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Dragi tovarăși,

In laboratorul de mașinl-unelte al Institutului politehnic din Bra șov

Foto : S. NICULESCU

Prezenți 1* toate chemă
rile gospodăriei

Albinele harnice an de 
unde stringe miere

în numărul de azi

Proletari din toate țările, uniți-vă!

tineretului
cintaia
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întrecerea continuă. Obiectivul principal același:

Comitetului Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia

lîtcitca
Semnificația 

bucuriiunei
la obținerea acestor rezultate 
sint și tinerii 
Nicolae Chiș,, 
și Crișan Ion.

loan Dărăbuț. 
Wilhelm Roz sa

socialistă se des- 
entuziasm între 
producție ale fi
la Uzinele de ra-

In trei luni — 
nici un rebut

Intrecerea 
fășoară cu 
brigăzile de 
neretului de 
goane „Gheorghi Dimitrov“
din Arad. In fiecare secție, 
prin panouri mari sînt anun
țate angajamentele fiecărui 
colectiv de muncă, gazete spe
ciale oglindesc zilnic situația 
întrecerii. In ultimul timp, 
un nou panou afișat în secția 
finisaj anunța că, desfășurînd 
întrecerea în cinstea celei de 
a 40-a aniversări a partidului, 
constructorii arădeni de va
goane au îmbunătățit calita
tea vagoanelor pe două osii, au 
făcut să crească sarcina utilă 
per vagon cu 3.000 kg., au 
scăzut greutatea proprie a va
goanelor cu 1.300 kg econo
misind astfel importante can
tități de metal.

Pe panou mai era trecut 
însă un succes care îi bucura 
cel mai mult pe tinerii din 
brigada de producție a tinere
tului condusă de utemistul 
Aurel Nedea : în cinstea ani
versării partidului, Uzinele 
„Gheorghi Dimitrov“ au pro
dus 15 vagoane peste plan.

— Firește și la celelalte suc
cese am contribuit noi, tine
rii de la secția montaj final, 
ne-a spus secretarul U.T.M. 
din secție, tovarășul Gonici 
Aurel. Toate vagoanele trec 
prin mîinile noastre. Brigada 
condusă de Nedea are însă 
un motiv special să se bucu
re de acest ultim succes: din 
cele 15 vagoane realizate pes
te plan, ei au executat opera
țiile finale la 10.

Succesul a fost obținut atît 
prin buna organizare a mun
cii în brigadă, cît șl prin pro
punerea și realizarea unor în
semnate raționalizări. Printre 
altele, la propunerea unor ti
neri, cu ajutorul inginerului 
loan Moș și al unui grup de 
tehnicieni s-au creat mai 
multe dispozitive (o cuplă 
automată pentru vagonul bas
culant, un dispozitiv nou pen
tru probarea cilindrilor de la 
vagonul basculant, un nou tip 
de mecanism pentru autodes- 
cărcare la vagoanele pentru 
minereu etc.) care au făcut să 
crească productivitatea mun
cii și să se îmbunătățească 
calitatea lucrărilor.

Printre cei ce au contribuit

Uzinele
București. , ............
în uzină te întîmpină atmos
fera specifică întrecerii so
cialiste. Controlorii de ca
litate, maiștrii, responsabilii 
de brigăzi își notează succe
sele obținute, le compară cu 
cele din zilele dinainte și iau 
măsuri pentru ca ele să crea
scă. Am dorit să cunoaștem 
care este cea mai bună bri
gadă din sect 
lucrătoare, 
ne-a făcut-o : 
Constantin.

— Brigada
Tetelea Medonie este cea mai 
bună brigadă din sectorul nos
tru mecanic prelucrător. Și ca 
să ne convingă a scos din bu
zunar un carnețel în care erau 
notate mai multe cifre.

— 21 la sută depășire de 
plan. In trei luni nici un re
but. Merită titlul de fruntași 
în întrecerea socialistă.

„Steaua Roșie“- 
De cum pătrunzi

bu:
fa mecanică pre- 

Recc mană area 
maistrul Niculae

32

de frezori a lui

— Chiar acum, ne spune 
maistrul, am controlat cele 40 
de furci de tracțiune pentru 
remorca basculantă. Toate 40 
sint de bună calitate, 
dintr-o sută se stricau 
pricina cotelor, foarte 
nu se puteau lucra în 
bișnuit în menghine. Ne între
bam cu toții cum să rezolvăm 
problema. Și a rezolvat-o bri
gada lui Tetelea. A conceput 
un dispozitiv cu ajutorul că
ruia se frezează în bune con
diții această piesă.

Gospodarul se 
singur, prin felul cum între
ține mașina, prin 
își aranjează sculele, prin ți
nuta sa. îți face plăcere să 
privești mașinile brigăzii. Cu
rate. unse la vreme ele au și 
o viață mai lungă. Mașina la 
care lucrează Tetelea n-a su
ferit de mai bine de jumătate 
de an nici o reparație. La fel 
și mașina la care lucrează Do- 
geanu Constantin. Practic ce 
înseamnă acest lucru ?. Calcu
lați. O reparație mijlocie du
rează în medie 6 zile. în a- 
ceste zile un frezor bun de 
talia celor din brigada lui Te-

înainte 
40. Din 

multe 
mod o-

recomandă

felul cum

L. POPESCU

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a întemeierii Partidului 
Comunist din Cehoslovacia — măreață sărbătoare a întregului 
popor frate cehoslovac — Comitetul Central al Partidului Munci
toresc Romin vă trimite dv., tuturor comuniștilor și oamenilor 
muncii din Cehoslovacia, un cald salut frățesc si cele mai sin
cere felicitări.

Făurit in condițiile puternicului avint revoluționar, generat de 
victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, Partidul Co
munist din Cehoslovacia a ținut întotdeauna sus steagul invin
cibil al marxism-leninismului, a parcurs un drum glorios de 
luptă in fruntea clasei muncitoare, a forțelor democratice și pa
triotice, pentru interesele vitale ale întregului popor, pentru 
independența patriei sale, pentru socialism.

în momentele de grea Încercare, cind hoardele fasciștilor ger
mani au invadat Cehoslovacia, comuniștii au organizat mișcarea 
de rezistență și înfruntind teroarea singeroasă și lagărele de 
exterminare au luptat cu abnegație și eroism, cot la cot cu 
Armata Sovietică eliberatoare, înscriind una din paginile cele 
mai luminoase în istoria Cehoslovaciei.

După eliberarea țării. Partidul Comunist din Cehoslovacia a 
condus cu succes lupta maselor penttu instaurarea puterii popu
lare. pentru construirea socialismului. Partidul nostru dă o 
înaltă apreciere politicii înțelepte a Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, a Comitetului său Central, ale cărei roade sint 
realizările istorice ale oamenilor muncii din Cehoslovacia in dez
voltarea economiei și culturii socialiste, in ridicarea nivelului 
lor de trai.

înfăptuirea programului construcției societății socialiste dez
voltate, elaborat de partid, va duce la continua înflorire a Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, va constitui o contribuție de seamă 
la creșterea forței lagărului socialist.

Ca unul din detașamentele încercate ale marii armate a parti
delor comuniste și muncitorești. Partidul Comunist din Ceho
slovacia participă activ ia întărirea unității și coeziunii mișcării 
comuniste internaționale sub steagul fidelității nestrămutate față 
de invățătura marxist-leninistă.

Strins unite prin vechi relații de solidaritate internaționaliste, 
prin lupta comună pentru triumful ideilor nemuritoare ale co
munismului, partidele noastre întăresc zi de zi colaborarea tovă
rășească dintre ele, prietenia trainică de nezdruncinat dintre 
popoarele romin și cehoslovac spre binele întregii comunități a 
țărilor socialiste.

De ziua marii sărbători a Partidului dv. vă urăm, dragi to
varăși, noi și însemnate succese în munca rodnică pentru desă- 
vîrșirea construcției socialismului, în lupta nobilă pentru pace și 
prietenie între popoare.

Trăiască Partidul Comunist din Cehoslovacia !
Trăiască și înflorească prietenia romino-cehoslovacă !
Trăiască unitatea indestructibilă a mișcării comuniste interna

ționale !
COMITETUL CENTRAL AL 

PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN

Crește numărul 
bibliotecilor sătești
In comunele Păltiniș, Orof- 

tiana, Virfu Cîmpului și altele 
din raionul Dorohoi s-au des
chis de curind biblioteci co
munale. Cu acestea, numărul 
bibliotecilor comunale din re
giunea Suceava a ajuns la 120. 
Ele dispun de un fond de cărți 
de peste 300.000 volume. In 
unele comune, unde în trecut 
aproape jumătate din locui
tori erau analfabeți, bibliote
cile au acum mii de cititori.

(Agerpres)

Anul acesta, oțelăriile patriei 
vor produce 2.100.000 tone de 
oțel — adică cu peste 300.000 
tone mai mult decît anul tre
cut. Eforturile oțelarilor de 
la Hunedoara, Reșița, Oțelul 
Roșu și Cîmpia Turzii, pentru 
sporirea producției de metal, 
sînt sprijinite de oamenii 
muncii de la orașe și sate, 
care expediază zilnic marilor 
combinate siderurgice canti
tăți însemnate de fier vechi.

I

Un dar oaspeților.
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Noi utilaje 
și agregate pentru 
ridicarea calității 

încălțămintei
In .scopul îmbunătățirii ca

lității produselor, la Fabrica 
de încălțăminte „Dobrogeana 
Gherea- din Oradea au fost 
montate recent noi utilaje și 
agregate moderne. Concomi
tent au fost introduse și me
tode de lucru mai avansate. 
De exemplu, la producerea 
borului se folosește acum pro
cedeul de uscare a pieilor pe 
plăci de sticlă. Astfel, pe lingă 
faptul că se obțin fețe 
călțăminte de calitate 
rioară, se economisește 
materie primă din care 
confecționa peste
fețe pentru pantofi de femei.

Prin înzestrarea întreprin
derii cu noi utilaje și apli
carea unor sisteme moderne 
de fabricație s-a îmbunătățit 
calitatea produselor și a cres
cut producția. In prezent, 93 
la sută din cantitatea de în
călțăminte livrată este numai 
de cea mai bună calitate.

de în- 
supe- 
anual 
se pot

36.000 de

(Agerpres)
—•—

3.000 garnituri 
mobilă 

din economii

De la începutul anului și 
pînă acum au fost colectate 
și expediate peste plan cen
trelor siderurgice din țară o 
cantitate de fier vechi din 
care se pot elabora aproxima
tiv 53.000 tone de oțel. Mari 
cantități' de fier vechi- — re
zultat de la prelucrarea meta
lelor, casarea unor utilaje în
vechite etc. — au fost trimise 
oțelăriilor de către marile 
uzine metalurgice, Ș.MtT.-nri, 
întreprinderile forestiere. De 
asemenea, în ultima vreme a 
fost intensificată, acțiunea pen
tru ■ extragerea metalelor din

a-haldele de zgură situate în 
propierea marilor combinate 
din Hunedoara și Reșița și 
pentru scoaterea la suprafață 
a epavelor de vase din apele 
Dunării ‘ sau ale litoralului 
Mării Negre. în cursul acestui 
an a fost recuperată prin scoa
terea la suprafață a, epavelor 
și casarea navelor scoase din 
uz, o cantitate de fier vechi 
echivalentă cu necesarul de 
consum al oțelăriilor de la 
Uzinele Oțelul Roșu pe timp 
de 5 zile.

Organizarea muncii în bri
găzi complexe mici, extinde
rea mecanizării lucrărilor la 
doborîtul și secționatul buște
nilor și alte măsuri aplicate 
în producție au făcut ca în 
Direcția regională de econo
mie forestieră Oltenia indi
cele de utilizare a masei lem
noase exploatate în primele 
patru luni ale anului să creas
că cu 5 la sută față de plan, 
în acest fel s-a obținut în 
plus o cantitate de bușteni de 
lucru din care se poate reali
za cheresteaua și placajul ne
cesar confecționării a circa 
3.000 garnituri de mobilă.

Rezultate bune în această 
direcție au obținut întreprin
derile forestiere din Tg. Jiu și 
Novaci. La întreprinderea Baia 
de Aramă, indicele de utili
zare a fagului exploatat a fost 
depășit în această perioadă 
cu 8,8 la sută. Brigăzile com
plexe mici, din această uni
tate, conduse de muncitorii 
Teodor Lugoj șj Ion Marusea 
au depășit indicele de utili
zare cu peste 12 la sută.. (Agerpres)

trăi așa ?
MOTTO :

țica lor de sarcină, că pun și 
ei o... cărămidă la construirea

tineretului
Foto : I. IONESCU mi

Minerul Petre Sp:nu, de la 
mina Lupeni, este și un bun 

părinte.

(Continuare în pag. a 3-a)

Am regretat mult, în acea în
sorită duminică de april, că sce
na căminului cultural din satul 
Brăhășoaia, raionul Vaslui, n-a pu
tut fi mutată afară, în aer liber. 
De la bun început, sala devenise 
neîncăpătoare, iar scena pe care 
evoluau diversele formații artis
tice din satele înconjurătoare, 
era pur șl simplu baricadată de 
mulțimea celor dornici să audă și 
să vadă totul. Erau prezenți în 
acea duminică dimineața mulți 
țărani colectiviști și mai ales ti
neretul. Nici vorbă, au aplaudat 
ei cu însuflețire dansurile mai noi 
și mai vechi moldovenești ale ce
lor din Bîrzeșfi, corul deleșteni- 
lor, dar repede s-a văzut că cel 
mai mult i-a entuziasmat progra
mul tinerilor artiști amatori sosiți 
cu camionul gospodăriei colective 
din Bălteni. Corul lor a știut să-și 

aleagă frumoase cîntece care slă-

vesc partidul și patria socialistă, 
care cîntă munca brigadierilor și 
bucuriile vieții în colectivă. După 
aceste cîntece a urmat progra
mul brigăzii artistice de agitație. 
Aceasta a fost, ca să zic așa, sur
priza zilei, elementul nou, neobiș
nuit pentru colectiviștii din Bră
hășoaia. Oarecum surprinși la în
ceput, treptat, treptat au înțeles 
fotul, au început să aplaude ca 
la sfîrșit să se audă în sală : „Bra
vo, bis, brigada 1“

Dar despre ce vorbeau tinerii 
din Bălteni ??

Bineînțeles că despre gospodă
ria lor colectivă, evidențiind cu 
mîndrie frumusețile vieții noi din 
satul lor și îndreptînd, pe ici pe 
colo, tăișul satirei împotriva unor 
neajunsuri și deficiențe. Deci, 
înainte de a ajunge în comuna 
Bălteni am putut cunoaște, cu aju
torul unui program de brigadă

mersul treburilor 
schimbările satului 

lor în conștiin- 
Căci ce altceva 

demnității și 
libere puteai 
fețelor lumi-

Șaizeci'doi de porci godaci, 
Patruzeci perechi de boi 
Și vreo opt sute de oi 1 
Uite-așa, măi, uite-așa, 
Sfați că tot mai e ceva'"

bine întocmit, 
gospodărești, 
și reflectarea 
ja oamenilor, 
decît conștiința
bucuria muncii 
citi în expresia 
noase ale unor tineri colectiviști 
ca Ciobănică Teodor, Condurache 
Maria, Gache Constantin sau ale 
tinerilor învățători Nițoiu Veronica 
și Filimon Nicolae, atunci cind 
descriau drumul colectivei lor de 
la cele 39 de familii în 1950 pînă 
la comuna aproape în întregime 
colectivizată de azi I O melodie 
veselă, optimistă dădea și mai 
mult relief și ritm cuvintelor :

„Uite-așa, la-nceput am fost săraci' 
lac-așa, am avut doar două vaci. 
Dar acu ?
Acu-i acul la aminte tu și tu: ■ 
Șaptezeci și cinci de vad,

Și brigada amintește în conti
nuare, cu o mîndrie parcă nestă
vilită, ca un șuvoi de primăvară, 
alte și alte bunuri obținute de co
lectiviști, încheind acest prim ca
pitol cu specificarea realizărilor 
ce și le propun în anul acesta, la 
cereale, în sectorul zootehnic, în 
așa fel ca valoarea zilei-muncă să 
ajungă la 28 lei. De mult succes 
s-a bucurat și părțile care satiri
zau pe unii colectiviști mai ne
încrezători la început față de uti-

ION BRAD

(Continuare .în pag. a 3-a)

Sondorii din brigăzile de inter
venție din regiunea Ploiești au 
redat producției de la începutul 
anului și pînă acum aproape 80 
de sonde părăsite.

O mare atenție acordă sondorii 
calității lucrărilor de intervenții. 
Astfel prinfr-un control mai amă
nunțit al materialelor, prin intro
ducerea unor supape de evitare 
a golirii tubingului la sonde și 
alte măsuri 
sondelor a 
sută.

Fruntași în 
sondorii din 
Băicoi, Moreni, 
Tîrgovișfe.

„Viața la pas 
nu ne place !■“ "r

x CV..'.', ;; ■"■•''V.,'
Versul acesta îi aparține lui 

Maiakovski,;e un vers dihtr-un 
cîntec comsomolist. Un Cititor. 
al ziarului nostru și l-a" ales 
ca titlu pentru scrisoarea ' lui, 
și asta nu întîmplător...

—.Ce m-a determinat să. vă 
scriu ! — își începe el scrisoa
rea. Nenumăratele fapte din 
jurul meu. Eu sînt un entu
ziast, îmi place să fac. totiil cu 
.suflet, cu voioșie și cu. pasi
une. Nu fac lucruri deosebite, 
ci obișnuite. Am în jurul meu 
oameni care sînt mult mai 
buni decît mine. 
Citesc cu emoție 
în ziare despre 
faptele deosebite 
ale tineretului 
nostru. • M-a im
presionat mult fapta 
nunată a acelui tînăr învă
țător din regiunea Hunedoara 
despre care s-a scris în ziar. 
V-am. trimis ..și-eu - atunci o 
scrisoare'(nu știu dacă ați pri
mit-o). ' Admir la acești oa
meni pasiunea pe care o pun 
în tot ceea ce fac, felul, lor de 
a înțelege și de a trăi viața. 
Ei o trăiesc intr-adevăr la 
înălțimea vremii lor. sînt cu 
adevărat contemporani timpu-

un om fo.arte.,,la locul lui“, fa
ce totul tehnic .și „rațional ". 
Pe el nu-l tulbură nimic, chiar 
dacă ar erupe un vulcan sub 
picioarele lui. Recent, secția 
supape în care lucrează a tre
cut 'prinir-o ■ perioadă foarte 
grea. Aici se fac supapele de 
admisie și evacuare pentru 

: tractoarele U.T.O.S. Produsele 
• acestea abia atunci se asimilau 

în producție, ele erau foarte 
dificile și pretențioase. El fi
ind tehnolog de .meserie, după 
ce a executat planul de ope
rații, a- fost însărcinat să se 
ocupe de îndrumarea munci
torilor care trebuiau să le 
execute. Treaba mergea foarte 
greu, se dădeau foarte multe

aveți cu mine ? Eu imi fac 
datoria cinstit. Nu plec acasă 
niciodată înaintea terminării 
programului, nU întîrzii...“

Iată, acesta este tînărul 
despre care vroiam să vorbesc. 
Deși de el depindea în mare 
măsură rezolvarea problemei 
rebuturilor, singura lui grijă 
era să-și facă serviciul „cin
stit", El preferă să trăiască 
liniștit, tihnit, să n-aibă bătăi 
de cap, să meargă prin viață 
,4a pas . Asemenea oameni se 
supără dacă ii critici. Ei zic 
că sint... corecți, respectă pro
gramul de muncă, legile în vi. 
goare, că-și îndeplinesc bucă-

timpul productiv al 
fost mărit cu 40 la

această acțiune sînt 
schelele petroliere 

Gura-Ocniței și

(Agerpres)

rebuturi, sute de bucăți. Mun
citorilor le era însă greu să 
le „dibuiască". întregul colec
tiv : se frământa,. numeroși 
muncitori și maiștri rămîneau 
în uzină zile întregi, de dimi
neață- pina noaptea, ca să re
zolve acest impas prin care 

.trecea secția. Numai el, Tur- 
turoiu. era nepăsător și rece. 
El venea la lucru liniștit, se 
plimba prin atelier și la ora 

...... .......... t_  ;cînd se termina schimbul,
lui lor. Ei nu merg pe drum fără să întîrzie nici măcar un 
tîrîindu-și picioarele, ci intr- 
un pas alert, vioi, sprinten. 
Iată de ce mă nemulțumesc 
cei care merg prin viață ,1a 
pas", plictisiți și indiferenți, 
pe care îi dor și-i bucură prea 
puține lucruri pe lume. Am să 
vă dau un exemplu. In uzina 
noastră — „Vasile Tudose“ 
din Colibași — lucrează un tî- 
năr inginer, Turturoiu. El este

minut, se aranja frumos și 
pleca fluierînd acasă. .,Eu 
mi-am făcut datoria, zicea el. 
Mai descurcați-vă și singuri". 
Pe bună dreptate, colectivul 
secției s-a indignat. Intr-o a- 
dunare generală U.T.M., tine
rii din secție l-au luat în dis
cuție și l-au criticat cu as
prime, i-au spus totul de la 
obraz. El însă o ținea tot 
timpul pe aceeași placă. „Ce-

socialismului. Ce 
părere au ceilalți 
cititori ai ziaru
lui despre ase
menea oameni ? 
Eu v-am scris 

că nu pot să tac și săpentru
trec mai departe. Nu pot, cre- 
deți-mă“.

Iată și o altă scrisoare, tri
misă de tovarășul V. Porum- 
boiu din Buzău. El ne vor
bește despre un tînăr agro
nom, Matei Ungureanu. A- 
cesta, după ce a fost cîteva 
luni la țară, la postul care i 
se încredințase, a fugit. Nu i-a 
convenit noroiul, praful, nu 
i-a convenit munca asta. Și a- 
tunci s-a aciuit la „Competrol" 
în Buzău. Acolo se ocupă de 
încărcarea buteliilor de ara
gaz. Ce legătură o fi avînd a- 
gricultura cu butanul 2 Poate 
doar că amîndouă sînt legate 
de pămînt. Aici, Ungureanu 
este foarte mulțumit. Duce o

ji. B.

(Continuare în pag, a 3-a)



de Ion Agîrb.iceaiiu

Pe drumul înaintării să
nătoase a unui popor 
lupta se dă pentru cîș

tigarea bunurilor materiale șii 
spirituale, cu aceeași însufleți
re. în toate vremurile, bunăsta
rea materială a fost temelia! 
cfștigării bunurilor spirituale. 
Epocile de întunecime cultu
rală s-au răzimat pe lipsa bu
nurilor materiale, pentru cei 
mulfi, pentru masa covîrșitoare 
a poporului, și la noi și în 
toată lumea.

Nici o epocă de cultură nu 
poate înflori pe o sărăcie ge
nerală, pe exploatarea omului 
de către om. Pe de altă parte, 
cîștigarea bunurilor spirituale 
este necesară pentru buna în
trebuințare, spre folosul tutu
ror, a celor materiale. Lumina
rea și îmbogățirea minții, edu
cația voinței, sporirea virtuți
lor, a tuturor însușirilor noas
tre bune, este cu fotul nece
sară pentru o viață tot mai su
perioară, fot mai plină de 
umanitate.

Tineretul nostru de azi, pe 
care abia-l mai. încap școlile 
de diferite categorii, oricît de 
multe sînt, și oricît ar spori din 
an în an, înțelege acest ade
văr. Deși cîștigarea bunurilor 
materiale e azi la îndemîna 
oricui, năvala ce șe dă pentru 
cîștigarea celor spirituale este 
impunătoare. Roiurile tineretu
lui nostru nu mai încap în stu- 
pinele obișnuite și se adăpos
tesc și în creații culturale, spe
cifice zilelor noastre : cursuri 
serale, universități populare 
etc.

Cît de mare și adîncă a fost 
setea de cultură a poporului 
nostru se vede abia azi, cînd 
traiul material îi îngăduie să-și 
trezească, să-și cunoască și 
să-și crească și puterile sale 
spirituale. E o dovadă covîrși
toare de înzestrare sufletească 
și de frumosul viitor ce i se 
deschide prin grija cea mare 
a partidului.

Tineretul nostru școlar, 
nemaiavînd teamă de ziua de 
mîine, poate să se avînfe cu 
tot entuziasmul în cîștigarea 
unei temeinice culturi genera
le, în școlile medii și a uneia 
de specialitate în institutele 
superioare.

Cultura generală temeinică 
îl va ridica la un înalt nivel da 
viață, vor crește înclinările ge
neroase ce caracterizează ti
nerețea, primăvara vieții.

Să nu spună nici unul din
tre ei, că de cutare sau cutare 
latură a culturii se poate lipsi 
ca și de unele cunoștințe din 
anumite 
vinși că 

moștenit

noastră e plină de 
Nu există școală 
să nu-și aibă bi- 
Elevii să citească

mai înzesi ’rați fii al ei, le va fl 
de folos și lor, crescîndu-la 
puterile Sf u’rlfuale.

E o man e greșeală ca un elev 
să strimte1. r.e domeniul cunoș
tințelor stăruind numai asupra 
celor ce-ii plac sau socotește 
că-i vor ii folositoare pentru 
cariera sa.

Azi, țara1 
-biblioteci, 
medie care 
blioteca sa.
cu interes f.tsare cărțile bune, 
nu numai cei te de specialitate.

Editurile nopstre au pus la 
îndemîna cititorilor opere cu
lese din culfurța universală, un 
număr neasem.ănaf mai mare 
decît înainte vreme, și în tra
duceri

Mai 
Silitor, dar care 
decît ’ ___ _

na liceul cu puține cunoștințe 
din clasicii literaturii univer
sale și pe acela nu din ope
rele ior ci din ma/nuale de is- 

, toria literaturii cînd se întîm- 
pla sa aibă un profesor cunos
cător.

Acum oricare elev are la în- 
demînă pe cei mai mari scrii
tori începînd cu clasicii greci 
și romani traduși în limba 
noastră. Tinerii ce vor ieși din 
școlile medii și institutele su
perioare de învățămînt, vor fi 
pionierii muncii culturale și ai 
culturalizării maselor. De aceea, 
să se pregătească temeinic, că 
țara, conducerea ei înțeleaptă 
le-a pus la îndemînă tot ce e 
necesar. Albinele harnice au 
de unde strînge miere I

cu mult mai bune, 
de mult elevul cel mai 

nu cunoștea 
limba noastră, termi-

De vorbă cu moș Ion cel sfătos din comuna Neg: -ești (Munții Vrancei).
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Pentru protecția 
muncii minerilor
Anul acesta în minele 

cărbuni din țara noastră 
fost puse în aplicare 
meroa.se măsuri care duc 
îmbunătățirea condițiilor 
lucru și protejează 
munca minerilor. La 
Petrila, de exemplu, 
construit noi galerii, puțuri și 
suitori pentru aeraj și s-a 
extins iluminatul electric la 
aproape toate locurile de 
muncă. Pentru a asigura secu
ritatea muncitorilor care lu
crează la transport în subte
ran s-au introdus instalații de 
semnalizare acustică și optică. 
Asemenea lucrări s-au făcut 
și la alte mine din Valea Jiu
lui, precum și la minele din 
bazinele carbonifere Comă- 
nești, Cîmpulung-Muscel etc. 
La exploatările de cărbuni din 
cadrul Trustului „Banatul" 
s-a trecut la generalizarea 
perforajului umed, care înlă
tură praful și previne îmbol
năvirea muncitorilor de sili
coză. De asemenea, minerii 
din brigăzile care lucrează la 
înaintare sau la extracția căr
bunelui de pe planuri încli
nate unde nu se poate utiliza 
perforajul umed au început 
să folosească perforatoarele 
prevăzute cu aparate speciale 
pentru captarea uscată a pra
fului.

Pentru înfăptuirea măsuri
lor de protecție a muncii mi
nerilor din exploatările car
bonifere din întreaga țară, în 
primul trimestru din acest an 
au fost cheltuite fonduri în 
valoare de aproape 7.300.000 
lei.

de 
au 

nu
la 
de 

totodată 
mina 
s-au

(Agerpres)

TINERE CONDEIE
ARMĂ SI SCUT O, cit aș vrea...

Toate for(ele
la îngrijirea culturilor

în toate regiunile țării, con
comitent cu însămințarea ul
timelor terenuri prevăzute în 
acest an, se desfășoară lucră
rile de îngrijire a culturilor, 
lucrări hotărîtoare pentru 
sporirea producției agricole, 
în regiunile București, Do- 
brogea, Banat și Oltenia pri
ma prașilă la sfecla de zahăr 
este aproape terminată, iar 
la floarea-soarelui a fost exe
cutată în proporție de 80—96 
la sută. în aceste regiuni a 
început să se desfășoare in
tens și prașila Il-a.

La porumb această lucrare 
a fost efectuată pe suprafețe 
mai mari în regiunile Bucu
rești, Oltenia și Banat. în ul
timele zile, prășitul porumbu
lui a început și în regiunile 
din nordul țării.

Potrivit datelor primite de 
Ministerul Agriculturii pînă 
la 11 mai prașila I a fost exe
cutată în proporție de 62 la 
sută la sfecla de zahăr, de 54 
la sută la floarea-soarelui, 25 
la sută la cartofi și de aproa
pe 10 la sută la porumb.

Lucrările de îngrijire a cul
turilor sînt întârziate în re
giunile Iași, Cluj, Ploiești și 
Galați unde prima prașilă la 
sfecla de zahăr și floarea- 
soarelui este mult rămasă în 
urmă cu toate că au fost zile 
bune de lucru în care puteau 
fi folosite toate mijloacele la 
executarea acestei lucrări. 
Prășitul porumbului este în- 
tîrziat in majoritatea regiu
nilor.

Ministerul agriculturii reco
mandă să se ia măsuri pen
tru concentrarea tuturor for
țelor la executarea lucrărilor 
de îngrijire a culturilor. Gos
podăriile colective și întovefa, 
rășirile agricole să foloseasai 
intens alături de mijloacele 
mecanizate ale S.M.T. și pe 
cele proprii. Culturile să fie 
permanent controlate și să se 
facă prășitul chiar pe parcele 
fără a se aștepta condiții 
bune de lucru pe întreaga tar
la. Prașilele să 
intervale scurte 
ori este nevoie.

Pe terenurile
tesc apele provenite din ploi, 
să se facă șanțuri pentru 
scurgerea lor și să se verifice 
cu toată atenția culturile pen
tru depistarea dăunătorilor și 
aplicarea imediată a măsuri
lor de combatere.

Aceeași grijă să se acordș 
și lucrărilor de îngrijire în^ 
viticultură, pomicultură, le- 
gumicultură și a pășunilor.

(Agerpres)

se execute la 
și ori de cite

pe care băl-

pentru economii

materii. Să fie con- 
tot ce omenirea a 
prin cei mai buni și

Arcate poduri saltă peste spații 
nasc zeci de sonde gemene-nfre brazi, 
se-nalfă drept barajul la Bicaz, 
sporesc grăbit pe fire kilovații.

„Partid" I Ce scurt și-ncăpător cuvînt I 
Obișnuit. Și totuși parcă altul...
Rostirea lui e pură ca înaltul 
senin și dens, văzut de pe pămînt.

El fiecărui lucru e ființă, 
sirenă-n zi și torță vie-n noapte ; 
e bun-augurul fiecărei fapte 

chezășia ei de biruință.

El de-o potrivă armă-a fost și scut, 
și-a hotărît din lanțuri dezlegarea ; 
cu braț întins a luminat cărarea 
poporului, din care s-a născut.

CONSTANTIN BTTOLEANU
BabadagDESPRE UN R

aș vrea
atîtea cuvinte de slavă

Responsabilul brigăzii nr. 4 de 
strungari de la uzinele de uti
laj minier din Baia Mare, 
Iosif Feldman, explică adesea 
tinerilor din brigada sa cum 
trebuie lucrate piesele pentru 
a ieși de cea mai bună calitate.

Am ajuns la pa
lat. Sînt în întîr- 
ziere.

Stau o clipă să ad
mir casa regelui. E 
arătoasă, n-am ce 
zice. Regii sînt bo- 
gați și știu de ce... 
Știu să-și facă <

Intru.
L-am găsit 

pe tron. Ține 
cuprins' între 
Pare absorbit, 
așa încruntat, 
mă tem să 
Nu știu, de 
avut pentru 
pect.

Știam că 
rușina și încurca în
că înainte să fi des
chis gura. Doar in- 
tîrziasem. Ce mai, 
eram vinovat!...

- Știți... îîî, v-am 
adus...

— Bine, mă băiete, 
dar la ora asta ? !

Apoi fața sa pier-

avere.

stînd 
capul 
mîini. 

stă 
incit 

înaintez, 
mic 
el

am 
res-

mă voi

TEATRE

Traviata (orele 11), Boema 
(orele 19,30): Teatrul de Operă 
și Balet al R.P.R.; Lyssistrata 
(orele 11), Văduva veselă 
(orele 19,30): Teatrul de Stat de 
Operetă; Anna Karenina (orele 
10), Oameni care tac (orele
15.30) , Mai presus de toate 
(orele 19,30): Teatrul Național 
,J. L. Caragiale“ - Sala Come
dia ; Ascultă-ți inima (orele 
10), Siciliana (orele 15,30) Mi
lionarii (orele 19,30) : Teatrul 
Național „I. L. Caragiale“ — 
Sala Studio; Antoniu și Cleo
patra (orele 10), Pygmalion 
(orele 15,30), Primăvara (orele
19.30) : Teatrul C. Nottara — 
Sala Magheru ; Musafiri ne
poftit! (orele 10,30), Văduva is
teață (orele 16), Scandaloasa 
legătură dintre dl. Kettle și 
d-na Moon (orele 20) : Teatrul 
C. Nottara - Sala Studio ; Ce
lebrul 702 (orele 20): Teatrul 
de comedie; Sfînta Ioana 
(orele 10), întoarcerea (orele 
19,30): Teatrul Municipal - 
Sala Matei Millo; Tache, Ian-

O, cît 
Să am

piini dau grilele Bărăganului 
cărămizi ne-nvecinează cu cerul, 
stele visează lîngă tîmpla Bicazului, 
economii se fac la Hunedoara și-oriunde...

Cite 
Cite 
Cite 
Cite

O, cit aș vrea
Să am afîfea cuvinte fierbinți
Cîte-au clocotit sub fruntea lui Lenin, 
Atîtea poeme să scriu, atîtea poeme, 
Uite se scriu
Partid.

pe drumurile deschise de tine,

GEORGE CRISTEA NICOLESCT

Demnitate
Mi-i sufletul dogoritor mereu. 
Incandescent ca focul dm furnale. 
Și crezul meu fierbinte și curat 
Ca limpezimea nurilor tale.

de noaptepentru zidari

Constructorii de utilaj 
petrolier de la Uzina „Hidro
mecanica" (fostă Strungul) 
din Brașov sînt consecvenți în 
aplicarea inițiativei pornită 
sub lozinca „Să lucrăm în fie
care lună cel puțin două zile 
cu material economisit". Mun
citorii din secția metalurgică 
a acestei uzine au reușit ca 
prin noi metode de turnare 
a pieselor să economisească o 
cantitate de oțel lichid cu 
care s-a lucrat 4 zile în acea
stă lună. De asemenea, utili
zând matrițe cu mai multe 
compartimente, colectivul sec
ției forjă a eliminat operația 
de perforare, îmbunătățind și 
calitatea pieselor.

Măsurile luate în vederea 
bunei gospodăriri a metalului 
au dat roade și la Fabrica de 
scule Rîșnov. Aici, în luna 
aprilie, s-au economisit 1.200 
kg. oțel aliat, cantitate cu care 
colectivul secției freze va lu
cra în această lună două zile.

(Agerpres)

Sus păienjeniș de stele, 
jos păienjeniș de schele.

Luna salcia și-apleacă 
peste-a somnului meu apă,

care-n cîntec moale-mi spală 
trupul greu de oboseală.

Sîngele îmi urcă-n vine 
schele de lumină pline.

Cresc din ele nesfîrșite 
blocuri albe și-mplinite.

Tot mai-nalt le tai conturul 
mai frumos decît azurul...

NICOLAE DOLÎNGĂ
Student, Institutul pedagogic

Timișoara

Din realizările 
industriei de sticlărie■

Mi-i inima în piept bujor aprins, 
'■setoșată pururea ce viață.
MLs pașii fermi egali și luminați 
De •'Ocăra partidului măreață.

du expresia de seve
ritate. Așa mi se 
păru mie. Se în
dreaptă puțin în 
tron, cu mina reze
mată de speteaza so
lidă, și scoase o ți
gară. Mă grăbii să 
i-o aprind. Am chi
brituri totdeauna la 
mine și asta nu că

mei. Buni băieți I 
Au făcut treabă. Au 
lucrat ca leii, au fă
cut lună peste tot. 
Uită-te și tu. îți pla
ce ? încă puțin și 
gata. Cine știe unde 
ne ducem acum. 
(Trase încă un fum 
din țigare). Poate 
mai lucrăm pe aici,

SCHIȚĂ
fumez. Așa le țin eu. 
Să fie.

Mă trase cu stin
gă lîngă el. Avea ae
rul că vrea să-mi 
destăinuie cine știe 
ce.

— îți place aici ? 
înclinai din cap.
— Și mie. N-aș mai 

pleca de-aici. Spațiu, 
lumină. Dar trebuie, 
trebuie. (Trase adine 
din țigare). îmi fac 
lădița și plec cu ai

poate prin altă par
te. Măi cocoș, pentru 
noi o facem !

Și unchiul Sivu, 
zugravul, se coborî 
de pe tron, dădu cu 
piciorul la o parte o 
perdea veche de pluș 
și întinse mina după 
sufertașul eu mân
care pe care-l puse
sem jos.

— Șezi și mănîneă 
și tu. E mai răcoare 
la subsol, cu toate că

vechiturile 
cam murdare 
ne de molii.

Mușcă din
— Mă, eu nu mă 

supăr cu una cu 
două. Te-am iertat. 
Ba' să nu mai întâr
zii cu mâncarea. Mi 
s-a uscat gura. Dă 
fuga și adă niște 
apă ! Adică stai că 
vin și eu. Tot mai 
bine mîncăm afară, 
sub schelă. îmi fac 
greață astea ale re
gelui. Mi-aduc amin
te de el și mi-e silă. 
Toate sînt vechi 
putrede. Nici 
faci pantofii 
bune.

Urcăm trepte, 
iar urcăm.

- De luni ai 
pat. Se deschide < 
tina. Mănînc acolo.

astea-s 
și pli-

pline.

i și 
să-ți 
nu-s

&
scă- 
can-

RADU STOICA 
elect rotehnician-

București

Ml-i cugetul senin cc o arcadă 
De ros>e kxrră peste zare 
Si visele Cq stolul de cocori 
Cu crip!ie-~rnse cotie sacre.

ION DAWDEANU 
loboreet, corn. Hăbnăgtu 

raionul Gura hon;

Utemistui Anton Peagu do ia 
secția cazangerie a Alaîre- 
relor „Grtvița Roșie- din Ca
pitala este fruntaș in muncă

Foto : N. STELORAN

Unde
che și Cadîr (orele 10), Menaje
ria de sticlă (orele 19,30 : Tea
trul Municipal — Sala Filimon 
Sîrbu; Scrisori de dragoste 
(orele 11), Marele fluviu își 
adună apele (orele 19,30) : 
Teatrul pentru tineret și copii 
— Sala C. Miile ; Mușchetarii 
Măgăriei sale (orele 11), Coco- 
șelul neascultător (orele 15,30) 
Marțienii (orele 19,30) : Teatrul 
pentru tineret și copii — Sala 
Libertatea; Vecini de aparta
ment (orele 15), Domnul Punt- 
tila și sluga sa Matty (orele 
19,30): Teatrul C.F.R. Ciulești; 
Doctorul Aumădoare (orele 11), 
Mina cu 5 degete (orele 20,30): 
Teatrul Țăndărică — Sala Or- 
feu ; Harap Alb (orele 11), Mi
cul prinț (orele 19) : Teatrul 
Țăndărică - Sala Academiei; 
Cu concertul în buzunar (orele 
11), Revista 62 (orele 20) : Tea
trul „C. Tănase“ - Sala Savoy; 
Concert expres (orele 20): Tea
trul „C. Tănase" - Sala Victo-

ria ; Cîntăm partidului slavă 
(orele 20,30): Institutul de artă 
teatrală și cinematografică 
,J. L. Caragiale" — grădina 
Palatului Pionierilor.

CINEMATOGRAFE
SETEA : Patria (17 ; 19,30 ; 

22), înfrățirea între popoare 
20,30), 
16,30 ; 
Repu- 
Elena

(10,30 ; 15,30 ; 18;
București (9, 11,30 ; 14 ;
19 ; 21,15). KER OGLÎ : 
blica (16,30 ; 18,45 ; 21),
Pavel (16,30 ; 18,45 ; 21). ACO
PERIȘUL : Miorița (10 ; 12 ;
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), 1 Mai
(10 ; 12,15 ; 16,15 ; 18,30 ;
20,45). PRINCIPIUL SUPREM: 
Magheru (10 ; 12 ; 14 ; 16 ;
18,30 ; 21), I. C. Frimu (9,45 ; 
12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21).
STRADA SEILER nr. 8 : V. 
Alecsandri (10 ; 12 ; 15 ; 17 j 
19 ; 21), Gh. Doia (10 ; 1? J

14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), Liber-

tății (10; 12; 14,30; 16,30;
18.30 ; 20.30 ; 20 — grădină).
VOLGA-VOLGA : Volga (15 ; 
17 : 19 ; 21), Arta (16 ; 18.15 ;
20.30) . PE ȚĂRMURI ÎNDE
PĂRTATE : Central (9,30; 
11,45 ; 14 ; 16,45 ; 18,15 ; 21). 
RĂZBOI ȘI PACE (ambele se
rii) : Victoria (9,30 ; 13 ; 16,30 ; 
20). DRUMUL SPRE ÎNALTA 
SOCIETATE: Maxim Gorki 
(9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ;
21.30) , G. Bacovia (10 ; 12 ;
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15). LO
CUL NOSTRU ÎN UNIVERS 
— DIN ADÎNCUL OCEANU
LUI — AICI LUCREAZĂ AU- 
TOMAȚII - FATA DIN 
LEMN — VREAU SĂ ȘTIU 
TOT, nr. 12 — INSULA
MANGUSTELOR: Timpuri
Noi (10—21 în continuare). 
TAINA CETĂȚII: 13 Septem
brie (10), ÎNTÎLNIRE ÎN ÎN
TUNERIC : 13 Septembrie
(16,30; 18,30; 20,30), N. Băl- 
cescu (16 ; 18,15 ; 20,30 - gră
dină). PĂLĂRIA LUI ANA-

.10,30 ; 12,30 ; 15 ; 17 ; 
ASASINUL DIN UM- 
Cultural (16 ; 18,15 ; 
GARIBALDI: 8 Mai

TOL : Tineretului (15 ; 17 ; 19 ; 
21). VACA ȘI PRIZONIERUL: 
8 Martie (15 ; 17,10 ; 19.20 ;
20,30 — grădină). URMAȘII : 
AI. Popov (10—21 în continua
re). ALERG DUPĂ O STEA: 
Grivița 
19 ; 21).
BRÂ : 
20,30).
(15 ; 17 ; 19 ; 21), Munca (16 ; 
18,15 ; 20,30). TOATĂ LUMEA 
RÎDE, CÎNTĂ ȘI DANSEAZĂ: 
V. Roaită (10 ; 12,15 ; 15,30 ;
18 ; 20,30). ARTICOLUL 420 : 
Unirea (11 ; 14,30 ; 17,45 ; 20 
—- grădină). HATIFA : C-tin 
David (15 ; 17 ; 19 ; 21). ÎN 
PRAGUL FURTUNII : Al. Sa- 
hia (9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ;
18,45 ; 21 ; 19,45 — grădină), 
Floreasca (19), B. Delavrancea 
(16 ; 18 ; 20).
Flacăra (15 ; 
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19; 21,15).

SINHA MOCA : 
17 ; 19 ; 21). FO-
PIERDUTÂ : T. 
(15 ; 17 ; 19 ; 21)*

(14,30 ; 16,45 ;

Candidatul 
de partid

Pe șantier, pe-cgor sau în uzină 
Ai înțeles ca inima să-fi bată 
Prin zile de avînf și de lumină 
Mereu cu a partidului de-odată.

Din preajmă, albe roiuri de cuvinte 
Tn in.mă le-aduci ca un îndemn, 
Să-ți urce tinerețea-n timp, fierbinte, 
Să-ți f.e pasul hotărît și demn.

Prin arzătoarea sete de-a zidi, 
Modest, imparfi lumină printre oameni,
Și ești atît de fericit cînd știi 
Că-n faptă comuniștilor te-asemeni I

DAMIAN URECHE 
Arad

La Fabrica de oglinzi dza 
București a lost dată în func
țiune, cu 15 zile Înainte de 
termen, o instalație mocerzi 
de securizat geamuri, acestea 
căpătînd o rezistență mare la 
lovituri și căldură. Acest tip 
de sticlă își găsește o largă 
aplicare îndeosebi în industria 
constructoare de autovehicule.

Industria sticlei își îmbo
gățește continuu sortimentele. 
Numai în cursul acestui an 
au fost create circa 100 de 
noi modele de articole de sti
clărie, porțelan și faianță.

Preocuparea de căpetenie 
a muncitorilor sticlari este 
continua îmbunătățire a cali
tății produselor. Astfel, în ul
timele luni a fost introdus în 
practica industrială procedeul 
glazurii opace care dă obiec
telor din faianță, un aspect 
mai bun și o rezistentă mai 
mare. A început de asemenea, 
fabricarea unor modele de ar
ticole de uz casnic, flacoane 
cosmetice, vase și bibelouri 
dintr-o nouă sticlă semicris- 
tal, cu luciu și transparență 
mai accentuate. în același 
timp, prin modernizarea uti
lajului, la fabricile din Me
diaș și Tomești s-a îmbunătă
țit topitura de sticlă, fapt care 
a contribuit la creșterea in
dicelui de calitate a tuturor 
produselor. Printre realizările 
importante ale muncitorilor 
din industria sticlei se numără 
și reducerea greutății obiecte
lor din cristal și faianță, pre
cum și îmbunătățirea calității 
sticlei pentru butelii și bor
cane.

(Agerpres)

meroa.se


CHEMĂRILE GOSPODĂRIEI
in fiecare an în gospodăria 

noastră colectivă oamenii au 
muncit mai bine, au pus mai 
cu nădejde umărul la dezvol
tarea averii obștești. Dar par
că în anul acesta s-a muncit 
mai cu temei decît pînă acum. 
Ne-au însuflețit Directivele 
Comitetului Central al partidu
lui cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste 
în întîmpinarea aniversării a 
40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Romî- 
nia. Toți colectiviștii au fost 
antrenați în întrecere. Urmînd 
exemplul comuniștilor, utemi- 
știi noștri s-au angajat să fie 
în fruntea tuturor acțiunilor 
organizate în cadrul întrecerii, 
într-o adunare generală a orga
nizației de bază U.T.M. care a 
avut loc pe la începutul primă
verii și la care am fost invi
tat, ca de obicei, utemiștii 
și-au stabilit o seamă de o- 
biective prin care să sporea
scă contribuția lor la dezvol
tarea economică a gospodăriei. 
Au discutat atunci ca adevă- 
rați gospodari, ca oameni care- 
și iubesc colectiva. Și-au sta
bilit măsurile prin care cele 
patru echipe de tineret din 
brigăzile de cîmp să poată 
obține producții mari, ne-au 
propus (după adunare) să mai 
trimitem vreo cîțiva tineri în
grijitori de animale să se cali
fice într-o gospodărie de stat, 
ne-au recomandat tineri har
nici, pricepuți la agrotehnică, 
care să lucreze pe semănători.

Tot ceea ce au discutat tine
rii noștri atunci mi-a plăcut, 
m-a interesat. Totuși un lucru 
îmi rămăsese oarecum nelă
murit. în planul lor de acțiu
ne prevăzuseră ca ultim o- 
biectiv: ,,să fim întotdea
una prezenți cu toții la toate 
chemările gospodăriei”. Mi 
se părea prea general, dar 
n-am intervenit. M-am gîndit 
că ceea ce-și propuseseră să 
facă era de-ajuns și că acest 
ultim obiectiv putea foarte 
bine să lipsească. Curînd însă 
mi-am dat seama că mă înșe
lasem. Și am să vă povestesc 
în ce împrejurări am consta
tat acest fapt.

Era în toiul însămințărilor 
— acum, în primăvară. Trac
toriștii munceau de zor să ter
mine cu lucrările la vreme. în 
planul gospodăriei mai prevă- 

Adică o 
specific

prin ce
să

Se poate oare

Dă-ie jos, drag greeruș. 
Că mă rupi acuș-acuș 1 
Nu vezi cil sînt de slăbuț, 
Galben, gingaș și micuț ? 
Că-mi aruncă azotat 
De mai că m-am sufocat, 
Că n-aruncă ingrășămintul. 
Uniform, pe-ntreg pămîntul, 
Ci-I aruncă bulgărit 
Și mult gnu au prăpădit.

(Urmare din pag. I-a)

viață liniștită, are o meserie 
„curată".

— E bine, dom-ler aici _
zice el. Dacă mi-e măi bine 
aici, de ce să mă duc la țară ?. 
Cine-i deștept se aranjează... 
Se poate lega cineva de mine ? 
Ce, nu muncesc și eu. nu fac 
treabă... i

Nimic 
ința, e v 
crede deștept. Nici cei 
muncesc împreună cu el nu-l 
deranjează și deși știu că este 
agronom și că locul lui este 
acolo unde se duce bătălia 
pentru recolte bogate. „Ce-a- 
vem cu el, de ce să-l persecu
tăm ? Dacă băiatul a fost deș
tept și s-a aranjat, bravo lui. 
Fiecare cum poate.~ 
poziție îngăduitoare, 
mic burgheză.

Stai și te întrebi: 
merită un asemenea om 
se numească contemporanul 
nostru, al epocii noastre socia
liste ? Pe asemenea oameni, 
Maiakovski îi numea „suflete 
moarte ‘. Ca motto la o poezie 
închinată acestora, el își lua 
declarația plină de meschină
rie a unui „suflet mort 
„Sînt mulțumit de faptul 
mi-am cumpărat o chitară 
cînt din ea acasă". Altceva 
nu-și mai dorea în viață.

Întâlnind asemenea oameni, 
fiecare dintre noi simte nevoia 
să-și pună o firească între
bare: se poate oare trăi așa, 
absent la ceea ce se petrece 
în jurul tău, egoist și laș, în
chistat și izolat ? Se poate 
împăca oare tinerețea noastră 
cu egoismul și lașitatea, cu 
fuga din fața răspunderilor ?, 
Nimic nu e mai trist și dezo
lant decît să vezi alături de 
milioanele de oameni entu
ziaști, pasionați, care se dăru
iesc în totul cu generozitate, 
asemenea ființe care stau deo
parte nepăsătoare. „Nu mă 
bag, zic ei. Ce-mi pasă mie de 
ceilalți, de ce să mă leg la 
cap dacă nu mă doare ? Fie
care face ce vrea". Asemenea 
oameni înțeleg fericirea în
gust, ei nu și-o doresc decît 
pentru ei. Lor să le fie bine, 
să nu-i tulbure nimeni cu ni
mic. Sînt oameni care trăiesc, 
cum spune poporul, ca lemnul 
Pe apă, țeapăn și dus de va
luri la întâmplare, care stau 
că tăciunele sub cenușă, fără 
să scoată flăcări.

„Nu putem trece nepăsători 
pe lingă asemenea oameni, ne 
spune în scrisoarea sa unul 
dintre cititori. Pentru că noi 
nu putem trăi ca ei, nu vrem 
și nu putem să le semănăm. 
Șt asta trebuie să le-o spunem 
deschis".

Au dreptate 
ne-au trimis 
întrebarea lor, adresată între
gii generații — „Se poate oare 
trăi așa ?“ — invită la o dis
cuție aprinsă, pasionantă. 

cititorii care 
aceste scrisori.

zusem însă ca tot acum să des
fundăm 10 hectare de teren 
pe care să plantăm viță. Fi
rește, nu puteam să scoatem 
un tractor de la semănat, dar 
nici nu puteam să întîrziem 
această lucrare. Și ea necesita 
un volum mare de muncă. Ca 
și în alte rînduri, ne-am adre
sat organizației de bază U.T.M. 
Tinerii sînt mai săritori la 
treabă, au mai multă putere.

— Noi sîntem pregătiți, avem

- Ce înseamnă să-ți 
iubești gospodăria 

colectivă —

o asemenea acțiune trecută în 
planul nostru — mi-a răspuns 
Gheorghe Mihai, secretarul or
ganizației U.T.M. Pentru ce zi 
să facem mobilizarea ?

Nu mi-a trecut atunci prin 
minte să-1 întreb cînd au tre
cut această lucrare în plan (că 
doar cunoșteam planul lor) și 
i-am răspuns : pentru mîine 
dimineață.

A doua zi dimineață, cînd 
m-am dus la deal, afară de ti
nerii care lucrau la grajd, la 
grădina de legume șj la însă- 
mînțări, toți ceilalți — și erau 
tare mulți — săpau de zor. în 
trei zile lucrarea a fost gata. 
Și n-a fost deloc ușoară ; 10 
hectare desfundate cu cazmaua 
la 60. centimetri adâncime !

Am început să mă dumiresc 
ce-i cu acel: „să fim întotdea
una prezenți cu toții la toate 
chemările gospodăriei". Dar 
n-a fost acesta singurul exem
plu.

Ne propusesem ca în primă
vara aceasta, prin îndreptarea 
cursului unei ape, $ă redăm a- 
griculturii o suprafață de 18 
hectare de teren pe care să 
cultivăm plante furajere. Pen
tru aceasta trebuia săpat un 
canal lung de doi kilometri. 
Apa colectată prin acest canal 
prevăzusem să o folosim la 
irigat grădina de zarzavat; 
prin urmare era necesar să a- 
menajăm ți un bezin de reten- 
ție, trebuiau înălțate diguri. 
Muncă multă- Oamenii erau 
ocupați cu treburile de cam
panie si cei rămași „disponi
bili" erau puțini.

O scenă din spectacolul cu piesa „Celebrul 702" de Al. Mi
rodan prezentat în cadrul Decadei dramaturgiei originale con
temporane de Teatrul de stat din Oradea (secția maghiară). 

Foto : AGERPRES

cîte 10 dimineți

Entuziasmul cu care întreg 
poporul a întâmpinat glorioa
sa aniversare a partidului, a 
cuprins, cum era firesc, și tea
trele din toată țara. N-a fost 
scenă pe care să nu se repre
zinte — în cinstea acestui eve
niment o piesă originală, în 
care să vibreze contempora
neitatea. Mai mult: imediat 
după ziua de 8 Mai teatrele 
au venit la întrecere în cadrul 
„Decadei dramaturgiei origi
nale", (11—21 mai) inaugurată 
la mijlocul săptămînii. Publi
cului din Capitală i se oferă 
astfel darul unor zece zile 
mai exact : 
și seri — de teatru în care se 
vor. perinda ”...
spectacole cu piese originale.

E un buchet bogat, cu flori 
variate *).  Dar mai ales, cu 
flori proaspete, învoalte, din 
cîmpul vieții adevărate. „De
cada- din anul acesta pune în 
evidență și impresionează prin 
varietatea temelor alese și a 
procedeelor scriitoricești, care, 
la rindul lor, scot în relief per
sonalități artistice și stiluri 
distincte. Impresionează, de 
asemenea, faptul că toate pie
sele „Decadei" — atît de dife
rite ca temă și tratare una 
față de cealaltă - sînt carac-

*) Pentru statistică : 17 au
tori .dintre care 6 debutanți ; 
18 piese, dintre care 9 inedi-. 
te; 20 de teatre cu 22
de spectacole.

cele mai bune

Ne-am adresat din nou tine
rilor. Membrii biroului organi
zației U.T.M. au stat seara de 
vorbă cu cîțiva, aceștia i-au 
anunțat pe alții și așa s-a dus 
vestea de la casă la casă. Di
mineața în zori toți au fost 
prezenți pe șantier. N-a lipsit 
nici unul. Și cîteva zile în șir 
au muncit fără să țină seama 
de oboseală, că așa-i tineretul: 
cînd e vorba de o acțiune, de o 
treabă urgentă nu se dă îna
poi de la greu. Cu ajutorul lor 
am terminat la timp și lu
crarea aceasta.

Și astfel, treptat, m-am lă
murit ce înseamnă hotărîrea 
aceea a lor: „să fim prezenți 
întotdeauna cu toții la toate 
chemările gospodăriei". în
seamnă să pună umărul ori
când e nevoie la dezvoltarea 
averii obștești, înseamnă să-și 
iubească colectiva.

OPREA PETRÂCHE 
președintele gospodăriei 

agricole colective „8 Martie" 
din comuna Slobozia Conache, 

regiunea Galați

Informații
Sîmbătă la amiază acad. Mi

hail Sadoveanu, președintele 
Comitetului național pentru a- 
părarea păcii din R. P. Romî- 
nă, a oferit o masă în cinstea 
academicianului D. V. Skobel- 
țîn, președintele Comitetului 
pentru Premiile internaționale 
Lenin „Pentru întărirea păcii 
între popoare".

Au luat parte reprezentanți 
ai Comitetului național pentru 
apărarea păcii din R. P. Romî- 
nă, ai Academiei R. P. Romî
ne, oameni de artă și cultură.

Au participat I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București, și membri ai 
Ambasadei U.R.S.S.

★
La concertul de sîmbătă se

re, din sala Ateneului R. P. 
Romîne, orchestra simfonică a 
Filarmonicii de Stat „George 
Er.escu" a avut la pupitru Pe 
dirijorul austriac Hans Sica- 
rowsky. Solistul concertului a 
fost violonistul Ion Voicu, ar
tist emerit.

(Agerpres)

Tinerețe, Contemporaneitate
co-
un

care tac" 
cu care s-a 

seria de mani-

terizate printr-un timbru 
mun, sînt străbătute de 
același fior: idealurile vremii 
noastre, partinitatea.

Astfel, „Oameni i 
de Al. Voitin 
inaugurat 
festări la Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" — aduce în 
scenă oameni și întâmplări, cu 
totul diferite bunăoară față 
de „Ochiul albastru" de Paul 
Everac. în piesa lui Voitin se 
înfruntă tăria și credința co
muniștilor din ilegalitate, cu 
mirșăvia siguranței burgheze ; 
dincoace, in piesa lui Everac

Decada dramaturgiei originale
.■■ ■■■'' ■... ....   i- —  ■'-?

se afirmă puterea omului în 
fața naturii, pe care o îmblin- 
zește, se alege, la propriu și 
la figurat, lumina de întune
ric : e vorba de șantierul hi
drocentralei de la Bicaz. Tot 
așa, s-ar părea că între epi
soadele luptei comuniștilor e- ' 
vocațe de Mihai Beniuc în 
„întoarcerea" și problematica 
morală din „Prietena mea 
Pix- a lui V. Em. Galan - în 
care se urmărește transforma
rea mentalității unui inginer 
constructor între două vîrste 
— n-ar prea exista legături. 
Și cu toate acestea, asistăm 
la etapele unei aceleiași lupte, 
la reflectarea unei aceleiași 
evoluții: acțiunea și influența

Bătălia pentru calitate continuă și fa Șantierul nava] din Galați. Si tinerii sînt in p-imele rin- 
duri. lată o parte din membrii brigăzii de producție a tineretuiu: condusă de comunistul 

Căpătan Sandu discutînd planul de asamblare a unui ccngou de 4.500 tone.

Foto : AGERPRES

Cursa păcii

bata 
10-a 
lovy 
care 
torie

Marea competiție ciclistă 
,Cursa Păcii" a continuat sîm- 

cu desfășurarea etapei a 
Karl Marx Stadt — Kar- 
Vary (107 km) etapă 
a eoincis și cu prima vic- 

a alergătorilor ceho
slovaci în actuala ediție a 
cursei.

Timpul a fost frumos de 
data aceasta și vîntul care a 
bătut ușor din spate a făcut ca 
alergătorilor să li se pară mai 
ușoare urcușurile presărate 
de-a lungul traseului. Sprintul 
de cățărare de la Aue (km 32) 
l-a cîștigat Hoehne (R.D.G.) 
urmat de Malten (R. S. Ceho
slovacă) și Cosma (R.P.R.). La 
km 55 încearcă să evadeze 
francezul Trolez și englezul 
Hitchen dar tentativa lor eșu
ează după cîțiva kilometri. O 
dată cu intrarea pe teritoriul 
R. S. Cehoslovace (km 75) pe 
lungile serpentine ce duc spre 
Karlovy Vary încep să atace 
cicliștii cehoslovaci. Unul din
tre ei și anume tînărul Ladi
slav Heller izbutește să se 
desprindă de pluton și sosește 

Bravo, bis, brigada!
(Urmare din pag. l-a)

lifatea însilozării porumbului. De 
asemenea, a fost viu aplaudat 
„Cuvîntul spicului de griu" re
plică satirică la adresa celor care 
împrăștie cum nu trebuie îngră- 
șămintele chimice pe semănături:

Fără valori poetice deosebite, 
dar cu astfel de versuri sprinte
ne, create de ei înșiși, tinerii ar
tiști amatori din Bălteni au reușit 
să pună pe picioare o bună bri
gadă și artistică și de agitație. 
Agitație pentru promovarea a tot 
ce e înaintat, a hărniciei și spiri
tului colectivist, a dezvoltării nu
mărului de animale, a întregului 
avut obștesc și a valorii zilei- 
muncă.

După ce am cunoscut mai în
deaproape G.A.C. Bălteni, mi-am 
dat, desigur, seama că brigada 
artistică de agitație ar mai li a- 
vut încă destule lucruri de lăudat 
și, din păcate, încă multe de cri
ticat. Mai ales în ce privește ati
tudinea unora care nu ies la mun- 

exercitată de partid și de co
muniști asupra conștiințelor, 
cu nobilul țel de a le înălța pe 
treapta superioară a eticei so
cialiste.

Ilustrind grăitor funcția e- 
ducatîvă a teatrului, eficacita
tea acestuia în opera de trans
formare morală și spirituală 
a societății noastre, „Decada" 
în ansamblul ei, poate exer
cita o atracție deosebită pen
tru tineret. Trebuie subliniat 
faptul că piesele prezentate 
cuprind un mare număr de 
eroi tineri, care se manifestă 
cu o problematică proprie, cu 

zestrea lor specifică de gîn- 
dire și temperament.

Sînt multe piese care au în 
centrul lor protagoniști tineri: 
Caterina și frămîntata poveste 
a vieții ei — de la ieșirea din 
orfelinatul burghez pînă la 
primirea în partid și la insu
recția armată de la 23 August 
1944 — în „Marele fluviu își 
adună apele" de Dan Tărchilă: 
Gore Pahonțu, din ,,Lumină 
din adîncuri" de A. O. Cin- 
drelu, care într-un proces își 
narează principalele episoade 
și evenimente ale existenței 
sale de copil sărac al unui 
sondor de la Boldești; Costea 
și Trifu, tineri partizani care 
luptă cu abnegație împotriva 
cotropitorului fascist („Sim- 

pe stadionul frumoasei stațiuni 
balneo-climaterice cu un a- 
vans de aproape 500 m. El este 
cronometrat cu timpul de 
2h43’13”. Un pluton de peste 
40 de concurenți al cărui 
sprint îl ciștigă Petrov sosește 
la diferență de 56T în acest 
pluton se aflau trei cicliști ro- 
mini : Cosma, Zanoni și Stoica. 
Al 4-lea component al echipei 
noastre, Gabriel Motceanu, a 
ajuns cu o întîrziere de aproa
pe două minute deoarece a 
derapat și a căzut înainte de 
intrarea pe stadion. In clasa
mente nu au survenit schim
bări importante.

Ciclistul sovietic Tari Mele- 
hov continuă să poarte tricoul 
galben, urmat de Kapitocov 
(U.R.S.S.) la 8'29”, Eckstein 
(R.D.G.) la 12’44”, Cerepovici 
(U.R^S.) la 1411”, Bangsborg 
(Danemarca) la 1422”, Go- 
ransson (Suedia) la 15'05”. Cos
ma (R.P.R.) la 16'42”, Schur 
(R.D.G.) la ÎB’IZ”. Pcppe (Fran
ța) la 18’18”. Zancmi ocupă lo
cul 22. iar Stoica locul 25.

Clasamentul pe echipe: L

că în perioadele de vîrf, a celor 
care nu îngrijesc cum se cuvine 
animalele gospodăriei ți în primul 
ri nd vacile de lapte.

Cu cit programul brigăzii va 
milita mai concret, mai operativ, 
pentru realizarea sarcinilor poli
tice și economice puse în fața 
colectiviștilor de către partid și 
stat, cu atît spectatorii vor primi, 
în mod sigur, cu mai mult inte
res spectacolele. Și eficacitatea 
lor va fi mai mare.

Urmărind reacțiile sălii fa 
fiecare punct al programului, 
mi-am dat seama de cită simpatie 
se bucură acest gen de manifes
tare artistică.

Cred că ar fi bine ca și alte 
cămine culturale din raionul Va
slui, cum ar fi cele din Zăpodeni, 
Ștefan cel Mare și toate satele 
aparținătoare lor, să se străduia
scă tără întîrziere să urmeze e- 
xemplul tinerilor artiști amatori 
din Bălteni.

Dacă vor asigura un conținut 
bogat, bine axat pe problemele 
politice și economice ce stau în 
fața 
lași 
rea, 
gul, 
alte 
un program de brigadă, vor avea 
bucuria să se audă aclamați a- 
colo, în fiecare sat moldovenesc 
ieșit la lumina vieții noi: „Bravo, 
bis, brigada 1“ 

satului respectiv și vor fo- 
cu pricepere cîntecul, recita- 
dansul, monologul și dialo- 
cupleful satiric, parodia și 
forme artistice ce pot alcătui

fonia a V-a“); Rada, studenta 
din „Oameni care tac," care 
înfruntă cu vitejie călăii sigu
ranței. Apoi, mai e Tudor Chi- 
ricuță din „Ochiul albastru" 
de Paul Everac și transfor
marea lui dintr-un păstor cu 
traista în băț într-un harnic 
brigadier utemist, pe șantierul 
de la Bicaz; și mai sînt Mi- 
haela-Pix și Paul-Cain din 
piesa lui Galan, care prin com
portarea lor, ilustrează activ 
înfringerea unei morale înve
chite, decăzute etc.

Dramaturgia noastră actuală 
se orientează tot mai mult, tot.

mai temeinic, spre tărîmul 
unor dezbateri pasionante a 
celor mai semnificative pro
bleme ale oamenilor care edi
fică societatea nouă. Gîndirea 
dramaturgies se amplifică și 
se adîncește mereu, odată cu 
mijloacele de expresie literară. 
Faptul aceșta se reflectă, bine
înțeles, cu efecte din cele mai 
bune și în arta spectacolului. 
Desigur, nu ne putem încă da 
seama de calitatea generală a 
tuturor spectacolelor prezen
tate în Decadă. Avem însă con
vingerea că ele ne vor aduce 
satisfacția unor montări de ți
nută aleasă, limpezi, elocvente, 
mobilizatoare- Spectacolele vă
zute până acum justifică aș
teptările : am remarcat îndeo- 

U.R.SB.; 2. R. P. Polonă; 3. 
R. D. Germană; 4. R, P. Remi
nd; 5. R. S. Cehoslovacă; 6. 
Suedia; 7. R. P. Ungară; 8. 
Anglia; 9. R. P. Bulgaria; 10. 
Franța.

Astăzi se desfășoară etapa a 
11-a Karlovy Vary — Tabor 
(207 km).

Fotbal

j nt

Astăzi la București ți An
kara se vor desfășura două 
rntilniri internaționale de fot
bal dintre echipele selecțio
nate ale R. P. Rcmîne șj Tur
dei. Pe stadionul ^23 August” 
ea începere de la ora 17 ama
torii ce fotbal bucureșteni vor 
putea urmări meciul dintre 
echipele seeonde ale celor 
două țări. în deschidere la ara 
15.15 va avea loc un joc ce 
rugbi intre lotul R P R. și e- 
chipa Știința Bueorețti.

La Ankara prima reprezen
tativă a R. P. Romîne întâl
nește intr-un med dificil se
lecționata Turciei. Aceasta 
este cea de-a 7-a partidă din
tre echipele celor două țări, 
în acest joc echipa R.P.R. va 
fi alcătuită din următorii ju
cători : 
Motroc, 
Hașoti, 
Seredai, 

Voinescu, Greavu, 
Macri, Jenei, Bone, 
Constantin, Dridea, 
Tătara.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite incepind din jurul 
orei 15,45 ambele reprize ale 
întilnirii de la Ankara. Trans
misia se va 
mul L

face pe progra-
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(Urmare din pag. I-a)
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șnecuri 
sînt 
care

fac să se ridice

acestea sînt numai 
rezultatele brigăzii 

întrecerea cu

telea poate lucra 300 
de macarale (șnecurile 
niște piese pretențioase 
pun în mișcare roata elicoida- 
lă și care 
greutatea).

Și toate 
cîteva din 
lui Tetelea în 
celelalte brigăzi din secție.

Fruntașii uzinei
în uzina nr. 2 de utilaj 

chimic și petrolier din ora- 

sebi precizia și expresivitatea 
sobră prin care colectivul Tea
trului Național din Cluj, regi
zat de Călin P. Florian, a 
transmis publicului mesajul de 
un înaripat umanism al „în
toarcerii" lui Mihai Beniuc. 
De asemenea, am găsit remar
cabil jocul actorilor maghiari 
din Oradea, care au dat o in
terpretare inedită, mai pole
mică, „Celebrului 702“ de Al. 
Mirodan, sub îndrumarea regi
zorului Szombati Gille Otto.

Intr-un articol publicat anul 
trecut, tânărul regizor Horea 
Popescu își punea întrebarea 
dacă realizările actorilor, re
gizorilor și scenografilor noș
tri de teatru sînt la înălțimea 
exigențelor artistice ale con
structorilor socialismului. Răs
punsul punea în lumină rela
tiva rămînere în urmă a sec
torului teatral. De atunci, însă, 
s-au înregistrat progrese. De
cada dramaturgiei originale 
constituie tocmai prilejul de a 
le consemna și interpreta, con
stituie un moment semnificativ 
din efortul artiștilor scenei de 
a se situa la înălțimea marilor 
comandamente ale vremii, de 
a face să răsune tot mai plin, 
și de 
voce 
după 
N. S. 
zilele 
în plină desfășurare, Sîntem 
abia la primele aplauze la sce
nă deschisă.

- 
pe scenă, viguroasa 
tânără a socialismului", 
expresia tovarășului 

Hrușciov. Decada e, în 
acestea, înscrisă pe afiș!

FLORIAN POTRA

Deschidersâ

Casa
romîno-sovietice 

s-a

Sîmbătă la amiază, la 
prieteniei 
A.R.L.U.S. din Capitală 
deschis expoziția „40 de ani 
de la înființarea Partidului 
Comunist din Cehoslovacia".

Au participat tovarășii 
Leonte Răutu, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., Anton Breiten- 
hofer, Florian Dănălache, Gh. 
Nicula, Paul Niculescu-Mizil. 
Petre Lupu, membri ai C.C. 
al P.M.R., reprezentanți ai 
conducerii Institutului de is- 

partidului, ai Ministe- 
facerilor Externe, In-

Rominii au ajuns la un nivel 
tehnic remarcabil"

Declarațiile unor oaspeți francezi
Președintele Comitetului 

Franța—Europa de Est, Max 
Flechet, vicepreședinte al Cen
trului Național de Comerț Ex
terior, și deputatul francez 
Rene Sanson, care ne-au vizi
tat țara eu prilejul deschide
rii Expoziției industriale fran
ceze, au părăsit sîmbătă Capi
tala. Înaintea plecării ei au 
avut o convorbire eu re
dactori ai Agenției Remine 
de Presă ..Agerpres" și Radio- 
televiziunii.

Cu dteva luni în urmă — a 
declarat dl. Max Flechet, am 
mai avut plăcerea de a veni 
in Rominia. Am putut călători 
prin țara dv. șj am admirat 
realizările dv. deosebite obți
nute pe tărim indust 
Mi-am putut da astfel se< 
că eccnonua rominească care 
era altădată pur agricolă, a 
devenit astăzi o economie in
dustrială. în aceste împreju
rări consider că sînt deschise 
largi perspective pentru 
schimburi între Franța și Ro
minia. Vreau să yabUniez că 
din anul 1960 România a 
deveni: cea de-a doua par
teneră eecncmică a Fran
ței, dintre țările socialiste, i- 
mediat după Uniunea Scvie-
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i obține 
rbuie ea

MC*.
Frarța este | 

eau — a adaug 
de faptul câ. p» 
vinzări importa 
înșiși sâ camj 
multe produse rominești. In 
diverse domenii am găsit 
noi produse românești care ne 
interesează. Privesc cu opti
mism viitorul rdați-Ior econo
mice franco-române

In încheiere di. Max Flechet 
și-a exprimat convingerea că 
expoziția industrială franceză, 
deschisă recent la București, 
va contribui la intensificarea 
pe mai departe a relațiilor e- 
conomice franco-romîne.

Deputatul francez Rene 
Sanson a spus printre altele t 
Romînîi au ajtrns la un nivel 
tehnic remarcabil. La deschi
derea expoziției spuneam' că 
acest lucru este atît de adevă
rat incit noi cumpărăm astăzi 
de la dv. tractoare, incit noi 
sîntem astăzi în măsură să 
procedăm la schimburile pro
ducțiilor noastre la un nivel 
de egalitate. Toți cei care am 
făcut parte din delegația fran
ceză am fost foarte impresio
nați de primirea care ne-a 
fost făcută. Am putut vizita 

întrecerea continuă. Obiectivul principal același:

L I T AT
șui Ploiești lucrează și bri
gada de producție a tine
retului condusă de Ion 
Neamțu. Către sfîrșitul anu
lui trecut, conducerea uzi
nei a încredințat acestei bri
găzi construcția metalică a 
tronsoanelor de mijloc pentru 
instalațiile de foraj 4 LD, una 
din cele mai moderne insta
lații pentru forajul de mare 
adîncime. Firesc, la început lu
crurile au mers mai greu. Ti
nerii nu erau obișnuiți cu 
noul produs introdus în fabri
cație.- în schimburile de 
experiență organizate cu con
structorii de utilaj petrolier 
de la Uzinele „1 Mai" și cu 
ajutorul inginerilor și tehni
cienilor din uzină, ținerii din 
brigada lui Ion Neamțu și-au 
însușit o nouă meserie a- 
ceea de constructori de turle 
metalice pentru ■ instalația ■ de 
foraj 4 LD. Stăpînind temei
nic .noua specialitate și stu
diind încontinuu metodele 
cele mai avansate în dome
niul construcțiilor de utilaj 
petrolier, brigada și-a propus 
ca în cinstea aniversării parti
dului să obțină rezultate cit 
mai bune. Și iată că zilele N. PUIU

stațiunea 
CLIMATERICĂ

” Vă oferă condiții optime de cazare și bufet 
Atractiv loc de excursii în Munții CLĂ- 
BUCET, NEGOIUL, PODRAGUL, MOL
DOVEANUL, laeurile CAPRA și BÎLEA 

Transportul cu trenul forestier pe pito
reasca vale a Argeșului. Sezon deschis 

întregul an.
Informații se pot obține , la întreprinderea < 
de Gospodărie Orășenească din Curtea de-'*’ 
Argeș, regiunea Argeș, ca și prin O.N.T. 

Carpați pentru excursii colective. 
Telefon 145—263 Curtea de Argeș

anccntcediu.

stătutului pentru relațiile culi 
turale cu străinătatea, acti
viști de partid, ziariști.

Erau prezenți șefii misiuni- 
. lor diplomatice ale țărilor so

cialiste acreditați la București.
La deschiderea expoziției au 

luat cuvîntul tovarășii Teodor 
Marinescu, membru supleant 
al C.C. al P.M.R., redactor șef 
al ziarului „Scînteia", și Ja
roslav Sykora, ambasadorul 
RB. Cehoslovace la Bucu
rești.

Cei prezenți au vizitat apoi 
expoziția.

(Agerpres)

o parte din minunata dv. țară. 
Am fost pînă la Brașov, 
am avut ocazia de a vizita U- 
zinele ..Ernst Thălmann" un
de se fabrică tractoarele pe 
care noi le cumpărăm. Am vi
zitat Bucureștiul unde am vă
zut ce se construiește. Am vă
zut cum poporul întreg își ri? 
dică nivelul de viață. Viitorul 
va demonstra că de acum 
înainte, ca și în trecut, noi 
vom rămine foarte apropiați 
unii de alții, vom dezvolta re
lațiile noastre economice, re
lațiile noastre de prieteni^

-------- •--------

Telegramă
Ministrului Forțelor Armate 

ale Republicii Populare 
Romîne

Tovarășului
General de Armată

LEONTIN SALĂ JAN

de-a 16-a 
victoriei a- 
hitleriste.

Vă mulțumesc din inimă 
pentru caldele felicitări și 
bunele urări adresate Forțelor 
Armate Sovietice cu prilejul 
sărbătoririi celei 
aniversări a zilei 
supra Germaniei

Această victorie istorică a- 
supra fascismului va rămine 
pentru totdeauna o pagină de 
aur în analele luptei popoare
lor pentru libertate și inde
pendență.

Noi acordăm o înaltă apre
ciere aportului adus de po
porul romin și de ostașii ro- 
mini la cauza comună a vic
toriei asupra hitlerismului.

Prietenia dintre popoarele 
noastre ți frăția de arme din
tre armatele noastre, călite în 
lupta comună împotriva duș
manului odios, crește și se în
tărește zi de zi în interesul 
popoarelor țărilor noastre și 
al întregului lagăr socialist

Din toată inima vă doresc 
dumneavoastră și întregului 
efectiv al armatei populare 
române frățești, noi și însem
nate succese în întărirea con
tinuă a capacității de apărare 
a Republicii Populare Romîne.

R MALINOVSKI, 
Mareșal al Uniunii Sovietice, 
Ministrul Apărării al U.R.S.S.

10 mai 1961
Moscova

E A
trecute s-a făcut bilanțul în
trecerii. De la începutul ace
stui an și pînă în ziua de 
7 mai, brigada a construit în 
plus peste sarcina lor planifi
cată, tronsoane pentru 6 uni
tăți de foraj 4 LD, Numai pe 
Iurta aprilie și în primele zile 
din luna mai tinerii au dat 
peste plan tronsoane pentru 2 
unități de foraj. Gospodari 
pricepuți ai metalului, tinerii 
din brigadă au reușit să eco
nomisească pînă acum canti
tăți însemnate de oțel lami
nat - principala materie pri
mă cu care lucrează, ca și 30 
kg de electrozi pentru 6uduri 
și mai bine de 5.000 lei la eco
nomisirea energiei electrice și 
a altor materiale auxiliare. 
Pentru toate acestea brigada 
a primit titlul de brigadă 
fruntașă pe uzină.

întrecerea continuă acum cu 
agelăși avînt. Pipă în seara 
zilei de 12 mai, brigada a rea
lizat în plus încă o unitate de 
foraj iar calificativul 
bine" pe care l-a primit din 
partea controlului de calitate 
îl merită din plin.

„foarte



Plenara festivă a C. C. al P. C. din Cehoslovacia 
consacrată celei de-a 40-a aniversări 

a Partidului Comunist din Cehoslovacia
PRAG'A 13 (Agerpres). — 

La 13 mai, în sala spaniolă a 
Hradului din Praga, s-a des
chis plenara festivă a Comite
tului Central al P.C. din Ce
hoslovaciei consacrată celei 
de-a 40-a aniversări a Par
tidului Comunist din Ceho
slovacia.

In prezidiu au luat loc rA. 
Novotny, prim-secretar al C.C. 
al P. C. din Cehoslovacia, pre
ședinte al R. S. Cehoslovace, 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
membri supleanți ai Biroului 
Politic, secretari ai C.C, al 
P.C. din Cehoslovacia, con
ducători ai Frontului Națio
nal. Împreună cu conducăto
rii R. S. Cehoslovace în pre
zidiu au luat loc membrii de
legațiilor partidelor comunis
te și muncitorești frățești care 
participă la festivitățile con
sacrate celei de-a 40-a ani

versări a P.C. din Cehoslova
cia.

Plenara a fost deschisă de 
V. Siroky, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia.

A. Novotny, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, a prezentat apoi raportul 
consacrat celei de-a 40-a ani
versări a P.C. din Cehoslova
cia.

La 14 mai, a spus 'A. No
votny, se împlinesc 40 de ani 
de cînd la Praga s-au adunat 
569 delegați din toate coltu
rile Republicii Cehoslovace 
pentru a întemeia Partidul 
Comunist din Cehoslovacia. 
P.C. din Cehoslovacia i-a fost 
sortit să preia conducerea oa
menilor muncii în lupta îm
potriva burgheziei și să-i ducă 
la victoria socialismului în 
Cehoslovacia. El ii va duce 
și la comunism. Astăzi se poa
te declara cu mîndrie că P.C.

Dragi tovarăși,
Glorioasa aniversare a 40 de 

ani de luptă revoluționară 
consecventă a Partidului Co
munist din Cehoslovacia, sub 
steagul atotbiruitoarelor idei 
ale lui Marx-Engels-Lenin, 
este sărbătorită alături de po
poarele Cehoslovaciei socia
liste, de toate țările socialiste, 
de mișcarea comunistă și 
muncitorească internaționlă.

Cei 40 de ani de iuptă a 
Partidului Comunist din Ce
hoslovacia sînt încununați de 
remarcabile succese în con
struirea socialismului, de tre
cerea Cehoslovaciei la făuri
rea societății socialiste dezvol
tate, de pregătirea condițiilor 
de înfăptuire a celei mai 
drepte și înalte orînduiri, so
cietatea comunistă.

Sărbătorirea acestei zile me
morabile din istoria Ceho
slovaciei, înființarea Partidu
lui Comunist ca și aniversarea 
victoriei asupra fascismului au 
prilejuit o manifestare gran
dioasă și de neuitat a unității 
poporului cehoslovac în jurul 
partidului său comunist, a 
hotărîrii sale de a înfăptui în 
toate domeniile politica justă 
promovată de partid, cores
punzătoare intereselor și idea
lurilor sale celor mai înalte, 
intereselor întregului lagăr 
socialist și mișcării comuniste 
internaționale.

In aceste zile de aniversare 
a unor mari victorii, Partidul 
Muncitoresc Romîn ia parte 
cu multă însuflețire ia sărbă
toarea partidului frate și to
varăș de luptă și se bucură 
din toată inima de succesele 
sale.

Exprimînd sentimentele de 
caldă prietenie și frăție ale 
Partidului Muncitoresc Ramin, 
ale întregului popor romîn, în 
numele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, transmit, Partidului Co
munist din Cehoslovacia, Co
mitetului său Central. în 
frunte cu tovarășul Antonin 
Novotny, poporului cehoslovac 
cele mai sincere felicitări, 
urări fierbinți de mari și noi 
victorii în făurirea societății 
socialiste și comuniste.

Tovarăși,
Fidelitatea nestrămutată 

față de ideile marxism-leni- 
nismului, solidaritatea interna- 

y țională cu toți cei ce muncesc, 
victoria istorică a poporului 
cehoslovac în lupta eroică îm
potriva fascismului, pentru 

: independența Cehoslovaciei, a- 
niversată la 9 Mai — toate a- 

. . cestea sînt întruchipate în 
ființa și lupta Partidului Co
munist din Cehoslovacia. în 
cele patru decenii de luptă 
consecventă și fermă pentru 
pace, democrație și socialism.

Entuziasmul cu care poporul 
cehoslovac sărbătorește acea
stă aniversare arată că el 
vede în Partidul Comunist 
luptătorul devotat cauzei fe
ricirii oamenilor muncii, con
ducătorul său înțelept și cu
rajos care l-a condus în mod 
sigur, prin lupte grele, la vic
toriile de azi, la victoria so
cialismului.

Sub conducerea partidului 
său marxist-leninist, Ceho- 

. slovacia a obținut realizări de 
însemnătate istorică în dez
voltarea economiei și culturii, 
care o situează în rîndul țări
lor celor mai avansate din 
lume în privința producției 
industriale pe locuitor, și a 
nivelului de trai. • ■

Cu atît mai mărețe sînt pers
pectivele de viitor pe care le 
înfățișează sarcinile celui de
al treilea plan cincinal. Splen
didele realizări ale anului tre
cut, bilanțul strălucit de în
făptuiri cu care a fost întîm- 
pinată sărbătorirea celor pa
tru decenii de activitate a 
Partidului Comunist’ din Ce
hoslovacia dovedesc atît jus
tețea sarcinilor trasate, cît și 
faptul că ele vor fi neîndoiel
nic îndeplinite.

Cinste și glorie poporului 
cehoslovac care în frunte cu

Cuvîntarea tovarășului Petre Borilă
clasa muncitoare, sub condu
cerea Partidului Comunist, 
luptă și muncește cu succes 
pentru construirea societății 
socialiste dezvoltate !

Prin întreaga sa politică 
Cehoslovacia aduce o contri
buție consecventă la întărirea 
necontenită a lagărului țărilor 
socialiste, la cîștigarea de că
tre socialism a întrecerii paș
nice, pe plan mondial, între 
socialism și capitalism.

O trăsătură fundamentală a 
dezvoltării Cehoslovaciei so
cialiste este alianța și priete
nia de nezdruncinat cu 
U.R.S.S. și celelalte țări so
cialiste, relațiile frățești in
ternaționaliste, cu gloriosul 
Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice — creat de marele 
Lenin — și cu celelalte parti
de frățești, marxist-leniniste.

Dragi tovarășă,
In focul luptelor revoluțio

nare ce au urmat după Marea 
Revoluție Socialistă din 1917, 
acum 40 de ani, în luna mai 
a anului 1921, s-au născut, ca 
doi fii gemeni ai Marelui Oc
tombrie, Partidul Comunist 
din Cehoslovacia și Partidul 
Comunist din Romînia, care 
chiar din primii ani ai exis
tenței lor au colaborat și au 
luptat împreună împotriva 
dușmanilor comuni, pentru 
prietenie și alianță cu U.R.S.S., 
pentru pace și socialism.

Cei 40 de ani de existență a 
partidelor noastre sînt în 
același timp 40 de ani de cola
borare frățească, tovărășească 
în spiritul internaționalismu
lui proletar.

Nevoit să-și ducă activitatea 
în condiții de ilegalitate, su
pus unei crunte prigoane din 
partea regimului burghezo- 
moșieresc, Partidul Comunist 
din Romînia a avut sprijinul 
tovărășesc din partea Partidu
lui Comunist din Ceho
slovacia.

Partidul Comunist din Ceho
slovacia a ajutat Partidul 
Comunist din Romînia la or- 
.ganizarea rețelei sale de legă
turi cu mișcarea comunistă 
internațională, a sprijinit ac
tivitatea unor organe centrale 
care și-au dus temporar acti
vitatea la Praga. a unor acti
viști ai partidului; totodată, 
Partidul Comunist din Ceho
slovacia a organizat campanii 
de masă și prin presă, inter
venții în Cameră și Senat îm
potriva terorii sălbatice pe 
care guvernele Romîniei bur- 
ghezo-moșierești o exercitau 
împotriva comuniștilor, a anti
fasciștilor.

Comuniștii din Romînia 
păstrează o vie recunoștință 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia pentru sprijinul in
ternaționalist dat în momen
tele grele ale luptelor, sprijin 
pe care nu-1 vor uita nicio
dată.

Colaborarea frățească între 
partidele noastre avea să se 
întărească, 
anii grei ai 
Munchen,

să se călească în 
Dictatului de la 

ai ocupării mișe- 
lești a Cehoslovaciei de către 
Germania hitleristă, în anii 
războiului contra fascismului, 
cînd împotriva eroicului Par
tid Comunist din Cehoslovacia 
a fost dezlănțuită prigoana 
cea mai feroce.

Represiunile organelor fas
ciste n-au putut împiedica 
mase largi din Romînia, mo
bilizate de P.C.R. să-și mani
feste simpatia și sprijinul față 
de lupta glorioasă a poporului 
cehoslovac condus de Partidul 
Comunist, împotriva hitleris- 
mului. pentru recucerirea in
dependenței naționale.

La 25 noiembrie 1938 „Scîn- 
teia“, organul Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Romînia. a publicat 
un salut înflăcărat de solidari
tate adresat Partidului Comu
nist din Cehoslovacia : „Par
tidul Cpțnu’nist din Romînia — 
scria atunbi „Scînteia" ilega
lă — trimite un salut frățesc 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, care cu un curaj 
demn de admirat și într-o 

din Cehoslovacia îndeplinește 
cu succes această sarcină.

La sfirșitul anului 1960 pro
ducția industrială a Ceho
slovaciei socialiste crescuse de 
patru ori în comparație cu ni
velul antebelic. Pînă la sfîrși
tul anului 2965, ea va crește 
de aproximativ 6,5 ori în com
parație cu nivelul antebelic.

Actualmente Uniunea So
vietică, țările lagărului socia
list, inclusiv R. S. Cehoslova
că, elaborează un plan de 
perspectivă de dezvoltare a e- 
conomiei naționale pînă în a- 
nul 1980. In această perioadă, 
in Cehoslovacia va fi constru
ită o societate socialistă îna
intată. Va fi creată baza teh- 
nico-materială a comunismului 
și va începe treptat trecerea 
la comunism în toate dome
niile vieții sociale.

A. Novotny a analizat apoi 
dezvoltarea forțelor păcii în 
întreaga lume. El a subliniat 
că in lupta pentru pace in

ia 
a 

dîrze contra fas-

lupta îm- 
a cimen- 
legăturile

fas-
către glorioasa 

și cu elibe- 
și Ceho- 

cu victoria 
și instaura- 
democrație 

nouă

oferă 
Parti- 
Ceho- 
docu-

lungul 
înfiin-

muncii

perfectă ordine a trecut 
continuarea în ilegalitate 
luptei sale 
cismului și pentru libertățile 
popoarelor Cehoslovaciei".

In anii grei ai războiului, 
sîngele vărsat în comun de 
mulți fii ai partidelor și po
poarelor noastre, în 
potriva fascismului, 
tat și mai mult 
noastre frățești.

O dată cu zdrobirea 
cismului de 
Armată Sovietică 
rarea Romîniei 
slovaciei, o dată 
clasei muncitoare 
rea regimului de 
populară, a început o 
etapă în relațiile dintre țările 
și popoarele noastre, etapa re
lațiilor socialiste care se dez
voltă necontenit și au minu
nate perspective în cadrul pu
ternicului lagăr al țărilor so
cialiste.

în spiritul acestor legături, 
Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn 
Comitetului Central al 
dului Comunist din 
slovacia un album cu 
mente aflate în arhiva sa, care 
evocă lupta și prietenia fră
țească, internaționalistă între 
partidele noastre de-a 
a patru decenii, de la 
țarea lor pînă azi.

Dragi tovarăși,
La 8 mai, oamenii 

din țara noastră au sărbătorit 
într-o atmosferă de uriașă în
suflețire și de încredere ne
mărginită în viitor o ani
versare glorioasă ce le este 
scumpă — împlinirea a 40 de 
ani de la întemeierea Partidu
lui Comunist din Romînia.

Sub conducerea încercată a 
partidului nostru, clasa mun
citoare, poporul muncitor au 
dus numeroase bătălii de 
clasă, au răsturnat puterea 
capitaliștilor și moșierilor, au 
instaurat puterea celor ce 
muncesc și făuresc edificiul 
luminos al societății socialiste.

Devenit stăpîn pe soarta sa, 
poporul nostru a transformat 
Romînia într-o țară socialistă 
cu o industrie în continuă dez
voltare, o agricultură în plină 
transformare socialistă. înzes
trată cu mijloace mecanizate 
moderne, o țară cu o cultură 
socialistă înfloritoare.

Dezvoltarea rapidă a econo
miei naționale asigură satis
facerea tot mai deplină a ce
rințelor materiale și culturale 
ale celor ce muncesc.

Congresul al III-lea al 
Partidul Muncitoresc Romîn 
a deschis în fața poporului 
perspectiva largă a desăvîrși- 
rii construcției socialiste. Vo
lumul producției industriale va 
fi în 1965 de circa 2,1 ori mai 
mare față de 1959, iar venitul 
național va crește cu 70—80 la 
sută.

Succesele de importanță is
torică obținute de poporul 
nostru muncitor în opera de 
construire a socialismului se 
datoresc faptului că el are o 
călăuză sigură, un conducător 
ferm și încercat, Partidul 
Muncitoresc Romîn, care în în- 

i treaga sa activitate, se conduce 
Jîn mod neabătut după învă-' 
țătura marxist-leninistă..

Credincios principiilor in
ternaționalismului proletar, 
partidul nostru, împreună cu . 
celelalte partide frățești, își 
aduce .contribuția la întărirea 
necontenită a unității mișcării 
comuniste internaționale, 
țărilor lagărului socialist.
, Tovarăși,
* în lumea contemporană 

loc evenimente hotărîtoare 
pentru viitorul omenirii. în
treg sensul desfășurării eve-

• nimentelor arată justețea de
plină a tezelor cuprinse in 
Declarația Consfătuirii repre
zentanților partidelor comu
niste și muncitorești de la 
Moscova, din noiembrie 1960.

Evoluția omenirii este de
terminată azi. în primul rînd, 
de forțe'.j socialismului și pă
cii. Avîntul dezvoltării țărilor 
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HAVANA 13 (Agerpres). — 
Printr-o hotărire a guvernului 
Cubei au trecut sub contro
lul Institutului cuban de ci
nematografic șase filiale ale 
caselor de filme americane : 
„Fox", „Metro-Goldwin Ma
yer", „Wagner", „Columbia 
Pictures", „United Artistas" și 
„Universal International". A- 
ceastă măsură a fost luată în- 
trucît aceste case de filme au

STAS 3452 52.

centrul atenției se află lupta 
împotriva primejdiei imperia
lismului și a spiritului revan
șard vest-german.

Programul mișcării comu
niste internaționale este De
clarația reprezentanților par
tidelor comuniste și muncito
rești, adoptată la Consfătui
rea de la Moscova din noiem
brie 1960. Sîntem mîndri, a 
spus A. Novotny, că umăr la 
umăr cu P.C.U.S. și cu cele
lalte partide frățești ne-am 
adus contribuția la elabora
rea acestei Carte istorice a 
comunismului internațional.

După prezentarea raportului 
la plenara festivă a C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia au luat 
euvintul conducători ai Fron
tului Național și șefi ai dele
gațiilor partidelor comuniste 
și muncitorești frățești. Din 
partea delegației P.M.R. a 
luat euvintul tovarășul Petre 
Borilă, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R.

so~ 
om

so- 
iu-

efort 
și con-

în Cc-

socialiste, a Uniunii Sovietice 
este ilustrat de gigantica rea
lizare a științei și tehnicii 
vietice - zborul primului 
în Cosmos.

împreună cu toate țările 
cialiste. cu toate popoarele
bitoare de libertate, cu întrea
ga omenire progresistă, sîn
tem din toată inima alături de 
lupta eroică a poporului Cu
bei, pentru dreptul sacru al 
fiecărui popor, de a fi stăpîn 
al destinelor sale.

Conștiente de primejdiile 
pe care le implică pentru pace 
aventurile agresive ale cercu
rilor imperialiste, țările so
cialiste urmăresc cu vigilență 
desfășurarea vieții internațio
nale, depun eforturi neobosi
te pentru soluționarea pașnică 
a problemelor litigioase, pen
tru destindere internațională, 
militează pentru realizarea 
propunerilor sovietice cu pri
vire la dezarmarea generală 
și totală, pentru rezolvarea 
pașnică a problemei germane, 
luînd totodată toate măsurile 
necesare pentru asigurarea 
securității popoarelor lor și 
pentru întărirea păcii în lume.

Țările socialiste, strîns uni
te, conștiente de forța și no
bila lor misiune istorică, _ își 
continuă cu neobosit 
lupta pentru apărarea 
solidarea păcii.

Așa cum s-a arătat 
municatele semnate cu prile
jul vizitei delegației de partid 
și guvernamentale, conduse de 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej în Cehoslovacia și a 
vizitei în Romînia a delegației 
de partid și guvernamentale 
conduse de tovarășul Antonin 
Novotny, există o deplină 
identitate de vederi între par
tidele și guvernele noastre în 
toate problemele construcției 
socialiste, ale mișcării comu- 

■ niște internaționale și luptei 
pentru pace.

între Romînia și Cehoslova
cia se extind și se întăresc ne
încetat relațiile multilaterale 
de colaborare politică, econo
mică și culturală.

Vă urăm încă o dată, dragi 
tovarăși, cele mai mari succe
se în îndeplinirea sarcinilor 
de mare amploare pe care vi 
le propuneți, spre binele și 
fericirea poporului cehoslovac, 
pentru întărirea necontenită a 
lagărului țărilor _ socialiste, 
pentru triumful păcii, demo
crației și socialismului în lu
mea întreagă.

Trăiască Partidul Comunist 
din Cehoslovacia în frunte cu 
Comitetul Central, conducăto
rul poporului cehoslovac 
lupta pentru construirea 
cietății socialiste și 
niște !

Trăiască puternicul 
țărilor socialiste !

Trăiască unitatea 
comuniste și muncitorești in
ternaționale !

în 
so- 

comu-

lagăr al

mișcării

Poris. Demonstrație a studenților francezi care cer condiții de studiu mai omenești

Cetățeni francezi 
decorați cu ordinul 
Marele Război pentru 

Apărarea Patriei
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 12 mai 
in Palatul Mare al Kremlinu
lui, Mihail Gheorgadze, secre
tar al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a înmînat 
ordinul Marele Război pentru 
Apărarea Patriei clasa a Il-a 
cetățenilor francezi Louise și 
Nicolas Hoffmann și Eugene 
Lacher.

In anii celui de-al doilea 
război mondial, Nicolas Hoff
mann, Louise și fratele ei 
Eugene au salvat viața fetiței 
sovietice Alla Nikitina, ai că
rei .părinți erau deținuți in
tr-un lagăr de concentrare 
hitlerist din Franța.

In cuvîntarea rostită cu a- 
cest prilej, Mihail Gheorgadze 
a spus că fapta nobilă a cetă
țenilor francezi constituie un 
admirabil exemplu al priete
niei dintre oamenii simpli din 
Franța și Uniunea Sovietică. 
El a urat celor decorați sănă
tate, fericire și ani îndelungați 
de viață spre binele minuna
tului popor francez.

In cuvîntarea de răspuns, 
Nicolas Hoffman a adus mul
țumiri profunde guvernului 
sovietic pentru distincția pri
mită și a spus că ajutorul a- 
cordat familiei Nikitin a re
prezentat pentru el și pentru 
membrii familiei sale o dato
rie patriotică.

Situația din Algeria
este extrem de încordată

Seara și în cursul 
vineri spre sîmbătă 
Oran, Bone, Sidi-bel 

în alte orașe, ele- 
ultracolonialiste au

PARIS 13 (Agerpres). — Si
tuația din principalele orașe 
ale Algeriei este extrem de în
cordată, 
nopții de 
la Alger, 
Abbes și 
mentele 
comis numeroase atentate cu 
bombe. In urma exploziilor au 
fost rănite opt persoane, s-au 
produs importante pagube 
materiale la diferite institu
ții și localuri publice. La Al
ger, unde, după cum transmite 
agenția France Presse „Explo
ziile s-au auzit în continuu 
timp de o oră", au fost lan
sate bombe chiar și în apro
piere de reședința delegatului 
general, ,J.a cițiva metri de 
blindatele jandarmeriei" care 
fac de pază.

in principalele orașe și în
deosebi la Alger, au fost con
centrate puternice forțe «le 
companiilor republicane de 
securitate, ale jandarmeriei 
sprijinite de poliție și armată. 
Iată cum descrie unul din co
respondenții agenției France 
Presse atmosfera de la Alger 
în ziua de 13 mai : „Algerul 
și-a reluat înfățișarea din zi
lele cele mai triste. 20.000 de 
soldați, jandarmi și polițiști

„Prietenia
în stil american"

de Janei- 
afiș larg 
intitulat

RIO DE JANEIRO 13 (A- 
gerpres). — Săptămînalul ,,No- 
voș Rumos" din Rio 
ro a reprodus un 
răspindit in țară,

------- •

nou act 
provocator al S.U.A, 
împotriva Cubei
HAVANA 13 (Agerpres). — 

La 12 mai un portavion ameri
can s-a apropiat la o distanță 
de 2 mile de coasta cubană, 
în apropiere de orașul Santia
go. De pe portavion au decolat 
cinci avioane cu reacție care 
au zburat în scopuri provoca
toare deasupra regiunii Sibo- 
ney.

Pătrunderea unui portavion 
american în apele teritoriale 
cubane și încălcarea de către 
avioanele americane a spațiu
lui aerian al Cubei constituie 
un nou act provocator al cli
cii militariste americane, o 
grosolană încălcare a norme
lor dreptului internațional.

Geneva:
Delegațiile occidentale continuă 
manevrele menite să împiedice 

începerea conferinței pentru Laos
GENEVA 13 (Agerpres). - 

Conferința de la Geneva pen
tru reglementarea problemei 
laoțiene nu a început nici 
sîmbătă. Ca și vineri delega
țiile occidentale, și în special 
delegația S.U.A., au continuat 
manevrele menite să împiedi
ce începerea conferinței. în 
cercurile ziaristice din Gene
va s-a creat impresia că Rușk, 
secretarul Departamentului de 
Stat al S.U.A., nu dorește de 
loc . să ia loc în' sala de con
ferințe. El a venit la Geneva

„pentru trei-patru zile", ur-. 
mind ca apoi conducerea dele
gației americane să fie pre
luată de Harriman, ambasa
dorul special al președintelui 
Kennedy. De la sosirea dele
gației americane au și trecut 
și va trece și duminică fără 
două zile, vineri și sîmbătă. 
ca conferința să-și fi început 
lucrările. Iată deci că „timpul 
limitat" de care dispune dl- 
Rusk s-a și epuizat.

Principalul element care îm
piedică începerea conferinței

Mesajul Comisiei internaționale 
de supraveghere și control

GENEVA 13 (Agerpres). - 
TASS transmite : Comisia in
ternațională de supraveghere 
și control pentru Laos a adre
sat celor doi copreședinți ai 
conferinței de la Geneva din 
1954 un mesaj în care se spu
ne printre altele :

In după-amiaza zilei de sîm
bătă 6 mai 1961 Comisia in
ternațională de supraveghere 
și control pentru Laos a pri
mit din partea celor doi co
președinți ai conferinței de la 
Geneva din 1954 un mesaj, 
prin care cei doi copreședinți 
au solicitat comisia să-i in
formeze din timp în timp asu
pra respectării încetării fo
cului între părțile beligerante 
din Laos.

In cursul celor 24 de ore 
care au trecut de la primirea 

stau de pază. Blindatele jan
darmeriei înconjoară palatul 
de vară — reședința delega
tului general. La fiecare in
tersecție soldați cu mitraliera 
în bandulieră sînt gata pentru 
orice eventualitate. Vînători 
de munte aduși din Kabylia 
fac de gardă în fața Poștei, a 
facultăților sau patrulează pe 
marile artere centrale ale ora
șului. Autoblindate ale com
paniilor de securitate stațio
nează in penumbră. Cordoane 
de trupe înconjoară cartierul 
musulman Casbah, unde pe 
străzi au fost instalate baraje 
de sîrmă ghimpată. In ca
zărmi, ur.de trupele sînt con
semnate. jeep-uri și blindate 
„de intervenție rapidă" stau 
gata de a intra în acțiune. A- 
ceastă -mpresionantă concen
trare de forțe face din Alger 
o castă fortăreață*.

In cercurile politice fran
ceze. subliniază agenția Fran
ce Presse, se exprimă temeri 
că „ar putea să izbucnească 
noi incidente între 13 și 20 
mai — „săptămâna crucială" 
înainte de începerea tratati
velor franco-algeriene — sau 
chiar și mai tîrziu în cazul că 
aceste tratative vor lua o tur
nură favorabilă".

„Prietenia în stil american11. 
In afiș sînt menționați anii în 
care au avut loc intervențiile 
militare ale Statelor Unite în 
țările America Latine :

Mexic - 1806, 1846, 1859,
1868, 1873, 1913, 1914.

Columbia — 1855, 1865, 1873, 
1885, 1901, 1902.

Paraguay — 1859.
Haiti — 1888, 1914. Din 1915 

și pină în 1934 — ocuparea 
țării.

Chile — 1891.
Honduras - 1903, 1907, 1910, 

1919.
Republica Dominicană — 

1904, 1914. Din 1916 pînă în
1924 — ocuparea țării.

Panama — 1904, 1919, 1925.
Nicaragua — 1850, 1894, 1896, 

1899, 1910. Din 1912 pînă în
1925 — ocuparea țării.

Guatemala — 1954.
Argentina — 1831,

1852, 1890.
Uruguay — 1855, 1858,
Cuba — 1822, 1824,

1898, 1906, 1912.

1838,

1868.
1825,

be- 
dat 
in

acestui mesaj din partea celor 
doi copreședinți și în pofida 
multor greutăți practice, co
misia s-a deplasat în Laos și 
a sosit acolo in seara zilei de 
8 mai. Principalele părți 
ligerante din Laos au 
trupelor lor ordinul de ă 
ceta focul la 3 mai 1961, ora 
8 (ora locală). Comisia a ajuns 
în unanimitate la convingerea 
că, de cînd părțile au dat or
dinele corespunzătoare a in
tervenit o încetare generală 
și evidentă a operațiunilor 
militare. Comisia are temeiu
ri să spere că toate părțile 
vor accepta propunerea ei ca 
pină la încheierea unui acord 
oficial cu privire la încetarea 
focului tuturor trupelor să se 
dea din nou ordin de a se 
respecta încetarea focului, cu 
excepția cazurilor cînd focul 
ar fi provocat. Comisia va a- 
dresa celor doi copreședinți 
un nou raport de îndată ce 
vor fi cunoscute rezultatele 
tratativelor militare purtate 
între părți.

Reprimarea sîngeroasă a unei 
demonstrații pașnice la Atena

ATENA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 12 mai 
poliția din Atena a reprimat 
o demonstrație pașnică în spri
jinul eliberării miilor de de- 
mocrați greci închiși în lagă
rele de concentrare.

In cursul zilei de 12 mai ru
dele deținuților și deportaților 
politici s-au întrunit în cadrul 
unui miting pentru a cere e- 
liberarea celor apropiați. După 
miting, femei și copii s-au în
dreptat spre reședința primu
lui ministru pentru a-i pre
zenta revendicările lor.

In Piața Constituției aceas
tă demonstrație pașnică a fost 
atacată de polițiști. A fost 
maltratată crunt soția lui Ma-

NEW YORK 13 (Agerpres). 
— Ziarul „New York Times" 
din 13 mai a publicat scrisoa
rea lui Cyrus Eaton, cunoscut 
industriaș și activist pe tărîm 
social din S.U.A., în care a- 
cesta critică politica externă 
a guvernului Kennedy.

„Ce concluzii am tras din 
eșecul serviciilor de spionaj 
și diplomație americană înre
gistrate de acestea în Cuba și 
Laos ?“ — se întreabă în scri
soarea sa Eaton.

Politica falimentară pe care 
am dus-o pînă în momentul 
înfrîngerii în aceste locuri a 
fost bazată pe informații ob
ținute de Agenția centrală de 
investigații și de reprezentan
ții departamentului de stat. 
De aceea se creează impresia 
că funcționarii noștri din stră- 

iHlliîPp scurt

de la Geneva este încercarea 
puterilor occidentale de a în-, 
lătura de la masa tratativelor 
delegația Partidului Neo Lao 
Haksat. Or, problema repre
zentării Laosului la Conferință 
a fost de fapt de mai multă 
vreme rezolvată de însăși des
fășurarea evenimentelor. In 
Laos există trei forțe politice: 
guvernul legal în frunte cu 
Suvanna Fumma, Partidul Neo 
Lao Haksat și grupul de la 
Savannaket. Este evident că 
dacă se tinde spre rezolvarea 
constructivă a problemei lao
țiene toate cele trei forțe tre
buie să fie reprezentate cu 
drepturi egale la conferință.

In cursul zilei de sîmbătă 
la Geneva s-a desfășurat o in
tensă activitate diplomatică, 
între diferite delegații au avut 
loc numeroase consultări. Mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. A. A. Gromîko, a a- 
vut întrevederi cu secretarul 
de Stat, Rușk, cu șeful dele
gației indiene, Krishna Me
non, cu ministrul de Externe 
britanic, lordul Home și cu 
ministrul de Externe francez 
Couve de Murville. Au mai a- 
vut loc întrevederi între lordul 
Home și Cen I, vicepremierul 
Consiliului de Stat și ministrul 
Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze, între Home și Krish
na Menon, precum și două în
truniri ale șefilor delegațiilor 
puterilor occidentale. După 
cum remarcă observatorii în
trevederile de sîmbătă nu au 
înlăturat încă piedicile care 
stau în calea deschiderii con
ferinței. In cercurile din preaj
ma delegațiilor occidentale se 
emite părerea că conferința nu 
va putea începe nici luni și 
nici măcar marți.

nolis Glezos, Tassia Glezu, 
care se afla în fruntea demon
strației. Se semnalează nu
meroși răniți. Polițiștii l-au 
lovit pe deputatul Brakoțulos, 
care a încercat să oprească a- 
ceastă represiune sîngeroasă. 
El a fost transportat la spital 
cu craniul fracturat.

Această represiune poliție
nească a provocat indignarea 
opiniei publice largi. Un grup 
de deputați au cerut procu
rorului general din Atena să 
intervină pentru pedepsirea 
aspră a celor vinovați. Deți- 
nuții politici din închisoarea 
„Averof*  au declara: greva 
foamei în semn de protest îm
potriva acestei represiuni sîn- 
geroase.

inătate nu cunosc adevărata 
stare de spirit în multe din 
țările în care lucrează".

„Acolo unde Departamentul 
de Stat suferă, pe cite se vede, 
de lipsă de informații, conti
nuă Eaton, este evident că A- 
genția centrală de investigații 
devine ’o victimă a unor in
formații greșite din propria-i 
vină".

.,Cuba și Laosul au demon
strat, relevă în încheiere Ea
ton, că insuficiența de realism 
în politica noastră externă a 
devenit de fapt mai acută. Nu 
cumva am ajuns la momentul 
decisiv în care întreaga noas
tră activitate internațională 
necesită o revizuire și o reor
ganizare minuțioasă și obiec
tivă ?“.

Pc scurf
sabotat activitatea cinemato
grafelor care le aparțineau, 
prezentînd pe ecranele aces
tora în primul rînd filme de 
producție americană și impie- 
dicînd prin orice mijloc pre
zentarea filmelor altor țări.

TAȘKENT 13 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 12 mai, 
în capitala Uzbekistanului, 
Tașkent, a avut loc primul 
spectacol cu concursul Evei 
Trenka, solistă a Operei din 
Cluj.

Eva Trenka a interpretat 
rolul Violettei din opera „Tra- 
viata“ de Verdi, care se joacă 
pe scena Teatrului Academic 
de Operă și Balet „Alișer 
Navoi“.

Eva Trenka, a declarat di
rijorul spectacolului, Abdul
gani Abdukaiumov, are o voce 
frumoasă și puternică. In rolul 
Violettei ea s-a remarcat și ca 
o actriță excelentă.

ROMA. — în ciuda interdic
ției Vaticanului, profesorul 
Daniele Petrucci, autorul cu
noscutei experiențe în legă
tură cu fecundarea celulei se
xuale omenești și obținerea 
unui embrîon uman în condi
ții de laborator, a făcut o 
nouă experiență în urma că
reia a reușit să prelungească 
durata vieții embrionului pină 
Ia două luni.

HOLYWOOD. Agenția France 
Presse anunță că în seara zi
lei de 13 mai a încetat din 
viață cunoscutul actor de 
cinema american Gary Coo
per.
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