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Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gtieorghiu-Dej ținută la adunarea festivă 
a tineretului din Capitală, consacrată celei de a 40-a aniversări a 
creării U. T. C. și „Zilei tineretului" din Republica Populară Romînă

Dragi tovarăși și tovarășe,

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn 
transmite membrilor organiza
ției revoluționare a tineretu
lui, întregii generații tinere 
din patria noastră un salut 
fierbinte cu ocazia aniversării 
a 40 de ani de la crearea 
Uniunii Tineretului Comunist 
și a sărbătoririi „Zilei tineretu
lui din Republica Populară 
Romînă". (Aplauze puternice).

Minunatul nostru tineret a 
participat cu elan la lupta 
poporului pentru libertate și 
progres social, a adus o mare 
contribuție la toate bătăliile 
duse de partid, de clasa mun
citoare din Romînia, la înfăp
tuirea tuturor victoriilor noas
tre.

în anii avîntului mișcării 
muncitorești din Romînia, 
partidul comunist a creat 
Uniunea Tineretului Comunist, 
organizînd în rîndurile sale 
partea cea mai înaintata, mai 
conștientă și mai combativă a 
tineretului. U.T.C.-ul a chemat 
masele de tineri să ia parte ac
tiva la lupta de eliberare a ce
lor ce muncesc, la făurirea u- 
nei societăți mai bune și mai 
drepte.

Înfruntînd teroarea și închi
sorile regimului burghezo-mo- 
șieresc, daruindu-se trup și su
flet cauzei poporului muncitor, 
sacrificîndu-și chiar viața, 
mulți tineri comuniști au in
trat pentru totdeauna, prin fap
tele lor, în istoria eroică a 
luptei revoluționare din țara 
no<astră. La chemarea partidu
lui, tineretul a participat cu 
bărbăție, împreuna cu masele 
largi ale poporului, la înfăptui
rea actului istoric de la 23 Au
gust, care a eliberat pământul 
patriei de sub jugul fascist; 
mii și mii de tineri au luptat 
în rîndurile forțelor patriotice 
și ale armatei pentru victoria 
finala 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 sa răsune văile și munții 
în epopeea tinerească a brigă
zilor de munca patriotică de la 
Agnita-Botorcă, Bumbești-Live- 
zeni și Salva-Vișeu.

Revoluția socialistă, epoca 
înfăptuirii marilor planuri e- 
laborate de partid pentru dez
voltarea industriei și agricul
turii, pentru înflorirea științei 
și culturii socialiste au dat și 
mai mult elan energiei creatoa
re a tineretului. Atașamentul 
față de partid, dragostea fier
binte fața de popor, dorința de 
ă’ săvârși fapte mari spre binele 
patriei, optimismul și încrede
rea nestrămutată în viitor — 
Tata/ca caracterizează tinere- 
tul”țării noastre. (Aplauze).

Organizație revoluționara 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 prețuirea 
partidului și poporului nostru, 
(Aplauze).

i
Tovarăși,
Sărbătorim aniversarea îm

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

Primăvara aceasta va rămî- 
ne scrisa cu litere nepieritoa
re în Cartea de Aur a poporu
lui romîn. Pe întreg cuprinsul 
țării, la orașe și sate, socialis
mul a învins definitiv, (Aplau
ze furtunoase). Această mărea
ța victorie umple de bucurie 
și mîndrie inimile tuturor oa
menilor muncii, fie ei tineri 
sau vîrstnîci, reprezintă înfăp
tuirea celor mai înalte aspira
ții ale maselor muncitoare, în
truchiparea idealurilor pentru 
care au luptat și s-au jertfit 
cei mai buni 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 poporului 
nostru, stabilind sarcini cores
punzătoare noii etape de dez
voltare în care a intrat țara 
noastră. Toate acestea, dragi 

tovarăși, privesc nemijlocit și 
tineretul, chemat sa săvîrșeas- 
că fapte mari, sa-și dăruiască 
cu generozitate energia și ta
lentul cauzei înfloririi patriei, 
bunăstării și fericirii poporu
lui. (Aplauze).

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

Dezvoltarea impetuoasa a in
dustriei noastre socialiste pune 
în fața tineretului muncitoresc 
sarcina de cinste de a-și însuși 
cu pasiune comunista tehnica 
nouă, de a lupta cu perseve
rență, alături de muncitorii 
vârstnici, învățînd de la ei, 
pentru promovarea a tot ceea 
ce este înaintat în producție. 
Un cîmp vast de activitate 
creatoare se deschide tineretu
lui nostru de la sate, care este 
chemat să muncească cu hăr
nicie pentru consolidarea eco- 
nomico-organizatorică a gos
podăriilor agricole colective și 
întărirea tuturor unităților so
cialiste din agricultură. Tinerii 
au datoria să-și ridice necon
tenit nivelul cunoștințelor a- 
grotehnice, să aplice în pro
ducție cele mai noi cuceriri ale 
științei, sa muncească într-un 
mod nou, corespunzător cerin
țelor marii agriculturi socia
liste,

Partidul și guvernul au des
chis 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 sa înveți în orîn- 
duirea noastră socialista, care 
creează asemenea posibilități 
pe care nici nu le poate visa 
tineretul din țările capitaliste.

Elevii și studenții, studiind 
cu conștiinciozitate, trebuie sa 
se pregătească pentru a deveni 
muncitori și intelectuali cu o 
înalta calificare, capabili să re
zolve problemele complexe ale 
construcției economice și cul
turale, să-și aducă contribuția 
activă acolo unde vor fi tri
miși sa muncească, în fabrici, 
mine, pe șantiere, în agricultu
ră, în instituțiile de arta și cul
tura. Cadrelor didactice, orga
nizațiilor U.T.M. și de pionieri 
le revine o mare răspundere 
în pregătirea temeinica a tine
retului din școli și institute de 
învățământ superior, în îmbi
narea -strânsă a studiului teo
retic cu practica, în educarea 
tinerilor în spiritul dragostei 
față de muncă, dezvoltîndu-le 
dorința de a lucra nemijlocit 
în producție, acolo unde se 
făuresc bunurile materiale ale 
societății. (Aplauze).

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

Tovarăși,

In competiția dintre socia
lism și capitalism pe plan mon
dial socialismul se afirmă tot 
mai mult ca factor hotarîtor 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 
state.

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

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

însuflețit de principiile co
existenței pașnice, tineretul ța
rii noastre aduce, alături de ti
nerii de pe toate meridianele 
pămîntului, o contribuție im
portantă la triumful cauzei pă
cii și prieteniei între popoare. 
Uniunea Tineretului Muncitor, 
în strînsă și frățească prietenie 
cu tineretul Uniunii Sovietice 
și al celorlalte țări socialiste, 
militează neobosit pentru întă
rirea continuă a colaborării in
ternaționale cu tinerii din toată 
lumea în lupta pentru zădărni

cirea războiului, pentru lărgii 
rea și consolidarea mareluit 
front mondial al păcii. (Aplau
ze prelungite). (

Dragi tovarăși, tineri și li— 
nere,

Uniunea Tineretului Munci* 
tor a fost decorata prin hota* 
rîrea conducerii de partid și 
de stat cu Ordinul „Steaua Re
publicii Populare Romîne" cla
sa I, ca semn de înalta prețui
re a contribuției aduse la luptai 
revoluționară a oamenilor' 
muncii, la opera de făurire a 
orînduirii socialiste.

De acum înainte, această dis
tincție va străluci pe drapelul 
roșu al Uniunii Tineretului 
Muncitor, simbolizînd patrio
tismul fără margini al tinere
tului nostru, crescut cu dragos
te și grijă părintească de 
partid și de clasa muncitoare. 
(Aplauze furtunoase).

De asemenea, au fost deco
rați cu ordine și medalii un 
mare număr de activiști ai 
U.T.M.-ului care S-au distins în 
activitatea lor. Tuturor le urăm 
spor la muncă și noi succese l 
(Aplauze).

Fiți demni de această cin
stire, imbold pentru a munci cu 
și mai mult elan, cu pasiune 
tinerească, pentru cea mai fru
moasă și mai nobila cauză din 
cîte a cunoscut vreodată ome
nirea — triumful socialismului 
și comunismului, al păcii și 
frăției între popoare. (Aplau
ze).

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

Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn își ex- 
Drima convingerea că Uniunea 
Tineretului Muncitor se va do
vedi și de aici înainte la înăl
țimea glorioaselor sale tradiții 
revoluționare, că din rîndurile 
sale se vor ridica mii și mii 
de tineri demni de a primi 
înaltul titlu de membri ai 
partidului. (Aplauze). Tineretul 
va înscrie noi și noi pagini e- 
roice în lupta întregului popor 
pentru triumful politicii parti
dului, pentru desăvîrșirea con
struirii socialismului și trece
rea treptată la comunism. (A- 
plauze).

Trăiască Uniunea Tineretului 
Muncitor și întregul dneret al 
patriei noastre 1 (Aplauze pre
lungite).

Trăiască inițiatorul și orga
nizatorul tuturor victoriilor, 
conducătorul înțelept și încer
cat al întregului popor în 
lupta pentru victoria deplină 
a socialismului — Partidul 
Muncitoresc Romîn ! (întreaga 
asistență în picioare ovațio
nează și aplaudă îndelung).
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Povestea toată începe în 
toamna acestui an școlar. A- 
tunci Dima fugise de la școală 
două zile.

Colegii lui l-au căutat peste 
tot. S-au dus mai întîi la el 
acasă, au vorbit cu mama lui, 
i-au explicat că cineva, un co
pil, îl văzuse cu două zile în 
urmă pornind de-acasă cu Cio- 
ran Gheorghe, din clasa a Vl-a 
B. de la Școala de 8 ani nr. 12, 
care are 15 ani, și căruia-i „pla
ce" să repete clasele.

Și pentru că o astfel de prie
tenie nu-i poate aduce nimic 
bun lui Dima Constantin, pio
nierii au hotărît...

— Tovarăși pionieri I Am or
ganizat această adunare pentru 
a discuta cazul colegului nos
tim, pionierul Dima Constantin 
din clasa a Vl-a B, Școala de 8 
ani nr. 15 Sibiu. Cine are ceva 
de spus ?

— Anul trecut eu l-am ajutat 
pe Dima la învățătură și lucru
rile mergeau bine — începu să 
vorbească pioniera Vamoșiu 
Georgeta. Anul acesta, de cînd 
umblă cu Cioran și cu Datcu 
Partenie de la noi din clasă, 
nu mai vrea să învățăm îm
preună. E adevărat, Dima este 
un băiat foarte ușor influența- 
bil. Și dacă Cioran i-o fi pro
mis cine știe ce jocuri „formi
dabile" în lunca Cibinului, sînt 
sigură că n-a protestat și s-a 
dus după el. Cînd mi-a spus că 
nu mai vrea să învățăm împre
ună eu m-am simțit jignită și 
i-am întors spatele, în loc să-l 
ajut.

— Eu sînt coleg cu Dima 
tlin clasa I-a. El era totdeauna 
un băiat bun și silitor — a în
ceput să vorbească Olteanu 
Vasile. Dar, e adevărat, și eu 
am observat că Dima, în clasă, 
n-are nici un prieten. Că ne 
ocolește pe toți. Că se simte 
bine cu cei doi elevi indisci- 
plinați și codași despre care 
s- a amintit aici. Și eu sînt vi
novat...

Dima îi auzea vorbind dar 
nu mai putea distinge exact 

■ cuvintele lor. Lacrimile îi um- 
•pleau ochii iar în gît i se așe- 
. nașe un nod. Clasa era plină.

Acolo, de față, erau toți cole
gii lui. El îi știa pe fiecare de 
la lecții și de la joacă. Dar n-ar 
fi bănuit niciodată că pe ei, pe 
acești copii inimoși îi doare 
faptul că el s-a putut apropia 
de un derbedeu și de un coleg 
rău. Ei spun că sînt vinovați 
că n-au știut să se apropie de 
el. Și asta parcă doare mai rău. 
„Cioran spunea că el îmi este 
prietenul adevărat. Și dacă o 
să fac ca el n-o să-mi mai pese 
nici de mama cînd fug de-aca
să fără să-i spun. Că asta se-n- 
tîmplă prima dată. Apoi pot lua 
din casă și bani, și mîncare pe 
furiș, fără să mă rușinez... Min
cinosul !“.

Și obrajii îi ard ca în fața 
jarului ce te dogorește. E 
drept, pionierii discută despre 
lucruri nu tocmai plăcute pen
tru Dima. Dar aceasta este toc
mai dovada atașamentului, a 
căldurii din inimile prieteni
lor. Pentru că acum, mai mult 

ca oricînd, Dima este convins 
că se află în mijlocul prieteni
lor.

★
Am ajuns în Școala de 8 ani 

nr. 15 din Sibiu într-o după- 
amiază de primăvară. Copiii din 
clasa a Vl-a B aveau o OTă li
beră. I-am rugat pe cîțiva să 
rămînă în clasă și să-mi spună 
și mie cum s-au petrecut lu
crurile cu Dima. Au rămas toți 
în clasă. Lîngă mine se afla 
tovarășul diriginte al clasei. 
„Dima s-a schimbat". „Dima 
și-a îndreptat acum și medii
le". „Și mai ales nu mai fuge 
de la școală" — spun copiii și 
în ochi le pîlpîie o undă de 
bucurie. Acum s-a făcut cald, 
a venit primăvara. Detașamen
tul lui Dima va organiza jocuri 
de orientare pe Dealul Guște- 
riței. în Dumbravă vor organi
za pe lac un mic concurs cu 
bărcile- Cît mai degrabă vor 
vizita termocentrala Sadu V.

Era după-amiază, plouase, și 
soarele usca pămîntul. Dima îl 
privi pe tovarășul diriginte 
pleoapele i se bătură repede, 
repede ca aripile unei păsări.

Erau în această emoție, dra
goste și mulțumire pentru co
legi, pentru toți cei ce l-au în
vățat să înțeleagă adevărata 
colegialitate, pentru adevărații 
săi prieteni.

E. SKIBINSKI

Discuție într-o dimineață de aprilie
Pe ogoarele gospodăriei agri

cole colective din Bratești, re
giunea Oltenia mecanizatorii șl 
colectiviștii zoresc sa termine 
ta vreme semănatul porumbu
lui. U.T.O.S.-urile cînta harnice, 
cu glasuri bine timbrate o me
lodie a fertilității, a muncii 
rodnice. La volan, flăcăi iscu
siți și energici, tractoriștii de 
la S.M.T.-Filiași. 
Cei cîțiva copii, 
iviți Ia marginea 
cîmpului, îi pri
vesc cu o admi
rație lesne de în
țeles. Unul, mai 
mărișor, spune 
cu îndoiala :

— Oare ne-ar 
primi și pe noi 
nițel pe mașini ?

— Nțț. în tim
pul lucrului e in
terzis. Pe urmă, 
poate...

— Nu-i nimic. 
Mai avem de aș
teptat o lună și jumătate pînă 
terminăm clasa a șaptea, și-a- 
poi — la Filiași: ne înscriem 
la Școala de mecanici agricoli 
a S.M.T.-ului!

— Știi cîți băieți din comu
na noastră învață acolo ?

— Păi să vedem: Roman, 
Neamțu, Luță — va să zică trei, 
cu Constantin — patru, cu Io- 
niță — cinci, cu...

■— Nouă sînt, îmi spuseră

K-
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In această perioadă, proble
ma principală care stă In fața 
tuturor pionierilor și școlarilor 
este încheierea cu succes a fi
nului școlar. Pe cei care ter
mină clasa a Vil-a îi așteaptă 
însă examenul de absolvire și 

chiar ei cînd veniră duminică 
în sat: „Sîntem nouă, mă. o 
brigadă întreagă".

— Și ce mai povestiră ?
— O mulțime de lucruri: 

cum învață, cum fac practică.„ 
Au totul gratuit: îmbrăcămin
te, masa și casă, manuale. Toa
ta ziua discuta cu inginerii, cu 
maiștrii.-

— Cum adică, 
discută ?

— Adică, învă
ță, nu pricepi î 
învăță de la cei 
mai buni în me
serie 1 Un trac
torist trebuie sa 
cunoască multe: 
și mecanică, șl 
lăcătușărie, și e- 
lectricitate...

— Am auzit 
că, după ce ter

mină, îi repartizează în brigă
zile de pe lîngă gospodăriile 
colective de unde au plecat

— Chiar așa e.
— Ne-nscriem ?
— Ne-nscriem. Dar știi, tre

buie sa învățăm zdravăn, ca sa 
terminam bine clasa a șaptea 
și sa reușim la admitere !

...E o adevărata mîndrie sa 
fii elev al Școlii de mecanici 
agricoli!

SANDU ALEXANDRU 

cel de admitere. De aceea, pio
nierii detașamentului claselor 
a Vil-a A și B din comuna 
Daia, raionul Sebeș au și în
ceput pregătirile. Colectivul de 
conducere al unității a atras a- 
tenția tuturor pionierilor că Ia 
baza pregătirii lor trebuie să 
stea în continuare studiul in
dividual. Și învățînd cu perse
verență, pioniera Cibu Ana, Is
pas Maria, Salade Florea, Voi- 
nea Ana, Ciucă Nicolae au ob
ținut numai note de 8, 9 și 10. 
Apoi detașamentul a hotărît 
ca atunci cînd cineva întîm- 
pină greutăți, să fie ajutat. Fo
losind grupele de întrajutora
re, extinzînd experiența lor po
zitivă, situația la învățătură în 
detașament s-a îmbunătățit 
mult. Astfel, Cibu Rafira care 
înainte avea note de 5 și 6, 
acum are 8, 9 și chiar 10. Dar 
nu numai atît. Colectivul de 
conducere al detașamentului a 
recomandat pionierilor să în
ceapă de îndată recapitularea. 
Astfel, Dan Elena, Salade Flo
rea, Voinea Dochia, după ce au 
terminat de studiat un capitol, 
s-au întîlnit pe grupe și au dis
cutat împreună. Acest lucru 
l-au făcut la matematică, la ro- 
mînă, la istorie. Apoi, pârtiei- 
pînd la orele de consultații, au 
cerut ajutorul tovarășilor pro
fesori de specialitate în pro
blemele neclare. Procedînd în 
continuare în felul acesta, pio
nierii detașamentului își vor 
îndeplini cu siguranță angaja
mentul luat, acela de a nu avea 
nici un repetent, nici un cori
gent. Aceasta, pentru că toți 
sînt hotărîți să pășească în 
Viață bine pregătiți.
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La Hunedoara sînt mulți pio
nieri. Unii sînt de prin partea 
locului, alții au venit cînd abia 
făceau primii pași, alții s-au 
născut aici. Cu toții insa au 
crescut o data cu fiecare tonă
de oțel, cu orașul. în urma cu 
zece ani, pe aceste locuri era 
un singur bloc — Al. Acum 
e o strada, sînt doua străzi, 
zece, douăzeci. A apărut un o- 
raș întreg —• Orașul Muncito
resc. Dar nu sînt numai locuin
țe. Sub ochii pionierilor s-au 
înălțat o sala de teatru, Clubul 
„Siderurgistul", s-au ridicat 
Grupul școlar siderurgic, Școa
la medie, Școala de 8 ani. Pio
nierii știu cînd s-au construit 
cuptoarele de 350, de 400 tone, 
furnalele 5 și 6 (acum e în con
strucție furnalul 7), laminoare- 
le, blumingurile. Ei sînt marto
rii acestor realizări, le cunosc 
bine. De aceea...

— Sa facem cunoștința. To
varășul Ion Prodan, prim topi- 
tor.

Și pionierii îl privesc, îi ad
mira îndemînarea cu care lu
crează, dovada a calificării 
sale înalte. Candidatul de par
tid Ion Prodan, cu ani în urmă
a fost și el pionier, președinte 
de detașament, a învățat bine, 
învață și acum. După ce a ter
minat școala profesională s-a 
înscris la seral. Lucrează și în
vață. El știe de la tovarășii săi 
de munca, de la comuniști că 
numai îmbinînd cunoștințele 
practice cu cele teoretice poți 
da oțel de calitate. La combi
nat sînt mulți muncitori care 
învață, care au ajuns ingineri. 
Alți tineri muncitori, care au 
terminat școala profesională, 
își continuă învățătura. Ion 
Ilinca, de pildă, e în clasa a
IX- a, Mihai Poenaru — într-a
X- a, Ion Belteșiu tot într-a X-a. 
Dragostea fața de munca, în
datorirea fața de patria dragă, 
îi fac sa învețe, să lucreze 
bine. Iată un alt exemplu : to
varășul Ion Zlătior, deși a ie
șit la pensie, tot nu părăsește 
munca. Nu se poate despărți 
de cuptoare. Și cum să te des
parți cînd mai poți sa aduci o 
părticică din munca ta la con
struirea socialismului, cînd de 
aceste locuri te leagă atîtea a- 
mintiri...

Pionierii au vizitat combina
tul. Au cunoscut oțelari, fur- 
naliști, laminoriști. Și-au văzut 
părinții și frații mai mari la 
locul de munca. La rîndul lor, 
aceștia au fost oaspeții pionie
rilor. Nu de mult, pionierii cla
selor a VlI-a s-au întîlnit cu 
tovarășul Ștefan Tripșa, Erou 
al Muncii Socialiste, cu munci
torul fruntaș, cocsarul Con
stantin Zamfir, cu mecanicul 
agricol Ilarie Mărcuț. Vor- 
bindu-le despre munca lor, 
acești tovarăși le-au arătat 

stantin. „Tata lucrează la com
binat, și eu tot aici vreau să 
lucrez" a adăugat Catănescu 
Gheorghe. „Turnător vreau să 
devin, e o meserie necesara* 
a arătat și Spinean Gheorghe,

Au vorbit mulți pionieri. Cu 
toții și-au arătat hotărîrea de 
a duce mai departe munca pă
rinților, de a fi un adevărat 
schimb de mîine al muncitori
lor. Pentru aceasta ei se pre
gătesc mereu. La școala au 
toate condițiile sa învețe. Cla
se mari și luminoase, labora
toare bine înzestrate. Mulți 
pionieri au numai note de la 
7 în sus. Tovarăși buni, atunci 
cînd cineva întîmpină greutăți 
îl ajută. Pentru ei cuvintele 
„învață tu bine, dar ajuta-1 și 
pe tovarășul tău“ sînt o lege. 
Pionierii Mandraș Elena, Mun- 
teanu Elena, Victor Ester, Si- 
ghidin Florin sînt doar cîteva 
exemple.

Pionierii hunedoreni, ca toți
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pionierilor drumul pe care tre
buie sa pornească după absol
virea școlii. Și pionierii și-au 
spus cuvîntul. „Vreau sa mă 
fac oțelar“ a spus Ursu Con-

copiii patriei noastre dragi, au 
toate condițiile sa se dezvolte 
multilateral. La Casa pionieri
lor, în cercurile de mecanică, 
de radio, de aeromodelism, ei 
capătă noi cunoștințe folosi
toare. în alte cercuri învață să 
cînte la pian sau la vioară, să 
danseze sau să recite. Pe „Sta
dionul tineretului" pionierii fac 
sport — atletism, fotbal, hand
bal, volei. Gimnastica este și 
ea îndrăgita de mulți pionieri 
hunedoreni. Oțelarii trebuie să 
fie puternici ca... oțelul I Do
rința pionierilor este sa creas
că mari și voinici.

Străduința la învățătura, cîn- 
tec și voie bună, hotărîrea de 
a deveni mîine constructori de 
nădejde ai socialismului și co
munismului — iată ce îi carac
terizează pe pionierii hunedo
reni.

GETA COSTIN

Noii locatari — 
cei mai tineri — 
din tînărul car
tier bucureștean 

Grivița.

în cartierul Flo- 
reasca, în orele 
libere, copiii își 
găsesc ocupații 
utile și plăcute. 
Ca de pildă, a- 
cum, în fotogra

fia noastră.

Pe malul Jijiei, tocmai 
Ia marginea raionului 
Iași, se află comuna An- 
drieșeni. în trecut oa
meni săraci, viața andrie- 
șenilor s-a schimbat de 
cînd au pornit pe drumul 
colectivei. Gospodăria a- 
gricolă colectivă „Dru
mul lui Lenin" le-a arătat 
calea. Și, urmînd-o, an- 
drieșenii sînt astăzi oa
meni cu stare. Pămîntul 
lucrat cu tractoare și ma
șini agricole le-a dat pro
ducții mari, în grajduri 
au sute de vite, păsări la 
fel. Oamenii trăiesc tot 
mai bine. Datorită rezul
tatelor bune obținute din 
munca lor, au putut să și 
ridice case noi, să-și 
cumpere mobilă, aparate 
de radio, copiii lor înva
ță într-o școală tot nouă. 
Și ce școală ! Cum intri, 
te întîmpină pionierii. 
Copiii sănătoși și voinici, 
bine îmbrăcați, îți arată 
bucuroși clasele mari și 
luminoase în care înva
ță, te duc apoi în labo
rator. Aici îți arată apa
ratele de proiecție, mi- 
croscoapele, mașina e- 
lectrostatică, tot felul de 
aparate, îți explică prin
cipiile de funcționare. A- 
poi, acești noi prieteni te 
duc la club. Unii te invi
tă la o partidă de șah, 
alții la un meci de ping- 
pong. Cititorii pasionați 
îți vorbesc cu entuziasm 
despre ultimile cărți citi
te. Afară, pe terenul de 
sport, e activitate boga
tă —- meci de volei, an
trenamente la aruncarea 
greutății, a discului, a 
suliței. Mai încolo, sub 
îndrumarea profesorului 
de specialitate, unii pio
nieri fac experiențe pe 
Iotul școlar, alții trec de 
la un stup la altul și con
trolează dacă totul e pus 
la punct, iar cei mici... 
bat într-o găleată. Pe loc 
îi înconjoară porumbeii.

.X.

în orice parte ai 
Hunedoarei ai lo
cui, cînd deschizi 
fereastra, prive
liștea măreața a 
Combinatului si
derurgic îți In
cinta privirea. Și 
cum să fie altfel? 
Sub ochii tăi s-a 

înălțat

•X-
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Au peste 200 de porum
bel, sosiți cu toții la ori
ginalul semnal.

Și după ce ai trecut 
prin sat, după ce ai In
trat în casele colectiviș
tilor, după ce ai stat în 
această școală minunată, 
te întrebi: Oare cum era 
înainte ? Binevoitor, di
rectorul îți răspunde:

— în școală era un 
proces verbal, dar a fost 
luat la muzeu, la Iași. 
Cînd vom merge la vară 
în excursie, o să-l co
piem. Să-l citească copiii 
și să știe. Să știe că Mi
hail Eminescu, pe cînd era 
revizor școlar, a fost și 
la Andrieșeni. A văzut, 
dar nu a tăcut. A scris 
despre „copii goi și bol
navi, învățători igno
ranți și rău plătiți, admi
nistratori superficiali — 
toate acestea îngreuiate 
de creșterea impozitelor, 
menite a hrăni această 
stare de lucruri, nu sînt 
condiții normale pentru 
școli bune".

— Copiii de azi ai an- 
drieșenilor, a continuat 
directorul, nu mai sînt 
„goi și bolnavi". Roadele 
bogate obținute de către 
părinții lor în gospodăria 
colectivă le dă posibili
tatea să crească mari și 
sănătdși, să fie bine îm
brăcați, să aibă tot ce le 
trebuie. Cît despre învă
țători, avem astăzi cadre 
calificate, iar statul le a- 
sigură salarii bune. Cînd 
mergem la Iași, o să fa
cem o copie a procesului 
verbal, să vadă copiii că 
datele nu mai corespund, 
că, îndrumați de partid, 
oamenii muncii, părinții 
lor le-au schimbat, că 
trecutul acela negru, des
pre care a scris marele 
poet, a rămas undeva, în 
urmă, viața noastră de 
azi avînd alt rost...

CRISTINA ANDREI

<______________)
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Vineri 27 aprilie s-a deschis 
în Capitala sesiunea extraordi
nara a Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne, consa
crata unui măreț eveniment 
istoric din viața poporului nos
tru : încheierea colectivizării 
agriculturii.

La sesiune au participat, 
alaiuri de deputați, 11.000 de 
invitați: președinții gospodă
riilor agricole colective, spe
cialiști din agricultura, lucra
tori din G.A.S.-uri și S.M.T.-uri, 
oameni de știința și cultura, 
ingineri și muncitori fruntași 
din uzinele constructoare de 
mașini și din industria chimica, 
lucratori de partid și de stat.

La sesiune au asistat diplo- 
mați străini și corespondenți ai 
presei străine.

Timp de 4 zile, sub cupola 
minunatei clădiri a Pavilionu
lui Expoziției Economiei Națio
nale, au avut loc însuflețitoare 

■ dezbateri, schimburi de idei

UN MARE EVENIMENT

IN VIAȚA POPORULUI NOSTRU

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej tl felicita pe Petre Dra- 
duc, președintele gospodăriei colective din satul Totoieșii, 
comuna Erbiceni, cu prilejui acordării titlului de Erou al 

Muncii Socialiste.

impresionant de bogate, schim
buri de experiența extrem de 
valoroase.

în prima zi, primit cu aplauze 
și ovații îndelungate și fur
tunoase, la punctul întîi de pe 
ordinea de zi a sesiunii a luat 
cuvîntul, pentru a expune 
Raportul cu privire la înche
ierea colectivizării și reorgani
zarea conducerii agriculturii, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne.

De la înalta tribuna a Marii 
Adunări Naționale, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, în 
aplauzele puternice, îndelun
gate ale deputaților și ale 
celor 11.000 de trimiși ai po
porului, și-a început raportul: 

„Sesiunea extraordinara a Marii 
Adunări Naționale este con
sacrată unui măreț eveniment 
istoric în viața poporului nos
tru : terminarea colectivizării 
agriculturii. IN REPUBLICA 
POPULARA ROMÎNĂ SOCIA
LISMUL A ÎNVINS DEFINITIV 
LA ORAȘE ȘI SATE..."

Miile de participanți la se
siune au trait sentimentul ca 
participa la un eveniment ce 
va ramîne înscris pentru tot
deauna în istoria poporului 
nostru. Vor trece anii, vom 
păși pe drumul măreț al comu
nismului, dar ne vom aminti 
mereu ca una din cele mai în
semnate etape spre acest lu
minos drum a constituit-o mă
reața victorie dobîndita sub 

conducerea partidului — în
cheierea colectivizării agri
culturii.

Fiecare cuvînt din raport a 
consemnat, rînd pe rînd, im
portantele victorii obținute de 
poporul nostru harnic și pri
ceput, sub conducerea înțe
leaptă a Partidului, a Comite
tului sau Central. Raportul — 
care, așa cum a spus un co
lectivist ,,a cuprins inima și 
mintea întregului popor" — a 
făcut o analiză profunda a con
dițiilor în care s-a desfășurat 
colectivizarea agriculturii, a 
înfățișat bilanțul uriașei acti
vități desfășurate de poporul 
nostru, sub conducerea parti
dului, pe tărîmul transformării

(Continuare în pag. 7-a).

Marea 
demonstrație> 
de 1 Mai a 
oamenilor 
muncii 
din Capitală

Dimineața zilei de 1 Mai — 
Ziua solidarității internaționale 
a celor ce muncesc — dimi
neața însorita de primăvara a 
revărsat dincolo de ferestre, 
în camera ta, nu numai mîn- 
gîierea luminii albe ci și șu
voiul tumultuos al cîntecelor 
înaripate.

,,Rîde iarăși primăvara"...
Rîde primăvara ! Nu e o sim

plă metaforă. Primăvara nici
odată n-a fost atît de vesela și 
darnica în fapte mărețe ca anul 
acesta. Ea a devenit o primă
vara istorica, marcînd victoria 
încheierii colectivizării — vic
torie a întregului popor, înfăp
tuita sub conducerea înțeleaptă 
a partidului. Bucuria împliniri
lor mărețe cu care au întîmpi- 
nat oamenii muncii acest înce
put de mai, ai văzut-o întipă
rită pe fețele lor minunate, în 
straiele sărbătorești cu care 
și-au împodobit orașul, în ini
ma ta. Tu însuți, iubite cititor, 
fericit, cu inima bătînd de emo
ție, ai îmbrăcat cămașa cea mai 
albă, ți-ai legat la gît cravata 
roșie netezită cu grija și ai pă
șit voios și demn în rîndurile 
coloanelor nesfîrșite.

Acum, în dimineața aceasta, 
toate drumurile Capitalei duc 
într-un singur loc : Piața Avia
torilor- Coloanele de oameni 
par niște ziduri vii. Mii și mii 
de muncitori din fabricile și 
uzinele bucureștene, țărani co
lectiviști, ingineri, tehnicieni, 
studenți, elevi se îndreaptă 
spre Piața Aviatorilor.

La mitingul consacrat zilei 
de 1 Mai, ia cuvîntul tovarășul 
Chivu Stoica, membru al Bi
roului Politic și secretar al 
C. C. al P.M.R.

Apoi începe marea demon
strație a oamenilor muncii.

Cu pasul ferm, pe piept avînd 
proaspete medalii aurite, pă
șesc prin fața tribunelor repre
zentanții țărănimii colectiviste, 
— fii ai obidiților de ieri, ai 
răsculaților care au sîngerat în 
1907 — colectiviști participanți 
la recenta sesiune a Marii A- 
dunări Naționale. Au în privi
rile lor înălțate, luminate de 
soare, imaginea nesfîrșitelor 
holde de aur, a recoltelor bo
gate pe care le scot de pe ogoa
rele înfrățite. Ei mulțumesc din 
toata inima partidului care le-a 
deschis calea spre o viața 
demnă, civilizată, își exprimă 
hotărîrea de a duce pe melea
gurile lor lumina învățăturii, a 
experienței căpătată în marele 
sfat al țării, ca roadele pămîn-



Adunarea festiva a tineretului 
din Capitalâ

In sala Palatului R. P. Ro
mine a avut loc, miercuri di
mineața, adunarea festivă a 
tineretului din Capitală, con
sacrată celei de-a 40-a aniver
sări a creării Uniunii Tinere
tului Comunist din Romînia și 
Zilei tineretului din R. P. Ro- 
mină.

Pe fundalul scenei se afla 
un mare medalion cu portre
tele celor trei dascăli ai pro
letariatului mondial — Marx, 
Engels și Lenin — încadrat de 
drapele și de datele festive 
1922—1962.

Intrarea in sală a conducă
torilor partidului și guvernu
lui a fost salutată cu aplauze 
puternice și ovații.

In prezidiu au luat loc to
varășii: Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Dumi
tru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, Mihai Dalea, Virgil Tro- 
fin, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M., secretari și membri ai 
Biroului C.C. al U.T.M., pri
mii secretari ai Comitetului 
orășenesc București și ai co
mitetelor regionale U.T.M., ti
neri fruntași în producție, 
studenți.

La adunare au luat parte 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești din țara 
noastră, conducători ai orga
nizațiilor de masă și obștești, 
oameni de știință, artă și cul
tură. mii de tineri.

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

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Virgil Trofin.

S-a dat apoi citire Decretu
lui prin care Consiliul de Stat 
conferă Uniunii Tineretului 
Muncitor Ordinul „Steaua 
R. P. Romîne" clasa I, pentru 
contribuție adusă în opera de 
construire a socialismului în 
patria noastră, cu prilejul îm
plinirii a 40 de ani de la în
temeierea Uniunii Tineretului 
Comunist din Romînia.

In uralele și aplauzele furtu
noase ale celor prezenți, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
înmînează primului secretar 
al C.C. al U.T.M. înalta 
distincție, care este prinsă pe 
faldurile purpurii ale drape
lului U.T.M.

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

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

Au luat apoi cuvîntul tova
rășii: Nicolae Ceaușescu,
membru al Biroului Politic și 
secretar al C.C. al P.M.R., 
Gheorghe Stoica, membru 
C.C. al P.M.R., Ion Popescu- 
Puțuri, membru al C.C. al 
P.M.R., directorul Institutului 
de istorie a partidului, Ale
xandru Sencovici, membru al 
C.C. al P.M.R., ministrul In
dustriei Ușoare, Nicolae 
Goldberger, director adjunct

La adunarea festivă 
a tineretului.

al Institutului de istorie a 
partidului — vechi militanți ai 
mișcării muncitorești și de 
tineret din țara noastră.

Intr-o atmosferă de entu
ziasm, participanții la adunare 
au adoptat o scrisoare adre
sată Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Ro
mîn, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

întreaga asistență, în picioa
re, a intonat „Internaționala".

Adunarea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă entuziastă.

Participanții au ovaționat 
îndelung, în repetate rînduri, 
pentru Republica Populară 
Romînă, pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn și Comi
tetul său Central.

In încheierea adunării a 
avut loc un spectacol festiv.(Agerpres)

Conferirea ordinului
„Steaua Republicii Populare Romine“ 
clasa I Uniunii Tineretului Muncitor

DECRET
Pentru contribuție adusă în opera de construire a 

socialismului în Republica Populară Romînă, cu prile
jul împlinirii a 40 de ani de la întemeierea Uniunii 
Tineretului Comunist din Romînia.

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne 
decretează:

Art. unic. — Se conferă ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne” clasa I Uniunii Tineretului Muncitor.

Președintele Consiliului de Stat, 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

COMlTETULtn CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN, 

TOVARĂȘULUI GHEORGHE GHEORGHIU-DEJExprimînd sentimentele întregului tineret al patriei, noi, participanții Ia adunarea festivă organizată cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist și al sărbătoririi „Zilei tineretului din Republica Populară Romînă”, aducem Partidului Muncitoresc Romîn, Comitetului său Central mulțumirea și recunoștința noastră fierbinte pentru grija cu care a înconjurat întotdeauna tineretul, pentru vremurile mărețe și fericite pe care le trăim, pentru minunatele perspective de viitor ce ne sînt deschise.Făurind în primăvara anului 1922 Uniunea Tineretului Comunist — ca ajutor credincios al său în mobilizarea tineretului la marile lupte pentru fericirea poporului, pentru libertatea patriei, pentru socialism, partidul a dat tinerei generații un program concret de luptă și muncă, un ideal înalt căruia să-și consacre întreaga sa energie, entuziasmul și hărnicia sa.In cei patruzeci de ani care au trecut de la înființarea sa, organizația comunistă de tineret s-a călit și și-a lărgit rîn- durile în focul luptelor revoluționare, sub conducerea permanentă și părintească a partidului.Steagul de luptă al Uniunii Tineretului Comunist este purtat astăzi de Uniunea Ti

neretului Muncitor — organizația revoluționară de masă a tineretului din Republica Populară Romînă, care cuprinde în rîndurile sale peste 2.100.000 de tineri. Nimic nu înaripează mai mult gîndurile celor care au pășit în viață în anii însoriți de după 23 August decît planurile pe care le făurește partidul, spre binele și înflorirea patriei noastre, spre fericirea poporului muncitor. în această zi de sărbătoare raportăm partidului că milioane de tineri din uzine, de pe șantiere, de pe ogoare, din școli și facultăți, pătrunși de devotament nețărmurit față de cauza socialismului, însuflețiți de dragoste fierbinte față de patria lor liberă, participă cu entuziasm la înfăptuirea planurilor de dezvoltare a economiei și culturii' socialiste. Peste 470.000 de tineri muncitori, ingineri și tehnicieni participă la întrecerea socialistă, dovedin- du-se gospodari harnici și pricepuți la locurile lor de muncă, entuziaști promotori ai noului. Tineretul 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 agricole colective. Elevii și studenții își însușesc temeinic știința, tehnica și cultura înaintată. Prin munca 

patriotică a tinerilor care vin cu însuflețire la lucru pe șantierele de construcții, în agricultură, la înfrumusețarea orașelor și satelor, numai în ultimul an au fost aduse patriei economii de peste 350.000.000 de 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 forțele și cunoștințele sale luptei pentru îndeplinirea istoricelor sarcini trasate de Congresul al III-lea al partidului. Programul elaborat de partid în vederea desăvîrșirii construcției socialiste și trecerii treptate 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 realizarea și depășirea planului de șase ani, la creșterea continuă a producției și productivității muncii, la îmbunătățirea calității produselor, 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 Marii Adunări Naționale, vom munci neobosiți pentru consolidarea eco- nomico-organizatorică a gospodăriilor colective, ne vom însuși temeinic știința agricolă pentru a smulge pămîn- tului roade tot mai bogate. în școli și facultăți ne vom însuși cunoștințe cît mai temeinice, strîns legate de practică, de necesitățile economiei și 

culturii noastre socialiste, pentru ca după absolvirea școlilor și facultăților să îndeplinim cu cinste sarcinile ce ne vor reveni, muncind acolo unde patria ne-o va cere.Noi, tinerii muncitori, țărani, intelectuali, elevi și studenți, ne angajăm în fața Comitetului Central al partidului să muncim fără răgaz pentru a ne însuși temeinic învățătura marxist-leninistă, politica partidului nostru, înalta ținută morală comunistă. Organizațiile Uniunii Tineretului Muncitor vor educa tineretul în spiritul tradițiilor glorioase de luptă ale poporului muncitor, ale clasei muncitoare, condusă de partid, pentru continua întărire a unității tineretului în jurul partidului, a unității și disciplinei de organizație, vor sădi în inimile tineretului dragostea fierbinte față de patria noastră socialistă, sentimentele nobile ale internaționalismului proletar, 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 celei mai înaintate și mai drepte orîn- duiri sociale, de a munci și trăi în comunism. Idealul a- cesta înălțător ne umple inimile de bucurie. Vom face totul pentru a ne arăta demni de glorioasele tradiții ale Uniunii Tineretului Comunist, de a purta cu cinste titlul de ostași ai jsftîdului, de a păși 

mereu înainte alături de întregul popor, sub steagul de luptă al partidului nostru drag.Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, conducător încercat al poporului nostru, Comitetul său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.
Insignă jubiliară 

cu prilejul împlinirii 
a 40 de ani de la 
crearea II. T. C.

Cu prilejul aniversării a 
40 de ani de la crearea U- 
niunii Tineretului Comunist 
din Romînia, Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Muncitor a emis o insignă 
jubiliara care a fost acorda
tă vechilor militanți ai miș
cării comuniste de tineret 
din țara noastră, precum și 
utemiștilor fruntași în mun
că și în activitatea obșteas
că.
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CERCETĂTORII

Pe cîmpiile colectivizate 
ale țarii pot fi văzute nu
meroase mașini agricole. 

Munca grea cu brațele este în
locuita de mașini agricole mo
derne, care sînt perfecționate în 
permanența. Dar știți cine se 
ocupă de crearea acestor ma
șini, de perfecționarea lor ? 
în București exista un institut 
special care se ocupa de a- 
ceasta: este Institutul de cer
cetări pentru mecanizarea a- 
griculturii.

Si, în dorința de a afla o sea
mă de lucruri despre activi
tatea acestui institut, ne-am a- 
dresat cercetătorilor de la 
I.C.M.A. Și iată ce am aflat;

Iloaiei — Iași, Simuc — Cra
iova, Valea Călugărească, Săf- 
tica etc.

In luna aprilie a anului 
1952, vechea stațiune de 
încercare a mașinilor a- 

gricole (I.C.A.R.) a fost lărgi
tă și transformata în Institutul 
de cercetări pentru mecani
zarea agriculturii. Sarcina 
principala a institutului a fost 
de a definitiva și realiza, în 
colaborare cu uzinele construc
toare din țara, diferite mașini 
pentru cultura cerealelor, pă
roaselor și a porumbului. în 
prezent se lucrează intens la 
realizarea unor sisteme pentru 
mecanizarea lucrărilor în zoo
tehnie, legumicultura și pomi
cultura. Exista o hala mare a 
institutului unde pot fi văzute 
cele mai noi exemplare de 
combine, tractoare, semănători, 
mașini de combatere a dăună
torilor.

Fiind un institut de cerce
tări, o mare parte din volumul 

.de muncă este acordat docu
mentarii, făuririi unor proiec
te de mașini tot mai moderne.; 
De altfel, la dispoziția cercetă
torilor se află o bibliotecă în 
care se găsesc peste 13.000 de 
volume tehnice și reviste 
specialitate.

Va prezentam mai jos cî- 
teva din realizările insti
tutului împreuna cu di

ferite uzine constructoare de 
mașini:

Plugul purtat — P.P. — 3— 
30 M. care poate executa ara
turi cu întoarcerea brazdei 
pînă la o adîncime de 30 cm., 
iar cînd este echipat cu scormo
nitori pînă la 45 cm.

Plugul reversibil purtat 
P.R.P.2. — 35, care poate exe
cuta arături pe pante pîna la 
14 grade, înlaturînd pericolul 
de erodare a solului". El are

o productivitate de 2,2 pînă 
la 4 hectare pe schimb.

Mașina de stropit și prăfuit 
(pentru combaterea dăunători
lor) care lucrează pe tractorul 
universal 26—27 M.S.P.-P, Ma
șina înlocuiește munca a 25 
de oameni care ar lucra cu a- 
parate manuale și reduce chel
tuielile la hectar cu 50 la suta.

Un electroîncălzitor de apă 
cu o capacitate de 150 litri, 
pentru încălzirea apei în fer
mele zootehnice de vaci. Tot 
pentru mecanizarea lucrărilor 
în fermele zootehnice, a fost 
realizata și introdusa în pro
ducție moara cu ciocane uni
versală MC U-1,2 pentru pre
lucrarea majorității furajelor 
folosite în hrana animalelor. 
Moara asigură măcinatul con
centratelor, producerea fainei 
de fîn etc.

Mașină de 
MR M-2,2 cu 
7 hectare pe

recoltat mazăre 
productivitate de 
schimb.

Inginerii, 1 
muncitoriiInginerii, tehnicienii 
muncitorii institutului 
muncesc cu hărnicie 

pentru a produce noi mașini a- 
gricole, pentru a le îmbunătăți 
în permanență; Ogoarele so
cialiste trebuie lucrate cu 
mașini tot mai moderne.

M. NEGREA

Întreaga activitate a insti
tutului este împărțita 
în șapte secții de spe

cialitate printre care mecani
zarea lucrărilor solului, a re
coltării, a zootehniei, secția e- 
nergetică, electrificare, repara
ții și exploatare. în diferite 
locuri din țara exista stațiuni 
experimentale ale institutului. 
Amintim stațiunile de la Podul

Mașini tot mai perfecționate vor fi trimise agricul
turii noastre socialiste, pentru a spori producția de 
cereale și alte culturi. în fotografie un nou tip de 
mașină de stropit și prăfuit.

...7 Mai 1895. Marele om de 
știință, savantul rus A. S. Po
pov expune în fața Societății 
ruse de fizică și chimie inven
ția radioului.

Au trecut ani și ani... Astăzi 
nu există domeniu de activita
te în care radioul, într-o formă 
sau alta, să nu fie folosit.

Gîndiți-vă la rolul pe care 
l-a jucat radioul în cucerirea 
spațiului cosmic. Primul sate
lit al pămîntului lansat de U- 
niunea Sovietică a avut o sta
ție de radio-emisie care a 
transmis pe Pămînt nenumăra
te date tehnice. Iuri Gagarin 
și Gherman Titov, primii cos- 
monauți, au ținut permanent 
legătura cu Pămîntul prin ra
dio. Pe drept cuvînt se poate 
spune că, dacă spațiul cosmic 
a fost astăzi cucerit de om, a- 
cest lucru se datorește în 
mare măsură radioului inven
tat de A. S. Popov-

In țările lagărului socialist 
radioul a devenit azi un bun 
al poporului. Dacă în anul 1944 
în țara noastră erau doar 
96.000 abonați radio, în 1961 
au fost 2.165.000 abonați radio 
și radioficare, adică de aproa
pe 23 ori mai mult. Avem în 
țară o casă a radiodifuziunii 
care permite elaborarea și în
registrarea simultană a 18 pro
grame vorbite, 8 programe mu
zicale, 3 programe de teatru, 
plus înregistrarea simultană a 
10 programe din exterior. As
tăzi, 5 studiouri regionale —î 
Cluj, Craiova, Iași, Timișoara 
și Tg. Mureș au emisiuni zil
nice.

Datorită condițiilor create de 
către partid, și televiziunea — 
această nouă realizare a oame
nilor de știință — a luat o mare 
dezvoltare în țara noastră. E" 
misiunile studioului, utilat cu 
instalații dintre cele mai mo
derne, sînt urmărite de zecile 
de mii de abonați. în școli, clu-

buri, G.A.G. și G.A.S. în case 
de pionieri spectatorii micului 
ecran urmăresc fiecare emisiu
nile dedicate lor. Stațiile de re
lee create în ultimul an permit 
captarea emisiunilor de tele
viziune pe aproape întreg cu
prinsul țării-

Directivele celui de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R. prevăd dez
voltarea refelei de radiodifu
ziune și televiziune. Astfel, 
pînă în 1965 se vor instala 21 
noi posturi de radio-emisie, 12 
de televiziune.

Radioul, această cucerire mi- 
nunată a omului, pătrunde azi 
în cătunele cele mai îndepărta" 
te. Radioul a devenit un bun al 
maselor, iar radioamatorismul 
— o pasiune a mii și mii de e- 
levi, studenți, muncitori, oa
meni de știință. Jn palatele și 
casele pionierilor, cercurile de 
radioamatori desfășoară o ac
tivitate deosebit de bogată. Le
găturile stabilite de pionierii 
din aceste cercuri cu radioama
torii altor țări sînt mărturia do
rinței lor de prietenie și pace.

SFATURI PENTRU MICII NATURALIȘTI SFATURI PENTRU MICII NATURALIȘTI

Ce iucrări trebuie 
efectuate în luna mai 

pe loturile experimentale
Vom. începe ca întotdeauna 

.cu pepiniera de pomi. Aici se

va face palisarea lăstarilor al
toi î se va înlătura prin rupere 
(plivit) lăstarii sălbătici de pe 
portaltoi; se va face prașila 
1-a și eventual a II-a în școlile 
de puieți și de pomi altoiți; se 
va face fixarea tutorilor (ara
cilor) în pepinieră ; se va face 
raritul puieților în școala de 
puieți.

în livada de pomi, la pomii 
tineri se executa legarea po
milor de tutori; se aplică pri
ma și eventual a doua prașila 
în livadă; se aplica tăieri la 
pomii care au suferit de ger; 
se realtoiesc pomii neprinși fo- 
losindu-se sistemul de altoire 
sub coajă ; se distrug gîndacii 
și gărgărițele din livadă ;, se 
previne pericolul brumei tîr- 
zii de primăvara ; ca și în pe
pinieră se aplica tratamente

pentru combaterea diferitelor 
boli și dăunători care apar.

în viile tinere și pe rod se 
aplica prașile de cîte ori este 
nevoie; se plivesc și se leaga 
lăstarii pe sistemul de susține
re ; se face altoiul în verde ; 
se face polenizarea artificiala ; 
se aplică 
mentare ; 
se încep 
bordeleza 
de vie.

în grădina de legume se con
tinua cu îngrijirea răsadurilor 
și călirea lor pentru plantarea 
în cîmp în epoca a Ii-a ; se 
face semănatul castraveților, 
dovlecilor, pepenilor și faso
lei ; se plantează răsadul de 
tomate, ardei, vinete ; se face 
îngrășarea suplimentară a cul
turilor de vărzoase timpurii și

îngrășăminte supli- 
pe la sfîrșitul lunii 
stropirile cu zeamă 
contra manei viței

a rădăcinoaselor răsărite; se 
face prașila I-a la culturile ră
sărite și plantate ; se plivesc și 
se răresc culturile de morcovi, 
pătrunjel, pastîrnac, sfecla ro
șie, ridichi de vară etc. ; se a- 
plica prașile în culturile semin- 
cere de legume (ceapa, varză, 
morcov, păstîrnac etc.).

în grădina de flori. Se acli
matizează (adică se obișnuiesc 
cu temperatura de afară) toate 
răsadurile de flori care urmea
ză a fi plantate în parcuri și 
grădini j se face plantarea în 
parcuri și grădini a răsadurilor 
de flori; se continuă cu plan
tarea bulbilor de tuberoze și 
tubero-bulbilor de gladiole.

Ing. I. ROVENȚA
Șeful Stațiunii micilor 

naturaliști, Palatul 
pionierilor, București
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...energia totală a vîn- 
tului pe Pămînt cores
punde uriașei cifre de 38 
de bilioane KWh pe an ?

•••< 
vedea 
formă 
vion ?

.curcubeul se poate 
în întregime, sub 
de cerc din a-

~.în ultima sută de ani 
s-au extras de pe întreg 
globul pămîntesc aproxi
mativ 13 
de țiței ?

miliarde tone

...daca canti- 
se fo- 

s-ar

întreaga 
tate de energie, ce 
losește în prezent, 
mări de 30 de ori, abia a- 
tunci ea ar constitui a 
mia parte din energia 
solară care ajunge la su
prafața Pămîntului ?

...după calculele oame
nilor de știință sovietici, 
în centrul Pămîntului 
presiunea atinge 3,5 mi
lioane atmosfere ?
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(Urmare din pag- 4-a)

socialiste a agriculturii, a tra
sat sarcinile pentru continua 
dezvoltare a agriculturii so
cialiste.

Toți vorbitorii care au luat 
cuvîntul la punctul întîi și la 
punctul doi de pe ordinea de zi 
a sesiunii (proiectul de lege cu 
privire la înființarea Consiliu
lui Superior al Agriculturii și a 
consiliilor agricole regionale și 
raionale) ca un singur glas, au 
adus o înalta prețuire și apro
bare deplina politicii Parti
dului, Comitetului sau Central, 
guvernului nostru. N-a fost 
vorbitor în aceste patru zile, 
cît au ținut lucrările sesiunii, pe 
care să nu-1 fi îndemnat inima 
sa arate miilor de participanți, 
imaginea noua a satului colec
tivizat, perspectivele lumi
noase, grandioase ce le are 
satul nostru socialist Vorbito
rii au aratat cu mîndrie cum, 
sub conducerea partidului, ța-

rănimea colectivista și-a înmă
nuncheat forțele într-un măreț 
avînt al muncii creatoare, pe 
calea arătata de minunata noa
stră clasa muncitoare.

In cuvîntarea rostita la în
cheierea discuției generale, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej spunea:

„Orașe și sate își schimba 
înfățișarea de la o zi la alta. 
Oriunde ne aruncăm privirea, 
în orice colț al țarii, vedem 
noi uzine și fabrici, noi schele 
și tot mai întinse și mai 
rodnice ogoarele gospodăriilor 
colective și de stat".

„Sesiunea de fața va fi un 
nou îndemn și va da un și mai 
puternic avînt muncii pline de 
măreție a poporului nostru, 
pornit cu tot sufletul la con
struirea socialismului".

„...Sîntem convinși ca eroica 
noastră clasă muncitoare, har
nica țărănime, intelectualita
tea, însuflețite de mărețul pro
gram al desăvîrșirii construc
ției socialiste adoptat de

Congresul al IH-lea al parti
dului, vor munci și pe viitor 
cu entuziasm, perseverența, 
patriotism înflăcărat pentru 
realizarea planului de șase ani, 
pentru continua dezvoltare a 
industriei, pentru avîntul agri
culturii, pentru înflorirea cul
turii noi, spre a face patria 
noastră 
bogată, 
tot mai 
cit".

Sesiunea extraordinara a 
Marii Adunări Naționale a 
aprobat raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
aclamațiile îndelungi ale celor 
peste 11.000 participanți și a 
votat și legea pentru înfiin
țarea Consiliului Superior al 
Agriculturii și a consiliilor 
agricole regionale și rai.riale.

într-o atmosferă vie de en
tuziasm general, în aclamații 
puternice și îndelungi, sesiu
nea extraordinară a Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romîne 
a luat sfîrșit.

socialista tot mai 
traiul celor ce muncesc 
îmbelșugat și mai feri-
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Sărbătorirea zilei de 1 Mai
IN ȚARA

Brașov. Defilea
ză al 100.000-lea 
tractor romînesc.

Marea 
demonstrație 
de 1 Mai a 
oamenilor

unciim
din Capitală

(Urmare din pag- 4-a) 
lului colectivist sa fie și mai 
bogate.

Acordurile fanfarei se revar
să necontenit, împletindu-se cu 
cîntecele entuziaste ale demon
stranților.

Acum, iata, în 
vad și pe tine, cel 
bracat pentru ziua 
sărbătoare cămașa 
și te-ai grăbit să fii primul la 
defilare. Cu tine în rînd se afla 
alți pionieri și pioniere, care 
au note numai de zece, și alți 
pionieri fruntași la învățătura, 
și în activitatea pioniereasca 
pe bluzele carora strălucește 
distincția pioniereasca. Cu to
ții sînteți veseli. Buchetele 
cintecelor sincere, calde le în
chinați părintelui drag, parti
dului, va exprimați recunoș
tința fierbinte pentru copilăria 
fericita, dorința arzătoare de a 
învăță cu și mai multa ardoare.

Un grup de pionieri urca la 
tribuna, oferind flori conducă
torilor de partid și de stat

Cu trompetele scînteind în 
soare, fluturînd 
de măr înflorit 
șii ca purpura, 
carate cîntece 
urale, copiii aduc parcă cu ei, 
în fața tribunelor, însăși pri
măvara I

Fericita e viața copiilor în 
patria noastră. Prin grija pă
rinteasca a partidului, pionie
rii și școlarii claselor I-a—a 
Vil-a primesc manualele șco
lare gratuit, pentru copii s-au 
construit numai în ultimii doi 
ani 7.000 săli de clasă, mii și 
mii de copii își petrec vacan
țele la munte sau pe țărmul 
însorit al Marii Negre.

Carele alegorice, lozincile,

în aer crengi 
sau eșarfe ro- 
înalțînd înfla- 
pionierești și

pancartele împodobite cu flori 
ale pionierilor oglindesc viața 
lor bogata, preocupările lor. 
Pe un car uriaș, în cadrul unui 
peisaj cu fabrici și uzine, doi 
pionieri înălțați în vîrful pi
cioarelor stau gata sa lanseze 
în aer doua planoare zvelte, 
cîțiva stau aplecați cu migala 
deasupra strungului sau epru- 
betelor din laborator iar alții 
cercetează printr-o luneta înăl
țimile cerului, retrăind, poate, 
zborurile interastrale ale lui 
Iuri Gagarin și Gherman Titov.

Coloana pionierilor trece ve
sela, strălucitoare ca o gradi
na în floare...

Urale
din mii de

HUNEDOARA. Mii de oa
meni ai muncii din „Cetatea 
metalului" au venit să rapor
teze partidului noile vic
torii cucerite pe frontul muncii 
pașnice. Panourile și graficele 
pe care Ie purtau muncitorii 
și tehnicienii laminorului de 
650 mm vesteau că în cinstea 
zilei de 1 Mai ei au laminat 
peste plan mai bine de 9.000 
tone de oțel și au realizat 
aproape 950.000 lei economii.

trau faptul că în anii puterii 
populare știința, cultura, învă- 
tămîntul de toate gradele au 
devenit bunuri ale poporului. 
Studenții Institutului politeh
nic au defilat cu macheta viito
rului institut și a complexului 
studențesc care vor cuprinde 
peste 5.500 de studenfi-

puternice izbucnesc 
piepturi facînd să

CONSTANȚA. Carul alego
ric care a deschis coloana lu
crătorilor de pe ogoarele înfră
țite ale Dobrogei socialiste în
fățișa marile succese obți
nute de colectiviști și mecani
zatori pentru sporirea continuă 
a producfiei agricole. Colecti
viștii din Siminoc, de pildă, 
au raportat partidului că anul 
trecut au realizat de pe întrea
ga suprafață cultivată cu po
rumb 4.987 kg boabe la ha în 
cultură neirigată, iar anul aces
ta sînt hotărîți să obțină peste 
5.000 kg porumb boabe la ha.

coloana te 
care ai îm- 
aceasta de 
ca zăpada,

IAȘI. Alături de zecile de mii 
de oameni ai muncii din ora
șul Iași, care au participat la de
monstrație, se aflau numeroși 
oameni de știință, cadre didac
tice, studenfi, elevi. Panourile, 
graficele pe care le purtau ilus

PLOIEȘTI: Împodobit de săr
bătoare, Ploieștiul a primit en
tuziasta demonstrație a oame
nilor muncii din regiune. Ală
turi de constructorii de utilai 
petrolifer de la Uzinele „1 Mai" 
a căror producție a dus peste 
hotare faima instalațiilor și uti
lajului petrolifer romînesc, trec 
petroliștii din foraj care pă
șesc mîndri că în întîmpinarea 
zilei de 1 Mai au realizat 
1.450.000 lei economii la pre
țul de cost, sumă ce face parte 
din cele peste 21.880.000 lei pe 
întreaga regiune. Mîndru de 
realizările obținute pășește și 
colectivul Uzinelor de îngrășă
minte chimice pentru agricul
tură. Mii de tone de îngrășă
minte chimice peste plan. In 
urma lor trec colectiviștii pe 
ale căror pancarte și graiice 
se poate citi angajamentul lor 
de a obține mai multe legume 
pentru orașe ; de pe întinsele 
suprafețe ale g.a.c. să obțină 
5.000 kg porumb boabe Ia hec
tar neirigat.

A fost instituită medalia
In cinstea încheierii colectivizării agriculturii
Printr-un Decret al Consiliu

lui de Stat al R. P. Romîne s-a 
instituit Medalia „în cinstea în
cheierii colectivizării agricul
turii".

Medalia este din metal aurit. 
Pe o față se afla, în relief, chipu
rile unui muncitor și unui țăran, 
pe fondul drapelului de stat cu 
stema R. P. Romîne. Pe cealal
tă parte, medalia are un spic 
de grîu și data „1962". încon
jurate de inscripția „în cinstea

încheierii colectivizării agri
culturii". Panglica medaliei este 
din matase roșie, mărginită de 
dungi colorate în verde și gal
ben.

Medalia a fost acordata tutu
ror celor care au participat ac
tiv la munca de colectivizare 
a agriculturii și de întărire or
ganizatorica și economica a 
gospodăriilor agricole colec
tive.

răsune văzduhul. Și-au făcut 
acum apariția în fața tribune
lor frații lor mai mari, părinții 
lor: muncitori la Uzinele „23 
August", constructori de auto
buze la Uzinele „Tudor Vladi- 
mirescu", harnice țesătoare 
sau constructori ce știu sa înal
țe schelele atîtor blocuri noi 
sub cerul înalt; flăcăii și fe
tele ce aduc cu ei nenumărate 
trofee cîștigate în bătălii spor
tive — raportează conducăto
rilor partidului și guvernului 
succesele lor, își exprima en
tuziasmul și hotarîrea lor de a 
transpune în viața hotărîrile 
Congresului al Ill-lea, de a în
făptui victorii și mai mărețe pe 
drumul desăvîrșirii socialismu
lui, sub conducerea înțeleaptă 
a partidului — inițiatorul și or
ganizatorul tuturor victoriilor 
noastre.

Medalia „în cinstea încheierii colectivizării agriculturii'



E mare sărbătoare-n toată țara...
Și noi, copiii-ntregului popor, 
Ne bucurăm acum de primăvara 
Socialismului biruitor.
Cu gind curat ca un izvor de munte 
Slăvim Partidul cu acest prilej 
Și Comitetul său Central în frunte 
Cu dumneavoastră, scump tovarăș Dej !.
Ciocan de aur, seceră de soare, 
Deschis-au drum acestei primăveri. 
Marelui sfat al țării muncitoare 
Un cald salut voios de pionieri!
E-atit de larg, că seamănă cu marea 
Pământul țării colectivizat,
Vă mulțumim c-ați netezit cărarea 
Spre viitor — și l-ați apropiat!
Dar viitorul știm că nu ne-așteaptă 
Pe nemuncite, nu ne iese-n drum.
E pragul școlii către el o treaptă 
Pe care zilnic o suim acum.
Așa cum la porumb și voi veți trece 
In catalogul timpului „Cinci mii' 
Și noi munci-vom pentru „nouă, zece" 
La școală azi, iar mîine pe timpii.
Din cer nu pică pîinea mură-n gură ~~ 
In cer zbura-vom noi-cosmonauți !
Dar pe pămînt vom face-agricultură 
Ca meșteri în recolte pricepuți.

— Eu vreau să-nvăț să construiesc
tractoare...

— Eu, să le știu conduce, la arat...
— Eu, în gospodărie, crescătoare...
— Eu agronom, cu voi, acolo-n sat... 
Pămîntul va da roade uriașe
De grîu, de struguri dulci, de păpușoi, 
Și satele cu chipuri de orașe
Vor fi pe harta țării — centre noi! 
Cetăți de-oțel vor străluci-n lumină, 
Noi școli ca soarele în dimineți, 
Și patria întreagă va fi plină 
De-avîntul muncii și de frumuseți. 
Vom împlini, sub steagul biruinții, 
Pe care-l înălțară-atîți eroi,
Lot ce-au visat și n-au visat părinții, 
Iar faptele vor naște visuri noi.
Din zare, comunismul ne zîmbește 
Cum fructul de pe-acum zîmbește-n 

flori...
Prin noi chiar viitoru-ți mulțumește 
Partid iubit, Partid biruitor !

NOASTRA

steag te țin cu drag, Fta-mu ră vic- to -> ri-■

Pionierii aduc sesiunii salutul lor voios.

Versuri: V. BUNEA

Țara noastră, frăfioare, 
'Are munți, păduri și sonde, 
Spice mari din lanuri blonde 
Și lumini de foc din soare.

Țara noastră, frăfioare, 
Ca un fagure de-albine,

Concursul nostru 
de fotografii

„învățăm tainele picturii" 
se intitulează aceasta foto
grafie executata de cercul 
foto al Casei pionierilor din 
IașL

Muzica : C. MEREȘ

Are fabrici și uzine
Pentru lumea muncitoare.

Mîndru steag, te fin cu drag,
Flamură victorioasă,
Să ne duci din an în an
Spre o viață mai frumoasă.^

O revistă spectacol pentru pionieri

„SALUT voios-
Să vedeți ce s-a'ntîmplat! 

Am aflat din coloanele „Scîn- 
teii pionierului", că Teatrul ti
neretului pregătește un nou 
spectacol pentru pionieri și 
școlari: „Salut voios" de Edu
ard Jurist și Ion Mustafa.

Am intrat în sală, încet, în
cet, să nu deranjez repetiția 
și cînd colo ce să vezi I... Tea
trul se transformase într-o re
dacție. Un reporter, pe nume 
Niculiță, alerga să obțină ulti
mele noutăți din activitatea 
pionierească, alți doi, spre o 
școală, pentru a lua un interviu 
unui elev din clasa I-a. Cei 
trei mușchetari se străduiau să 
descopere noi întîmplări pal
pitante, iar Profesorul Știe-Tot 
împreună cu doctorul Vitami

nă pregăteau entuziaști pri
mul număr al publicației.

L-am zărit pe Ion Lucian des
pre care știam că este actor, 
regizor și scriitor.

Am răsuflat ușurată. Dacă 
Ion Lucian este aici, înseamnă 
că Teatrul tineretului nu și-a 
schimbat adresa și că, desigur, 
se pregătea spectacolul ce ne 
interesează pe toți.

Explicîndu-i confuzia pe oare 
o făcusem, l-am rugat să-mi 
dezvăluie tainele spectacolului 
la care lucrează.

— Așa cum ai văzut și dum
neata, aci se editează o revis
tă, „Salut voios", o revistă- 
spectacol. Va fi un spectacol 
vesel, cu melodii, cuplete și 
scheciuri. Trebuie să mărturi
sesc că Tică și Rică îmi scot 

peri albi cu năzdrăvăniile lor, 
iar cu aventuroșii mușchetari, 
care visează doar întîmplăxi 
senzaționale, uitînd de trebu
rile serioase am tare mult de 
furcă.

— Dar cine sînt reporterii î
— Niculiță Reporterul este 

talentata actriță Elena Pop, iar 
colegii ei întru publicistică —s 
Val Lefescu și Ion Gheorghe. 
în rolul celor trei mușchetari 
vor apare Gheorghe Angheluță, 
Jean Teodorescu și Marin Mo- 
raru. în spectacol, publicul se 
va întîlni cu o veche prietenă 
de la emisiunile de radio, ar
tista emerită Silvia Chicoș.

— Pe cînd premiera ? —2 
l-am întrebat la despărțire pe 
Ion Lucian.

— în primele zile ale lunii 
mai — mba răspuns acesta și 
a plecat grăbit să dea noi in
dicații regizorale.

ADA SIMIONESCU
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