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PE DHUMUmiE PATRIEI IN PREÂJi
Decoratorii Fabricii de fa
ianță și sticlă din Sighișoara 
caută să fie permanent în 
pas cu viața. Zborul maio
rului sovietic luiri Gagarin în 
Cosmos, primul om care a 
văzut Pămîntul de la o atit 
de mare înălțime, constituie 
motiv de inspirație pentru ei. 
Chipul eroului cosmonaut 
împodobește vazele de flori 
care — fără îndoială — 
vor place mult cumpărăto

rilor.
Foto : AGERPRES

Fapte
ANIVERSARO A PARTIDULUI

oameni

Noî și noi 
apartamente 
își primesc 

locatarii
In-BRAȘOV. — Muncitorii 

treprinderij 3 consțrucții-Bra- 
șov fac acum lucrări de fini
sare la 128 apartamente pe 
care le vor da în folosință 
zilele acestea. Pentru îmbună
tățirea calității finisărilor, ei 
folosesc materiale noi ca ta
pete lavabile, parchete lame- 
lare etc.

GALAȚI. — Tn cartierul 
Țiglina din orașul Galați au 
început lucrările de construc
ție a blocurilor de locuințe 
destinate muncitorilor viitoru
lui combinat siderurgic. In 
acest cartier al orașului ur
mează ca pînă la sfârșitul a- 
nului să fie terminate 1.700 
de apartamente. Noi lucrări 
de construcții se fac și în alte 
puncte ale orașului. In centru, 
unde în ultimii ani au fost 
date in folosință 19 blocuri 
se clădesc acum alte 8. In 
cvartalul de locuințe de pe 
strada Republicii sînt in con
strucție 4 blocuri la care se 
fac acum lucrări de finisare. 
In total, în Galați se clădesc 
în acest an aproape 2.500 de 
apartamente.

HUNEDOARA. — In ulti
mele trei luni constructorii 
hunedoreni au dat în folosință 
încă 197 de apartamente. 
Acum ei fac lucrări de finisa
re Ia alte 2 blocuri care zilele 
acestea vor fi predate 
rilor.

PLOIEȘTI. - Zilele 
numeroși oameni ai
din regiunea Ploiești se mută 
în case noi. Constructorii au 
predat în cinstea zilei de 1 
Mai aproape 100 de aparta
mente. De la începutul anului 
Trustul regional de construc
ții Ploiești a dat în folosință 
petroliștilor de la Tîrgoviste 
și Cîmpina, metalurgiștilor 
din Sinaia, minerilor de la 
Filipeștii de Pădure șj mun
citorilor din Fieni 
ce însumează 438 
mente.

REȘIȚA. — La 
cartierul Moroasa. 
date în folosință zilele trecute 
încă 50 de apartamente. Alte 
două blocuri ce cuprind peste 
100 de apartamente sînt în 
curs de terminare.

(Agerpres)

Sosind în Valea Jiului după 
un drum de cîteva ore prin 
munți, sîntem încă sub impre
sia puternică pe care ne-a pro
dus-o Hunedoara, lupta pasio
nantă și sărbătorească a oțe- 
larilor pentru sporirea șuvoae- 
lor de oțel. In Valea Jiului, 
printre mineri, știm că vom 
întîlni fapte și frămîntări ase
mănătoare și ne gîndim cum 
să cuprindem în reportajul 
nostru tot ce fac tinerii mi
neri ca să cinstească această 
mare sărbătoare a partidului 
nostru, a întregului popor. Fi
rește, va fi imposibil să cu
prindem totul.

La comitetul raional U.T.M. 
ni se vorbește cu dărnicie :

- Fără îndoială ați putea 
asista la una din vizitele pe 
care le fac tinerii mineri și 
pionierii din toate localitățile 
Văii Jiului la Lupeni, la lo
cul grevei din 1929, unde au 
căzut mulți dintre minerii 
luptători pentru drepturile 
lor, răpuși de gloanțele jan
darmilor.

Ascultind, ne imaginăm un 
asemenea tablou. Tineri mi
neri ai zilelor noastre fericite, 
stind cu capetele plecate :n 
semn de adincă cinstire adusă 
memoriei luptătorilor căzuți, 
fiilor credincioși ai poporului, 
oamenilor care s-au jertfii 
pentru fericirea de astăzi a 
Văii Jiului.

— Sau — continuă tovarășii

de la comitetul raional — ați 
putea asista la una din întil- 
nirile pe care le au tinerii mi
neri cu activiști de partid. 
Numai aici la Petroșani au a- 
vut loc pînă acum patru ase
menea întîlniri.

— Poate că ar fi interesant 
să fiți prezenți la una din a- 
dunările generale cu temă 
care au loc acum in toate or
ganizațiile U.T.M. din Valea

manifestațiile din cadrul con
cursului cultural-sportiv al 
tineretului, să stați de vorbă 
cu Dumitru Feraru, tinărul 
care a cîștigat locul întii 
concursul pe tema „40 de 
de luptă ai 
tinăr foarte 
de nădejde, 
resant ar fi 
vizitați expoziția 
vuri despre munca minerilor

la 
ani 
un 

om
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Farmecul lecturii.
Fota : GR. PREPELIȚĂ

— O vizită plină 
de învățăminte

Forța educativă 
a colectivului

caractere
Jiului— Iată, v-am vorbit des
pre o mulf me de lucruri. A- 
legeți.

Nu știm ce să alegem. Tot 
ce am aflat sint lucruri de o 
importanță egală, la fel de bo
gate in semnificații, la fel de 
impresionante. Dar mai ales 
totalul lor alcătuiește un ta
blou apr.-ape imposibil de cu
prins in toate amănuntele.

Soluția e să nu alegem. Să

comitsi
I. 9CJ 

e Gngore

Prin telefon de la brigada „Scinteii tineretului"
Jiului, S-au ținut pînă acum 
170 de asemenea adunări în 
care s-a vorbit despre partid, 
despre activitatea lui eroică, 
despre grija pe care o poartă 
partidul tinerei generații.

Tovarășii de la comitetul ra
ional U.T.M. ne povestesc 
mai departe.

- Iată — ne spun ei - poate 
cc v-ar interesa 
expunerile pe care 
fiecare zi profesorii 
peni pionierilor șt
Ia expazițj o^gcrizată la clu
bul minier ăn Lupeti. Expo
ziția :lustrează momentele 
cele mc: trr.portcr.te din lupta 
partidului. Ea cuprinde foto
montaje, reproduceri după 
documente, fotografii, citate.

Ați putea — continuă inter
locutorii noștri - să asistați la

una din 
le fac :n 
din Lu- 

școlanlor

Văii Jiului pentru construcția 
socialismului. Expoziția acea
sta este opera artiștilor plas
tici amatori, in general tineri 
mineri. Sau, dacă aveți timp, 
ocupați-vă de acțiunile pe 
care le organizează tinerii 
din Valea Jiului acum între 1 
și 8 Mai: ziua cintecului revo
luționar, ziua muncii patrio
tice. ziua dedicată tinerelor 
fete, ziua științei și tehnicii, 
ziua formațiilor de cintece și 
dansuri^ Și fiecare zi va avea 
un program foarte bogat, care 
se va desfășura în toată Valea

mergem : prima localitate pe 
care o intilr.im in drumul nos
tru prin Valea Jiului.

— Spre Vulcan. la mine.
E orc schimbului. La comi

tetul U.T34. pe 
de curind, o hirtie: 
prezenta se adeverește de 
conducerea Exploatării 
Piere Vulcan că brigăzile 
tineret de la activitatea de in
vestiții au realizat o economie 

cost de 109.000 
la producție de 
trimestrul I al 
Economiile au

la prețul de 
lei iar cele de 
100.000 lei pe 
anului 1961.

mită. sosită 
hirtie : ..Prin 

noi, 
nu

de

Cotot secretarul 
U.T.M. St. Popes: 
viciului planifia 
Mateescu.

Iată deci mobilul reportaju
lui nostru.

Ce au realizat brigăzile de 
tineret ale 
Vulcan in 
ale anului 
tul de pe 
Lucrurile 
colo și e 
trundem 
să aflăm 
in ultima lună, ce intîmplări 
mai deosebite a cunoscut în
trecerea tinerilor mineri in 
ultima lună.

Cum e și firesc, secretarul 
comitetului U.T.M., nu poate

M

minerilor de la 
primele trei luni 
știm din documen- 
biroul secretarului, 
sînt sintetizate a- 
greu să mai pă- 

in amănunte. Vrem 
ce s-a petrecut aici

ION BAlEȘU
MIHAI CARANFIL

(Continuare tn pag. a 4-a)
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Ziua presei

Se extinde rețeaua de electrificare
Indeplinindu-și angajamen

tul luat în cinstea aniversării 
a 40 de ani de la înființarea 
partidului, colectivul între
prinderii de construcții și mon
taje energetice - Sibiu a dat 
în exploatare, înainte de ter
menul prevăzut în plan, linia 
de înaltă tensiune Craiova - 
Ișalnița — Filiași, în lungime 
de 34 km. Prin intermediul a- 
cestei rețele de transport a

energiei electrice se racordea
ză la sistemul energetic națio
nal localitatea Filiași, reșe
dința raionului cu același 
nume.

Un alt obiectiv dat în ex
ploatare înainte de termenul 
prevăzut este linia de 35 kilo- 
volți Rovinari - Ploșnița, îm
preună cu stația de transfor
mare respectivă.

(Agerpres)

Vești din 
agricola de

Gospodăriile agricole de stat 
din regiunea Dobrogea au 
terminat semănatul porumbu
lui pentru boabe și siloz pe 
întreaga suprafață de peste 
53.000 de ha prevăzută în acest 
an. Semănatul a fost executat 

< într-un timp mai scurt și în 
condiții agrotehnice mai bune 
decât în anii trecuți. La gospo
dăria agricolă de stat Lipnița, 
de exemplu, însămînțatul ce
lor 730 ha cu porumb a fost 
efectuat în numai 6 zile.

Semănatul porumbului a 
fost de asemenea terminat și 
în gospodăriile agricole colec
tive din raioanele Hîrșova, 
Macin și Medgidia. In celelalte 
raioane această lucrare se a- 
propie de sfîrșit. In regiune 
au fost însămînțate pînă la 3 
mai 97 la sută din terenurile 
destinate culturii porumbului. 
Gospodăriile colective au se
mănat totodată pe 130.000 de 
ha fasole și dovleci printre po
rumb.

Foto: AGERPRES

Brigodiera Maria Sandu și îngrijitoarea Didina Ivan de Io G.A.S. PcrteLmon, reg. Bucu
rești, îngrijesc cu atenție tine retul taurin.

★
Mecanizatorii din 81 stațiu

ni de mașini și tractoare au 
depășit sarcinile ce le reveneau 
în campania agricolă din a- 
ceastă primăvară.

Organizînd mai bine mun
ca brigăzilor, exploatarea și 
întreținerea tractoarelor și ma
șinilor agricole, S.M.T. din în
treaga țară au realizat pînă la 
3 mai 89 la sută din planul 
prevăzut în primăvara acestui 
an. In regiunile Crișana, Plo
iești, Mureș-Autonomă Ma
ghiară. Banat și Maramureș, 
S.M.T.-urile au depășit volu
mul de lucrări planificat.

Mecanizatorii au început 
prășitul culturilor.

★
Gospodăriile agricole colec

tive din raionul Rîmnicu Să
rat au executat prașila I la 
sfecla de zahăr și floarea- 
soarelui pe suprafețe însem
nate. Colectiviștii din comu
nele Ziduri* Ciorăști și Boldu

Crește producția de tricotaje

campania
primăvara

au terminat prima prașilâ la 
sfecla de zahăr. Această lu
crare a fost executată pe su
prafețe mari și în celelalte ra
ioane din regiunea Ploiești.

In desfășurarea lucrărilor 
! de îngrijire a culturilor gos- 
jpodăriile colective primesc un 
sprijin prețios din partea sta
țiunilor de mașini și tractoare. 
Mecanizatorii vor executa pră- 
șitul pe o suprafață cu 3.000 
hectare mai mare decît în a- 
nul trecut.

Cititi
pag. a 3-a

Raportăm 
partidului:

„Ne~am îndeplinit 
angajamentele. 
Lupta pentru 

produse de calitate 
continuă !“

La Fabrica „Bela Brainer*1 
din București a intrat de cu- 
rînd în funcțiune o nouă sec
ție de confecționat treninguri, 
bluze și lenjerie tricotate din 
fire mercerizate și fire vopsi
te. In cursul ultimelor 4 luni 
au mai fost date în funcțiune 
noi secții la fabricile de trico
taje „Tînăra Gardă" - Bucu
rești, „Ion Fonagy“ — Timi
șoara, și „Varga Katalin" din 
Cluj. In prezent, sînt în con
strucție secții de finisaj, de

mare capacitate, la Fabrica de 
confecții „Gh. Gheorghiu-Dej’1 
și întreprinderea „Tudor VI a- 
dimirescu".

In același timp, fabricile de 
tricotaje sînt înzestrate cu noi 
utilaje, de mare productivitate. 
Astfel la Fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej “ au fost 
montate pînă acum mașini cir
culare de tricotat cu o capa
citate anuală de producție 
mult sporită.

Datorită măririi capacități
lor de fabricație, precum și 
creșterii productivității mun
cii, se prevede ca industria de 
tricotaje să realizeze anul a- 
cesta un spor de producție de 
circa 33 la sută față de anul 
trecut. Intre altele, se vor fa
brica cu 40 la sută mai multe 
tricotaje din fire sintetice, și 
cu 60 la sută mai mulți ciora
pi supraelastici.

(Agerpres) I

In fiecare zi zeci și zeci de 
mii de tineri din toate colțu
rile țării așteaptă cu nerăbda
re sosirea ziarelor și publica
țiilor. Ei deschid cu interes 
numărul proaspăt al ziarului 
sau revistei. Citirea presei și 
a publicațiilor a devenit o ne
cesitate spirituală a tinerei 
noastre generații. E firesc deci 
că, alături de întregul popor 
muncitor, tinerii sărbătoresc 
azi Ziua presei, zi intrată în 
tradiție, care amintește de a- 
pariția, la 5 mai 1912 a „Prav- 
dei" leniniste, primul ziar 
muncitoresc de tip nou.

In țara noastră cuvintul 
tipărit a devenit azi 
bun al întregului popor, 
dezvoltat o presă nouă
slujește cu devotament cauza 
poporului, cauza comunismu
lui. Presa noastră este conti
nuatoarea unei tradiții eroice, 
continuatoarea glorioasei pre
se comuniste editată de P.C.R. 
In anii întunecați ai terorii 
burghezo-moșierești, presa ile
gală de partid, înfruntând pie
dici și greutăți uriașe, a dus 
în mase cuvintul partidului, a 
mobilizat oamenii muncii la 
lupta pentru sfărîmarea putre
dei orinduiri capitaliste. Cre
dincioasă tradițiilor nobile ale 
presei comuniste și muncito
rești din ilegalitate,
exemplul glorioasei prese so
vietice, călăuzindu-se în activi-

un 
s-a 

care

urmînd

(Agerpres)

Brigada de sudori condusă de Țiberiu Salai de la Combinatul metalurgic „1 Mai" din Satu 
Mare, pe care o vedeți în fotografie, dă lucru de cea mai bună calitate, depășindu-și cu 

regularitate planul realizând și economii de electrozi.
Foto : N. STELORIAN

La grupul școlar poligrafic „D. Marinescu"

Festival al tineretului
închinat aniversării partidului

Viitori tipografi cu o malta ca
lificare, elevi grupului școiar po
ligrafic Marinescu*. deși nu
mai pracficanfî, s-au făcut amoi- 
cuți in toate întreprinderile po - 
grafice buc^eștene pentru lucră
rile lor de txmă ca :«te. La Co—- 
bnatul poligrafic „Casa ScWeă*. 
în cinstea celei oe-a 4O-a ar. ver- 
sări a partidului. elev i anului I 
A și I B au constituit o brigadă 
de culegător manua . care exe
cută, sub îndrumarea -nor func
tor i mai virsimci, uree com 
ale combmatuiv la sec- • ce 
reproduce-: de artă a i ntrepr 
derii pol grafice nr. 4, cere lu
crează pe ncă Muzeul ce artă 
al R P.R., elevilor li se înc-ec -- 
țează lucrări de cea mai mare 
răspundere. Ce poate să fie mai 
minunat pen*ru un elev decît fap
tul că i se încredințează o sarcină 
de răspunde-e în product'* și că, 
prin munca sa, participă a en-

tuziasta întrecere socialistă în 
cinstea marelui eveniment din 
viața partidului și a întregului 
popor, întrecere al cărei obiectiv 
principal este calitatea ?

Dar nu numai munca în pro- 
ducț e ci întreaga activitate din 
jcoa ă s-a desfășurat în ultima 
vreme sub semnul marelui eveni- 
ment. Aceasta s-a tradus prin ob- 
• nerea unor rezultate fot mai 
bine in pregătirea teoretică și 
profesională, prin organizarea 
unor acțiuni politice, educative cu 
un bogat conținut. Adunările te- 

subiect lupta 
viață fericită, 
socialism. Au 
expoziții și

matice au avut ca 
partidului pentru o 
perdru libertate și 
tost vizitate muzee, 
'ocu-i istorice legate de trecutul 
de luptă al partidului. Cele zece 
brigăzi de muncă patriotică au 
ces-âsura* o activitate intensă in 
cadnJ Lunii brigăzilor de muncă 
patoofică. Pe pteptui a 50 de 
elevi strălucește 'nsgna de bri
gadier.

Ca in coroăr a: tohror acestor 
acțiuni, săp‘ă—-a t-ecu*ă s-a des
fășurat fesJ’va ul t neretu'ji d n 
grupul șco a- po grafic „D. Ma
rinescu* — în cadrul concursului

cultural-sportiv al tineretului — 
festival care a fost închinat ani
versării partidului. Devenit tra- 
difie, acest festival al tineretului 
a avut loc timp de opt zile, 
ganizațiile de bază U.T.M. 
anii I au organizat, pe rînd, 
o aefiune politico-educativă. 
fost invitați cu această ocazie 
meni de știință, scriitori, 
studenți străini care studiază 
R.P.R. etc. Tema fiecărei acțiuni 
a fost axată pe cele mai impor
tante probleme și evenimente 
care preocupă în prezent tine
retul.

O trecere în revistă a celor opt 
zile ale festivalului este revela
toare. In ziua deschiderii festiva
lului, oaspeți ai școlii au fost 
activiști ai U.T.M. și tineri mun
citori din întreprinderile poligra
fice. Tov. Ionică Mitică, prim- 
secretar al Comitetului raional 
U.T.M. 1 Mai, a vorbit elevilor 
despre „40 de ani de la înfiin
țarea Partidului Comunist din Ro- 
minia*. A urmat apoi un frumos 
program artistic închinat partidului 

Ziua următoare a fost consacra
tă luptei partidului pentru feri
cirea și bunăstarea poporului. Di-

Or
din 
cîte 
Au 
oa- 

artișfi, 
în

mineața s-a deschis în școală 
expoziția „Pagini din lupta parti
dului" lucrată în întregime de 
elevii școlii. Alături de lupta 
muncitorilor ceferiști, petroliști și 
din industria grea, exponatele 
subliniază și contribuția pe care 
au adus-o muncitorii tipografi, 
conduși de partid, la lupta pen
tru libertate și socialism. Jertfele 
muncitorilor constituie o pildă vie 
pentru tinerii de astăzi, constituie 
un îndemn la muncă și luptă pen
tru desăvîrșirea construirii socia
lismului, ideal pentru care atîfi 
eroi și-au dat viața. Se3ra a fost 
închinată vizionării de către în
treaga școală a piesei „Dacă vei 
fi întrebat", care reprezintă un 
crimpei din lupta partidului pen
tru libertate. Cu această ocazie 
elevii s-au întîlnit cu autorul pie
sei, Dorel Dorian.

O întilnire a celor care scriu cu 
cei care tipăresc a prilejuit-o

AL. I. VLADIMIR

(Continuare în pag. a 4-a)

tatea ei zilnică după nemuri
toarea ideologie marxist-leni- 
nistă, presa noastră, în frunte 
cu „Scânteia" își îndeplinește 
rolul de armă ascuțită a par
tidului, se află în prima linie 
de luptă pentru construirea 
socialismului, bucurîndu-se pe 
bună dreptate de stima și dra
gostea tuturor oamenilor mun
cii. Presa noastră explică ma
selor politica ] 
mobilizează Ia 
educă oamenii i 
ritul dragostei 1 
noastră liberă, 
pentru cuceririle revoluționare 
și realizările dobîndite sub 
conducerea partidului, cultivă 
vigilența față de dușmanii po
porului muncitor. Popularizînd 
în rîndul oamenilor muncii 
succesele obținute în domeniul 
dezvoltării economiei, presa 
noastră are în centrul preocu
părilor sale lupta pentru în
făptuirea sarcinilor trasate de 
partid în domeniul dezvoltării 
economiei și al ridicării nive
lului de trai material și cultu
ral al poporului. Slujind cauza 
socialismului. cauza clasei 
muncitoare, servind interesele 
poporului, presa noastră este 
nu numai citită dar și scrisă 
de mii și mii de oameni ai 
muncii, pentru că ea aparține 
maselor populare. Prin larga 
și mereu creseînda rețea de 
corespondenți voluntari ca e 
legată direct, nemijlocit de 
masele muncitoare, de năzuin
țele și gîndurile acestora.

Succesele pe care le-a dobin- 
dit și le dobîndește presa 
noastră se datoresc conducerii 
permanente de către partid, de 
către Comitetul său Central. 
Conducerea de către partid a 
presei noastre, spiritul de par
tid, constituie izvorul forței și 
tăriei sale.

Manifestând o grijă și o a-> 
tenție deosebită față de pre
să, Partidul Muncitoresc Ro-

partidului. le 
înfăptuirea ei, 
muncii în spi- 
față de patria 

, al mîndriei

(Continuare în pag. a ,4-a) ;

-- •—
Expoziție pe tema 
„40 de ani de la 
crearea P. C. R.“

La Biblioteca Centrală de 
Stat din Capitală s-a deschis 
expoziția „40 de ani de la 
crearea Partidului Comunist 
din România11. Sînt expuse pu
blicații și fotografii privind 
trecutul de luptă al partidu
lui și mărețele realizări înfăp
tuite de poporul muncitor sub 
conducerea partidului în anii 
puterii populare.

(Agerpres)

Tinârul Cornel Lisenco de la in* 
treprinderea „Adesgo" din Ca* 
pitală se numără printre frun- 

tașii fabricii.

Foto: AGERPRES j



PRIETEN APROPIAT
CU aproape 10 ani în urmă 

mă aflam la Constanța, 
învățam meseria de 

cismar. N-o prea îndrăgeam, 
într-o zi; un tovarăș de la 
comitetul orășenesc U.T.M. 
mi-a vorbit cu multă căldură 
despre frumusețea muncii de 
miner, eurînd după aceea am 
hotărât să plec la Petrila. Și 
am plecat. De atunci n-am 
mai părăsit mina decît în pe
rioada cît am făcut armata. 
Cînd m-am reîntors din armată 
am intrat în brigada comu
nistului Szekely Ștefan. După 
un timp, Szekely Ștefan a 
trecut la conducerea unei 
hrigăzi codașe. M-a luat și pe 
mine. N-au trecut însă decît 
6 luni și brigada condusă cu 
pricepere de Szekely Ștefan a 
devenit fruntașă. A fost o 
muncă grea, e drept, dar pli
nă de satisfacție. Multe am 
învățat în perioada cît am lu
crat cu el. într-una din zile, 
tovarășul Szekely mi-a spus : 

>— Apoi; măi ortace, drumu
rile noastre se vor despărți. 
Ai grijă să nu mă faci de rîs.

Mi se încredințase munca

de șef de brigadă. îmi amin
tesc și acum de 
ochii lui, atunci 
urat succes.

Dar drumurile 
s-au despărțit, 
s-au apropiat și mai mult. Cu- 
rînd, eu am fost ales de ute- 
miști secretarul organizației 
U.T.M. de la sectorul I, în 
același sector unde secretar al 
organizației de partid era to
varășul Szekely Ștefan.

Și de atunci el a fost pen
tru noi, în toate împrejurările, 
un prieten foarte apropiat. 
Odată, brigada noastră 
repartizată la stratul 6. 
prima decadă a lunii 
măsesem sub plan. Era pen
tru prima oară cînd se întîm- 
pla acest lucru. La ieșirea din 
șut, tovarășul Szekely ne 
aștepta. El, miner cu mul
tă experiență, a căutat mai 
întîi să afle cauzele rămînerii 
noastre în urmă. A reieșit că 
trebuia să mă ocup mai bine 
de ridicarea calificării unor 
membri ai brigăzii și să 
acord mai multă atenție 
întăririi disciplinei de muncă

căldura din 
cînd mi-a

noastre nu 
Dimpotrivă;

era 
în 

ră-

O vizita plină

de învățăminte

în brigadă. Ea despărțire 
ne-a comunicat că a doua ei 
vom face 
experiență 
dusă de el.

Am avut 
atunci de 
în decada 
depășit planul la înaintare cu 
2,90 metri liniari, iar în cea 
de a 3-a cu 8 m. Pe întreaga 
lună planul fusese depășit.

Ajutorul tovarășului Szekely 
Ștefan, al comuniștilor din sec
tor l-am simțit mereu în anii 
aceștia. îndrumările lor deose
bit de prețioase ne ajută să 
ne organizăm mai bine mun
ca, învățătura, activitatea e- 
ducativă și viața noastră per
sonală.

Secretarul nostru de partid 
a știut să se apropie de fie
care tînăr în parte, să-i cu
noască pe toți, cu greutățile, 
bucuriile și visurile lor. Une
ori, seara, îl întîlnim pe to
varășul Szekely Ștefan la că
min, unde se 
ce citesc tinerii, 
diază pentru 
seral, cum se 
ia parte uneori 
riile cercurilor 
reuniunile noastre tovărășești. 
Dacă organizația noastră 
U.T.M. obține rezultate din 
ce în ce mai bune, atît în pro
ducție cit și în diverse acti
vități obștești, aceasta se da- 
torește conducerii de către 
organizația de partid, ajutoru
lui concret pe care-1 primim 
de la comuniști, grijii lor pă
rintești pentru viața și munca 
noastră.

TĂNASE GHEORGHE 
secretarul organizației U.T.M. 
din sectorul I., mina PetrUa

un schimb 
cu brigada

multe de învățat 
la tov. Szekely. 

următoare am

interesează 
cum stu- 

învățămîntul 
distrează. El 

la semina- 
politice, la „Pe șantierul Ca1ea Griviței”, c- 

cuarelă de PAUL DUMITRESCU, 
elev la Școala medie „Aurel 

Vlaicu“ din București

(Din lucrările expuse 
de artiștii amatori la 
expoziția organizată de 
cercul de pictură de la 
Casa de cultură a tine
retului din raionul Gri- 
vița Roșie din Bucu
rești în cinstea aniver
sării partidului).

BRIGĂZILE UTEMISTt
DE MUNCĂ PATRIOTICĂ

jN ACȚIUNE
In acest an numărul bri

găzilor utemisle de muncă 
patriotică din raionul Dră- 
gășani, a crescut cu 59, 
ajungînd astfel la 140. Cei 
5.000 de tineri cuprinși 
în aceste brigăzi au mun
cit cu multă hărnicie la 
construirea a 4 grajduri și 2 
saivane, în gospodăriile a- 
gricole colective, la reface
rea patrimoniului forestier 
(împădurind 41 ha teren), la 
repararea a 14 km de dru
muri comunale și la alte ac
țiuni de folos obștesc.

Brigadierii muncii patrio
tice din comunele Crețeni, 
Zăvideni, Șutești și din alte 
sate au lucrat cu mult en
tuziasm la pregătirea a 16 
ha teren și plantarea lor cu 
viță de vie, iar cei din co
muna Voicești au efectuat 
lucrările necesare pentru

MATERIALE SOSITE

irigarea a 100 hectare teren 
cultivat cu diferite plante.

Tinerii din comunele Cur 
cuieți, Crețeni, Bundenl, u 
Grădinari precum și din ce* “ 
lelalte sate ale raionului au 
participat intens la curățarea 
a 675 hectare teren izlaz. De 
asemenea, tinerii brigadieri 
din raion au plantat în ma
siv și pe marginea șoselelor 
circa 40.000 pomi fructiferi, 
au transportat pe ogoare 
35.000 care de îngrășăminte 
naturale și au colectat pes
te 20 tone de fier vechi.

Prin activitatea desfășura
tă, de la începutul acestui 
an și pînă în prezent, mem
brii brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică din raionul 
Drăgășani au realizat econo
mii care se ridică la aproa
pe 300.000 lei,

ION RIZOIU W 
corespondent voluntari

w

IN CADRUL CONCURSULUI NOSTRU
ORGANIZAT IN CINSTEA

ANIVERSARII PARTIDULUI
Eu n-am scris niciodată 

unui ziar; așa că nu mă pri
cep să aștern pe hîrtie vor
be frumoase; dar am să vă 
povestesc despre vizita țăra
nilor muncitori din comuna 
Miorcani la gospodăria agri
colă colectivă din Vlăsinești; 
raionul Săveni; regiunea Su
ceava.

Nu de mult, într-o diminea
ță, ne-am adunat la sfatul 
popular comunal. Să tot fi 
fost 120 de inși, bătrîni, 
neri, ba unii își luaseră 
nevestele. Aproape toți cei 
față făcusem cerere pentru a 
înființa o gospodărie agricolă 
colectivă. Cunoșteam 
bine că drumul 
belșug nu este 
daria colectivă.
aceea
Voiam însă să vedem o gos
podărie colectivă, să vedem 
cum trăiesc și cum muncesc 
colectiviștii. Să ne spună cum 
și-au început ei viața nouă.

— Bine, au spus într-o zi 
tovarășii de la organizația de 
partid. Vom merge la colec
tiviștii din Vlăsinești, să stați 
de vorbă cu ei.

Iată de ce, în acea dimi
neață, eram toți la sfatul 
popular al comunei. Ne-am 
suit în trei autocamioane și 
am pornit la drum.

La sediul gospodăriei agri
cole colective din Vlăsinești 
eram așteptați de un grup de 
oameni.

Am început vizita. Am tre
cut pe la saivanul celor 1.700 
de oi, pe la grajdul celor 100 
vaci, apoi pe la ferma de pă
sări și fiecare dintre noi a 
trebuit să recunoască deschis 
că așa animale frumoase n-a 
avut neam de neamul nostru. 
Unul dintre noi

— Dar ce fond 
veți, fraților ?

— 4.000.000 lei 
inginerul agronom.

— Cît ?
Și inginerul . a trebuit 

să repete suma și chiar să 
mai dea unele informații su
plimentare.

Intr-un alt grup colectivistul 
Vasile Ariciuc abia mai pridi
dea cu răspunsurile.

— Păi eu am avut 340 de 
zile-muncă pentru care am 
primit: 3.400 kg. porumb.
800 kg. grîu, alte produse și 
18 lei la ziua-muncă, în to
tal vreo 14.000 lei.

— Dar ce faci mata aici, 
la gospodărie ? — 
bat unul din noi.

— Sînt îngrijitor 
de păsări. Această 
adus anul trecut gospodăriei 
venituri însemnate.

între timp un mare grup 
de oameni l-au înconjurat din 
nou pe inginerul agronom al 
gospodăriei.

— Pentru viitor ce-o să 
mai faceți ? Pe țărani începu
se de acum să-i intereseze și 
perspectivele colectivei din 
Vlăsinești.

— Așa cum a indicat 
partidul, a spus inginerul; 
vom acorda o deosebită aten
ție dezvoltării sectorului zoo-

ne și

ti-

de

prea 
nostru spre 

decît gospo- 
Tocmai de 
înscrisesem.

a întrebat : 
de bază a-

— răspunse

l-a între-

la ferma 
fermă a

RUXANDRA URSU, 
învățătoare, comuna Scînteia, 

sati'l Boroșești 
raionul Negrești, 

regiunea lași

tehnic, care aduce mari ve
nituri colectiviștilor. Mai pre
cis, vom cumpăra încă 40 da 
vaci; 800 de oi și altele.

— Dar de unde luați atî- 
ta bănet ? — întreabă unul 
de-ai noștri.

— în primul rînd, vom fo
losi o parte din veniturile 
noastre, iar în al doilea rînd; 
după cum știți, printr-o ho- 
tărîre recentă a Partidului și 
Guvernului, statul ne acordă 
în acest sens importante cre
dite.

Toate bune pînă aici, dar 
noi ardeam de nerăbdare să 
vedem și gospodăria persona
lă a unui colectivist. Ne în
dreptăm spre o casă din 
Vlăsinești. Batem și ne des
chide un tînăr. Ne-a pri
mit bucuros și, cu toate că 
eram cam mulți, ne-a poftit 
în casa lui cea nouă.

Cît ai bate din palme pe 
masă au apărut 
pahare și o oală 
cu vin. Am sorbit 
hărel și iscodeam
tînărului colectivist.
nouă, aparat de radio, mobi
lă nouă, copiii și nevasta 
bine îmbrăcați...

— La anu’ vreau să-mi iau 
motocicletă. Anul acesta 
luat de 
și bani 
lei.

Apoi,
gazda, ne-a invitat să-i vizi
tăm și restul gospodăriei.

Abia după amiază am por
nit înapoi spre casă. Ne bucu
ra nespus că drumul pe care 
am apucat va fi la fel de îm
belșugat ca al vlăsineștenilor.

Cum am ajuns acasă am 
spus și alor noștri despre cele 
ce văzusem. Și ce credeți ? în 
zilele următoare, la cele 224 
cereri, s-au mai adăugat vreo 
40. Dintre acestea 10 sînt ale 
unor tineri de eurînd căsăto
riți. Vizita la Vlăsinești i-a a- 
jutat să vadă mai bine pers
pectivele drumului indicat de 
partid, drumul agriculturii so
cialiste.

mai multe 
plină ochi 

cite un pă- 
prin casa

Casă

am
la colectivă produse 
în valoare de 23.000

Dumitru Maximiuc,

GH. RUMEGA 
țăran muncitor

------------•------------

—

In tot ce ne-nconjoară
Sorbim setoși potiru-i de lumină,
Ne încălzim la focul lui de pară,
De el ni-e fiecare clipă plină —
Partidul e în tot ce ne-nconjoară :
Partidul e în zorîi purpurii
Vestind >n lume anii altei ere,
In fulgerul sclipind peste cîmpii
Sîmbolica-i săgeată de putere,
E în pămîntul reavăn ce hrănește
Stejarii, ingropînd în ramuri vîntul, 
în ploaia grea sub care, tinerește, 
Renaște iarba arsă și pămîntul, 
în vintuJ primăverii ce-nfioară 
Semințele sub brazdă semănate, 
In floarea desfăcînd sub cer de vară, 
Petalele-i de foc împurpurate.
Partidul e în lampa lui llici
Ce-a alungat din geamuri umbra tristă, 
în cartea care poartă-n slove mici 
Nestinsa-nvățătură comunistă.
Partidul e in holda de aramă
Și-n lava înroșită din cuptoc*e
Și-n oamenii aceștia mai cu sec~ă
Core pășesc netemători spre soo*e !

ST. A BANAJUi 
(i«0. Airsc, Breșov

Forfa educativă
a colectivului

Tinărul operator chimist 
Afanase Nicolaev stătea cu 
copal plecat. Nu îndrăznea să 
se alte la vorbitori, li venea 
să se scoale de pe bancă, să 
pcrăieescâ ședisța. . viața

Manifestul
„Citește și dă-l mai departe” 
Izvor nesecat de lumină, 
Cuvintul fui Lenin să-l poarte 
Spre lumea de vis ce-o să vină.

și dă-l mai departe” 
de lavă și iar, 
ce-n lume împarte 
partidului — far.

„Citește 
Cuvintul 
Cuvintul 
Porunca

„Citește și dă-l mai departe' 
Să-l soarbă întregul popor, 
Citește-I că-i scris 
Ce cîntă-un măreț

dirrfr-o carte 
viitor.

ARISnCĂ BAGHINA 
Tumu Severin

Darul zidarului
Am făcut orașului un dar :
Noul dar de zidar.
Cind în brațe îl purtam pe sc^-e e. 
Haina ne era in fulgi mă-un- ae var 
Cum e cerul pistruiat de s‘e e

Blocul, cît palafu-am ridicat 
Avintafi sub flamuri zîmbrtoare. 
Timpul nu venise, da* I am te*— na* 
$i am scris cu litere de soare 
Pe suișul zidului:
„In cinstea partidului”

Inițiativă
Un grup de ute- 

miști de la U.I.L. 2 
— Curtea de Argeș 
au făcut recent o 
excursie la Cumpă
na. Cu prilejul a- 
cestei excursii ei au 
observat o linie 
C.F.F. părăsită de 
zeci de ani, lungă 
de 4 km pe care ru
gina o rodea în voie. 
Trebuie valorificat 
acest metal — și-au 
spus tinerii.

După dteva zile, 
la U-T.L 2-Curtea

ui

de Argeș a avut loc 
o adunare generală 
a organizației de 
bază U.T.M. Cu a- 
cest prilej ute
Gheorghe Tănases- 
cu, secretarul orga
nizației de bază 
U.T.M.. a propus 
utemiștuor să mear
gă cu toții intr-una 
din zile, la fața lo
cului pentru a strân
ge acest fier vechi. 
Propunerea a fost 
primită cu mult en
tuziasm.

ANCA L GHEORGHE 
ee»-Gser

valoroasă
..E duminică. în 

gara mică din 
periferia orașului 
Curtea de Argeș e 
mare animație. Dis 
de dimineață, 62 de 
utemiști de la UXL. 
2. in frunte cu se
cretarul organizatei 
U.TJT, Gheorghe 
Tănâsescu, cu unel
tele necesare pentru 
tăierea șinelor, s-au 
urcat în tren și au 
pornit cintind spre 
Cumpăna.

Seara s-au întors

tare bucuroși. Lu
crând cu mult en
tuziasm ei au reușit 
să siringă 4.500 kg. 
de fier vechi pe 
care l-au adus în 
gara Curtea de Ar
geș pe o platformă 
de tren. întreaga 
cantitate au încăr
cat-o apoi intr-un 
vagon pentru a lua 
drumul 
patriei 
dragi.
VASILE ISPAȘOIU 

țăran întovărășit

oțelăriilor 
noastre

Brigada de
intervenție

tex să nu s 
zânei cnimi: 
tele tovară 
acum mei 
Jxpsește 
Ia lucru. 
Doarme în 
de noapte, 
plina muncii. Nu mai avem în
credere în el. Nu mai are ce 
căuta printre noi.”

Afanase Nicolaev simțea 
eă-i fuge pămîntul de sub pi
cioare. Pierduse încrederea 
tovarășilor. Cum ar mai putea 
să recisr.pe ceea ce pierduss 

nepăsare ?
Deodată iasă tresări. Vor- 

beie comunistului Aurel Ciol-

tins- 
r (a: ti ăurec» 
zlt ca oricind : 

zile la rind de 
Este chiulangiu, 

timpul schimbului 
Nu respectă disci-

rt «

ps» U «tatirâ.
— N« rezolvăm nimic da

că pteec* din uzină. Oră. 
i -Ăz t-ar duce tot la fel s-ar 
rjrec»?-ta. El a greșit. E vino- 
czt Da- noi, eu, și tu, și toți 
ttveripi lui de muncă, ce-am 
ficTtZ. cum l-am ajutat ? 
Ne-cm mulțumit doar să-l cri- 
beda*, *ă-i luăm de bune pro- 
mtneeile și cu asta, basta. 
A—. încercat să ni-l apropiem 
«afictește. aș», să simtă eâ-i 
!<■*(■ e< adevărat prieteni? 
Afanase e îiacr, și cînd vrea 

de

multe ori numele său pe invi
tația bătută la mașină.

Îmbrăcat cu cele mai bune 
haine s-a prezentat la locul 
indicat. La început ședea stîn- 
jenit, retras într-un colț al 
sălii. Dar Constantin Trifan 
r- i-a dat pace. L-a îndemnat 
să participe alături de colec- 
r.v și la discuțiile pe teme de 
z-xucție, și la dans și la 
.x-urije distractive. Seara, în 
drum spre dormitor, comu- 
nistul Trifan l-a întrebat i

— Miine seară ce ai de gînd 
sA faci?

N-am nici Un program. 
Atunci mergi cu noi la

doua zi s-a dus la cine- 
grsf cu xu grup de ti

neri de Ia cămin. A treia zi a 
fost cu ei la biblioteca din co
muna Năvodari. Ps urmă la 
reuniune, la teatru, la meciuri 
de fotbal. Și așa, treptat, Afa
nase a intrat în viața colec-

li*
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fad feți stngrer. See-t «te
șit, s-« des spre verar Are-. 
i-a intSntî pe caoratirti- Ao- 
rel Ciolpan și Rie Rnadbe.

— Ei, cvos a fast ? to- 
treba: ei.

citoriu de cetiși «o-i gia»ă .
—— La fel de ffrers t-a fatS șt 

tovarășului tău de mvncă s- 
tunci cind Irp^eni nemotirzt 
de la lucru. Ce zici, aveau 
dreptate să te judece aspru?

Nicolaev tăcu chitic. Ce mai 
putea să răspundă ?

Peste o săptămină a prir.it 
o invitație să participe la 
„Joia tinerilor fruntași in 
muncă". La început a crezut 
că este o glumă. A citit de mai I

I
4

I

-

•r 
ti

4
1

tivului, s-a 'dezobișnuit ca în 
timpul liber să plece la Con
stanța pentru a hoinări pe 
străzi.

...Au trecut luni. Afanase 
Nicolaev lucrează tot în sec
torul acid sulfuric. într-o sea
ră, în aceeași sală unde în 
urmă cu un an oamenii l-au 
judecat aspru, de data aceasta 
l-au lăudat pentru munca sa 
harnică. Acum era fruntaș. La 
sfirșitui ședinței m-a rugat să-l 
însoțesc spre cămin. Pe drum 
a tăcut o bucată de timp. Pe 
urmă încet, sfios mi-a spus:

— Aș vrea să le mulțumesc 
comuniștilor Ciolpan, Enache, 
Trifan, că m-au ajutat să de
vin om. Nu știu cum. Aju- 
tă-mă.

— Prin fapte. Să fii mereu 
fruntaș. Dar nu numai în 
muncă, ci așa, în toată viața,..

/mi amintesc și acum...
Lucram la sonda 385
Schela Băicoi. Brigada 

I-a de intervenție făcea cură
țirea nisipului din perforări. 
Din cauza ruperii unei bucăți 
de tubing, freza rămăsese în
țepenită. S-a introdus atunci
un rac — instrument de prins 
— dar și acesta s-a blocat în 
adine. 12 ore au lucrat briga
dierii încercînd zadarnic să le
scoată afară. Sonda era ame
nințată să rămînă blocată 
pentru multe zile, dacă nu
pentru totdeauna.

'Au fost chemați mulți spe
cialiști ai schelei, însă încer
cările lor au fost zadarnice. 
Dimineața a sosit și maistrul 
comunist Dumitru Crăciun cu

*

bălan ștefan
cuptor ar principal
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„3 gado artistică de agitație”. Desen de SZOTYORI ANNA

CORESPONDENȚI VOLUNTARI FRUNTAȘI

TRAIAN POP, 
îndrumător cultural, 

comuna Feldru 
raionul Năsâud, 
regiunea Cluj

ION FERARU, 
fierar-betonist, 
întreprinderea 

de prefabricate 
„Progresul" - București

NICHIFOR NICOLAE, 
secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M, Onești

ȘTEFAN BĂLAN, 
cuptorar principal, 

Uzina de acid sulfuric 
ți superfosfați Năvodari

STAN VIRTAN, 
activist - Comitetul 

raional U.T.M. Sighișoara

DAN VINTILA, 
tehnician I.L.L, Mediaș

brigada lui de intervenție. 
S-a apropiat de sondă, A stu
diat-o cu atenție. A controlat 
toate aparatele. A făcut zed 
de calcule.

<— Se poate trage cu o forță 
mai mare și sonda va putea fi 
desfundată — a zis el.

Unii l-au privit neîncreză
tori. Dar maistrul era sigur 
că sonda va rezista în mod 
precis chiar dacă se va trage 
cu o forță mai mare. El cu
noștea la perfecție rezistența 
aparatelor și în general a in
stalației.

A luat toate măsurile de si
guranță, iar după ce a înde
părtat toți oamenii din apro
pierea sondei a spus tracto
ristului să pornească motorul. 
Cablurile s-au întins la maxi
mum vibrînd ca un arcuș de 
vioară. Turla se legăna. Trac
toristul nu-și dezlipea ochii 
de la maistru. Acesta i-a spus 
să forțeze mai mult motorul. 
Noi priveam înmărmuriți. O 
smucitură puternică și freza 
împreună cu racul au fost 
date afară. Atunci am văzut 
ce înseamnă să cunoști bine 
meseria, să muncești cu pa
siune pentru sporirea bogăției 
țării, să studiezi necontenit 
instalația la care lucrezi pen
tru a ști să soliciți de la ea 
randamentul maxim.

Curajul și dîrzenia comu
niștilor mi-au fost întotdeauna 
călăuză în munca mea de son
dor. Odată, brigada de inter
venție nr. 3 avea misiunea să 
execute o adiționare la o 
nouă sondă. Munca decurgea 
normal. Sonda fusese în pro
ducție pînă atunci deci nu e- 
xistajnici un pericol. Membrii 
brigăzii au introdus țevile de 
extracție și începuseră să de
monteze preventoriul pentru a 
monta capul de sondă. In a- 
cest moment, din cauza unor 
deplasări interioare de gaze 
sonda a erupt. Era un fapt a. 
proape de neînchipuit. Son
dorii s-au îndepărtat. Lichidul 
negru, vîscos ieșea cu viteză 
prin interiorul țevilor de ex
tracție. Nu se știa cit avea 
să țină această erupție. Un 
lucru era sigur însă. Se 

pierdeau cantități. însemna
te de țiței, atît de nece
sar industriei noastre so
cialiste. Sondorii nu puteau 
să privească nepăsători acest 
lucru. Comuniștii, printre care 
și Constantin Tuță, Ion Bo- 
gățolu, Ilie Damian, au hotă, 
rit să oprească cu orice preț 
erupția. Ei au pătruns primii 
în incinta sondei prin ploaia 
de țiței. Se muncea în con
diții destul de grele dar 
fiecare era animat de aceeași 
dorință de a opri risipa de ți. 
ței. După multe ore de 
muncă încordată ei au reu
șit să monteze dispozitivul de 
etanșare a țevilor de extrac
ție și siguranța la țevi.

Prin acțiunea lor curajoasă 
au reușit să salveze mari 
cantități de țiței. Dar acestea 
nu sînt singurele cazuri cînd 
sondorii comuniști din schela 
Băicoi au dat dovadă de curaj, 
de bărbăție și dragoste față 
de meserie.

De la acești oameni neînfri- 
câți am învățat să fiu un bun 
sondor, să-mi iubesc meseria, 
să nu mă dau în lături în fața 
greutăților. Și acest lucru 
n-am să-l uit niciodată.

GH. CHIȘCA
sondor-podar

<
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RAPORTĂM „Ne-am îndeplinit

responsabili de brigăzi

PARTIDULUI
La telefon

de producție 
ale tineretului

Sînt zilele primului bilanț al pasionantei întreceri pornită de oamenii muncii din 
patria noastră în cinstea glorioasei aniversări a partidului.

Avîntul deosebit al acestei întreceri, dragostea față de partid a scos la iveală 
fapte, realizări deosebite. Lupta pentru înalta calitate a produselor — prim obiectiv 
al acestei pasionante întreceri socialiste — a repurtat victorii însemnate. încadrate în 
efortul general din fiecare întreprindere, brigăzile de producție ale tineretului și-au 
adus contribuția lor entuziastă la îndeplinirea angajamentelor luate de colectivele în
treprinderilor.

Am vrea să vă vorbim despre aceste succese. De aceea, am chemat la telefon mai 
i filmul acestor convorbirimulți responsabili de brigăzi ale tineretului fruntașe. Iată 

telefonice:

la faptă
S- Alo ! Baia Mare î Uzi

nele mecanice de mașini și 
Utilaj minier ? Vrem să vor
bim cu responsabilul brigăzii 
de tineret fruntașă. Cu care 
dintre ele ? Cu brigada de ti
neret fruntașă ! Aa... sînt mai 
multe... Cu una dintre ele 1 
Bine, cu brigada lui Suciu.

După un timp de așteptare!
— La telefon Dumitru Su

ciu :
— Povestește-ne tovarășe 

Suciu despre îndeplinirea an
gajamentului luat în întrecere.

— L-am îndeplinit, nici nu 
se putea altfeL Pentru mem
brii 
dat < 
noi. 
fost 
față 
puns

brigăzii noastre cuvîntul 
devine datorie. Așa e la 
Mai ales acum cînd a 
vorba de un angajament 
de partid, cînd am răs- 

*__ ; la O chemare a parddu-
li li cuvîntul dat e mai mult 
deeît o datorie.

i- Povestește-ne cîteva a- 
mănunte tovarășe Suciu !

•• Nu prea am timp dar am 
să vă spun»

în ultimele luni brigada 
noastră s-a străduit ca zi de 
d să dea numai produse de 
bună calitate. Acesta a fost și 
angajamentul nostru luat în 
cinstea aniversării partidului. 
Respectarea lui cerea însă să 
fie rezolvate unele probleme 
privind organizarea muncii în 
brigadă. Fie datorită unei 
proaste organizări a locului 
de muncă; fie din cauza apro
vizionării defectuoase, mai în 
fiecare lună pînă atunci lu
crul nostru se desfășura în 
salturi. Munca în primele ore 
se făcea încet în timp ce în 
ultimele ore se pornea un 
adevărat „iureș" pentru rea
lizarea planului. Asta bine 
înțeles că dăuna calității. La 
fel se întîmplau lucrurile cu 
începutul și cu sfîrșitul luni
lor.

— Și atunci — am întrebat 
noi curioși — ce-ați făcut ?

— Am luat mai întîi măsuri 
pentru buna întreținere a ma
șinilor. Așa am căpătat posi
bilitatea să menținem constan
te variațiile de căldură în 
cuptoare. Am organizat lucrul 
în așa fel incit să avem tot 
timpul pregătite și în bună 
stare de funcționare toate 
uneltele necesare. Problemele 
privind aprovizionarea ritmică 
s-au rezolvat cu sprijinul con
ducerii uzinei.

— Și... rezultatul ? — Am 
6pus noi nerăbdători.

— Parcă ați fi mai 
ca mine — glumește 
Rezultatul a fost că 
mentul de a reduce procentul 
de rebuturi sub 0,20 la sută 
a fost realizat. S-a schimbat 
totodată și părerea 
din brigadă despre calitatea 
produselor. împreună am sta
bilit să luptăm nu numai pen
tru reducerea rebutului dar și 
pentru un lucru cît mai în
grijit, pentru o finisare cît mai 
corectă. Așa că acum bilele 
pentru morile de măcinat mi
nereul sau barele pentru căp- 
tușirea acestor mori, pe care 
le realizăm noi, s-au ridicat 
din punct de vedere calitativ 
la indici 
Pe scurt,
- Vă 

Sorin.
— Alo ! — revine 

încă un lucru. Să știți că 
te-*n oprit aici. în lunile 
mitoare vrem să obținem 
zuitate și mai bune. Tot 

spus e doar începutul, 
întrecerea pentru produse de 
cea rui b'^nă calitate conti
nuă.

angajamentelor luate în între
cerea socialistă în cinstea â- 
niversării partidului. Eu, ca 
responsabil de brigadă am să 
iau cuvîntul.

Interesant I
L-am rugat pe Ion Ștefan 

ea măcar ca o repetiție înain
ta de a i se da cuvîntul în 
qonsfătuire să ne povestească 
și nouă despre ce va vorbi 
acolo,

— eu plăcere. Brigada noas
tră execută diferita piese care 
cer mare precizie : chiulasă, 
piston, volant și altele. Cu vo
lantul am avut cea mai mare 
bătaie de cap. Era un produs 
nou și pe deasupra nu avea 
nici tehnologia bine pusă U 
punct Reușeam eu greu să 
producem zilnic 4—10 bucăți. 
Cînd făceam 15 era un record. 
Numai că multe din aceste 
piese cădeau rebut Volantul 
(deși îl lucra numai brigada 
mea) a devenit problema prin
cipala * întregului colectiv 
din secție. Era vorba de mar
ca fabricii, de realizarea pla
nului în ultima instanță. Am 
căutat și noi căiie care să ne 
scoată din acest impas. Le-am 
găsit nu prea ușor, ce-i drept 
dar acum hxrurile merg mai 
bin*.

— Și ce ai să spui in con
sfătuire dacă te va întreba 
care sint, concret rezultatele î 
— am insistat not

— Păi, lucrurile au stat în. 
felul următor. Ne-am angajat 
ca în cinstea aniversării parti
dului să contribuim la re
zolvarea acestei probleme. 
Zile de-a rîndul ne-am bătut 
capul, căutînd să aflăm unde 
este buba. Am încercat multe 
soluții. Ne-am zis că ne va fi 
mai ușor dacă vom cere sfa
tul virstnicilor. *1 muncitorilot 
cu experiență îndelungată. 
Așa că ne-am sfătuit cu co
munistul Ion Țărăngoi, cu 
maiștrii și tehnicienii. Am ex
perimentat împreună unele 
procedee de turnare și am gă
sit soluția. Este vorba despre 
felul în care este dispusă în 
forma de turnare culeaua. Un 
lucru simplu dar pe care nu 
l-am fi realizat fără ajutorul 
unui muncitor cu experiență.

— Și... totuși... rezultatele ? 
O clipă. Vă rog notați. 

Ne-am angajat să reducem 
rebutul de la 0,07 la sută, cit 
avea brigada în ultimul timp, 
la 0,06 la sută. Asta am și 
făcut. Planul l-am realizat cu 
trei zile înainte de termen 
așa cum prevedea angajamen
tul. Deci, am dat zilnic în 
jurul a 30 de volanți.

— Perfect! îți mulțumim. 
Pentru noi atît. Regretăm că 
nu putem veni la consfătuire.

Ceva însă din ce se va vor
bi acolo, ceva din atmosfera 
de întrecere din Uzinele 
„Timpuri Noi" am reținut din 
istorisirea entuziastului nos
tru interlocutor.

seamă la realizarea de econo
mii în valoare de peste un 
milion de lei, succes cu care 
întâmpină colectivul uzinei 
marea sărbătoare.

Dar uite că * sosit tovară
șul Vrînceanu, șeful unei bri
găzi de tineret de la secția 
yagoane L

•— Membrii brigăzii noastre 
— ne-a relatat apoi tovarășul 
Vrînceanu Constantin — și-au 
respectat angajamentele pe 
care și le-au luat în cinstea 
măreței sărbători — aniver
sarea partidului. In afară de 
faptul că am dat produs* de 
cea mai bună calitate, noi 
ne-am angajat inițial să facem 
0 economie de 15.000 let

— Și ați reelîzat-o t
•— Am depășit-o. De Ia fc- 

cepuZul anului și pînă acum 
noi am realizai o economie la 
prețui de cost in valoare de 
peste 45.000 lei,

w- Cum?.

grăbiți 
Suciu. 

angaja-

băieților

tehnici foarte înalți. 
cam asta-i 
mulțumim

tot.
tovarășe

Suciu
nu 

ur- 
re- 
ce

mul succes
îl căutasem mai devreme 

telefon pe Ion Ștefan, respon
sabilul brigăzii de producție a 
tineretului din secția turnăto
rie a Uzinelor „Timpuri 
din Capitală. Mai tîrziu 
căutat el.

— Abia am reușit să 
prind la telefon ! ne-a 
grăbit Ion Ștefan. Peste cîteva 
minute vom avea o consfă
tuire organizată de biroul or
ganizației de partid, în care 
vom face bilanțul îndeplinirii

ia

Noi*
ne-a

vă 
spus

angaj amen te le
Lupta pentru produse 
de calitate continuă!"
Oideie. La Reșița se află 

corespondentul nostru. 
El ne-ar putea ajuta.

— Alo, Reșița, Reșița... 
Combinatul... Nu este cumva 
la dumneavoastră tovarășul 
Mihai Negulescu de la...

e Ba, e chiar aici...
=* Spune-ne tovarășe Ne

gulescu ceva despre brigăzile

de producție «Ie tineretv.'ui 
pe care le-ai cunoscut I* Re
șița, cer a despre munca lor—

— O dipd. ne rirpnde ți
nând poet. Soriți impresiile 
mele. O poezie pe care a de
dic brigăzilor fruntașe 
producție tie tineretului 
Combinatul metalurgic
Ș»ța-

BRIGADĂ

tor dnd morile întreceri 
comuniste coi despică — 
urma fiecărei treceri 
nu o Icsă-o bcrcă mscă 
ci b-.'goda, 
in întreceri I

ce
di*
JU-

mult mai bogat. In primul rînd 
no: am realizat parafină tip A 
la ce: ma: inalți indici. Va
loarea : 4.054.000 lei realizînd 
totodată 2.020 lei economii prin 
reducerea consumului de a- 
b-uri chimicale și energie elec
trică. In felul aces.a brigada 
de t.neret și-a respectat cuvîn
tul da:. In cinstea aniversării 
paitMuiui îiilu <■ brigadă a 
rval^at sumai in 3 luni 646.720 
ies econom . —

mei Ind:

coeficientul ad-

— Vorbește-ne despre succe
sele în întrecere ale celor 25 de 
fete din brigada dumitale :

— Cum să vă spun, brigada 
noastră și-a luat angajamen
tul ca in cinstea zilei de 8 
mai să realizeze in fiecare zi 
peste plan cite 50 bucăți tri
cotaje. Ne-am angajat de ase
menea ca toate produsele noa
stre să fie de calitatea india. 
Multe membre ale brigăzi; 
sînt utemiste și candidate de 
partid. Ele consideră îndepli
nirea angajamentului luat de 
noi ca lucrul cel mai de cin
ste cu care putem inumpina 
sărbătoarea de la 8 
De aceea. _ 
realizează zilnic dte 65 bu
căți confecții tricotaje peste 
angajamentul luat- Toa
te produsele realizate de noi 
pînă acum sint numai de ca
litatea întiia. Asta este cea 
mai mare satisfacție a noas
tră. Dar nu știu de ce ne-ați 
ales tocmai pe not întregul 
coiectrv de muncă al fabricii 
noastre, de la 29 aprilie pro
ducea in contul lunii mai. 
Iată. atei, lingă mine, se află 
secretarul comitetului U.T.M. 
pe fabrică. Vi-1 dau la telefon.

— în cinstea celei de a 
40-a aniversări a partidului 
— ne-a spus secretarul — fa
brica s-a angajat să realizeze 
45.000 bucăți tricotaje peste 
plan. Pînă acum s-au realizat 
aproape 57.000. Totodată, fa
brica s-a angajat să îmbunătă
țească indicele de calitate cu 
1 la sută. S-a depășit angaja
mentul cu 0,4 la sută. Sub 
conducerea organizației de 
partid, tinerii și-au adus o pre
țioasă contribuție la obținerea 
acestor rezultate Sînt multe 
de spus. Ce vă putem spune 
însă prin telefon ?

— Vă mulțumim și pentru 
atit. Cititorii noștri vor înțe
lege că acolo, la dumneavoas
tră in fabrică, așa cum se în- 
tîmplă peste tot acum, în a- 
ceste zile, tinerii au de rapor
tat multe realizări importante 
partidului. Cititorii noștri știu 
asta din propria lor expe
riență.

Mai.
brigada noastră

Vesti din Oltenia

in oreceraa pe cere colectivul de muncă de la Ate'erele C. F.R. „Grivița Roșie* o desfășoară ia cinstea aniversării parti- 
comunistul C. Zcmfir a obținut succese însemna te. Pe luna aprilie a executat 
dat peste plan două cazane. De asemenea, a eco noimisit materii prime și mate- 
7.000 lei. In fotografie: o parte drn membrii acestei brigăzi.

rezultatele obținute

dufiri, brigada de cazangii 
reparații de cea mai bună 

riale

condusă de 
coli tete și a 
in valoare de

- Să nu pierdeți 
locul de fruntaș!

— în această perioadă am 
creat mai multe dispozitive, 
este vorba despre cele trei 
inovații ale noastre prin apli
carea cărora am îmbunătățit 
serios indicele de calitate a 
trasajului și am scurtat cu 
mult manopera, timpul de 
execuție. Acum membrii bri
găzii noastre lucrează la apli
carea încă a trei dispozitive.

Ne-am amintit cuvintele se
cretarului comitetului U.T.M. 
„La noi sînt multe 
care-și dispută locul 
tași".

— Vă mulțumesc 
Vrînceanu. Și noi succese. Să 
nu pierdeți locul de fruntași!

— Nici o grijă ! ne răspun- 
sigur Vrînceanu.

brigăzi 
de frun-

tovarășe

— Alo, Uzinele „23 August", 
comitetul U.T.M. ?

— La telefon Pădure, secre
tarul comitetului U.T.M. Cu 
ce vă putem fi de folos ?

— Vă rugăm să chemați la 
telefon responsabilul uneia 
dintre cele mai bune brigăzi 
de producție a tineretului. Să 
ne vorbească despre succesele 
brigăzii sale.

— Cu plăcere, dar de ce 
numai cu unul singur ? Avem 
multe brigăzi de producție ale 
tineretului fruntașe. Dacă do
riți chemăm totuși un respon
sabil de brigadă. Așteptați.

Așteptăm. Pe tovarășul Pă
dure însă nu-1 lasă inima și 
cît timp cineva s-a dus să-l 
cheme pe omul nostru, el ne 
vorbește :

— Notați. Poate totuși vă 
interesează. De curînd am 
creat încă patru brigăzi 
de producție ale tineretului. 
Una la cazangerie : 14 tineri. 
Lucrează acum la construcția 
de agregate pentru siderurgie, 
instalații de calitate, rețineți 
de calitate, pentru noul furnal 
de la Hunedoara.

O altă brigadă la vagoane 
hală. Acum cîteva zile ea a 
fost declarată brigadă frun- 
tașă pe sector. Pe luna apri
lie și-a îndeplinit planul de 
producție cu șase zile mai de
vreme Și a realizat o econo
mie prin reducerea prețului 
de cost de peste 3.000 lei.

Pentru că veni vorba 
economii, tinerii de la 
și-au adus o contribuție

îde

munca și
de brigada noastră - și țin să 
remarc că au făcut acest lucru 
cu deosebită exigență — ne-au 
acordat titlul de brigadă de 
calitate. Și asta pentru că : 97 
la sută din electrozii produși 
de noi sînt numai de calita
tea I față de 90 la sută cît 
prevăd normele, de două luni 
nu am dat nici un rebut, eco
nomiile realizate de brigadă 
depășesc suma de 17.000 lei, la 
noi în brigadă fiecare tinăr 
învață, își ridică calificarea ca 
și pentru alte multe rezultate 
obținute de brigadă.

<— Țin să mai adaug, a spus 
apoi Mureșanu, după cîteva 
secunde, că acest titlu îl vom 
păstra întotdeauna, cu cea 
mai mare grijă ca pe o dis
tincție de mare preț. Nu-i pu
țin să ni se spună „brigadă de 
calitate 1“

100 de apartamente, două din
tre acestea au instalațiile elec
trice executate numai din ma
teriale economisite de brigada 
noastră. Asta am avut de spus. 
Acum mă duc, sînt chemat...

- Alo, alo !
Cu Rotaru însă nu am mai 

putut discuta. închisese tele
fonul. Treburile lui foarte ur
gente. Bine cel puțin că ne-a 
spus principalul: brigada a 
primit calificativul: foarte 
bine 1

Pe primul plan

de 
noi 
de

La întrebarea noastră : Cum 
v-ați îndeplinit angajamentul, 
tovarășul Vaier Mureșanu, res
ponsabilul brigăzii de produc
ție a tineretului de la secția 
electrozi a întreprinderii „Car- 
bochim" - Cluj ne-a răspuns :

- Intr-un cuvînt ne-am în
deplinit angajamentul. Ne-am 
angajat să sărbătorim cea de-a 
40-a aniversare a partidului 
obținînd titlul de brigadă de 
calitate. Este un titlu de mare 
cinste și evident nu se acordă 
chiar așa de ușor. Obținerea a- 
cestui titlu presupune ca toate 

. produsele realizate de brigadă 
să fie de o calitate ireproșa
bilă, să se elimine rebuturile, 
să se realizeze importante eco
nomii, întreaga brigadă să-și 
ridice în continuare califica
rea și multe altele. Ei bine 
vreau să vă spun că întreaga 
noastră putere de muncă, pri
cepere și ambiție am pus-o „la 
bătaie" cum se spune, pentru 
a cuceri acest titlu. Și ne-am 
îndeplinit angajamentul. Zi
lele trecute, conducerea sec
ției, comitetul sindicatului și 
organizația U.T.M^ analizînd

Pe Emil Rotaru, responsabi
lul unei brigăzi de tineri elec
tricieni instalatori de la Șan
tierul Pieptănari - București, 
l-am găsit cu greu.

- Șantierul e mare, ne ex
plică centralista. E greu să-l 
găsim. Se lucrează mult. Lu
crările sînt pe terminate. Mul
te din blocurile cu cele peste 
1000 de apartamente sînt în 
stadiul de finisaj. Și totul tre
buie să fie foarte curînd gata. 
Dar iată că a venit tovarășul 
Rotaru, vă dau legătura :

- Lucrăm la instalațiile 
electrice ale ultimelor aparta
mente care în cinstea zilei de 
8 Mai își vor primi locatarii. 
Avem mult de lucru. Mă înțe
legeți... In cîteva cuvinte iată 
ce am să vă comunic : Insta
lațiile electrice recepționate 
pînă acum, la toate aparta
mentele, au primit calificativul 
„foarte bine". Toate lucrările 
au fost de cea mai bună cali
tate, iar durata de execuție * 
instalațiilor a fost redusă cu 
15-20 de ore la fiecare aparta
ment. Și înță ceva; la fiecare

Constantin Fieraru este res
ponsabilul unei brigăzi de ti
neret de la Rafinăria nr. 3 Te- 
leajen. l-am solicitat și lui 
cîteva cuvinte despre angaja
mentele brigăzii, despre ulti
mele lor succese. El a fost mai 
darnic deeît ne așteptam:

« In primele zile de pro
ducție din acest an *■ ne-a 
spus - într-o ședință de lucru 
toți membrii brigăzii de tine
ret de la instalația percolare 
din cadrul secției ulei 3 au 
dezbătut cu multă stăruință 
problema îmbunătățirii cali
tății parafinei pe care noi o 
realizăm. Cu acest prilej am 
trecut la repartizarea unor 
sarcini concrete fiecărui mem
bru al brigăzii, sarcini privind 
planul de îmbunătățire a pro
cesului de producție, 
cuvînt răspunderea 
calitatea parafinei, 
ce-1 realizează brigada, a de
venit de acum obiectivul nr. 1 
în cadrul întrecerii ce se des
fășoară pe întreaga rafinărie.

— Care au fost angajamen
tele brigăzii în cinstea zilei de 
8 Mai ?

- Brigada noastră s-a anga
jat ca pînă la sfîrșitul primu
lui trimestru să producă para
fină superioară de tip A în va
loare de 3.410.000 lei, să redu
că consumul de aburi, acid 
sulfuric, bentonită și energie 
electrică.

Datorită muncii entuziaste a 
tinerilor, bilanțul muncii des
fășurată de brigadă pe această 
perioadă s-a dovedit Insă a fi

trecerea cu celelalte brigăzi. 
Ce ne-a ajutat în acest sens, 
ce mijloace am folosit ? Mai 
întîi ne-am organizat mai bine 
locurile de muncă, ne-am a- 
provizionat din vreme cu ma
teriale. Apoi, în funcție de a- 
ceste elemente am repartizat 
judicios tinerii pe faze de lu
cru. După fiecare șarjă, după 
fiecare schimb, analizăm re
zultatele, vedem ce lipsuri 
mai sînt și în funcție de ele 
stabilim cum trebuie să mun
cim în viitor pentru înlătu
rarea lor.

In toată această perioadă de 
la pornirea întrecerii am în
vățat și de la tovarășii noștri 
de muncă, de la celelalte bri
găzi de oțelari cum muncesc 
ei, ce rezultate obțin. Acum 
am făcut și bilanțul realizări
lor. Iată-le: brigada a depă
șit planul de producție la oțel 
cu 4 la sută, 
buturi a fost 
sută față de 
mis. In toată
brigada n-a dat nici o șarjă 
cu abateri de analiză. Și iată 
că față de brigăzile de oțelari 
conduse de Simion Tătaru, 
P. Vasile și altele cu care 
ne aflăm direct în întrecere, 
brigada noastră s-a clasat pînă 
în prezent pe primul loc. Am 
făcut totul gîndindu-ne că în 
întrecerea în cinstea partidului 
trebuie să dăm totul.

e Am notat.
— îți mulțumim și vă 

rim noi succese !

procentul de re- 
redus cu 15 la 
coeficientul ad- 

această perioadă

Intr-un 
pentru 

produsul

Oltenia petroliferă, noua Ol
tenie socialistă a crescut pe 
locul unde domnea altădată 
sărăcia și foametea. Mărețele 
prefaceri care au avut loc în 
această parte a țării se dato- 
resc înțeleptei conduceri a 
partidului. Iată de ce am as
cultat cu un interes deosebit 
relatarea făcută de tovarășul 
Ion Băboi, responsabil de 
brigadă la secția strungărie a 
schelei .petrolifere Bîlteni, des
pre modul în care tinerii din 
brigada sa și-au îndeplinit an
gajamentele în cinstea aniver
sării partidului;

— în ultimele luni, în cins
tea aniversării partidului, bri
gada noastră a eliminat com
plect rebuturile. Forțele noa
stre s-au concentrat pentru 
realizarea <’ " -- - .
și economii, mărirea produc
tivității.

Cîteva fapte vor demonstra 
succesul repurtat. Iată :

Am realizat o depășire a pla
nului cu peste 60 la sută lu
nar.

în ultimele două luni cei 12 
membri ai brigăzii noastre au 
economisit 72 cuțite cu plăcuțe 
dure realizînd astfel economii 
de aproape 600 lei.

Tînărul Grigore Trența a 
conceput proiectul de modifi
care a pompei de presiune de 
600 atmosfere îmbunătățind 
indicii de utilizare cu 50 la 
sută, realizînd totodată econo
mii de peste 65.000 lei. Grigore 
Crețan, un alt membru al bri
găzii noastre a propus o ra
ționalizare la dispozitivul de 
strunjire a carcaselor. Prin eli
minarea unor operații se ob
țin acum economii de 25.000 
lei.

Tot în șirul succeselor se 
înscrie și inovația tânărului in
giner Ștefan Duță 1 un valoros 
dispozitiv pentru cimentarea 
lainerelor. Economiile realizate 
prin aplicarea acestui dispozi
tiv se ridică la suma de 135.000 
lei anual.

Am urat brigăzii lui Ion Ba
boi noi și importante succese.

do

celor 25 de fete
— Alo, vă rugăm urgent 

lașul. Fabrica de tricotaje 
„ Moldova".

în sfîrșit, obținem legătura.
— Cu Mariana Mihălceanu 

(Mariana Mihălceanu este res
ponsabila brigăzii de produc
ție a tineretului nr. 1).

— Vin direct de la lucru, 
în sfîrșit,.. ce vă pot spune?

fabrica noastră. Și la calitate 
și la economii.

— Ce rezultate am obținut î 
Iată:

CALITATE : 99 la sută din 
piesele croite de brigadă sînt 
de calitatea I-a. Rebut ? Nu 
mai avem. Acum două luni a 
fost un singur caz. Am discu
tat cu toată seriozitatea în bri
gadă. De atunci nu au mai 
existat. Piesele pe care le 
croim sînt mai frumoase, mai 
îngrijit lucrate, așa că încălță
mintea produsă de fabrica 
noastră o să fie și ea mai fru
moasă, mai elegantă.

PLAN ; L-am depășit în per
manență cu 2-3 procente. Și a- 
tunci cînd am croit un model 
nou, ne-am descurcat bine.

ECONOMII: Angajamentul 
nostru era de 11.000 dmp 
piele. Am economisit 19.000 
dm p. ceea ce echivalează cu 
necesarul pentru confecționa
rea a peste 1000 perechi în
călțăminte.

CAILE : Ridicarea calificării 
profesionale, extinderea celor 
mai raționale metode de croit, 
combinarea tiparelor și... dez
voltarea spiritului gospodăresc. 
Și acum vă rog să mă iertați. 
Sint tare grăbită. Ne pregătim 
să sărbătorim două evenimen
te

— Două ? Unul îl știm : fap
tul că sînteți în fruntea între
cerii. Dar celălalt ?._

— Și celălalt e important 
pentru noi. Doi tineri fruntași 
din brigada noastră se căsăto
resc. Ovidiu Gutunoiu și Ioa
na AngheL

— Transmiteți și felicitările 
noastre Pentru ambele eveni
mente

Oamenii au multe și diverse 
bucurii 1

ne comunică:
• ION DUMITRESCU, res

ponsabilul unei brigăzi de 
producție a tineretului 
Fabrica de confecții 
Frimu“-Craiova:

— în ultimele luni, 
brii brigăzii au dat

de la 
„I. C.

mem-
—_ ... numai

produse bare au primit din 
partea controlului de calitate 
calificativul foarte bine, 
gaj amentul prevedea ca 
care tinăr din brigadă să 
lizeze zilnic peste plan 
două produse. Pînă acum 
gada a dat peste plan

An- 
fie- 

rea- 
cîte 
bri- 

. . 1200 
de paltoane și pardesie depă- 
șindu-și cu mult angajamen
tele. De asemenea gospodărind 
cu grijă materia primă și ma
terialele auxiliare brigada a 
economisit 1500 lei.

• TALPAN FLORICA, țe
sătoare la înteprinderea „Răs
coala din 1907" din Bucu
rești :

— De mai bine de un an 
brigada noastră își dispută 
lună de lună în întrecere dra
pelul de brigadă fruntașă ps 
întreprindere cu brigada con- 

. dusă de Vlad Florica. Acum, 
—în întrecerea în cinstea ani

versării partidului se pare că 
drapelul va fi decernat ambe
lor brigăzi. Amîndouă au rea
lizat rezultate asemănătoare; 
adică cît se poate de bune î 
peste 98 la sută produse de 
calitatea I-a (față de 95 la sută 
cît era angajamentul), depă
șirea planului de producție cu 
8,6 la sută în loc de 5 la sută 
cît ne angajasem, peste 3.800 
m patrați țesătură peste plan; 
importante economii de mate
riale auxiliare : suveici; piche
re, sfoară...

— In ceea ce mă privește^ 
intervine Vlad Florica, pot să 
confirm cele relatate de Tăl- 
pan Florica.

• SILVIA P.; responsabila 
brigăzii de producție a tinere
tului de la Fabrica de piele șj 
încălțăminte ;,Străduința" Iț- 
câni:

— Zilele trecute am făcut 
bilanțul muncii pe luna apri
lie și am constatat că brigadă 
a muncit mult mai bine. în 
această lună noi am reușit să 
depășim calitatea montării și 
asamblării fețelor de bocanci 
cu 4 la sută față de sarcina 
planificată. Membrii brigăzii 
care în majoritate lucrează lă 
aceiași bandă și-au mărit exit 
gența față de calitatea produ
selor. în afară de îmbunătă
țirea calității noi am realizat 
și însemnate economii : 17.000 
metri liniari ață pentru cusut 
fețe bocanci; 100 ace pentru 
mașinile de cusut, 7 kg. vop
sea, 3 kg. capse etc.

• ALEXANDRU MARCU; 
responsabilul unei brigăzi de 
sondori de la schela petroli
feră Berea t

— Brigada noastră a reușit 
să obțină zilele acestea un 
succes important. Am dat 
producției sonda nr. 1 Grăj-: 
dana cu mai multe zile înain
te. Săparea 
fost pentru 
mai mult deeît 
Este deajuns să 
tinerilor sondori 
dințat cea mai 
ștalație de foraj_______  _
instalația 4 L.D., creație a in
dustriei _ republicii noastre 
precum și efectuarea forajului 
într-o zonă cu structuri geo
logice necunoscute și neex
plorate. Examenul a fost tre
cut cu succes. Tinerii au rea
lizat în acelaș timp și impor
tante economii prin reducerea 
consumului de chimicale.

Vasăzică 5 21.57.20. Fabrica 
i,Flacăra Roșie" București. Să 
vorbim cu Anica Ion, respon
sabila brigăzii de tineret din 
secția croit încălțăminte fle
xibilă. E o brigadă pe care o 
cunoaștem mai de mult. Cum 
și-a îndeplinit angajamentul î 
Să dăm telefon î 21.57.20.

în sfîrșit, la capătul celălalt 
al firului tovarășa Ion Anica.

— Spune-ne — o rugăm noi 
— cu ce brigadă sînteți m în
trecere ?

— Brigada pe care o conduc 
se află în întrecere cu băieții 
lui Petre Ursache, ne răspunde 
Ion Anica. întrecerea e foarte 
strînsă. Băieții lui Ursache au 
mai multă experiență. Cu toa
te acestea nu ne-am lăsat în- 
trecuți. Ne-am angajat ca în 
întrecerea în cinstea aniversă
rii a 40 de ani de la înființa
rea partidului, să fim în frun
te. Raportăm îndeplinirea a- 
cestui angajament. Sîntem în 
fruntea tuturor brigăzilor de 
producție ale tineretului din

acestei sonde a 
ținerii brigăzii 

un examen, 
amintim că 
li s-a încre- 
modernă in- 

cu turbina —



„Cursa Păcii"

Cu prilejul aniversării a 40 
de ani de la înființarea parti
dului, Societatea pentru răs- 
pîndirea științei și culturii a 
organizat joi seara în sala A- 
teneului R.P. Romîne Simpo
zionul „Sub conducerea P.M.R. 
făurim o viață nouă".

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. Șt. S. Ni- 
colau, președintele S.R.S.C., 

A luat apoi cuvîntul acad. 
Ștefan Milcu. secretar prim al 
Academiei R.P. Romîne, care 
a vorbit despre dezvoltarea și 
realizările medicinei în R.P. 
Romînă. Acad. Horia Hulubei, 
directorul Institutului de fi
zică atomică al Academiei 
R.P. Romîne, s-a ocupat în 
expunerea sa de contri
buția oamenilor de știință 
care lucrează în domeniul fi
zicii, la opera de construire a 
vieții noi în țara noastră. 
Acad. Tudor Vianu, directo
rul Bibliotecii Academiei R.P. 
Romîne, a vorbit despre dez
voltarea culturii în țara noa
stră în anii puterii populare.

-----------•.

Informații
So-Ambasadorul Uniunii 

vietice la București, I. K. Je- 
galin a organizat joi seara în 
saloanele ambasadei o întîl- 
nire tovărășească cu prilejul 
Zilei presei.

Au participat redactori șefi 
și lucrători ai ziarelor cen
trale, ai agenției Romîne de 
Presă „Agerpres", ai Radio- 
televiziunii, corespondenți ai 
presei străine și atașați de 
presă.

A fost prezentată o nouă 
producție a studiourilor cine
matografice sovietice.

★
Cu prilejul Zilei presei to

varășul Nestor Ignat, pre
ședintele Uniunii Ziariștilor, 
a vorbit joi seara la postul de 
televiziune.

★
In studioul de concerte al 

Radioteleviziunii a avut loc joi 
seara un festival de muzică 
romînească susținut de corul 
și orchestra simfonică a Ra
dioteleviziunii, corul Ministe
rului Forțelor Armate și co
rul Uniunii Tineretului Mun
citor. Programul a cuprins în 
întregime lucrări în primă 
audiție : concertul pentru or
chestră de coarde de Ion Du
mitrescu, concertul pentru
harpă și orchestră de Paul
Constantinescu — solistă Lia
na Pasquali, și părțile I, IU 
și IV, din oratoriul „Stejarul 
din Borzești" de 
- soliști Cornel 
vid Ohanezian 
Rintzler.

Matei Socor 
Stavru, Da- 

și Marius

(Agerpres)

Festival al tineretului 
închinat aniversării 

partidului
• a

(Urmare din pag. I-a)

seara de poezie intitulată „Poeții 
cînfă partidul". Alături de poeți 
consacraji au citit versuri elevii 
Gabriel Hagi, Ștefan Mitrofan și 
Mircea Oprișiu. O altă manifes
tare care a stîrnit deosebit interes 
a fost și „Ziua închinată zborului 
omului în Cosmos".

„Să sfărîmăm pentru totdeauna 
lanțurile colonialismului" s-a in
titulat ziua în care elevii s-au 1n- 
tîlnit cu studenții străini care stu
diază în patria noastră.

Dar care activitate n-a stîrnit 
interes ? Și ziua închinată sportu
lui și concertul de muzică din 
operete s-au bucurat de apre
cierea unanimă a elevilor.

Festivalul tineretului din grupul 
școlar poligrafic „D. Marinescu" 
s-a încheiat cu o zi în care au 
fost trecute în revistă realizările 
regimului nostru de democrație 
populară. în cadrul acestei zile a 
fost deschisă o expoziție de reali
zări ale industriei poligrafice din 
țara noastră. La multe din lucră
rile expuse au lucrat foști elevi 
ai școlii, astăzi muncitori tipo
grafi din diferite întreprinderi 
din țară.

Festivalul tineretului — mani
festare devenită tradițională în 
cadrul grupului școlar poligrafic 
— a constituit pentru elevi un 
minunat prilej de a cunoaște mai 
bine politica partidului nostru, 
realizările regimului democrat- 
popular, de a-și îmbogăți cunoș
tințele în diferite domenii, de a 
se întrece în cadrul competițiilor 
sportive. într-un cuvînt : a prile
juit clipe plăcute, de neuitat.

Echipa R.P.R. pe locul I 
în etapa a IlI-a

Cicliștii romîni s-au 
tat 
treia etapă 
desfășurată 
Olsztyn și Gdansk. In întrece
rea cu cei mai buni cicliști din 
15 țări, ei au repurtat o dublă 
victorie : Gabriel Moiceanu a 
trecut primul linia de sosire 
pe stadionul din marele port 
al Balticii, iar echipa R. P. 
Romine a ocupat locul întîi 
în clasamentul pe țări al eta
pei.

Ca și în primele două etape, 
cursa a fost foarte rapidă deși 
vîntul a bătut de data aceasta 
din față, iar începind de la 
km 120 a plouat torențial. Cu 
50 de km înainte de sosire 
cicliștii din echipele Angliei 
și Franței au încercat de mai 
multe ori să se desprindă de 
pluton dar alergătorii romîni, 
împreună cu alți cicliști din 
echipele R. 
U.R.S.S. 
atacuri. La intrarea în orașul 
Gdansk pe străzile pavate cu 
piatră cubică, cu viraje scurte, 
plutonul se resfiră. In frunte 
se mențin însă mereu trei 
alergători romîni Moiceanu. 
Cosma și Șerban. Pe stadionul 
orașului unde se aflau 50.000 
de spectatori Moiceanu condu
ce șprintul, urmat îndeaproa
pe de sovieticul Melehov și po
lonezul Gazda. Ciclistul romîn 
are însă un finiș impresionant 
și cîștigă detașat etapa. In 
aplauzele entuziaste ale publi-

compor- 
remarcabil în cea de-a 

a „Cursei Păcii" 
joi între orașele

P. Polone și 
au anihilat aceste

cului el face un tur de onoare 
și urcă pe podiumul învingă
torilor.

Clasamentul etapei: 1. G. 
Moiceanu (R.P.R.) a parcurs 
193 km în 4h 54’ 35’’ (1’ boni
ficație) — medie orară 39 km ; 
2. Gazda (R. P. Polonă) 4h 55’ 
05’’ (30” bonificație) ; 3. Mele
hov (U.R.S.S.) 4h 55’ 35” ; 4. 
Fomalczyk (R. P. Polonă 
4h 55’ 37” ; 5. G. Șerban — 
Rădulescu (R.P.R.); 6. Hagen 
(R.D.G.); 7. I. Cosma (R.P.R.) ; 
8. Schur (R.D.G.) toți în ace
lași timp. Ceilalți trei cicliști 
romîni, Zanoni, Stoica și Zie
gler au sosit de asemenea cu 
plutonul fruntaș avînd timpul 
lui Șerban.

Clasamentul etapei pe echi
pe: 1. R.P. Romînă 14h 46’ 49”; 
2. R. P. Polonă 14h 46’49” ; 3. 
U.R.SS 14h 46'51”; 4. R. D. 
Germană 14h46’51”.

In clasamentul general indi
vidual 
Iuri ] 
51' 30”, 
(R.D.G.) 
(Suedia) 
(BJD.G.)

Pe echipe în frunte se află 
R. P. Polonă urmată de 
U.R.S.S. și R.D.G. Echipa R. P. 
Romîne a trecut de pe locul 9 
pe locul 7. Astăzi se desfășoa
ră etapa a 4-a care va cuprin
de o semietapă contracrono- 
metnj pe echipe (Swieczie— 
Bydgoszcz — 42 km) și o altă 
semietapă în bloc (Bydgoszcz- 
Poznan 126 km).

l continuă să conducă 
Melehov (U.RB.S.) 12h 

urmat de Eckstein 
la 34”. Goransson 
la 1’ 36”, Schur 

la 1’ 45”.

Cu prilejul vizitei misiunii 
diplomatice și economice a Braziliei

Joi după-amiază dl. Joao 
Dantas, conducătorul misiunii 
diplomatice și economice a 
Braziliei, directorul ziarului 
kjDiaro de Noticias", și mem
bri ai misiunii s-au întîlnit la 
sediul Uniunii Ziariștilor cu re
prezentanți ai presei romîne, ai 
Agenției Romîne de Presă 
„Agerpres", ai Radiodifuziunii 
și Televiziunii, precum și cu 
corespondenți ai presei străine.

Seara, șeful misiunii brazi
liene a avut o convorbire tele
vizată cu Gh. Ivașcu, vicepre
ședinte al Uniunii Ziariștilor.

D-l Joao Dantas a subliniat 
însemnătatea restabilirii rela
țiilor diplomatice dintre Bra
zilia și R.P. Romînă și a acor
durilor economice și culturale 
încheiate între cele două țări. 
Nu văd nici un fel de piedică 
— a spus oaspetele - în fap
tul că ' 
sociale 
gă. El 
deplină 
conducătorii statului romîn cu 
care a avut întrevederi și a 
arătat că tratativele încheiate 
cu succes demonstrează posi
bilitățile crescânde de lărgire 
a schimburilor economice, cul
turale și tehnico-științifice 
dintre ambele țări.

Referindu-se la perspecti
vele dezvoltării schimburilor 
comerciale romîno-braziliene, 
d-l Dantas a subliniat cu sa
tisfacție creșterea considera
bilă a volumului acestora în 
următorii 5 ani.

D-l Dantas a arătat în con
tinuare că se prevede un câmp 
vast pentru schimburi in do
meniul cultural și tehnico- 
științific. Vizitele oamenilor 
de știință, a unor ansambluri 
artistice, sportivi etc. vor face 
posibilă o și mai bună cu
noaștere reciprocă.

Răspunzînd la o întrebare 
conducătorul misiunii brazi
liene a declarat: In tot 
timpul șederii în Romînia 
ne-am simțit ca între adevă- 
rați prieteni. Impresia pro
fundă pe care o duc în Bra
zilia este aceea că noi am gă
sit în Romînia sensibilitatea, 
căldura și temperamentul la
tin pe care-l cunoaștem. Noi

două țări 
diferite să 
a relevat 
pe care a

cu sisteme 
se înțelea- 
înțelegerea 
găsit-o la

avem mult mai multe afini
tăți comune decît s-ar putea 
crede.

La o altă întrebare în legă
tură cu evenimentele din 
Cuba, d-l Dantas a declarat 
ziariștilor că guvernul Brazi
liei și-a exprimat solidarita
tea cu lupta poporului cuban 
și este împotriva oricărui fel 
de intervenție în afacerile in
terne ale Cubei.

★

Joi seara, tovarășul Ale
xandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri. a oferit, în saloanele 
Casei Centrale a Armatei, o 
recepție în cinstea misiunii 
diplomatice și economice a 
Braziliei.

Au luat parte conducătorul 
misiunii, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar cu 
misiune specială, Joao Dan
tas, reprezentant personal al 
președintelui Braziliei 
membrii misiunii.

Au participat Gh. Gaston 
Marin, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, 
Comeliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe, Gogu Ra
dulescu, ministrul Comerțului, 
Ilie Murgulescu, ministrul In- 
vățămîntului și Culturii, con
ducători ai unor instituții cen
trale și organizații de masă, 
oameni de știință și artă, zia
riști.

Recepția a decurs într-o at
mosferă cordială.

•k
Joi după-amiază deputatul 

Clovis Ferro Costa, membru 
al misiunii diplomatice și eco
nomice a Braziliei a avut o 
întrevedere cu un grup de 
deputați la Palatul Marii Adu
nări Naționale.

La întrevedere au participat 
deputății Anton Moisescu, vi
cepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Stanciu Stoian, se
cretar și Barbu Solomon, C. 
Paraschivescu-Bălăceanu, Tra
ian Ionașcu, membri ai Comi
tetului de conducere al grupu
lui național romîn al Uniunii 
interparlamentare.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

Fapte —oameni
(Urmare din pag. l-a)

ne răspundă dintr-odată 
o întrebare atît de gene-

să
la . .
rală. (Generală pentru că în- 
tr-o lună de zile de întrecere 
atîtea întimplări deosebite se 
petrec!).

Ne vorbește despre cea mai 
recentă întîmplare. Săptămîna 
trecută brigada de tineret 
condusă de Traian Păcurar a 
cîștigat drapelul de brigadă de

Ziua presei

și

(Urmare din pag. l-a)

mîn îndrumă permanent, pas 
cu pas, activitatea ei pentru 
a lega mai strîns presa de 
practica vie a construcției so
cialiste și a întări spiritul ei 
combativ, ofensiv, în lupta îm
potriva a tot ce împiedică 
mersul nostru înainte.

Cu deosebită atenție se pre
ocupă partidul de îndrumarea 
presei de tineret și copii ast
fel încît aceasta să fie un mij
loc important de mobilizare a 
tinerilor la opera de construc
ție socialistă, un puternic ins
trument de educare c----—~ 
a tinerei generații.

Acum, cînd țara 
intrat într-o nouă _ . 
dezvoltare — etapa desăvîrșirii 
construcției socialiste — în făt» 
presei de tineret stă sarcina de 
a fi mereu în miezul proble
melor vieții și muncii tinere
tului, de a-și mări capacitatea 
de mobilizare și 
tinerei generații 
tru înfăptuirea 
puse de partid.

Însuflețiți de mărețul pro
gram trasat de cel de-al Hl-Iea 
Congres al P.M.R., lucrătorii

comunistă

noastră a 
etapă, de

a.jutorare a 
în lupta pen- 

obiectivelor

presei de tineret și copii sînt 
hotăriți ca, îtnbunătățindu-și 
neîncetat pregătirea profesio
nală, lărgind și întărind legă
turile ziarelor și publicațiilor 
cu masele, să abordeze mai 
profund, cu mereu mai mul
tă eficiență și la un nivel pu
blicistic înalt problemele par
ticipării tineretului la desă
vârșirea construcției socialiste.

Este un titlu de mîndrie și 
de înaltă răspundere pentru 
fiecare lucrător al ziarelor și 
revistelor noastre de a activa, 
de a munci în presa comunis
tă, de a continua glorioasele, 
eroicele tradiții ale presei edi
tate de partid în anii grei ai 
luptei pentru doborîrea jugu
lui burghezo-moșieresc. în- 
timpinind marea sărbătoare a 
întregului popor, cea de-a 40-a 
aniversare a partidului, lu
crătorii presei noastre de tine
ret și copii se străduiesc să 
facă din fiecare rînd tipărit 
un ajutor puternic pentru ma
sele de tineri constructori ai 
socialismului, să 
mai eficient la educarea 
muaistă a tinerei generații, 
dea tinerilor cititori ziare 
publieații interesante, vii, cu 
mare forță mobilizatoare.

contribuie 
co- 

, să 
' Și

caractere
tineret fruntașă pe Valea Jiului. 
Steagul a fost adus de la Pe- 
trila. Povestea interesantă nu 
este însă numai asta. Cu ase
menea evenimente sînt obiș
nui# tinerii mineri din Valea 
Jiului. Steagul de brigadă de ti
neret fruntașă circulă des de la 
o brigadă la alta. Aici la Vul
can însă, în acelaș abataj cu 
brigada lui Traian Păcurar 
lucrează și brigada de tineret 
a lui Vasile Negrescu. Intre 
cele două brigăzi este o între
cere de lungă durată. Mereu 
și-au disputat ele întîietatea. 
De aceea există între 
două brigăzi și un ușor 
de rivalitate. Iată însă 
ziua în care brigăzii lui 
rar i s-a decernat steagul, toți 
cei treizeci și cinci de mem
bri ai brigăzii au venit la 
frontul de lucru al brigăzii lui 
Negrescu.

— Vrem — au spus ei - să 
petrecem împreună, să sărbă
torim împreună primirea stea
gului. In fond și voi ați mun
cit la fel de bine. Acum, in 
întrecerea în cinstea partidu
lui toți am muncit bine. Nici 
nu se poate altfel. Ce contea
ză cîteva procente ? Vă invi
tăm la cinema. Pe urmă om 
mai vorbi de ale noastre...

Și într-adevăr, cei șaptezeci 
de tineri mineri din cele două, 
brigăzi au petrecut împreună 
o zi minunată.

Se spune însă că, după re
zultatele din ultima săptă
mână, brigada lui Negrescu va 
lua steagul. Ambiție. Și, desi
gur, va sărbători evenimentul 
împreună cu brigada lui

cele 
spirit 
că în 
Păcu-

cuîmpreună 
Păcurar.

Ce oameni minunați, 
creație desăvîrșită a realizat 
partidul prin educarea unor 
asemenea caractere ! Plecăm 
din Valea Jiului cu inima pli
nă de o bucurie nestăpînită.

ce
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LAOS:
la începerea

VIENTIANE 4 (Agerpres).
— După cum anunță corespon
dentul din Vientiane al agen
ției Associated Press, la 4 
mai guvernul Bonn Oum- 
Fumi Nosavan (astfel se auto
intitulează gruparea rebelă 
proamericană din Laos — n.r.) 
a acceptat invitația prințului 
Suvanna Fumma de a partici
pa la tratativele care urmea
ză să aibă loc Ia 5 mai pe linia 
frontului, intr-un punct situat 
Ia nord de Vientiane.

Boun Oum a declarat că va 
trimite la 5 mai, in jurul orei 
prînzului, o delegație militară

Suvanna Fumma a
PNOM PENH 4 (Agerpres).

— TASS transmite : La 4 mai 
a sosit la Pnom Penh prințul 
Suvanna Fumma, primul mi
nistru al guvernului legal al 
Laosului. Pe aerodrom Suva-

înțelegere cu privire
tratativelor
in punctul situat Ia 2 km nord 
de orașul Hin-Hep. Această de
legație, după cum subliniază 
corespondentul, va trebui „să 
pună de comun acord detaliile 
încetării focului".

Primul ministru Suvanna I 
Fumma a propus la 2 mai ca, 
in afară de condițiile încetării 
focului, să se înceapă imediat 
tratative in legătură cu pro
blemele politice interne și în ; 
primul rind in legătură cu 
problema formării unui gu
vern de coaliție și reprezentă
rii Laosului Ia conferința in
ternațională de la Geneva.

sosit la PDom Penh
nna Fumma a declarat că in
tenționează să rămînâ în oraș 
cîteva zile.

Primul ministru este însoțit 
de Quinim Folsena, ministrul 
Informațiilor al guvernului 
laoțian.

Țările socialiste — 
prieteni sinceri ai Cubei

— Declarația
HAVANA 4 (Agerpres). - 

„Cuba este profund recunos
cătoare pentru dovezile de 
prietenie și solidaritate mani
festate de țările socialiste în 
momentul agresiunii imperia
liste împotriva Cubei. Cuba 
știe că va putea conta întot
deauna pe țările dirt lagărul 
socialist ca pe prieteni sin
ceri, deoarece popoarele și gu
vernele acestor țări au spriji
nit de la bun început efortu
rile poporului cuban de a trăi 
liber și după cum crede de 
cuviință", a declarat președin
tele Republicii Cuba, Osvaldo 
Dorticos, răspunzînd la între
bările unui corespondent al a- 
genției Ceteka.

președintelui Osvaldo
HAVANA 4 (Agerpres). - 

La 3 mai, la Havana a fost 
dat publicității răspunsul pre
ședintelui Braziliei, Janio 
Quadros la mesajul adresat 
tuturor guvernelor lumii de 
președintele Cubei, Osvaldo 
Dorticos, și primul ministru 
Fidel Castro, în care erau de
mascate pregătirile S.U.A. în 
vederea unei noi agresiuni 
împotriva Cubei.

în răspunsul său, președin
tele Quadros subliniază că 
„poziția Braziliei, care a fost 
făcut, cunoscută cu diferite 
prilejuri, este aceea a respec-

Dorticos —
tului pentru principiile auto
determinării popoarelor și al 
unei suveranități efective a 
tuturor națiunilor. Guvernul 
meu - se arată în continuare 
în răspunsul președintelui 
Braziliei — va întreprinde în 
continuare acțiunile necesare 
pentru promovarea tratative
lor, considerîndu-le ca fiind 
în interesul menținerii înțele
gerii între țările din emisfera 
noastră și în folosul păcii și 
prosperității în continentul a- 
merican și în întreaga lume".

Noi precizări asupra planurilor

Un grup de muncitori agricoli șomeri din S.U.A.
Foto : JAPAN PRESS Tokio

ALGERIA: Situația continuă să rămină încordată
Guvernul francez a fost nevoit să ia noi măsuri ia Alger

ALGER 4 (Agerpres). - Si
tuația din Algeria continuă 
să rămînă încordată, deși au 
trecut zece zile de la eșecul 
puciului fascist. Schimbările 
efectuate de guvern în cadrele 
armatei și administrației au a- 
fectat pînă în prezent doar un 
număr restrfns de participant! 
și sprijinitori ai rebeliunii. 
Mulți ofițeri superiori care 
și-au manifestat simpatia față 
de generalii rebeli și i-au spri
jinit chiar, continuă să se afle 
la posturile lor și contribuie 
Ia tărăgănarea sau chiar îm
piedicarea oricăror măsuri de 
sancționare a organizatorilor 
rebeliunii.

După cum transmite agenția 
France Presse, în ultimele 24 
de ore, situația din Alger s-a 
încordat și mai mult Organi
zațiile fasciste ilegale care nu 
au fost afectate in mod direct 
de măsurile luate de guvern 
au început să se agite din nou.

France Presse remarcă că 
numeroase arme se află în po
sesia bandelor fasciste și în
deosebi a „organizației armată 
secretă". Printre acestea se gă
sesc pistoale — mitraliere, 
puști cu lunete etc. După cum 
subliniază agenția Reuter, 
„sursele oficiale din Alger 
și-au exprimat o serioasă în
grijorare în urma dispariției a

CONGO: Marionetele colonialiste 
au ucis soldați ghanezi

LEOPOLDVILLE 4 (Ager
pres). — TASS transmite: 
Corespondentul din Leopold
ville al agenției United Press 
International, referindu-se Ia 
cercuri competente; apropiate 
O.N.U., anunță că într-un rîu 
din apropierea orașului eon- 
golez Port-Franqui au fost 
descoperite 24 de cadavre ale 
soldaților ghanezi.

Potrivit datelor existente, 
acești soldați ghanezi, făcînd 
parte din trupele O.N.U., au 
fost omorîți în mod bestial 
după ce au fost luați prizo
nieri de bandele mobutiste.

Agravarea situației 
din Angola

LUANDA 4 (Agerpres). - 
Represiunile colonialiștilor 
portughezi nu pot înăbuși 
lupta poporului angolez pen
tru eliberarea de sub jugul 
colonialist portughez.
Mai mult, în ultimele zile 
situația s-a agravat în urma 
răscoalelor care au avut loc 
în diverse regiuni ale Angqjei.

Mișcarea de eliberare na
țională acționează cu forță și 
în capitala Angolei.

Agențiile occidentale de 
presă recunosc că în urma 
luptelor serioase din ultimele 
zile, „autoritățile portugheze 
se găsesc într-o situație foarte 
dificilă",

Unii din acești soldați gha
nezi au fost decapitați.

Asasinarea soldaților gha
nezi, prizonieri la Port-Fran
qui de către bandiții mobutiști 
a fost săvîrșită nu fără știrea 
lui Hammarskjoeld, la directi
vele căruia Comandamentul 
trupelor O.N.U. în Congo s-a 
situat pe poziția favorizării 
marionetelor congoleze.

★
LONDRA 4 (Agerpres). — 

Guvernul englez îl sprijină pe 
trădătorul poporului congolez, 
Chombe. Acest lucru a reieșit 
la 3 mai în timpul examinării 
în Camera Comunelor a situa
ției din Congo.

Heath, lordul Sigiliului pri
vat, a declarat că guvernul 
Marii Britanii face demersuri 
pe lîngă Organizația Națiuni
lor Unite pentru eliberarea 
lui Chombe.

★
ACCRA 4 (Agerpres). - In

tr-o telegramă adresată la 3 
mai lui Hammarskjoeld, pre
ședintele Ghanei, Kwăme 
Nkrumah, a propus să fie 
convocat Parlamentul congo
lez sub protecția O.N.U.

După cum anunță agenția 
Reuter, Nkrumah a subliniat 
că o „soluționare în Congo 
care nu ar avea la bază voin
ța parlamentului, exprimată 
limpede, nu va da nici un fel 
de rezultate în afară de insta
bilitate politică și haos".

mii de mitraliere ușoare și al
tor arme care ar fi suficiente 
pentru a înarma cîteva regi
mente de parașutiști". Pe de 
altă parte, după cum se arată 
într-o telegramă din Alger, 
„organizația armată secretă" 
dispune de fonduri foarte im
portante care se ridică la peste 
8 milioane de franci noi.

După cum anunță agenția 
France Presse, guvernul fran
cez a fost nevoit să ia 
miercuri seara anumite măsuri 
militare la Alger. Străzile din 
Alger au fost ocupate de tru
pe, au fost efectuate perche
ziții.

La Paris se subliniază că re
crudescența activității elemen
telor fasciste demonstrează o- 
dată mai mult necesitatea 
luării unor măsuri hotărîte de 
pedepsire a conducătorilor și 
participanților la rebeliune. 
Lipsa unor asemenea măsuri 
poate duce la repetarea puciu
lui fascist.

TRATATIVELE DIRECTE

- SOLUȚIA PROBLEMEI

ALGERIENE

PARIS 4 (Agerpres). - Re
prezentanții partidelor comu
niste din Algeria, Franța, Ma
roc și Tunisia s-au întîlnit în 
cursul lunii aprilie și au dis
cutat o serie de probleme, 
printre care și problema al
geriană.

Reprezentanții partidelor co
muniste declară că „nu există 
decît o singură cale clară spre 
pace în Algeria: calea tratati
velor directe pe bază de ega
litate în drepturi între guver
nul francez și guvernul provi
zoriu al Republicii Algeria — 
singurul reprezentant compe
tent care poate duce tratati
vele în numele poporului al- 
gerian luptător".

PE SCURT
MOSCOVA. — Conducătorul 

guvernului sovietic, Nikita 
Hrușciov, a primit la 4 mai 
pe membrii delegației Aso
ciației tinerilor insurgenți din 
Cuba. Delegația este condusă 
de maiorul J. Iglesias, pre
ședintele acestei organizații.

Convorbirea a decurs într-o 
atmosferă deosebit de cor
dială.

VARȘOVIA 4 (Ageripres). — 
Agenția P.A.P. anunță că, 
răspunzînd invitației C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, la 3 mai a sosit la 
Varșovia delegația Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar 
condusă de Sandor Gaspar; 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Budapesta, membru

supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U.

DELHI. La 7 mai în India 
și în întreaga lume se va săr
bători împlinirea a 100 de 
ani de la nașterea cunoscutu
lui post și ginditor Rabin
dranath Tagore. La 2 mai pri
mul ministru al Indiei Jawa
harlal Nehru a inaugurat în 
mod solemn în India serbările 
centenarului.

TEHERAN - Capitala Ira
nului este în ultimele zile 
arena unor puternice demon
strații de protest împotriva 
politicii antipopulare a gu
vernului Sharif Emami.

înspăimântat de intensifica, 
rea mișcării de protest, gu
vernul intenționează să decre
teze starea excepțională.

Washingtonului ac invadare a (udei
NEW YORK 4 (Agerpres). 

— Ziarul „New York Herald 
Tribune" a publicat sub sem
nătura principalului său co
respondent la O.N.U.. Josef 
Neuman, noi precizări asupra 
planurilor elaborate la Was
hington pentru invadarea Cu
bei. Potrivit relatărilor ziaru
lui, eșecul bandelor mercena
re s-ar fi datorat „recomandă
rilor" a trei consilieri de vază 
ai președintelui Kennedy „care 
au dus la unele modificări în 
planul de luptă privind inva
zia Cubei".

Relevînd că în planul ini
țial se prevedea ca „să se dea 
forței de invazie controlul 
spațiului aerian prin distruge
rea tuturor avioanelor de vî- 
nătoare ale regimului Castro", 
ziarul arată că „acestui scop 
a servit atacul surpriză al re

belilor asupra aerodromurilor 
cub ane. cu două zile înainte de 
debarcare. Dacă acest atac nu 
ar fi fost încununat de succes
— adaugă ziarul — urma să 
aibă loc un al doilea raid cu 
puțin înainte de debarcare, 
dar acest lucru a întâmpinat 
opoziție din partea secretaru
lui de stat Dean Rusk, subse
cretarului Chester Bowles și a 
reprezentantului S.U.A. la 
O.N.U., Adlai Stevenson. Cele 
trei personalități — scrie 
„New York Herald Tribune"
— au fost alarmate de pro
testele lui Castro în urma pri
mului atac al avioanelor „B- 
26“ și au argumentat că un al 
doilea raid american i-ar pu
ne în imposibilitate de a sus
ține afirmația oficială a Sta
telor Unite în sensul că aceas
tă țară nu a participat direct 
la atacul asupra Cubei".

Opinia publică americană critică 
vehement politica guvertiului S. II. I

NEW YORK 4 (Agerpres). 
— In ultimul timp redacțiile 
ziarelor locale din S.U.A. pri
mesc tot mai multe scrisori 
din partea cititorilor care con
damnă cu vehemență politica 
lipsită de luciditate a guver
nului S.U.A. față de Cuba.

Intr-o scrisoare adresată 
ziarului „News" din Detroit, 
MARGARET FISCHMANN 
scrie că oficialitățile america
ne rostesc numeroase dis- 

| cursuri evlavioase despre prin
cipiul neamestecului în trebu
rile interne ale altor state. 
„Acțiunile țării noastre în Cu
ba, însă, ne arată că aceste 
personalități sînt niște ipocriți 
nerușinați care ajută la inva
zia în țara învecinată cu al 
cărei guvern nu sîntem de a- 
cord. Dacă sistemul nostru 
este într-adevăr atît de puter
nic, de ce să ne temem de mi
ca republică insulară Cuba ?“, 
scrie Fischmann.

„Eșecul contrarevoluției din 
Cuba condusă și sprijinită de 
Agenția centrală de investiga
ții — scrie DAVID MILLER, 
din orașul Columbia (Statul 
Missouri) în ziarul „Post Dis
patch", care apare la Saint

Louis — nu trebuie considera
tă drept singurul exemplu de 
eșec al politicii americane. A- 
cesta este caracteristic pentru 
guvernul nostru". „Principala 
vină a insucceselor S.U.A. în 
străinătate, declară Miller, o 
poartă ideologia conservatoare 
americană și ignorarea com
pletă de către guvernul nostru 
a ceea ce se petrece în lume. 
Popoarele lumii reprezintă o 
forță politică. Statele Unite, 
insă, refuză cu încăpăținare 
să înțeleagă țelurile, năzuințe
le și interesele marii majori
tăți a oamenilor din celelalte 
țări".

La redacția ziarului „Des 
Moines Register" a sosit o 
scrisoare din orașul Mexico 
din partea americanului R. 
ONERS care scrie că America 
Latină nu va sprijini nicioda
tă o hotărîre atît de funestă 
ca debarcarea de trupe ame
ricane în Cuba. în încheiere 
autorul declară: „Castro a 
fost și rămîne erou popular, 
în întreaga Americă Latină, 
datorită măsurilor pe care le 
întreprinde în vederea împăr
țirii pămîntului și efectuării 
reformei sociale".

Din R. S. Cehoslovacă

O nouă, întreprindere 
a industriei metalurgice

Tn Cehoslovacia se con-
* sfruieșfe o nouă între

prindere a industriei 
metalurgice — Combinatul 
metalurgic al Slovaciei de est, 
care va fi una din cele mai 
mari construcții din viitorii 5 
ani.

Construirea noului combinai 
va transforma radical aspectul 
acestei regiuni. Dintr-o regiu
ne agrară, ea se va transfor
ma într-un nou centru indus
trial al R. S. Cehoslovace.

Combinatul va ocupa o su
prafață de 700 ha, din care 
200 ha vor fi rezervate plan
tărilor de grădini.

După terminarea lucrărilor 
de construcție, volumul pro
ducției Combinatului metalur
gic al Slovaciei de est va de
păși de cîteva ori volumul ac

tual al producției celei mai 
mari și moderne întreprinderi 
metalurgice cehoslovace — 
Combinatul metalurgic „Kle- 
ment Gottwald" din Kuncice. 
In cursul lucrărilor de con
strucție vor fi deplasați peste 
7,5 milioane mc. de pămînt, 
se vor folosi 1,6 milioane mc. 
de beton, 720.000 tone de 
construcții finite, 162.000 tone 
construcții de oțel.

Concomitent cu construirea 
combinatului se va schimba și 
aspectul orașului Kosice — 
centrul regiunii Slovaciei de 
est. El va deveni un oraș al 
mefalurgiștilor. La periferia lui 
se va construi un nou raion 
care prin dimensiunile sale va 
fi echivalent cu proporțiile ac
tualului oraș.
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