheorghe Pa- 
raschiv, Păun Chirică și alții 
au fost în primele rinduri ale 
întrecerii socialiste pentru lu
crări de bună calitate. Acum 
ei lucrează cu deosebită în
suflețire la întreținerea cultu
rilor prășitoare. La floarea- 
soarelui și sfeclă de zahăr ei 
lucrează cu un ritm zilnic 
deosebit de susținut. Pînă a- 
cum a fost efectuată prima 
prașila mecanică pe aproape 
100 ha la aceste două culturi. 
Inginerul șef al gospodăriei, 
Venceslav Mateevici, împreu
nă cu brigadierul de cîmp au 
cerecetat cele 437 ha cu po
rumb. Pe unele porțiuni se
mănate mai din vreme, po
rumbul a ajuns la 2—3 frunze 
așa că brigada ele mecaniza
tori condusă de tînărul Du
mitru Perșinaru a început 
prașila l-a. Elanul cu care ti
nerii mecanizatori lucrează a 
făcut ca viteza zilnică de lu
cru să fie sporită efectuîn- 
du-se în numai 2 zile prașila 
I-a la porumb pe 80 de ha. 
Lucrările recepționate au fost 
menționate în scriptele de 
evidență cu calificativul „foar
te bine**.

Cu toate tortele

La G.A.S. Tărtășești, regi, 
nea București toate 
culturile pe cele 760 ha 

au fost insămînțate în timpul

u-

0 scurtă convorbire cu
tov. Nicolae Postică, se
cretar al Sfatului popu

lar Ciofliceni, raionul' Răcari, 
ne-a prilejuit cunoașterea 
cîtorva date interesante. In 
cele două gospodării colective 
din comună se lucrează cu 
însuflețire. Pe lîngă mașinile 
modeme ale S.M.T-ului co-

îmbogățirea continuă a cunoșfinfelbr tehnice constituie una din 
preocupările de seamă ale tinerilor strungari de la Uzina „Elec- 
froputere” din Craiova. Mobilizați de organizațiile U.T.M., ei parti
cipă în număr mare la cursurile de ridicarea calificării profesionale 
organizate în uzină, lată un aspect de la unul din aceste cursuri.

Foto : N. STELORIAN

Primirea de către tovarășul
Gheorghe Gheorghiu-Dej 

a ambasadorului R.P. Polone, 
Janusz Zambrowicz

dienfă pe ambaiadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. 
Polone la București, Janusz Zam- 
browicz, cu care a avut o convor
bire prietenească în probleme 
interesînd ambele țări.

Tovarășului GHEORGHE 'GHEORGHIU-DEJ,
Prim-secretar al C.C. al P.M.R., 

Președinte al Consiliului de Stat al R. P. Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romine

București

lectiviștii au scos în cîmp 
toate atelajele proprietate ob
ștească. Deservite în majori
tate de 
podăriei 
ceni fac 
lucru să . _____________
tate. în ambele gospodării co
lective se lucrează de zar la 
terminarea praștiei I-a la sfe
cla de zahăr și floarea-soare
lui pe aproape 100 de ha. 
Alături de vîrstnici, tinerii 
aduc o însemnată contribuție 
la urgentarea lucrărilor. Ur- 
mînd îndemnul comuniștilor 
ei sînt prezenți acolo unde 
este mai mare nevoie de ei. 
De exemplu cei peste 200 de 
tineri de la gospodăria colec
tivă „Filimon Sîrbu“ din 
tul Tîncăbești au ieșit la 
vitui griului pe cele 475

tineri, atelajele gos- 
colective din Ciofli- 
ca ritmul zilnic de 
sporească în intensi-

Muncă

sa- 
pli- 
ha.

spornica

Spunea tehnicianul agronom 
Gheorghe Bălan, secretarul
organizației de bază 

U.T.M. din gospodăria colectivă 
Ciolpani, că în aceste zile e greu 
să găsești acasă pe vreunul din 
cei aproape 300 de utemiști și ti
neri. Intr-adevăr, așa e. Împreună 
cu cei vîrstnici, tofi tinerii sînt 
acum pe cîmp. La grădina ide zar
zavat, care se întinde pe 48 hec
tare, pe unele parcele din cele 
420 hectare cu porumb, la sfecla 
de zahăr și floarea-soarelui se 
prășește cu spor. Concomitent cu 
prașila mecanică se execută și 
prașila manuală. în acest fel lucră
torii colectiviști, din Ciolpani au 
reușit să termine prașila l-a la 
varză timpurie, floarea-soarelui și 
sfecla de zahăr pe 100 ha. Din 
cele 420 ha cu porumb s-au pră
șit pînă acum peste 60 hectare 
pe parcelele mai 
porumbul 
des.

e fost

N.

zvîntate, unde 
însămînfat mai

BARBU 
I. TEOHARIDE

în aceste zile frumoase de primăvară, lucrări de întreținere a livezilor la Combinatul agro-ali- 
mentar „30 Decembrie".

v Foto „AGERPRES"
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Dragi tovarăși,

Permiteți-mi să vă exprim profunde mulțumiri pentru feli
citările frățești trimise de dv. cu prilejul celei de-a 50-a ani
versări a zilei mele de naștere. Folosindu-mă de această oca
zie, vă doresc noi succese în activitatea dv. pentru înflorirea 
și dezvoltarea Republicii Populare Romine, pentru pace în 
Balcani și în lumea întreagă.

KIM IR SEN
Președintele C.C. al Partidului Muncii 

din Coreea
Președintele Cabinetului de Miniștri 

al R.P.D. Coreene

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Dragi tovarăși,

M-am simțit foarte onorat și pătruns de tin adînc sentiment 
de recunoștință la primirea mesajului de felicitări adresate mie 
cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei mele de naștere.

Mesajul dv. a fost adus la cunoștință participanților la ce
remonia de sărbătorire a celei de-a 70-a aniversări ale mele șl 
a fost de asemenea publicat integral în ziarul „Akahata", or
ganul central al partidului nostru.

Voi depune toate eforturile pentru victoria cauzei poporului 
japonez.

Mulțumindu-vă din nou, vă adresez un salut frățesc.

SANZO NOSAKA, 
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Japonia

u

ACTIVITĂȚI PIONIEREȘTI LA GOSPODĂRIA COLECTIVA
->

■ oledivul de instruc
tori de la Școala de 
8 ani din comuna 
Salard, regiunea 
Crișana, acordă a-

1 tenjie dezvoltării la 
pionieri a dragostei 

față de muncă, fafă de gospodă
ria colectivă.

Pentru ca pionierii să cunoască 
mai îndeaproape munca și rea' - 
zările colectiviștilor și pentru a 
îndrăgi gospodăria colectivă in
structorii de la această școală au 
organizat numeroase activități. La 
detașamentul nr. 1, de pildă, s-a 
finul o adunare consacrată aces
tui scop. La pregătirea și desfă
șurarea acestei adunări despre 
„Gospodăria colectivă — calea 
belșugului" au fost antrenafi tofi

pionierii, 
tă este 
de la sfatul popular date privind 
trecutul satului. Grupa condusă 
de Bella Sipoș a luat legătura cu 
conducerea gospodăriei agricole 
colective pentru a afla cifre și 
fapte din viața și realizările co
lectiviștilor, iar grupa pionierilor 
condusă de Dezideriu Darvaș a 
extras din ziare aspecte de la 
Consfătuirea pe țară a colectiviș
tilor. In pregătirea și desfășurarea 
acestei adunări, pionierii au fost 
ajutați îndeaproape ■ de instructo
rul de detașament Emil Artin. In 
adunare s-a vorbit copiilor, pe 
înțelesul lor, despre politica 
partidului în domeniul dezvoltării 
socialiste a agriculturii noastre. 
Comparînd datele culese pentru

Grupa a cărei președin- 
Floarea Simuf a adunat

adunare, ei au dobîndit o ima
gine a viefii grele pe care au 
dus-o în trecut părinții și bunicii 
lor, au cunoscut mai profund 
transformările care au avut loc 
în .viața satului după înființarea 
gospodăriei agricole colective, 
au făcut comparații concludente 
între trecutul și prezentul satului.

Pionierii de la această școală 
au cunoscut munca și realizările 
colectiviștilor și prin vizitele or
ganizate în diferitele sectoare 
ale gospodăriei. Astfel, la o oră 
de clasă, tovarășul loan Zirjad, 
profesor de științe naturale, le-a 
explicat pionierilor și școlarilor 
că se pot obține produse legu
micole și în timpul iernii. Copiii 
și-au manifestat dorința să cu
noască îndeaproape producția în

sere. Ca urmare, însoțiți de pro
fesor și de instructorul superior 
de pionieri Petru Oros, pionierii 
din clasele a lll-a au făcut o vi
zită la sera gospodăriei colective. 
Cu această ocazie au vizitat ră
sadnițele de pe cele 4 ha și sera. 
Și nu mică a fost bucuria pionie
rilor care și-au înfîlnit aici părin
ții sau frații mai mari.

Colectiviștii le-au explicat cu 
răbdare cum se fac răsadnițele, 
ce este talpa, ramura și geamul 
răsadniței, de ce sînt necesare 
îngrășămintele naturale, ce se 
cultivă în răsadnițe și ce foloase 
aduc ele. Pionierilor le-a plăcut 
această îndeletnicire și mulți din
tre ei și-au exprimat dorința să-i 
ajute pe colectiviști.

De altfel, pionierii dovediseră

prin fapte că doresc să ajute 
gospodăria colectivă, firește, 
după puterile lor. în toamna tre
cută, de pildă, peste 200 de 
pionieri și școlari au participat 
la recoltatul porumbului de pe o 
suprafață de 15 ha și la culesul 
strugurilor. Ei au primit cu mare 
bucurie cuvintele președintelui 
G.A.C. despre economiile aduse 
prin munca lor.

Activitatea depusă de pionieri 
în gospodăria colectivă a contri
buit la dezvoltarea perseveren
ței în muncă, la călirea voinței, a 
făcut să crească simțul răspunde
rii colective. Munca lor a dat re-

ILARIA CHIȚIMIA

(Continuare în pag. a 3-a)

Intr-o perfectă sincronizare canotorii stîmesc fopofe de aplauze. (Aspect din finala întrecerilor de canotaj, desfășurate duminică în Parcul Herăstrău în cadrul serbării tineretului).
Foto; VASILE RANGA
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de tenis a 12 țări 
pentru turul doi al

Dar,

Facultății de

remarcabilă a 
Sfanciu, sfu- 

Faculfafea, de

Campionatele de atletism 
ale Universității București

£ fadionul Republicii din Ca- 
pifală, gazda numeroaselor 
competiții sportive, a cu

noscut duminică o animație deo
sebită. Peste 400 de tineri stu- 
denfi ți-au dat întilnire la fina
lele campionatelor de atletism 
ale Universității din București, 
pentru a desemna campionii pe 
anul 1962. Mare parte dintre con- 
curenfi, aparfinînd Facultăților de 
Matematică, Filologie, Chimie, 
Istorie, Geologie, Științe juridice, 
erau începători în atletism, 
cu toate acestea, datorită unei 
bune pregătiri, ei au oferit dis
pute pasionante și care, în ge
neral, s-au încheiat cu rezultate 
remarcabile. în special, trebuie 
să evidențiem pe reprezentanții 
Facultăților de matematică și fi
lologie, care au cîșfigaf majori* 
tatea probelor și care, au stabilit, 
cu acest prilej, o serie de noi 
recorduri ale Universității.

Cu mult interes au fost urmărite 
probele de 100 m, 1000 m, 3000

m, băie|i, ca și probele de șta
fetă 4x100 m, fete și băieți, la 
care au luat startul numeroși con- 
curenfi. De pildă, este interesant 
de arătat că la proba de 1000 m 
s-au înscris nu mai puțin de 50 
concurenfi, ceea ce a făcut ca 
lupta pentru primul loc să fie 
foarte dîrză.

Titlurile de campioni la primele 
trei probe au revenit studenților 
Constantin Mendea (Filologie), 
Vasile Jirjea (Științe juridice) și 
Augustin Burcea (Mafemat/că). 
Probele de ștafetă au fost cîștiga- 
fe, la fete de reprezentativa Fa- 
cultăfii de filologie, Iar la băieți 
de reprezentativa 
istorie.

O comportare 
avut tînăra Rodica 
denfă fruntașă la
matematică, anul II, care a reu
șit, după o luptă dîrză, să ciștige, 
pe rînd, probele de 100 m și 500 
m, stabilind totodată și două noi 
recorduri. Ea a parcurs 100 m în 
14,3 sec. și 500 m în 1,24 minute. 
Rezultate frumoase a obținut și 
tînărul student Tudor Zamfirescu 
(Matematică), care a cîșfigaf pro
bele de săritură în înălțime și 400 
m plat.

Pe scurt
© Echipele 

s-au calificat ___ ____ ____
„Cupei Davis" (zona europeană) : 
R. P. Polonă, Belgia, R. S. Ceho
slovacă, Austria, Brazilia, R. P. 
Ungară, Danemarca, Finlanda, 
U.R.S.S., R. P. Romînă, R. p. Ger
mană și Africa de Sud. în turul 
următor R. P. Romînă întîlnește 
R. F. Germană.

Jocurile acestea se vor 
ra cel mai tîrziu 
lunii mai.

O fază din meciul de rubgi Dinamo—Steaua.
Foto: V. RANGA

pînă la
desfășu- 
sfîrșitul

O Cîteva din 
pante la turneul 
natului mondial 
continuat pregătirile, sustinînd me
ciuri de verificare. La Budapesta, 
echipa R. P. Ungare a întîlnit e- 
chipa iugoslavă Vojvodina Novi 
Sad, de care a dispus cu scorul 
de 9—0 (4—0). In orașul Sao Paolo 
echipa Braziliei a dispus cu 2—1 
(1—1) de echipa Portugaliei. Selec
ționata Spaniei a întîlnit la Bilbao 
formația franceză Stade de Reen- 
nes pe care a întrecut-o cu 
5—1 (3—0). La Santiago, Chile a 
învins cu 3—0 echipa spaniolă Za
ragoza.

echipele 
final al 
de fotbal și-au

partici- 
campio-

UN BOGAT EZON

arcul Herăs
trău. Atîtea
surprize, atîtea 
distracții, atîta 
tinerețe și ve
selie a adunat 
înăuntrul și

împrejurul lui, că parcă și 
soarele s-a apropiat și a în
tîrziat mai mult deasupra în
tinderilor de apă și verdeață, 
slobozind fără zgircenie, din 
belșug, lumină și căldură. Cîți 
n-au spus duminică pentru 
prima dată în acest an : „Ah, 
in sfîrșit și-a luat in primire 
și soarele toate funcțiile sa
le". Natura, cu toate florile și 
gîzele ei, cu toate cristalele și 
diamantele dimineții, cu toa
te adierile și miresmele în
serării s-a dăruit tinereții. Și 
s-au auzit în această zi, de 
dimineață pînă seara, cîntece 
și chemări și răsunetul pași
lor înveseliți de ritmuri și 
s-au auzit strigătele voioase 
ale copiilor și s-au auzit sea
ra șoaptele emoționate ale 
tinerilor, adică s-au auzit și 
visurile.

Și parcă am văzut acolo, tn 
perimetrul parcului imaginea 
tinereții noastre, a tinereții 
care pulsează atit de vie și 
neobosită in patria noastră. 
I-am văzut pe copiii noștri, pc 
cei mai mici, bucurîndu-se in 
jocul lor, prin parc. I-am vă
zut pe cei cu cravate roșii la 
gît plimbindu-se a toate știu
tori pe alei, recunosdnd plan
te și gîngănii, replicind pri
chindeilor necesitatea prote
jării florilor (uneori chiar și 
părinților surprinși într-un 
exces de adolescență) sau adu- 
nindu-se în ansambluri pentru 
a surprinde pretutindeni ecou-

Constantin Chirițâ

rile cristaline ale unor cîn- 
tece care proslăvesc viața, pa
tria, pacea. I-am văzut pe cei 
preocupați de ideea maturită
ții, închipuind prin atitudinea, 
prin gesturile, prin vorbele 
lor aceea întilnire, caracteris
tică vîrstei, dintre gînduri se-

Comitetul orășenesc U.T.M. 
București, Sfatul popular 
al Capitalei și Consiliul o- 
rășenesc al U.C.F.S. au 
organizat duminică în 
Parcul de cultură și odih
nă Herăstrău o serbare a 
tineretului în care vizita
torii (începînd cu cei mai 
mici) au avut la dispoziție 
nenumărate mijloace de 
destindere, de distracție, de 

reconfortare.

vere și visuri îndrăznețe și 
privirile lor, îmbrățișând din 
tind în cînd cerul fără nori, 
parcă sugerau calea fără ob
stacole pînă la visuri, toate 
frumoase, senine.

Tinerețe înseamnă putere, 
sănătate, îndrăzneală, sau ca 
să fim drepți, înseamnă exces 
de putere, de sănătate, de în
drăzneală. In această diminea
ță, lacul a oferit o apă calmă, 
liniștită, o adevărată oglindă 
a cerului, a impetuoaselor în
treceri. Și-a drămuit oare ci
neva in această zi puterile, ti
nerețea ? Caiacuri, schifuri, 
canoe, vele s-au transformat 
de multe ori în săgeți, tră- 
gînd Unii (superbă geometrie) 
drepte, sigure, neșovăitoare

apa lacului. Iar 
vijelioșii papuci 
niște rachete de 
spunea un 
îndrăzneala 
clemă, cutezanța.

După-amiaza și în înserare 
și-au arătat la rîndul lor pu
terile și îndrăzneala boxeri, 
luptători, parașutiști, zbură
tori. Iar în alte locuri se a- 
prindeau iarăși cîntece și ră
sunau iarăși ritmuri voioase. 
Și din cînd în cînd dte un 
glas de băiat sau de fată înăl
țau cuvinte de laudă și de 
slavă patriei și partidului și 
aceste vorbe porneau parcă 
din sufletele noastre, ale tu
turor.

Ne-am simțit atit de tineri 
în această zi pentru că ne-am 
întîlnit in gînduri și in visuri 
cu viitorul. Dar am văzut tot 
timpul viitorul și in jurul 
nostru. în seninătatea naturii 
și a oamenilor. Și în privirile 
care, seara, s-au logodit cu 
strălucirea stelelor. Simțeam 
viitorul in brațele care a doua 
zi urmau să continue și mai 
viguros munca noastră cea de 
toate zilele. Adică făurirea vii
torului.

in

zgomotoșii și 
zburători, ca 
apă (precum 

copil) sintetizau 
mecanică, mo-

„Produse cosmetice de cea 
bună calitate” — acesta 
obiectivul numărul 1 al întrecerii 
socialiste ce se desfășoară și în 
secjiiie Fabricii „hlivea” din Bra
șov. Utemista Nanoșel Lucia este 
una din fruntașele întrecerii so

cialiste.
Foto: S. NICULESCU

mai 
este

e așezată pe un

® Desfășurată sîmbătă și dumi
nică în sala Dinamo din Capitală, 
întîlnirea de gimnastică dintre 
echipele feminine ale R. P. Ro- 
mîne și R. D. Germane s-a în
cheiat cu victoria sportivelor noas
tre. Scor final: 374,15 puncte la 
371,25 puncte. Pe primul loc la 
individual compus s-a clasat Emi
lia Liță, cea mai valoroasă gim
nastă a concursului. Din echipa 
tării noastre a lipsit Sonia Iovan.

Zilele acestea s-a inaugurat 
sezonul competițional de 
oină, care se anunța deosebii 
de bogat în întreceri cu ca
racter republican și de masă.

Despre această activitate 
ne-a vorbit tov. prof. EUGEN 
ȘENDRUC, vicepreședinte al 
Federației romîne de oină, că
ruia i-am solicitat un inter
viu. Totodată interlocutorul 
nostru ne-a furnizat și o se
rie ăe amănunte interesante 
cu privire Ia dezvoltarea jo
cului de oină în diferite re
giuni din țară.

Convorbire cu iov prof.
Eugen Șendruc

vicepreședintele Federației 
române de oină

----- •-----

dezvoltarea activității de 
în primul rînd, s-au 

măsuri pentru imbună-

• Șahlstul romln Teodor Ghi- 
țescu, continuă să se afirme în 
turneul internațional de Ia Marian- 
ske Lazne. In runda a 7-a, Ghițescu 
l-a învins pe maestrul islanăez 
Thorgbergsson. El a totaliza! ast
fel 4,5 puncte și ocupă locul 2—3. 
la egalitate cu iugoslavul Djuva- 
sevici. Liderul clasamentului este 
marele maestru sovietic Taimanov 
cu 5 puncte.

(Agerpm)

„Cursa Păcii1*
KARLOVY VARY 7 (Agerpresi. 

Pupă o zi de repaus, „Cursa pă
cii” Berlin—Praga—Varșovia a 
continuat luni cu desfășurarea eta
pei a 5-a, Karl Marx Stadt—Kar
lovy Vary în cursul căreia cicliș
tii au trecut pe teritoriul R. S. 
Cehoslovace. Animatorul principal 
al etapei a fost Alexei Petrov care 
a sosit primul la Karlovy Varș-, 
aducînd astfel cea de a patra vic
torie de etapă echipei U.R.S.S. Din
tre cicliștii romîni o comportare 
bună au avut G. Șerban Rădulescu 
și Constantin Dumitrescu, clasați 
în primii 10 la sprintul final.

Clasamentul etapei — 1. Petrov 
(U.R.S.S.) a parcurs 123 km in 
3h28’22”; 2. Cerepovici (U.R.S.S.).
3. Hasman fR. S. Cehoslovacă) -.
4. Rădulescu (R.P.R.); 5. Ruiner 
(Austria) -, 6 Kapitonov (U.R.S.S.) 
7. Melihov (U.R.S.S.); 8. Dumitres
cu (R.P.R.); 9. Schroder (Olanda); 
10. Eckstein (R.D.G.). Toți în ace 
lași timp cu învingătorul. La fel 
au fost cronometrați Moiceanu și 
Ziegler. Astăzi se desfășoară etapa 
a 6-a Karlovy Vary—Praga (176 
km).

— Așa cum s-a subliniat și 
la Conferința pe țară a 
U.C.F.S. — ne-a spus tov. 
prof. Șendruc — jocul nostru 
național, oină, deține un rol 
de seamă în activitatea aso
ciațiilor sportive din mediul 
sătesc. Este un joc frumos și 
dinamic, care îți oferă clipe 
plăcute de destindere si for
tificare a sănătății. Se poate 
constata că in ultimul timp, 
tot mai mulți tineri, care lu
crează pe ogoarele înfrățite 
ale patriei, au îndrăgit oină 
și participă cu entuziasm la 
diferite competiții, unde ob
țin rezultate remarcabile. In 
deosebi, s-au obținut 
tate frumoase în i 
Cluj. Iași, Crișana. 
in raioanele Roman, 
etc, unde organele 
și comisiile locale < 
s-au ocupat de popularizarea 
regulamentului de joc și de 
huna desfășurare a etapelor 
de masă.

Desigur, însă, că rezultatele 
obținute nu pot să mulțu
mească pe deplin. Mai sînt 
unele regiuni — Brașov. Ba
nat Dobrogea. Mureș-Auto- 
norr.ă Maghiară etc., unde sc 
desfășoară o slabă activitate 
la <~>;nâ și unde numărul 
echipelor afiliate la F-R-O. 
este încă foarte mic.

t rezul- 
regiunile 
Ploiești, 
Pașcani 
U.CJ.S. 

de oină

— Ce măsuri s-au luat pentu
îmbunătățirea activității?

baza sarcinilor tra- 
Confermța pe țară a 
și ținînd seama de 

constatate, Biroul

— In 
sate de 
U.CFS. 
lipsurile
Federației de oină a luat c 
serie de măsuri eficiente pen-

Concursul internațional de cros
Zeci de mii de spectatori au asistat duminică 

pe hipodromul din Moscova la marele concurs 
internațional de cro6 organizat în cinstea celei 
de-a 50-a aniversări a aiarului -Pra>da .

Lupta pentru victorie a fost deosebit de spec
taculoasă, .învingătorul fiind decis pe ultimii 400 
m. Sprintînd puternic, atletul Hans Grodotski 
(R. D. Germană) a trecut primul linia de «orirr. 
cronometrat pe 8.000 m eu timpul de 23 8 . Din
tre atleții romîni cel mai bun timp

tru 
masă, 
luat 
tățirea metodelor de muncă 
și întărirea colegiilor și co
misiilor centrale din cadrul 
Federației. S-a pornit la o 
acțiune susținută, pentru în
drumarea și organizarea acti
vității pe plan regional și 
raional. S-a editat un buletin 
tehnic al Federației, care cu
prinde articole de îndrumare 
și care va apare trimestrial. 
De asemenea, se vor edita și 
alte materiale tehnice de in
struire, regulamente comen
tate. precum și o serie de 
afișe pentru popularizarea 
jocului de oină. Tot în pri
vința popularizării spartului 
nostru național, se vor orga
niza întreceri de oină In des
chidere la ccxnpetițiil-e de 
fotbal ți se va imția • serie 
de competiții de oină pe pian 
local, iar fiecare ^duminică 
sportivă* ce se desfășoară la 
sate va cuprinde și jocuri de 
oină. Apoi, s-au luat măsuri 
de organizarea unor cursuri 
pentru creșterea de noi cadre 
de instructori sportivi volun
tari și arbitri, care să se ocu
pe de buna organizare a acti
vității

tre 23 septembrie și 28 oc
tombrie. La turneul final vor 
participa cele mai bune^ 9 
echipe din țară, susținînd în
tâlniri triunghiulare, — tur și 
retur. La sfirșitul lunii apri
lie a început și a doua com
petiție republicană, „Cupa re
giunilor", care se desfășoară 
în 3 etape, — finală fiind 
programată în zilele de 23 și 
24 iunie. De asemenea, con
siliile regionale U.C.F.S. au 
prevăzut organizarea mai 
multor competiții pe plan lo
cal, cum sînt: „Cupa Suce
vei" (participă echipe din re
giunile Suceava, Bacău și 
Iași), „Cupa primăverii" (re
giunea București), „Cupa 23 
August" și altele. Apoi, echi
pele de oină de _ 
prinsul țării vor participa la 
marile competiții de masă : 
„Spartachiada de vară a ti
neretului" și „Cupa agricul
turii".

pe tot cu-

de masă.

— Ce
sînt

1962?

competiții de oină 
programate în anul

— în acest an, calendarul 
sportiv cuprinde mai multe 
competiții, dir.tre care, pe 
prim plan se află : „Campio
natul republican" și „Cupa 
regiunilor". Prima competiție, 
campionatul republican, va 
avea loc după o nouă formu
lă. care va da posibilitate 
echipelor de oină să desfă
șoare o activitate mai inten
să Astfel, pînă la 15 iulie, 
vor avea loc etapele de masă, 
adică faze pe centre de co
mune, raională- interraională 
și regională. Apoi, urmează 
etapele superioare : faza in
terregională. cu participarea 
echipelor campioane pe re
giuni. precum și turneul fi
nal, care, de data aceasta, se 
va desfășura in 4 etape, în-

de la Moscova
r__ _ JL_2__i Barabaș — 23’30”. O. Lupu a
parcurs distanța în 23’31”, iar C. Grecescu în 
23'43” (Tocul 18). Pe echipe primul loe a fost 
ocupat de R. D. Germană, urmata de U.R.S.S.. 
R. P. Romînă, R.S. Cehoslovacă, R.P. Ungari ți 
R.P. Polonă.

La feminin pe un traseu <d« 2.000 m. a cîștigat 
atleta sovietică Vera Muhanova în 6‘13“610 ți 
pe echipe U.R.S.S-

țistxat Andrei

Tehnica nouă 
cere calificare înalta

(Urmare din pag l-a)

atunci prilejul să vadă că 
coreetă a cilindrilor

▼ut
nereglarea
face să se obțină o producție de 
calitate scăzută și duce, totodată, 
la scurtarea durabilității lor. 
Rezultatele n-au întârziat să se 
vadă în sensul că exploatarea 
cilindrilor s-a făcut mult mai 
rațional, s-a redus consumul spe
cific pe primul trimestru la la
minorul 1 cu 3 kg pe tona de 
tablă. S-au obținut, de aseme
nea, rezultate bune în îmbună
tățirea calității tablei. Brigada 
condusă de maistrul Tănase 
Pândele, de la laminorul

de
93

dat pe primul trimestru tablă 
calitatea I-a în procent de 
Ia sută. Asemenea rezultate sînt 
și rodul muncii tinerilor din 
sectoarele auxiliare care asigură 
o îngrijire mai bună laminoare* 
lor, execută reparații de cali
tate înaltă.

Asemenea rezultate vin să a- 
rate încă odată că între calita
tea produselor și ridicarea cali
ficării există o legătură strînsă, 
că la baza cursurilor de ridi
care a calificării trebuie să stea 
lecții care să răspundă nevoilor 
curente ale întreprinderii, ale 
introducerii tehnicii noi în pro
ducție.S. SPIREA

Invăfînd geografie pe...concret

Casa mea 
dimb, deasupra girlei, începu 
flăcăul povestea. Are în jurul 
ei un petec de grădină pentru 
cartofi, cenușarii și salcîmul 
ăla în care-și au cuibul niște 
berze. M-am înscris în gos
podărie acum cinci ani. Sînt 
conducător de atelaj, 
dina, după cum îți 
e mică. Patru 
ceapă, douăzeci 
ds cartofi și un colț cu iarbă 
dulce. Cînd eram mic, am ză
cut de pelagră. Mi se jupuiau 
mîinile ca pielea de pe șarpe. 
Mama mă descînta pe la babe. 
Mă lingea cu zeamă de buru
ieni și mă scula în crucea 
nopții să beau apă neîncepută 
de la trei fîntini 
nostru, Pîrlita. 
„Apă sănătoa
să, dă-i pu
terea ta“. De
geaba. Apa e 
bună, dar să ai 
după ce-o bea. 
Eu, însă, mîn- 
casem mămăligă 
stricat, leacul meu nu se 
afla în descîntece. într-o 
zi m-am strecurat pe bur
tă în via boierului și-am 
furat iarbă dulce. E ca sulfina, 
înaltă și cu rădăcina dulceagă. 
O plăcere pentru copii. Am 
smuls o tufă și am plantat-o 
la noi. In primăvara următoa
re s-a umplut un colț de gră- 
J iarbă dulce. Girla,

dreptul casei noastre 
coț, și ne înconjoară 
părți), ne lua in fie- 
cite-un vaâ de pământ

Gră- 
spun, 

brazde de 
de rînduri

ale satului

Foto: N. STELORIAN

(Agerpres)

găzduit duminică o amplă înlrecere a tinerilor țărani muncdori din ratonul 
Răcari. Vă prez? o gne dm disputa cicliștilor.

rins în inelul ma
siv al munților 
vulcanici de Nord, 
Oașul părea altă
dată a fi fost 
creat pentru sin
gurătate.
de acces 
șir, prea 
îngădui

Două, 
au fost, 

puține 
vînturi- 
civiliza-

trei porți 
secole în 
pentru a 
lor proaspete ale 
ției să umble pe văile aspre 
ale Tainei sau Turului. De 
la Certeza la Turț și Țarna 
Mare, nezărita coloană a 
timpului se ridica domoal-ă, 
strivind deopotrivă sub ea un 
peisaj, un climat psihologic 
ce nu cunoștea clocotul nă
valnic al devenirilor. Aurul, 
plumbul* și arama asmuțiseră 
privirile, lacome de avuții, ale 
domnilor, spre cealaltă parte 
a munților, către „băi". La 
vest se legăna tulburător au
rul moale al pustei, lanurile, 
în sufletul oșenilor se legăna 
aspru și crud, ca-n bulboane 
miloase, amarul.

Cînd trecea dincolo de răb
dări, amarul se pigmenta pu
ternic cu setea nepotolită de 
dreptate și viață mai ome
nească. Semeți din fire, une
ori aprinși din cale afară, 
oșenii spăimîntaseră într-o 
vreme pînă și pe jăndarmii 
împăratului de la Viena. Ne
supus, neîngenunchiat de bună 
voie înaintea grofului sau 
coroanei, locuitorul acestor 
pămînturi își îndoia în cele

din urmă spinarea sub jugul 
nemilos al sărăciei. Trăind în 
spații largi de verdeață, oșea- 
nul se obișnuise însă a aștep
ta venirea toamnelor cu un 
fel de neîncredere. Despre 
recoltele de peste munți, din 
pustă, vorbea ca despre mi
nuni de basm.

Și totuși nu se dădeau 
bătuți. Pentru puținul ce gîn- 
dea a-1 scoate toamna de pe

primitivismului și sălbăticiei, 
fără a se încerca un singur 
gest de ridicare a acestor oa
meni la un nivel de cultură, 
etică, civilizație și sănătate 
cel puțin pe măsura celor
lalte (ce e drept, și ele destul 
de înapoiate) regiuni ale ță
rii. Amintirea Oașului de 
acum 17 ani și de pînă atunci, 
rămîne unul din cele mai se
vere acte de acuzare ale re-

ogoare pietroase, se pregătea 
gospodărește, cu itoată grija 
și dragostea pe care două mii 
de ani de agricultură rudi
mentară 
întru

în
toare 
viață ______________
țiile oșenești par a fi însem
nat odinioară tot atîtea încer
cări de a „îngheța" scurgerea 
timpului, de a descoperi de 
fiecare dată ceea ce descope
riseră înaintașii și de a ajun
ge, la capătul ciclului, la 
aceeași neclintire în care se 
pironiseră, singuri, aceștia.

Spațiul geografic din Nord, 
devenit obiectiv turistic, ră
măsese etichetat, în regimu
rile anterioare, cu atributele

nu i le umbriseră 
.nimic.

împrejurări asemănă- 
și cu modalități de 
multiseculare, genera-

gimului burghezo-moșieresc. 
18.000 de analfabeți, nici ’.in 
spital, nici un sat electrificat 
— iată numai cîteva para
grafe ale actului de acuzare. 
Tuberculoza și sifilisul mer
geau mînă 
de localuri 
cu bezna 
familii, cu 
mul.

Cultivată 
pentru „pitorescul" ei, de că
tre „domnii cu suflet negru" 
de ieri, „semeția“ flăcăilor 
Bixaduîui, Certezei sau Co- 
mîrzanei era îndrumată astfel 
cu cinism spre neîncrederea 
în om, setea egoistă de în
tâietate sau avere, lipsa de 
scrupule în momente de răz
bunare, toate laolaltă adu-

în mînă cu lipsa 
de învățămînt, 

învrăjbirilor între 
crima si alcoolis-

tacit, chipurile

torc cintecvâ ca din caval. Mai 
ales cînd trec pe lingă casele 
cu fete mari. Ciopleam, cum 
îți spun, cînd deodată îl aud 
pe Marin Pătulea: „Gheorghe! 
Mă Gheorghe Frîncule 1" Mă 
întorc: „Ce e, frățioare ?“ 
„Gheorghe — zice Marin ăsta 
— mă, au căzut niște viței ai 
gospodăriei în ripa de sub ma
lul cu iarbă dulce". Ii tremura 
buza, fiindcă el îi are-n grijă. 
„Marine, fi-țe-ar a dracului 
grija pe care-o ai tu, de pră
pădești patru viței!“ Și mer
gem într-un suflet la rîpă. V.- 
țeii înăuntru, cum or fi intra', 
nu știu, că și vrabia și-ar 
fringe gitul acolo. Trei din ei, 

pr^veau cu Q 
! patrulea era lun

git și mugea. 
„Ăla zic, și-c 
rupt piciorul. 
Cum îi scoa
tem?" înăun- 

j tru n-ai cum 
• să intri, scara, 

mi-era frică s-o 
proptesc pe cioatele de salcie, 
că plouase, cum spun, și era 
pericol. Cu frînghii, iar nu se 
putea. „Neică Marine, ar tre
bui să te dau de-a dura după 
ei“. Mă uit lung la el, mă uit 
și la malul cu iarbă dulce. 
M-a înțeles, că nu-i prost. 
„Marine, dar să nu sufli o vor
bă bătrînei, că-i prăpăd". Am ! 
adus cazmaua, o rangă și to- 1 
pond. Girla ne-a furat an:. 
de-a-rindul fyii din grădină și 
ne fură mereu — cu malul ăsta, 
zic, barem să facem o treabă 
ca lumea. Și i-am așezat cu 
cazmaua, la vreun metru și 
ceva de buza râpei. Săpam 
și-mpingeam cu ranga, și iar 
săpam. Cînd am simțit că se 
clatină jmalul, am minat vițeii 
c-o prăjină către fundul rîpei 
și ne-am opintit de-am dărî- 
mat colțul cu iarbă dulce. 
Gata, se făcuse acum un fel 
de vad pe care-am intrat și-am 
scos vițelușii...

După-amiază, cînd să mă 
lungesc oleacă, intră mama în 
casă. „Vai, vai, vai, își bătea 
bătrîna palmele, că plouă, ma
mă, de nu se mai isprăvește șl 
ne-au dărîmat apele și malul 
cu iarbă dulce. Du-te maică 
și măcar adună rădăcinile și 
îngroapă-le în partea ailaltă a 
grădinii". M-am sculat și-am 
ieșit afară. Rădăcinile avuse
sem eu singur grijă să le iau... 
Așa c-am tulit-o pe lîngă rîpă 
și — fluieră Gheorghe, că som
nul ăl bun s-a dus. Și era o 
vreme, de trăgea la somn și 
pămîntul.

în picioare, • 
chii mari. Al

InsEinari
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din porumb 
meu 

descîntece.

dină cu 
(care in 
face un 
din trei
care an .__ __ r__..........
din grădină. Mama, săraca, ar 
fi smuls iarba dulce să pună 
ceapă în locul ei, dar nu s-a 
îndurat din pricina mea. Și-a 
rămas colțul ăla așa, să dea 
iama-n^ el toți copiii satului. 
Acum îi plăcea și bătrînei. Ea 
sta pe prispă la soare, cosea, 
cîrpea și-i auzea p-ăștia micii 
cum sar pârleazul și scobesc 
pămîntuâ cu cuțitașe de lemn. 
„Hei, le striga, aveți grijă să 
nu dați în rîpă" — că dedesubt 
e o rîpă adîncă.

Ei, și-acum să vezi drăcie. în 
primăvara asta, la începutul 
lui aprilie, curățăm salcîmul 
de uscături. Plouase, pe câmp 
nu se putea ieși. Așa că lua
sem scara, toporișca și mă ur
casem în salcîm. Mă gîndeam 
să leg mai bine și roata de că
ruța veche pe care ■ și-au fă
cut culcuș berzele. Ciopleam 
și fluieram — că asta-i boala 
mea, fluier de răsună tot satul. 
Trec pe uliță, noaptea, și fu- 
ier un cintec. I-auzi, zice lu
mea, trece Gheorghe spre 
casă. Eu știu că le place și-n- FĂNUȘ NEAGB

nîndu-se într-un „renume" 
menit să dea ceva emoții 
turiștilor burghezi, pătrunși 
de lîncezeală și plictis.

Dacă oșeanul, cătrănit bine 
cu țuică de Racșa sau Turț, 
scotea îndată cuțitul la năca
zul cel mai mărunt, el mai 
avea și alte temeiuri care 
să-i dicteze fapta. Cîntecul, 
ca o filă de monografie, arată 
că setea de a da cu cuțitul 
nu provenea, în fond, din 
cine știe ce predestinare an
cestrală. cît dintr-un imbold 
de justiție și atitudine socială 
— cum arată și aceste versuri 
dintr-un cîntec de răzbunare :

de comunicare, de luare a 
unei atitudini.

Nu pot fi niște „sălbatici", 
cum li se spunea odinioară, 
acei care aii fost 
pună în versuri 
simțire :

în stare să 
asemenea

Pe ulița dorului
Cît ce plouă tină ___,
Numai crește troscoțel 
De ți-e drag a me pe el.

nu-i;

— Dorule, cine turbat, 
Unde mă porți noaptea-n sat? 
— Te port bădiucă sub grui, 
La Ileana Budului 
Că de dorul mîndrului 
Leagănă-se lampa-n cui.

Raiu’ vost bocotănoi, 
Haidați la siriz1) cu noi. 
De un capăt țineți doi,

noi,De n-oți putea tra 2-om 
Cu cuțîtu și cu păru, 
Prea amar ne-a fost amarul!

Despre universul de simțire 
al oamenilor dintre munții de 
Miază-Noapte asemenea ver
suri vorbesc, simplu, deschis, 
cu o mare putere de plastici- 
zare. în aceste frumuseți 
simple regăsim poate cea mai 
apropiată coordonată, prove
nită din tradiție, prin care 
putem vedea ceea ce consti
tuie esența 
lor vîrste

Meșteri înnăscuți ai versu
lui cîntat, adeseori strigat în 
ritm de joc sau „țîpurit", 
oșenii au încredințat acestui 
meșteșug poate cele mai pro
funde valori sufletești pe 
care sînt în stare să le rea
lizeze. O vorbă de spirit, un 
imbold strecurat în trei-patru 
versuri, totul izvorînd dintr-o 
franchețe cuceritoare, surprin- 
zînd cu măiestrie aspecte po
zitive sau. reprobabile din 
ziața celor din jur, constituie 
pentru ei minunate prilejuri

1) fierăstrău.
2) trage.

comună a diferite- 
ale Oașului, pînă

am 
cărți 
mai

ot ceea ce 
știut de prin 
mai noi sau 
vechi despre acest
colț de țară și-a 
aflat în începutul 
anului acesta cel 

puternic retuș. Oașul a 
colectivizat. Prea amară 
fost oșenilor setea de a 
și pe pământurile lor re- 

sigure și îmbelșugate, 
să nu pornească cu toată

mai 
fost 
le-a 
avea 
colte 
incit 
bucuria pe drumul acesta. La 
Turț, de pildă, ziua înființării 
colectivei a fost marcată de 
asemenea însuflețire cum n-a 
mai fost niciodată pe aceste 
locuri. Deși oșenilor le plac*
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de muncă pe luna mai
Prin Decret al Consiliului 

de Stat al Republicii Popu
lare Romîne, tovarășul Mihai 
Dalea a fost numit în func
ția 
lui

de președinte al Consiliu- 
Superior al Agriculturii.

Totodată, tovarășul Mihai 
Dalea își păstrează atribuțiile 
de secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn.

nul acesta gospo
dăria noastră a- 
gricolă colectivă 
din Biled, raionul 
Sîmnicolaul Mare 
are însămînțată 
o mare suprafață

de culturi prășitoare. Numai 
porumb sînt 1.000 de hectare 
cu o producție planificată de 
5.000 ^g porumb bosbe la 
hectar, 200 ha sfeclă de za
hăr cu o producție planifica
tă de 25.000 kg la hectar. în
semnate suprafețe au fost în- 
sămînțate cu cartofi, tutun 
etc. Majorita
tea tinerilor co
lectiviști 
încadrați 
brigăzile 
cîmp. Comite
tul organiza
ției de bază 
U. T. M., sub 
conducerea or
ganizației de 
partid, și-a pro
pus ca în 
cursul acestei 
luni să mobi
lizeze pe toți 
utemiștii la e- 
fsetuarea lu
crărilor de în
grijire a cul
turilor la timp 
și de bună calitate, condiție 
hotărâtoare pentru obținerea 
de recolte bogate.

Iată de ce înainte de a în
tocmi planul de muncă pe 
luna mai, comitetul organi
zației de bază U.T.M. a dis
cutat cu conducerea gospodă
riei, cu brigadierii, șefii de 
echipă pentru a cunoaște 
care sînt sarcinile economice 
ce trebuie rezolvate în acea
stă perioadă. De asemenea 
comitetul organizației de bază 
U.T.M. a stat de vorbă cu 
utemiștii, a revăzut planurile 
dc muncă anterioare, hotărâ
rile adunărilor generale 
U.T.M. pentru a include în 
planul de muncă problemele 
cele mai importante care stau 
în fața organizației de bază 
U.T.M.

Obiectiv important al pla
nului de muncă pe luna mai 
îl constituie astfel mobilizarea 
tinerilor la munca de întă
rire economico-organizatorică 
a G.A.C. prin participarea 
turor tinerilor la lucrările 
întreținere a culturilor, 
plan se prevede :

— Comitetul- organizației

podărie vor fi mobilizați la 
curățirea și întreținerea izla
zului.

— Vom mobiliza tinerii la 
plivitul întregii suprafețe de 
grîu la controlarea semănătu
rilor pentru a preveni și 
combate la timp dăunătorii.

— Pentru a asigura nutreț 
verde animalelor gospodăriei, 
utemiștii vor recolta și trans
porta la fermă, masa verde 
de pe o suprafață de 15 ha.

In planul de muncă au fost 
planificate următoarele ac
țiuni privind educarea tinere-

unui teren sportiv în comună, 
amenajarea de rcndouri cu 
flori pe principalele străzi, 
înfrumusețarea fațadei 
lui G.A.C., acțiuni de 
ținere a drumurilor.

în legătură cu întărirea 
vieții interne de organizație 
planul de muncă al organiza
ției de bază U.T.M. din G.A.C. 
Biled cuprinde următoarele:

Instruirea organizatorilor 
de grupe U.T.M. din echipe 
cu sarcinile actuale ale mun
cii tineretului

sediu- 
între-

în întimpinarea Festivalului 
al tineretului ți studenților de

mondial 
la Helsinki

A
a

început faza pe țară 
Concursului național 
al tinerilor soliști

a început luni

sînt 
în 
de

EXPERIENȚEI ÎNAINTATE

ORGANIZAȚIILOR UTM

în Capitală 
dimineața faza pe țară a Con
cursului național al tinerilor 
soliști, organizat de C.C. al 
U.T.M. și Ministerul învăță- 
mîntului și Culturii, in întâm
pinarea Festivalului mondial 
al tineretului și studenților 
care va avea loc la Helsinki. 
La această fază participă circa 
200 de soliști vocali și instru
mentiști, selecționați in etapele 
interregionale care s-au desfă-

șurat la București, Cluj, lași 
și Timișoara.

în prima zi a fazei finale 
s-au întrecut concurența de 
canto, de balet și de muzică 
populară.

în zilele următoare se des
fășoară in continuare con
cursul de canto, precum și 
cele de pian, instrumente de 
suflat și instrumente de coar
de. concursul urmind să se în
cheie in ziua de 10 mai.

(Agerpres)

concrete, 
cei 

buni uie-

Noutăți la acvariul din Constanța

GOSPODĂRIILE COLECTIVE

tu- 
de
In

de 
bază U.T.M se va preocupa 
ca cei 38 utemiști din brigă
zile de cîmp să participe cu 
regularitate la lucrările de 
întreținerea culturilor prăsi
toare. veghind ca ei sâ exe
cute numai lucrări de bună 
calitate.

— In prima decadă a lu
nii mai toti tinerii din gos-

prezentat 
Gheorghe 

sesiunea

tului în spirit colectivist, 
dezvoltarea dragostei tinerilor 
față de G.A.C.

Comitetul organizației de 
bază U.T.M. va organiza stu
dierea Raportului 
de tovarășul 
Gheorghiu-Dej la
extraordinară a Marii Adu
nări Naționale, de către toți 
tinerii.

— Pentru informarea poli
tică operativă a tinerilor co
lectiviști în fiecare grupă 
U.T.M. din echipe se va 
ganiza zilnic la locul 
muncă citirea ziarului.

Comitetul organizației 
bază U.T.M. va organiza 
întîlnire a tinerilor 
viști cu tov. Nicolae Popovici. 
șef de echipă, care are o bună 
experiență în cultivarea po
rumbului.

— In această perioadă 30 
de tineri colectiviști vor 
ajutați să devină purtători ai 
insignei „Prieten al cărții".

— Comitetul organizației de 
bază U.T.M. va sprijini con
ducerea căminului cultural 
în organizarea unui program 
artistic în cinstea fruntașilor 
in campania agricolă.

— Se vor organiza cu ti
nerii acțiuni de muncă pa
triotică pentru amenajarea

or- 
de

de
O 

colecti-

fi

în campania 
de întreținere 
a culturilor.

O deosebită 
atenție vor a- 
corda membrii 
comitetului or
ganizației de 
bază U. T. M. 
creșterii rându
rilor U. T. M. 
Fiecărui ute- 
mist i se vor 
încredința sar
cini
Pe lingă 
mai 
miști vor fi re
partizați tineri 
care și-au ma
nifestat dorin
ța să intre în

organizația U.T.M., pentru a-i 
ajuta să cunoască Statutul 
U.T.M.

în primele zile ale lunii va 
fi înființat în gospodărie un 
post utemist de control. Co
lectivul postului utemist de 
control va fi instruit cu sar
cinile pe care le are de în
deplinit.

— Planul de ședințe al co
mitetului organizației de bază 
U.T.M. prevede printre altele 
analiza participării tineretu
lui la campania de îngrijire 
a culturilor (răspunde Vasile 
Huja); analiza modului în 
care citesc tinerii cărți și 
broșuri agrozootehnice (răs
punde Ștefan Verbe); la sfîr- 
șitul lunii analiza activității 
postului utemist de control 
(răspunde Ion Sbîreea).

Ne-am străduit ca planul 
de muncă al organizației de 
bază să cuprindă acțiuni in
teresante care să ducă Ia mo
bilizarea tuturor utemiștilor 
la îndeplinirea sarcinilor 
organizație.

Cei care vizitează 
în aceste zile acvariul 
din Constanta îl gă
sesc îmbogățit cu noi 
specii din viafa acva
tică, 
aici, 
de 
pești 
nării, 
și pești migratori me- 
diteranieni. încă 4 
noi bazine au fost a- 
menejafe pentru sec
ția de pești exotici 
care a fost comple
tată cu peste 1000 de 
noi exemplare.

La începutul acestei

Au fost aduse 
de curînd, 200 
exemplare de 
din Delta Du- 
Marea Neagră

luni s-au redeschis și 
Muzeul arheologic și 
cel de arfe plastice 
din localitate, care au 
fost renovate și îm
bogățite cu noi expo
nate. La Muzeul ar
heologic, în saloane 
special amenajate, au 
fost expuse cele 24 
de monumente sculp
turale din marmură, 
printre care cel al 
zeifei Fortuna în mă
rime naturală, busfu' 
zeifei Isis. statuile și 
basoreliefurile repre- 
zeniînd pe Hecate, 
cele patru basore'-e-

furi înfățișind cava
lerul trac, descoperite 
recent cu prilejul 
unor săpâtur; pe locul 
fostei cetafi Tomis.

Tcfodaia s-au luat 
măsuri pentru îmbună
tățirea condițiilor de 
vizitare a monumen
tului roman cu mo
zaic din Cons.anta, a 
muzeului raional ce 
ia Tu'cea și a celui de 
arheologia de la 
Mangalia, a cetăți or 
Istria, Adamclisi și 
Capidava.

Activități p;oniere;ti 
la gospodăr.a co.ectivă

(Urmare din pag l-a)

de

ION 
secretar al 
bază U.T.M.

MAVRU 
organizației 

din G.A.C. Biled
de

zuliafe concrete și a fost apre
ciată. Ea a adus foloase gospo
dăriei colective și instructorii s-au 
străduit să-i facă pe pionieri să 
înțeleagă acest lucru.

Pionierii și-au manifestat dorin
ța să cunoască gospodăria agri
colă de stat din comună, dorin
ță ce le-a fost satisfăcută. La 
G.A.S. (secția centrală) pionierii 
au vizitat sectorul zootehnic, 
grajdul de vaci și crescătoria de 
porci. La G.A.S. Bodoiag, Ion 
Verga, șeful secției, a explicat 
pionierilor cum funcționează com
bina, semănătoarea, batoza, trac
torul, mașina de cules sfeclă și 
cartofi și avantajele folosirii lor.

a 
explicat pionierilor cum se tace 
alăptarea artificială a vifeilor și 
i-a însoțit la grajdul de 
la crescătoria de porci. I 
dul de veci, pionierii șu 
vorbă cu mulgătoarea 
Ana Ciucur.

Cunoscînd îndeaproape 
și realizările colectiviștilor, 
du-le ajutor după puteri ia 
pionierii îndrăgesc gospodăria 

cola coiectivă, doresc să de
vină și ei, atunci cînd vor fi mari, 
colectiviști destoinici, tractoriști, 
tehnicieni sau ingineri agronomi.

Inginerul zootehnist Pusck

vaci și 
La g.-aj- 

stat de 
fruntașă

munca 
dîn- 
lor,

Intîlnire
cu Cehoslovacia

de
He-

șle- 
în- 
Ui

Aspect de la ,,Expozi|ia industrială a R. S. Cehoslovace"
Foto: O. PLECAN

l

n aceste zile 
mai, pe malul 
răstrăului ne-am în- 
lilnit cu Ceho
slovacia. pre
cis : ne-am reîntâl
nit pentru că in

urmă cu puțini ani, in același
loc. am străbătut — cu ajutorul 
exponatelor — un interesant 
itinerar cehoslovac. Acum, pe
3.810 m.p. privim o imagine 
sintetică dar concretă, convin
gătoare, a țării prietene. Expo
natele — de la cele gigant, vo
luminoase, greu de transportat 
și pînă la cele minuscule — 
reușesc să stea de vorbă cu vizi
tatorul intr-un limbaj de o largă 
accesibilitate. Fiecare obiect îți 
evocă pe creatorii lui, talentul, 
priceperea și strădania lor. Fie
care obiect este o ferestruică 
prin care peisajul cehoslovac ți 
se dezvăluie.

Specialiștii se opresc, deobi- 
cei, lingă exponatele legate de 
profesiunea lor. Reporterul își 
distribuie însă interesul în doze 
egale pentru fiecare comparti
ment al expoziției. Un tovarăș 
cehoslovac făcind o statistică 
sumară și fără ajutorul compli
catelor mașini de calculat mi-a

tpus că in expoziția de la Bucu
rești se găsesc peste 3.000 de 
exponate de la fragilele cristaluri 
fi pînă la imensele autocamioa
ne basculante.

Industria constructoare de 
mașini reprezintă in prezent 
circa o treime din întreaga pro
ducție industrială cehoslovacă. 
In 1965 — ponderea ei va 
crește la 40 la sută. Țară cu 
bogate și recunoscute tradiții în 
acest domeniu, Cehoslovacia în
fățișează la București cîteva din 
realizările sale. Un exponat 
interesant este strungul R.C.-100 
destinat pentru prelucrarea 
unor piese grele și medii 
pînă la diametrul de 630 mm. 
Tehnicienii 
vorbit 
despre 
despre 
cioasă 
cioasă 
părți. Notăm pe blocnotes 
automatul longitudinal A.D.-6 A, 
semiautomatul de strunjire 
S.P.E. 50 P 3 etc. Macheta unei 
turbine de aburi de 100 MV 
reține atenția vizitatorilor.

Cîteva momente te simți 
parcă în hala uriașă a unei uzi
ne metalurgice. Strungurile, fre-

cehoslovaci ne-au 
in termeni laudativi 

randamentul său mare și 
deservirea foarte lesni- 
obținută 
amplasare a diferitelor 

și

printr-o judi

ale Uniunii interparla- 
care au avut loc la 
reîntors duminică dimi- 
Capitală.

informații

★
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Delegația grupului național ro
mîn al Uniunii interparlamentare, 
care a participat la reuniunile de 
primăvară 
mentare, 
Roma, s-a 
neața în

Din delegație au făcut parte de
putății acad. Mihail Ralea, pre
ședintele Comitetului de conduce
re al grupului, Zoe Rigani și Barbu 
Solomon, membri ai grupului na
țional romîn al Uniunii interpar
lamentare.

Duminică a sosit în Capitală 
Jean Darcante, secretar general al 
Institutului international de teatru.

Luni dimineața, oaspetele s-a în
tîlnit cu membri ai Centrului na
țional romîn al Institutului interna
țional de teatru, reprezentanți de 
frunte ai scenei noastre, cu care 
a avut un schimb de păreri 
în probleme importante ale teatru
lui contemporan.

Timp de aproape o săptămînă 
cît va rămîne în țara noastră Jean 
Darcante va asista la o serie de 
spectacole teatrale și muzicale și 
va vizita instituții culturale.

să trăiască marile sărbători 
colective după ce dă mugurul 
pomului, începînd cu serbarea 
tradițională a separării oilor 
din turmă, anul acesta lucru
rile au debutat cu vreo două 
luni mai devreme.

Trecerea în masă a țărani
lor muncitori de pe aceste 
meleaguri la noua formă de 
muncă a pământului e înso
țită de nașterea unor noi di
mensiuni morale, a unui alt 
oșean, om al timpului nostru.

Pentru a înțelege tâlcul ex
presiei „alt oșean" e deajuns 
să asiști la una din ședințele 
consiliilor de conducere, unde 
se dezbate soarta recoltei vii
toare sau, simplu, să te în
tâlnești cu oamenii pe uliță 
sau, vinerea, la târg, la Ne
grești.

Mă aflam într-una din co
munele ținutului în ziua în 
care, din autobuzul I.R.T.A., 
a coborît un tânăr înalt, brunet, 
cu o canadiană de culoarea 
otavei și cu o pălărie mică 
de vînător. “ 
bagaje. Se 
că nu-i un

întocmai.
tânăr cercetător științific de 
la Institutul agronomic din 
Cluj, venise aici ca agronom. 
Hotărise limpede : în țara co
lectivizată, acum, locul meu 
este printre țărani.

Deși sosirea îi fusese anun
țată pentru a doua zi, fu to
tuși recunoscut cu ușurință, 
înalt, puternic, apropiat la 
vorbă, oșenilor le-a plăcut din 
primul moment, l-au găsit 
îndată o locuință, i-au pus la 
dispoziție toate mijloacele; 
i-au cerut în schimb un 
gur lucru:

— Să facem totul ca 
punem cît mai repede 
burile pe r 'cioai

Oamenii care așteptaseră

Era încărcat cu 
vedea de departe 
simplu turist.

Savatti Mircea,

sin-

să 
tre-

Sfudenfi ai Facultății de arte plastice « Institutului pedagogic de S ani din lași în faja planșelor 
de desen.

sute de ani să vină o zi tind 
vor putea face pasul hotărîtor 
spre fericire nu mai aveau 
răbdare, s-amine, sa zăboveas
că. Pe acești oameni îi chea
mă Berinde, Sarea, Rogojan, 
Tintaș, Poptile. Sînt printre 
cei mai devotați „fii" ai co
lectivei.

Ce spui, inginer Savatti ? 
Acești oameni au o dorință. 
Vor roade multe din primul 
an. Ei n-au stăpânit niciodată 
știința agricolă, dar vor să 
facă asta acum, prin puterea 
și priceperea ta.

...într-o dimineață cenușie, 
de martie, printr-o ploaie care 
continua insolent, deasupra 
satului, pe colinele mai înde
părtate, putea fi zărit un grup 
de oameni. în pămîntul gal
ben fărămitios, îmbibat cu 
apă din belșug, au trasat pe
rimetrul celei dintâi „opere" 
a colectivei lor: prima T ‘ 
tânără.

Dacă s-ar face un 
despre Oaș, episodul i 
n-ar trebui să lipsească, 
menii despre care se spunea 
altădată că poartă cuțit în 
cismă, înfigeau acum tot un 
fel de cuțite — zeci de țărușe 
— în „tisma‘ 
de hectare

livadă

poem 
acesta 

. Oa-

i“ celor trei mii 
ale averii comune.

așul se schimbă l-a 
înfățișare nu de 
la sine, ci prin 
aportul de zi cu 
zi al celor care, 
trăind și muncind 
aici, au făcut 
pionierat, crescîndmuncă de

ei înșiși odată cu ținutul, cu 
conștiința nouă aflată într-un 
drum continuu ascendent.

Față de anul 1938, în raio
nul Oaș, au avut loc prefaceri 
radicale menite să ajute din 
plin ra formarea omului nou. 
Lichidarea analfabetismului, 
dublarea numărului de școli

și elevi, înființarea a nouă 
biblioteci comunale însumînd 
astăzi peste 18.700 cititori, 
existența a 41 cămine cultu
rale, 12 cinematografe sătești, 
electrificarea comunelor, ra
dioul — elemente cărora za
darnic le-am căuta echivalen
țe în vremurile de odinioară— 
au lucrat cu stăruință asu
pra sufletelor 
creat premize 
tru conștiința colectivistă a 
țăranilor oșeni.

Datele notate mai sus sînt 
cu atît mai reprezentative și 
grăitoare cu cît înainte de a 
putea fi prezentate ca un bi
lanț au fost realități în miș
care, în devenire, coordonate 
de oameni, de oameni însufle
țiți, hotărîți să-și dăruie pu
terea de muncă minunatei 
sarcini de a ridica Oașul la 
nivelul societății socialiste.

Dar din rapsodia anilor din 
urmă nu pot fi desprinse, fără 
ca imaginea globală să sufere, 
chipuri de oameni înaintați, 
comuniști care și-au investit 
în viitorul Oașului cei mai 
frumoși ani ai lor. Ion Huja, 
,.bătrînul“ instructor raional, 
e o figură populară în multe 
comune ale raionului. Trecut 
de patruzeci de ani, cu gesturi 
hotărîte, cu un calm în care 
se întrevede rodul unei expe
riențe bogate, cu o cunoaștere 
excelentă a sufletelor oameni
lor din ținutul său natal, Ion 
Huja are în urma sa mii de 
discuții cu țăranii muncitori, 
cu învățători, cu tineri, cu 
tăietori de lemne. Tuturor a- 
cestora le-a strecurat în suf
let, prin cuvinte simple și 
calde, o îndrumare, un imbold. 
Mai de vreme sau mai tîrziu, 
oamenii i-au mulțumit cu dra
goste, chiar dacă, poate, în 
primul moment nu avuseseră 
destulă putere să-1 înțeleagă.

Modestul activist, neobosit

omenești, au 
sănătoase pen-

propagator al politicii partidu
lui, e numai unul din minu
nății oșeni care făuresc noua 
istorie >a ținutului lor. La spi
talul spațios, bine utilat, din 
reședința raională, poate fi 
întîlnit, între alți oameni cu 
halate albe, medicul Vasile 
Pop. Deși a absolvit institutul 
numai cu 3—4 ani în urmă, 
conduce cu pricepere cea mai 
importanta instituție medicală 
a raionului. In biografia lui 
Vasile Pop sînt multe amă
nunte pe care reporterul le-ar 
putea numi senzaționale. 
Unul ar <fi tocmai acesta : di
rector de spital la 28 de ani. 
Dar cel mai revelator e altul. 
El, cel mai bun medic al Oa
șului e oșean, fiu de țărani 
din satul Trip, plecat la școală 
cu clop de paie cusut cu măr
gele și cu — „gaci“ — tradi
ționalii pantaloiii oșenești.

Spitalul — operă a ultimi
lor ani ca și zecile de dispen
sare, staționare și case de naș
teri răspîndite în toate comu
nele. într-o asemenea institu
ție, cum e (Spitalul din Ne
grești, prevăzută cu 4 secții, 
însumînd 111 paturi, deservită 
de 15 medici și un corp de 
personal mediu format din 38 
persoane, merită să rememo
răm indicațiile de odinioară 
ale diagramelor, cînd în tot 
Oașul, cel cu 40 la sută sifi
litici și tuberculoși, nu se pu
tea face nici un fel de trata
ment, din lipsă atît de localuri 
cît și din lipsă de cadre.

Vechiul .renume de „focar al 
nesănătății“ a fost așa dar tre
cut pentru totdeauna în do
meniul istoriei.

Pe aceeași stradă cu spita
lul în Negrești, funcționează 
și alte instituții neîntîlnite în 
geografia locurilor pînă în 
anii de democrație populară : 
casa de cultură, școala medie, 
internatul. în ultimele săptă-

Vom obține producții sporite
lapte și carne44

a

amiaza zilei de 5 
mai, lucrătorii gospodăriei 
agricole de stai Cofușca, 

regiunea Suceava, îngrijitorii din 
sectorul zootehnic, mecanizatorii, 
inginerii și tehnicienii au partici
pat la adunarea festivă organizată 
cu prilejul înmînării înaltei distinc
ții — Ordinul Muncii clasa l-a — 
acordat gospodăriei pentru obți
nerea unor producții mari atît în 
sectorul vegetal, cît și în secto
rul zootehnic. Erau prezenfi la 
miting toți acei care și-au adus 
contribuția la realizarea în anul 
trecut a unor producții de 2800 
kg grîu, 3300 kg porumb boabe 
la ha ; la obținerea de la cele 
218 vaci a unei cantități de 4052 
litri lapte pe cap de vacă furajată. 
Prin depășirea producțiilor plani
ficate, prin reducerea prețului de 
cost gospodăria a înregistrat un 
beneficiu peste plan de 383.000 
lei. Fiecare muncitor al gospodă
riei se bucură că partidul apre
ciază și stimulează munca. La a- 
dunare a luat cuvîntul tov. Simi- 
ciuc Constantin, secretar al Co-

mitetului regional de partid Su
ceava, care după ce a ilustrat 
realizările gospodăriei de stat, 
sarcinile ce-i revin în lumina lu
crărilor sesiunii extraordinare a 
Marii Adunări Naționale, a înmî- 
nat conducerii gospodăriei înalta 
distincție. In numele conducerii 
gospodăriei a luat cuvîntul Nico- 
lae Puiu, directorul gospodăriei, 
care a mulțumit partidului și gu
vernului pentru cinstea ce a fost 
acordată gospodăriei. El și ceilalți 
muncitori care au luat cuvîntul 
s-au angajat să lupte pentru rea
lizarea angajamentelor gospodă
riei de a obține în acest an cîte 
4100 litri lapte pe cap de vacă 
furajată de la 330 vaci, adică 200 
litri lapte peste plan de la fiecare 
vacă furajată ; să obțină cite 16 
purcei întăreați de la fiecare 
scroafă. In acest an gospodăria

lifri lapte 
suta de

va livra statului 44.000 
și 10.500 kg carne la 
hectare. De asemenea, s-au anga
jat să obțină o producție medie 
de 3000 kg grîu de pe 650 hec
tare.

Participanții la cuvînt și-au ma
nifestat entuziasmul și hotărîrea de 
a munci cu mai mult elan pentru 
obținerea de noi succese. Con
stantin Adochiței maistru zooteh
nic, Erou al Muncii Socialiste, s-a 
angajat în numele muncitorilor de 
la brigada l-a zootehnica sa ob
țină o producție de 4.400 litri 
lapte pe cap de vaca furajată, iar 
tînărul brigadier Amitrului Vasile 
de la brigada a ll-a zootehnică, 
s-a angajat să obțină cîte 300 
litri * ’ .....................
care

lapte peste plan de la fie- 
vacă furajată.

A. CARUNTU

zele, mașinile de găurit, de 
fuit, aflate în funcțiune, 
gînînd veșnica lor melodie, 
sugerează ambianța uzinei meta
lurgice. Dar numai cîțiva pași 
mai încolo, decorul industrial se 
schimbă brusc : ai senzația unui 
popas într-o întreprindere tex
tilă. Este unul din comparti
mentele ce provoacă un interes 
deosebit. Mașinile textile expuse 
sînt moderne, de o înaltă pro
ductivitate — ne-au subliniat, 
interlocutorii noștri cehoslovaci.

Itinerarul cehoslovac pe care 
îl străbatem în această dimi
neață este însă mult mai vast. 
Admirăm un veritabil poem 
scris în sticlă. Arabescurile cri
stalului vădesc fantezie de poet . 
și migală de bijutier. Un alt 
stand : iată o mașină complica
tă. Ea are aptitudinile și cu
noștințele unui perfect matema
tician. Este numărătorul ana
logic pentru rezolvarea ecuații
lor diferențiale necesar calcule
lor tehnice și științifice. Omul a 
transmis mașinii o părticică din 
inima și mintea lui.

Faimoasa bere Plzen, inge
nioase jucării pentru cei mici, 
mașini de spălat capabile să 
curețe deodată... 63- kg rufe, 
microscoape, aragaze elegante, 
instrumente muzicale, aparate 
de radio și automobile... Cu fie
care metru parcurs în expoziție 
lărgești cunoștința cu Ceho
slovacia socialistă, afli noutăți 
despre economia ei iar panouri 
uriașe îți vorbesc despre viața 
poporului ei. Și nu-i deloc lip
sit de interes să afli că. în țara 
celor ce au făurit produsele 
expuse, de pildă, se tipăresc 
anual 50 milioane de cărți. Sînt 
multe cifre pe aceste panouri. 
Ele' vorbesc ’despre 
Cehoslovaciei frățești, 
despre care aflăm 
bucurie. Un panou 
despre colaborarea dintre țările 
noastre. Această colaborare 
care se dezvoltă an de an se 
întemeiază pe aspirațiile co
mune, își are izvorul în trainica 
unitate a popoarelor noastre 
membre ale marii familii socia
liste.

Sutele și sutele de exponate' 
pentru a fi încărcate au nevoie 
de cîteva garnituri de tren. 
Puse unul lingă altul, ele se 
vor înșirui pe cîțiva kilometri. 
Dar o expoziție cu 3.000 de 
exponate înseamnă tot atited . 
ferestre larg deschise prin care se 
înfățișează realitatea 
că, munca încununată
a unui popor frate.

realizările 
realizări 

cu sinceră 
amintește

cehoslova- 
de succese

„Colectiva noastră 
va fi mai întloritoare“

EUGENIU OBREA

mini, a fost terminat noul 
local al Școlii medii, prevăzut 
cu 16 săli de clasă, 2 labora
toare, 2 ateliere și celelalte 
săli necesare. Pe băncile șco
lii medii de aici, înființată în 
1953, au învățat zeci de tineri, 
dintre care mulți acum stu
diază mai departe în școli 
tehnice sau facultăți la Cluj, 
București sau Baia Mare.

așul e un pămînt 
al poeziei. Am 
simțit aceasta tot 
timpul cît am ză
bovit acolo. Am 
simțit și mai târ
ziu, după ce po

posisem la Sighet sau Baia 
Mare. In orașul de reședință 
al regiunii aveam să reîntâl
nesc oșenii, îmbrățișați de 
astă dată de valurile căldu
roase, prelungite, entuziaste, 
ale aplauzelor. Viitorul Oașu
lui, copiii lui cei mai talentați 
se aflau pe scena unui con
curs artistic pionieresc, um
plând, deopotrivă, la zeci și 
zeci de kilometri de acasă, 
prin cîntec și joc, inimile ce
lor ce îi sorbeau cu privirea 
și cu auzul.

Farmecul unui joc, al unui 
cîntec și al unor costume de 
nuanțată orginalitate și pros
pețime, farmec viguros și tot
odată tandru, totdeauna a- 
prins și îndeosebi colectiv, 
cu dezlănțuiri tinerești, unele 
mlădioase, altele sincopate — 
trăia acolo, înaintea noastră, 
vorbindu-ne despre pământul 
de dincolo de Gutini, cîndva 
singuratic, dar captat pe tot
deauna, acum, într-un larg 
circuit de cultură și civiliza
ție, într-o îngemănare de vise 
și energii, în care viitorul se 
prefigurează cu claritate.

In cursul zilei de ieri co
muna însurăței a îmbră
cat haine de sărbătoare. 

Pavoazată frumos, marea sală 
a căminului cultural a fost ne
încăpătoare pentru mulțimea de 
colectiviști care au venit să 
participe Ia festivitatea înmînă
rii Ordinului Muncii clasa I-a 
gospodăriei agricole colective 
„Grivița roșie”. La această festi
vitate au mai participat tov. Ion 
Apostolatos, secretar al Comite
tului regional de partid, Ste- 
lian Toporaș, prim-secretar al 
Comitetului raional de partid 
Brăila precum și Stan Alecu, 
vicepreședinte al Sfatului popu
lar regional. Colectiviștii de 
la G.A.C. „Grivița roșie” din 
însurăței sînt hotărîți ca la re
zultatele pe care le-au obținut 
pînă în prezent să adauge altele 
noi. Astfel, ei și-au propus ca 
la sfîrșîtul acestui an fondul de 
bază al gospodăriei colective să

ajungă la peste 8 milioane lei. 
De asemenea, și-au propus să 
obțină in medie 1800 kg grîu 
ia ha. 3500 kg porumb boabe, 
iar de pe 300 ha 5000 kg porumb 
boabe la ha în teren neirigat.

Participanții la cuvînt și-au 
manifestat hotărîrea de a munci 
cu elan sporit pentru continua 
înflorire a gospodăriei colective.

— Această înaltă prețuire 
care ni s-a acordat, a spus în 
cuvîntul său tov. Nicolae S. 
Nicolae, președintele G.A,C. „Gri
vița roșie” la primirea în numele 
G.A.C. a acestei înalte distincții, 
constituie pentru noi un nou 
imbold în muncă.

Aceleași cuvinte de mulțumire 
Le-au avut toți colectiviștii care 
au luat cuvîntul la festivitate.

In încheiere a fost prezentat 
un frumos program artistic sus
ținut de formațiile căminului 
cultural din comună.

Premieră 
la Teatrul 
muzical 

din Brașov
Duminică seara a avut loc 

în sala Teatrului muzical 
„Gheorghe Dima" din Brașov, 
premiera pe țară a operei co
mice populare „Păcală", de 
Sabin Drăgoi.

Direcția de scenă aparține 
artistului emerit Panait Vic
tor Cottescu, iar coregrafia 
este semnată de Mercedes Pa- 
velici.

(Agerpres)
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Conferința de la Geneva
pentru dezarmare

HOTARE»

GENEVA 7 (Agerpres). — 
în cea de-a 32-a ședință ple
nară a Comitetului celor 18 
pentru dezarmare care a avut 
loc la 7 mai și care a fost pre
zidată de delegatul S.U.A. au 
luat cuvîntul reprezentanții 
Angliei, Ș.U.A. și U.R.S.S., 
adică ai celor trei țări mem
bre ale subcomitetului pentru 
încetarea experiențelor cu 
arma nucleară. Scurte decla
rații au jnai făcut delegații 
Italiei și Indiei.

Expunînd propria lor ver
siune asupra tratativelor din 
subcomitet, delegații Angliei 
și S.U.A. au dat asigurări că 
ei ar fi dispuși, chipurile, să 
ducă „tratative rodnice** pe 
baza memorandumului celor 
opt țări neutre. Totodată însă 
ei au reluat vechiul refren al 
organizării posturilor de con
trol la fața locului, ca o con
diție pentru acceptarea me
morandumului neutrilor.

Luînd cuvîntul, reprezentan
tul sovietic, V. A. Zorin, a ară
tat că în ciuda repetatelor de
clarații cu privire la dorința 
lor de a se ajunge la o înțele
gere cu privire la interzicerea 
armei nucleare, S.U.A. și An
glia urmăresc să împiedice 
încheierea unui asemenea a- 
cord și să-și rezerve libertatea 
de acțiune pentru a continua 
experiențele pe care le-au re
luat cu arma nucleară sub 
pămînt, în atmosferă, sub apă 
și la mare altitudine.

V. A. Zorin a subliniat că 
guvernul sovietic este gata să 
examineze propunerile State
lor neutre drept bază pentru 
viitoarele tratative, iar pu
terile occidentale au răspuns 
la această inițiativă a statelor 
neutre prin reluarea experien
țelor cu arma nucleară în at
mosferă, la mare altitudine și 
sub apă, drept completare la 
experiențele pe care le efec
tuează de mai bine de șase 
luni sub pămînt.

Ca răspuns la propunerile 
rezonabile și realiste ale țari-

lor neutre, a subliniat V. A. 
Zorin, S.U.A. și Anglia conti
nuă să insiste asupra sistemu
lui posturilor de control in
ternaționale și nu naționale și 
asupra vechii lor cereri, inac
ceptabile, cu privire la efec
tuarea obligatorie a inspecției 
la fața locului.

A insista acum asupra aces
tei poziții vechi și vădit dis
creditate înseamnă a ridica un 
obstacol în calea spre realiza
rea unui acord reciproc accep
tabil cu privire ' 
experiențelor, 
de propunerile 
neutre.

Nu este oare 
nuînd în felul 
vele puterile occidentale în
cearcă doar să camufleze cu 
ajutorul lor continuarea expe
riențelor pe care le efectuează 
cu arma nucleară, intensifica
rea cursei înarmărilor și a tu
turor pregătirilor militare care 
se desfășoară cu o intensitate 
tot mai mare în țările 
N.A.T.O., după cum rezultă 
din sesiunea din luna mai a 
acestui bloc militar ? N-ar 
trebui oare ca în legătură cu 
aceasta să cerem cu toții pu
terilor occidentale să înceteze 
acest joc de-a tratativele, să 
adopte o poziție clară realistă, 
pentru a scoate tratativele din 
impas ?

într-o scurtă cuvîntare re
prezentantul Indiei a propus 
să se continue discutarea pro
blemei interzicerii experiențe
lor nucleare după ce vor fi 
studiate cuvîntările rostite la 
7 mai de delegații tuturor ță
rilor membre ale Comitetului 
celor 18.

Comitetul a hotărît să re
vină la această problemă în 
ședința sa plenară din 9 mai.

în ședința plenară de marți 
Comitetul celor 18 va conti
nua să discute prevederile tra
tatului cu privire la dezarma
rea generală și totală.★

GENEVA 7 (Agerpres). — 
La 7 mai, V. A. Zorin, repre-

la interzicerea 
cale deschisă 
celor opt țări

clar că conxi- 
acesta trata ti

zenianiul UJUSS. în Comi:e- 
rul celor 18 pentru dezarmare, 
a organizat o conferință de 
presă cu prilejul căreia a n- 
format pe corespondenți asu
pra tratativelor cu privire la 
încetarea experiențelor eu 
arma nucleară. In declarația 
sa, precum și in riîpuwurile 
date la numeroase întrebări 
referitoare la lucrările Comi
tetului celor 18, reprezentan
tul sovietic a demascat ma
nevrele reprezentanților pu
terilor occidentale menite, de 
fapt, să ducă tratativele in
tr-un impas.

Aspect din 
finisare a ansi 
din cadru!

din
Foto :

lucrărilor ce 
, de clădiri 

Palatului Pionierilor 
Moscova
TASS-MOSCOVA

Desnhi^sraa Tîrgului

interna? jenai

După răscoala din Venezuela

0 de’egație sovietică de partid 
vizita R.P. Bulgariași guvernamentală va

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite: Răspunzînd 
invitației Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bul
gar și a guvernului Republi
cii Populare Bulgaria, o dele
gație sovietică de partid și gu
vernamentală, în frunte cu 
N. S. Hrușciov, prim-secretar

al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, președintele 
Consiliului de Miniștri al Uni
unii Republicilor Sovietice So
cialiste, va face Ia mijlocul 
lunii mai a.c. o vizită de 
răspuns în Republica Populară 
Bulgaria.

Avîntul continuu
al economiei U. R. S. S

da la Goteborg

ZIUA FII IUI II I II II GERMANIEI 
DE SUB JUGUL FASCIST

C AR AC AS 7 (Agerpres). — 
Agenția France Presse anun
ță că bilanțul oficial al răs
coalei de la Carupano este de 
4 morți și 15 răniți. în afară 
de 300 de militari insurgenți 
au mai fost arestați la Caru
pano 40 de civili, printre care 
numeroși membri ai partidu
lui de opoziție „Uniunea re
publicană democratică**. Con
ducătorii răscoalei, căpitanul 
Teodoro Molina și alți ofițeri 
urmează să fie transferați la 
fortăreața militară de la 
Puerto Cabello, la 200 km de 
Caracas.

Luînd ca pretext răscoala de 
la Carupano, care exprimă 
opoziția unei mari părți a 
populației împotriva regimu
lui dictatorial instaurat de 
guvernul președintelui Be
tancourt, autoritățile din Ca-

rac as intensifică represiunile 
antidemocratice. Poliția a 
efectuat percheziții la sediile 
Partidului comunist și Mișcă
rii revoluționare de stînga, a- 
restînd pe deputatul comunist 
Eloy Torres și alte șase per
soane. Jovito Villalba, preșe
dintele „Uniunii republicane 
democratice"*, care este al doi
lea mare partid politic al țării, 
a relatat că bande de huligani 
în slujba guvernului au ata
cat și devastat redacțiile zia
relor ,.La Tarde“ și „Cla- 
rin“, organe ale partidului.

Pe de alta parte, ministrul 
de Interne, Andreas Perez, a 
declarat că deoarece guvernul 
nu poate interzice pe cale con
stituțională partidele și orga
nizațiile de stînga, el elabo
rează ^mijloace legale" pentru 
a menține „un control strict* 
asupra activității lor.

MOSCOVA 7 (Agerpres). - 
Direcția Centrală de Statistică 
din U.R.S.S. publică o cule
gere intitulată „U.R.S.S. în ci
fre în anul 1961“, care cu
prinde principalele date des
pre dezvoltarea economiei în
tre anii 1913-1961.

Producția globală a întregii 
industrii a crescut în acest 
timp de 44 ori. în aceeași pe
rioadă industria S.U.A. și-a 
mărit volumul producției nu
mai de 5,24 ori.

în anul 1961, întreprinderile 
constructoare de mașini și 
metalurgice din U.RJS.S. au 
produs zilnic aproximativ tot 
atitea produse cite se fabri
cau in această ramură în tot 
cursul anului 1913; producția 
globală a construcțiilor de

mașini și metalurgică a cres
cut de peste 300 de ori.

In 44 de ani (1918-1961), rit
mul mediu anual de creștere 
a producției industriale în 
U.R.S.S. a fost de 10,1 la sută, 
în S.U.A. — 3,3 la sută; în 
ultimii opt ani — respectiv 
10,9 și 2,3 la sută. In urmă
torii 20 de ani, creșterea me
die anuală a producției indus
triale în U.R.S.S. va fi de cel 
puțin 9-10 la sută.

In ultimii opt ani, 
a întrecut S.U.A. și 
ce privește creșterea
a producției de fontă, oțel, 
minereu de fier, cărbune, pe
trol, ciment, țesături de bum
bac și de lină, încălțăminte, 
zahăr.

U.RSS. ocupă în prezent 
primul loc din lume în ce pri
vește producția de tractoare 
(in unități convenționale de 
15 CP), în producția de loco
motive Diesel și locomotive 
electrice, extracția de cărbune 
și de minereu de fier, produc
ția de cocs, beton armat, țe
sături de lină, grăsime ani
mală.

GUTEBORG 7 (Agerpres). — 
La 4 mai a avut loc deschi
derea oficială a Tîrgului in
ternațional de la Gbteborg Ia 
care R. P. Romînă participă 
cu un pavilion în care sînt 
prezentate produse ce fac o- 
biectul de export al întreprin
derilor de comerț exterior.

La Târgui internațional de 
la Goteborg participă anul a- 
cesta peste 1.500 de firme din 
23 de țări. Cu ocazia inaugu
rării Tîrgului, pavilionul R. P. 
Romîne a fost vizitat de mi
nistrul Comerțului al Suediei, 
Lange, și de alte personali
tăți oficiale, de reprezentanți 
ai cercurilor economice și co
merciale și reprezentanți ai 
presei suedeze și străine. Oas
peții au apreciat atît varieta
tea cit și modul de prezentare 
a produselor romînești expuse 
în cadrul Tîrgului.

e împlinesc 17 ani de 
la eliberarea Ger
maniei de sub ju
gul fascist. Prin 
zdrobirea mașinii 
de război germano- 
fasciste și sfărîma- 

rea statului hitlerist, armata so
vietici, care a purtat principala 
povară a războiului antihitlerist, 
a adus libertate multor popoare 
europene printre care și poporu
lui german. Acest eveniment re
prezintă una din cele mai scumpe 
sărbători ale poporului german, 
mar ci nd începutul unei noi e- 
poci in viața fi destinele aces
tuia.

După nimicirea fiarei hitleris- 
te, forțele antifasciste din răsă
ritul Germaniei, in frunte cu 
clasa muncitoare, bucurindu-se 
de ajutorul frățesc al Uniunii 
Sovietice, au trecut la făurirea 
unei orînduiri democratice. Crea
rea și dezvoltarea Republicii De
mocrate Germane — primul stat 
pașnic și democratic din întrea
ga istorie a Germaniei, repre
zintă o cucerire glorioasă a cla
sei muncitoare și a întregului 
popor german. Existența R. D. 
Germane este o expresie puter
nică a schimbărilor hotăritoare 
petrecute în Germania și în în
treaga lume în favoarea forțelor 
păcii și socialismului. Existența 
și dezvoltarea R. D. G. consti
tuie sprijinul de nădejde în lupta 
întregului popor german împo
triva politicii revanșarde și a 

.renașterii militarismului în Ger
mania occidentală. Făurirea R.D. 
Germane a îngustat baza de ac
țiune a imperialismului german, 
a creat un bastion al păcii și 
democrației pe pămîntul Germa
niei.

Harnicul și talentatul popor al 
R. D. Germane, eliberat de po
vara exploatării și militarismu
lui, a pășit cu hotărîre, sub con
ducerea Partidului Socialist Unit 
din Germania, pe drumul socia
lismului. An de an se întărește 
forța economică a Republicii De
mocrate Germane.

Alături de întregul popor, ti
neretul romîn se bucură sincer 
de succesele dobîndite de po
porul și tineretul R.D.G., pe dru
mul luminos al construirii socia
lismului.

Prin politica sa internă și ex
ternă, R. D. Germană — primul 
stat muncitor esc-țărănesc

mart — și-a cîștigat stima popoa
relor lumii. 1 ot mai multe țări 
întrețin relații economice și di
plomatice cu R.D.G. în afară de 
țările socialiste, R.D.G. are le
gături comerciale cu 35 de țări 
pe baza unor tratate bilaterale.

Viața arată că refuzul de a 
recunoaște existența ca stat su
veran și independent a R. D. 
Germane este privit în cercuri 
tot mai largi ale opiniei publice 
mondiale ca o aberație. Realită
țile nu pot fi ignorate le nesfîr- 
șit — iar existența R. D. Ger
mane ca factor al păcii și secu
rității în Europa este o realitate.

Din primele zile ale existenței 
sale, R. D. Germană a promovat 
o politică de pace care cores
punde intereselor vitale ale în
tregului popor german. R.D.G. a 
prezentat de-a lungul ultimilor 
10 ani peste 150 de propuneri 
urmărind ca prin tratative între 
cele două state germane să se 
creeze o bază pentru dezvolta
rea întregii Germanii pe calea 
pașnică și democratică. în con
trast cu această poziție, guver
nul de la Bonn se situează pe o 
poziție contrară intereselor des
tinderii încordării internaționale, 
în politica Bonnului își găsește 
reflectare poziția cercurilor 
vanșarde din R.F.G. care nu 
învățat nimic din lecțiile 
toriei.

Popoarele, tineretul iubitor

re
au 
is-

Popoarele, tineretul iubitor de 
pace al lumii sprijină lupta dusă 
de R.D.G. împotriva militarismu
lui vest-german, pentru regle
mentarea pașnică a problemei 
germane. O vie expresie în acest 
sens o constituie și faptul că 
ziua de astăzi este marcată ca Zi 
de luptă a tineretului și studen
ților din întreaga lume pentru 
reglementarea pașnică a proble
mei germane, pentru încheierea 
Tratatului de pace german, pen
tru transformarea Berlinului oc
cidental într-un oraș liber, demi
litarizat, pentru lichidarea baze-

lor militare ale Bundeswehrului 
de pe teritoriile altor țări.

R. P. Romînă și R. D. Germa
nă, membre ale invincibilului la
găr socialist, pășesc împreună, 
sub steagul mărețelor idei ale 
marxism-leninismului. Popoarele 
țărilor noastre sînt unite printr-o 
strînsă și indestructibilă priete
nie. Poporul și guvernul romîn 
sprijină cu toată hotărîrea im
portantele propuneri ale Uniunii 
Sovietice și R. D. Germane me
nite să asigure lichidarea rămă
șițelor celui de-al doilea război 
mondial și reglementarea proble
mei germane. în raportul pre
zentat la sesiunea extraordinară 
a Marii Adunări Naționale, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
subliniat : „In problema lichidă
rii rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial, poziția țării noa
stre, ca și a celorlalte țări so
cialiste, este bine cunoscută : 
trebuie încheiat Tratatul de pace 
german, asigurîndu-se pe aceas
tă bază transformarea Berlinului 
occidental dintr-un focar de în
cordare și o sursă de primejdii 
pentru pace, într-un oraș liber, 
demilitarizat, cu o atmosferă cu
rățită de miasmele războiului 
rece.

Esențial pentru rezolvarea a- 
cestei probleme este să se por
nească de la faptul istoric al 
existenței celor două state ger
mane, să se asigure stricta res
pectare a suveranității R. D. 
Germane și să se pună capăt re
gimului de ocupație din Berli
nul occidental”.

Cu prilejul celei de-a 17-a ani
versări a eliberării Germaniei 
de sub jugul fascist, tineretul 
romîn, împreună cu întregul po
por, urează poporului R. D. Ger
mane noi succese în construirea 
socialismului și înflorirea patriei, 
în lupta nobilă pentru cauza pă
cii. Urăm totodată tuturor for
țelor patriotice din Germania 
succese în lupta lor pentru de
mocrație, pace și progres!

Segni a fost ales președinte al Italiei
ROMA 7 (Agerpres). — 

După cinci zile, în care au 
avut loc nouă tururi de scru
tin, Parlamentul italian a ales 
ca președinte al Italiei, pe 
Antonio Segni (Partidul demo- 
crat-creștin). Noul președinte 
urmează să intre în funcțiune 
la 11 mai.

După cum anunță corespon
dentul din Roma al Agenției. 
TASS, înaintea celui de-al 
optulea tur de scrutin, care a 
avut loc la 6 mai, s-a aflat că 
conducerea Partidului demo- 
crat-creștin exercită presiuni 
asupra membrilor partidului 
său, care refuzau să voteze 
pentru Segni, și, profitînd de 
caracterul secret al votului, 
votau pentru alți candidați 
sau depuneau buletine necom
pletate.

îndată după anunțarea re
zultatelor celui de-al optulea 
tur de scrutin, Leone, pre
ședintele Camerei Deputați- 
lor, a organizat un nou tur 
de scrutin. Cel de-al noulea 
tur de scrutin a trebuit să 
fie o dată anulat, după ce 
electorii din partea partide
lor de stînga au demascat un 
caz de fraudă vădită. Știrea 

, despre acest scandal s-a răs
pândit cu repeziciune, iar pre
ședintele Leone a fost nevoit 
să anuleze votul și să organi
zeze un nou tur de scrutin.

în noul tur ce scrutin Segni 
a întrunit 443 de voturi, 
Saragat — 334, iar ceilalți 
candidați — 13 voturi, 51 de 
buletine au rămas necom
pletate.

„Fățărnicie fără margini"

Făfărnicie fără margini** — 
astfel caracterizează săptă- 
mînalul vest-german „Die 

Andere Zeitung“ reluarea de că
tre S.U.A. a experiențelor nuclea
re în atmosferă și corul propa
gandistic care a însoțit această 
hotărîre cu scopul de a „justifi
ca** necesitatea ei. In legătură cu 
aceasta revista scrie :

„încă nici nu se terminaseră 
marșurile organizate de adversa
rii înarmării atomice cînd pe 
insula Christmas s-a produs pri
ma explozie nucleară. Mii de de
monstranți s-au strîns la Londra 
și Tokio în fața ambasadelor 
S.U.A., manifestații de protest au 
avut loc și în S.U.A., pretutindeni 
în lume s-au făcut auzite vocile 
demonstranților împotriva expe
riențelor nucleare. Guvernele ță
rilor neutre și-au exprimat regre

tul pentru reluarea experiențelor 
atomice după cum numeroase gu
verne ale țărilor membre aie 
N.A.T.O. s-au abținut să-și expri
me aprobarea pentru noile expe
riențe ale S.U.A. Spre deosebire 
de toate acestea, forurile oficiale 
de la Bonn și-au exprimat „de
plina înțelgere** pentru acțiunea 
S.U.A.’’.

Știm de multă vreme că fățăr
nicia acestor propagandiști ai 
războiului rece împotriva Răsări
tului nu respectă nici un fel de 
limite — continuă „Die Andere 
Zeitung". Dar lucrurile pe care 
și-au permis să le treacă sub tă
cere de data aceasta și minciu
nile lansate reprezintă un record. 
Ei au afirmat că pentru reluarea 
experiențelor nucleare de către 
S.U.A. ar fi vinovată Uniunea 
Sovietică, care nu a respectat a-

U.R.S.S. 
în ceea 
absolută

Pianiști, laureați 
ai concursului
internațional 
„Ceaikovski"

pentru Europa
Lucrările Comisiei Economice 0.0

GENEVA 7 — De la trimisul 
special Agerpres, N. Puicea : 
La 7 mai, sub conducerea 
președintelui celei de-a 17-a 
sesiuni a Comisiei Economice 
pentru Europa, Gogu Rădu- 
lescu, au continuat în Palatul 
Națiunilor din Geneva lucră
rile Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa. Abordînd 
punctul 6 de pe ordinea de zi, 
ședința a început cu discuta
rea subpunctului „înlăturarea 
obstacolelor din calea comer
țului Est-Vest“. Au luat cu- 
vîntul reprezentanții R. P. Ro- 
mine, R. P. Bulgaria, R. P. 
Ungare și Angliei.

Comerțul exterior al R. P. 
Romîne a făcut în 1961 pro
grese remarcabile — a spus

<

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
In cadrul celui de-al II-lea 
concurs internațional „Ceai- 
kovski** de la Moscova, dumi
nică s-a încheiat ultima etapă 
a întrecerii pianiștilor.

Juriul concursului a acordat 
următoarele premii :

PREMIUL I — John Ogdon 
(Anglia) și Vladimir Așkenazi 
(UJLS.S.) ; PREMIUL II — 
Suzan Starr (S.U.A.) și Cen 
Txun (R. P. Chineză) ; PRE
MIUL III — Eliso Virsaladze 
(UJLS5.) ; PREMIUL IV — 
Marina Mdivani (U.R.S.S.); 
PREMIUL V — Valeri Kami- 
șov (UJL&S.); PREMIUL VI 
— Christiane Billaud (Franța) 
și Alexei Nasedkin (U.R.S.S.)

Roy Bogas (S.UA..), Jean 
Bernard Pommier (Franța) 
Dmitri Saharov (U.R.S.S.) 
fost distinși cu diplome 
onoare. ★

al
Un important succes

forțelor patriotice laoțiene

Și 
au 
de

luiLa 7 mai, ziua de naștere a 
Ceaikovski, la Moscova a avut loc 
închiderea, intr-un cadru festiv, a 
concursului internațional al tineri
lor muzicieni, care poartă numele 
marelui compozitor rus.

La închiderea festivă a celui 
de-al doilea concurs internațional 
Ceaikovski au participat Nikita 
Hrușciov și alți conducători ai 
Partidului Comunist și ai guver
nului sovietic.

nul trecut moratoriul tacit stabilit 
intre Est și Vest asupra renunță
rii la continuarea experiențelor cu 
a'me nucleare. Acești propagan
diști au trecut cu impertinență sub 
tăcere faptul că acel „moratoriu** 
nu a fost violat de „Răsărit", ci 
de „Occident”, prin exploziile 
nucleare efectuate in Sahara de 
către francezi în anii 1960 și 
1961. Ei au afirmat în continuare 
că S.U.A. au fost constrînse să 
efectueze noi experiențe nucleare 
pentru a-i ajunge din urmă pe 
sovietici. Firește, în același timp, 
ei au trecut sub tăcere faptul că 
încă înaintea începerii actualelor 
explozii noi S.U-A. efectuaseră 
deja un număr dublu de explozii 
cu bombe atomice și cu hidrogen 
decît U.R.S.S. Ei vor să ne facă 
să credem că bombele experi
mentate acum în Oceanul Pacific 
au o radioactivitate mult mai mi
că decît aceea a bombelor expe
rimentate anterior. Această afir
mație este însă în contradicție 
cu aprecierea oamenilor de știin
ța competenți care au declarat că 
noua serie de explozii nucleare 
a S.U.A. va fi „cea mai murdară14 
din toate seriile de experiențe de 
pînă acum.

Adevărul se prezintă astfel :

XIENG KUANG 7 (Ager- 
pres). — Potrivit relatărilor 
postului de radio al unităților 
de luptă Patet-Lao, forțele 
patriotice laoțiene au obținut 
un important succes, nimicind 
o ofensivă pornită de trupele 
clicii rebele Boun Oum — 
Fumi Nosavan la sud de ora
șul Nam Tha (în nord-estul 
Laosului). Continui nd urmări
rea forțelor dușmane înfrînte, 
unitățile patriotice au eliberat 
orașul Nam Tha și regiunile 
înconjurătoare.

Transmiți nd amănunte asu
pra acestei importante victo
rii, postul de radio menționat 
arată că rebelii, care au în
călcat în mod grosolan preve
derile acordului de încetare a 
focului, au pornit ofensiva lor 
la 5 mai. Scopul lor era reocu
parea regiunii eliberate Moung 
Say. Dar rebelii nu și-au pu
tut atinge obiectivele fiind si
liți să se retragă în dezordine.

Poștul de radio arată că mo
ralul soldaților rebeli este 
foarte scăzut. Mulți dintre ei 
s-au predat. Populația din 
Nam Tha a primit cu entu
ziasm forțele eliberatoare.

Situația tragică 
a populației 
sud-coreene

S.U.A. au vrut să obțină prin șan
taj acceptarea condițiilor ameri
cane în legătură cu „inspecțiile**, 
amenințînd cu noua serie de ex
periențe nucleare. Sovieticii au 
adus argumente puternice împo
triva planurilor americane. Țările 
neutre reprezentate la Geneva 
au ținut seamă de argumentele 
sovietice, bazate pe date științi
fice, prezentînd totodată propu
neri proprii pentru încheierea u- 
nui tratat. U.R.S.S. a adoptat o 
poziție pozitivă față de aceste 
propuneri. S.U.A. au răspuns la 
propunerile țărilor neutre prin 
noua serie de experiențe din Pa
cific I

Este cert — scrie în încheiere 
săptămînalul vest-german — că 
prin poziția sa guvernul S.U.A. 
și-a asumat o mare vină, înrăută- 
țindu-și în același timp în mod 
considerabil poziția în cadrul tra
tativelor. Cel care-l aprobă face 
un prost serviciu atît guvernului 
american, cit și întregii omeniri. 
Sarcina tuturor oamenilor con- 
știenți de răspundere este nu nu
mai de a combate toate minciu
nile și fățărniciile, ci de a spri
jini acum cu mai multă insistență 
orice contribuție la destindere și 
dezarmare.

SEUL 6 (Agerpres). — Da
tele apărute în presa sud-co- 
reeană oferă o imagine sum
bră a situației sănătății popu
lației care trăiește la sud de 
paralela 38.

Numărul total al bolnavilor 
de tuberculoză, scrie ziarul 
„Ilil Sinmun**, este de peste 
15.000.000, adică 70 la sută din 
totalul populației din Coreea 
de sud. Anual mor de tuber
culoză 40.000 de persoane.

Peste 6.000.000 de persoane 
suferă de paraziți viscerali, iar 
peste 150.000 de lepră. Cazu
rile de boli intestinale, boli 
de piele etc. sînt, de aseme
nea, foarte numeroase.

Numărul spitalelor și al 
doctorilor este cu totul insu
ficient. Dotarea spitalelor exis
tente se situează la un nivel 
primitiv. Referindu-se la si
tuația spitalului municipal 
din Pusan, ziarul „Pusan 
Ilbo“ scrie că acesta este o a- 
devărată „casă a morții“. 20 
la sută din numărul bolnavi
lor internați își sfîrșesc aici 
viața.

în ciuda acestei situații, re
gimul dictatorial al lui Pak 
Cijan Hi a redus anul acesta 
cu 50 la sută alocările buge
tare pentru sănătatea publică, 
în aceste condiții nu este de 
mirare că durata medie a vie
ții în Coreea de sud este una 
din cele mai scăzute din în
treaga lume, 33 de ani.

delegatul R. P. Romîne, Mir
cea Petrescu, în intervenția 
sa. Constatăm însă cu regret 
că, dacă țara noastră a făcut 
tot ce depindea de ea pentru a 
facilita dezvoltarea schimburi
lor internaționale, obstacolele 
ridicate de către țările occi
dentale cresc. Noi considerăm 
— a spus el în continuare — că 
înlăturarea obstacolelor care 
împiedică dezvoltarea comer
țului între țările membre ale 
Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa este o sarcină 
majoră a Comisiei noastre cît 
și a Comitetului pentru dez
voltarea comerțului. Sîntem 
gata să participăm la elabo
rarea — în acea formă care 
va fi considerată cea mai po
trivită — a unor recomandări 
și măsuri menite să înlăture 
obstacolele. Romînia acordă 
sprijinul său tuturor măsuri
lor de cooperare internațio
nală menite să ducă la re
nunțarea la politica bazată pe 
restricții și discriminări, ast
fel îneît schimburile comer
ciale să se dezvolte.

A urmat apoi discutarea 
subpunctului privind organi
zarea în noiembrie 1962 a unei 
a doua întîlniri între consi
lierii economici principali ai 
țărilor membre ale Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Eu
ropa. Delegații Finlandei, Po
loniei, Suediei, U.R.S.S., R.F.G., 
S.U.A., Iugoslaviei, Turciei, 
Franței, Danemarcei și Angli
ei au subliniat oportuni
tatea unei asemenea în
tîlniri în vederea unei co
laborări mai largi în
tre țările membre ale Comi
siei Economice O.N.U. pentru 
Europa în anumite domenii 
de activitate.

Tot în ședința de dimineață 
s-a mai discutat și subpunctul 
„Problemele energiei în Eu
ropa**. Au luat cuvîntul re
prezentanții U.R.S.S., R.F.G., 
Ungariei, Angliei, Franței, Ita
liei și alții.

Discuțiile asupra punctelor 
înscrise pe ordinea de zi a 
Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa au continuat 
în ședința de după-amiază.

Pe unul din șantierele de consfrucfii din Rostock (R .D. Germana), 
unde muncitorii și tehnicienii aplică metoda rapidă de produc

ție prin flux, reușind să termine zilnic 4 apartamente.

Țările N. A. T. 0. intensifică
cursa înarmărilor

ATENA 7 (Agerpres). — La 
6 mai s-a încheiat la Atena 
sesiunea Consiliului N.A.T.O. 
Timp de patru zile au avut 
loc consfătuiri secrete ale 
miniștrilor Afacerilor Externe, 
Miniștrilor de Război și ex- 
perților militari ai N.A.T.O.

Comunicatul final, dat pu
blicității la 6 mai, rezumă 
rezultatul acestei sesiuni deși, 
după cum a declarat la con
ferința de presă din aceeași 
zi secretarul general al 
N.A.T.O., Stikker, nu au putut 
fi menționate hotărîrile, deoa
rece lucrările sesiunii au fost 
secrete. Din comunicat re
zultă totuși că sesiunea de la 
Atena a Consiliului N.A.T.O. 
a însemnat un nou pas pe 
calea intensificării cursei 
înarmărilor și a sporirii po
tențialului nuclear al N.A.T.O.

La sesiune, S.U.A. s-au obli
gat să pună la dispoziția 
N.A.T.O., cinci submarine 
atomice înzestrate cu rachete 
„Polaris* prevăzute cu fo
coase nucleare. După cum se 
știe, revanșarzii de la Bonn 
caută de mult să obțină 
transformarea N.A.T.O într-o

forță nucleară de sine stătă
toare.

La sesiune a fost aprobat 
planul american de colabora
re nucleară a țărilor membre 
ale N.A.T.O., care este con
siderat la Atena drept o 
nouă concesie a S.U.A. făcută 
Germaniei occidentale. Primul 
care s-a grăbit 
oficial planul american 
fost ministrul de Război 
R.F.G., Strauss.

Alte hotărîri ale sesiunii 
referă la extinderea produc
ției militare a N.A.T.O., stan
dardizarea producției militare 
etc.

In cercurile ziaristice se 
remarcă faptul că în timp ce 

, miniștrii N.A.T.O. au fost cvt 
se poate de concreți în hotă
rîri privind probleme mili
tare, declarațiile lor cu pri
vire la dezarmare, pace și 
securitate au fost dimpotrivă 
extrem de confuze.

Măsurile militare adoptate 
la sesiunea de la Atena a 
Consiliului N.A.T.O. sînt cali
ficate drept o dovadă că ță
rile N.A.T.O. continuă sa se 
cramponeze de politica de
suetă „de pe poziții de forță“.

să aprobe
a 

al

se

MOSCOVA. — Membrii Pre
zidiului și secretarii C.C. al 
P.C.U.S. în frunte cu N. S. 
Hrușciov s-au intîlnit la 7 mai 
cu redactorii ziarelor partide
lor comuniste, muncitorești și 
democratice sosiți la Moscova 
pentru a participa Ia sărbă
torirea celei de-a 50-a aniver
sări a ziarului „Pravda“. 
N. S. Hrușciov a rostit o caldă 
cuvîntare de salut.

WASHINGTON. — Răspun- 
zînd invitației cosmonautului 
american John Glenn, pilotul 
cosmonaut G. S. Titov i-a fă
cut o vizită.

La 5 mai, G. S. Titov a ple
cat la Seattle pe calea aeru
lui.

PRAGA. — In cursul tur
neului întreprins în R. S. Ce
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ppscurt Pp scurt
hoslovacă, pianista Lidia Cris
tian a dat o serie de recita
luri și concerte în localitățile 
Ceske Budejovice, Teplice, 
Most, Beroun etc. Programul 
a cuprins lucrări 
ven, Bach, Liszt, 
cum și „Sonatina** 
în primă audiție.

de Beetho- 
Ravel, pre- 
de M. Jora,

LONDRA. — In seara zilei 
de 5 mai a avut loc la Brigh
ton (Anglia) un spectacol 
festiv cu piesa „O noapte 
furtunoasă** în prezența mi
nistrului R. P. Romîne în 
Marea Britanie, Alexandru Lă- 
zăreanu. Capodopera lui Cara- 
giale care a fost pusă în scenă 
pentru prima dată în Anglia, 
de directorul teatrului coope
ratist, regizorul Edwin Earl, 
s-a bucurat de un succes deo
sebit.

BRUXELLES. - In ședința 
din dimineața zilei de 6 mai 
participanții la conferința 
„mesei rotunde** Est-Vest au 
început discutarea problemei 
dezarmării generale și totale. 
Cuvîntul introductiv a fost 
rostit de Jules Moch, fost 
prim-ministru al Franței, și de 
prof. N. A. Talenski (U.R.S.S.).

La discuții a luat parte și 
prof. Traian Ionașcu (Romî- 
nia).

WASHINGTON. — La 6 
mai, Comisia pentru energia 
atomică și Ministerul de 
Război al S.U.A. au anunțat 
că în regiunea insulei Christ
mas s-a efectuat a cincea 
explozie nucleară din noua 
serie de experiențe în atmo
sferă.
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