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Noi linii tehnologice de fa
bricație la Fabrica de ciment 
„Victoria socialistă" din Tur
da. Constructorii toarnă ci

mentul pe hala morilor.
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lina independenței de slat a Romîniei 

și a victoriei asupra fascismului german

9 MAI
General-maior Petruț Vasile

Muncă intensă 
la întreținerea culturilor

în munca noastră

Rezultatele 
concursului

aniversării a 40 de ani

Jjutafi de mecanizalorii de 
la S.M.T., colectiviștii din 
comuna „23 August", ora

șul Constanța, execută în momen
tul de față prașila l-a mecanică 
și manuală, la floarea-soarelui. 
Din ceie 70 ha cultivate cu aceas
tă plantă au fost prășite mecanic 
mai mult de 65 ha iar manual 
peste 35 ha. în același timp pe 
tarlalele cultivate cu porumb se 
aplică o lucrare cu sapa rotativă 
pentru distrugerea buruienilor ră
sărite.

Lucrări pentru întreținerea la 
timp a culturilor se efectuează în 
prezent în majoritatea gospodării
lor colective din sudul Dobrogei.

Astiel, colectiviștii din Tuzla, Agi- 
gea, Techirghiol, Mangalia, 2 Mâi, 
Năvodari din raza orașului Con
stanta, cit și cei din satele și co
munele raioanelor Negru Vodă, 
Medgidia, Adamclisi lucrează in
tens la întreținerea florii-soarelui. 
La G.A.C. Valu lui Traian, de 
pildă, s-a terminat în întregime 
prașila l-a mecanică pe cele 85 
hectare cultivate cu floarea-soare- 
lui și se apropie de sfîrșit pra
șila l-a manuală. Pretutindeni lu
crările de întreținere se desfășoară 
sub semnul unei griji deosebite 
pentru calitate.

. atorită muncii și re- 
Rl zultatelcr obținute, 
Bfi posturile utemiste 
III de control din fă

li bnca noastră se 
IIII bucură de aprecie

rea întregului co
lectiv. Multe dintre ele sesizează 
la timp lipsurile ivite în procesul 
de producție? popularizează pe 
larg experiența muncitorilor 
fruntași, critică pe acei ce mai 
privesc superficial problema îm
bunătățirii caiității produselor, 
descoperă permanent noi rezerve 
interne menite să ducă la redu
cerea continuă a prețului de cost 
pe produs.

Cu o vreme în urmă, la secto- 
I erau tineri care întîrziau 
la lucru sau unii care absen- 

nemotivat din produc- 
îndrumat de biroul organiza- 
U.T.M., postul utemist de 

atunci de

cu regularitate etc. Rezultatul ? 
La sectorul I, acolo unde acti
vează postul utemist de control 
condus de tînăra Elena Botez, au 
fost lichidate complet absențele 
nemotivate și întîrzierile.

în . colectivele posturilor ute- 
miste de control sînt cuprinși cei 
mai buni tineri, fruntași în pro
ducție, cu prestigiu în fața mun
citorilor, maiștri și tehnicieni cu o

N. FATU

rul 
de 
tau 
Ițe. 
ției 
control s-a ocupat 
acești tineri, criticîndu-î. O bună 
perioadă obiectivul raidurilor 
sale a fost urmărirea prezenței la 
lucru a tinerilor. Postul a făcut 
propuneri maiștrilor, biroului or
ganizației U.T.M. pentru a dis
cuta cu tinerii în cauză, iar la 
gazeta sa au apărut scurte arti
cole, caricaturi pe această temă. 
Li s-a explicat tinerilor ce urmări 
au absențele lor, au fost popu
larizați tinerii care vin la lucru

In legătură 
cu activitatea 

posturilor utemiste 
de control 

de la Fabrica 
de confecții Brăila

bună pregătire profesională. Ei 
reușesc astfel, să dea îndrumări 
practice la locul de muncă.

Organizațiile U.T.M., sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
au îndrumat colectivele posturilor 
:ă se ocupe de problemele ma
jore ale producției. Periodic, 
membrii posturilor cercetează cu 
de-amănuntu| calitatea produselor, 
îngrijirea utilajului, organizarea 
locului de muncă, precum și fe-

de la crearea Uniunii 
Tinerelului Comunist 

din Romînia 
și a „Zilei tineretului"

Concursul organizat de 
ziarul „Sdnteia tineretului" 
pentru cele mai bune re
portaje, portrete, însemnări, 
informații fi fotografii s-a 
încheiat la data anunțată, 
2 mai.

Publicăm mai. jos lista 
cîștigătorilor concursului:

PREMIUL I

Toma Constantin — me
canic — Combinatul de 
cauciuc sintetic-Onești.

Popescu Alexandru — 
elev — Școala tehnică sa- 
nitară-Oradea .

PREMIUL II

Florea Tistuleasa — me
canic — Schela Băbeni — 
regiunea Argeș.

Vaier iu Bogdăneț —
profesor, responsabilul cer-
cului foto de la Școala me
die nr. 2-Bacău.

Ghinea Cotorobai — 
funcționar — Hîrșova.

PREMIUL III

. Constantinescu Costică — 
colectivist — G.A.C. „Scîn- 
teiaw, comuna Popești, ra
ionul Focșani.

Ion Smeu — tehnician
— Uzinele de utilaj greu-
Brăila. ț

Constantin Arambașa — 
student — Institutul de 
petrol, gaze și geologie- 
București.

Ion Fieraru r- fierar- 
betonist — întreprinderea 
de prefabricate „Progresul"
— București.

(In pag. a Ul-a: conti
nuarea, listei câștigătorilor
— mențiuni și abonamente).

E oră de laborator. Studenții din grupa 111, anul I — agronomie de la Institutul agronomic din Craiova fac experiențe în 
laboratorul de microscopie. poto . jq STELORIAN

Bucurie și recunoștință
Muncitorii, inginerii și teh

nicienii, țăranii colectiviști 
din unități agricole socia
liste, recent decorate de Con
siliul de Stat cu, Ordinul 
Muncii.clasa I, au trimis Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, Consi
liului de Stat, tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, tele
grame prin care își exprimă 
bucuria și recunoștința pen
tru înalta distincție acordată, 
în telegrame se arată că a- 
ceasta constituie o înaltă apre
ciere a muncii și rezultatelor 
obținute și totodată un puter
nic imbold în munca pentru 
îndeplinirea și depășirea sar
cinilor puse în fața agricultu
rii de Congresul al III-lea al 
P.M.R..și de Raportul tovară
șului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prezentat la recenta se
siune extraordinară a Marii 
Adunări Naționale.

„Sub îndrumarea și condu
cerea organizației de partid — 
se arată în telegrama trimisă 
de G.A.S. Murfatlar — g6s- 
podăria noastră se angajează 
ca în anul acesta să realizeze 
de pe întreaga suprafață cel 
puțin 5.000 kg struguri, 2.800 
kg grîu, 5.490 kg porumb

Telegrame trimise Comitetului Central 
al P. M. R., Consiliului da Stat 

și tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
de către muncitorii, inginerii, tehnicienii 
și țăranii colectiviști din unități agricole 

socialiste recent decorate 
cu Ordinul Muncii clasa 1

boabe, în cultură neirigată, 
în medie la hectar, și să dea 
un beneficiu de 3.100.000 lei. 
Vom munci cu elan pentru 
continua îmbunătățire a acti
vității gospodăriei noastre, 
pentru a da statului în fiecare 
an producții și beneficii tot 
mai mari".

„Conștienți de mărețele sar
cini ce ne stau în față — se 
spune printre altele în tele
grama adresată de S.M.T. 
Hărman — asigurăm condu
cerea partidului și pe dv. per
sonal, că în actualul an agri
col vom munci în așa fel în- 
cît să depășim planul de pro

ducție cu 5 la sută și să re
ducem prețul de cost la 51 
lei pe hectarul de arătură 
normală. Totodată, vom exe
cuta lucrări de cea mai bună 
calitate pentru a sprijini 
G.A.C. pe care le deservim 
să obțină în medie 2.400 kg 
grîu, 22.000 kg cartofi și 
24.000 kg sfeclă de zahăr la 
hectar".

„în cinstea recentei sesiuni 
extraordinare a Marii Adunări 
Naționale — se spune în tele
grama trimisă de G.A.C. „6 
Martie" din comuna Stoică- 
nești — urmînd îndemnul 
partidului, noi am însămînțat

1.000 ha cu porumb, fiindK 
hotărîți să obținem cîte 5.000 
kg boabe la • hectar • de pe în
treaga suprafață. Gospodăria 
noastră luptă - anul. acesta subj 
lozinca „Să realizăm în fie
care ramură cel puțin 1.000.000 
lei pentru a obține un venit 
de 7.860.000 lei din care 
2.535.000 lei din sectorul zoo
tehnic. întregul nostru venit 
se va realiza numai pe bază 
de contracte cu statul. Rapor
tăm-că ■ anul acesta a luat 
ființă o fermă de creș
tere a păsărilor care la sfîrși- 
tul anului va număra • 10.000 
capete matcă, urmînd ca -în 
anul 1963 să livrăm statului 
cel puțin 1.000.000 de ouă".

Colectiviștii de la G.A.C. 
Roma, regiunea Suceava •— 
una din pionierele agricul
turii noastre socialiste — ‘ îm
părtășesc cu mîndrie . pașii 
mari făcuți . în consolidarea 
economico-organizatorică a 
gospodăriei, în viața colecti
viștilor și a satului lor.

In telegramă se spune prin
tre altele: „Ne angajăm că 
sub îndrumarea permanentă a 
organizației de partid să va-

(Continuare în pag. a 3-a) I

Iul cum sînt folosite diferitele 
materiale, cum decurge folosirea 
rafională a timpului de lucru.

Postul utemisf do control din 
sectorul II, tura l-a condus de 
tînăra Ana Răstocear.u, a depus 
o activitate fructuoasă. Efectuînd 
raiduri la diverse locuri de mun
că, popularizînd pe cei mai buni 
tineri, acest post și-a cîștigat un 
bun renume în fabrică. Și postul 
utemist de control din tura a II—a 
a sectorului II aduce o contri
buie însemnată la rezolvarea 
problemelor de producție din 
secție. înainte de a organiza un 
raid, de exemplu, postul condus 
de Viorica Zimcenco se consultă 
îndeaproape cu conducerea sec
torului care-i arată în ce direcție 
anume trebuie să-și îndrepte ac
tivitatea.

Colectivul acestui post, ca și 
altele, face adesea propuneri 
pentru înlăturarea deficiențelor 
ce se mai ivesc în procesul de 
producție. Astfel de pildă, ’ îri 
urma sesizării sale aprovizionarea 
secției cu ulei de uns mașinile 
se face acum ritmic. Constatînd 
că unele piese de cămăși nu erau 
executate corect, postul utemist 
de control a făcut conducerii 
secției respective propuneri pen
tru înlăturarea deficiențelor.

Firește că muncind astfel, acii- | 
vifafea multora dintre posturile 
noastre dă roadele cele mai bune. 
Există, fără îndoială, o legătură j 
între activitatea postului condus 
de Ioana Balaban și faptul că 
pe locul de muncă unde acti
vează sîrrf azi cei mai mulți 
fruntași în obținerea unor pro
duse de calitate. Postul utemist 
de control din această secție 
desfășoară de multă vreme o 
activitate' susținută pentru ridi
carea calității produselor.

Posturile utemiste de control 
au avut rezultate bune în munca 
lor și datorită faptului că cola
borează în permanență cu condu
cerile secțiilor. în procesul acestei 
colaborări, conducerile secțiilor 
ajută posturile uTemîsfe de con
trol aplicînd masurile propuse de 
ele. Maiștrii Vîlcu Rădița, Eo- 
bocea Antonache, Bănică Irina, 
Mihăilescu Silvia consideră că 
postul utemist de control le este 
un ajutor prețios în munca pen
tru produse de calitate superioa-

ANGHEL AUREL 
directorul Fabricii de confec

ții Brăila

(Continuare în pag. a 3-a)

■ vîntat în ,lupt a
: pentru desăvîrși- 
reaconstrucției 
socialiste, poporul 
nostru aniversea
ză astăzi două 
mari evenimente 

istorice : împlinirea a 85 de 
ani de la proclamarea inde
pendenței' de stat a Romîniei 
și 17 ani de la marea victorie 
asupra Germaniei fasciste, re
purtată : de coaliția antihitle
riste în frunte ’ cu Uniunea 
Sovietică. La această ..victorie 
și-a adus contribuția și po
porul nostru. Ziua de 9 Mai 
constituie pentru poporul no
stru prilej de cinstire a unor 
glorioase tradiții făurite în 
lupta pentru independența 
națională și libertate socială, 

însuflețite de năzuința lor 
spre 
spre 
spre progres 
populare de la orașe și sate 
au susținut din toate puterile 
războiul pentru independență 
din 1877, au purtat pe umerii 
lor tot greul acestui război. 
Dovedind o puternică drago
ste de patrie, vitejii dorobanți 
și roșiori romîni, cot la cot cu 
ostașii rușiși patrioții bulgari 
s-au acoperit de glorie nepieri
toare în luptele purtate împo
triva asupritorilor otomani. In 
bătăliile de la Plevna și Gri- 
vița, de la Rahova și Smîrdan 
a strălucit din nou, cu putere, 
gloria străbună. Victoria din 
1877 a însemnat încununarea 
luptelor purtate timp de 
veacuri de poporul romîn pen
tru scuturarea crîncenului jug 
otoman.

Dar cei care și-au vărsat 
singele nu s-au putut bucura 
de independența cucerită. Tră- 
dînd cauza sfinte a libertății 
și aspirațiile poporului, clase
le exploatatoare, în cap cu 
monarhia, au scos la mezat 
bogățiile și independența ță
rii. Jugul otoman a fost înlo
cuit cu jugul imperialismului 
apusean. Tot mai grea și pli
nă de suferințe devenea viața 
maselor populare. Iar atunci 
cînd masele populare s-au ri
dicat la luptă, clasele exploa
tatoare le-au reprimat cu o 
sălbăticie și ură bestială. Piep
turile multor eroi care au în
fruntat baionetele cotropitori
lor otomani în 1877 au fost 
străpunse de gloanțele ucigașe 
ale burgheziei și moșierimii în 
marea răscoală din 1907. Dar 
nimeni și nimic n-au putut 

i fringe voința și hotărîrea 
neclintită a poporului no
stru muncitor în lupta pen
tru un viitor luminos și fe
ricit.

Steagul luptei pentru cuce
rirea adevăratei independențe 
naționale a fost dus mai de
parte de clasa muncitoare. 
Această luptă a căpătat o și 
mai mare amploare după

eliberarea națională, 
libertăți democratice, 

social, masele

crearea partidului marxist- 
leninist al clasei muncitoare 
din Rominia. Luptător neînfri
cat pentru apărarea intereselor 
vitale ale poporului, P.C.R. a 
fost singura forță politică (Ce 
s-a ridicat împotriva politicii 
trădătoare a claselor exploa
tatoare de înfeudare a țării de 
către imperialiștii din ,apus și 
apoi de Germania hitleristă. 
Punîndu-și la fiecare pas via- 

, ța în primejdie, înfruntînd te
roarea și plutoanele de jexecu- 

. ție, comuniștii, cei mai buni 
fii ai poporului, au ridicat ma
sele la. luptă pentru ieșirea 
din ^criminalul război antiso- 
vietic, pentru întoarcerea ar
melor împotriva cotropitorilor 
hitleriști.

în condițiile victoriilor isto
rice ale Armatei Sovietice, 
partidul nostru a unit în ju
rul . său forțele patriotice 
populare și a aplicat în viață 
planul de organizare a insu
recției armate elaborat încă 
în luna august 1943 de cadrele 
de bază ale partidului în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej răsturnînd dic
tatura militaro-fascistă și în- 
toreînd armele împotriva Ger
maniei hitloriste.

însuflețită de chemarea 
partidului, de scopurile nobi
le ale războiului antihitlerist 
și de dragostea de patrie, ar
mata romînă a întors armele 
împotriva cotropitorilor fas
ciști și a luptat eroic, cot la 
cot cu glorioasa Armată 

• Sovietică eliberatoare, pînă la 
victoria deplină asupra Ger
maniei hitleriste. în luptele 
purtate pentru eliberarea în
tregului teritoriu al țării noa
stre, apoi în bătăliile duse pe 
pămîntul Ungariei și Ceho
slovaciei, vitejii ostași romîni 
au săvîrșit minunate fapte 
de arme.

Luptătorii de pe front au 
simțit sprijinul puternic al 
întregului popor. Chemarea 
partidului nostru „Totul pen
tru front, totul pentru victo
rie !" a avut un puternic ecou 
în rîndurile largi ale maselor 
populare.

Organizația revoluționară a 
tineretului — U.T.C., condusă 
de partid, a mobilizat masele 
de tineri să ia parte activă 
în rîndurile poporului la lupta 
de eliberare a patriei de sub 
jugul fascismului. Ca urmare, 
mii și mii de tineri au luptat 
cu abnegație și vitejie în 
rîndurile forțelor patriotice și 
ale armatei pentru victoria 
deplină asupra fascismului.

Prin lupta sa eroică, plină 
de jertfe, poporul romîn și-a 
dobîndit deplina independență 
și suveranitate națională, s-a 
eliberat de cătușele imperia
lismului și, sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, a pă-

(Continuare în pag. a 3-a)

Tovarășului ANTONIN NOVOTNY, 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului VILIAM SIROKY, 
Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

Praga

Fiecare meserie are tainele 
ei. Elevi-strungari de la 
Grupul . școlar minier Petro
șani le deprind de la maistrul 

Constantin Militaru.

Foto: I. CUCU

Dragi tovarăși,

Cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a marii sărbători 
naționale a Republicii Socialiste Cehoslovace, în numele Comi
tetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului 
de Stat, Consiliului de Miniștri și al poporului romîn, vă trans
mitem dv. și prin dv. poporului frate cehoslovac un fierbinte 
salut și felicitări cordiale.

Poporul romîn se bucură sincer de marile succese obținute 
de oamenii muncii din Cehoslovacia sub conducerea Partidului 
Comunist în dezvoltarea economiei și culturii socialiste, în cre
șterea continuă a nivelului de trai.

In anii puterii populare relațiile multilaterale și colaborarea 
frățească dintre țările noastre s-au dezvoltat neîntrerupt, con
tribuind la adîncirea prieteniei trainice între popoarele noastre, 

însuflețite de același țel măreț al construirii socialismului 
și comunismului, R. P. Romînă și R. S. Cehoslovacă, împreună 
cu U.R.S.S. și celelalte țări socialiste, militează activ pentru 
dezarmarea generală și totală, problema cheie a vieții interna
ționale actuale, pentru lichidarea rămășițelor celui de-al II-lea 
război mondial, pentru triumful politicii leniniste de coexistență 
pașnică, în scopul asigurării unei păci trainice în întreaga lume.

în această zi de sărbătoare, vă dorim dv. dragi tovarăși și 
tuturor oamenilor muncii din patria dv. noi și mari succese în 
construirea societății socialiste dezvoltate în R. S. Ceho
slovacă, în lupta noastră comună pentru triumful cauzei păcii 
și socialismului.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ,

Prim-secretar al Comitetului
Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, 

Președintele Consiliului 
de Stat 

al Republicii Populare Romine

ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului 

de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne



SĂ FOLOSIM RAȚIONAL FIECARE PALMĂ DE PAMÎNT!
„Terminarea colectivizării creează condiții favorabile pentru o 

largă acțiune de mobilizare a maselor țărănimii la executarea lucră
rilor de combatere a eroziunilor, de desecare a terenurilor cu exces 
de apâr de îndiguire a suprafețelor inundabile, de punere în cultură 
a terenurilor nisipoase șl a sărăturilor, rldlcîndu-se pe toate căile fer- 
tilitatea^soiului. In fiecare gospodărie va trebui elaborat un program 
special în vederea efectuării lucrărilor pe etape și In perioadele rfnd muncile din agricultură nu sînt intense" penoaueie cina

(Din „Raportul cu privire la încheierea colectivizării ți 
reorganizarea conducerii agriculturii" prezentat de totarățul 
GHEORGHE GHEORGHIU>-DEJ la sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale).

Livezile Banatului
u clfiva ani în urmă, 
călătorul care stră- 
băfea cîmpia bănă
țeană pe drumul ce 
duce 
șoara 
mai încolo, la Ca

ransebeș, putea să observe, cind 
ajungea în dreptul Recașului, cum 
în stingă se profilează niște dea
luri brăzdate de ripi. Zeci de hec
tare de pămint sterp, neproductiv. 
Imaginea aceasta mi-a venit în 
minte mai dăunezi cind am trecut 
prin aceste părți ale regiunii Ba
nat. De data această, în locul a- 
celei priveliști am găsit o mare 
de spumă alba. Flori e pomilor 
rideau soarelui primăvărafic. 
Ceva mai încolo, se vedeau îr.- 
ft-o aliniere simetrică, perfectă, 
pomi tineri, cu miile, la tulpina 
cărora pămintul era încă proas
păt răvășit Metamorfoza cucerise 
an de an noi suprafețe, ca în 
primăvara aceasta să închege pe 
aceste pămintufi, care de veacuri 
zăceau in imperiul nerodirii, o li
vadă de toată frumusețea.

Pe inginerul agro
nom Nichita Ion, de 
la gospodăria agri
colă colectivă din 
Recaș, un băiat fînăr, 
îl cunoscusem mai 
de mult. L-am sur
prins într-o dispută 
cu secretarul U.T.M. 
din gospodărie, i Fe
kefe Ștefan,

— Din cei 4050 
de pomi, o mie și 
mai bine au fost 
plantafi de tinerii 
colectiviști prin Mun
că voluntară, o ținea 
Sus și fare Fekefe 
Ștefan.

— La mine 
numai 850 de pbmi, 
își susținea punctul 
de vedere inginerul.

— Da, 850 în livezile noi. Dar, 
iâ socotește, îh livezile din anii 
ttecufi I Cîte goluri am comple
tat I Mai mult de 250 de gropi 
și plantări am făcut numai

Despre roadele muncii 
fmerii vorbesc cu același 
ziasm cu care au răspuns 
mării ia înfăptuirea uneia din 
comandările partidului. Ceea 
i-a mobilizat și însuflețit în 
muntă a fost conștiința că ei 
un lucru bun, care se va răsfrîn- 
ge, în scurtă vreme, asupra eco
nomiei întregii gospodării și, de 
bunăseamă, și asupra nivelului 
lor de trai în necontenită creștere.

— Vreau să spun de la începui 
— fine să precizeze inginerul — 
că pomicultura eite comoară 
pentru o gospodărie colectivă. 
Pe un spațiu mic, cu muncă pu
țină se realizează venituri consi-

de la Timi- 
la Lugoj, și

derablle. $i am să fac o socoteală 
extrem de simplă. Un hectar de 
teren pe care sînt plantați pomi 
iți aduce venituri în valoare de 
circa 40.000 lei anual. De la zero 
lei, venitul inițial al acestor tere
nuri să ajungi la o asemenea 
sumă nu-i puțin lucru. Nici un 
efort nu-i prea mare.

$< Fekefe fi inginerul Nichrta 
au povestit apoi întreaga istorie a 
creării minunatelor livezi care se 
întind in prezent pe suprafața de 
peste 80 de hectre. In uitrmii 
2-3 ani, dar mai a-'es în p-.mt- 
vara aceasta, spre părrinturile în
glodate în spîai n mârâcmișuri 
din pantele dealurilor, împreună 
cu cei vîrstruci, au pornit ți ti
nerii hotărîți să prefacă niște te
renuri sterpe in pămintvri rooi- 
toare. Mobilizați de organiza
ția U.TA4., sub îndrumarea or
ganizației de partid, 
participat în masă, 
ceilalți colectiviști

tinerii au 
alături de 

la acțiunea 
de curăfire a terenului de spini 
fi mărăciftișuri, apoi 
gropilor și

tufui. Pentru că trebuie ftM, 
acțiunea de ridicare a fertilității 
solului continuă pe planuri fi 
mai mari. In toamnă, în primă
vara viitoare vor “ 
pomi pe suprafețe și mei în
semnate. In Raportul tovarășului 
Gheorghe Ghec'ghiu-Dej la Sa
șiu ne a extraordinară a M*»' 
Adunări Nafksrale il rublmia' 
că, în ceea ce priveze pormcvf- 
tura, sarcina es’e de a realiza 
o suprafață de 300.000 hectare 
i'nreii, eitmtîndv-w jpoc«4e ce^t 
mai valoroase. Deci 300 OOQ de
Apelare de pătnim d-n frupsd 
țării vor akăăoi o mare ți frv- 
-oau Irvadă a po^e neeafre 
socialiste. Țărănimea noesfră co
lectivistă e hotărî'ă să IraAscâ 
in viață cuvîntul partajă.

fi fădih

VASILE CABULEA

la săparea 
sădirea pomi ier.

Dar nu numai aici 
au avut loc aseme
nea acțiuni de valo- 
rificere superioară a 
păminlurUor nepro
ductive, ci In toate 
gospodăriile colec
tive din Banat : în 
întreaga regiune au 
fost plantate cu 
pomi, in această 
primăvară, aproape 
2.000 ce hectare de 
teren. Firește câ rea
lizările cele mai fru
moase le-au obți- 
nut raioanele cu 
deeluri, cum sînt Ca- 

a 
plan să
careransebe? 

avut în
planteze pomi pe 
280 de hectare, a- 
poi Lipova, Lugoj. 
Făget, Bozovici. 

astfel în valoare meri

Ut u,

acolo.
lor, 

enîu- 
che-

ce

fac

X

easupra pădurii 
din spatele tera
selor plutește o 
ceață ușoară, al

băstruie. Ceva 
mai jos, unde 
coasta e lină, se

înșirui®, în rînduri drepte, 
spalierii. Acolo, lingă terasele 
a căror înlănțuire se între
rupe brusc, lucrează cîteva 
sute de oameni.

în 1958 cind s-a făcut măsu
rătoarea terenurilor gospodă
riei colective, s-au găsit 1540 
hectare. Pentru 240 hectare 
însă s-au purtat multe șl în
delungi discuții. Era vorba de 
terenurile neproductive de pe 
coastele dealurilor. Acum iți 
e mai mare dragul să privești 
Vița nobilă din terase, să faci 
socoteli cu privire la produc
ția ce se va obține, la veni
turile pe care le Va incasa 
gospodăria colectivă. In 1958 
însă, aceste coaste reprezen
tau o înșiruire de surpături

S-au pus
suprafețe de terenuri neproduc
tive. Este o acțiune de mere im
portanță economică pentru fiecare 
gospodărie colectivă, care se ras- 
fringe de bună seamă în econo
mia întregii țări.

In locul deoWilor ^9'ase. ca 
spini fi mic ess ie «o w 
ripi tăiate de 9tn^te se msc li
vezi roditoare. In eceastă ecț -~e 
tinerii colectiviști și-au găsit un 
cîmp vast de activitate creatoare.

Cu cît călătorești mai mult 
prin satele colectiviste ale pa
triei îți dai seama ca hotârîrile 
partidului privind consolidarea 
din punct de vedere economic 
și organizatoric a gospodăriilor 
colective constituie pentru 
Colectiviștii, tineri
înflăcărate chemări la noi acțiuni 
de sporire a belșugului pămîn-

toți 
și vîrstnici,

<

O

Tu.

pe care pinul nici nu putea 
merge cu piciorul. Erau 240 
hectare de pămint mort, scos 
din circuitul agricol.

La îndemnul comitetului ra
ional de partid, colectiviștii 
din Tirzii. în frunte cu comu
niștii, au pornit o largă acțiune 
pentru punerea în valoare a

Luc'ă' oe ♦ere-ara a dealurilor erodate, în vederea cultivării cu viță de vie, la G.A.C. Coșereni, regiunea București.
Foto: I. CUCU

mai

zc»podări*î există posibilități impor
tante pewtrs extinderea suprafețelor 
cultivate c* viță de vie, fără a se 
■tiețera cu uimi* suprafețele destinate 
ee!et*al*.e -alturi. Astfel, la ora actuală, 

ra4ral eeîar 3-500 hectare teren 
icul. există aproximativ 800 hectare 
•ol De pot fi foarte bine
irificate pn» plantarea viței de

unei suorafețe de teren de 80 de hec
tare.

Intenția colectiviștilor de aici este 
ca toate pămînturile nefolosite să fie 
cultivate în anii următori cu viță de 
vie. Propria lor experiență Ie-a dove
dit că acest lucru este pe deplin po
sibil. Pentru aceasta, au amenajat în 
cadrul gospodăriei o pepinieră viticolă 
care va permite accelerarea ritmului de

■

de pe nisipuri9

Cnd a W WOh
colectai d - Găci - -*
nea Quj, în sun»*, e» s- 
tau multe dealuri care hu pro
duceau nîrrtic. In p-ezerr, pe 
aceste dealuri co'e^rvițî. de 
aici au 20 de ha de v»e pian- 
fatâ în terase. Lucrările de tore- 
sare continuă cu însuflețire.

Foia: AGERPRES

angajat și ei să nu lipsească 
nici o Zi de la lucrările Ce se 
vor efectua aici. Și n-a 
lipsit nici un tîhăr nici o 
zi de la muncă. Lucrările sînt 
eșalonate pe ani. Cu flecare 
primăvară și toamnă care trec, 
o nouă bucată din acest teren 
își schimbă înfățișarea, Vița

TERASELE
DE LA

jestor terenuri. Au fost che- 
-îați specialiști care au întoc

mit proiectul lucrărilor de 
combatere a eroziunii. La che
marea organizației de partid, 
toți colectiviștii au pornit lă 
acțiunea pentru înfăptuirea a- 
cestor proiecte. Tinerii p-au

TIRZII
nobilă cățărîndu-se pe fiecare 
pantă. Pînă acum, ea a cu
prins 40 de hectare. Primele 
10 hectare au intrat pe rod 
anul trecut. S-au obținut cite 
6.500 kg Struguri la hectar. 
Anul acesta vor fi pe rod 20

Paratei ra ăervaltxrea iruonionă 
tutwrar 11 r^aarater 4e producție, in- 

euiectiviftii de 
ra eleeKvt l*eră--. de pregătire a 

*efia eropal creării 
laafcțrlir frrorah^e eattrrăru viței 
de v*e. Peam aa executat
lacrân de de/rățare. de earițir* a ro- 
M<i de ■irâf» r*:x.ie etc. La *- 
ceasta acțâaae aa p*rt>Ă*aS *i aalți 
ti acri aab rti«aț=L aăatăad • ecatn- 
bațîe auȚ-tmsră -1 mi raajirta tere- 
a^M (â pâaaBwaa <a «igl aahoă a

Acolo on<k
nu se cultiva nimic
/ Miale de fafriașa-ea 

poepoddriei esie<*r«.
caiftrrH

repiaaee B-c—rțti. aWawia» 
sd pa nd pe baeata lor de pd- 
mfnf și cifirs Mrtaci de »4e 
Erau Buă rii hibride, care dd 
deau o producție mied »i 
slabă calitate In piu, pâ 
mintal fiind fdrtmițat in ato 
de parcele. rtUe apd’eau iei 
și colo, pe cele mai nepotrivi
te locuri, Aurind' din tere
nul bun pentru cereale. 
Agrotehnica ii Învață pe 
oameni sd practice o apricui- 
tuti ftiifitifict, folotind rațio
nal fiecare polmd de pdmini 
pentru cultura care poate da 
cea mai ridicufd producție. 
Viile hibride au Început sd 
dispară, terenul sd fie redai 
adevăratei lui Întrebuințări, 
iar podgoria s-« muiat în 
partea de sus a satului, spre 
gara Platonești, unde «Ini 
vreo 300 de hectare acoperite 
cu nisipuri eburdtoare. Colec
tiviștii au găsit cea mai bună 
întrebuințare pentru acest te
ren. Au hotdrit să-ți extindă 
aci podgoria. Și asta, încă de 
acum ci ți va ani. Au acum 1S0 
de hectare plantate. în pri
măvara aceasta, brigada vi
ticolă a pregătit terenul ți « 
plantat alte cinci hectare de 
viță nobilă pe nisipurile sbu- 
rătoare. Vtemițtn, printre ca
re Mihai Gălițeanu, Veronica 
Marin, Constantin Leontescu, 
au fost nelipsiți de la lucră
rile ce s-au efectuat aici. In 
anul următor, brigada va 
planta alte 15 hectare. Trep
tat, acest teren va fi acoperit 
cu viță de înaltă productivi
tate. In 1965, la Sdvenii Fe
teștilor nu se va mai putea 
vorbi despre existența nisipu
rilor zburătoare, ci despre 
podgoria Întinsă și bogată.

S. CONSTANTIN

de hectare. Alte 10 hectare se 
plantează acum...

Revenind la sediu, ne luăm 
drept călăuze paginile proiec
tului. Spicuim cîteva. Din mo
mentul in care toată podgoria 
va intra pe rod, în fiecare 
toamnă gospodăria colectivă 
va culege pe puțin cîte 
600.000 kg struguri de masă. 
Veniturile anuale vor depăși 
milionul. Sînt cifre oare ui
mesc și bucură. Colectiviștii 
din Tirzii le cunosc valoarea. 
Ele arată cit de scurtă poate 
fi calea dintre vorbă și faptă, 
la oamenii gospodari și CU 
inițiativă. Și — lucrul cel mai 
important — ele arată că, uf- 
mînd consecvent îndemnul 
partidului de a folosi cit mai 
rațional fiecare palmă de pă- 
mînt, gospodăria colectivă 
poate deveni mâi repede și 
mai lesne o unitate de produc
ție puternică.

C. SLAVIC

re» provalorificare a pămînturilor slab 
ductive. In același timp, ei au căutat 
să îmbunătățească din ce în ce mai 
mult calitatea podgoriei prin extin
derea culturii soiurilor de înaltă pro
ductivitate ți, în special, a celor pro
ducătoare de struguri pentru masă. 
Studierea metodelor folosite de alte 
gospodării agricole colective din apro
piere, care au o frumoasă experiență 
ia această direcție, urmărirea îndea
proape a metodelar folosite în ftatiu- 
aen <ip triaacut*-r a Iartitatalai de

cercetări hortiviticole îi ajută să-și 
atingă mai ușor țelul propus.

Dar toate astea eonstitue pentru co
lectiviștii de aici numai un început. 
Și credem că se puteau obține rezul
tate și mai bune dacă din partea con
siliului de conducere ar fi existat o 
mai mare preocupare pentru această 
acțiune. Ca să ne dăm seama de acest 
lucru c deajuns să reamintim că din 
cele 800 de hectare terenuri nisipoase 
pe care gospodăria colectivă și-a pro
pus să le cultive cu vită de vie în anii 
următori, im s-au realizat pînă acutn 
dccît 80 hectare, adică numai a zecea 
parte. Tocmai de aceea credem că este 
necesară o revedere a planului de lu
crări prevăzute pentru fiecare an..în
deplinirea ritmică a planului prin mo
bilizarea la muncă a tuturor forțelor 
din gospodăria colectivă în perioadele 
dintre campanii este o sarcină dintre 
cele mai importante care trebuie să 
stea în fața consiliului de conducere 
al gospodăriei. Este necesar ca orga
nizația U.T.M. să mobilizeze la muncă 
un rtumăr cît inai mare de tineri pen
tru ca lucrările de redare în circuitul 
agricol a acestei importante suprafețe 
de teren să fie terminate într-o pe
rioadă de timp cît mai scurtă.

Pc pășunea 
gospodăriei 

colective
â bia se lumina de ziuă. Nu 

răsărise încă soarele. Zeci 
de oamenit, tineri și 

vîrstnici, au ieșit pe dealul din 
dreapta satului Dumeni, regiu- 
nea Suceava. Munca începu cu 
spor. Tot dealul a devenit un șan
tier care se întinde pe 92 din 
cele 280 hectare de pășune ale 
gospodăriei agricole colective. 
Gospodăria colectivă din Dumerii 
este înființată de puțin timp și 
nu are încă un sector zootehnic. 
Dar pînă la sfîrșitul acestui an, 
colectiviștii vor avea în pro
prietate obștească aproape 100 
de taurine, 100 de porci, 500 da 
oi. In anii viitori, șeptelul se va 
mări mult. Pentru ca să se ob
țină producții mari de carne fi 
lapte este însă necesară o pu.-. 
ternică bază furajeră. Dealul pe 
care se află pășunea era secă
tuit. Colectiviștii au hotărît să 
readucă la viață acest pămint din 
marginea satului lor. Specialiștii 
au întocmit planurile necesare 
și, pe ziua de 1 aprilie, s-a tre
cut la fapte. Pînă în prezent, 
pe 76 hectare s-au efectuat în- 
sămînțări cu amestec de festucă, 
spargheta, sulfină, lucerna.

In plan sînt prevăzute fi lu
crări de combatere a eroziunii 
solului. Dealul este brăzdat de 
două ravene mari, adinei de 
cîte 20 de metri și care s-au 
întins pînă acum pe 6 hectare. 
Pe această suprafață se plantea
ză 6.000 de puieți de ulm, arțar, 
singer, paltin, salcîm. Alți 4.000 
de puieți din aceleași specii fo
restiere se plantează pe 4 hectare 
de rupturi care au desfigurat 
dealul. Zilnic, 36 de oameni 
plantează de zor. Utemiștii 
Pintilie Amari, Gh. Chir iac, N. 
Costin, Gh. Samson, Aurel 
Chițoc, Gh. Gemene sînt printre 
fruntași. Ei participă cu hărnicie 
la efectuarea acestei lucrări. De. 
îndată ce vor termina, oamenii 
care muncesc aici vor trece la 
executarea a șapte baraje de 
piatră, în scopul nivelării rîpc- 
lor. Efectuarea lucrărilor de 
combatere a eroziunii acestui 
deal va aduce mari avantaje 
gospodăriei colective. încă în a- 
cest an, colectiviștii vor obține 
producții duble de iarbă la hec
tar. Productivitatea pășunii va 
crește însă considerabil după ce 
va fi refăcută complet pajiștea. 
Atunci se va obține de pe fie
care hectar o producție 
15.000—20.000 kg masă verde 
calitate superioară, bogată 
unități nutritive.

de 

în

VASILE BARAC 1 Opresc

Rod înzecit eroziunea

iitoare. Par- 
liaspre nord 
lionului Bu- 
e«te „intrețe- 
de astfel de 

sie pâminturi 
intr.-;TT an ve- 

lult 1000 de lei 
« benar. Asia en odinioară 
Acu» ia CindeyU. pe coiineie 
abrupAe se Inrirâ rîâduri drep
te. efMe. de meri, peri. cirefL 
pMd. De jos, din centrul m- 
tuhn. simetria teraselor incin
tă ochiul Harnicii coiecthriști 
de aici «-au dovedit gospodari 
chihsMiU- Din inițiativa orga
nizației de partid, au pornit 
• InsuCețită acțiune pentru 
valorificarea superioară a pâ- 

Din luncă au defri
șat lrireii de pomi bătrim. 
care au produceau cine știe 
ce. Au semănat in locul lor 
anul trecut griu pe W de 
hectare. Recolta ? Peste UOO 
kg boabe la hectar. în primă
vara si In toamna anului tre
cut zile în gir. ei au lucrat pe 
dealuri, au defrișat mărăcinii 
$i au amenajat terase. $i ast
fel 00 de hectare de livadă 
săracă din luncă au foc: „mu
tate* pe dealurile odinioară 
sterpe. Un calcul sumar arată 
că peste 2-3 ani un hectar din 
acest teren va aduce clștiguri 
de 10.000 lei. De 18 ori mai 
mult ca înainte. In primăvara 
aceasta încă 30 de hectare 
s-au adăugat tinerei livezi.

O livadă pe 30 de hectare 
au plantat in primăvara a- 
ceasta și colectiviștii din Li
pi a, jn afară de 16 hectare 
plantate cu viță nobilă.

De asemenea, la gospodări
ile colective din comunele Va
lea Res. Scorțoasa. Mor.teoru. 
Niculești, Pleșcoi și altele s-au 
plantat cu pomi tot acum. în 
primăvară, importante supra
fețe de teren pe dealurile ero
date.

Dar în raion, mai sînt tere
nuri care printr-o folosire ra
țională pot produce mai mult. 
Gospodăria colectivă din Să- 
poca avea în terenul de șes a- 
proape 150 hectare cu viță 
hibridă răspîndită pe mici pe
tece, care dădea producție 
mică și de calitate inferioară. 
La îndemnul organizației de 
partid, colectiviștii au hotărît 
să redea aceste pămintufi 
culturii cerealelor și îndeo
sebi griului și porumbului

Pentru câ e mai bine, bună
oară. să obții 2000 kg grîu la 
hectar decît 700-900 de kg de... 
aguridă. Și au intrat cu caz
malele în vii. Au participat și 
tinerii și vîrstnicii și în pri
măvara aceasta au defrișat 120 
de hectare cu viță hibridă. La 
Cemătești, Cărpiniște și în 
alte gospodării colective din 
raion s-au defrișat, de aseme
nea. vii hibride din șes, mă- 
rindu-se cu peste 300 de hec
tare -
„Nici pilcurile izolate de sal- 
cimi. sau mărăcini, nici dru
murile de prisos n-au ce căuta 
in inima cîmpiei". Așa și-au 
spus colectiviștii din Brădea-

suprafețele cerealiere.

nu, Maxenu și din alte co
mune. Au trecut la desființa
rea lor și, astfel, griul și po
rumbul — culturi de bază în 
raion — au mai ciștigat 210 
hectare în primăvara aceasta.

Pe dealuri, merii, perii, pier
sicii. cireșii, vișinii, vor face 
înfloritoare, rodnice pămîntu
rile sterpe. Colectiviștii din 
raionul Buzău au înțeles im
portanța economică deosebită 
a acestei indicații cuprinse în 
Raportul prezentat de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la recenta sesiune extraordi
nară a Marii Adunări Na
ționale,

NICOLAE BARBU

solului
Am sosit în comuna Tătărășfi, 

raionul Giurgiu, odată cu 
ivirea zorilor. Pe ulița prin

cipală am văzut un grup numeros 
de colectiviști de la G.A.C. „Via
ță Nouă“ sprinteni și voioși pur- 
iînd în mîirii sape, hîtlefe și 16- 
pefi.

l-am insofit pe dealul Dăii unde 
trebuiau să lucreze la ferasarea 
terenurilor erodate, l-am numărat. 
Erau peste 100. Organizați pe e- 
chipe, tineri și vîrstnici au pornit 
să schimbe înfățișarea loturilor să 
stăvilească eroziunea pentru ca 
pămîntu! să rodească. Toți lucrau 
de zor. Către ora prînzului se pu
teau vedea primele rezultate.

Pe maj bine de 1 fra, ei au e- 
fectuat terase în pantă.

Tînărul colectivist Petre Paten- 
iaru, jîrni spune :

— în cîteva zile am efectuat te
rase pe 28 ha. Dacă finem conf 
că avem de terasaf Jn aceăsfă pe
rioadă 36 de ha, înseamnă că hu 
peste multe zile vom termina în 
întregime lucrările.

Tovarășul Vintilă Radu, pre
ședintele gospodăriei colectivă, 
mi-a povestit că pînă în 1$65, 
gospodăria colectivă va mai avea 
încă 500 hectare datorita lucră
rilor de terasare ce S6 vor exe
cuta pînă atunci.

Din această suprafață, 300 de ha 
vor |fi plantate 
soiuri cu mare

cu vifă de vie de 
productivitate.

PAUL ISAR
profesor

400 milioane
lei venituri

ln ultimii ani, 
nea Galați, ca de altfel în întreaga țară, s-a 
desfășurat în gospodăriile colective o acțiune 
largă pentru punerea în circuitul agricol a 
dealurilor erodate. Lucrările principale exe
cutate aici sînt terasele continue pe care se 
plantează viță de vie.

iii raionul Bujor din regiu- numără prin-

• Din 1959 și pînă la sfîrșitul anului 1961 
au fost terasate circa 2,000 hectare teren pe 
care s-a plantat viță de vie.

• In anul acesta, numai pînă în luna apri
lie, colectiviștii din raion au executat terase 
continue pe mai mult de 200 de hectare.

• In această acțiune, colectiviștii din co-

muna Tudor Vladimirescu se
tre fruntași. Ei au terasat pînă acum și au 
plantat cu viță 70 hectare teren. Cu realizări 
asemănătoare se pot mîndri și gospodăriile 
colective din Băleni, Smulți, Băneasa etc.

® Este prevăzut ca pînă în anul 1975, în 
raion să fie executate terasări pe 30.000 hec
tare pe dealurile erodate. Pe aceste terase se 
va planta numai viță de vie care aduce, în 
medie, im venit anual de peste 14.000—15.000 
lei la hectar, față de 500—600 lei cît venit 
aducea un hectar de pe dealurile neproduc
tive. In felul acesta, cele 30.000 de 
odinioară terenuri sterpe, vor aduce 
viștilor din raion un venit anual de 
mativ 400.000.000 lei.

hectare, 
colecti- 
aproxi-



Spirit creator
elaborarea proiectelor

de diplomă
tudenții facultății 
noastre care acum 
se află în preajma 
examenului de stat 
vor lucra curînd 
în uzine și fa
brici, vor lupta și 
ei pentru 

ducerea tehnicii noi în 
ramurile economiei și 
carea în practică, pe 
mai largă, a cuceririlor 
ței moderne.

întregul proces de învăță- 
mînt, practica efectuată de 
studenți în marile uzine, acti
vitatea depusă în cadrul 
cercurilor științifice le-au pri
lejuit studenților o rodnică 
întîlnire cu producția. Ei au 
înțeles ce înseamnă lupta 
pentru o producție sporită și 
de mai 
țeles ce 
deplinit 
ingineri.

Uzina va pune in fața viito
rilor ingineri mecanici pro
bleme care se cer rezolvate cu 
competență. De aceea, exame-

—e— —

intro- 
toate 
apli- 

scară 
știin-

bună calitate, au 
rol vor avea de 
atunci cind vor

în- 
ln- 

/»

Un bun ajutor 
în munca 

noastră
(Urmare din pag l-a)

deră, pentru reducerea prețului 
coif.

Desigur că posturile utemiste 
ide control trebuie să ajute și pe 
viilor la rezolvarea în bune con
diții a sarcinilor fabricii noa
stre. La noi există în continuare 
problema îmbunătătkii calității 
produselor, a întăririi răspunderii 
fiecărui fînăr față de realizarea 
unor înalți indici calitativi. In a- 
ceasfă privință, toate posturile 
utemiste de control din fabrică 
au un larg cîmp de acțiune. Ac
tivitate și mai intensă, și mai 
competentă trebuie să desfășoare 
postul din sala de croit. Colec
tivul lui a desfășurat o activitate 
vie, pe linia economisirii mate
riei prime. Dar aceasta nu e 
totul. Sectorul de croit alimentea
ză toate celelalte sectoare ale 
fabricii a căror activitate depinde 
în buna măsură de calitatea 
croielii, de ritmicitate etc. Aici 
accentul trebuie pus oe îmbur*.â- 
tățirea calității deoarece se în- 
tîmplă uneori, prin întoarcerea 

să se 
procesul de

Prof univ. 
Stoicescu Lazăr

decan al Facultății de mecani
că a Institutului politehnic- 

Bucureștl.

pus pe imc 
deoarece se 
prin irite 

lucrului pentru remedieri, 
creeze strangulări în 
producție.

Un alt obiectiv 
utemiste de control 
tie îngrijirea utilajului, 
bunului obștesc și ordinea 
locul de muncă. Trebuie spus că 
mai sînt unele locuri de muncă, 
unde se defectează prea des 
mașinile din cauza ungerii lor 
defectuoase de către unii tineri.

Secțiile noastre, sectoarele și 
întreprinderea în întregul ei tre
buie să devină, de asemenea, 
pe zi ce frece tot mai frumoasă, 
mai îngrijită, iar procesul muncii 
să se desfășoare în condiții 
cît mai optime. O mare atenție 
în acest sens trebuie să dea 
postul ufemist de control de la 
sectorul I deoarece aici mai sînt 
încă rezerve în organizarea mai 
temeinică a locului de muncă, 
în păstrarea curățeniei și a or
dinai.

In fabrică sînt, de asemenea, li
nele posturi care-și limitează acti
vitatea numai la o serie de arti
cole la gazeta de perete. Trebuie 
ca să-și organizeze altfel munca, 
să organizeze raiduri pe la diver
se locuri de muncă, să facă mai 
multe propuneri șefilor de sec
toare, conducătorilor administra
tivi pentru înlăturarea anumitor 
deficiențe.

La rezolvarea sarcinilor impor
tante ale fabricii noastre sînt 
chemate să contribuie și posturile 
utemiste de control prin toate 
formele și metodele lor de mun
că. Aceasta este o dovadă în 
plus că noi apreciem activitatea 
lor, că ne bizuim pe rolul pozitiv 
care-l pot avea în buna desfă
șurare a procesului de producție.

al posturilor 
trebuie să 

păstrarea 
la

nul de stat, așa cum este or
ganizat la facultatea noastră, 
permite candidaților nu nu
mai să-și dovedească pregăti
rea dobîndită la fiecare disci
plina, ci și orientarea de an
samblu, formația profesională 
ca ingineri. Aceasta reiese mai 
ales din proiectul de diplomă 
realizat de student, 
care certifică 
profesională 
ce primește 
producție.

Orientarea 
telor de diplomă spre cele mai 
actuale probleme se oglindește 
în numărul mare de lucrări 
legate de necesitățile produc
ției, prevăzute pentru a fi sus- 
ținute în sesiunea din acest an.

Studenții din anii mari au 
posibilitatea să efectueze nu
meroase experiențe și lucrări 
practice de laborator în dife
rite întreprinderi bucureștene. 
în felul acesta, ei pot să cu
noască direct unele din proce
deele avansate de producție. 
Referatele de laborator întoc
mite in asemenea condiții au 
o valoare mult mai mare, fi
ind legate direct de procesele 
industriale modeme. Această 
inițiativă răspunde tuturor ce
rințelor de ordin didactic și 
educativ privind participarea 
studenților la activități con
crete in sprijinul procesului 
de producție.

în lumina aceluiași obiectiv 
sînt realizate și proiectele de 
diplomă. Mai mult de jumă
tate din candidații la exame
nul de stat au luat pentru lu
crările lor teme din producție. 
Combina de cereale pentru re
giunile de deal, semănătoarea 
pneumatică, combina de re
coltat floarea-soarelui. moto
rul cu patru cilindri de 140-170 
h.p. sînt numai cîteva din pro
iectele ce-și vor găsi aplicare 
în producție.

Cadrele didactice din facul
tate i-au îndrumat candi
dați să nu se men i în li- 
m-*ele condițUlar de producție 
existente. Prin proiectele ce le 
iniocmes'. ei ou fost îndemnați 
să contribuie la construirea și 
aplicarea pe scară largă a ma
șinilor automate de înaltă pro
ductivitate, la promovarea pro
ceselor

lucrare 
maturitatea 

a specialistului 
repartizarea in

tematicii proiec-

tehnologice moderne,

MENȚIUNI

Postul de corespondenți volun
tari de la mina Pescăreasa •— re
giunea Argeș •, Postul de cores
pondenți voluntari de la Uzina de 
mașini electrice-București ; Postul 
de corespondenți voluntari de la 
Uzinele de superfosfați și acid sul- 
furic-Năvodari; Filip Stelian — 
strungar — Combinatul siderurgic 
Hunedoara; Victor Vasiliu — co
lectivist — comuna Deleni, raio
nul Vaslui; Paul Isar — profesor— 
Școala de 8 ani nr. 9 Giurgiu ; 
Porumboiu Veronel — tehnician 
agronom — comuna Balta Doam
nei, raionul Ploiești ; Roșu Sava
— elev r— Școala medie „Unirea" 
Focșani; Măciucă Aneta — colec
tivistă — comuna General Scări- 
șoreanu, raionul Negru Vodă ; 
Stavăr Teodor — mecanic C.I.A., 
Roznov-Săvinești ; Luca Mihai — 
colectivist -— comuna Bivolari, 
raionul Iași; Aristică Brînzan — 
student — Institutul politehnic 
București; Trifu Ionel — profe
sor — comuna Smîrdioasa, raionul 
Zimnicea; Crișan Tudorel — co
lectivist t— comuna Răpsig, raio
nul Gurahonț ; lana Mihai — tîm- 
plâr — Fabrica de mobilă-Turnu 
Măgurele; Mircea Știrbu. — pro
fesor — comuna Perișoru, raionul 
Fetești; Ion Barac — colectivist
— comuna Independenta, raionul 
Galați; Stoica Corneliu — stu
dent — Institutul pedagogic de 3 
ani Galati ; Frîncu Constantin — 
colectivist — comuna Făcăeni, ra
ionul Fetești ; Onea Ion — opera
tor chimist — Săvinești ; Voinea 
Stan — colectivist — comuna Gri- 
vița, raionul Slobozia ; Astaie A- 
driana — elevă — Școala medie 
Gura Humorului ; Buică Ion — po- 
micultor — comuna Roiești, raio
nul Horezu ; Florin Țaga — ajus- 
tor — Fabrica de rulmenți, Bîr- 
lad; Toader loan — economist — 
D.R.N.C., Brăila ; Constantin Bâr- 
băCaru — comuna Darabani — Su
ceava f Pop Traian — student — 
Universitatea Babeș-Bolyai-Cluj ; 
Marcel Scorțaru — maistru — Fa
brica de țevi, Roman; Moldovea
nul Ion — mecanic — Schela Gura 
Ocniței-Tîrgoviște; loan Coțoi —

să desfășoare o activitate crea
toare.

La aplicarea acestor indica
ții, un mare rol il au condu
cătorii de proiecte, cadrele di
dactice care-i îndrumează pe 
candidați în tot timpul rezol
vării temelor.

In mare măsură, proiectele 
de diplomă ce vor fi prezen
tate în sesiunea din iulie a 
examenului de stat răspund 
acestor indicații, lată numai 
cît ev a exemple. Candidatul 
Cărunta Petre a proiectat mo
torul de tractor viticol de 30 
h.p. (conducător științific, prof. 
Aramia Constantin). Candida- 
ții Baboșilă Mircea și Libros 
Anton (conducător științific, 
lector Segărceanu Marcel) au 
proiectat împreună un grup 
de mașini pentru recoltarea 
cerealelor în trei faze: sece- 
rarea, curățirea și sortarea. 
La întocmirea proiectului, cei 
doi candidați au folosit
vast material bibliografic in 
limba rusă.

în elaborarea proiectelor 
de diplomă, candidații acordă, 
de asemenea, o importanță 
deosebită și aspectelor econo
mice ale temei respective. 
Candidatul Lustgasten George, 
de pilda, cercetează problema 
trecerii motoarelor termice de 
tipul celor fabricate la Uzi
nele „Timpuri Noi- la func
ționarea cu păcură. Proiectul 
— al cărui conducător știin
țific este conf. Bărănescu 
George — propune soluții teh
nice privite prin prisma ren
tabilității lor economice, in 
sensul reducerii prețului de 
cos:, precum și al valorifică
rii superioare a resurselor de 
energie.

în felul acesta, formularea 
temelor de proiect, pe baza 
nevoilor producției, documen
tarea candidatului în uzină sau 
pe șantier și realizarea pro
iectului urmăresc o contribu
ție creatoare la realizarea pro
blemelor tehnico-științifice ale 
uzinei sau șantierului respec
tiv. Pentru comisia de exami
nare, astfel de proiecte vor 
constitui garanția că tînăryl 
absolvent va putea îndeplini 
și in producție sarcini simi
lare.

în aceste zile, absolvenții lu
crează cu asiduitate 
Urarea proiectelor 
plomă. 5

Examenul de stat 
finală a studenției — va da 
posibilitatea unei analize te
meinice a pregătirii teoretice și 
practice a absolvenților care 
vor intra în producție în a- 
cest an.

un TELEGRAMA

Pe scurt
de 

Ca-

Ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Populare Romîne 

General de armată 
LEONTIN SĂLĂJAN

O imagine din cheile Turzii.
Foto : AGERPRES

Cursa Păcii
Select onata R. P. R

înv ngătoare în etapa a 6-a

(Urmare din pag. J-a)

șit pe calea făuririi vieții noi, 
socialiste.

Victoria repurtată acum 17 
ani asupra Germaniei hitle
riste constituie unul din cele 
mai însemnate evenimente 
din istoria universală.

în bătălii de o amploare ne- 
maiîntîlnită în întreaga isto
rie a războaielor, dînd lo
vituri de moarte hoardelor 
hitleriste, Armata Sovietică a 
fost principalul făuritor al 
victoriei împotriva Germaniei 
hitleriste. De asemenea, Ar
mata Sovietică a dat lovitura 
hotărîtoare Japoniei, militaris
te, înfringînd forțele princi
pale ale acesteia.

In timpul Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei a ieșit 
cu tărie în evidență inepuiza
bila forță a Armatei Sovietice, 
invincibilitatea sa, ai cărei 
izvor constă în superioritatea 
orînduirii de stat sovietice, în 
unitatea de monolit a între
gului popor, în superioritatea 
științei militare socialiste asu
pra celei burgheze, în condu
cerea înțeleaptă a partidului 
comunist — inspiratorul și or
ganizatorul tuturor victoriilor 
popoarelor Uniunii Sovietice.

Victoria Armatei Sovietice 
în cel de-al doilea război 
mondial a dat o lovitură 
de moarte încercărilor im
perialismului și ale forței 
sale de șoc — fascismul — 
de a împiedica, prin război, 
mersul dezvoltării istorice.

Principalul rezultat al dez
voltării societății în epoca

noastra îl constituie formarea 
sistemului mondial socialist. 
Marele popor sovietic, sub con
ducerea înțeleaptă ă P.C.U.S. 
obține succese istorice în lupta 
pentru traducerea în .viață a 
programului construcției des
fășurate a comunismului ela
borat de Congresul al XXII- 
lea al partidului. Celelalte țări 
socialiste frățești construiesc 
cu succes socialismul, iar unele 
dintre ele, între care și țara 
noastră, au trecut la desăvîr- 
șirea construirii societății so
cialiste.

în epoca noastră, superiori
tatea în raportul .de forțe (este 
de partea socialismului, care 
devine factorul hotărîtor al 
dezvoltării istorice. Niciodată 
încă forțele sociale ,care se 
opun imperialismului și răz
boiului n-au fost atît de mari 
și .de puternice ca astăzi.

în ciuda învățămintelor is
toriei și realităților contempo
rane, puterile imperialiste din 
N.A.T.O. întețesc cursa înar
mărilor, iar S.U.A. au reluat 
experiențele cu arma nucleară 
în atmosferă. Aceasta cere din 
partea popoarelor ascuțirea vi-

gilențeî, intensificarea luptei 
pentru «zădărnicirea uneltirilor 
imperialiste. Așa cum arăta 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la recenta sesiune ex
traordinară a Marii Adunări 
Naționale : „Statele socialiste 
nu amenință pe nimeni; dar 
ele se îngrijesc permanent de 
asigurarea capacității lor de 
apărare și posedă tot ce este 
necesar pentru a da o ripostă 
zdrobitoare oricărui agresor".

Poporul nostru sărbătorește 
ziua proclamării independen
ței de stat a Romîniei și Ziua 
Victoriei asupra fascismului 
german sub semnul unui mă
reț eveniment istoric care a 
avut loc în viața țării noastre, 
terminarea colectivizării agri
culturii. In Republica Popu
lară Romînă socialismul a în
vins definitiv la orașe și sate.

Mîndru de succesele sale, 
încrezător în viitor, poporul 
nostru își consacră toate for
țele sale creatoare luptei pen
tru înflorirea patriei sor 
cialiste, pentru triumful deplin 
al păcii și prieteniei popoare
lor din întreaga lume.

Ministrului Apărării al U.R.S.S.,
Mareșal al Uniunii Sovietice,

RODION IAKOVLEVICI MALINOVSKJ
Moscova

în numele militarilor Forțelor Armate ale Republicii 
Populare Romîne, transmit ostașilor glorioasei armate sovie
tice și dumneavoastră personal — stimate tovarășe ministru — 
cele .mai călduroase felicitări cu prilejul celei de-a 17-a aniver- . 
sări a victoriei asupra Germaniei hitleriste.

Condus cu fermitate de Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, poporul sovietic și armata sa eliberatoare au avut 
rolul hotărîtor în zdrobirea celui mai mare dușman al omenirii 
și păcii — fascismul german.

Militarii armatei noastre populare acordă o înaltă pre
țuire frăției de arme romîno-sovietice închegată pe cîmpul de 
luptă împotriva cotropitorilor fasciști și bazată pe comunitatea 
de interese și scopuri ce unesc popoarele noastre în lupta pen
tru socialism și comunism, pentru apărarea păcii.

la defini- 
de di-

— etapa

Selecționata R. P. Romîne, pe 
echipe și francezul Christian Pail- 
lier, Ja individual, au ieșit învin
gători în cea de-a 6-a etapă a 
„Cursei Păcii", desfășurată mărfi 
pe ruta Karlovy Vary—Praga (172 
km). Succesul cicliștilor romîni a 
fost completat cu un frumos loc 
doi ocupat de Constantin Dumi
trescu, unul din animatorii etapei 
de ieri. In revenire de formă după 
gripa suferită în primele etape, 
Ion Cosma a reușit să sosească 
pe locul 7 în timp ce Moiceanu, 
Radulescu și Ziegler erau și 
prezenfi în primul pluton.

Startul de la Karlovy Vary 
dat pe o ploaie torențială. La km

ei

s-a

La Biblioteca centrală de Stat din Capitala s-a deschis de cu rînd o nouă secție, secția de 
împrumut dotată Cu 11.000 de volume. Foto: AGERPRES

15 (evadează din pluton 10 aler
gători printre care Kapitonov, Ce- 
repovici, Juszko, Fornalczyk. Du- 
cînd o trenă toarte rapidă grupul 
fugarilor se distanțează tot mai 
mult. La km 107 plutonul în cate 
se afla olandezul Nijdam trece cu 
o întîrziere de 4 minute. In acest 
moment Cerepovici era din nou 
lider al clasamentului^, Dar ploaia ■ 
încetează și ’plutonul- dbi so-iăș^ 
terne pe fugă, astfel că, la km 
150 cei din față cîht ajunși. Vreo 
5 km se pedalează liniștit apoi 
deodată cu un demaraj extraordi
nar, Constantin Dumitrescu se des
prinde singur de pluton. Numai 
francezul , Paillier reușește să-i 
prindă roata. Cei doi cicliști își 
creează în 3 km un avans de peste 
30 de secunde. înainte de intra
rea în Praga începe să plouă din 
nou. Pe străzile lunecoașe. Dumi-, 
trescu derapează, și , francezul 
Paillier se duce singur cîșfigînd 
etapa. Dumitrescu sosește al doi
lea pe Stadionul Spartak Sokolovo 
urmat la diferență de 8 secunde de 
restul alergătorilor.

Clasamentul etapei pe echipe : 
1. R. f>. Romînă 12h44'03'f; 2. 
U.R.S.S. I2h44'45”; 
12h 45'01".

Astăzi se desfășoară 
7-a, Praga—Brno (220

Campionatul categoriei A 
fotbal continuă duminică. în 
pitală, pe stadionul „23 August", 
se vor disputa în cuplaj meciurile 
Steaua—Minerul Lupeni și «Rapid—•. 
Dinamo Pitești. Iată întîlnirile din 
țară : Jiul—Dinamo București ; 
U. T. Arad—Progresul București; 
Steagul roșu Brașov—Dinamo 
Bacău ; Metalul Tîrgoviște-—Ști
ința Cluj ; Știința Timisoara— 
Petrolul Ploiești.

★

Rugbiștii romîni își continuă 
pregătirile în vederea viitoarelor 
Intîlniri internaliontde. După cum 
se știe, între 23 și 
loc în R. P. Poloni,., ded de^a 4-a1 
ediție a competiției „Cupa Păcii". 
Echipa țării noastre a clștigat de 
trei ori această importantă com
petiție internațională. In cadrul 
noii ediții, reprezentativa romînă 
va întîlni la 23 mai echipa R. S. 
Cehoslovace, la 25 mai echipa R.D. 
Germane și la 27 mai echipa R.P. 
Polone. La 10 iunie, echipa R.P. 
Romîne va juca la București 
meci amical cu- echipa Italiei.

Lotul rugbiștiior noștri cuprinde 
printre alții pe Al. Pencil^ nV. Mor, 
zaru, Al. Demian, i. Sava, Al. 
Teofilovici, R. Chiriac, M. Vusek, 
P. lordăchescu și N. Căpușan. In 
zilele următoare selecționabilii vor 
susține Intîlniri de verificare și 
antrenament cu echipele 
Progresul și o selecționată 
talei. Antrenorii echipei 
sînt N. Pădureanu și P.
nescu. »

un

It UJ , L.
3. Franța

(Agerpres)

Rapid, 
a Capi- 

R.P.R. 
Cosmă-

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE
Omul amfibie: Patria,

București, Gh. Doja, G. Coș- 
buc ; Apartamentul : Repu
blica, E. Pavel, 1 Mai, 23 Au
gust; Cine-i de vină?: Maghe- 
ru, I. C. Frimu, Libertății; Mai 
tare ca uraganul: V. Alecsan- 
dri, Lumina, Floreasca; Al II- 
lea Festival internațional mu
zical „George Enescu“ — La 
granița a două oceane: Maxim 
Gorki ; Post-restant: Central, 
Miorița, Arta, Drumul Serii; 
Principiul suprem : Victoria ; 
Perle negre : Timpuri Noi; 
Program special pentru copii 
(dimineața) Strada Preriilor 
(după amiază) : 13 Septem
brie ; După doi iepuri: Tine-

retului, 8 Martie ; Intre două 
iubiri : înfrățirea între po
poare, Alex. Sahia ; Cer se
nin : Cultural; In noaptea de 
ajun: Alex. Popov ; Departe 
de patrie : Gri vița ; Artistul: 
C-tin David, Flacăra ; Arme 
și porumbei : T. Vladimirescu, 
B. Delavrancea ; înotătorii: 
Moșilor, Olga Bancic; Ceta
tea Hurramzamin : Popular ; 
Ultima repriză : Done a Simo, 
Volga, N. BălcescU ; Bătălie 
în marș : 16 Februarie ; Cinci 
zile și cinci nopți : M. Emi- 
nescu ; Rosita : I. Pintilie ; 
Sentința : 8 Mai; Expresul
de seară: Luceafărul. V. 
Roaită.

Bucurie
și recunoștință

(Urmare din pag l-a) 3.000 kg. grîu la hectar, 3.500 
kg. porumb boabe la hectar, 
30.000 kg. sfeclă de zahăr la

Rezultatele concursului 
organizat de „Scînteia tineretului" în cinstea aniversării 
a 40 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist 

„Zilei tineretului"
electrician — I.R.E. Bacău; Chi- 
miuc Emilian — elev —■ Școala 
pedagogică Shighet; Popescu Ma
ria — colectivistă — comuna Mi
roși, raionul Costești; Sălcoianu 
Eugen — tehnician — Fabrica Vi- 
trometan Mediaș; Istrate Stelian
— colectivist — comuna Bără- 
ganu, raionul Slobozia ; Rusu loan
— colectivist — comuna Ion Roa
tă, raionul Urziceni ; Călin 
Năstase — lăcătuș — Combina
tul Metalurgic — Reșița ; Gă- 
vruș Cornel —■ student — Insti
tutul politehnic, Galați; Mihail 
Petre — colectivist — comuna 
Dobra, raionul Tîrgoviște; Bozu 
Gheorghe — impiegat de mișcare 
— Combinatul metalurgic Re
șița ; Doman Iosif — electrician — 
I. F. Cislău ; Eti Călrună — 
elevă — Școala profesională Spă- 
tărei, raionul Alexandria ; Lupu 
Gheorghe — colectivist — comuna 
Ciumulești, raionul Fălticeni Cos
te! Dumitru — montor — Depoul 
C.F.R.-Brașov; Manolache Stan
— colectivist — comuna Jijila, ra
ionul Măcin; Popescu Anton — 
sudor — U.M.M.A. Bocșa ; Soare 
St. Constantin colectivist — 
comuna Lăceni, raionul Alexan
dria ; Ion Nicolae — colectivist
— comuna Mihail Kogălniceanu, 
raionul Medgidia; Pletca Victor 
— Comuna Stoenești, raionul Ho
rezu ; Pândele Nicolae — colec
tivist — comuna Coșereni, raionul 
Urziceni ; Meza Livius — centrul 
școlar profesional tehnic și teh
nic de maiștri Timișoara ; Tache 
VasilaChe — colectivist — comu
na Cîndești — raionul Buhuși ; 
Crețu Victor Răducanu — secre
tarul organizației U.T.M. Școala

din Romînia si a
funcționar — Chișineu Criș-Crișa- 
na ; Crac Iosif — electrician — 
Termocentrala Paroșeni ; Oprișan 
Vasile — colectivist — comuna 
Rînceni, raionul Huși; Ciobanu 
Alexandru — lăcătuș —Baia Sprie; 
Mlhai Chiriac — strungar — Fa
brica de postav, Buhuși; Daraban 
Abel — tehnician agronom — co
muna Gîrdani, raionul Cehu Sil- 
vaniei; loan Săftulescu — elec
trician — I.C.M. nr. 2 București ; 
Colectivul cercului de foto de la 
Casa de cultură a tineretului „30 
Decembrie"-Buctirești ; MircCa fo
ca — student <■— Universitatea Ba- 
beș-Bolyai-Cluj.

★
Următorilor participanți la con

curs li s-a acordat cite un abo
nament pe 6 luni la ziarul „Scîn- 
teia tineretului” :

Abrudean Petru — colectivist 
— comuna Răpsig, raionul Gura
honț; Vîlvoi Andrei — lăcătuș — 
Uzinele de utilaj chimic și petro
lier nr. 2 Ploiești ; Ana Fluș — 
colectivistă — comuna Sînnicolau 
Mare ; Țuțuianu Costică •— trac
torist — S.M.T. Adjud; Șerbărtoiu 
Elena — comuna Rîureni, raionul 
Rm. Vîlcea ; Lungu Marin — teh
nician pomicol — comuna Leleas- 
ca, raionul Vedea-Argeș ; Cernat 
Fănică — mecanizator S.M.T. 
Zorleni, raionul Bîrlad; Bejenăru 
Vlad — colectivist — satul Ionă- 
șeni, comuxia Trușești, raionul Bo
toșani; Miu Cornel — tehnician 
zootehnist — comuna Gighera- 
Nedeia, raionul Segarcea ; Mihăi- 
lescu Grigore — tehnician — 
G.A.S. Mărculești, raionul Slobo
zia; Vlădușel Ion — colectivist — 
comuna Tîrgușor Mireasa, raionul

Medgidia; Casărece Ana — co
lectivistă — comuna Rasova, raio
nul Medgidia; Dumitru Stelian — 
colectivist — comuna Bolintinu 
din Vale, raionul Titu; Iriza Ion
— elev — Școala profesională de 
ucenici „Republica" București; 
Suman Constantin — mecanic — 
Rafinăria nr. 10 Onești; Bute Con
stantin — mecanic — Combinatul 
de cauciuc sintetic Onești; Cris- 
tea Ion — colectivist — comuna 
Chiroiu, raionul Urziceni; Iovu 
Tripon — student — Institutul de 
medicină Timișoara ; Bîrliba Dan
— elev — liceul mixt Roman ; 
Nilă Gheorghe — turnător — co
muna Ștefești, raionul Teleajen ; 
Munteanu Aurel — constructor — 
str. Traian nr 87 Cluj; Mirea Ion
— tehnician—Atelierele de reparat 
material rulant Ploiești ; Cercela- 
ru Ion — colectivist — comuna 
Ionești, raionul Filiași; Voloseniuc 
Gheorghe — elev — Centrul șco
lar agricol nr. 1 Roman; Tigliș 
Păuna — colectivistă •— comuna 
Dobrotești, raionul Roșiorii de 
Vede; Drăgan Ștefan — colectivist
— comuna Fsata, raionul Turda ; 
Emil Dumitraș — factor poștal — 
comuna Gîrdani, raionul Cehu 
Silvaniei; Ardeleanu Vasile — co
lectivist — comuna Gîrdani, raio
nul Cehu Silvaniei ; Dumitrașcu 
Mihai — tractorist — S.M.T. Do- 
robanțu, raionul Medgidia; Băduță 
Constantin — cantaragiu — Pe- 
trila; Ștefan C. Ion — student — 
Institutul pedagogic de 3 ani, 
București ; Fieraru Petre — colec
tivist — comuna Drăgănești-Olt 
Argeș; Ungureanu Gheorghe — 
student — Institutul pedagogic de 
3 ani București; Arhire loan —

medie Hîrșova Chiras Ion — ti
pograf, str. Aurel Vlaicu nr. 15, 
Petroșeni; loan Petruț—colectivist
— comuna Dumbrăvița de Codru, 
raionul Beiuș — Crișana ; Hrîncu 
Mihai — lăcătuș — Uzinele 
vagoane, Arad ; Culea Teodor 
mecanizator — S.M.T. Rosetti, 
ionul Călărași ; Zagoni Jeno 
colectivist — comuna Zăbala, __ 
ionul Tg. Secuiesc ; Galiu Isaică
— colectivist — comuna Ciobanu, 
raionul Hîrșova ; Garoafă Marin
— colectivist •— comuna Atîrnați, 
raionul Alexandria ; lonescu Tra
ian — student — Institutul peda
gogic de 3 ani — Timișoara ; 
Abostănoaie Ion — învățător — 
școala de 7 ani din. Călugăreni, 
raionul Săveni ; Ispâșoiu Vasile
— colectivist — comuna Tutana, 
raionul Curtea de Argeș ; Deliu 
Florea colectivist — comuna 
Cacomeanca, raionul Călărași ; 
Si tar iu Vasile — strungar — Uzi
na „Magheru"-Topleț, raionul Or
șova ; Ștefan Culda — student
— Institutul politehnic Brașov ; 
Cotîrlă Fulviu — tehnician agro
nom — comuna Chiochiș, raionul 
Gherla ; Marinescu Vasile teh
nician — C. S. Hunedoara ; Fă- 
nifă Petre —• lăcătuș — Uzinele 
mecanice — Timișoara ;. Năstăses- 
cu Gheorghe funcționar — Șan
tierul 2 Sodă, Combinatul chimic 
Borzești ; Radu Gligor — construc
tor — șantierul de construcții nr. 
3 Cîmpia Turzii ; Slrbu
— mecanizator — G.A.S.
banțu, raionul Medgidia ; __
Olteanu — mecanic —- Schela Bă- 
beni, raionul Rm. Vîlcea Grădi- 
naru Constantin — comuna Ma- 
noleasa-Volovăț, raionul Săveni»

de
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ra-
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Troiin Sofia — colectivistă — co
muna Răucești, raionul Tg. Neamț; 
Medoia Ion — student — Insti
tutul agronomic — Timișoara ; 
Găman Dumitru — elev — comu
na Dochia, raionul Piatra Neamț ; 
Ilie Mocanu — secretarul comi
tetului U.T.M. de la Fabrica de 
încălțăminte Rm. Vîlcea ; Pinti- 
lie Virginica —- laborantă — Fa
brica de postav Buhuși; Bogluț 
Nicolae — tehnician agronom — 
comuna Ucuriș, raionul Salonta ; 
Ivănescu Ion — ing. zootehnist — 
comuna Valea Mare, raionul Gă- 
ești : Bari Elena — colectivistă
— comuna Țibănești - Jigăriu, 
raionuL Negrești ; Popa Gheorghe
— elev Școala medie Vaslui; 
Gheorghe Cioranu — student — 
Universitatea „C. I. Parhon" Bucu
rești ; Coadă Alexandru — lăcă- 
tuș-mecanic —«• întreprinderea „I. 
C. Frimu" Brăila ; Felea Dumitru
— tehnician naval — Portul Mol
dova Veche, regiunea Banat; Mor
man Corneliu — tehnician — Uzi
nele Semănătoarea București ; 
Luca Ion—montor—Uzinele de va
goane Arad; Iosif Barbu—comuna 
Rîmeț, raionul Aiud; Iordache Mi
hail — tehnician — Săvinești• Guțu 
Octavian — Iaminorist — Fabrica 
de țevi. Roman • Ivanciu Ion — 
muncitor — Fabrica de ciment, 
Medgidia; Marina Nicolae — 
elevă comuna Făgețel, raionul 
Vedea-Argeș • Viorel Popescu — 
asistent medical — Cîmpulung 
Muscel ; Pavel Florian — tîmplar
— str. Griviței nr. 100 — Arad ; 
Poliacov Dumitru — tablonist — 
Rafinăria Brazi — Ploiești; Popa 
Constantin — elev — Școala pro
fesională de construcții — Iași ; 
Râiner Mihai •— operator — Uzi
na de anvelope — „Danubiana" 
București ; Sandu Dumitru — su
dor — Uzinele 23 August, Bucu
rești ; Ungureanu Teodor — învă
țător — comuna Cordăreni, raio
nul Dorohoi ; Breben Petru — me
canic — Termocentrala Paroșeni ; 
Palie Teodor — elev — Școala

. medie Focșani:; Siroca Nicolae 
profesor — comuna Slava Cer- , 
cheză, raionul Istria ; Ion Bărăi- ■ 
taru — colectivist ~ comuna Ca- ' 
comeanca — raionul Călărași. ’

lorificăm mai bine resursele
d-|jfari.țiispunem, să învățam ,, hectar,'; 25.000 kg. cartofi la 
ți’să ^licăm regulile agro- «ect^j ' Vdih dekvdîta sectorul 
tehnice înaintate, să răsplătim 
la rîndul nostru cu realizări 
mult mai mari prețuirea de 
care ne bucurăm din partea 
slăvitului nostru partid, în 
frunte cu iubitul condu
cător, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-De j “.

„Realizările ce le-am obți
nut pînă acum ’ se arată, 
printre altele, în telegrama 
cdî^ctivfștilor de la G.A.C. 
„Drumul lui Lenin" din Țîbu- 
cani — se datoresc iubitului 
nostru partid care ne-a învă
țat să muncim în spirit nou, 
socialist și ne-a condus din 
victorii în victorii.

Gospodăria noastră colecti
vă a luat ființă în anul 1952 
cu un număr de 44 familii, 97 
ha. teren și un inventar în 
valoare de 32.000 lei. Astăzi, 
gospodăria colectivă unește 
1.336 familii și o suprafață de 
2.506 ha. teren. Avem 708 ca
pete bovine din care 238 vaci 
cu lapte, 398 porcine, 1.087 oi 
și aproape 3.000 de păsări. 
Prin munca lor stăruitoare, 
colectiviștii noștri au construit 
7 grajduri, o maternitate, un 
saivan pentru 1.000 de oi, 
3 magazii de cereale, 2 pă- 
tule de porumb și multe 
altele. în cele două sate 
s-au construit două cluburi cu 
cîte 800 de locuri și două 
uzine electrice. Fondul de 
bază al gospodăriei este de 
5.000.000 lei. In 1961 am obți
nut o producție medie la grîu 
de 2.147 kg. la hectar. La po
rumb, de pe 302 ha, cîte 3.200 
kg. boabe la ha. iar de pe su
prafața irigată de 27 ha, cîte 
7.000 kg. porumb boabe la 
hectar. Producția medie de 
lapte pe cap de vacă furajată 
a fost de 2.000 litri. „Ne anga
jăm să obținem în viitor pro
ducții medii și mai mari :

'•zootehnic __
1965 să ajungă la 800 vaci cu 
lapte, 1.800
10.000 păsări. Valoarea fondu
lui de bază 
13.000.000 de lei".

în telegrama colectiviștilor 
din satul Pricaz, regiunea 
Hunedoara, se spune printre 
altele: „însuflețiți de noile sar
cini puse de partid în fața ță- 
rănîmircolectiviste, ne-am pro
pus să mărim fondul de bază 
al gospodăriei la 100 de hec
tare, de la 300.000 lei în anul 
acesta, la cel puțin 600.000 lei 
în anul 1965; numărul bovine
lor la 100 de hectare va crește 
și în această perioadă de la 
55, Ia 65 (din care 35 vaci de 
lapte) ; al ovinelor cu lînă fină 
și semifină de la 130, la 150, 
iar al porcinelor de la 29, la 
80 (din care 10 scroafe). De 
asemenea, vom ajunge pînă în 
anul 1965 Ia 1.000 păsări la 
fiecare sută de hectare de pă- 
mînt agricol. Sîntem convinși 
că în felul acesta contribuim 
la înflorirea scumpei noastre 
patrii, la creșterea bunăstării 
și fericirii întregului popor".

Exprimînd mulțumiri din 
inimă pentru înalta distincție 
acordată, colectiviștii din 
G.A.C. „Olga Banele" din Pa- 
lazu Mare, arată în încheierea 
telegramei lor : „Ne angajăm 
ca în acest an să realizăm 6 
producție medie de 3.600 litri 
lapte pe cap de vacă furajată, 
120 ouă de la fiecare pasăre 
ouătoare, 2.200 kg. grîu Ia hec
tar și 4.000 kg porumb boabe 
la hectar pe întreaga suprafa
ță, iar de pe suprafața de 180 
hectare să obținem o produc
ție medie de 5.000 kg la hec
tar în condiții neirigate. Vom 
livra statului 350.000 litri lap
te, 60 tone carne, 200 tone 
pește, 2.000 tone legume și 
220 tone grîu și porumb".

astfel ca pînă în

porci, 2.100 oi,

va ajunge la

INFOR M A Ț I E
Ministrul Izraelului la Bucu

rești, Katriel P. Salmon, a o- 
ferit marți seara o recepție 
cu prilejul sărbătorii naționale 
a Izraelului.

Au luat parte reprezentanți 
ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, Ministeru
lui Comerțului Exterior, Ca-

merei de Comerț a R. P. Ro
mîne, Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străi
nătatea și alte persoane.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

Mobilați-vă interioarele camerelor dv., cu mobilier 
de bună calitate, estetic și ieftin, fabricat de Iprofil- 

Măgura Codlei.
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Marea sărbătoare
a poporului

Conferința 
pentru dezarmare 

de la Geneva
GENEVA 8 (Agerpres). — 

La cea de-a 33-a ședință ple
nară care a avut loc la 8 mai 
sub președinția reprezentantu
lui Braziliei, Comitetul celor 18 
pentru dezarmare a reluat dis
cutarea măsurilor din prima 
etapă a dezarmării.

In cuvîntarea sa reprezen
tantul R. P. Polone, M. Nasz- 
kowski, a comparat prevede
rile corespunzătoare ale celor 
două documente supuse exa
minării Comitetului — proiec
tul sovietic de tratat cu pri
vire la dezarmarea generală 
și totală sub un strict control 
internațional și schița ameri
cană a prevederilor funda- 
metale ale tratatului cu pri
vire la dezarmarea generală 
și totală.

Spre deosebire de prevede
rile conținute în proiectul so
vietic de tratat, a subliniat el, 
propunerile S.U.A. prevăd pen
tru prima etapă reducerea 
parțială și nu totală a mijloa
celor de transportare a armei 
nucleare. Propunerile ameri
cane nu prevăd în general în
cetarea producției și perfec
ționării mijloacelor de trans
portare a armei nucleare.

In încheiere, reprezentantul 
Poloniei â arătat încă o data 
că este necesar ca prima eta
pă a dezarmării să cuprindă 
măsuri destul de radicale și 
substanțiale și să fie înfăptu
ită rapid.

împotriva acestei idei cit se 
poate de clare și. s-ar părea, 
incontestabile, s-a pronunțat 
delegatul Italiei care a sus
ținut că înfăptuirea măsurilor 
de dezarmare, îndeosebi in

primul stadiu „nu prezintă ' 
nici o grabă" și s-a pronunțat 
pentru măsuri „treptate". El ’ 
a încercat din nou să dove
dească un lucru vădit absurd 
și anume că N.A.T.O. ar ur
mări doar „scopuri defensive". 
Toate acestea au fost nece
sare delegatului Italiei numai 
pentru a se pronunța din nou 
pentru menținerea bazelor mi
litare pe teritoriile altor țâri. 
Lichidarea bazelor N.A.T.O. ar 
încălca de la bun început prin
cipiul „dezarmării echilibrate", 
a afirmat el.

In cuvîntările lor. delegați- 
Angliei si S.U A. au încerca: 
să dovedească câ înfăptuirea 
propunerilor sovietice ar pu
tea să tulbure actualul echi
libru de forțe.

Reprezentantul Braziliei și-a 
consacrat cuvîntarea exami
nării diferitelor aspecte juri
dice ale dezarmării. Totodată 
el și-a exprimat regretul că 
din anumite cauze concrete 
lucrările Comitetului au îna
intat foarte puțin.

Luînd cuvîntul la sfîrșitul 
ședinței, reprezentantul sovie
tic V. A. Zorin a subliniat ne
cesitatea de a se accelera lu- . 
crările Comitetului celor 18 
pentru dezarmare. In scurta 
sa cuvîntare el s-a oprit de a- 
s?me“>.ca asupra problemelor 
legate de ordinea lucrărilor 
viitoare ale Comitetului și a 
sprijinit propunerea făcută I 
anterior de delegatul Indiei de 
a se ține ședințe neoficiale.

S-a hotărît ca prima ședință 
de acest fel să aibă loc la 10 
mai.

0 chemare la lupta 
pentru pace

BRUXELLES 8 (Agerpres). 
— La Universitatea din Bru
tele s a avut loc un miting 
organizat din inițiativa Miș
cării 8 Mar, la care au luat 
cuvîntul participanții la con
ferința .„Mesei rotunde”. Sala 
de 2.000 de locuri a fazi arhi
plină. Asistența a intimpinat 
cu aplauze călduroase pe vor
bitorii care au chemat la lupta 
pentru pace, pentru fericire 
pe pâmint.

La miting au luat curintul 
Debunn, președintele organi
zației ..Mișcarea 8 Mai'. Ph. 
Noel-Baker (Anglia), laureat 
al Premiului Nobel pentru 
pace. O. D'.uzki, președintele 
Comisiei pentru afacerile ex
terne a Seimului Polonez, L 
Ehrenburg, deputat is Sovie
tul Suprem al l.RAS. 
Zilliacus, membru d parla
mentului englez, Jules Moch 
(Franța) și alții.

Vizita lui G. S
SAN FRANCISCO 8 (Ager

pres). — TASS rranrmit* .* 
Pilotul cosmonaut sertetie 
G. S. Titov, care întreprinde 
o călătorie prin Statele Unite, 
a sosit la Sa n Francisco. Zia
rele care apar is acest oraș 
abundă in fotografii și infor
mații cu privire la sosirea lui 
G. S. Titov, scoțind in evi
dență faptul că ccsmonauridui 
sovietic i s-a făcut o primir* 
cordială. demnă de măreața 
lui faptă de eroism.

G. S. Titov s-a intilnit cu 
reprezentanți ai presei, radio
difuziunii și televiziunii. El a 
vizitat Consiliul municipal din 
San Francisco. unde a fost 
salutat cu căldură de Dobbs, 
primar ad-interim al orașului, 
și de membrii Consiliului 
municipal.

Opinia publică continuă să protesteze cu indignare 
împotriva experiențelor nucleare americane

PARIS 8 (Agerpres). — 
Prof. Paowell, laureat al Pre
miului Nobel, președintele 
Consiliului executiv al Fede
rației mondiale a oamenilor 
de știință, a făcut în numele 
federației a declarație în care 
se exprimă neliniștea oame
nilor de știință din întreaga 
lume în legătură cu reluarea 
experiențelor cu arma nu
cleară.

Federația și-a exprimat în
grijorarea serioasă in legă
tură cu reluarea experiențe
lor, ceea ce subminează con
siderabil posibilitățile de suc
ces în rezolvarea importantei 
probleme a dezarmării ge
nerale, facilitează achizițio
narea de arme nucleare de 
către noi puteri și creează un 
pericol biologic în legătură cu 
căderea precipitațiilor . radio
active. In afară de aceasta, 
experiențele nucleare pot 
duce la o nouă înrăutățire a 
relațiilor internaționale și la 
intensificarea războiului rece.

, Ținînd seama de succesele 
obținute în domeniul detec
tării exploziilor subterane de 
mică intensitate, se spune în 
declarație, cerem convocarea 
urgentă la Geneva a unei noi 
consfătuiri a oamenilor de 
știință-specialiști.

ROMA 8 (Agerpres). — In 
întreaga Italie continuă să 
aibă loc mitinguri și demon
strații de protest împotriva

experiențelor nucleare ameri
cane. „Nu contați că vom par
ticipa la vreun război ato
mic !** — sub această lozincă 
tineri din Torino — membri 
ai organizațiilor de tineret ale 
partidelor comunist, socialist 
și: radical — au trecut pe stră
zile din centrul orașului pur- 
t.înd pancarte prin care au în
fierat politica cercurilor im
perialiste americane care ațî- 
ță psihoza de război.

O mare demonstrație de 
protest împotriva exploziilor 
nucleare pe insula Christmas 
a avut Ioc și la Modica (pro
vincia Ragusa).

DELHI 8 (Agerpres). — In 
India continuă valul de indig
nare și proteste împotriva re
luării experiențelor atomice 
de către Statele Unite. La 
chemarea Consiliului Păcii pe

întreaga Indie, ziua de 6 mc: 
a fost considerată ea o zi de 
protest împotriva începeri: 
de către guvernul S.U^A. a 
unei noi serii de explozii 
atomice in atmosferă. In nu
meroase orașe și sate ale țării 
au avut loc mari mitinguri 
la care participanții au con
damnat cu vehemență acțiuni
le conducătorilor Statelor 
Unite.

MANILA 8 (Agerpres). — 
La 7 mai a avut loc in fața 
ambasadei americane din Ma
nila o uriașă demonstrație de 
protest împotriva experiențe
lor nucleare americane din 
Pacific. Demonstranții purtau 
pancarte și scandau lozinci 
prin care cereau încetarea 
imediată a experiențelor nu
cleare. Poliția a intervenit 
operind 120 de arestări.

Lupta muncitorilor spanioli se extinde
MADRID 8 (Agerpres). — 

Nici represiunile polițienești, 
nici introducerea stării excep
ționale in trei provincii din 
nordul Spaniei nu au putut in
fringe hotărirea de luptă a ce
lor peste 60.000 de mineri spa
nioli cărora li s-au alăturat 
alte zeci de mii de muncitori 
din alte ramuri industriale.

Mai multe întreprinderi in
dustriale din ■ regiunea Bilbao

s-au alăturat greviștilor din 
provincia Biscaya. Printre a- 
cestea se numără șantierele 
navale -Eusialduna". unde 
lucrează peste 3.&J0 de mun_ 
citori și două întreprinderi 
metalurgice eu cile 1.000 de 
muncitori fiecare. Potrivit a- 
genției France Presse se pre
vede încetarea lucrului Ia fur
nalele înalte din Biscaya, unde 
lucrează peste 10.000 de mun
citori.

Pe poziții realiste
Pe marginea lucrărilor conferinței anuale 

a „Tinerilor socialiști" din Anglia

rimăria din dis
trictul londonez St. 
Pancras a găzduit 
la sfîrșitul lunii tre
cute cea de a doua 
conferință anuală
a „Tinerilor socia

liști”. Această organizație, cu
toate că are propriul său
organ de conducere — co
mitetul național — nu este o 
grupare politică autonomă, ci 
face parte din punct de vedere 
organizatoric din partidul labu
rist. Lucrările conferinței au fost 
urmărite cu atenție de opinia 
publică și, mai ales, de tinere
tul britanic, înirucît ele aveau
să prezinte poziția „Tinerilor so
cialiști” față de problemele po
liticii interne și externe a. Marii 
Britanii. Or, în aceste probleme, 
după cum a subliniat săptămîna- 
lul „Tribune”, a devenit clar că 
„eforturile făcute, pentru a atra
ge pe „Tinerii socialiști” de 
partea politicii de extremă 
dreaptă (a partidului laburist 
n.r.) au eșuat complet. Ei (con
ducătorii de dreapta laburiști 
n.r.) adaugă revista — nu au 
putut întruni mai multe voturi

decit la prima conferință anuala 
și situația s-a prezentat duar 
mai prost decit atunci .

Timp de două zile. cit au du
rat lucrările conferinței. Comi
tetul executiv național al parti
dului laburist, in frunte cu 
Hugh Gaitskell, a fost obiectul 
unor critici extrem de puternice 
din partea pârtiei punților la 
conferință. Mai intîi delegații an 
fost indignați de faptul că de 
pe ordinea de zi preliminară ca 
jost excluse o serie de rezolu
ții, care contraveneau liniei ofi
ciale a conducătorilor de dreap
ta laburiști. Participanții la con
ferință au reușit cu toate acestea 
să impună includerea pe ordi
nea de zi a acestor rezoluții, 
ceea ce a însemnat prima din 
numeroasele lovituri date, in 
cursul conferinței, Comitetului 
executiv național al partidului 
laburist. Apoi, cind George 
Brown, lider adjunct al partidu
lui laburist, a luat cuvîntul și a 
afirmat că conducerea partidu
lui ar manifesta tendința „de a 
exprima interesele întregii so
cietăți în ansamblu” și a între
prins încercări 'de a estompa

contradicțiile de dosi intre n- 
fildifU H cUsn ■■■rif—re di* 
Anrba. în solă s-eu ouat fbâe~ 
rituri p strigăte de F".
Răspunzi ud lui Breuu. ntnnci 
cind tttUt « chesnui pe cei a- 
proape două milioane de tineri 
englezi cure rar rom pentru 
prime oară le vutoereie alegeri 
parlementere M sprifiue cundi- 
dații laburiști. unul dintre porți
ei panfii ie conierinți a intrebet: 
„Cum putem educe tineretul de 
partea laburiștilor daci condu-

conserretori aproape in toate 
problemele politice

Critici ci pre as fost ndremta 
de majoritatea deleraților do
cumentului programatic ei Comi
tetului execuție național al parti
dului laburist, intitulat : Jaloa
nele celui de al 7-lea deceniu 
care, potrivit spuselor lor. -nu 
corespunde idealurilor socialiste 
ale mișcării socialiste”. „A ce ft 
document — a spus delegatul 
John G-aham — nu răspunde 
la întrebarea : în ce constă so
cialismul”. „Trebuie să demas
cam racilele capitalismului — a 
declarat delegatul Martin Loicn

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
După cum scrie „Ekonomice- 
skaia Gazeta”, Uniunea Sovieti
că a depășit principalele țări 
capitaliste din Europa și a re
dus considerabil decalajul față 
de S.U.A. în ceea ce privește 
nivelul productivității muncii.

Productivitatea muncii în in
dustria U.R.S.S. a fost în anul 
1961 aproape de 12 ori mai mare 
față de anul 1913, în timp ce 
productivitatea 
dnstria S.U.A. 
aceeași perioadă 
ori- In următorii 10 ani, pro
ductivitatea muncii în industria 
sovietică va crește de peste 
•ri, iar în 20 de ani de 4—4.5 
ori, depășind astfel de circa 
două ori nivelul actual al pro
ductivității muncii din industria 
S.UJL

Creșterea uriașă a productivi
tății muncii în economia națio
nală a U-R-S-S- are loc conco
mitent cu reducerea considera
bilă a zilei de lucra. In prezent, 
săptâmina de lucra a muncito
rilor din industrie este în me
die de 40 de ore. iar săptâmina 
de lucru a tuturor muncitorilor 
și fancționariîer din econom: i 
națională a UJLS-S. — de 39.4
•re

ia Uniunea Sc-rietieâ calea 
principală de ndseare a produc- 
tiritâții wauezi • constituie pro
gresul tehnic rapid și neîntre
rupt. Cea mai elocventă dovadă 
in această pririuță este gradul

I

in- 
în

muncii în
a crescut 
numai de 3,1

' in I G

o

D\»pâ aceasta Gherman 
Titov s-a deplasat la Berkeley 
(rubnrbie a orașahu San-Fran- 
dsco). unde a vizitaz Univer
sitatea din California, una 
din cele moi vechi cele mai 
mari din S.L’^4.

în âupă-amiaza aceleiași 
zile pilotul cosmonaut sovie
tic a luat cuvîntul la un pro
gram de televiziune, iar seara 
in cinstea lui s-a oferi: o 
mare recepție.

înalt de înzestrare electroener- 
getică a muncii în industrie, 
care a fost în anul 1961 de peste 
3 ori mai mare decît în anul 
1940. iar pînă în anul 1980 va 
crește încă de 8—9 ori.

Dar nu este vorba numai de 
tehnică, ci și de cadre — scrie 
„Ekonomiceskaia Gazeta'’. In 
anul 1961 în U.R.S.S. 121.000 de 
ingineri au absolvit facultățile, 
față de 38.000 de ingineri 
S.UJL ----- *
nomie 
ereaxă 
studii 
numai

w ’n
in 1960. In întreaga eco- 
a Uniunii Sovietice lu- 
1.236.000 de ingineri cu 

terminate, iar în S.U.A. 
525.000.

Inaugurarea Muzeului
,.Karl Marx—

Friedrkh Engels"
.MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 7 mai a 
avut loc inaugurarea festivă a 
yUazeului „Karl Marx-FriecL- 
rich Engels" din Moscova. A- 
cexta 
lume

este unicul muzeu din 
care reflectă pe deplin 

și creația marilor gindi-

Acad. Piotr Pospelov, direc
torul Institutului de marxism- 

a rostit o cuvîntare. 
El c subliniat că lucrările pre- 
găzr.oare in vederea creării 
muzeului au fost începute din 
inițiativa lui Lenin.

în sălile muzeului, a spus 
arad Pospelov, putem urmări 
apariția măreței și invincibilei 
'.-..ătaturi a lui Marx, procesul 
creării Manifestului Comu
ni*:. a „Capitalului*, putem 
vedea documente ale faptelor 
de eroism nepieritoare 
pa^tzcipanților la comuna 
Paris.

In sălile muzeului au 
expuse, in afara documente
lor și relicvelor aflate pină 
ccz.r~. in Institutul de mar
xism-leninism și in Arhiva 
centrală de partid, numeroase 
obiect primite din străină- 
*MZt.

ale 
din

fost

Deschiderea Adunării Generale 
a O. M. S.

la trimisul 
Pui ce a : La 
Palatul >’a- 

■ \\.a

GENEVA 8. — De 
special Agerpres. N. 
8 mai s-a deschis în 
ționilor din Geneva 
Adunare Generala a Organiza
ției Mondiale a Sănătății (O.5LS.’. 
La lucrările sesiunii participă 
delegați din 108 state membre și 
2 membri asociați. reprezentanți 
ai O-N.U. <i ai organizațiilor sale 
specializate. reprezentanți ai 
unor organizații internaționale 
negweruamenule. invitați, zia
riști.

Delegația R P R: = ire eote 
condusă de Vnânea Marinescm, 
ministrul Sănătății și Prevederi
lor Sociale.

Pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni figurează analiza activi
tății O.M.S. pe 1961, discutarea 
și aprobarea proiectului de pro

și buget pe 1963. alegerea 
ibri în consiliul exe- 
L, primirea de noi 
membri asociați.
de dimineață a fost 
constituirii Comisiei

de verificare a împuternicirilor 
ti a € Mamei de desemnări (pen- 
tna propunerea organelor de 
cariacere ale actualei adunări).

R. P. Romînă a fost aleasă să 
facă parte din Comisia de verifi
care a împuternicirilor.

La propunerea comisiei de 
desemnări. Adunarea O.M.S. a 
ale» ea președinte al celei de-a 
15-a aestuni pe S. V. Kurașot. 
=ini»trs. Ocrotirii Sănătății al 
t JLS-S. Ca vicepreședinți au 
feut aleși reprezeataBții Paehw- 
tasuiui. Veaezuetn și Vuitei Su- 
periuare.

frate
hia de 9 Mai — 
Ziua Victoriei 
împotriva 
cismului 
totodată, 
mai mare 
bătoare a 

porului frate cehoslovac. 
Astăzi, poporul Republicii 
Socialiste Cehoslovace ani
versează 17 ani de la elibe
rarea țării de sub jugul 
fascist de către glorioasa 
Armată Sovietică. Alături 
de Armata Sovietică și os
tașii cehoslox*aci, pentru e- 
liberarea Cehoslovaciei au 
luptat și soldații romîni ; 
Banska Bistrika, Zvolen 
simbolizează jertfa comună 
de sînge care a cimentat și 
mai mult prietenia fră
țească romîzio-cehoslovacă.

9 Mai 1945 a deschis 
Cehoslovaciei drumul spre 
o viață nouă, socialistă, în 
făurirea căreia poporul din 
țara vecină și prietenă, sub 
conducerea Partidului Co
munist, a obținut succese 
remarcabile. Cei 17 ani 
care au trecut de la elibe
rarea țării constituie ani 
de realizări însemnate pe 
frontul construcției econo
mice, în știință și tehnică, 
în ridicarea nivelului de 
trai material și cultural al 
poporului. Obținînd vic
toria socialismului, oamenii 
muncii din Cehoslovacia 
au pășit pe calea constru
irii societății socialiste dez
voltate. în prezent, poporul 
cehoslovac îndeplinește cu 
elan prevederile celui de-al 
treilea cincinal, la sfîrșitul 
căruia, în 1965, producția 
industrială va fi de 6 ori 
mai mare în comparație cu 
anul 1937.

Marile realizări ale po
porului cehoslovac ca și ale 
celorlalte popoare din fa
milia frățească a țărilor 
socialiste au devenit cu 
putință în condițiile rela
țiilor de tip nou statornicite 
între aceste țări, ale ajuto
rului frățesc primit din 
partea Uniunii Sovietice, 
ale avantajelor unității și 
coeziunii lagărului socialist.

Poporul romîn se bucură 
din adîncul inimii de 
succesele obținute de har
nicul și talentatul 
cehoslovac.

Popoarele noastre 
prieteni de nădejde, 
țiile lor reciproce 
veche tradiție făurită în 
lupta pentru cucerirea li
bertății naționale și sociale. 
Ele au dus împreună lupte
le pentru zdrobirea fascis
mului. alături de glorioasa 
Armată Sovietică, 
ostași și-au vărsat 
pentru eliberarea

fas- 
este, 

cea 
săr- 
po-

popor

sînt 
Rela- 
au o

ai cărei 
singele 
țărilor

cehoslovac
noastre. Instaurarea puterii 
populare a dat un nou con
ținut relațiilor prietenești 
dintre Romînia și Ceho
slovacia, unite prin inde
structibile legături interna
ționaliste în marea familie 
a țărilor lagărului socialist. 
Prietenia, alianța și colabo
rarea multilaterală romîno- 
cehoslovacă se dezvoltă 
continuu în domeniile poli
tic, economic, tehnico-știin
țific, al schimburilor de 
mărfuri, al legăturilor cul
turale.

Romînia și Cehoslovacia 
aduc o contribuție de sea
mă la consolidarea păcii, la 
lupta pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și to
tale. Alături de U.R.S.S. 
și de celelalte țări socia
liste, ele militează pentru 
rezolvarea prin tratative a 
problemelor litigioase, pen
tru promovarea principiilor 
coexistenței pașnice și co
laborarea între popoare. 
R.P.R. și R. S. Cehoslovacă 
acordă o deosebită atenție 
problemelor întăririi păcii

și securității în Europa. Ele 
consideră profund contrară 
intereselor păcii reînvierea 
militarismului și revanșis- 
mului în Germania occi
dentală. Țările noastre 
sprijină cu tărie propune
rile constructive alte 
U.R.S.S. și R.D.G., privind 
încheierea Tratatului de 
pace cu cele două state 
germane și normalizarea 
situației din Berlinul occi
dental — propuneri care 
arată calea realistă și si
gură pentru înlăturarea ră
mășițelor celui de-al doilea 
război mondial, întărirea 
securității europene, rezol
varea pașnică a problemei 
germane.

La cea 
sare a 
slovaciei, 
preună cu el, tineretul pa
triei noastre, trimit po
porului și tineretului ceho
slovac un călduros salut 
frățesc, urîndu-le noi succe
se în opera de construcție 
socialistă, în lupta pentru 
nobila cauză a păcii.

de a 17-a aniver- 
eliberării Oeho- 
poporul, și îm-

ai

de noi mem 
cu tiv O.M.S. 
membri ți

Ședința 
consacrată

■r

Delegația de ziariști
romini ți-a încheiat

vizita în Austria
VLEXA. — Deleg^țU de xia- 

riști romini in frunte eu Nes
tor Ignat, președintele Uniunii 
Ziariștilor din R. P. Romirâ, 
a încheiat vizita de oocă săp- 
tămini, Tăcută la invitații gu
vernului federal al ArstrieL 
In ultima zi a vizitei în Aus
tria, delegația de ziariști m- 
mini a fost primită de cance
larul federal Dr. Gorbach eu 
care a avut • convorbire. In 
cursul întrevederii, cancelarul 
Austriei Dr. Gorbach a răs
puns la întrebările pase de 
ziariștii remită.

*lr

i> si
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L RETEGAN

I
te-

izitam pavilionul Re
publicii Socialiste 
Cehoslovace de la 
Tîrgul internațional 
clin Brno. Ghidul ne 
vorbea despre dez
voltarea continuă a 

grele
cil re, 

ca să

cehoslovace. 
fapte, făcea 

putem în-

industriei 
Ne relata 
comparații 
țelege cit mai bine drumul par
curs. De grupul nostru se apro
piase un om mai în vîrstă și as
culta. La un moment dat a cerut 
îngăduința să ne explice și el cî- 
teva lucruri :

— Mă numesc Miroslav Zde- 
nek, sînt ojelar și lucrez la Os
trava. Priviți, ne-a arătat cu mîn- 
drie laminate produse de Combi
natul siderurgic din Ostrava. Sînt 
din cel mai bun oțel.

Ne vorbea cu mîndrie, cu a- 
cea mîndrie a muncitorului care 
știe că prin puterea brațelor și a 
minții sale participă și șl la ma
rea epopee a construirii vieții noi.

— Înainte am fost zidar, con
tinuă el. Cînd s-a construit com
binatul am lucrat la ridicarea lui, 
apoi cînd cuptoarele au început 
să topească metalul am devenit 
ofelar. Cînd construiam case, la 
temelia fiecăreia puneam stîlpi de 
lemn sau de beton. La casa noa
stră, la temelia Republicii noastre 
Socialiste, noi punem acum nu
mai oțel. Pilonii de oțel ai Repu
blicii sînt combinatele, uzinele și 
fabricile metalurgice și siderur
gice și pe acești piloni se con
struiește viața noastră nouă.

Ne povestea pe îndelete și-l 
ascultam cu plăcere. Bătrînelul 
răsfoiește filele unui pliant ilu
strat, Caută niște cifre, iar apoi,

II

l
■

La Uzine.e chimice de la Zăluzi (R. S. Cehoslovacă) care primesc 
jifei din U.R.S.S. prin „Conducta Prieteniei".

Foto : C.T.K. PRAGA

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a R. S.

Cu prilejul celei de-a 17-a 
aniversări a Zilei naționale a 
Cehoslovaciei, tovarășul Cor
nelia Manescu. ministrul Afa
cerilor Externe al R. P. Ro
mine, a trimis o telegramă de 
felicitare tovarășului Vaclav 
David, ministrul Afacerilor 
Externe* al R. S. Cehoslovace.

*
Cu prilejul sărbătorii na

ționale a R.S. Cehoslovace, 
ambasadorul RS. Cehoslovace 
la București, Jaroslav Sykora 
a rostit 
tare la 
radio și

marți seara o cuvîn- 
posturile noastre de 
televiziune.

★

Cu același prilej au avut 
loc zilele acestea in Capi
tală și alte localități din țară 
manifestări cultural-artistice.

Muncitori, ingineri, tehni
cieni și funcționari de la Uzi
nele „Republica" din Capita
lă au urmărit cu interes, la 
clubul întreprinderii, confe
rința acad. Alexandru Graur 
despre marile succese obținu
te de poporul cehoslovac, sub 
conducerea Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, în ope
ra de construire a socialismu
lui.

A luat apoi cuvîntul Jaros-

lav Sykora, ambasadorul R.S. 
Cehoslovace la București.

în încheierea adunării a 
fost prezentat filmul artistic 
„Aeroportul nu primește", 
creație a cineaștilor din R.S. 
Cehoslovacă.

Conferințe consacrate ani
versării eliberării Cehoslova
ciei au mai avut loc la între
prinderea pentru valorificarea 
stufului de la Brăila, la Școala 
medie nr. 4 „Aurel Vlaicu" 
din Capitală, în orașele Ba
cău și Suceava.

La aceste manifestări au 
participat și reprezentanți ai 
Ambasadei R.S. Cehoslovace 
la București.

La clubul Uzinelor „Repu
blica" și în Parcul Herăstrău 
au fost expuse panouri cu 
fotografii înfățișînd aspecte 
din viața Cehoslovaciei de 
azi.

Intre 7 și 13 mai la postu
rile de radio se desfășoară 
„Săptămîna culturii ceho
slovace", cuprinzînd programe 
muzicale și emisiuni literare 
consacrate țării prietene.

Pe ecranele unor cinemato
grafe din București, Timișoa
ra și Galați rulează producții 
ale studiourilor cehoslovace.

(Agerpres)
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victorios, ni le relatează. în car
netele noastre notăm aten|i. As
tăzi, Cehoslovacia produce 6,8 
milioane tone de oțel, adică a- 
proape de trei oii mai mult' decit 
în 1937. Interlocutorul nostru ne-a 
subliniat că dezvoltarea industriei 
metalurgice a făcut posibilă și 
dezvoltarea rapidă a industriei 
constructoare de mașini care a 
devenit ramura industrială princi
pală.

Vizitînd tîrgul de la Brno, po
posind printre giganfii industriei 
cehoslovace, constați succesele în 
dezvoltarea produefiei de mașini 
și utilaje pentru energetică, side
rurgie, industria chimică, ușoară și 
alimentară, instalații și utilaje 
pentru producția materialelor de 
construcții, autovehicule și mașini 
pentru prelucrarea metalelor. Din 
datele ce ne-au fost puse la dis
poziție, reiese că în prezent volu
mul produefiei industriei construc
toare de mașini reprezintă circa 
de 7 ori mai mult decît produc
ția dinaintea războiului. în aceas
tă perioadă, de exemplu, produc
ția de electromotoare a crescut 
de circa 30 de ori, producția de 
mașini-unelte așchietoare de 4,5 
ori, producția de autocamioane de 
peste 6 ori, iar cea de tractoare 
de peste 16 ori.

Cifrele și faptele de pe pa
nouri, inscripțiile ce însoțesc ex
ponatele vorbesc despre faptul 
ca dezvoltarea rapidă a econo
miei naționale a necesitat și o 
creștere sistematică a producției 
electrice care este acum de a- 
proape 6 ori mai mare decît pro
ducția anului 1937. Cehoslovacia 
socialistă produce astăzi pe cap 
de locuitor mai multă energie 
electrică decît producția de ener
gie electrică pe cap de locuitor 
din Italia, Belgia sau Franța, state 
care în 1937 întreceau cu mult 
producția pe cap de locuitor a 
Cehoslovaciei. Cifrele acestea de
monstrează clar superioritatea so
cialismului, forța lui invincibilă.

în zilele petrecute în Ceho
slovacia frățească m-am gîndif 
deseori la cele spuse de bătrînul 
muncitor din Ostrava : pilonii de 
oțel ai Republicii sînt combina
tele, uzinele și fabricile metalur
gice și siderurgice. Piloni trainici, 
făuriți de poporul muncitor, con
dus de Partidul său comunist.

AL. PINTEA

PE SCURT
TOKIO. — La Tokio, sub 

auspiciile ziarului Yomiuri 
Shimbun, s-a deschis recent o 
expoziție internațională de a- 
fișe turistice la care participă 
peste 25 de țări, între care și 
R. P. Romînă. Standul romîn 
cuprinde afișe reprezentînd 
locurile pitorești din țară, re
viste și albume turistice, pre
cum și costume naționale ro- 
mînești. Expoziția se bucură 
de aprecierea vizitatorilor.

RIO DE JANEIRO. — La 7 
mai la Ministerul Afacerilor 
Externe a fost semnat proto
colul cu privire Ia schimbul 
de mărfuri între U.R.S.S. și 
Brazilia pe anul 1962. Proto
colul prevede sporirea comer
țului sovieto-brazilian aproape 
de două ori în comparație cu 
anul 1961. El a fost semnat de 
N. S. Patolicev, ministru al 
Comerțului Exterior, și de 
Santiago Dantas, ministru al 
Afacerilor Externe al Brazi
liei.

MOSCOVA. — La 8 mai, în 
Palatul mare al Kremlinului 
s-a deschis Conferința unio
nală a lucrătorilor din tran
sportul feroviar.

La lucrările conferinței 
participă conducători ai Parti
dului Comunist și ai guver
nului sovietic în frunte cu 
N. S. Hrușciov.

SAARBRUCKEN — După 
cum relatează agenția France 
Presse în dimineața zilei de 
7 mai, 45.000 de mineri de la 
minele carbonifere din bazi
nul carbonifer al Saarului au 
declarat o grevă nelimitată în 
semn de protest împotriva re
fuzului cercurilor patronale 
vest-germane de a mări sa
lariul muncitorilor mineri.

Referindu-se la această gre
vă agenția France Presse sub
liniază că „din anul 1923 na 
a mai cunoscut bazinul car
bonifer al Saarului o astfel de 
grevă nelimitată".


