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Pe înaltele Instalații ale între
prinderii de produse tehnice 
„Sinteza" din Oradea ing. A- 
dalbert Maghiar și Florea 
Neamțu verificînd instalația de 
bioxid de carbon înaintea mă
ririi capacității de producție.

cînteia
rinereiului

Muncitor
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în luna aprjlie, întîmpinînd 
glorioasa aniversare a parti
dului, activitatea brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică 
din orașul nostru a luat o 
amploare și mai mare. Mo
bilizați de organizațiile de 
bază U.T.M., tinerii •briga
dieri au lucrat la cons
trucția celor 400 de aparta
mente de pe calea București, 
a grupului de 400 de aparta
mente pentru muncitorii vii
torului combinat chimic, la

construcția căminului studen
țesc al Institutului pedagogic 
precum și la numeroase alte 
lucrări de anr.-tr. . I
musețări care se fac in oraș. 
In luna aprilie brigadierii au 
stivuit și transportat circa 
35.000 cărămizi au transpor
tat 460 m p. panouri și co- 
fraje, 530 traverse. 1500 bu
căți tablă pentru terase, au 
încărcat, descărcat și stivuit 
73 m.c. cherestea sprijinind 
astfel munca constructorilor.

GLORIOASEI
Toate brigăzile— 

colective de muncă 
fruntașe

PLOIEȘTI (de la corespon
dentul nostru).

O mărturie grăitoare a ela
nului cu care colectivul uzi
nei „I. C. Frimu" din Sinaia, 
imimpină marea sărbătoare 
— 40 de ani de la înființarea 
P.C.R. — o constituie realiză
rile obținute in întrecerea so
cialistă. Pînă acum, muncito
rii de la Uzinele J. C. Frimu' 
din Sinaia au produs peste 
plan 130 pompe pentru trac
toarele K.D. In urma studiului 
intreprins de specialiștii uzine*. 
prin reprotectărue unor piese 
s-au îmbunătățit indicii cchtc- 
riri de funcționare și totodată 
s-a redus greutatea pompelor 
pentru tractoarele K.D., econo- 
misindu-se peste 7.300 kg me
tal.

— Angajamentele luate de 
colectivul uzinei noastre în cin
stea aniversării partidului au 
fost îndeplinite. La acest suc
ces o contribuție însemnată au 
țdus-o brigăzile de producție 
ale tineretului - ne spune to
varășul Aurel Boghici, directo
rul uzinei. Este destul de greu 
de apreciat care dintre brigăzi 
a obținut cele mai bune rezul
tate. Și asta pentru că toate 
s-au străduit să obțină rezul
tate cit mai bune în întrecere, 
toate devenind colective de 
muncă fruntașe. Băieții din 
brigada lui Ion Cobeanu de la 
sculăria uzinei, de exemplu, au 
realizat o producție mai mare 
cu 10 la sută și au economi
sit în 3 luni peste 12.000 lei, 
iar brigada lui Visarion Brio- 
tă de la secția rodaj a econo
misit peste 10.000 lei și a ob
ținut calificativul „foarte bine" 
la calitatea produselor.

Elena Buduruș de la secția segmenți a Uzinelor „Vasile Tu- 

dose“ Colibași este o exigentă controloare. Segmenții verificați 

de ea sînt totdeauna de cea mai bună calitate.
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Toate acestea ilustrează în
suflețirea cu care tinerii din 
orașul nostru. alături de 
virstnici. participă in ir.tim- 
pinarea aniversării partidului 
la acțiunile de înfrumusețare 
a orașului in care trăiesc și 
muncesc.

—■—
Economii 

peste plan
SUCEAVA (de la corespon

dentul nostru). — în preaj
ma zilei de 8. Mai muncitorii 
fabricii „Străduința" din Iț- 
cani fac bilanțul succeselor 
obținute în întrecerea socia
listă. La sortimentul semifa
bricate de talpă, planul de 
calitate a fost realizat în 
proporție de 102,30 la sută. 
Folosind în mod judicios ma
teria primă, colectivul de 
muncă a economisit 7.850 
dm. p. piele, din care se pot 
confecționa în plus 357 pe
rechi încălțăminte. în pri
mele rînduri ale fruntașilor 
se află brigada condusă de 
comunistul Gheorghe Cămă
ruță de la sectorul finisaj tă- 
băcărie minerală. Ea a îm
bunătățit calitatea semifabri
catelor cu 7,5 la sută față de 
aceeași perioadă a anului 
trecut.

Parcă ti vid.
După o zi de 
muncă rodni

că, seara, cînd um
brele nopții au co- 
borît peste oraș, se 
așează la masă și pe 
o coală simplă de 
hîrtie, aștern fapte
le de peste zi, gîn- 
durile lor. Aceste 
rînduri ar vrea să 
cuprindă toată dra
gostea, toată recu
noștința lor pentru 
partidul 
drag. Ce 
mai prețios 
oferi decît 
nirea și depășirea 
angajamentelor pe 
care ți le-ai luat ? 
Da. Titlul articolu
lui trebuie să sune 
cam așa: „Rapor
tăm partidului. An
gajamentele au fost 
îndeplinite". Și a- 
proape fiecare scri
soare sosită la re
dacție poartă acest 
titlu, care acum în 
preajma aniversării 
a 40 de ani de la 
înființarea partidu-

nostru 
alt dar 
poți să 
îndepli-

lui. au o semnifica
ție deosebită. Fără 
să mai desfaci pli
cul, desenul de pe 
el, care înfățișează 
un furnal, îți arată 
că sosește din ceta
tea de foc a Hune
doarei. E al oțelaru- 
lui Cornel Lucaci, 
unul din harnicii 
noștri corespondenți 
voluntari. Scrisoa
rea nu conține de- 
cît cîteva rînduri, 
dar din ele poți ușor 
înțelege entuzias
mul și dragostea cu 
care tinerii oțelari 
întîmpină aniver
sarea partidului. 
Membrii brigăzilor 
de producție ale ti
neretului de la sec
ția II O.S.M. din ca
drul combinatului 
s-au angajat ca pî- 
nă la data de 8 mai 
să dea peste plan 
1600 tone oțel 
bună calitate, 
cîteva zile 
de această 
raportează 
gajamentul

îndeplinit și chiar 
depășit. Corespon
dentul nostru ne 
comunică să nu 
scrim că angaja
mentul a fost depă
șit cu 100 de tone 
oțel, deoarece pînă 
la 8 mai cantitatea 
de otel dată peste 
plan va fi mult mai

de
Cu 

înainte

ANIVERSARI
Cele mai frumoase

fapte și gînduri
Ia‘ă--e a,-s*.ți Ia Craiova, 

ultima localitate de pe 
itinerariul călătoriei noastre 

prin țară.
Orașul trăiește în aceste zile 

sub semnul apropiatei sărbători 
a întregului popor, glorioasa ani
versare a partidului. Pretutindeni 
ori unde ai merge, oamenii îți 
vorbesc cu emoție și căldură 
despre gîndurile 
și sentimentele ----------------------

și recunoștință Prin telefon de la brigada „Scînteii tineretului" 
față de partid, ——----- . —
despre o varie
tate necuprinsă de aejiuni închinate 
glorioasei aniversări, fiecare adu- 
nînd, ca o minunată eflorescentă, 
tot ce-i mai bun și mai frumos 
din talentul, imaginația și price
perea fiecăruia.

Timp de o zi, de dimineafa 
pînă seara tîrziu, am colindaf ora
șul, am cules o cantitate impre
sionantă de date. Noaptea ne-am 
răsfoit carnetele de notițe, filă cu 
filă. Pe fiecare erau cuprinse gîn
duri ale oamenilor în aceste zile, 
toate concretizate în fapte dintre 
cele mai diverse, dar cu aceeași 
înaltă și frumoasă semnificație.

Prima vizită am făcuf-o la Mu
zeul de istorie a orașului, și a- 
nume la una din secfiile sale cele

ea arată la fel ca acum aproape 
30 de ani, cînd în ea au răsunat, 

un uriaș ecou în întreaga țară 
și peste hotare, glasurile condu
cătorilor clasei muncitoare, care au 
demascat cu vehemenfă nemilosul 
regim burghezo-moșieresc.

Prin sala procesului, sala în 
care au fost judecafi cei mai buni 
fii ai poporului nostru, care s-au 
ridicat în apărarea drepfurilor ce
lor mulfi, trec în aceste zile sute 
și mii de oameni. Ei vin din în
treaga regiune, din cele mai în
depărtate safe, în grupuri mari, 
vin din toate întreprinderile ora
șului și din școli mii și mii de ti
neri și pionieri pentru a-și arăta și 
prin acest gest plin de pioșenie

partidului

ri «dine respect dragostei lor fa*S 
=e pared, hotărt-ea oe a-l urma 
*’C“ea_rî ți Ce a- moeouni 

cuv Intui.
— Este uimitor ot da ■■rijî vi

zitatori avem în acere zile — ne 
sourea drectorul muzeului in 
ziua în care am fost acolo. In pri
mul trimestru •! anului am avut 
10500 ce vizitatori. Acum. în 

p-ea.ma aniver
sării partidului, 
numai într-o lună, 
adică in aprilie, 
au venit peste 
12.000 de oa

meni. Marea majoritate a vizitato
rilor sînt tineri și pionieri. Este și 
firesc să fie așa. Ei n-au cu
noscut trecutul prin propria lor 
viafă și de aceea vin aici 
și rămîn minute în șir în faja do
cumentelor și fotografiilor care 
vorbesc despre viaja grea a mun
citorilor din trecut, despre lupta 
curajoasă a comuniștilor pentru 
drepturile poporului. Muzeul a 
devenit în aceste zile o mare 
școală de educafie comunistă. 
Aici, în sala procesului, se 
fac primiri de pionieri. Tot aici, 
ieri un detașament de pionieri a 
avut o întîlnire cu un vechi comu
nist, care le-a vorbit despre 
lupfa partidului din anii în care 
au avut loc marile greve dinain
tea acestui proces. Asemenea 
întîlniri organizează și utemiștii 
mai în fiecare zi.

Gndva, peste jumătate de 
vece, seu mai mult, cind visu
rile de azi vor fi de mult împli
nite. ieșind locul altor visuri, 
și mai îndrăznețe, și moi cuprin
zătoare — mii și mii de construc
tori încerce ți ai comunismului își 
vor întoarce gi nd urile cu emoție 
către ocest început de mai al lui 
1961. Steagurile roșii care vor 
Sutura atunci deasupra une' 
omeniri care și-a cucerit pentru 
totdec.na viitorul, le vor adu
ce om nte, la fiecare adiere de 
vint, și de ziua cind inimile lor 
de copii s-cu contopit cu ele, 
cu oceste nemuritoare simboluri 
ale muncii și Revoluției. Ziua cind, 
sub drapelul roșu al unității, au 
primit cravatele de pionieri, ros
tind primul lor angajament so
lemn: „Eu, tinăr pionier al Re
publicii Populare Romine..." Che
marea metalică a trompetelor, 
scandarea bărbătească a tobe
lor, privirile umezite ale părinți
lor, miinile ridicate, arătind că 
pionierii mai vechi îi primeau 
in rindurile lor, frazele angaja
mentului, răsunind ca niște bă
tăi puternice ale inimii, în tă
cerea atentă și emoționantă a 
sălii, toate se amestecau, parcă 
în purpuriul imaculat al crava
tei în care se resfpngeau 
din steagul neînvins al 
tidiului. Această pură și
contopire cu covîrșitorul sens ai 
steagului roșu va rămîne, oricîți 
ani vor trece, ia fel de proaspătă 
ca astăzi și promoția de pionieri 
ce poartă numele celei de a 
40-a aniversări a Partidului își 
va aduce mereu aminte, de a- 
cest început de mai 1961, care 
le-a consfințit intrarea sub fal
durile drapelului de luptă al cla
sei muncitoare.

raze 
Păr

inții©

Legile armoniei

carii profesionale a 
tinerilor, numai bri
găzile de producție 
ale tineretului con
duse de comunistul 
Petre Brînzei și Du
mitru Stîngu au dat 
peste plan 400 și 
respectiv 350 tone 
de oțel peste plan.

Celelalte rezulta-

Răsfoind scrisorile sosite la 
redacție în cadrul concursului 

nostru organizat în cinstea 
aniversării partidului

de la Atelierele 
C.F.R. Simeria. El 
ne informează des
pre rezultatele pri
mului bilanț al în
trecerii socialiste 
organizată in cins
tea aniversării par
tidului,

„Acum cîteva zile, 
— scrie el — la se
diul
U.T.M. 
nărui 
trescu,
a Il-a vagoane. Era 
foarte vesel.

— Iți amintești, 
tovarășe secretar, 
ce angajament 
am luat noi în 
tea aniversării 
tidului ?

— Da! am
puns. Să faceți re
parația capitală a 
unui vagon.

— Da, dar între 
timp, noi tinerii 
secției l-am mai 
completat cu ceva.

își scoase caietul 
din buzunar și în
cepu să citească 
rar.

organizației 
a venit tî- 
Mircea Pe- 
de la secția

— întîi: Vagonul 
gata. Reparație

mare. „Oțelarii hu- 
nedoreni — scrie el 
— știu că patria 
noastră socialistă 
are nevoie de cit 
mai mult oțel de 
calitate superioară, 
și de aceea bătălia 
va continua cu ace
eași intensitate. 
Printr-o mai bună 
organizare a mun
cii. vrin ridicarea 
necontenită a califi-

0
1^'

La întovărășirea agricolă „Ogorul nou» din comuna Ceptura, raionul Mizil, regiunea Ploiești, 
șemă natul porumbului continuă.

(« ■ ( <
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te, pe mîine. în 
noaptea aceasta în 
cetatea Hunedoarei, 
unde flăcările cup
toarelor nu se sting 
niciodată, alte zeci 
de tone oțel se vor 
adăuga la rezultate
le de pînă acum".

Altă scrisoare — 
același titlu. E a to
varășului Nicolae 
Hăncilă. secretarul 
comitetului U.T.M.

ne- 
cins- 
par-

răs-

e .
de calitate superioa
ră.

Doi: Economii de 
materiale și mano
peră în valoare de 
5.800 de lei. Vagoa
nele intrate în re
parație periodică, de 
asemenea termina
te. Economii: 3950 
de lei.

Trei: Răspundem 
de termenul de ga
ranție al lucrărilor 
executate de noi“.

Și asemenea dis
cuții, au loc tot mai 
des în aceste zile la 
sediul organizației 
U.T.M. Cei de la 
locomotive m-au a- 
nunțat telefonic că 
și ei și-au îndeplinit 
angajamentele dar 
nu au calculat în
că economiile reali
zate.

ION BĂIEȘU 
MIHAI CARANFIL

(Continuare în pag. 3-a)

GH. NEAGU

(Continuare în pa
gina a 3-a).

Vești din campania agricola
de primâvarâ

și înInsămînțat la vreme 
terenuri bine pregătite, po
rumbul de pe tarlalele gospo
dăriilor colective din Sîntana, 
Pilu, Grăniceri și altele din 
raionul Criș a răsărit și se 
dezvoltă bine. Colectiviștii din 
Sîntana au prășit într-o sin
gură zi porumbul de pe o su
prafață de 40 ha. Ei au termi
nat prașila I și a Il-a și pe 
cele 600 ha cultivate cu floa
rea-soarelui, sfeclă de zahăr și 
mac.

Lucrările de îngrijire a cul
turilor au fost executate pe 
suprafețe însemnate și jn ce
lelalte gospodării colective din 
raionul Criș. Prașila I a fost 
terminată în acest raion la 
sfeda de zahăr, iar cea de a 
doua a fost efectuată în pro
porție de 40 la sută. De ase
menea au fost prășite 30 la 
sută din terenurile însămința-

te cu floarea-soarelui și 
aproape toate terenurile culti
vate cu cartofi.

★
Colectiviștii din raioanele 

Călărași, Lehliu, Oltenița și 
Urziceni, regiunea București, 
au executat prima prașilă la 
floarea-soarelui pe întreaga 
suprafață ocupată cu această 
cultură. Pe aproape 90 la sută 
din suprafața cultivată în re
giunea București a fost pră
șită și sfecla de zahăr. Multe 
din gospodăriile colective din 
raioanele Oltenița și Turnu- 
Măgurele, au executat și pra
știa a Il-a la aceste culturi, 
în ultimele zile au început 
lucrări de întreținere și la po
rumb. Fină acum, în întreaga 
regiune această 
prășită pe o 
17.000 hectare.

plantă a fost 
întindere de

(Agerpres)

Fiecare adunare pionierească 
festivă ©re suavitatea și gravita
tea ei. Dar, cînd careul pionie
rilor se aliniază într-una din să
lile Muzeului de Istorie a Parti
dului, simbolul devine puternic 
și evident ca realitatea însăși. 
Cîntecele copiilor răsună altfel 
în aceste săli încărcate de sem-

-----•-----

nificații, iar angajamentul so
lemn este parcă rostit în fața is
toriei. Drapelul unității devine, 
aici, in mod firesc, o „părticică 
din steagul d© luptă al clasei 
muncitoare", cînd, alături de ei, 
se deslușește un exemplar, îngăl
benit de vreme, din „Tineretul 
socialist", de acum patru dece
nii, avind pe prima pagină un 
articol despre „Lenin și sarcinile 
Uniunilor tineretului", celebrul 
îndrumar dat tinerilor de condu
cătorul primului stat socialist din 
lume. Litera ștearsă de mina ce
lor 41 de ani trecuți de la apa
riția ziarului „Lupta socialistă", 
cu articolul iui Lenin despre su- 
botnicele comuniste, devine par
că vie și palpită odată cu glasu
rile pionierilor, iar chipurile atf- 
tor eroi ai clasei muncitoare, 
străjuind adunarea festivă, dau 
sobrelor cuvinte ale angajamen
tului profunzimea reală. Din 
celelalte săli, deși ghizii vorbesc 
în șoaptă, se aud cînd și cînd 
frinturi de cuvinte, fragmente din 
istoria grea și glorioasă a comu
niștilor ...Luptele de la Grivița... 
Procesele împotriva comuniș
tilor... Doftana... Insurecția ar
mată... Undeva, sub tavanul să
lii, aceste cuvinte se împletesc 
cu cele ale angajamentului so
lemn, tormind o singură istorie. 
Memoria neștearsă a trecutului 
se contopește cu drumul larg al 
viitorului, și din această armonie 
unică înțelegi încăodată că pri
virile curate ale pionierilor vor 
privi m toată splendoarea 
ziua comunismului, pe care 
văzut-o, de departe, printre gra
tiile închisorilor, eroii comuniști 
care privesc, imaterial, spre ur
mașii tor.

Cînd adunarea s-a terminat și 
pionierii, încolonaji, se îndreptau 
către ieșire, un grup de 25—30 
de bărbați și femei se dau de o 
parte și de alta făcînd un cori
dor prin oare trece detașamen
tul cravatelor roșii. Sînt munci
tori de la gospodăria agricolă 
de stat din Vitănești. 
Alexandria, veniți să 
muzeul. Ei lasă drum liber noi* 
lor purtători ai cravatei roșii, cu 
o mișcare reflexă și simbolică. 
Cine s-ar putea supăra, într-o 
asemenea zi, că pionierii i-au 
luat-o înainte? Și steagul roșu 
îi învăluie pe toți, pe muncitori, 
pe părinți, pe învățători, pe co
pii, pe cei de ieri și pe cei de 
azi, pornind către mîine. Ziua 
de mîine, pe care aceste mîinî 
de copii își vor pune amprenta 
lor sigură de fii ai Partidului.

eil
ou

ra ionul 
viziteze

preșe-
7 din 
o stru-

Un poem
In scurta cuvîntare a 

dinfei detașamentului nr. 
școala nr. 124, a răsunat
nă care mă va urmări multă vre
me. Redau cuvîntarea aproape 
în întregime. „Dragi pionieri 
care ați primit azi cravata roșie! 
V-ați luat angajamentul să in- 
vățați și mai bine decît pînă c- 
cum, să fiți și mai disciplinați, 
să ajutați și mai mult pe colegii 
voștri. Dar atit nu este

(Continuare in pag. 2-a)

AUTOPORTRET
MIHAI BENIUC

Și eu, ți alții, ți aproape toți, 
De fi-vom cercetați mai de aproape, 
Vom apărea sadea ca niște hoți 
A tot ce timpul n-a putut să-ngroape.

Furai cuvintul cintecelor mele 
Din limba ’naintaților străbuni 
Și tremur noaptea subt aceleași stele 
Pe unde-n vetre ei au ars cărbuni.

A lor a fost ți doina ți sudalma 
Și ei au pus ți umărul ți palma 
Cînd opinteau cu trudă ți cu dor, 
Privind prin lacrimi către viitor.

La toate eu ce oare le-am adaos ?
O stea de care mi-am legat in haos 
Destinul, roție ți nouă ? Ea
De fapt venea ți cale-mi deschidea,

Să merg, de vreu, alături cu mulțimea, 
Pornită-a cuceri luptind 'nălțimea - 
M-am dus și-mi însușii în mers avîntul 
Din inima mulțimilor, iar gindul

De-a merge hotărît ți tot nainte 
Mi-I strecurase Lenin in cuvinte. 
Amestecat cu-ai mei, ostaț de rînd, 
M-am pomenit cintind ți invingind

Cu ei alături... Știu eu ce-am făcut ? 
Nimica poate demn de reținut.
Dar împlinind un gol ca paru-n gard, 
Dușmanul nu găsește locul spart.

Acolo unde-s eu și cind apare
Zbucnesc din mine colți de fier și gheare, 
Iar ochii-mi, ape line de-obicei, 
încep să verse lavă și scintei I

t te



„LA LUPTĂ PENTRU CAUZA
PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN, FII GATA!"

„SÎNT GATA ÎNTOTDEAUNA!"
Adunări de primire a pionierilor din promoția „40 de ani de la înființarea Partidului Comunist din Romînia"

Moment solemn. Noua pionieră Gheorghița Poun de la școala 
de 7 ani din comuna Mogoșoaia, regiunea București, sărută crava 

ta roșie. Foto t N. STELORIA'N

In toate —
exemplu

fete și trei 
i — cefă- 

o 
de

Trei, feti 
băieți 
țeni de 

șchioapă, muguri 
soare, buchete de vi
suri 
și solemn 
angajament 
lor. Glasuri 
tremurînde 
chezășuiesc : ...„să fiu 
credincios 
și cauzei 
Muncitoresc Romîn, să 
fiu un luptător dîrz, 
cinstif și curajos pen
tru victoria socialis
mului"... Peste o cli
pă, șase căpșoare 
blonde și brune se a- 
pleacă cu emoție 
peste triunghiurile de 
mătase purpurie, să- 
rutîndu-le. Clipa acea
sta nu o vor uita 
niciodată Enea Aurora, 
Ciocîrlan Nicolae, Jer- 
noiu Rodica, Copej- 
chi Ștefan, Petrescu 
Carmen și Constanti- 
nescu Gheorghe, elevi 
la Școala elementară 
nr. 170 din raionul 
Grivița Roșie. Ei au 
avut cinstea să facă 
parte din promoția de 
pionieri „40 de ani 
de la înființarea 
Partidului Comunist 
din Romînia".
i •— Cum învefi Au*

grav 
dinții 
via)a

rostesc 
cel 

din 
cristaline, 

de emofie

poporului
Partidului

rora, ce note ai în ca
talog ?

— Zece, numai 
zece 1

— Dar voi Nicolae, 
Rodica, Ștefan, Car
men și Gheorghe ?

Niciunul nu-și plea
că privirile curate ca 
cerul acestei zile în
sorite de mai. Sînf 
mîndri de ei colegii 
și profesorii ce-i în
conjoară. Și părinții, 
care n-au putut lipsi 
de la acest eveni
ment. Și ca Să merite 
această cinste ei se 
numără de asemenea 
printre elevii fruntași 
în acțiunea de înfru
musețare a claselor și 
școlii, au strîns o 
mare cantitate de fier 
vechi și au sădit flori 
și. pomi în parcuri. In 
foate — exemplu.

Vor fi — făgădu
iesc de pe acum — 
constructori devofafi 
ai socialismului, luptă* 
tori pentru
partidului. Căci parti
dul înseamnă pentru 
ei totul ț școala, ma
nualele gratuite, copi
lăria plină de bucurii 
și fără griji. Copilăria 
pe care n-a avut-o 
tatăl Aurorei, fiul de 
pălmaș din Oltenia 
ce abia în anii noș-

de

cauza

fri a putut să învețe, 
devenind inginer; nici 
tatăl Rodicăi — pe 
lîngă care, în '33, la 
„Grivifa Roșie" 
șuierat gloanțele.

Solemnă este si
neuitat va rămîne pen
tru cei 6 pionieri cli
pa aceasta. Ieri, în- 
tr-un cadru sărbăto
resc, ei au primif cra
vatele roșii de pio
nieri — flăcărui din 
flamura de luptă a 
partidului clasei mun
citoare —■ în citadela 
luptei revoluționare, 
Atelierele C.F.R. „Gri- 
vița Roșie".

Buchetele de lalele 
și bujori ca focul, pe 
care le-au adus cu ei. 
pionierii le-au depus, 
omagiu al candoarei, 
lingă placa del mar
moră și bustul utecis- 
fului Vasile Roaită. Iar 
alte buchete le-au 
dăruit Eroului Muncii 
Socialiste Alexandru 
Codescu, tîriărului 
Constantin Zamfir, șe
ful brigăzii fruntașe 
de tineret de la ca- 
zangerie, și altor ti
neri ce le-au prins la 
gîf 
i-au

i-au sărutat.

cravatele roșii, 
ridicat în brațe

Și

T. STĂVĂRUȘ

„EU, TINĂR PIONIER Al REPUBLICII POPULARE ROMÎNE...“
(Urmare din pag. l-a) 

de-ojuns. Trebuie să participați la 
manca noastră pionierească, făcind-o 
și mai frumoasă și mai bogată. 
Âș vreo cp toate adunările noa
stre cu temă să decurgă la fel cu adu
narea -ta ©are am vorbit despre lupta 
partidului pentru copilăria noastră feri
cită. Această adunare a decurs foarte 
frumos..." Și după o scurtă pauză, pre
ședinta detașamentului a adăugat.: 
„...ca un poem". Da, micuță, inimoasă 
și înțeleaptă președintă de detașament, 
ai găsit imaginea care plutește pe bu
zele tuturor! Tu ai simțit că viața voa
stră este un poem, scris de cel mai mare 
și mai autentic poet, poporul muncitor. 
Tu oi simțit că poezia țîșnește astăzi 
din toate uzinele și ogoarele, că fie
care dintre noi aducem o imagine, un 
cuvint, ,o rimă, incandescența unei 
idei și plasticitatea unei expresii pentru 
marele poem al desăvârșirii construcției 
socialiste. Tu ai simțit că în tot ce fa
cem trebuie să punem poezia. îngrijeș- 
te-te, întotdeauna, ca munca ta și a 
tovarășilor tăi să fie asemeni unui 
poem, cadențat de bătăile inimilor voa
stre, dornice să pătrundă oît mai adine 
in viitor !

Prima noapte albă
In mijlocul coreului, unul dintre pio

nierii not-primiți recită o poezie, atit 
de convingător, de cotai și de nuanțat 
incit fără să vreau mă gtodesc ta se
riozitatea cu care S-a pregătit pentru 
acest moment solemn al vieții. Spun 
aceste gîndurl cuiva de lingă mine, 
îmi face semn să tac și abio cînd re
citarea s-a sfirșit, tovarășa întoarce că
tre mine o față strălucind de emoție. 
Este chiar mama copilului. Da, băiatul 
s-a pregătit temeinic, dar astă-noapte... 
Astă-noapte s-a petrecut un eveniment 
cu totul nou. Băiatul n-a dormit I Ați
pea, dar se trezea nuimaidecît : „Mamă, 
mâine voi fi pionier 1 M.îine voi spune : 
„Eu, tînăr pionier al Republicii Populare 
Romine...". Și, la gîndul marei răspunderi 
pe care știa că o poartă cravata roșie, 
viitorul pionier își recapitula rezultatele 
muncii dim școală și din afara ei, își fă
cea, în felul lui copilăresc dar sever, un 
examen al puținilor lui ani.

Prima noapte albă I Nu știu ce vei 
ajunge, micul meu tovarăș, atunci cird 
va trebui să-ți alegi calea în viață. 
Dar știu că această noapte albă se va 
repeta, adăugind farmecul ei zilelor în
sorite pe care ie vei trăi. Poate vei fî mun
citor sau inginer, și uneori noaptea va

trece albă deasupra frunții tale, cind 
te vei strădui să găsești o cale nouă 
pentru munca mai ușoară a tovarășilor 
tăi. Poote vei fi profesor, și vei citi lu
crările elevilor, intr-o noapte aibă, 
grăbtadu-te să ta aduci rezultatele 
muncii lor. Poete vei fi cosmonaut, și 
intr-o noapte la fel de atac vei stră
bate drumurile de beznă aie -nfinitulu . 
Poate vei fi poet, și nenumărate nopți 
albe vor aduna rodul căutărilor tale pen
tru înfrumusețarea vieții oamenilor. Poate 
vei fi gazetar, și intr-o noapte albă vei 
sta aplecat asupra paginilor care odată 
cu zorii vor fi smulse de milioane de 
cititori. Noaptea este făcută pentru 
somn, dar inima noastră ește citeodotă 
prea plină și trece peste barierele nop
ților, legînd zilele una de alta. Ca și 
acum, după prima ta noapte albă, vei 
fi a doua zi mai calm și mai sigur pe 
tine, vei ști că ți-ai făcut din plin da
toria și nesomnul se va transforma in
tr-un zîmbet pornit din adîncurile fiin
ței, zâmbetul omului care și-a făcut, 
încă o dată bilanțul zilelor și știe că 
poate sta cu fruntea sus în fața tova
rășilor tăi. Așa cum ai stat tu ieri, 
cînd ai rostit primul tău angajament 
solemn : „Eu, tînăr pionier al Republi
cii Populare Romine...".

MIHU DRAGOMIR

20 de inimi fierbinți
— „La luptă pentru cauza 

Partidului Muncitoresc Romîn, 
fii gata !“

Și ca un singur glas, din 
douăzeci de piepturi tinerești 
a răsunat puternic, sincer și 
hotărît :

— „Sînt gata întotdeauna".
Și deasupra lor flutură 

drapelul unității de pionieri. 
Primul angajament, prima o-

bligație solemnă pe care 
și-au luat-o a fost aceea de 
a lupta toată viața lor, în
totdeauna și în toate împre
jurările pentru triumful cau
zei partidului drag.

Stau umăr lîngă umăr, fiica 
unui mecanic de locomotivă, 
băiatul unui strungar, copii 
de muncitori și intelectuali, 
copii cu copilărie și viitor.

Stegarii și garda drapelului unității de pionieri a școlii* ele
mentare nr. 122 din București sînt gata pentru începerea cere
monialului de primire a noilor pionieri ce ați. fericirea de-a 
face parte din promoția „40 de ani de lg înființa rea Partidului 

Comunist din Romînia",

Sînt 20 de copii de la Școala 
de 7 ani nr. 1 din orașul Plo
iești care au în această zi 
cinstea de a fi primiți în pro
moția de pionieri „40 de ani 
de la înființarea Partidului 
Comunist din Romînia". 20 
de copii care s-au pregătit 
pentru acest eveniment cu 
dragoste pentru a înțelege, și 
poți înțelege mult chiar și la 
această vîrstă, cauza pentru 
care partidul a luptat încă de 
la înființarea sa.

Stau drepți, solemni și 
gravi. îi văd peste ani, într-o 
altă adunare, poate într-o u- 
zină, într-o școală, mai ma
turi, intrînd în rîndurile ute- 
miștilor. Și apoi mai tîrziu, 
devenind poate membri ai 
partidului, pentru a cărui 
cauză au spus astăzi puternic, 
sincer și hotărît :

— Sînt gata întotdeauna- 
Și ca și ceilalți oameni mai 

ta vîrstă prezenți la această 
adunare, inima mi se umple 
de bucurie, încredere și dra-

...„Părinte drag, partid iubit iți mulțumim".
Foto: R. VASILE

Angajamentul solemn 
răsună puternic...

Cuvînt 
de pionier

Eu nu eram cînd te-ai 
născut, 

stejare falnic.
Tu ești trecut și început, 
frunziș năvalnic.

Sămința luptei omenești 
hrăni pămîntul.
Părinte scump, tu azi ne 

crești 
și-ți spui cuvîntul.

in școli, in viață-n viitor.
Eu știu prea bine 
ce-așteaptă un întreg popor ; 
și de la mine.

Ai patruzeci de ani de 
drum —

’ o lume-ntreagă !
; Din steagu-ți roș primii j

acum
j cravata dragă.

'■ Ce alta pot să -ți dac ca 
tesaa.

; prea baa parâtte •
De tine-u lume să fiu 

demn.
să merg-nainte_.

I VERONICA PORUMBACU

...Și Venera, fiica strungaru
lui Toma Baltag de la Uzinele 
„23 August", și Nicoleta, fiica 
muncitorului timplar Petre 
Ghiță, și Ioana, fata munci
torului tipograf Nicolae Rădu- 
lescu, ca și ceilalți 12 colegi ai 
lor — toți elevi ai Școlii ele
mentare nr. 102 din Capitală — 
au marea cinste de a face 
parte din promoția „40 de ani 
de la înființarea Partidului 
Comunist din Romînia".

Cu multă vreme în urmă au 
icceput să se pregătească pen- 
t-u acest eveniment unic în 
viața !or. Din discuțiile cu pro
fesor.: comuniști, cu instructo
rii de pionieri, aflau mereu 
lucru’-, ".oi despre ceea ce în
seamnă să fii pionier, cum 
febaie sc iareti și să te com

ma ii datoreazi viața lor de 
astăzi, plină de bucurii. 
.Viitorii purtători ai crava
telor roșii au cunoscut mai 
bine lupta partidului, a comu
niștilor pentru o viață mai 
bună, cu prilejul vizitei făcute

DESENELE
Am în față mai 

multe angajamente 
scrise de elevii Școlii 
elementare nr. 13 din 
Valea Chinfăului, ora
șul Cluj, cu ocazia 
primirii lor în promo
ția de pionieri „40 
de ani de la înființarea 
Partidului Comunist 
din Romînia**. Le pri
vesc cu atenție. Pe ele 
sînf desenate, cu puri

tatea pe care o dă de
senului vîrstă copilă
riei, imagini din munca 
constructivă desfășu
rată de poporul nos
tru sub conducerea 
partidului. Pe una se 
văd imaginile impu
nătoare ale unei uzine 
metalurgice, pe alta 
cîmpiile întinse, brăz
date de tractoare. Pe 
multe dintre ele își 
desfășoară faldurii»

roșii drapelul de luptă 
al clasei muncitoare.

Desene I Unele din 
ele făcute stîngaci. 
Dar cîf de minunat 
simbolizează ele glo
durile copiilor, năzu
ințele lor de a șe 
număra în rîndurile 
marii armate a ce
lor ce luptă pentru 
cauza partidului.

P. PALIU

- Să crești un om mare, îi urează comunistul Andrei Constantinescu de ta întreprinderea po
ligrafică nr. 2 drn București școlăriței Cecilia Creangă, primită în aceste zile în rîndurita 

organizației de pionieri. Foto : V. PIETREANU

NOUA RĂSPUNDERE
„Sînf gata întotdeauna". Primul 

salut pionieresc, primele momente 
din frumoasa și entuziasta activi
tate pionierească la care vor 
participa de acum înainte ani 
de-a rîndul, de care va fi legată 
întreaga lor viață de copii. Și cu 
cită nerăbdare, și cu cită emofie 
a așteptat Gheorghe Nichita, elev 
în clasa a ll-a 8 a Școlii de 1 
ani nr. 5, fiul tinichigiului Ion Ni
chita de la Atelierele de automo
toare, ziua aceasta. Și alături de 
ei toți ceilalți șase colegi care 
astăzi au primit cravata roșie în 
cadrul promoției de pionieri „40 
de ani de la înființarea Partidului 
Comunist din Romînia". Prin fața 
ochilor îi treceau acum imagini 
din acțiunile la care a participat

și care l-au ajutat să înțeleagă 
ce răspunderi îi vor reveni lui ca 
pionier. Și cu fiecare din ele 
pătrundea mai adine înțelesul 
înaltei semnificații a fiecărui 
cuvînf din angajamentul solemn. 
Parcul de lingă școală a înflorit. 
Și el, și Luminița Seceleanu, și 
Gheorghe Dragoș, șî Camelia, și 
Doina, și Costel, au ridicat acolo 
straturi, au sădit flori și puieți 
pentru ca strada, cartierul, între
gul oraș de lă poalele Tîtnpei să 
fie mai frumos, mai tînăr. Vizitînd 
Uzinele „Steagul roșu" și Uzinele 
„Ernst Thiilmann" au înțeles cit de 
mult îl înalță pe om munca liberă, 
depusă pentru binele întregului 
popor. S-a întîlnit cu muncitori, 
cu comuniști care i-au vorbit des*

pre trecut și despre prezent și a 
înțeles că forța care a transformat 
întreaga țară înălfînd-o spre soare, 
spre zilele tot mai luminoase ale 
viitorului este partidul — părin
tele iubit, care veghează asupra 
vieții lui și ă tuturor copiilor pa
triei. A înțeles aceasta și din po
vestirile instructoarei superioare 
despre eroii clasei muncitoare, ale 
căror luminoase chipuri le-a privit 
pe pansul din holul școlii. A în
țeles aceasta privind la blocurile 
ce se înalță în orașul nou din 
fața Uzinelor „Steagul roșu", vizi- 
find cu ceilalți 6 colegi muzeul 
orașului și citind documente das
pre lupta neînfricată a comuniști
lor.

„.Acum, In sala de festivități •

întreprinderii „Partizanul roșu", 
unde are loc adunarea solemnă, 
s-a așternut liniștea. Pionieri, pă
rinți, cadre didactice, alături de 
zeci de muncitori din fabrică îl 
urmărescu pe omul cu părul în
cărunțit la tîmple, care le poves
tește : „Voi, dragi pionieri, trăifi 
azi o viață fericită, plină de 
bucurii. Este bine să știți că pen
tru viata de azi comuniștii au în
durat în anii aceia, de mult, pri
goana și foamea, teroarea și în
chisoarea. Nici o clipă însă ei nu 
și-au pierdut speranța în zilele 
luminoase de astăzi. Și izvorul a- 
cestei nestrămutate speranțe este 
încrederea în cauza partidului,..**

I. NICOLAE

la Muzeul de Istorie a Partidu
lui. Aci, din nenumăratele fo
tografii și documente expuse, 
din amplele explicații care li 
s-au dat, capiii au văzut con
dițiile în care au muncit și au 
luptat muncitorii, conduși de 
partid, în timpul regimului 
burghezo-moșieresc.

Instructoarea superioră a 
unității și instructorii de deta
șamente au discutat cu copiii 
care se pregăteau să devină 
pionieri despre fapte simple* 
apropiate, trăite de ei: con
strucția noului local de școală 
cu 24 săli de clasă, care le va 
fi dăruit în curînd, blocurile 
de locuințe muncitorești din 
cartierul Pieptănari, pe care 
elevii le-au vizitat, cărțile șco
lare primite gratuit la începu
tul anului etc.

Ces care s-au ocupat de pre
gătirea lor s-au străduit să-i 
ajute să înțeleagă ce înseam
nă să fii întotdeauna gata de 
a lupta pentru cauza partidu
lui. Și în această perioadă, au 
început să facă primii pași 
spre îndeplinirea angajamen
tului solemn al pionierului.

In rubricile cataloagelor no
tele de 10 se înșirau una după 
alta și nu odată numele viito
rilor pionieri au fost trecute 
pe panoul de onoare pentru 
rîvna cu care au lucrat la a- 
menajarea grădinii cu flori din 
fața școlii. Prin comportarea 
lor în școală și în afara școlii, 
prin disciplina și munca de 
fiecare zi viitorii pionieri con
stituiau o pildă pentru ceilalți 
școlari, — așa cum trebuie să 
fie de fapt un pionier.

...In dimineața zilei de 2 
mai, trenul i-a purtat pe pio
nierii Școlii 102 din raionul 
N. Bălcescu spre Muzeul Dof- 
tana.

„Eu, tînăr pionier al Repu
blicii Populare Romîne, mă 
angajez în fața tovarășilor 
mei să fiu credincios poporu
lui și cauzei Partidului Muncir 
toresc Romîn..."

Cuvintele acestea răsună pu
ternic în incinta Muzeului 
Doftana, în fața celulelor unde 
au fost închiși mulți dintre 
cei mai buni fii ai poporului 
muncitor. Și ecoul amplifică 
fiecare cuvînt. Și cadrul spo
rește semnificația lor.

ION N. CHIȚU

VIITORII 
COLECTIVIȘTI 
Anul acesta, țăranii munci

tori din comuna Mogoșoaia^ 
regiunea București, și-au unit 
pămînturile in gospodăria co
lectivă. Ea poartă numele de 
„16 Februarie". A fost sârbă, 
toare mare în comună în ziua 
înființării gospodăriei. în 
mulțimea adunată se găseau 
atunci și mulți școlari de la 
școala de 7 ani din comună. 
Au ascultat cu emoție cum 
părinții și frații lor mai mari 
au vorbit despre noua gospo
dărie, au auzit pe țăranii mun
citori, care în cuvinte simple, 
dar spuse din inimă, au luat 
hotărîrea să lupte pentru con
solidarea gospodăriei, pentru 
înflorirea ei.

Despre gospodăria colectivă 
le-au vorbit apoi la școală, to
varășii învățători, instructori 
de pionieri.

„într-o gospodărie nouă sînt 
multe de făcut — le-a spus 
într-o zi instructorul superior. 
Voi, școlarii, trebuie să-i aju
tați pe părinți, după puterile 
voastre, ca gospodăria noa
stră colectivă să devină din 
ce în ce mai frumoasă, mai 
bogată". Și școlarii au por
nit la treabă. Au ajutat la 
plivitul grădinilor de zarza
vat, la curățirea curții gospo
dăriei, a grajdurilor. Toți erau 
mîndri că puteau da astfel o 
mină de ajutor părinților lor, 
că pot contribui la munca ce 
o desfășoară zilnic țăranii 
muncitori din gospodăria co
lectivă.

...Ieri, în minunatul parc al 
Muzeului Mogoșoaia. 6 din cei 
mai buni elevi la învățătură, 
fruntași în activitatea patrio
tică desfășurată de elevii șco
lii pentru înfrumusețarea gos
podăriei, școlari „cuminți, res
pectuoși, buni colegi" - așa 
cum au fost caracterizați de 
cîțiva colegi de-ai lor - au 
devenit pionieri Gheorghița 
Păun, Ion Rauliuc, Mariana 
Gurtă, Elena Nistor, Mariana 
Chiș, și Sanda Dincă, fac 
parte din promoția „40 de ani 
de la înființarea Partidului 
Comunist",

M. VERDEȘ

La strungul lui 
Filimon Sirbu

Cei 12 copii care vor fi 
primiți astăzi în rindurile pio
nierilor în cadrul promoției 
,,40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Ro
mînia" merg în fruntea co
loanei pionierilor Școlii ele
mentare de 7 ani nr. 19 din 
Constanța. ti însoțesc pro
fesori și părinți.

Dar pe cine așteaptă acești 
oameni adunați la intrarea 
Șantierului Naval Maritim, 
parcă spune privirea copiilor. 
Pe noi ?

Da, pe voi! Sînt comuniști 
și utemiști, care trăiesc ală
turi de voi momentul solemn, 
cînd, odată cu primirea crava
tei roșii, veți intra în rînău- 
rile organizației comuniste a 
copiilor...

In sala de festivități a șan
tierului îi așteaptă alți munci
tori — vîrstnici și tineri. în 
sala aceasta, transformată de 
tinerii șantierului în muzeu, 
se află strungul lui Filimon 
Sirbu. Aici, în fața acestui 
strung, copiii vor depune un 
fierbinte sărut Pe cravata pio
nierească și vor rosti angaja
mentul solemn de pionier. E 
un jurământ de copil, dar al 
unui copil pe care școala, or
ganizația de pionieri, părinții, 
l-au învățat să iubească parti
dul. să înțeleagă că întreaga 
lor viață trebuie s-o dăruias
că partidului, cauzei sale.

C. MIHAIESCU

PENTRU ÎNVĂȚĂTURĂ,
PENTRU MUNCĂ

Casa memorială „Ilie Pin
tilie" din Iași este vizitată de 
către sute și sute de tineri 
și pionieri. în după amiaza 
zilei de 1 Mai însă, aici s-a 
petrecut un lucru cu totul 
neobișnuit, La poarta casei 
memoriale s-au oprit trei 
autobuse mari. Din ele au co- 
borît vreo 120 de școlari. E- 
rau pionierii de la Școala de 
7 ani nr. 11 din localitate. în 
același timp, la Casa memo
rială au venit părinți a zeci 
de copii ai școlii. Aflaseră că 
organizația de pionieri va 
primi acolo, la Casa memo
rială, în rîndurile sale, pro
moția de pionieri „40 de ani 
de la înființarea Partidului 
Comunist din Romînia" și ți
nuseră să fie martori la acest 
deosebit eveniment. Cei șase 
copii din clasa doua — vii
torii pionieri — Aurel Matei, 
Mona Arabu, Silvia Mihoci, 
Lidia Costăchescu, Maria O- 
chianu, Nușa Panait — erau 
nespus de fericiți.

Prin ce au meritat această 
cinste ? Căutați în catalog în 
dreptul numelui lor. Veți găsi 
numai note de 9 și 10. în
seamnă că sînt fruntași la în
vățătură. întrebați-i pe pro
fesori, pe colegi, cum se com
portă. Veți afla că sînt buni 
colegi, harnici, disciplinați, 
cei mai buni copiii din clasă.

Adunarea festivă a fost 
însă un final al muncii pe

care organizația de pionieri 
din școală a desfășurat-o cu 
acești copii pentru a-i pre
găti. pentru a-i învăța cum 
să trăiască în viața de toate zi
lele, cum să se comporte pen
tru a merita această cinste.

Școala îngrijește monumen
tul lui Ilie Pintilie de lîngă 
cinematograful „Maxim Gor
ki". De mai multe ori, cei 
șase copii, împreună cu alți 
pionieri și utemiști din școa
lă, au fost și au curățat stra
tul de flori ce împrejmuiește 
monumentul. Au vizitat apoi 
atelierele și locul unde a lu
crat Ilie Pintilie. Aici au aflat 
multe fapte din lupta comu
niștilor. Au participat, de a- 
semenea, la adunări de uni
tate și detașament ale orga
nizației de pionieri din școa
lă, la adunări festive și de 
lucru unde au aflat ce repre
zintă cravata și insigna i- 
pionieri. Au particina: 
munca patriotică, -'.a---: 
puteți, colectînd fier veer 
Toate aceste activități »•<- 
ajutat pe pionier: m tatc •»- 
gă că pot i_- -
partidului pentru ;--r ira :• 
ricită pe care e-c —-h 
învățînd cu -tă na 
pînd alături de pâra* ia 
munca in "eg_  popor xc-
portîndu-se a*a v» oers
unui pionier : doeadSad Ar- 
guință. hfcrdce —-a»
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Articol despre 
Industrializarea 

Romîniei publicat 
în „Pravda

----  c
B cinstea aniversării 

partidului, editurile 
au tipărit numeroase 

lucrări politice, beletristice, 
științifice, de artă etc.

Iată cîteva dintre volu
mele proaspăt apărute.

PROZĂ: PE DRUMUL
VICTORIEI, culegere de po
vestiri inspirate din războiul 
antifascist (Editura Mili
tară); FRONT FĂRĂ TRAN
ȘEE — roman de Petre Săl- 
cudeanu, inspirat din lupta 
pentru transformarea socia
listă a statului. (Editura pen
tru literatură) ; O VIAȚĂ

DE OM de Marin Mihalache 
— ediție revăzută a romanu
lui biografic despre viața 
luptătorului comunist Vasile 
Tudose (Editura tineretului); 
ZILE DE LUPTĂ — nuvele 
și povestiri (Editura tinere
tului) ; ANII TINERI — ro
man din viața petroliștilor 
de N. Țic (Editura pentru li
teratură); BALUL INTELEC
TUALILOR — roman de 
Ștefan Luca consacrat in
fluenței hotărîtoare pe care 
au exercitat-o comuniștii în 
educarea intelectualilor din 
țara noastră (Editura tinere
tului); OMUL CU PĂRUL

I NOI
CĂRUNT — povestiri de 
Dumitru Ignea (Editura tine
retului); PALATUL PRIMĂ
VERII, de Vasile Mănu- 
ceanu, oglindește activitatea 
educativă multilaterală ce se 
desfășoară la Palatul pionie
rilor din București (Editura 
tineretului) ; MICĂ ANTO
LOGIE A LITERATURII RO
MINE vol I, în limba ma
ghiară (Editura pentru lite
ratură) etc.

VERSURI: ȘI ZIUA ARD 
STELELE — de Eugen Frun
ză (Editura militară); SOLI
ILE TERESTRE de Victor Ef-

timiu (Editura tineretului) ; 
CARNET de Demostene Bo
tez (Editura pentru litera
tură) etc.

MUZICĂ: C1NTÂM PARTI
DUL — o culegere din crea
ția de cîntece de masă scrise 
de compozitorii noștri în 
cinstea celei de a 40-a ani
versări a partidului (Editura 
muzicală) ; SUB STEAGUL 
PARTIDULUI — antologie 
cuprinzînd 80 dintre cele 
mai valoroase și mai răs- 
pîndite cîntece muncitorești, 
precum și cîntece de masă 
scrise după 23 August 1944.

c-S

ni reia^

c

ce se

Foto : V. RANGA

MOSCOVA 5 (Agerpres). -
Ziarul ..Pravda" din 5 
publică articolul tova: 
Lean te Răutu. membr 
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. cu titlul : ..Se 
întărește industria socialistă".

Constituirea grupului 
parlamentar romîn 

pentru relafii 
de prietenie 

Romînta-lfalia

Vineri a avut tec Șt 
constituire a 
mentar romîn 
de prietenie 
din Marea A 
in cad 
gisiatu:

A I 
conduc 
acad, 
președi 
ședințe 
tar. acad. Gh. 
dor Ione? 
Constants 
Raiuca R;

tovorese PHcj. Felicitări* pentru ir.zreoga brigadă, 
e oe core te-cU eaecuiot sint de cea mai 
•nstorteerteu obasnurt. luat in sectorul strun- 
zonger-e c Uzinei „1 Moi* Ploiești,

•on Geta co»e xj» pe responsabilul bri-
i a fost și mai exigent

Cele mai frumoase
fapte și gînduri

(Urmare din pag. l-a)

După 
cintă

Raportăm
(Urmare din pag. l-a)

Poate intr-o pauză de lucru, 
poate seara sau cine știe cînd. 
sondorul Gh. Lupu de lu sche
la Gura Ocnifei a mai scris 
o scrisoare. A cita o fi oare 
pe anul acesta ? El nu le știe 
poate numărul dar aici la re
dacție se cunoaște: 30. Și în 
toate a scris numai despre 
faptele de muncă ale tovară
șilor săi, Sondorii, care scot 
din adîncuri aurul negru. In 
această scrisoare însă e vorba 
de brigada de intervenție for
mată aproape numai dtn ti
neri, condusă de comunistul 
Ion Dan.

Autorul ne explică in pri
mele rinduri că membrii aces
tei brigăzi s-au angajat si 
reducă la minimum timpul de 
intervenție la sonde. Cu cit 
brigada lucrează mai puțin 
timp la o sondă cu atît aceas
ta scoate din adincuri mai 
mult țiței. Procentul care ara
tă depășirea normelor de in
tervenție la sonde înseamnă 
de fapt reducerea timpului 
necesar intervenției la aproa
pe 60 lă sută. Brigada efectu
ează lucrări precise și rapide. 
Toate sondele la care a inter
venit brigada lucrează acum 
din plin.

„Unsprezece tineri, toți ute- 
miști, formează brigada de la 
hala a II-a vagoane a Uzi
nelor „23 August" din Capita
lă. Responsabil e comunistul 
Nicolae Păduraru — tînăr și 
el. Brigada a luat ființă de cu- 
rînd. Să tot fie o lună de zile. 
Încă de atunci, de la înființa
re, tinerii s-au angajat să re
alizeze 2000 de lei economii. 
Toți unsprezece au pornit lup
ta pentru calitate, pentru eco
nomii. La început mergea mai 
greu. Unii dintre ei nu stăpî- 
neau bine meseria. Din aceas
tă cauză uneori mai dădeau și 
rebuturi. Responsabilul bri
găzii s-a sfătuit cu muncitorii 
mai vîrstnici, le-a cerut păre
rea cum să rezolve acest ne
ajuns. Așa au început membrii 
brigăzii să studieze, să dezbată 
o seamă de probleme legate de 
munca lor. Rezultatul acestei 
munci e îmbucurător. Brigada 
nu numai că a realizat anga
jamentul dar a efectuat lu
crări în fața cărora tovarășii 
de la controlul tehnic de cali
tate nu au avut nimic de a-

partidului
biectat. în caietul noii brigăzi 
a apărut primul rezultat. 3000 
de lei economii realizate m 
cinstea anirersir-.i partidului, 
toate piesele de calitate supe
rioară. Și scrisoarea torarițu- 
lui Dumitru Sandu continuă—

Iată acum ți o scrisoare de 
pe meleagurile înfloritoarei 
Moldove. E de la constructorul 
Traian Filote de la Întreprin
derea 2 construcții din Bacău. 
Despre titlul nu avem ce scrie. 
E același ca al tuturor scriso
rilor : ..Angajamentul a fost 
indeplinit“.

El scrie tn cuvinte simple 
despre munca echipelor de 
constructori conduse de Cons
tantin Releu și Aurel Bactu 
care lucrează la construcția 
noilor blocuri ce vor schimba 
înfățișarea Bacăului. Con
structorii au reușit să realize
ze numai lucrări de calitate, 
să dea noilor construcții un 
aspect plăcut, iar noii locatari 
să-se bucure de tot confortul. 
Magazinul cu autodeservire a 
fost terminat cu mult înainte 
de cit prevedea angajamentul 
constructorilor.

De la Depoul C.F.R. Brașov 
am primit o scrisoare scurtă, 
foarte scurtă. E a mecanicului 
de locomotivă Tudor Bondea. 
lat-o:

,,La Depoul C.F.R. Brașov 
s-au realizat economii de pes
te 2.900 de tone combustibil 
convențional. Această cantita
te e suficientă pentru remor- 
carea a 170 trenuri pe distanța 
Brașov-Constanța. Închinăm 
realizările noastre aniversării 
partidului".

Și scrisori asemănătoare mai 
sînt multe. Printre ele și a 
Georgetei Andronic — elevă 
din Onești, a muncitorului E. 
Costescu din Mediaș, a studen
tului Al. Borșan din București 
și multe altele. Toate aceste 
scrisori raportează partidului 
că tinerii din Craiova sau Bra
șov, din Baia Mare sau Timi
șoara, din Constanța sau Bîr- 
lad, de pretutindeni din pa
tria noastră și-au îndeplinit 
angajamentele luate în cinstea 
aniversării partidului, că a- 
ceștia vor continua să mun
cească cu același entuziasm 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor, pentru îndeplini
rea sarcinilor trasate de par
tid.

Deschiderea expoziției 
industriale austriece

în Capitală s-a deschis vi- 
neri dimineață expoziția in
dustrială austriacă, organizată 
de Camera Federală de Co
merț a Austriei.

La festivitatea inaugurării 
au luat parte membri ai con
ducerii ministerului Comer
țului. Camerei de Comerț a 
R. P. Romîne, ai unor minis
tere economice, funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, directori ai 
întreprinderilor de stat pen
tru comerțul exterior, ziariști.

★
Camera Federală de Comerț 

a Austrie: a ofer-.: vineri sea
ra, ta saioeaele Casei Cen
trale a Armatei, o recepție eu 
prilejul deschiderii la Bucu
rești a expoziției industriale 
austriece.

Au luat parte Gcgu Radu
lescu. ministrul Comerțului, 
Constantin Tuzu, ministrul

Metalurgiei și Construcțiilor 
de Mașini, Dionisie Ionescu, 
șeful Ceremonialului de Stat, 
Mihai Ciobanu, președintele 
Camerei de Comerț a R.P. 
Romine, membri ai conduce
rii unor ministere economice, 
conducători ai instituțiilor 
centrale, directori ai între
prinderilor de stat pentru co
merțul exterior, ziariști.

Au,participat ministrul Au
striei la 'București, dr. Franz 
Herbatschek și membri ai le
gației Austriei, precum și de
legația Camerei Federale de 
Comerț a Austriei, în frunte 
cu consulul general dr. Franz 
Haslir.ger ți reprezentanții 
firmelor austriece care și-au 
prezentat produsele in cadrul 
expoziție-..

Recepția s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

înfîlniri ei recită poez 
cîntece re

Ceea ce este mai impresionant 
este faptul că in fiecare zi ne 
sosesc vizitatori din satele regiu
nii. Ei vin cu trenul sau cu mași
nile și rămin aici cite o zi întrea
gă. Cu greu ii putem ccnv nge să 
lase tecul și altor vizitatori, cu 
greu se hotărăsc 
sălile muzeului.

Peste drum de 
Casa ce cultură a 
oraș. Am auzit î 
glasurile celor car 
teceie care vor fi 
cadru! unui mare J 
pregătit pentru 
partidului. In fieca 
de cu'-iu-ă se repeta ceva, se fă
ceau pregărui : certul de teeing 
de pidură. de totogra* . echipa 
de dansiri și cele labe cerori.

Lucnri deosebit de interesante 
am afet la Casa pionierUor. Chiar 
te seara aceea, paonieni prezentau 
un mare spectacol «ncrunat an*ver- 
sării part'Ă.ka. Au -rea* pe scenă 
nu ma. pufa de 320 de cop-- 
Numai "n artsamb'jl ce băiet erau 
120. Pregătirile pentru acest spec
tacol, ca-e s-a bucu-at oe un 
succes deosebit, au început cu 
trei I uni in urmă. Totul a fost pre- 
gătif cu o grijă deosebită, sute de 
pionieri — mult mai mulji decif 
cei care au apărut pe scenă — 
au muncit cu dragoste pentru a- 
cesf spectacol. Cîteva amănunte 
sînt deosebit de semnificative : 
cercul de croitorie și broderie a 
confecționat toate costumele, iar 
cercul de timplărie a confecționat 
12 pupitre pentru orchestră; în 
total, economii de 13.200 tei.

Am vizitat apoi toate cercurie 
dm cadrul Casei ptententer. 
Ne-am notat real.zăr ’e hecăru a. 
lată, cercul de fote-ama*eri pre
gătește un albim de fotografii 
despre realizările din anii regi
mului der-oc-e‘-pco^ *r, sub con
ducerea partrdufui. fa regiunea

■ «nare

să părăsească

Formația de dansuri a schelei Boldești prezentînd o suită de dansuri populare.
Foto: N. STELORIAN

exc
loc numeroase 
la Muzeul de

•momentele i*Ttportante 
-tidului. Ei au făcut 

și un mare atlas 
ie lupta de eliberare 

tor Africii. Atlasul are 
li- Una d■-'**e cele mai 

realizări ale Casei 
este akxvnul șta'etă.

Informații
Cu prilejul celei de-a 40-a 

aniversări a Partidului Comu
nist din Cehoslovacia și celei 
de-a 16-a aniversări a elibe
rări'. Cehoslovaciei de către 
armata sovietică, la amba
sada R. S. Cehoslovace a a- 
vut loc finer: o conferință de 
presă. Ambasadorul Jaroslav 
Sykora a vorbit despre succe
sele obținute de poporul Ceho
slovac sub conducerea Parti
dului Comun st din Ceho
slovacia in cei 16 an. care au 
trecut de la eliberarea patriei 
sale.

*
După o vizită la Iași și Cluj, 

membrii delegației de cadre 
din învățămint din R. D. Ge:- 
mană, în frunte cu dr. Wil
helm Girnus, secretar de stat 
pentru învățământul Superior 
și Profesional, s-au înapoiat 
în Capitală. Vineri, oaspeții au 
vizitat Institutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu" și Spitalul 
Fundeni.

Seara, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R. D. Ger

mane la București, Henry 
Bringmann, a oferit o recep
ție cu prilejul vizitei în țara 
noastră a delegației de cadre 
din învățămint din R. D. Ger
mană. La recepție au luat 
parte reprezentanți ai condu
cerii Ministerului învățămin- 
tului și Culturii, funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și Ministerul 
învățământului și Culturii, 
cadre didactice din învățămîn- 
tul superior.

Sosirea în Capitală 
a ministrului Elveției 

ia București
Joi, 4 mai, a sosit în Capi

tală dl. Emil Bisang, trimisul 
extraordinar și ministrul 
plenipotențiar al Elveției la 
București.

La sosire, dl. Emil Bisang a 
fost salutat de Nicu Șerban, 
director ad-interim al Protoco
lului Ministerului Afacerilor 
Externe.

Istorie a Part.dj.i, 
a J TOSt ViZJT3”e SI 
Ț:cle*i>—Bîheni. 
Complexul de 
lemnului pn Tc. 
colectivă Cototen* 
pionierii au fost 
ganizat, cu par 
cercurilor, o ex: 
„Grija partiduim 
S-au C'gamza: oouă -rr mri a e 
pionierilor cu un ad.v st de partid 
și cu un muncitor fioograt. Cercul 
ce turism a făcui o hartă pe care 
sint cuprinse toate local.-.ăi.ie 
unde au avut foc greve ți mișcări 

«."TiC toreș4. în anii regimului bur- 
chezo-r'-oșieresc, ioaie localitățile 
lega*e ce 
cm !upta
ce asemenea 
care zugrăt 
a popoare 
40 oe hări 
interesante 
pion ten for
Acest a.’bian că'ătorețre pe la toa
te casele p on.er.ior dm regime. 
Pionierii din fiecare raion vor seri 
acoto despre 
importante pe 
zat in c.nstea 
lui. Itinerariul 
este acesta : 
Tumu-Severin,
Corabia. In ziua de 8 mai el se 
va întoarce la Craiova, avînd cu
prinse în filele sale tot ce au făcut 
și au creat mai frumos în aceste 
zile pionierii din regiune în cins
tea partidului.

Date interesante am cules și la 
Școala populară de arfă. Și aici 
se lucrează de dimineața pînă 
seara tirzîu. Școala pregăiește 
două concerte mari la care îți 
vor da concursul elevi, absolvenți 
și profesori. Una dintre lucrările 
originale din concert este a com
pozitorului profesor Oviciu Gheor
ghiu, intitulată : „Requiem închi
nat eroilor comuniști căzuți în 
luptă*. Clasa de teatru pregătește 
un poem dramatic muzical. A 
fost pregătită de asemenea o ex
poziție cu lucrări de arfă plastică. 
L-am găsit înfr-una din clase lu- 
crînd pe tînărul muncitor Sfeta- 
nopolis Vasilis de la Uzinele 
„Electropufere", elev al acestei 
școli.

— Chiar și cînd lucrez în 
schimbul de după amiază, ne-a 
spus el, vin apoi aici și lucrez 
pină seara tirziu. Lucrarea mea, 
intitulată „Asaltul prefecturii", este 
gata. Tot timpul am însă impresia 
că mai am încă de lucrat la ea, 
că ea ar putea fi mai bună, că 
aș putea exprima și mai convin
gător dîrzenia muncitorilor con
duși de partid care s-au ridicat 
la luptă pentru cucerirea puterii 
politice.

Seara tîrziu, pe la ora zece, 
le-am găsit lucrînd într-un atelier 
pe trei colectiviste, eleve ale șco
lii : Băran Maria, Stăncilă Ana și 
Grigore Maria. Ele pregătesc 
pentru aniversarea partidului o 
operă de artă de o valoare deo
sebită, la care lucrează de aproa
pe două luni de zile. Este vorba 
de un minunat tablou cu motive 
oltenești, care are în centru de
senat din fire colorate, cu o ului
toare migală și măiestrie, un pei
saj petrolifer. Cele trei fete lu
crează la acest covor cîte 12 ore 
pe zi — cu o însuflețire și o stăruin
ță impresionante — pentru ca el 
să poată fi gata pentru expoziție 
pînă în ziua de 8 mai. Faptul ne-a 
impresionat atît de mult îneît nu 
le-am mai întrebat nimic altceva 
pe cele trei tinere artiste. Ele

iasă

acț-ixi ’« cele mai 
care le-au organi- 
aniversării partidu- 

albumului ștafetă 
Craiova, Tîrgu-Jiu, 
Calafat, Caracal,

nici n-ar fi putut să ne spună mai 
mult decît puseseră, cu suflet ți 
cu talent, in peisajul acela minu
nat, care simboliza viata nouă pe 
care o trăiește acest col) de țară 
m anii noșlri.

Ultima vizită am făcut-o la Uzi
nele „Electropotere". Am mers la 
secția transformatori. Aici am gă
sit foarte puțini oameni amatori 
să stea de vorbă eu noi. Toată lu
mea muncea. Se muncea cu se
riozitate, cu foarte multă preocu
pare ți grijă. Cîteva cuvin
te am putut „rupe" totuși de la 
Ftorea CNrcan, responsabilul unei 
brigăzi de tineret.

— in ultima lună, ne-a spus el 
grăbit, nu am avut nici un rebut 
în brigadă. Acum insă sînt cam 
necăiit. Am o încurcătură cu niște 
șuruburi primite de la magazie, 
care nu sînt tocmai corespunză
toare. Mi-e frică să nu pățesc toc
mai acum rușinea, să-mi
vreun rebut; Dar nu mă las nici 
mort. Măcar să știu că rămîn aici 
pină rniine dimineață și tot nu 
mă las p'nă nu pun totul la punct. 
Știți ce-ar însemna acum un re
but pentru noi ? Că ne-ar lua-o 
toate celelalte brigăzi înainte. Or 
ața ceva nu trebuie să se întîmple 
nici în ruptul capului.

Chircan a plecat grăbit să re
zolve problema cu șuruburile. Am 
reușit apoi să reținem pentru cî
teva minute o fată care trecea 
vioaie și preocupată de la o ma
șină la alta. Era controloarea de 
calitate.

— Arată-ne și nouă raportul 
dumitale.

— N-are rost, ne-a răspuns ea 
misterioasă. N-aveți ce vedea în 
el.

— Cum adică î?
— In ultimele două zile la cele 

șapte brigăzi de tineret nu a 
existat absolut nici o defecțiune.

— Totuși, poate în celelalte 
zile ?...

— Nu, nici atunci nu a fost 
nimic. Toate brigăzile lucrează 
extraordinar de bine. Rapoartele 
noastre despre calitate sînt albe 
la rubricile cu defecțiuni. Băieții 
sint în întrecere, într-o întrecere 
grozavă între ei, și e firesc să se 
întîmple așa.

...Acestea sînt faptele pe care 
le-am recapitulat seara, răsfoin- 
du-ne carnetele de notițe.

★
a luat sfîrșit călătoria noas-

le-am

Aici
tră prin jară. Am parcurs 2.500 de 
kilometri, am trecut prin opt re
giuni ale Jării, am sfat de vorbă 
cu sute de oameni, am fost prin 
zeci de întreprinderi ți am rămas 
adînc impresionați de atmosfera 
deosebit de însufletifoare care 
există în {ară, de avîntul -întrecerii 
socialiste ce se desfășoară la che
marea partidului, sub semnul ca
lității, de dragostea și emoția cu- 
care mii și mii de tineri și pio
nieri organizează cele mai diverse 
aefiuni închinate aniversării par
tidului, prin care cunosc mai 
adînc, mai profund politica înfe- 
leaptă a partidului, lupta lui glo
rioasă pentru fericirea poporului.

Am văzut în aceste zile cum 
întîmpină țara, poporul nostru 
muncitor una dintre sărbătorile 
sale cele mai dragi, glorioasa 
aniversare a partidului, ce adîncă 
dragoste și recunoștință poartă el 
conducătorului său încercat pe 
drumul luminos al socialismului ți 
comunismului.

„Cursa Pâcsa"
VARȘOVIA 5 (Agerpres). — 

Cea de-a 4-a etapă a marii 
competiții cicliste „Cursa Pă
cii’’ Varșovia — Berlin-Praga 
a cuprins două semietape : 
prima s-a desfășurat în cursul 
dimineții contracronometrului 
pe echipe pe o distanță de 42 
km între orașele Swiecie și 
Bydgoscz. Cel mai bun timp 
a fost realizat de echipa 
U.R.S.S. care a parcurs tra
seul în lh 03’ 34’’.

După cîteva ore de odihnă, 
cicliștii au luat startul în cea 
de-a doua semietapă Bydgoscz 
-Poznan (125 km). Cu 30 km 
înainte de sosire șase cicliști 
au reușit să evadeze din plu
ton. Pe stadionul din orașul 
Poznan primul a sosit alergă
torul sovietic Aleksei Petrov 
urmat în ordine de Hoehne, 
Melehov, Weissleder, Lullau și 
Denson. La aproximativ un 
minut a sosit grosul plutonu
lui al cărui sprint a fost 'cîș- 
tigat de concurentul romîn 
Ion Cosma.

în clasamentul general indi
vidual continuă să conducă 
Melehov

Pe echipe, în frunte a trecut 
reprezentativa U.R.S.S. urma
tă de R. P. Polonă, Suedia, 
R. D. Germană, R. S. Ceho
slovacă, Olanda, R. P. Romină, 
Franța. R.P. Bulgaria etc.

Astăzi se desfășoară etapa 
a 5-a, Miedzychod-Szczecin 
(155 km).

Baschet
In campionatele europene 

masculine de baschet, vineri 
seara echipa R.P. Romine a 
obținut un nou succes intrecînd 
puternica selecționată a R. S. 
Cehoslovace cu scorul de 
55—52 (31—30). Neînvinsă de la 
începutul campionatelor, selec
ționata romină se află pe pri
mul loc în cea de-a doua grupă 
a semifinalelor.

★
In semifinalele campiona

tului european de baschet 
s-au înregistrat joi seara ur
mătoarele rezultate : grupa I: 
Iugoslavia—R. P. Ungară 72—-.

66 (37—26) ; Belgia-R. P. Po, 
lonă 66—62 (35—27) ; grupa a 
II-a : R. P. Bulgaria—R. S. 
Cehoslovacă 62—60 (35-31); 
Franța—Izrael 64—41 (25—14).

Handbal
După turneul de la Saraje

vo. echipa selecționată de 
handbal în 7 (tineret) a ora
șului București a susținut joi 
un meci amical cu reprezen
tativa orașului Mostar, pe 
care a învins-o cu scorul de 
23—17 (15—10). Intîlnirea a
fost urmărită de peste 3.000 
spectatori.

CieBsm
Duminică dimineața de la 

ora 9 pe șoseaua București— 
Buftea—Ploiești se vor desfă
șura întrecerile din cadrul 
competiției cicliste dotată cu 
„Cupa Dinamo”. Competiția 
cuprinde 7 probe de semifond 
și fond rezervate tinerilor ru
tieri posesori de bicicleta 
semi-curse și curse.

(Agerpres)

C. E. C.
Casa de Economii 
și Consemnațiuni 

face cunoscut că la trage
rea la sorți a obligațiunilor 
C.E.C. din 30 iunie a.c., în 
afara cîștigurilor în bani 
se vor acorda în plus cîști- 
guri în obiecte : motocicle
te, scutere, mobilă, televi
zoare, frigidere, combine 
muzicale, etc., precum și 

excursii în străinătate.
Depunătorii care posedă o- 
bligațiuni C.E.C. și cei care 
și le vor mai procura, vor 
participa atît la tragerile 
lunare obișnuite la care se 
acordă cîștiguri între 75.000 
lei și 800 lei, cît și Ia tra
gerea din 30 iunie a.c. cu 
cîștiguri în bani, în obiecte 
și excursii în străinătate, 
în primele zece zile ale 
fiecărei luni obligațiunile 
C.E.C. se vînd fără diferen

ță de preț.

Semnarea acordului 
comercial și de plăți, a 
acordului de colaborare 

telmico-științifică 
și a acordului cultural 

intre R. P. Romînă 
și Brazilia

La Consiliul de Miniștri a 
avut loc, vineri dimineața, 
semnarea acordului comercial, 
de plăți și cooperare eco
nomică, acordului de colabo
rare tehnico-științifică și a 
acordului cultural între RIPi 
Romînă și Brazilia. .

Documentele au fost sem
nate din partea romînă de 
Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P, Romîne, iar 
din partea braziliană de am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar cu misiune spe
cială Joao Dantas, reprezen
tant personal al președintelui 
Braziliei.

Au fost de față Gh. Gaston 
Marin, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, 
Comeliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe, Gogu Ră
dulescu, ministrul Comerțu
lui, Die Murgulescu, ministrul 
Învățămîntului și Culturii, 
Alexandru Lăzăreanu, adjunct 
al ministrului Afacerilor 
Externe. Ana Țoma, adjunct 
al ministrului Comerțului, 
Dionisie Ionescu, șeful Cere
monialului de Stat, și alte 
persoane oficiale.

Erau prezenți membrii mi
siunii diplomatice și econo
mice a Braziliei.

Luînd euvîntul, tov. Alexan
dru Bîrlădeanu și-a exprimat 
satisfacția pentru încheierea 
cu succes a tratativelor ară- 
tînd că acordurile încheiate 
creează o bază trainică pentru 
dezvoltarea continuă a relații
lor de colaborare dintre R.P. 
Romînă și Brazilia pentru care 
există cele mai favorabile per
spective.

Vizita delegației braziliene în 
R.P. Romînă, a spus vorbito
rul, și rezultatele obținute cu 
acest prilej dovedesc încă o 
dată adevărul fundamental al 
zilelor noastre că diferențele 
în orînduirea socială sau de 
stat nu pot să constituie o 
piedică în calea unor relații 
de cooperare pașnică între po
poare atunci cînd ambele părți 
pornesc de pe baza respec
tării intereselor reciproce ca 
și a intereselor generale ale 
păcii și colaborării internațio
nale.

Ambasadorul Joao Dantas, 
după ce a relevat progresul pe 
care încheierea acordurilor îl 
reprezintă în dezvoltarea rela
țiilor de colaborare dintre 
Brazilia și R.P. Romînă, a sub
liniat contribuția pe care aces
te acorduri o reprezintă pen
tru cauza păcii și înțelegerii 
internaționale. „Voi romînii și 
noi brazilienii cu atîtea legă
turi comune, a spus ambasado
rul Dantas, începînd cu origi
na noastră latină, sîntem toto
dată devotați unei cauze co
mune, cauza păcii. In numele 
ei ne-ați primit cu toată 
căldura ospitalității dv ; în 
numele ei am semriat actele 
diplomatice de prietenie și 
colaborare reciprocă".

In încheiere ambasadorul 
Dantas a transmis cele mai 
bune urări ale președintelui 
Quadros pentru poporul ro
mîn.

diplomatică și 
a Braziliei a fost 
de ambasadorul

Misiunea diplomatică 
și economică a Braziliei 

a părăsit Capitala
Vineri dimineața a părăsit 

Capitala misiunea diplomati
că și economică a Braziliei; 
care a dus tratative cu privire 
la relațiile diplomatice, eco
nomice și culturale dintie R. 
P. Romînă șj Brazilia și a în
cheiat acorduri economice și 
culturale între R. P. Romînă 
și Brazilia.

Misiunea 
economică 
condusă
extraordinar ,și plenipotențiar 
cu misiune specială, Joao 
Dantas, reprezentant personal 
al președintelui Braziliei.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, membrii misiunii au 
fost salutați de Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gh. 
Gaston Marin, președintele 
Comitetului de Stat al Plani
ficării, Corrieliu Mănescu,- 
ministrul Afacerilor Externe, 
Gogu Radulescu, ministrul 
Comerțului, Al. Lăzăreanu, 
adjunct al ministrului Aface
rilor Externe, Ana Toma, ad
junct al ministrului Comerțu
lui, Dionisie Ionescu, șeful 
Ceremonialului de Stat, func
ționari superiori din unele 
ministere, oameni de cultură,- 
ziariști.

(Agerpres)



Declarația lui SufanuvongȘedința Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru transporturi 

VARȘOVIA 5 (Agerpres). — 
între 21 și 26 aprilie 1961 a 
avut loe la Cracovia ședința a 
Vl-a a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru transporturi.

La ședință au participat 
delegați ai R. P. Albania, R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovace, 
R. D. Germane, R. P. Polone, 
R. P. Romîne, R. P. Ungare, 
și U.R.S.S., iar ca observatori 
reprezentanți ai R.P.D. Co
reene, R. P. Chineze și R. P. 
Mongole.

A fost examinată 
marea privind sarcinile 
siei în legătură cu hotărîrile 
sesiunii a XlV-a C.A.E.R. și 
ale Consfătuirii reprezentan
ților țărilor în CA.E.R. și s-au 
stabilit măsurile pentru înde-

infor- 
comi-

Festivalul international
CANNES. La cea de-a 14-a 

ediție a tradiționalului Festi
val Internațional al filmului 
de 1* Cannes an fost progra
mate 30 de filme artistice, 
precum și un număr egal de 
filme documentare.

Cinematografia 
va fi reprezentată 
de filmul artistic

romîneaseă 
Ia Festival 
.JMrclee".

LONDRA 5 (Agerpres). — 
Facînd bilanțul recentelor 
evenimente din Algeria, săp
tămânalul ..TRIBUNE" subli
niară o dată mai mult eă RE
BELII AU FOST ÎNCURA
JAȚI DIRECT DE CĂTRE A- 
GENȚIA CENTRALA DE IN
VESTIGAȚII A S.U.A. ȘI PE 
ADMINISTRAȚIA KENNE
DY.

încet, dar sigur, începe însă 
să iasă la lumină adevărul 
față de care pălesc orice ro
mane de spionaj.

PRIMUL FACTOR: Agen
ția centrală de investigații a 
declarat într-adevăr genera
lului Challe că rebeliunea din 
Algeria va fi folositoare. In 
virtutea unei logici ciudate a- 
gențîa considera că ea va fi 
avantajoasă pentru N.A.T.O., 
întrucît de Gaulle a început 
să manifeste răceală față de 
această organizație, iar Challe 
a fost Ia un moment dat co
mandant al forțelor armate 
ale N.A.T.O. în zona centrală 
a Europei.

AL DOILEA FACTOR : pre
ședintele Kennedy cunoștea 
caracterul general al planuri
lor Agenției centrale de In
vestigații.

AL TREILEA FACTOR: 
generalul Challe a dezorgani
zat planurile guvernului fran
cez și relațiile franco-ameri- 
cane au devenit mai rele ca 
oricînd.

AL PATRULEA FACTOR: 
această hotărîre a Agenției 
centrale de investigații nu a 
fost luată cîtuși de puțin de 
mici funcționari. Kirkpatrick, 
care în cadrul agenției este 
subordonat numai lui Allen 
Dulles, s-a dus la Paris pen
tru a se pune la curent cu 
evenimentele, iar la 16 apri
lie a plecat la Casablanca pe 
calea aerului pentru a con
templa focurile de artificii din 
apropiere.

Din R. S. Cehoslovacă

Un centru al industriei
alimentare

In sudul Moraviei, așezat 
într-o regiune deosebit de 
fertilă, se află orașul 

Znojțno, unul dintre cele mai 
vechi orașe ele Cehoslovaciei.

Renumit prin vechile și valo
roasele sole monumente istorice, 
orașul a devenit cunoscut in ul
tima vreme și prin faptul că este 
unul dintre prinaipaleie centre 
ale industriei alimentare din R.S. 
Cehoslovacă.

Cea mai mare întreprinderede 
produse alimentare a orașului 
poartă numele de Znojmia. Ea 
este utilată cu instalațiile cele 
mai moderne și procesele de 
producție sînt în cea mai mare 

Cea de a 9-a ba
terie de cocs a 
noilor turnătorii 
„Klement Gottwald" 
din Kuncice, lingă 
Ostrava, (R.S. Ce
hoslovacă) a intrat 

In funcțiune.

plinirea lor, precizîndu-se 
programul pentru coordonarea 
planurilor de dezvoltare a 
transporturilor în perspectiva 
generală.

Au fost examinate, de ase
menea .rezultatele activității 
Comisiei și s-a aprobat rapor
tul despre activitatea ei pe 
anul 1960.

Au fost aprobate recoman
dările elaborate la consfătui
rile specialiștilor în domeniul 
transporturilor aeriene și pe 
apă, precum și în legătură cu 
ambalajele 
perisabile.

Lucrările 
fășurat în 
înțelegerii reciproce și colabo
rării frățești.

pentru mărfurile

Comisiei s-au des- 
spiritul prieteniei,

al filmului de Is Cannes
înainte de deschiderea Fes

tivalului a fost ales juriul 
care anul acesta este prezidat 
de scriitorul francez Jean 
Gione.

Tot în aceste zile, Ia Can
nes are loc și festivalul fil
melor pentru televiziune.

S. U. A: au sprijinit
pe rebelii algerieni

Totuși, rebeliunea a început 
cu două zile înainte de termen 
și s-a soldat cu un eșec de
plin, dar nu fără ca generalul 
Challe să fi adresat președin
telui Kennedy un mesaj cerînd 
ajutor militar și financiar ca
re. potrivit afirmațiilor unor 
reprezentanți ai Agenției cen
trale de investigații, urma să-i 
fie acordat.

Acest fapt l-a pus pe Ken
nedy într-o situație penibilă, 
întrucît el își dădea perfect de 
bine seama că în scurt timp

Situați în Algeria
s-a agravat

PARIS 5 (Agerpres). — Din 
știrile apărute în presa pari
ziană reiese că în ultimele 
zile situația din Algeria s-a a- 
gravat mult. După cum recu
nosc observatorii și ziariștii 
care se află în Alger, în acest 
oraș domnește o mare încor
dare.

Incepînd din seara zilei de 
3 mai, anunță corespondentul 
special din Alger al ziarului 
,,PARIS-JOUR“, orașul este în 
întregime izolat, importante 
formații ale trupelor franceze 
au împresurat orașul Alger 
ocupînd toate intersecțiile și 
arterele principale și de im
portanță strategică. Pe străzi
le și în piețele orașului patru
lează neîncetat detașamente 
militare întărite, locuitorii și 
automobilele sînt perchezițio
nate în mod amănunțit. Nume
roase ieșiri din oraș sînt bari
cadate de către trupele fran
ceze.

Activitatea ultracolonialiști- 
lor nu a slăbit în urma înfrîn- 
gerii suferite de rebeli și a 
perchezițiilor în masă care, 
din ordinul autorităților loca
le, mai continuă și acum.

parte mecanizate. Fabrica Znoj- 
mia produce anual circa 1000 
de tone de pastă de tomate, 
precum și conserve de diferite 
legume, foarte apreciate atît în 
țară cît și peste hotare, 16 cate
gorii de conserve pe bază de 
carne etc. Pentru diferitele pre
parate se folosesc zilnic 22.000 
de ouă.

Cel de-al treilea plan cincinal 
al R. S. Cehoslovace prevede o 
creștere cu 22-23 la sută a Pr0" 
ducției de mărfuri alimentare. In 
îndeplinirea prevederilor acestui 
plan, întreprinderea Znojmia va 
avea un rol deosebit de impor
tant

HANOI 5 (Agerpres). — Prinful 
Sufanuvong a declarat în numele 
Comitetului Central al Partidului 
Neo Lao Haksat că sprijină în în
tregime propunerile primului mi
nistru Suvanna Fumma cu privire 
la convocarea la 5 mai la Nomon 
a unei conferințe tripartite și a 
precizat că este gafa să trimită 
la această conferință reprezen
tanți plenipotențiari.

In declarația transmisă de pos
tul de radio „Vocea Patet Lao" 
se spune că poziția invariabilă a 
Partidului Neo Lao Haksat constă 
in a lupta cu hotărire pentru un 
Laos pașnic, neutru, independent. 
De aceea, a spus Sufanuvong, socot 
că problema Laosului trebuie să 
fie soluționată în primul rînd de 
poporul laoțian însuși și că în a- 
cest scop trebuie să fie convo
cată o conferință a părților inte
resate. Formarea unui guvern de 
coaliție și 
conferința 
principala 
tripartite.

Sufanuvong a chemat toate țările 
interesate în soluționarea proble
melor Laosului să contribuie la 
convocarea conferinței de la Ge
neva la data fixată.

numirea delegației la 
de la Geneva — iată 

sarcină a conferinței

toată lumea va afla despre 
participarea agenției la puci. 
La Casa Albă a fost convocată 
de urgență o consfătuire, iar 
apoi Kennedy a adresat lui de 
Gaulle un mesaj prin care îi 
oferea ajutor și declara că 
trupele N.A.T.O. pot fi folosi
te pentru a sprijini lupta îm
potriva rebelilor.

Allen Dulles va trebui să 
răspundă nu numai pentru 
eșecul din Cuba, ci pentru ceva 
mult mai serios.

și mai mult
în seara zilei de 3 mai, în 

rîndurile populației europene 
din Alger a fost difuzat un 
nou manifest lansat de o or
ganizație armată secretă a 
ultracolonialiștilor, care cu
prinde, printre altele, urmă
toarele instrucțiuni — „Pentru 
organizarea rezistenței gene
rale : grevă generală pe în
treg teritoriul. Nu preăați ar
mele. Regrupați-vi în detașa
mente mici. Ucideți pe toți cei 
care vin să vă aresteze. Incen- 
diați clădirile administra- 
tive...".

Procesul criminalului
Eichmann

IERUSALIM 5 (Agerpres). 
— în cursul ședinței din 4 
mai a procesului criminalului 
de război nazist Eichmann a 
fost prezentat un document 
deosebit de important care 
dovedește rolul jucat de 
Eichmann în exterminarea a 
milioane de oameni. Acest 
document cuprinde contra
propunerile făcute de Eich
mann care agravau măsurile 
propuse de Alfred Rosenberg, 
ministrul hitlerist pentru te
ritoriile cotropite din Est, 
privind exterminarea evrei
lor.

Ca și ședința din 5 mai, 
ultimele zile ale procesului 
Eichmann nu au adus nici un 
element nou de natură să in
dice vre-o schimbare în des
fășurarea procesului. Deși u- 
neori — în majoritatea cazu
rilor fără ajutorul tribuna
lului — ies Ia iveală numele 
unor criminali de război care 
se află în libertate și dețin 
funcții oficiale, procesul Eich
mann continuă să fie limitat 
la judecarea numai a lui 
Eichmann. Numele unor cri
minali de război de mare an
vergură, care hotărăsc astăzi 
viața politică și economică a 
Germaniei occidentale nu sînt 
pomenite.

HANOI 5 (Agerpres). — A- 
genția Vietnameză de Infor
mații transmite : Răspunzînd 
invitației copreședinților Con
ferinței de la Geneva din 
1954, guvernul Republicii De
mocrate Vietnam a numit f-

Reprezentanții
refuză să consimtă la stabilirea 
unui loc definitiv pentru tratative

grupului rebel

VIENTIANE 5 (Agerpres). — 
între comandamentul trupelor 
guvernului legal și forțelor ar
mate Neo Lao Kaksat și cel 
al rebelilor a fost stabilit — 
după cum relatează agenția 
United Press International - 
primul contact. Guvernul le
gal propusese ca tratativele să 
aibă loc la Namon, dar ulte
rior reprezentanții săi au ac
ceptat să se întîlnească cu cei 
ai grupului rebelilor la Hin- 
Hop (64 km sud de Van-Vieng) 
pentru ca în cadrul unei între
vederi preliminare să se sta
bilească locul unde să se des
fășoare tratativele între părțile 
beligerante în Laos pentru a- 
plicarea încetării focului.

Potrivit informațiilor trans
mise de agențiile de presă oc
cidentale, reprezentanții gru
pului rebel au refuzat să con
simtă la stabilirea unui loc de
finitiv, pentru desfășurarea 
tratativelor. Corespondentul

„Protezele"..,
Desen de V. VAS1LIU

Bundeswehrul vest-german 
va fi dotat cu noile rachete 
americane de tip „Pershing". 
După cum relatează presa, 
in scurt timp guvernul vest- 
german va plasa comenzi 
in Statele Unite pentru livra
rea de asemenea rachete Bun- 
deswehrulul.

Rachetele „Pershingu vor în
locui rachetele de tip „Mace" 
prevăzut inițial pentru Bun- 
deswehr și considerate în pre
zent învechite. Pentru procu
rarea rachetelor „Pershing" a 
fost alocată Bundeswehrului 
suma de 480 milioane mărci.

MOSCOVA 5 (Agerpres). - 
în numărul său din 4 mai zia
rul „Izvestia" publică sub 
semnătura profesorului V. 
Krasovski, doctor in științe fi- 
zico-matematice, un amplu ar
ticol intitulat „Astronautica ?i 
civilizațiile extraterestre11. As
tăzi nu mai încape îndoială, 
scrie autorul, că intr-un viitor 
apropiat navele cosmice vor 
brăzda întinderile sistemului 
solar. Vor apare numeroși sa
teliți artificiali mari și mici 
ai Pămîntului și ai Soarelui, 
stațiuni științifice în Lună și 
Marte.

Datele actuale referitoare la 
starea fizico-chimică a pla
netelor sistemului solar, culese 
cu ajutorul mijloacelor teres
tre de observații, scrie prof. 
V. Krasovski, ne sugerează în 
majoritatea cazurilor imposi
bilitatea existenței pe aceste 
planete nu numai a vieții ani
male, ci și a celei vegetale. 
După cit se pare, numai pe 
suprafața planetei Marte este 
posibilă o vegetație primitivă 
de felul lichenilor sau micro
organismelor. Totuși, pînă în 
prezent pe Marte se observă 
fenomene misterioase care ne 
dau temeiuri de a presupune 
că în trecut acolo ar fi trăit 
ființe inteligente. Dar atunci, 
se întreabă autorul articolului, 
care a fost soarta acestor fi
ințe? Să ne imaginăm ce s-ar 
întimpla astăzi pe Pămînt 
dacă am fi amenințați de o 
mare calamitate cosmică de 
natură să suprime atmosfera 
și viața de pe planetă. Există 
deja posibilități tehnice pentru 
a se amenaja vaste labirin
turi subterane impermeabile 
la aer, dotate cu rezerve de 
aer comprimat și de apă, cu 
surse de energie nucleară și 
termonucleară, arată V. Kra
sovski. In aceste adăposturi 
subterane poate fi menținută 
o climă artificială favorabilă, 
aci vor putea fi cultivate plan
tele necesare alimentației și 
regenerării oxigenului. Nu în
cape îndoială că astfel, ar fi 
procedat și marțienii (firește, 
dacă ar fi existat) atunci tind

14legația la Conferința celor 
țări, care urmează să înceapă 
la 12 mai la Geneva. Delegația 
va fi condusă de Ung Van 
Khiem, ministrul Afacerilor 
Externe al R.D. Vietnam.

din Hin-Hop al agenției United 
Press International a anunțat 
că delegația grupului rebel 
„formată din 6 membri în 
frunte cu generalul Sing Bat- 
tanasamay a sosit pe bordul 
unui elicopter pilotat de un 
american, cu numai trei minu
te înainte de amiază, adică de 
ora cînd urma să aibă loc în- 
tîlnirea. In continuarea infor
mației, se arată că „activitatea 
în jurul întîlnirii dintre cele 
două delegații a început cu 
întîrziere și i-a făcut pe ob
servatori să se întrebe dacă 
nu cumva Occidentul a pornit 
pe calea unui nou Panmun- 
jon“. (După cum se știe, în a- 
ceastă localitate s-au dus tra
tativele în vederea armistițiu
lui din Coreea. Din pricina 
atitudinii obstrucționiste și de 
tărăgănare a părții americane- 
sud-coreene, aceste tratative 
au durat foarte multă vreme 
— n.r.).

Astronautica și civilizațiile extraterestre
asupra lor ar fi planat ame
nințarea unei catastrofe.

Noi însă nu sintem amenin
țați de o asemenea catastrofă, 
subliniază autorul. Dar atunci 
pentru ce se străduiește omul 
să pătrundă în spațiul cos
mic? Aceasta se face în pri
mul rînd pentru cunoașterea 
lumii înconjurătoare, a civili
zațiilor cosmice din trecut și 
de astăzi, dacă ele au existat 
și există.

Prof. Krasovski arată în 
continuare că în timp ce o că
lătorie în limitele sistemului 
solar pe bordul unor rachete 
cu motoare cu reacție ar ne
cesita numai cițiva ani, zborul 
spre cel mai apropiat sistem 
stelar cu un 
asemenea vehi
cul ar dura cit 
viața cîtorva 
generații. Pen
tru a se rezol
va această pro
blemă este ne
cesar să se realizeze viteze ma
xime de zbor al cosmonavelor. 
Este deja în curs de elaborare 
teoria așa-numitei rachete fo- 
tonice care va fi accelerată pe 
seama unei radiații luminoase 
intense pînă la o viteză apro
piată de viteza luminii. Dacă 
nu poate fi încă construită o 
rachetă fotonică, scrie „Izves
tia", nu este prea greu să se 
descrie condițiile ei de zbor. 
Toate acestea s-au făcut de pe 
acum la un nivel științific ri
dicat în literatura de speciali
tate.

Există însă o greutate în
semnată care se ivește în le
gătură cu zborurile la dis
tanțe foarte mari: timpul care 
s-ar scurge între plecarea că
lătorilor spre spațiile astrale și 
înapoierea lor pe Pămînt ar fi 
atît de lung incit această îna
poiere ar pierde orice sens - 
în cursul milioanelor, zecilor și 
sutelor de milioane de ani ci
vilizația care a existat pe pla
neta noastră poate să dispară 
cu desăvîrșire. Autorul arti
colului precizează că din

LĂ SOFIA

Expoziție închinată celei 
de-a 40-a aniversări 

a Partidului Comunist 
din Romînia

SOFIA 5 (Agerpres). — Vi
neri s-a deschis în sala Comi
tetului bulgar, pentru priete
nie și relații culturale cu 
străinătatea Expoziția „A 40-a 
aniversare a Partidului Co
munist din Romînia".

Expoziția a fost deschisă de 
tovarășul Nicola Tacev secre
tar al C.C. al Sindicatelor din 
R.P. Bulgaria, membru al 
Comitetului orășenesc Sofia al 
Partidului Comunist Bulgar.

A luat cuvîntul, de aseme
nea, tovarășul Mihail Roșianu, 
ambasadorul R.P. Romîne în 
R.P. Bulgaria.

Au fost de față Katia Avra
mova, președinta Comitetului 
bulgar pentru prietenie și re
lații culturale cu străinătatea.

----9----

Tratative 
pentru încheierea 

unui acord comercial 
între R. P. Romînă 

și italia
ROMA 5 -.Agerpres). — 

Miercuri 3 mai a.c., la sediul 
Ministerului Afacerilor Exter
ne Italian, Palazzo Farnesina, 
au început tratativele pentru 
încheierea unui acord comer
cial pe termen lung între R. P. 
Romînă și Italia.

Delegația romină este con
dusă de Mihail Petri, adjunct 
al ministrului Comerțului, iar 
delegația italiană de ministrul 
Pier Luigi Alvera.

In ședința de deschidere 
! s-au făcut de ambele părți 

constatări favorabile privind 
creșterea schimburilor de 
mărfuri din ultimul an între 
cele două țări.

Pe baza posibilităților reale 
existente s-a- exprimat dorin
ța ca schimburile comerciale 
dintre R.P.R. și Italia să se 
dezvolte în continuare în folo
sul ambelor țări.

---- •-----

CU PRILEJUL ÎMPLINIRII

A ȘASE ANI DE LA MOARTEA

LUI GEORGE ENESCU

Ceremonie 
comemorativă 

la Paris
PARIS 5 Corespondentul 

Agerpres transmite : Cu prile
jul împlinirii a șase ani de la 
moartea marelui muzician ro- 
min George Enescu, în dimi
neața zilei de 5 mai a avut 
loc la Paris ia cimitirul Pere 
Lachaise, unde se află mor
minte! compozitorului, o cere
monie comemorativă. Au par
ticipat profesorul Andră 
Langevin, reprezentind Aso- ; 
ciația de prietenie ..Franța— 
Rcminia". muzicianul Marcel 
MîhjJorict violonista Yvonne 
Astme. personalttăți din lu
mea culturală franceză, prin
tre care scriitorul Pierre 
Abraham, compozitori și mu
zicieni francezi etc.

Au fost de asemenea de față 
Vasile Vlad, șeful serviciului 
cultural al Legației R. P. Ro
mine Ia Paris și membri ai 
Legației.

In cadrul ceremoniei au 
luat cuvîntul profesorul Andre 
Langevin și profesorul Cio- 
praga, de Ia catedra de limbă 
romină de la Sorbona, care 
au subliniat valoarea profund 
umană a operei Iui Enescu.

punctul de vedere al teoriei 
relativității, verificată prin 
practică, se vor afla în con
dițiile cele mai favorabile nu
mai astronauții fotonici înșiși: 
pe o astronavă care se depla
sează cu o viteză apropiată de 
viteza luminii mersul vremii 
și, prin urmare, imbătrinirea 
organismului se încetinesc 
simțitor, și aceasta cu atît mai 
mult cu cit mai mare este vi
teza. Așadar, poate că unor 
asemenea astronauți le va fi 
sortit să vadă obiectivul călă
toriei lor.

în continuare prof. Krasov
ski scrie: totuși lumina are 
nevoie de aproape 1 miliard 
de ani pentru a parcurge disUn interesant articol al lui V. Krasovski publicat in „Izvestia"
tanța pînă la hotarele spațiu
lui cunoscut nouă și înapoi. 
Pentru a ajunge acolo și a te 
înapoia este absolut nevoie de 
viteze uriașe în condițiile 
cărora timpul pe o rachetă se 
încetinește de 100 milioane 
de ori. In zece ani de viață 
pe bordul unei asemenea ra
chete, pe Pămînt se vor 
scurge 1 miliard de ani. Or, 
aceasta înseamnă că infor
mațiile despre alte lumi, pe 
care le va aduce astronautul, 
vor întîrzia în mod inevitabil, 
cu atît mai mult cu cît dis
tanța parcursă va fi mai mare.

în continuare în articol este 
discutată problema obstacole
lor pe care le va putea în- 
tîlni în drumul său astro
nautul care călătorește pe 
bordul unei rachete fotonice. 
Un loc important printre a- 
ceste obstacole îl ocupă „no
rii" interstelari de gaze ți 
praf. Se arată că dacă racheta

Conferința tripartită 
de la Geneva

GENEVA 5 (Agerpres). — TASS transmite : La ședința din '4 mal 
a Conferinței de la Geneva a celor trei puteri în problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară au luat cuvîntul reprezentanții S.U.A. 
și Marii Britanii. Ei au insistat din nou asupra propunerii lor cu pri
vire la numirea unui administrator unic al Organizației de control.

Răspunzînd reprezentanților 
S.U.A. și Marii Britanii, dele
gatul sovietic a arătat că Or
ganizația de control va putea 
să acționeze în mod eficient 
numai dacă în fruntea ei se 
va afla un consiliu adminis
trativ alcătuit din reprezen
tanții celor trei grupuri de 
țări și dacă toate hotărîrile 
vor fi luate de comun acord 
de către toți membrii acestui 
organ.

Delegatul sovietic a trecut 
apoi la problema moratoriu- 
lui. El a respins afirmația re
prezentantului S.U.A. că pro
punerea delegației sovietice 
cu privire la moratoriu nu ar 
conține nici un compromis. 
Căutînd să împiedice reluarea 
experiențelor cu arma nuclea
ră și făcînd concesii țărilor 
occidentale, Uniunea So
vietică a propus ca puterile 
nucleare să-și asume obligația 
de a declara moratoriul asu
pra exploziilor nucleare care 
deocamdată nu vor fi incluse 
în tratat.

La Cap Canaveral
Un om lansat pe o traiectorie 

balistică
• Zborul a durat 15 minute • Forța 

rachetei americane este de 10 ori mai mică 
decît a rachetelor sovietice

NEW YORK 5 (Agerpres).
— Agenția Associated Press 
relatează că la 5 mai ora 16,34 
(ora Bucureștiului) o rachetă 
„Redstone" avînd la bord un 
om a fost lansată de la Cap 
Canaveral (statul Florida) pe 
o traiectorie balistică.

Administrația națională 
pentru problemele aeronauti
cii și cercetarea spațiului 
cosmic a anunțat că după 15 
minute de la lansare, capsula 
în care se afla pilotul Shepard 
și care se desprinsese de ra
chetă a căzut în Oceanul 
Atlantic la o depărtare de 302 
mile de Cap Canaveral.

După 16 minute de la lan
sare pilotul a fost cules de 
către un elicopter aparținînd 
forțelor aeriene militare și a 
fost transportat pe bordul 
portavionului american -„Lake 
Champlain". Portavionul a 
cules și capsula. Racheta a 
atins înălțimea maximă de 
115 mile și a zburat cu o vite
ză de 5.500 de mile pe oră.

★
PARIS 5 (Agerpres). - In 

legătură cu lansarea în S.U.A. 
a capsulei Mercury, avînd un 
om la bord, agenția France 
Presse transmite următorul 
comentariu:

Statele Unite nu pot spera 
să ajungă din urmă, cu aju
torul proiectului Mercury, fn- 
urzierea pe care o au în în
trecerea spațială.

Impulsul inițial al rachetei 
sovietice care a plasat pe or
bită nava „Vostok" a lui Iuri 
Gagarin era de circa 400 de 
tone. Forța rachetei „Redsto
ne" care expulsează capsula 
Mercury este de 10 ori mai 
mică: 39 de tone.

★
NEW YORK 5 (Agerpres).

— TASS transmite : Lansarea 
efectuată la 5 mai în S.U.A. 
a unei rachete cu un om la 
bord se deosebește principial 
de zborul navei-satelit sovie

se va înfige cu toată viteza 
într-un asemenea nor, ener
gia generată de ciocnire va 
da naștere unor reacții nucle
are extrem de periculoase. 
Autorul subliniază însă cS. și 
acest fenomen poate fi combă
tut, de exemplu, prin folosirea 
diferitelor dispozitive de sigu
ranță, cum ar fi o sursă pu
ternică, care va em'te în spa
țiu o intensă radiație Ionizan
tă ce va comunica o sarcină 
electrică tuturor particulelor 
întîlnite, iar în principiu toa
te, particulele încărcate pot fi 
deviate printr-un cîmp mag

netic creat în 
jurul rachetei, 

în continua
re se sublinia
ză că astrona
va fotonică va 
trebui să aibă 
dimensiuni i- 

mense din cauza necesității de 
a se instala surse extrem de 
puternice de energie. în mod 
vădit, scrie „Izvestia", este 
mai bine să nu vorbim des
pre o navă cosmică, ci folosind 
un limbaj plastic, despre o 
mică planetă a cărei mișcare 
va fi dirijată de om. 

Prof. Krasovski emite pă
rerea că în etapa actuală, cînd 
călătoriile spre lumile înde
părtate nu pot fi încă reali
zate, este rațional să se urmă
rească recepționarea semnale
lor pe care le emit eventualii 
locuitori ai acestor lumi. Oa
menilor le place să constru
iască monumente pentru ca 
generațiile viitoare să păstre
ze amintirea despre faptele 
lor. Probabil și ființele rațio
nale extraterestre, dacă ele 
există, procedează la fel. Dacă 
ele dispun de resurse energe
tice suficiente, ele pot trans
mite cu ajutorul radiotelegra-

în timp ce Uniunea Sovie
tică este alarmată de perspec
tiva reluării experiențelor cu 
arma nucleară și depune toate 
eforturile pentru a împiedica 
aceasta, a spus reprezentantul 
U.R.S.S., Statele Unite și Ma
rea Britanie procedează in
vers. Ele caută să reducă la 
minimum termenul morato- 
riului pentru a scăpa cît mai 
repede de el.

Tocmai în aceasta constă 
deosebirea principială dintre 
poziția Uniunii Sovietice, pe 
de o parte, și poziția State
lor Unite și Marii Britanii} 
pe de altă parte, în problema 
moratoriului. Dar în această 
problemă delegația sovietică 
nu va face nici un compromis. 
Uniunea Sovietică dorește ca 
experiențele cu arma nucleară 
să nu fie reluate sub nici un 
motiv. Uniunea Sovietică do
rește ca tratatul să fie atotcu
prinzător, să interzică pentru 
totdeauna orice experiențe cu 
arma nucleară.

tice „Vostok" cu primul cos
monaut din lume Iuri Gaga
rin. în cursul pregătirii lui 
Shepard în vederea zborului} 
însăși presa americană a re
cunoscut că din punct de ve
dere al complexității tehnice 
și valorii științifice acest zbor 
este cu mult mai prejos de 
zborul lui Iuri Gagarin. Ast
fel, de exemplu, revista „Time" 
sublinia că proiectul american 
de lansare a unui om în Cos
mos urmărește doar să „plase
ze omul pe o traiectorie scur
tă, mult mai puțin impresio
nantă decît zborul complex al 
navei „Vostok" în jurul Pă
mîntului".

Nava sovietică — satelitul 
„Vostok" — s-a plasat pe o or
bită în jurul Pămîntului avînd 
apogeul de 327 km. Cosmonau
tul sovietic a făcut înconjurul 
planetei noastre și abia după 
aceea a aterizat în locul sta
bilit de pe teritoriul U.R.S.S. 
Racheta cu un om la bord, 
lansată la 5 mai în S.U.A., 
seamănă de fapt cu un proiec
til intercontinental care a 
străbătut o distanță limitată, 
de la un punct de pe suprafața 
globului la altul, îndepărtîn- 
du-se cu maximum 115 mile 
de suprafața pămîntului. Cap
sula în care se afla cosmonau
tul american a căzut doar 
la 302 mile de locul lansării. 
Zborul rachetei americane nu 
a durat decît 15 minute, în 
timp ce I. Gagarin s-a aflat în 
zbor pe o orbită în jurul Pă
mîntului timp de 108 minute. 
Deosebirea principială dintre 
actuala lansare a rachetei a- 
mericane și zborul în jurul Pă
mîntului efectuat de nava cos
mică sovietică, avînd un om la 
bord, constă în faptul că, în 
timp ce I. Gagarin s-a aflat 
în stare de imponderabilitate 
în cursul întregii perioade în 
care nava-satelit se afla pe 
orbită, cosmonautul american 
nu s-a aflat de fapt în această 
stare decît doar cîteva minute.

fului imagini în alte lumi ste
lare. Asemenea semnale pot 
fi descifrate, așa cum a fost 
descifrată imaginea feței o- 
puse a Lunii, transmisă de pe 
stațiunea interplanetară sovie
tică. Astfel, în decurs de un 
an pot fi recepționate ima
gini foarte clare, iar în mai 
mulți ani se vor aduna vaste 
informații despre alte lumi..

După părerea unor oameni 
de știință, arată Krasovski, 
mijlocul cel mai rațional de 
informații îl constituie trimi
terea în Cosmos a unui mare 
număr de mici rachete spe
ciale înzestrate cu aparate de 
înregistrare magnetică a in
formațiilor necesare și cu un 
emițător radio alimentat cu 
surse luminoase de energie e- 
lectrică. Asemenea dispozi
tive vor zbura in apropierea 
stelelor. Și dacă în acest timp 
pe planetele din sistemele ste
lare se vor găsi locuitori cu 
un nivel înalt de civilizație 
nu le va veni greu să recep
ționeze radioinformațiile ne
cesare.

Cu cît se îndepărtează mai 
mult imaginația de Pămînt, 
scrie autorul în încheiere, cu 
atît mai vagi devin prog
nozele cu privire la pătrun
derea unor ființe rezonabile 
în Cosmos și cu atît mai mare 
este riscul de a porni pe calea 
unor ipoteze fanteziste. Pentru 
a se evita acest pericol sînt 
necesare cercetări științifice 
îndelungate și așteptarea plină 
de răbdare a rezultatelor lor. 
Nu încape însă îndoială că vor 
fi dobîndite mereu noi suc
cese în studierea spațiului 
cosmic.
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