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ADUNAREA FESTIVĂ A TINERETULUI DIN CAPITALĂ
In sala Palatului R.P. Romîne 

,e avut loc miercuri dimineața a~ 
dUnarea festivă a tineretului din 
Capitală, consacrată celei de~a 
40-a aniversări a creării Uniunii 
Tineretului Comunist din Romînia 
și Zilei Tineretului din R.P. Ro
mînă.

Pe fundalul scenei se afla un 
mare medalion cu portretele celor 
trei dascăli ai proletariatului mon
dial — Marx, Engels și Lenin — 
încadrat de drapele și de datele 
festive 1922—1962.

Intrarea în sală a conducători' 
lor partidului și guvernului a fost 
salutată cu aplauze puternice și 
ovații.

In prezidiu au luat loc tovarășii: 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheor- 
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, Pe
tre Borilă, Nicolae Ceau- 

. r“scu, Chivu Stoica, Alexan- 
Iru Drăghici, Alexandru Moghio- 

ft>ș, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea, Virgil Trofin, prim-
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DRAGI TOVARĂȘI
ȘI TOVARĂȘE,

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn trars 
mite membrilor organizației re 
vpluționare a tineretului, în
tregii generații tinere ah» pa 
tria noastră, un salul, fierbinte 
cu ocazia' aniversării a 40 de 
ani de la crearea Uniunii Ti

neretului Comunist și a sărbă
toririi „Zilei Tineretului din 
Republica Populară Romînă". 
(Aplauze puternice).

Minunatul nostru tineret a 
participat cu elan la lupta po
porului pentru libertate și pro
gres social, a adus o mare con
tribuție la toate bătăliile duse 

®te partid, de clasa muncitoare 
din Romînia, la înfăptuirea tu 
turor victoriilor noastre.

In anii avîntului mișcării 
muncitorești din Romînia, Parti, 
dul Comunist a creat Uniunea 
Tineretului Comunist, organi
zed în rîndurile sale partea 
cea mai înaintată, mai con
știentă și mai combativă a ti
neretului. U.T.C.-ul a chemat 

masele de tineri să ia parte ac
tivă Ia lupta de eliberare a ce
lor ce muncesc, la făurirea u- 

. f nei societăți mai bune și mai 
drepte.

Infruntînd teroarea și închi 
sorile regimului burghezo-mo- 
șieresc, dăruindu-se trup și 
suflet cauzei poporului mun
citor, sacrificîndu-și chiar via
ța, mulți tineri comuniști au 
intrat pentru totdeauna, prin 
faptele lor, în istoria eroică a 
luptei revoluționare din țara 
noastră. La chemarea partidu 
lui, tineretul a participat cu 
bărbăție, împreună cu masele 
largi ale poporului Ia înfăptui 
rea actului istoric de la 23 Au
gust, care a eliberat pămîntul 
patriei de sub jugul fascist; 
mii și mii de tineri au luptat 
în rîndurile forțelor patrioti
ce și ale armatei pentru vic

toria finală asupra fascismului.
Tineretul muncitoresc, sătesc 

și studios s-a avîntat în iure
șul luptei revoluționare pentru 
înfrîngerea reacțiunii și cuce
rirea puterii politice de către 
clasa muncitoare aliată cu ță 
rănimea muncitoare, a muncit 
plin de abnegație pentru vin
decarea rănilor războiului, fă- 
cînd să răsune văile și munții 
în epopeea tinerească a brigă
zilor de muncă patriotică de Ia 
Agnita-Rotorca, Bumbești-Li- 
vezeni și Salva-Vișeu. 

secretar al .C.C. al U.T.M., secre
tari și membri ai Biroului C.C 
al U.T.M., primii secretari ai Co
mitetului orășenesc București și ai 
comitetelor regionale U.T.M., ti
neri fruntași în producție, stu 
denți.

La adunare au luat parte mem
bri ai C.C. al P.M.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
vechi militanți ai mișcării mun
citorești din țara noastră, 
conducători ai organizațiilor de 
masă și obștești, oameni de știință, 
artă și cultură, mii de tineri.

Se intonează Imnul de Stat al 
R.P. Romîne.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Virgil Trofin.

S-a dat apoi ătire Decretului 
prin care Consiliul de Stat con
feră Uniunii Tineretului Muncitor 
Ordinul „Steaua R.P. Romîne1' 
clasa I, pentru contribuție adusă 
în opera de construire a socialis
mului în patria noastră, cu prile
jul împlinirii a 40 de ani de la

Revoluția socialistă, epoca 
înfăptuirii marilor planuri e- 

laborate de partid pentru dez 
voltarea industriei și agricul
turii, pentru înflorirea știin
ței șl culturii socialiste, au dat 
și maî mult elan energiei crea
toare a tineretului. Atașamen
tul față de partid, dragostea 
fierbinte față de popor, dorin
ța de â săvîrși fapte mari spre 
binele patriei, optimismul și 

încrederea nestrămutată în vii
tor — iată ce caracterizează 
tineretul țării noastre. (A 
plauze).

Organizație revoluționară a 
întregului tineret din patria 
noastră, Uniunea Tineretului 
Muncitor, ținînd sus steagul 
glorios de luptă al U.T.C.-ului, 
îndeplinește cu cinste sarcinile 
încredințate de partid, de edu
care și mobilizare a tineretului 
în opera de construire a socia
lismului. U.T.M. și-a cîștigat 
pe merit dragostea și prețui

rea partidului și poporului nos
tru. (Aplauze).

TOVARĂȘI,
Sărbătorim aniversarea îm

plinirii a 40 de ani de la crea 
rea Uniunii Tineretului Comu 
nist în plină desfășurare a 
luptei oamenilor muncii de la 
orașe și sate pentru desăvîrși 
rea construirii socialismului.

Primăvara aceasta va răml- 
ne scrisă cu litere nepieritoare 
în Cartea de Aur a poporului 
romîn. Pe întreg cuprinsul ță
rii, la orașe și sate, socialis

mul a învins definitiv. (Aplau 
ze furtunoase). Această măreață 
victorie umple de bucurie și 
mîndrie inimile tuturor oame
nilor muncii, fie ei tineri sau 
vîrstnici, reprezintă înfăptui 
rea celor mai înalte aspirații 

ale maselor muncitoare, întru
chiparea idealurilor pentru ca
re au luptat și s-au jertfit cei 
trai Ципі fii ai poporului.

Recenta plenară a Comitetu
lui Central al Partidului Mun 
citoresc Romîn și Sesiunea Ex
traordinară a Marii Adunări 
Naționale au făcut bilanțul mi
nunatelor succese ale poporu
lui nostru, stabilind sarcini co
respunzătoare noii etape de 
dezvoltare în care a intrat ța
ra noastră. Toate acestea, dragi 
tovarăși, privesc nemijlocit și 
tineretul, chemat să săvîrșeas- 
că fapte mari, să-și dăruiască 
cu generozitate energia șl ta- 

întemeierea Uniunii Tineretului 
Comunist din Romînia.

In uralele șl aplauzele furtu
noase ale celor prezenți, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej lumi
nează primului secretar al C.C. 
al U.T.M. înalta distincție, care 
este prinsă pe faldurile purpură 
ale drapelului U.T.M.

Primit cu îndelungi aplauze și 
ovații a luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, care a 
adus adunării salutul Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, adresat tineretului din pa
tria noastră.

Raportul „40 de ani de muncă 
și luptă sub steagul glorios al par
tidului" a fost prezentat de tov. 
Virgil, Trofin.

Au luat apoi cuvîntul tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, membru al 
Biroului Politic și secretar al C.C. 
al P.M.R., Gheorghe Stoica, mem
bru al C.C. al P.M.R., Ion Popes-

(Continuare in pag. S-a)
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lentul cauzei înfloririi patriei, 
bunăstării și fericirii poporului. 
(Aplauze).

Organizațiile U.T.M. trebuie 
să pregătească tineri construc
tori activi și conștienți ai so
cialismului, animați de patrio
tism socialist, de hotărirea d# 
a pune in slujba patriei toată 
energia și elanul tineresc, de 
a fi gata oricînd să o apere la 
nevoie.

Dezvoltarea impetuoasă a 
industriei noastre socialiste pu
ne în fața tineretului munci 
toresc sarcina de cinste de a-și 
însuși cu pasiune comunistă 
tehnica nouă, de a lupta cu 
perseverență, alături de mun
citorii vîrstnlci, învățind de la 
ei, pentru promovarea a tot 
ceea ce este înaintat în pro

ducție. Un cîmp vast de acti
vitate creatoare se 'deschide ti
neretului nostru de la sate, ca
re este chemat să muncească 
cu hărnicie pentru consolida

rea economico-organizatorică a 
gospodăriilor agricole colective 
și întărirea tuturor unităților 
socialiste din agricultură. Ti
nerii au datoria să-și ridice ne
contenit nivelul cunoștințelor 
agrotehnice, să aplice în pro
ducție cele mai noi cuceriri ale 
științei, să muncească într-un 
mod nou, corespunzător cerin
țelor marii agriculturi socia
liste.

Partidul și guvernul au des-

(Continuare în pag. 2-a)
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Solemnitatea înmînării unor ordine 
și medalii

La Palatul R.P. Romîne a avut 
loc miercuri solemnitatea înmînării 
unor ordine și medalii conferite de 
Consiliul de Stat al R.P. Romîne.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu. Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Alexandru 
Mohioroș, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voi
tec. Mibai Dalea.

■Pentru merite în munca de edu
care și mobilizare a tineretului la 
construcția socialismului a fost 
conferit „Ordinul Muncii", clasa 
1, tovarășului Virgil Trofin, „Or
dinul Muncii", clasa a 11-a, tova
rășilor Cornel Burtica, Alexandru 
Kopandi. Ileana Poparad, Ștefan 
Bîrlea, Octavian Nistor, Constan

DECRET
Pentru contribuție adusă în opera de construire 

a socialismului în Republica Populară Romînă, cu pri
lejul împlinirii a 40 de ani de la întemeierea Uniu
nii Tineretului Comunist din Romînia,

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne 

DECRETEAZĂ:
Art. unic. — Se conferă ordinul „Steaua Repub

licii Populare Romîne" clasa I Uniunii Tineretului 
Muncitor.

Președintele Consiliului de Stat, 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

--------------- ©_------------
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Exprimînd sentimentele întregu
lui tineret al patriei, noi, partici- 
panții la adunarea festivă organi
zată cu prilejul împlinirii a 40 de 
ani de la crearea Uniunii Tine
retului Comunist și al sărbătoririi 
„Zilei tineretului din Republica 

.Populară Romînă“,aducem Parti- 
; dului Muncitoresc Romîn, Comi

tetului său Central, mulțumirea și 
, recunoștința noastră, fierbinte pentru 
' grija cu care a înconjurat întot

deauna tineretul, pentru vremurile 
mărețe și fericite pe care le trăim, 
pentru minunatele perspective dt 
viitor ce ne sînt deschise.

Făurind în primăvara anului 
1922 Uniunea Tineretului Comu
nist — . ca ajutor credincios al 
său în mobilizarea tineretului la 
marile lupte pentru fericirea po
porului, pentru libertatea patriei, 
pentru socialism, partidul a dat 
tinerei generații un program con
cret de luptă și muncă, un ideal 
înalt căruia să-și consacre întrea • 
ga sa energie, entuziasmul și hăr
nicia sa.

In cei patruzeci de ani care au 
trecut de la înființarea sa, orga
nizația comunistă de tineret s-a 
călit și și-a lărgit rîndurile în fo
cul luptelor revoluționare, sub con
ducerea permanentă și părintească 
a partidului.

Steagul de luptă al Uniunii Ti
neretului Comunist este purtat as
tăzi de Uniunea Tineretului Mun
citor — organizația revoluționară 
de masă a tineretului din Repu
blica Populară Romînă care cu
prinde în rîndurile sale peste 
2.100.000 de tineri.’ Nimic nu 
înaripează mai mult gândurile ce
lor care au pășit în viață în anii. 
însoriți de după 23 August decît 
planurile pe care le făurește parti
dul, spre binele și înflorirea pa-

tin Cîrțînă. Au mai fost decorați 
cu „Ordinul Muticii", clasa a Ill~a, 
Ordinul „Steaua Republicii Popu
lare Romîne", clasele a IV-a și a 
V-a și „Medalia Muncii" un nu
măr de 130 de persoane.

Consiliul de Stat al R.P. Ro
mîne a conferit „Ordinul Muncii" 
clasa lll-a și „Medalia Muncii" 
antrenorilor și membrilor echipei 
de juniori a R.P. Romîne pentru 
cucerirea primului loc în turneul 
european de fotbal juniori.

După ce a înmînat înaltele 
distincții, tovarășul Gheorghe Ghe
orghiu-Dej, a felicitat călduros pe 
cei decorați, în numele C.C. al 
P.M.R., al Consiliului de Stat și 
al guvernului și le-a urat noi suc
cese în activitatea de viitor,

(AgerpresQ 

triei noastre, spre fericirea po
porului muncitor. In această zi de 
sărbătoare raportăm partidului că 
milioane de tineri din uzine, de 
pe șantiere, de pe ogoare, din 
școli și facultăți, pătrunși de de
votamentul nețărmurit față de cau-j 
za socialismului, însuflețiți de dra
goste fierbinte față de patria lor 
liberă, participă cu entuziasm la 
înfăptuirea planurilor de dezvol
tare a economiei și culturii socialis, 
te. Peste 470.090 de tineri msnci- 
tori, ingineri și tehnicieni parti
cipă la întrecerea socialistă, dove- 
dindu-se gospodari harnici și pri- 
cepuți la locurile lor de muncă; 
entuziaști promotori ai noului. Ti
neretul satelor noastre a sprijinit 
înfăptuirea operei de colectivizare 
a agriculturii — măreață izbîndă 
a politicii leniniste a partidului 
nostru — și muncește cu hărnicie 
pentru întărirea gospodăriilor a- 
gricole colective. Elevii și studen
ții își însușesc temeinic științ^, teh
nica și cultura înaintată. Prin mun
ca patriotică a tinerilor care vin 
cu însuflețire la lucru pe șantie
rele de construcții, în agricultură, 
la înfrumusețarea orașelor și sate
lor, numai în. ultimul an au foșt 
aduse patriei economii de peste 
350.000.000 lei.

Sărbătorirea aniversării U.T.C. 
și a Zilei Tineretului este pentru 
tînăra generație un prilej solemn 
de reafirmare a hotărîrii sale de 
a-și închina și pe viitor toate for
țele și cunoștințele sale luptei pen
tru îndeplinirea istoricelor sarcini 
trasate de Congresul al III-lea al 
partidului. Programul elaborat de 
partid în vederea desăvîrșirii cons-; 
trucției socialiste și trecerii trep
tate la construirea comunismului' 
este însuși programul minunat al 
vieții noastre. Ne angajăm în fața, 
partidului ca în uzine, fabrici, pe 
șantiere să participăm cu și mai 
mult elan la întrecerea socialistă;' 
să sporim aportul nostru la reali
zarea și depășirea planului de șase 
ani, la Creșterea continuă a pro
ducției și productivității muncii, 
la îmbunătățirea calității produse
lor, la realizarea de economii. La 
sate, luptînd pentru îndeplinirea 
programului de măsuri elaborat 
de plenara C.C. al P.M.R. și de 
către Sesiunea extraordinară a 
Matii Adunări Naționale, vom. 
munci neobosiți pentru consolida
rea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective, ne vom în-4 
șuși temeinic știința agricolă pen
tru a smulge oămîntului roade tot 
mai bogate. In școli și facultăți ne 
vom însuși cunoștințe cît mai te
meinice, strîns legate de practică, 
de necesitățile economiei și culturii 
noastre socialiste, pentru ca după 
absolvirea școlilor și facultăților 
să îndeplinim cu cinste sarcinile ce

(Continuare In pag. 2-a)
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(Urmare din pag. l-a)

elita în fața tineretului nostru 
posibilitatea de a cuceri cele 
mai înalte culmi ale științei, 
de a-și îndeplini visurile cele 
mai cutezătoare. Este o adevă
rată bucurie să înveți în orîn 
duirea noastră socialistă, care 
crează asemenea posibilități pe 
care nici nu le poate visa tine
retul din țările capitaliste.

Elevii șl studenții, studiind 
cu conștiinciozitate trebuie să 
se pregătească pentru a de
veni muncitori și intelectuali 
cu o înaltă calificare, capabili 
să rezolve problemele comple
xe; ale construcției economice 
și culturale, să-și adueă con

tribuția activă acolo unde vor 
fi trimiși să muncească, în fa
brici, mine, pe șantiere, în a- 
griculturfi, în instituțiile de 
artă și cultură. Cadrelor di

dactice, organizațiilor U.T.M. șl 
de pionieri le revine o more 
răspundere în pregătirea temei
nică a tineretului din școli și 
Institute de învățămînt supe
rior, în îmbinarea strânsă a 
studiului teoretic eu practica, 

în educarea tinerilor în spiritul 
dragostei față de muncă, dez 
voltîndu-le dorința de a lucra 
nemijlocit în producție, acolo 
unde se făuresc bunurile ma
teriale ale societății. (Aplauze).

Utemiștii. toți tinerii trebuie 
să fie oameni de voință și ca
racter, cinstiți și modești, pre 
zStiți să lupte cu orice greu
tăți. prezenți mereu acolo unde 
se hotărăște îndeplinirea sar
cinilor. intransigenți față de 
concepțiile înapoiate, fată do 
orice manifestare a ideologiei 

burgheze.

TOVARĂȘI,
In competiția dintre socia

lism șl capitalism pe plan mon
dial socialismul se afirmă tot 
mai mult ca factor hotărâtor al 
dezvoltării istorice, cucerind 
inimile și mințile milioanelor 
de oameni de pretutindeni. 
Creșterea continuă a forțelor 
păcii și socialismului creează 
tot mai multe posibilități pen
tru preîntîmpinarea războiului, 
pentru înseninarea orizontului 
vieții internaționale și dezvol
tarea colaborării pașnice între 
etate.

Tineretul reprezintă un deta
șament puternic al luptei pen
tru triumful cauzei socialismu
lui și păcii în lumea întreagă.

Dorința cea mal arzătoare a 
tinerei generații, care a dat 
întotdeuna în războaie cel mai 
greu tribut de sînge. este de a 
împiedica o conflagrație termo
nucleară, de a instaura o pace 
trainică pe pămînt.

însuflețit de principiile coe
xistenței pașnice, tineretul ță
rii noastre aduce, alături de ti

---------------O---------------

Adunarea festivă a tineretului 
din Capitală

(Urmare din pag. l-a)

cu-Puțuri, membru al C.C. al 
P.M.R.. directorul Institutului de 
istorie a partidului. Alexandru Sen- 
eotici, membru el CC. al P.M.R., 
ministrul Industriei Ușoare, Nico~ 
lat Goldberger, director adjunct al 
Institutului de istorie a partidului 
■— vechi militant, ai mișcării mun
citorești și de tineret din (ara noas
tră.

Intr-o atmosferă de entuziasm, 
participant» la adunare au adoptai 
o scrisoare adresată Comitetului 

nerii de pe toate meridianele 
pămlntului, o contribuție im
portantă Ia triumful cauzei 

păcii și prieteniei între popoa
re. Uniunea Tineretului Mun
citor, în strânsă și frățească 
prietenie cu tineretul Uniunii 
Sovietice și al celorlalte țări 
socialiste, militează neobosit 
pentru întărirea continuă a co
laborării internaționale cu ti
nerii din toată lumea în lupta 
pentru zădărnicirea războiului, 
pentru lărgirea și consolidarea 
marelui front mondial al păcii. 
(Aplauze prelungite).

DRAGI TOVARĂȘI, TINERI 
ȘI TINERE.

Uniunea Tineretului Munci
tor a fost decorată prin hotă
rârea conducerii de partid și de 
stat cu ordinul „Steaua Repu
blicii Populare Romine" cl. I, 
ca semn de înaltă prețuire a 

contribuției aduse la lupta re
voluționară a oamenilor mun
cii, la opera de făurire a orân
duirii socialiste.

De acum înainte, această 
distincție va străluci pe dra
pelul roșu al Uniunii Tinere
tului muncitor. simbolizînd 
patriotismul fără margini al 
tineretului nostru, crescut cu 
dragoste și grijă părintească 
de partid și de clasa munci 

toare. (Aplauze furtunoase).
De asemenea, au fost deco

rați cu ordine și medalii un 
mare număr de activiști ai 
U.T.M.-ulul care s-au distins 
în activitatea lor. Tuturor le 
urăm spor la' muneă și noi 
succese! <Aplauze).

Fitf demni de această cinsti
re, imbold pentru a munci cu 
și mai mult elan, cu pasiune 
tinerească, pentru cea mai fnn 
moașă și mai nobilă cauză din 
tette ă cunoscut vreodată ome- 
hirea — triumful socialismului 
și comunismului, al păcii șl 
frăției între popoare. (Aplauze).

Pentru a-și îndeplini marile 
sarcini ce-i revin, ca ajutor de 
nădejde al partidului în edu
carea șî mobilizarea tineretu
lui la opera de desăvîrșire a 
construirii socialismului. Uniu
nea Tineretului Muncitor tre
buie să-și lărgească rândurile 
cu cei mai buni tineri de la 
orașe și sate, să ridice pe o 
treaptă mai înaltă întreaga sa 
muncă politică și organizatori
că în rândurile celor mai largi 
mase de tineret.

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn îșl 
exprimă convingerea că Uniu 
nea Tineretului Muncitor se va 
dovedi și de aici înainte la înăl - 
țimea glorioaselor sale tradiții 
revoluționare, că din rândurile 
sale se vor ridica mii și mii de 
tineri demni de a primi înal
tul titlu de membri ai partidu-

Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, tovarășului Gheorghe Ghe- 
orghiu-Dej.

întreaga asistență, în picioare, a 
intonat „Internaționala".

Adunarea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă entuziastă.

Participant» au ovaționat înde
lung, în repetate rînduri, pentru 
Republica Populară Romină, pen
tru Partidul Muncitoresc Romîn fi 
Comitetul său Centrat.

in încheierea adunării a avui 
loc un spectacol festiv.

( Agerpresj.

lui. (Aplauze). Tineretul va în
scrie noi și noi pagini eroice 
în lupta întregului popor pen
tru triumful politicii partidu
lui, pentru desăvîrșirea con
struirii socialismului și trece
rea treptată la comunism. 
(Aplauze).

Trăiască Uniunea Tineretului 
Muncitor și întregul tineret al 
patriei noastre ! (Aplauze pre
lungite).

Trăiască inițiatorul și orga
nizatorul tuturor victoriilor, 
conducătorul înțelept și încer
cat al întregului popor în lupta 
pentru victoria deplină a so

cialismului — Partidul Munci 
toresc Romîn !

(întreaga asistență în picioa
re ovaționează și aplaudă în
delung).
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Seară de carnaval la Petroșani
S~a lăsat noaptea. In lumina be

curilor fluorescente ce se aprind 
tind pe rînd straiul sărbătoresc al 
orașului cu mulțimea de steaguri 
purpurii și tricolore arborate pe 
fațadele clădirilor, mai stăruie în
că la sfîrșitul acestei zile.

In halele pieții din Petroșani 
tineretul din întreprinderile și ins
tituțiile orașului și-a dat întîl' 
mre la carnavalul organizat de 
comitetul orășenesc U.T.M. cu 
ocazia Zilei tineretului. Se pot 
întîlni aici sute de tineri și ti
nere de la U.R.U.M.P., l.C.M.M.. 
l.l.L. „6 August", fruntași în 
munca și în viața de organizație. 
Pe pieptul multora dintre ei scli
pește insigna aurie „A 40-a ani
versare a U.T.C.", semn al apre
cierii de care se bucură din par
tea organizației noastre de tineret 
pentru meritele lor în producție

8 și în munca obștească. Printre cei 
I pregenți îi recunoaștem pe tinerii 
o Ciucă Aurelian, Ciafu Grigore și 
g Petcu Gheorghe de la U.R.U.M.P., 
8 pe lăcătușii Laszlo Ernest și Mar- 
8 gine Marin de la l.CM.M., pe 
ș studenții Neag Petru și Sas An- 
g drei și pe mulți alții.
g Perechile de tineri cu fețele 
§ îmbujorate se avîntă într-un vals. 
g Tînărul Rofan Axente, lăcătuș la 
o întreprinderea „6 August" și elev 
§ în clasa a IZ-a dansează cu tî~ 
o

Cresc $i se întăresc continuu organizațiile de tineret
Comitetul orășenesc U.T.M. 

Petrila, sub conducerea și în
drumarea permanentă a comi
tetului orășenesc de partid, s-a 
preocupat îndeaproape de în
drumarea și conducerea orga
nelor și organizațiilor U.T.M. 
din raza orașului In vederea 
creșterii rândurilor U.T.M.-ulul 
cu noi tineri care s-au situat 
în fruntea luptei pentru spo
rirea producției de cărbune, 
oare au răspuns cu entuziasm 
la acțiunile patriotice inițiate 
de organizația noastră și au 
depus eforturi susținute pen
tru pregătirea lor politică și 
profesională.
. De la început ne-am îngri

jit să încadrăm In cercurile de 
învățămînt politic U.T.M. și 
îndeosebi in cercurile de stu- 
diere a Statutului U.T.M, 220 
tineri neorganizati de la cele 
două exploatări miniere și pre- 
parația Petrila. Pe lingă! aceas 
ta, organizațiile U.T.M. au or
ganizat adunări deschisă cu 
tema „Ce a dat regimul demo 
crat-popular tineretului44. ..Des 
pre carnetul roșu U.T.M.44 etc.

De asemenea s-au ținut con
ferințe educative In cadrul 
joilor de tineret. Iar la stația 
de radloflcare s-au făcut ex
puneri cu temele: „Despre

(Urmare din pag. l a)

ne vor reveni, muncind acolo unde 
patria ne-o va cere.

Noi, tinerii muncitori, țărani, 
intelectuali, elevi și studenți, nc 
angajăm în fața Comitetului Cen
tral al partidului să muncim fără 
răgaz pentru a ne însuși temeinic 
învățătura marxist-leninistă, poli
tica partidului nostru, înalta ținută 
morală comunistă. Organizațiile U- 
niunii Tineretului Muncitor vor 
educa tineretul în spiritul tradi
țiilor glorioase de luptă ale po
porului muncitor, ale clasei munci
toare, condusă de partid, pentru 
continua întărire a unității tinere
tului în jurul partidului, a unită
ții și disdplinii de organizație, vor 
sădi în inimile tineretului dra
gostea fierbinte față de patria 
noastră socialistă, sentimentele no

Marta Tarr, lucrătoarenăra 
cooperativa „fiul". Perechea 
potrivește la dans de minune.

Gali luliu, lăcătuș montator 
l.C.M.M. Petroșani este un 
trecut de prima tinerețe. A venit 
la carnaval cu soția și cu fiica. 
Privește plin de îneîntare tumul
tul tinereții. Fiica dansează, dar 
nici el nu vrea să rămină mai 
prejos. Iși invită soția la dans. 
Doar toată lumea dansează...

De Ambruș Ghizela, lucrătoare 
în comerț se apropie o „mască". 
Face o reverență largă invitînd-o 
la dans.

— Te-am recunoscut numalde- 
cit — îi șoptește tînăra pufnind 
în rîs. Puteai să te maschezi și tu 
mai ca lumea. „Cavalerul demas
cat", lăcătușul Lepădatu Gheor
ghe de la U.R.U.M.P. iși scoate 
masca, li șade mai bine așa în 
costum negru decît în postură de 
cavaler medieval.

Ce repede trece timpul. Mai 
ales tind se dansează. Afară nu 
mai plouă. Numai cîțiva nori se

la 
se

la 
om

s-a 
în- 
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alungă mîmoși pierzindu-se din- g 
colo de creste. Cîteva focuri de 8 
artificii mai licăresc în înălțimi. | 
Muzica a tăcut. Carnavalul 
terminat. Veseli, tinerii se 
dreaptă spre casele lor. In 
vor fi din nou în picioare.

MARIN CALIN

titlul de utemist“, „Despre eroii 
и T.C.-iști".

La indicația comitetului oră
șenesc U.T.M. au fost reparti
zați 150 de utemiști bine pre ■ 
gătiți, să se ocupe de cite 1-2 
din cel mai buni tineri, frun
tași tn producție care să devi
nă membri ai organizației noas
tre. De pildă, utemistul An
drei Vasile, de la preparația 
Petrila s-a ocupat de pregăti 
rea politică a tlnărului Erceî 
Franclsc. pentru a putea ti pri, 
mit In rândurile membrilor 
U.T.M. Utemistul Burcin Ghe
orghe, miner fruntaș, a fost 
Îndrumat să se ocupe sistema 
tic de tînărul Ciucean Ioan, de 
la sectorul iv Jiet care, deși 
este unul dintre cei mai har- 
nici muncitori din sector, u- 
neori lipsea de la serviciu, nu 
dovedea respect față de mine
rii mal vlrstnici. Acest tlnăr s-a 
îndreptat și a cerut să fie pri
mit în U.T.M. De asemenea, 
utemistul Pănoiu Stan, de la 
sectorul IV al minei Petrila s-a 
ocupat de Costea loan, căruia 
l-a vorbit despre trecutul gin 
rios de luptă al U.T.C.. i-a re 
comandat să citească Statutul 
U.T.M. La primirea lui în rân
durile U.T.M.-ului s-a prezen
tat pregătit.

bile -ale internaționalismului pro
letar, respectul față de muncă, 
setea de știință și cultură.

Generația căreia îi aparținem va 
avea fericirea de a participa la 
construirea în patria noastră a ce
lei mai înaintate și mai drepte 
orânduiri sociale, de a mutici și 
trăi în comunism. Idealul acesta 
înălțător ne umple inimile de bu
curie. Vom face totul pentru a ne 
arăta demni de glorioasele tradiții 
ale Uniunii Tineretului Comunist, 
de a purta cu cinste titlul de 

z ostași ai partidului, de a păși me
reu înainte alături de întregul po
por, sub steagul de luptă al parti
dului nostru drag.

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn, conducător încercat al po
porului nostru, Comitetul său cen
tral în frunte cu tovarășul Ghe
orghe Geheorghiu-Dej !

Joc și voie bună
Ca și In celelalte localități 

din Valea Jiului, la Lupeni Ziua 
tineretului a fost sărbătorită 
Intr-o atmosferă de entuzi Ч«эі 
șl bucurie. Pregătind din 
un bogat program artistic, for- 
mațiile de amatori ale clubu
lui muncitoresc din Lupeni au 
prezentat pe estrada din piața 
orașului mai multe cîntece și 
sulte de dansuri populare. Ti
nerii care au executat Bătuta 
din Maramureș, învîrtita și al- Y 
te jocuri au fost răsplătiți de 
spectatori, în număr de peste 
2000, cu îndelungate aplauze.

Seara, in sala de festivități a 
clubului din Luneni, comitetul 
orășenesc U.T.M. a organizat 
o frumoasă serbare Іа сате bu 
participat zeci și sute de tineri.

_=©=_

Pe terenurile de sport
Cu prilejul Zilei tineretului, 

sute de tineri mineri, munci-, 
tori și elevi din orașul Petrila 
bu participat la diferite mani
festări sportive. Pe terenul 
sportiv „Jiul П“ s-au întrecu® 
echipele de fotbal Jiul I șt Jiul 
Ii. Meciul s-a terminals cu ^co
rul de 2—1 In favoarea ѳрйі- 
pei a l-a.

Pe terenul sportiv al Școlii 
de 8 ani din Petrila au avut 
loc întreceri ’de volei și hand
bal între elevii școlilor din Pe
trila și Lonea, precum și între 
elevii Școlii medii mixte din 
Lonea și Școlii profesionale din 
Petroșani.

Bine a muncit In privința * 
creșterii rândurilor organizații
lor de bază comitetul U.T.M. de 
la E. M. Lonea care în cursul 
lunii decembrie a trecut la 
Identificarea tuturor tinerilor 
născuțl în 1934 și 1944. Rezul
tat al acestei acțiuni : s-au 
Identificat 124 tineri de vîrstă 
U.T.M-istă. Din acești 124 ti
neri. 60 se pregătesc în pre
zent spre a fi primiți în U.T.M. 
Această inițiativă a fost extin
să și în alte organizații de ba
ză din raza orașului nostru. 
Astfel. Ia mina Petrila an fost 
identificați un număr de 86 
tineri, la preparata Petrâla au 
fost identificați 36 tineri. Din 
totalul acestor tineri, de la a- 
legerl sl plnă in prezent au 
fost nrîmîtî în tt.tm 128 de 
râreri din orașul nostru.

In munca de primire iu 
U.T.M. o bună preocupare au 
dovedit-o organizațiile A’n sec
toarele IV si V de la F M. Lo- . 
nea, cele din sectorul X si șan
tierul de prefabricate de la 
mina Petrila. cele din secția 
brichetai si transport de la pre- 
paratla Petrila, I.L.L. Petrila șl 
Lonea, comerț Lonea, cartier 
II Lonea și cartier I Petrila. 
Aceste organizații se ocupă in-



STEAGUL ROȘU

Un bilanț bogat in roade
La preparația din Petrila, 

primele trei luni de activitate 
din acest an s-au încheiat cu 
un rodnic bilanț. In această 
perioadă s-au spălat cu 18,386 
tone cărbune mal mult decît 
prevedea sarcina inițială, iar 
planul de brichete a fost de
pășit cu 2.709 tone, respectîn- 
du-se totodată condițiile de 
calitate.

Procentul de cenușă a fost 
redus cu 0,6 la sută, iar cali
tatea brichetelor s-a îmbună
tățit, de asemenea, cu 0,6 la 
sută. Cele mal remarcabile re
zultate în privința calității 
brichetelor le-au obținut schim
burile conduse de maistrul 
Molnar Iile și Covacs Anton șl 
mecanicii de presă și tambu
re Bohnărel Dumitru, Copoi 
Adan, Popică Dorin, Aprlnten 
Haralambie.

Reparațiile de calitate exe
cutate de echipele conduse de 
Hdgh Iosif, Szedlacsek Eugen, 
Marcu Dumitru și Filiplni Ioan 
au contribuit în mod efectiv 
și permanent la bună funcțio
nare a instalațiilor.

Pentru obținerea rezultatelor 
pozitive arătate mai sus a fost 
necesar să se execute și o se
rie de lucrări cu scopul de a 
îmbunătăți calitatea produse
lor, de a ușura activitatea 
muncitorilor pentru a primi

■ lț«lmic producția de la exploa- 
:5S --------------- .<

Pregătiri pentru concurs
Sîmbăta trecută sala teatrului 

din Petroșani a găzduit pe elevii 
școlii medii din localitate care au 
prezentat primul lor spectacol. A- 
ceasta constituia o verificare a pre
gătirii lor pentru apropiatul con
curs al școlilor medii care se va 
ține la Deva.

Odată cu stingerea luminii, e- 
moțiile au dispărut. Pe rînd or
chestra de muzică ușoară, cele do
uă brigăzi artistice de agitație 
(una în limba română și una în 
limba maghiară), corul, soliștii sau 
recitatorii au trecut examenul greu 
dar încununat cu succes al apre
cierii publicului.

La excursie
Din inițiativa comitetului 

U.T.M. de la U.R.U.M.P. un 
j^himăr de 72 de tineri, printre 
care strungarii Măciucă Fierea 
și Cesovan Mircea, lăcătușul 
Cristea Aurel, metrologul Ma- 
rița Pomplliu, tehniciană Tro- 
hln Ilvinița au fost într-o ex
cursie de trei zile în orașul 
București.

Cu acest prilej tinerii au 
vizitat Palatul Republicii și

tens de creșterea numerică șt 
calitativă a rlndurilor organi- 
zațlei noastre, primind lunar 
cite 2—3 tineri in U.T.M. Nu a- 
calași lucru îl putem spune des
pre unele organizații de bază 
U.T.M. ca cele din sectoarele 
И, XI, de la mina Lonea, sec
toarele II, in, XI de la E. M. 
Petrila, I.G.O., sat Cimpa, car
tier I Lonea, cartier II Petrila 
care, deși au posibilități, nu se 
ocupă cu răspundere de lărgi
rea continuă a rlndurilor lor, 
de educarea comunistă a tine
retului.

Rezultatele slabe obținute 
de organizațiile citate mai sus 
se datoresc faptului că birou
rile lor nu folosesc cele mai e- 
flcace metode de atragere a 
tinerilor la diferite acțiuni cui. 
tUral-educative și patriotice, 
nu acordă atenția cuvenită 
desfășurării învățămîntului po
litic U.T.M.. nu se îngrijesc 
In suficientă măsură de orga
nizarea timpului liber al tine
rilor.

Dacă comitetul orășenesc 
U.T.M. s-a preocupat de lăr
girea rin duri lor organizațiilor 
U.T.M. din întreprinderi, școli 
și instituții, nu aceeași preocu
pare a avut-o fată de crește
rea rlndurilor organizațiilor te 
bază de la ’.’’te. Așa se expll. 
că faptul că d'n decembrie 1961 
și pînă în prezent au fost prl- 

țările miniere. Din aceste lu
crări amintim : modificarea și 
raționalizarea conductelor de 
injectare de la bateriile Rheo 
10—80 mm-, înălțarea egaliza
torului apelor de circulație; 
schimbarea aparatelor Rheo 
o—io mm. uzate cu altele noi; 
montarea unei plinii de colec- 
tare-vărsare la benzile Pefcrila, 
Aninoasa etc.

Pentru obținerea de econo
mii s-a pus un accent deose
bit pe reducerea consumurilor 
specifice de energie, astfel că 
în trimestrul I 1962, consumul 
specific de energie electrică 
pentru preparare a fost redus 
cu 13,5 la sută, iar consumul 
specific de aer comprimat a 
fost redus cu 57 la sută.

In urma rezultatelor bune 
obținute in trimestrul I a. c., 
colectivul preparației Petrila a 
realizat economii in valoare 
de 245.000 lei din care 178.000 
lei pentru cărbuni spălați, iar 
67.000 lei pentru brichete.

Colectivul de muncitori, 
maiștri, tehnicieni și ingineri 
de la preparația Petrila, este 
hotărlt, și pe mai departe, să 
muncească din ce în ce mai 
bine pentru obținerea de re
zultate îmbucurătoare în‘ 
muncă.

ECOBESCU GHEORGHE 
tehnician E. M. Petrila

De un succes bine meritat s-au 
bucurat toate formațiile și îndeo
sebi corul care a interpretat cîn- 
tecele: „Părinte drag, partid iu- 
bit“, „Marșul partizanilor** de Du- 
naevski, „Veniți cu noi“, „Valu
rile amurului** precum și soliștii 
Branea Mioara, Vomisescu Olim
pia, Paveliuc Sanda, Puiu Petrea- 
nu și alții.

La reușita spectacolului o con
tribuție de seamă și-a adus-o și 
orchestra de muzică ușoară și so
liștii Școlii medii din Lonea care 
au prezentat cîțeva numere din 
spectacol.

prin capitală
noile blocuri de locuințe din 
cartierul Grivița Roșie. Tot în 
București, tinerii excursioniști 
au vizionat spectacole.

Comitetul U.T.M. de la 
U.R.U.M.P. șl-a propus să mai 
organizeze pentru tineri astfel 
de fexcersii. In luna iunie a. c. 
tinerii de la U.R.UM.P. vor 
pleca în excursie la Sibiu și 
în munții Făgăraș.

miți în U.T.M. doar 8 tineri 
țărani, deși posibilitățile sînt 
mult mai mari.

O slabă preocupare a exis
tat din partea comitetului o- 
rășenesc și a organizațiilor 
U.T.M. șl în privința primirii 
în U.T.M. a tinerelor fete. In 
acest an au fost primite în 
U.T.M. numai 27 fete. Aceasta 
se explică prin faptul că slab 
s-a ocupat biroul comitetului 
orășenesc de organizațiile de 
bază din cartiere, unde la ora 
actuală avem posibilități mari 
de primire. Biroul comitetului 
orășenesc nu în suficientă mă
sură s-a ocupat de îndrumarea 
si aiuterarea organizațiilor de 
bază din cartiere pentru ca a- 
cestea să organizeze activități 
interesante, atractive, adecvate 
specificului muncii cu fetele.

Trebule să arătăm că rezul
tatele obținute puteau fi și 
mai rodnice dacă comitetele 
U.T.M analizau periodic pri
mirea în rîndurlle nrffa fi^tiei 
U.T.M.. dacă se asigura un con
trol eficace asunm activității 
comitetelor U.T.M si birouri
lor organizațiilor U.T.M. de la 
cele doufi exploatări miniere, 
precum si asunra tuturor orga- 
ni^atuinr de tineret din orașul 
Pe*~sla

STW1KPRFGFR EUGEN 
secretarul comitetului orășenesc 

U.T.M. Petrila

Aspecte de la mitingul și demonstrația 
oamenilor muncii din Valea Jiului 

cu prilejul zilei de 1 Mai
©eastructerii 

celei шаі noi mine 
în fața tribunei

In rînduri strînse trec prin fața 
tribunei reprezentanții celui mai 
tînăr colectiv minier din bazin - 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
cărora li s-a încredințat sarcina de 
a făuri noile construcții ale minei 
Dîlja. Ei poartă cu mîndrie în 
fruntea coloanei un mare panou 
ce înfățișează printr-un desen viu 
colorat mina Dîlja așa cum va ară
ta ea în anul 1970 : o exploatare 
minieră modernă cu procesul de 
producție complet mecanizat și 
automatizat.

Mină tînără ca și cei care o 
construiesc. Iată-i în primul riad 
al coloanei pe minerul șef de bri
gadă Demeter Augustin pășind 
cot la cot cu tinerii ingineri Boțea 
loan, șeful minei și Farcaș Eme
tic, mecanicul șef. In coloană de
monstrează mulți mineri între care 
și ortacii din brigada comunistu
lui Bartha Dionisie. Ei aplică cu 
succes la lucrările de adîncire a 
puțului principal al minei Dîlja 
metoda înaintată de săpare cu co- 
fraj mobil. Tehnica nouă și me
todele avansate de lucru pe care 
le folosesc cu pricepere le-au per
mis minerilor de la Dîlja șă în- 
tîmpine ziua de 1 Mai cu frumoase 
realizări. Grăitoare sînt în acest 
sens cifrele de pe graficul ceri 
poartă în fruntea coloanei vago
netarul Moise Vasile și semnalis* 
tul Crișmaru Dumitru. Harnici*, 
mineri dîljeni au depășit planul 
pe luna aprilie la săpare cu 23 
la sută, iar la lucrările de beto
nate prevederile planului au fost, 
de asemenea, depășite cu- 98 la 
sută la metri liniari și cu 20 la 
sută. la metri cubi. Sînt mîndri 
de aceste realizări toți minerii de 
la Dîlja, dar mai cu seamă cei 
din brigada condusă de comunistul 
Demeter Augustin. Ei s-au anga
jat ca în aprilie să înainteze 100 
metri liniari în galeria principală 
pe care o sapă îi atît au și reali
zat, astfel că brigada lor a contri
buit cu 1200 m.c. la îndeplinirea 
și depășirea planului fizic pe mină, 
succes închinat de minerii Dîljei 
măreței zile de 1 Mai.

MUNCITORII DE MÎINE
Imbrăcați în uniforme șl 

purtînd în mîini echere, com- 
pase, șublere și alte unelte e- 
xecutate de ei cu multă mi
gală, se apropie rde tribună e- 
leviî școlii profesionale din 
Petroșani în rîndul cărora pu
teau fi văzuți fruntașii la în
vățătură Oolda Aurel, Popa 
Ioan, Iuga loan. Lor, fii ai oa
menilor muncii, partidul și gu
vernul le-’a creat cele mai bu
ne condiții pentru a deveni 
muncitori cu o înaltă califica
re ai industriei noastre socia 
liste. Pe lingă calificare, ei sînt 
ajutați să-și ridice și nivelul 
de cultură. Tocmai pentru a- tinerii sportivi, ai formației de vilor noștri.

Ca de fiecare dată, tineretul din Petroșani a fost prezent în număr mare la sărbătoa
rea oamenilor muncii de pretutindeni 1 Mai 1962.

Constructorii din Lupeni s-au prezentat la demonstrația de 
1 Mai cu un frumos car alegoric reprezentind cartierul Viaoeaa 
H în plină construcție.

Apărătorii sănătății
De tribună se apropie o co

loană numeroasă — cadrele 
medico-sanitare, apărătorii să
nătății oamenilor muncii, in 
anii regimului democrat-popu 
iar s-a îmbunătățit substanțial 
grija pentru sănătatea celor ce 
muncesc. Prin grija partidului 
și a guvernului în localitățile 
miniere ale Văii Jiului au a- 
părut noi spitale, policlinici, 
posturi sanitare, a crescut nu
mărul medicilor, spitalele și 
laboratoarele au fost Înzestra
te cu aparate noi și moderne.

Grija față de sănătatea celor 
ce muncesc e viu oglindită de 
carul alegoric cu care au ve
nit apărătorii sănătății la de
monstrația de 1 Mai — un car 
alegoric pe care sînt instalate 
aparate medicale moderne.

Prin fața tribunei trec cu 
calm si siguranță medici, su 
rari, lucrători medlco-sanitari 
de frunte. între care medicii: 
Eșanulosif, Popescu N., iovipale 
Ioana, Georgescu Alexandru, 
surorile Apostol Maria, Lovasz 
Elena, Mozeș Parăschiva — oa
meni care muncesc cu pasiune 
și răspundere pentru apărarea 
sănătății oamenilor muncii.

Trec apoi elevele școlii de 

CUceasta ei și-au manifestat 
atîta căldură recunoștința față 
de partid, față de statul nos
tru democrat-popular.

Suflet tînăr, gînd curat și corp oțetit.
In pas cadențat, cu corpurile 

oțelite, pline de sănătate se apro
pie de tribună coloana sportivilor. 
Cei care pășesc în frunte sînt cu
rajoșii alpiniști care de atîtea ori 
au dat piept cu urcușul greu al 
munților. De fiecare dată, în lup
ta cu înălțimile, curajul, dîrzenia 
și voința alpiniștilor a învins.

Ei sînt urmați îndeaproape de 

asistente medicale. De 1 Mai, 
cadrele medico-sanitare șl-au 
exprimat încăodată voința de 
a munci ou pasiune, cu un 
înalt simț de răspundere pen
tru îndeplinirea nobilei misiuni 
care le-a fost încredințată.

Viitorii Ingineri oi loloffiiol 
ooutre miniere

Cu pas tineresc trec prin 
fața tribunei studenții Insti
tutului de mine din Petroșani, 
viitorii ingineri ai industriei 
noastre miniere. Cu legitimă 
mîndrie ei raportează parti
dului că-și Îndeplinesc ou cin. 
gte zi de zi, sarcina lor de a 
Învăța, de a se pregăti pentru 
a deveni conducători de nt- 
defde ai producției

Mulți dintre ei au încă pal
mele bătătorite de muncă. 
Foștii mineri au trecut cu în ■ 
credere pragul institutului, 
pentru a deveni ingineri, bun! 
cunoscători ai procesului de 
producție. Ei azi mînuiesc com
pasul și rigla de calcul cu a- 
ceeași siguranță cu care mî- 
nuiau pichamerul și perforato
rul. studenții fruntași la în
vățătură ca Măruță loan. Al-
hescu Dumitru. ponescu loan, 
? ’• -teanu insif. Motoc Lucia

■ si Popescu Mihai și alții care 
au pășit cu atîta încredere prin 
fața tribunei, se numără prin
tre fruntașii Ia învățătură al 
institutului.

rugbi de la Știința Petroșani, care 
au înscris în palmaresul lor vic
torii de seamă în fața unor echipe 
fruntașe ale rugbiului nostru. Apoi 
urmează motocicliștii, biciclist» și 
atleții.

Pe fețele tuturor sportivilor se 
citea bucuria zilelor însorite care 
le trăiesc, recunoștința față de 
partid pentru posibilitățile multi
laterale creiate de partid sport»-
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fllftns Cor bacii va viiils-ШІ
moscova 3 (Agerpres)'. — 

TASS transmite:
La invitația lui N. S. Hruș- 

ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., cance
larul federal al Republicii Aus
tria, Alfons Gorbach va face o 
vizită oficială în U.R.S.S. în 
a doua jumătate a lunii iunie 
1962.

ECOUL INTERNATIONAL 
SESIUNII EXTRAORDINAREAL

A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Q

J. Goularf l-a primif 
pe N. S. Pafolicev

RIO DE JANEIRO 3 (Ager
pres). — TASS transmite :

Președintele Braziliei Joao 
Goulart l-a primit la 2 mai pe 
șeful delegației sovietice care 
a sosit aici , la deschiderea Ex
poziției comercialo-industriale 
sovietice, ministru al Comer
țului Exterior al U.R.S.S., N. S. 
Patolicev și pe ambasadorul 
U.R.S.S. în Brazilia, I. S. Cer- 
nîșev care îl însoțește.

_=O=-

PARIS 3 (Agerpres)
Sub titlul „In Romînia unde co

lectivizarea s-a încheiat, au fost 
luate importante măsuri de reorga
nizare a agriculturii", ziarul „L- HU- 
MANITE" a publicat sub semnătu
ra corespondentului său la București, 
Georges Joseph, un articol amplu 
despre lucrările Sesiunii extraor
dinare a M.A.N. și raportul pre
zentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Harul „COMBAT" și-a infor
mat de asemenea cititorii că în 
R.P. Romînă a fost încheiată co
lectivizarea agriculturii.

al agriculturii pentru conducerea 
gospodăriilor agricole colective'1 
că această măsură a fost luată la 
„terminarea sesiunii extraordinare 
de patru zile a Adunării la care au 
participat 11.000 de țărani mun
citori din toate regiunile țării 
afara celor 465 de membri ai 
dunării".

în
A-

☆

☆

lui G. S. TitovSosirea
la Washington

Noul guvern al Ugandei
KAMPALA 3 (Agerpres).'
La 1 Mai Adunarea Națio

nală recent aleasă a Ugandei 
a aprobat componența noului 
guvern sub conducerea lui A- 
pollo Milton Obote, președin
tele Partidului Congresul Popu
lar. Noul guvern este alcătuit 
din zece membri ai partidului 
Congresul Popular și patru 
membri ai Partidului Kabaka 
Yekka, principalul partid din 
Buganda, regat semîautonom 
în componența Ugandei.

Principala sarcină care se 
pune în fața noului guvern 
este pregătirea țării în vede
rea independenței care urmea
ză să fie proclamată în cursul 
lunii octombrie.

-=©=-

VIENA 3 (Agerpres)
Presa 

meroase 
despre 
M.A.N.

„Romînia sărbătorește victoria 
socialismului la sate", scrie ziarul 
„VOLKSSTIMME". Ziarul subli
niază că „11.000 de reprezentanți 
ai agriculturii romînești s~au în
trunit la sărbătorirea unei victorii 
istorice: desăvârșirea colectiviză
rii agriculturii".

In articolul intitulat „Reorga
nizarea agriculturii romînești", zia
rul „NEUES OSTERREICH" scrie 
că raportul prezentat în fața Marii 
Adunări Naționale a expus „un 
program de mare amploare în ca
re se prevede reorganizarea agri
culturii în prezent colectivizată".

Ziarul „KURIER" arată că în 
R.P. Romînă s-a hotărît „reor
ganizarea aparatului administrativ 
agricol pînă 'Tă ’ cele mai înalte 
vtrfuri" — Știri despre sesiune a 
publicat și ziarul „DIE PRESSE".

austriacă a publicat 
informații și 

Sesiunea

ntr 
articole 

extraordinară a

LONDRA 3 (Agerpres)
Ziarul „TIMES" a publicat 

al doilea articol al trimisului spe
cial la București în care'se face o 
amplă relatare a problemelor dis
cutate în cadrul Sesiunii Marii A- 
dunări Naționale. „Sesiunea, scrie 
autorul articolului, a fost convo
cată pentru a sărbători încheierea 
colectivizării și a confirma pro
gramul de reorganizare a agricul
turii". In legătură cu hotărîrile 
adoptate de Sesiune, în articol se 
arată că în prezent „peste 3.000.000 
de familii de țărani romîni sînt 
încadrate în gospodării colective", 
ceea ce a cerut „reorganizarea 
deplină a conducerii agriculturii 
la toate nivelurile".

un

WASHINGTON 3 (Agerpres). 
TASS transmite:

La 
man 
ton.

La 
man 
salutați de A. F. Dobrînin, am
basadorul U.R.S.S. la Washing
ton. Sutele de persoane sosite 
în întîmpinarea cosmonautului 
scandau „Să trăiești Titov“.

Am sosit în S.U.A., la invi
tația dl. Hulst, președintele 
Comisiei internaționale pentru 
cercetarea cosmosului pentru a 
participa la lucrările 
organizații a declarat 
sire Gherman Titov.

La sesiunea Comisiei

2 mai cosmonautul Gher- 
Titov a sosit la Washing -

coborîrea din avion Gher- 
Titov cu jșoția’ sa au fost

acestei 
la so-

inter
naționale pentru cercetarea 
cosmosului, 
voi avea o 
monautul 
Glenn. Sper că întîlnirea noas
tră va fi folositoare atît pen
tru noi, cît și pentru cauza 
comună a explorării spațiului 
cosmic.

Profit de această ocazie pen
tru S transmite locuitorii’”- 
Washingtonului un salut și 
cele mai bune urări. După pri
mul zbor cosmic al lui Iuri 
Gagarin și după zborul cu na-

a continuat Titov, 
întrevedere cu cos- 

ămerican John

--------

ALGERIA

S.U.A. au efectuat o nouă 
explozie nucleară în atmosferă

WASHINGTON 3 (Agerpres)
Comisia pentru energia atomică 

și Ministerul de Război al S.U.A. 
au anunțat că la 2 mai a fost efec
tuată o nouă explozie nucleară în 
atmosferă în regiunea insulei 
Christmas.

☆

WASHINGTON 3 (Agerpres)
Intr-un al doilea articol al tri

misului său special la București, 
Paul Underwood, consacrat se
siunii M.A.N. ziarul „NEW YORK 
TIMES" scrie sub titlul „Romî
nia înființează Consiliul superior

Sesiunea Consiliului ministerial 
al CENTO

LONDRA 3 (Agerpres)
In zilele 

1 mai a 
dra sesiunea Consiliului 
rial al C.E.N.T.O.

In cursul celor două zile cît 
au durat lucrările consiliului, au 
prezentat expuneri Rusk, Home și 
ceilalți miniștri de Externe ai ță
rilor membre. Expunerile și dis 
cuțiile s-au axat asupra planurilor 
de întărire a structurii militare 
a acestei alianțe agresive. Au fost 
de asemenea examinate planurile 
pentru intensificarea măsurilor re
presive împotriva organizațiilor de
mocratice din Pakistan, Iran și 
■Turcia.

In comunicatul final dat publi
cității se subliniază necesitatea 
„unei colaborări militare mai 
strînse“ între țările membre. Tot
odată, se vorbește despre impor
tanța „consolidării stabilității Tur
ciei, Pakistanului și Iranului prin 
dezvoltarea resurselor economice 
ale acestor țări".

In comunicat nu se pomenește 
nimic despre divergențele care au 
apărut în legătură cu desemnarea 
unui șef al proiectatului stat ma
jor alâ C.E.N.T.O., organ care să 
contribuie la o mai strînsă inte
grare militară a țărilor membre. 
Această problemă, despre care a- 
genția Associated Press declara că 
este cea mai importantă, nici 
măcar nu a figurat pe ordinea de 
zi oficială'.

In duda acestor divergențe, ca
racterul agresiv al C.E.N.T.O.

de 30 aprilie și 
avut loc la Lon- 

ministe-

rămjne neștirbit. O dovadă în a- 
cest sens o constituie manevrele 
aeriene masive care au început la 
1 mai în Turda cu participarea a- 
vioanelor militare 
rilor membre.

☆

ale tuturor ță-

BANGKOK 3 
La 2 mai s-a 

pitala Tailandei 
sesiune a Comitetului consilie
rilor militari al S.E.A.T.O. Du
pă cum reiese din relatările a- 
genției U.P.I., consilierii mili
tari ai acestui bloc agresiv ur
mează să discute noi măsuri 
pentru înnăbușirea mișcării de 
eliberare din Laos, Vietnamul 
de sud și alte țări ale Asiei de 
sud-est.

(Agerpres). 
deschis în ca- 
cea de-a 16-a

ALGER 3 (Agerpres).
Corespondentul din Alger al 

agenției France Presse relatea
ză că în cursul serii de 2 mai, 
în urma atacurilor fasciste ale 
bandelor fasciste din O.A.S. 
numărul algerienilor care și-au 
pierdut viața s-a ridicat la 110 
morți și 147 de răniți. Această 
cifră,
reprezintă 
sîngeroase 
în Algeria 
gure zi.

Agenția France Presse subli
niază că numai în urma aten
tatului fascist îndreptat asu
pra docherilor algerieni din 
portul Alger, numărul victime
lor s-a ridicat la 98 morți și 
147 de răniți dintre care 
meroase femei și copii.

In urma acestor atacuri 
ciste, Mohammed Yazid,
nistrul Informațiilor al guver
nului provizoriu al Republicii 
Algeria, a făcut o declarație

relevă corespondentul, 
unul din cele mai 
bilanțuri cunoscute 
în cursul unei sin-

nu-

fas- 
mi-

Unul din cele mai sîngeroase 
uri

unui corespondent al agenției 
Algerie Presse service, în care 
a subliniat că „atacul fasciș
tilor din O.A.S., asupra popu
lației pașnice algeriene din 
portul Alger este unul 
mai monstruoase acte 
îndreptate împotriva 
lației algeriene de la 
rea focului în Algeria. Munci
tori fără apărare și înfometați 
însoțiți de soțiile și copiii lor 
au fost masacrați de către 
bandiții din O.A.S. în plină zi 
în capitala Algeriei fără ca să 
se ia vreo măsură de apărare 
a acestor oameni nevinovați.

Respectul față de acordurile 
de la Evian nu poate să în
semne că poporul algerian va 
lăsa Algerul și Oranul în mîl- 
nile bandiților din O.A.S., ci, 
din contră, respectul față de 
acordurile de la Evian impune 
zdrobirea imediată și lichida
rea tuturor acelora 
Ies călea crimei și a aventurii 
fasciste".

din cele 
fasciste 

popu- 
înceta-

care au a-

---------------©---------------

„Libertate și independență economică11
LONDRA 3 (Agerpres).
„Libertate și independență e- 

conomică !“ — sub această lo
zincă s-a desfășurat demon
strația de 1 Mai la Niamey, ca
pitala tinerei republici africa
ne Niger.

Intr-o rezoluție adoptată la 
mitingul care a avut loc cu

acest prilej, oamenii muncii 
din Niamey, cer să se asigure 
folosirea deplină a brațelor de 
muncă, să se accelereze afri- 
canizareă aparatului de stat, 
în care tin rol important co(n- 
tinuă să-l aibe consilierii fran
cezi și să se creeze o industrie 
națională.

Hotărîrile adoptate de Congresul tineretului african
CONAKRY 3 (Agerpres).
Congresul tineretului african 

a adoptat hotărîrea de a crea 
o singură organizație de tine
ret pentru întreaga Africă — 
Conferința Tineretului African.

Documentele adoptate 
congres expun programul 
sarcinile noii organizații.

Tineretul din Africa, după 
cum se subliniază în rezoluția 
politică, trebuie 
forțele în lupta 
'lonialîsmului și 
lui, în apărarea

de
și

să-și unească 
împotriva co- 
imperialismu- 
păcii. Partlci-

panții la conferință s-au pro
nunțat pentru dezarmare, pen
tru interzicerea experiențelor 
nucleare din Sahara în special.

Tineretul țărilor africane 
cheamă tineretul celorlalte 
țări din lume să contribuie la 
eliberarea Africii de sub colo
nialism. Congresul a cerut ca 
guvernele țărilor africane să 
se pronunțe împotriva prezen
ței bazelor militare străine din 
Africa și să nu participe la blo
curile militare. Congresul a

subliniat că este necesar să se 
lupte împotriva neocolonialis- 
mului, împotriva uneltirilor 
imperialiștilor îndreptate spre 
scindarea Africii, împotriva 
atentatelor de ordin militar și 
economic la independența ță
rilor africane.

In statutul adoptat de con
gres se arată că organizația 
Conferința Tineretului African 
este o organizație de masă a 
cărei activitate va fi legată de 
luptă' popoarelor africane pen
tru independență și unitate.

va „Vostok 2“ am primit din 
S.U.A. numeroase telegrame de 
salut, scrisori și daruri. Nea- 
vînd posibilitatea de a răs
punde fiecăruia, mulțumesc în 
numele lui Iuri Gagarin și al 
meu personal tuturor cetățe
nilor S.U.A. care ne-au salutat.

☆
Cosmonautul G. S. Titov, s-a 

întîlnit la 2 mai la o confe
rință de presă cu ziariștii a- 
mericani și străini care a a- 
vut loc la ambasada U.R.S.S. 
la Washington. Conferința de 
presă a fost transmisă în în
treaga țară prin radio și tele
viziune.

In timpul zborului, pe bor
dul navei cosmice „Vostok-2“, 
a spus G. Titov, am avut po
sibilitatea să mă întîlnesc cu 
poporul american în eter și 
să-î transmit salutul meu din 
Cosmos. Mă folosesc de acest 
prilej pentru a transmite po
porului american un salut de 
pe pămînt.

Zborul navei cosmice „Vos- 
tok-2“, a subliniat în declara
ția sa G. Titov, a constitui]; o 
continuare a programului», "-Др 
cucerire a Cosmosului elab t A 
de oamenii noștri de știință. 
Rezultatele obținute în timpul 
acestui zbor, vor ajuta oame
nilor sovietici să continue cu
cerirea 
cosmic.

După 
răspuns 
meroasele întrebări ale cores
pondenților.

-=©=-
Demonstrația de protest 

în fața clădirii Ambasadei 
americane la Oslo

OSLO 3 (Agerpres).
In fața clădirii Ambasadei 

americane din Oslo a avut loc 
o demonstrație de protest or
ganizată de studenții norve
gieni împotriva reluării expe
riențelor nucleare în atmosfe
ră de către S.U.A. Peste 100 de 
studenți s-au apropiat de am
basada americană și s-au așe
zat pe trotuar în fața clădirii. 
Ei purtau panouri сЛ-e ci»e- 
mău să se pună capăt imediat 
experiențelor cu arma nuclea
ră. Demonstranții și numeroși 
locuitori ai capitalei norvegie
ne care s-au adunat în față 
ambasadei au semnat o decla
rație de protest pe care au ho- 
tărît s-o trimită președintelui 
S.U.A., Kennedy.

cu succes a spațiului

aceea, G. S. Titov a 
timp de o oră la nu-

PROGRAM DE RADIO
5 mai

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul, 
medicului, 9,00 Roza vînturilor,’ 
10,20 Concert ghicitoare (24) 
(reluare), 11,03 Din folclorul 
popoarelor, 12,30 Feerii muzi 
cale, 14,00 Soliști ai Teatrului 
Mare Academic de Stat al 
Uniunii Sovietice, 14,30 Forma
ții romînești de muzică ușoară, 
15,45 Actualitatea literară în 
ziarele și în revistele noastre, 
16,15 Vorbește Moscova ! 18,00 
Program muzical pentru frun
tași în producție din industrie 
și agricultură, 19,35 Opereta 
„Farmecul unui vals“ de Oskar 
Straus, 20,30 Ce e nou în libră
rii, 21,10 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 12,15 Melodii 
populare romînești și ale mi - 
norităților naționale, 13,15. 
Concert de muzică din opere 
șl operete, 15,30 Muzică popu
lară romînească, 16,30 Din crea
ția de operă a compozitorului 
Antonin Dvorak, 18,30 Program 
pentru iubitorii muzicii popu
lare romînești, 19,00 Programe 
muzicale alcătuite de ascultă
tori, 19,30 Muzică 
Theodor Sibiceanu 
Iancu 20,10 Muzică 
mînească la cererea
rilor, 21,30 Album artistic, 22,00 
Muzică de dans.

ușoară de 
și. Mișu 

corală ro- 
ascultăto-
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