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Concursul elevilor 
din școlile 
profesionale

Recent s-a încheiat cel de-al 
IV-lea concurs pe meserii și 
ani de studii al elevilor din 
școlile profesionale care se 
pregătesc să devină muncitori 
calificați pentru industriile 
constructoare de mașini, si
derurgică, minieră și ener
getică.

Anul acesta, întrecerea în 
acest concurs s-a desfășurat 
pe mai mult de 40 de meserii 
— strungari, lăcătuși, frezori) 
turnători, oțelari, ajutori de 
mineri, electricieni — printre 
care și câteva meserii noi, le
gate de dezvoltarea diferitelor 
ramuri ale industriei grele, ca 
de pildă scutieri universali, 
specialiști în aparate de ra
dio și televizoare etc.

Temele concursului au con
stat în lucrări practice la di
ferite locuri de muncă, după 
specialitatea elevilor. Ca ur. 
mare a succeselor obținute în 
temeinica pregătire profesio
nală a cadrelor de muncitori 
mai mult de 6.200 de elevi- 
ucenici din cei peste 19.000 
care au participat la concursul 
din anul acesta au fost pre- 
miați pentru rezultatele bune 
obținute la probele de con
curs.

Lucrări agricole (Brigada de tractoare G.A.S. - Cetate — Oltenia).

Lucrările agricole de vară

Foto : O. ARCADIE

Un cîntec irxfnte de urcarea în vcgoa-e
(Grupul muncitorilor de. la „Cauciucul Quadrat* pleca;* în excursie

(A.gerpres)

MUNTE,
Citiți

BINE
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Ce vă răspunde 
muntele ?

Ca să-i auziți lim
pede răspunsul, ar 
trebui să-l fi văzut 
din ajun, ba chiar 

maî dinainte cu cîteva zile. Din 
clipele primelor sale emoții.

Căci în aparenta lui nemișcare, 
e neîndoielnic că muntele ab a 
și-a stăpînit tulburarea. Și asta 
încă de cind a aflat că veniți. 
Ieri, sîmbătă după amiază, urmă
rea, de sus din înălțimea pereți
lor săi de sfincă, înaintarea pe 
fundul văii a drăguței jucării 
pitice (față de el) — o locomo
tivă cu un șir de vagoane. Vin 
oamenii I Uite-i că vin, gindea 
muntele, în acest început de 
vară. Vasăzică nu m-am înșe
lat, vasăzică am auzit bine...

Asta se referea, firește, la fap
tul că, de la altitudinea sa res
pectabilă, muntele 
sfera de observație 
deparfe, cuprinzând 
cîmpia. Puternicele 
sonore captaseră cu 
urmă discuțiile
menilor din diferite întreprinderi. 
Vocile nerăbdătoare ale tinerilor, 
străbătînd cu ușurință spațiile, 
ajunseseră pînă la el. Și aceste 
voci puneau întrebări, scoteau 
exclamații, repezeau cîte o frîn- 
tură de cîntec de drumeție, ex-

plodau în câte un hohot de rîs, 
— toate ca o fermecătoare pro
misiune pentru bătrinul de piatră, 
neadormit sub pădurile sale.

Erau niște astfel de voci la 
„Quadrat* (bineînțeles că numele 
întreprinderii muntele nu mai 
avea de unde să-l cunoască) soli
cited cu insistență lămuriri și mai 
ales... locuri.

— Vasăzică, prin O.N.T...
— Acceleratul nr_ plecarea 

sîmbătă la 1530, întoarcerea du
minică seara...

— încotro ? Am auzit că 
mergem chiar toți la un loc.

— Mergem împreună toți 
pînă la Predeal. De acolo 50
căm la Pirîul Rece, 15 cu direc
ția Clăbucet, iar 5 la Cioplea. 
Chestiune de spațiu 
cabane, 
urcuș, 
care...

— Fii 
lumea ține pasul.

Muntele își încorda 
nu scape nici un cuvînt. 
multe voci de fete — la „Qua
drat" sînt 
toare — 
voia să se 
ca să nu 
pregătirile 
acordeoniștii noștri, mi-a spus to
varășa Șiculea Maria, președinta 
comitetului sindicatului", „Apa
rate de fotografiat 1“ „Avem, 
tovarășul Bardaș, secretarul comi-

nu

75,
ur-

își întinsese 
pînă hăt 
dealurile și 

sale antene 
multe zile în

animate ale oa-

rezervat în
ba și de antrenament la 
Doar avem și vârstnici

serios, la noi toată

atenția, să 
Auzea

în majoritate munci
și înțelegea (deși nu 
bucure prea țfevreme, 
aibă dezamăgiri) că 
erau în curs. „Vin și

Costum din Năsăud

felului U.T.M. și-l ia pe al Iul | 
vor fj în total 5-6..." Erau și amă
nunte intime. Maria Știrosu, frun
tașă în brigada de producție a 
tineretului numărul trei, o fată dră
guță și veselă, își anunța prie
tenele că excursia va fi pri
lejul de a purta pentru prima 
dată pantalonii sport, confecțio
nați anume în vederea acestei 
împrejurări. „Să-i vedeți ! bleu
marin, trei sferturi, o minunăție.- 
Maria Grecu, o tânără căsătorită 
cu un ostaș în termen, mărturi- 
sește că speră să-și vadă soțul în 
gara Predeal... El știe că vine în 
excursie și, dacă poate, o va 
aștepta. „Deci pentru asta pleci 1“ 
„Nu. Pentru munte*.

Muntele asculta mișcat lauda 
aerului de munte, lauda poteci
lor și izvoarelor, lauda răsăritului 
de soare pe plaiurile montane. 
Stelian Gănciulescu, de la croito
rie fețe pentru încălțămintea de 
cauciuc, pleacă împreună cu ne
vasta, (ea e contabilă, acum are 
prilejul să iasă dintre hîrfoage, la 
aer...). La o distanță respectabilă, 
muntele schiță un surîs tainic. 
Oaspeți I Ii vin pentru o zi și o 
noapte, oaspeți I Tineri, veseli, 
dornici de frumusețe, entuziaști și 
ageri. Maria Știrosu cîntă la cor, 
Angela Ceaușu face parte din e- 
chipa de dansuri, Gănciulescu e 
în brigada artistică, la-i pe soții 
Voiculeț : el, Vasile, inovator la 
secția croit țesături bandsăge — 
e și în echipa de dansuri, ea, 
Maria, e o coristă bună... Munte
lui îi vin adică oaspeți buni de 
petrecere, care știu nu numai să 
muncească, ci și să se bucure de 
tinerețe...

Asta, la „Quadrat*.
Dor trenul e lung ore multe 

vagoane, călătorii care cîntă
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voluntar

în săptămâna care a trecut 
în întreaga țară au continuat 
intens lucrările de îngrijire a 
culturilor și pregătirile pentru 
buna desfășurare a recoltărilor 
și a celorlalte munci agricole 
de vară. A continuat secerișul 
și treierișul rapiței, iar în 
unele regiuni a început recol
tarea orzului de toamnă.

Din datele primite de Mi
nisterul Agriculturii de la 
secțiile agricole ale sfaturilor 
populare regionale reiese că 
pînă la 15 iunie prașila Il-a la 
porumb a fost executată 
proporție de aproape 50 
sută, la sfecla de zahăr de 
la sută, la floarea-soarelui 
80 la sută, iar la cartofi 
proporție de 70 la sută. A în
ceput mai intens prașila III-a, 
lucrare efectuată pe suprafețe 
mai mari în regiunile din su
dul țării.

Ministerul Agriculturii apre
ciază că lucrările de îngrijire 
a culturilor ca și recoltarea 
fînurilor naturale și anuale și 
mai ales transportul și depo
zitarea acestora nu s-au desfă
șurat în toate regiunile în 
ritmul cerut de vegetația cul
turilor. Prașila II-aJa porumb

in 
la 
90 
de 
în

este întârziată în regiunile Ar
geș, Ploiești, Galați, Banat, 
Crișana și Iași, iar la sfecla 
de zahăr, floarea-soarelui și 
cartofi în regiunile din Ardeal 
și nordul Moldovei.

In săptămâna viitoare va în
cepe masiv în regiunile sudice 
recoltarea orzului de toamnă, 
iar în unele regiuni secerișul 
griului din soiurile timpurii. 
Pentru a se asigura strângerea 
la vreme a recoltei și desfășu
rarea în bune condiții a celor
lalte lucrări agricole de vară, 
Ministerul Agriculturii reco
mandă să se deplaseze pe locu
rile de muncă utilajele care se 
vor folosi la efectuarea lucră
rilor agricole de vară, să se 
asigure încă de pe acum 
schimbul doi la cel puțin 30 
la sută din numărul tractoa
relor, precum și toate măsurile 
necesare funcționării continue 
și cu întreaga capacitate a 
parcului de mașini pe toată 
durata campaniei agricole de 
vară.

Să se continue cu toate for
țele lucrările de îngrijire a 
culturilor.

(Agerpres)

Cazangiul Constantin Florea (dreapta) este fruntaș în producție Io Atelierele C.F.R. „Grivița 
Roșie** din Capitală, lată-l împreună cu un olt cazangiu, Pavel Mureșan, olezînd gurile 

autoclavelor de spălare a locomotivelor.

Foto : I. FOCȘA

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. a 3-a) Foto : AGERPRES

— TOIMUIL
_ -am cunoscut nu 
j undeva pe înăL
> țimi ci— intr-o in.
f j ' căpere plină de

țevi și conducte o 
unei noi clădiri 

din centrul orașului Tg. Mu
reș, abia dată în folosință. A- 
fară, la lumina zilei. eonstruo- 
torii ridicaseră un bloc cu 4-5 
nivele. O scară zig-zag șer
puia incintător in dosul unei 
coloane ca de cristal, unind 
etajele între ele.

Locul lui de muncă nu era 
însă acolo, în punctele glo
rioase" ale construcției. ci - 
mult mai modest — dedesub
tul clădirii, intT-o sală plină 
de țevi și conducte.

- Aici e sala cazonelor, 
ne-a explicat el, sala stației 
de încălzire a întregului bloc 
Tot ce vedeți — noi am mon
tat, piesă cu piesă—

- „Noi". adică cine ?
Secretarul organizației 

U.T.M. de la întreprinderea 
? Construcții din oraș, aflat 
și el de față, a intervenit:
- Aici lucrează cea mai 

bună brigadă de producție a 
tineretului din Tg. Mureș. 
Dinsul este responsabilul. Se 
numește Botoș Andraș.

Andraș este un flăcău ro
bust, liniștit; de la început 
îți face impresia unui om 
cu un calm desăvirșit, a unui 
om care atunci cind pune pi
etoni undeva calcă bine, a- 
păsat, nu se clatină. L-am 
întrebat despre activitatea 
brigăzii, despre oamenii care 
o compun despre munca lui. 
Din cele ce ne-a povestit a 
reieșit că. de fapt, e greu să 
spui cum s-a născut brigada. 
Lucrezi pe șantier, îți dai 
osteneala și intr-o bună zi te 
pomenești că vine secretarul 
U.T.M. la tine. „Măi, Andraș, 
iți spune el. In locul acesta 
de muncă lucrează mulți ti
neri—' ..Lucrează, ii răspunzi 
tu“. ^Dar nu toți lucrează la 
fel— Ce zici, o brigadă nu 
i-ar face să muncească mai 
organizat, să dea mai multă 
zmție lucrului, să se for
meze, cum spunem noi 
.Păi. sigur că da. Mă înscriu 
și eu in brigadă, dacă se 
creează Secretarul stă, se 
uită la tine. ..Nu-i vorba nu
mai de asta, îți spune el. Să 
te înscrii e ușor. E vorba 
insă să creăm brigada, s-o 
conducem. Noi ne. am gindit 
la tine— La început, poate,

ZIUA AVIAJIEI
R. P. RUII/M

colonel Ălexe Vasile

stăzi, oamenii muncii din 
i și milita- 

armatei populare 
Ziua Aviației R.

4 stăzi, oamenii i 
noastră

ru 
sărbătoresc 
P. Romine. Este o sărbătoare 
tradițională care exprimă pre
țuirea ce li se acordă îndrăz
neților zburători, talentaților 
constructori de avioane, har
nicilor ingineri, tehnicieni și 
muncitori din aviație, iscusi- 
ților aviatori și parașutiști 
sportivi. Totodată, această zi 
constituie un prilej de trecere 
în revistă a succeselor dobân
dite în anii puterii populare 
în dezvoltarea aviației noas
tre, a succeselor pe care le 
obțin aviatorii în munca lor.

Patria noastră este țara unor 
frumoase tradiții aviatice. în 
epoca de pionierat a aviației, 
fii ai poporului romîn, con
structori și inventatori talen- 
tați, și-au adus contribuția Ia 
realizarea primelor zboruri, a- 
firmind 
geniul 
nostru, 
pionieri 
este Aurel Vlaicu, fiul unor 
țărani din Binținți. Patriot în
flăcărat, constructor ingenios 
și totodată pilot priceput, Au
rel Vlaicu a inventat și con
struit aeroplanul său cu totul 
original cu care, Ia 17 iunie 
1910, a realizat primul zbor. 
Alături de el la loc de cinste 
în cartea tradițiilor aviației 
romînești stau Traian Vuia, 
care la 18 martie 1906 a de
monstrat posibilitatea zborului 
mecanic, Ion Paulat, creatorul 
unuia dintre primele hidro- 
avioane din lume și alți con
structori și zburători romini.

Tradiția acestor începuturi 
ale aviației noastre se com
pletează minunat cu faptele 
de vitejie și eroism săvîrșite 
de aviatorii romîni în timpul 
războiului antihitlerist. Pen
tru modul în care și-a înde
plinit misiunile primite, 
Corpul Aerian Romîn a fost 
citat prin două ordine de zi 
de către înaltul Comandament 
Sovietic, iar peste 500 de avia
tori au fost decorați cu ordine 
și medalii romînești, sovietice 
și cehoslovace.

Aceste fapte ale Înaintașilor 
noștri însuflețesc pe aviatori 
în munca lor de pregătire con-

în fața lumii întregi 
creator al poporului 

Unul dintre acești 
ai aviației noastre

tinuă și de perfeclonare a 
măiestriei de zbor.

★
Anul acesta, Ziua Aviației 

R.P R. este sărbătorită în con
dițiile luptei pline de avînt a 
poporului nostru pentru în
făptuirea sarcinilor trasate de 
cel de-al III-Iea Congres al 
P.M.R. Munca neobosită a 
poporului nostru muncitor, sub 
conducerea încercată a parti
dului, a dus la obținerea unor 
însemnate realizări în toate 
sectoarele economiei naționale, 
printre care și în domeniul 
dezvoltării transporturilor ae
riene și aviației utilitare.

Pe drept cuvînt, poporul 
nostru muncitor se poate 
mindri astăzi cu aviația sa, 
creație a regimului democrat- 
popular.

Aproape inexistentă în regi
mul burghezo-moșieresc, avia
ția de transport dispune astăzi 
de un parc de avioane moder
ne considerabil lărgit. Avioa
nele T.A.R.O.M.-uIui, prin 
curse aeriene regulate, leagă 
Capitala patriei noastre — 

t București — cu principalele 
centre 
mice 
țării.
ne i 
linii

> industriale, econo- 
și culturale ale 

De asemenea, avioa- 
romînești zboară pe 
aeriene internaționale 

spre Moscova, Sofia, Budapes
ta, Praga, Berlin, Paris Bel
grad, Atena, Viena, Bruxelles, 
Stockholm etc. în anul 1960 au 
fost transportați pe calea ae
rului cu aproape 100.000 călă
tori, mai mulți decît în anul 
1954.

O extindere tot mai mare 
cunoaște și aviația utilitară și 
sanitară. Peste ogoarele pa
triei, peste pădurile întinse 
zboară avioane împrăștiind 
substanțe chimice împotriva 
dăunătorilor precum și diferite 
îngrășăminte. Astfel, numai în 
anul 1960, aviația utilitară a 
împrăștiat substanțe chimice 
pe 236.264 hectare, executind 
14.175 ore de zbor în misiuni 
agro-silvice.

Demne de remarcat sînt șl

(Continuare în pag. a 3-a)

IDEN BRICADĂ
îți vine să accepți ușor, ba te 
și bucuri că ți s-a acordat 
încredere. După cîțva timp 
secretarul U.T.M. se trezește 
cu tine. „Ce s-a întîmplat ?“ 
„Tovarășe secretar,, dar am 
să știu eu să-i conduc, să-i 
organizez pe tinerii aceștia î 
Știu eu ce fel de oameni or 
mai fi!“. „O să te ajutăm, 
Andraș. Organizația U.T.M. 
este aici, alături".

...Toate acestea s-ău întîm
plat Cu Andraș acum doi 
ani. De fapt băieții nu erau 
de loc „răi", cum se aștepta 
el: aveau dragoste de muncă. 
Cu toții îl respectau pentru 
faptul că Andraș se pricepea 
cel mai bine în meserie ; la 
douăzeci și ceva de ani el a- 
tinsese un înalt grad de cali
ficare, — categoria a Vî-a ! 
Comitetul U.T.M. l-a invitat 
pe Andraș la ședințele cu res
ponsabilii brigăzilor, i-a ară
tat, l-a învățat cum să orga
nizeze munca brigăzii. De fapt 
insă, activitatea de responsa
bil și-a început-o cu... un fleac.

Lucrau undeva, tot la 
niște locuințe, cînd i s-a adus 
la cunoștință că Bela a sus
tras pentru interes personal

câțiva metri de sîrmă pentru 
instalații.

— Nu era ceea ce se chia- 
mă un „furt", dar n-am pu
tut tolera, explică azi An
draș. Eu fac parte dintr-o 
familie, de muncitori instala
tori, tatăl meu este și el șef 
de echipă tot la. această în
treprindere. Din familie știam 
că pentru toți muncitorii cin
stea este una dintre princi
palele trăsături de caracter. 
Bela trebuia și el educat în 
acest spirit.

Andraș s-a dus l-a comite, 
tul U.T.M., a arătat cum stau 
lucrurile a convocat brigada, 
i-a arătat lui Bela greșala. 
După discuție băieții, au 
început să-l respecte și mai 
mult, aveau și mai mare în
credere în el.

începutul era bun. Dar mai 
departe ?
- Cum merge, Andraș ? l-a 

întrebat odată secretarul 
U.T.M.

— Așa și așa... Nu merge 
rău, dar nici prea multă ini
mă nu este. Nu știu ce »ă 
fac să-i unesc mai mult pe 
băieți, să-i ambiționez spre 
lucruri bune...

Secretarul U.T.M. i-a arătat 
că lucrul acesta nu se poate 
face așa ușor, e un bun care 
se câștigă cu timpul, preocu- 
pîndu-te de fiecare om în 
parte, cu perseverență.

Ceea ce îl supăra pe An
draș era că unii tineri aveau 
o calificare insuficientă. Or, 
o instalație de termoficare nu 
numai că este complicată ca 
un agregat, dar cere și multă 
orientare la fața locului, ima
ginație, trebuie să găsești so
luții de rezolvare. Or, Anadi 
și Madaroș n-aveau decît ca
tegoria I...

- Trebuie să învățați, le-a 
spus el într-o zi. V-arn făcut 
rost de cărți de specialitate, 
eu o să vă ajut să înțelegeți. 
Trebuie să dați examenele în 
fața comisiei.
- Nu-i rău, i s-a spus la 

comitetul U.T.M. Dar nici 
nu-i destul. în brigadă ți-au 
mai venit și alți băieți tineri, 
abia absolvenți ai școlii profe
sionale. Toți trebuie să învețe. 
Conducerea întreprinderii or-

(Continuare în pag. a 3-a)

EUGEN FLORESCU

Urmărind parametrii de lucru la 
aparatele intermediare și fer- 
mentatoarele de regim cu care 
este utilată Fabrica de antibio

tice din lași

Foto : AGERPRES



DE NOI ÎNVĂȚĂMINTE

Vorbește postul Pe urmele scrisorilor Zilele trecute membi 
brigăzii de producție

utemist de control nepublicate

p ostul utemist de 
control din între
prinderea noastră, 
prin bogata sa ac
tivitate îndreptată 
spre descoperirea 

rezervelor existente în munca 
tinerilor în procesul de pro
ducție, prin raidurile efectua
te în diferite secții și prin pro
punerile făcute conducerii a- 
cestora și-a cîștigat aprecierea 
întregului colectiv.

Comitetul U.T.M., îndrumat 
de organizația de partid, ana
lizează periodic activitatea 
postului utemist de control, îl 
îndrumă ca în planul de mun
că pe care îl întoc
mește să prevadă 
problemele princi
pale care se ridică 
într-o anumită pe
rioadă. Bunăoară, cu 
ocazia apariției Di
rectivelor C.C. 
P.M.R., privind 
ganizarea întrecerii 
socialiste, în vederea 
îmbunătățirii calită
ții produselor, comi
tetul U.T.M. a instruit 
tivul postului utemist de con
trol să-și desfășoare activita
tea în lumina acestor sarcini 
principale trasate de partid.

Pentru a contribui la folo
sirea și descoperirea tuturor 
rezervelor interne care să 
ducă la îmbunătățirea muncii, 
postul utemist de control, ține 
o strînsă legătură cu condu
cerea întreprinderii.

Intr-un număr al gazetei 
„Vorbește postul utemist de 
control" au fost publicate con. 
cluziile unui raid-anchetă pri
vind aspectul și calitatea unor 
produse pe care le fabricăm. 
Aici, postul utemist de control 
a dat cuvîntul unor responsa
bili ai brigăzilor de producție 
fruntașe, unor muncitori cu o 
bogată experiență în produc
ție, unor maiștri și șefi de 
secție. Ei au arătat că mai 
sînt manifestări de slabă or
ganizare a muncii, nerespec- 
tare a procesului tehnologic, 
lipsă de colaborare între mai
ștri și responsabilii de bri
găzi etc. care au urmări nega
tive asupra calității unor pro
duse.

Cu prilejul raidului, a fost 
generalizată experiența celor 
mai buni muncitori, metodele 
lor >de:muncă.- .Au fost.' Sțeute 
propuneri în Urma'cărora S-au 
luat măsuri tehnico-organiza- 
torice. Printre altele, au fost 
organizate brigăzi complexe 
creînd astfel responsabilitatea 
pentru calitatea muncii efec
tuate. Constatând slaba apro
vizionare cu aburi, necesari la 
prizarea betonului turnat în 
cofraje, postul utemist de con
trol a propus serviciului me
canic șef să se ia măsura de 
a se îmbrăca în sîrmă furtu- 
nele prin care se transportă 
aburii, fapt care nu hiat per
mite gîtuirea acestora și deci, 
scăderea presiunii aburilor.

Cu ocazia unui alt raid efec-

tuat, postul utemist de con
trol a sesizat faptul că unii 
tineri întârzie de la lucru. El 
nu s-a mărginit însă, numai 
să constate unele lipsuri. Pen
tru a contribui la 
nerilor a scos în evidență și 
repercusiunile pe 
această întârziere 
cesuliui de producție.
zînd, într-una din zile, cîteva 
minute întârziate de malaxo- 
ristul Niță Vasile, postul a a- 
rătat că aceasta a dus la în
târzierea preparării betonului, 
făcând să se rebuteze o piesă, 
deoarece a fost lucrată cu 
două feluri de beton.

educarea ti-

care le are 
asupra pro- 

Satiri-

ficare și în edițiile speciale 
ale gazetei, a satirizat pe ti
nerii care se fac vinovați de 
aceste abateri. Cu acest prilej 
a demonstrat pe bază de cal
cule, cît pierde întreprinderea 
și cit pierd muncitorii 
sind în mod productiv 
de lumi.

Acestea sînt numai
din problemele de care s-a o- 
cupat în ultimele luni postul 
utemist de control. Ceea ce 
vrem să subliniem este însă 
faptul 
postul

nefolo- 
timpul

cîteva

al
or-

Din însemnările postului 
de corespondenți voluntari 

ai „Scînteii tineretului* 
de la întreprinderea 

de prefabricate „Progresul* • 
București

colec- ...Să răsfoim 
dosarul 
control, 
în hala 
postului 
de spirit 
domnește aci. 
schimbului unele brigăzi de 
producție ale tineretului lăsau 
locul de muncă murdar, din 
care cauză se lucra greoi, se 
făcea risipă de material. A a- 
părut imediat o caricatură în
soțită de un text mai amplu. 
Ca urmare, organizația de 
bază U.T.M. a discutat cu res
ponsabilii de brigăzi, 
zat cauzele și a luat 
necesare. Rezultatele 
tîrziat să se arate.
hala s-a făcut, prin muncă 
voluntară, curățenie generală ; 
pentru a folosi mai rațional 
materia primă s-a explicat ti
nerilor să toarne panourile pe 
rînd, iar materialul care ră- 
mîne de la un panou să-1 fo
losească la altul ; s-a amena
jat un loc pentru depozitarea 
carcaselor de meta] etc.

Raidurile efectuate de pos
tul utemist de control care 
scoteau în evidență unele ma
nifestări negative și cauzele 
lor, au constituit pentru orga
nizațiile de bază U.T.M., pen
tru conducerile unor secții 
semnale din care au înțeles 
că trebuie să acționeze fără 
întârziere, fiind în joc calita
tea produselor, prestigiul măr. 
cii fabricii noastre.

In crearea unei puternice 
opinii de masă în rind.nl • tine
rilor muncitori împotriva lip
surilor, postul utemist de con
trol a folosit și alte forme. în- 
tr-o emisiune specială a sta
ției de radioamplificare postul 
utemist de control a adus la 
cunoștința colectivului faptul 
că la unii tineri s-a încetățe
nit răul obicei de a nu se a- 
puca de lucru imediat ce în
cepe schimbul, așa cum este 
firesc, ci de a pierde minute în 
șir stând de vorbă, povestind 
întâmplările din ziua prece
dentă. Postul utemist de con
trol a luat poziție și în această 
problemă. în emisiunile trans
mise la stația de radioampli-

mai departe 
postului utemist de 

într.un raid efectuat 
de turnare, colectivul 
a sesizat risipa, lipsa 

gospodăresc care 
La sfîrșitul

că, procedînd astfel, 
utemist de control din 

întreprinderea 
stră, constituie, 
torită raidurilor 
care le efectuează și 
măsurilor pe care le 
propune un ajutor 
de nădejde în mun- 
ca tinerilor pentru 
îndeplinirea sarcini
lor de răspunedere 
care stau în fața co
lectivului nostru, de 
a aproviziona 

de construcții cu 
din prefabricate

tierele 
nouri 
bună calitate și la un 

cost cît mai redus.de

noa- 
da- 
pe

șan- 
pa- 
de 

preț

ION FERARU 
fierar betonist

CONSTANTIN RAFA 
mecanic

„La Fabrica de za
hăr „Siretul“-Bucecea 
lucrăm un număr de 
peste 250 de mun
citori care locuim 
în orașul Botoșani. 
Datorită faptului că 
spre Botoșani nu cir
culă după - amiază 
nici un tren, după ce 
ieșim de la serviciu, 
sîntem nevoifi să aș
teptăm în gara Buce- 
cea multe ore.

Cu toate că fabrica 
de zahăr Bucecea a 
intervenit la Direcția 
regională C.F.R. lași, 
pentru a schimba 
mersul trenului incit 
să ajungem la timp 
acasă, această proble
mă nu a fost soluțio
nată.

La sesizarea aceasta 
făcută de fînărul V1Z- 
DOAGA VASILE, Mi
nisterul Transporturi
lor și Telecomunica
țiilor ne-a răspuns că 
a pus în circulație 
două trenuri în plus 
între Verești și Boto
șani, care asigură 
astfel transportul la 
timp al salariaților fa
bricii de zahăr Bu
cecea.

★
„Muncitorii de la 

atelierul de
— Uzinele de pro
duse sodice
—! intîmpină greutăți 
în confecționarea bu-

„Ni- 
Ga-

sem-

țoalelor necesare 
transportării sodei 
caustice datorită cali
tății necorespunză
toare a tablei furni
zate de Uzinele 
colae Crisfea" 
lăți .
în urma acestui

nai critic trimis „Scîn- 
teii tineretului" de 
tovarășul BAROS 
CONSTANTIN, s-a de
plasat la Uzinele so
dice Govora, șeful 
laboratorului de anali
ze al Uzinelor „Crisfea 
Nicolae" care a con
statat că tabla de o- 
țel furnizată nu era 
de grosimea necesa
ră confecționării bu
toaielor, iar uneori
prezenta fisuri. Pen
tru înlăturarea de
fecțiunilor, întreprin
derea respectivă a 
luat măsurile cuveni
te.

fonelărie

DUMITRU CODORI 
mecanic

Govora

„în prezent noi, 
muncitorii de la Uzi
nele sodice Govora, 
sîntem mulțumiți de 
calitatea tablei pe 
care o primim de la 
Galați" — a scris re
cent într-o nouă scri
soare adresată redac
ției corespondentul 
voluntar Baros Con
stantin.

★
Tovarășul BRADU 

ION a propus prinfr-o 
scrisoare adresată re

dacției înființarea pe 
lîngă Policlinica re
gională Ploiești a unul 
cabinet de fiziotera
pie pentru copii.

Sfatul popular re
gional Ploiești, studi
ind această propune
re, a găsit-o înteme
iată. în curînd cabi
netul solicitat, înzes
trat cu aparatură 
dernă, va fi dat 
folosință.

★
„Biblioteca din 

muna Peșfișani, i 
nul Tg. Jiu, dotată cu 
mii de volume de li
teratură politică, be
letristică și agrozoo
tehnică, fiind lipsită 
de un bibliotecar sa
lariat, este închisă de 
o perioadă de timp" 
— ne-a scris tinărul 
BLENDEA VASILE.

Secțiunea învățămînf 
și cultură a sfatului 
popular raional Tg. 
Jiu însușindu-și pe 
deplin critica făcută 
de corespondentul 
voluntar al „Scînfeii 
tineretului* a reparti
zat la biblioteca co
munală 
bibliotecar 
care în 
duce o bună 
te în munca 
tea, in rîndul cetățeni
lor din această co
mună.

mo- 
în

> co- 
raio-

Peșfișani un 
calificat, 
prezent 
activita-
cu car-

a anali- 
măsurile 
n-au în- 
In toată

Diima Elena și Constantin Stelian, membri în colectivul postului utemist da control de la sec
ția strungărie a Uzinelor „Automatica» din București discută cu strungarul Marin Radu, des

pre calitatea unor piese lucra te de el
Foto: N. STELORIAN

in scrisorile sosite 
la redacție poți 
lesne afla multiple
le preocupări ale 
tineretului din uzi
ne, din școli și

de pe ogoare. Dar cum își pe
trec oare tinerii timpul după ore
le de muncă ? Ce fac ei atunci 
cînd ecoul ultimului sunet de si
renă s-a pierdut undeva departe, 
cînd soarele s-a ascuns după mu
chia dealului iar flăcăii și fetele 
se întorc cîntînd de la prașilă, 
sau cînd zgomotul cristalin al 
clopotului anunță sfîrșitul ultimei 
ore de învățătură ?

Multe din scrisorile corespon
denților noștri voluntari răspund 
acestor întrebări. Să răsfoim deci 
micile lor însemnări...

Semnatarul primei scrisori este 
Vasile Cîmpeanu — mecanic de 
turbine cu aburi, Combinatul de 
îngrășăminte azofoase Roznov. 
Încă de la primele rînduri, tova
rășul Cîmpeanu ne îndeamnă să 
ne grăbim că începe ora. Ce oră?

Intr-o sală spațioasă un grup 
mare de tineri stau în bănci 
și așteaptă sosirea profesorului. 
Pe ușă apare un bărbat tînăr, fără 
catalog, doar cu un carnet de 
însemnări în mînă. Este maistrul 
Florescu, împreună cu care tine
rii muncitori studiază construcția 
turbinelor cu aburi.

După ce 
pune lecția, 
„elevii", 
foarte bune și 
mulțumit.

mentală, că doar maistrul Flo- 
rescu cunoaște turbinele tot atît 
de bine ca și degetele de la 
mină. Toate acestea nu s-au pe
trecut la vreo școală tehnică, ci 
în fabrică, la cursul de ridicarea 
calificării profesionale a tineri
lor. După fiecare lec|ie cunoș
tințele tinerilor despre construc
ția și funcționarea turbinelor se 
îmbogățesc, lucru care-i ajută să 
muncească mai bine, să ceară a- 
cestor importante mașini randa
mentul maxim.

Și acum o nouă scrisoare. E de 
la Botoșani. Ne scrie tovarășa 
Maria Bobutan, secretara organi
zației U.T.M. din schimbul B țe- 
sătorie de la Uzinele textile 
„Moldova". Ca de obicei ea a 
sosit mai devreme la club unde 
în seara aceea avea loc „Joia ti
neretului". Au sosit bineînțeles și 
invitații : tineri și tinere din uzină,

vals. Apoi încăin
un dans, încă unul și încă unul, 
pînă ce seara s-a lăsat peste oraș. 
Grupuri de tineri au pornit spre 
casă, discufînd cu aprindere 
despre recenzii, despre înfîlnirea

Wrssaa.
acordurile unui

DUPĂ ORELE
DE MUNCA

își ex- 
asculfați și 

Răspunsurile lor sînt 
„profesorul" e 

Peste cîteva zile are 
loc o nouă lecție fot atît de im
portanță și mai ales, bine docu-

maistrul 
sînt

de la centrul mecanic, întreprin
derea de industrie locală „Fla
mura Roșie" etc.

Sînt prezentate recenzii la ro
manele „în orașul de pe Mureș" 
de Francisc Munteanu și „întîlni- 
rea" de Constantin Chiriță. Am
bele recenzii sînt ascultate cu 
deosebit interes.

Țesătoarea Eugenia Blezniuc 
șoptește fînăruiui de lîngă ea : 
„Mîine trebuie să împrumut nea
părat de la bibliotecă aceste 
cărți".

— Eu le-am citit, îi răspunde 
Mihai Pădureț.

Au fost apoi prezentați fruntașii 
în întrecerea socialistă. Ei au îm
părtășit tinerilor din experiența 
muncii lor. Au urmat apoi discuții 
aprinse. Se știe că acolo unde sînt 
tineri trebuie să fie multă veselie 
și voie bună. Fără muzică, deci, 
nu se poate. Orchestra a dat sem
nalul de începerea dansului. Pe
rechile de tineri se avîntă voioase

eu fruntașii, despre primul dans 
și... cîte altele.

Dar tinerii de la Fabrica „Ma- 
gheru" din Topleț cum își petrec 
timpul liber ? 
respondentul 
sile Zăv'adă. 
clubul uzinei 
fate deosebit 
pe 80 de tineri fac parte din for
mația de cor, care are un 
perforiu bogat. Cele 22 pe
rechi de tineri care formează e- 
chipa de dansuri se pregătesc ne
contenit, iar orchestra 
9 tineri a prezentat 
multe concerte.

Corespondentul ne

Răspunsul îl dă co- 
nostru voluntar Va- 
El ne scrie despre 
care are o activi- 
de bogată. Aproa-

re

formată din 
pînă acum

Corespondentul ne poartă apoi 
prin sălile de șah și tenis de 
masă, prin sala de lectură, pe la 
biblioteca care numără aproape 
300 de cititori. Și pretutindeni, 
ori ce ușă ai deschide, te întîm- 
pină tineri veseli, care după o 
zi de muncă își petrec plăcut 
și instructiv timpul liber. Ei au la

dispoziție tot ceea ce e necesar 
pentru o odihnă educativă.

După orele de muncă stadioa
nele și terenurile de sport frea
mătă de voioșie. Nenumărați ti
neri se întrec în cadrul Con
cursului cultural-sportiv al tinere
tului sau al unor competiții locale. 
Din 1260 de tineri Cîți lucrează 
în Uzinele „Independența" din 
Sibiu, aproape 1.150 participă 
la întrecerile acestui concurs. Co
mitetul U.T.M., comitetul sindica
lului și asociația sportivă au dus 
o muncă susținută de atragere a 
tinerilor pe stadion și la activita
tea culturală. Ion lordache, cores
pondentul nostru voluntar ne a- 
sigură că și pe viitor ne va in
forma despre activitatea sportivă 
a tineretului din uzină.

La invitația tovarășei Mariefa 
Bucului, să poposim puțin și la 
biblioteca din comuna Căldărăști, 
raionul Buzău. Comuna e coțn- 
plet colectivizată, deci și activi
tatea bibliotecii este strîns legată 
de multiplele preocupări ale tine
rilor colectiviști. Astfel la biblio
tecă se țin cu regularitate recen
zii la broșurile legate de între
ținerea culturilor, combaterea 
dăunătorilor etc. Biblioteca este 
dotată cu aproape 3.500 da vo
lume. Seară de seară zeci de ti
neri colectiviști vin aici să împru
mute cărțile care-i interesează. 
Numai de la 1 martie anul acesta 
și pînă acum, numărul cititorilor a 
crescut cu încă 539. Aceasta do
vedește cu prisosință setea de 
cultură a colectiviștilor, dorința 
lor de a cunoaște cît mai multe 
lucruri noi. Majoritatea cărților 
solicitate sînt cele despre îngriji
rea și creșterea animalelor, între
ținerea culturilor și alte broșuri 
din domeniul agriculturii.

Adeseori, în timpul liber, pe 
potecile umbroase ale munților, 
prin parcuri și grădini poți întîlni 
drumețind zeci și sute de tineri. 
O asemenea excursie a fost orga
nizată și cu elevii Școlii de 7 
ani nr. 11 din Baia Mare. Itinera- 
riul excursiei a fost : Baia Mare— 
Cluj, De-a lungul traseului, elevii 
au admirat minunata vale a So
meșului cu neasemuitele ei fru
museți, precum și marile construc
ții ridicate în anii puterii popu-

lare. La Cluj, ei au vizitat gră
dina botanică, muzee, șantierele 
de locuințe și multe alte obiecti
ve deosebit de interesante. Apoi 
de pe dealul Feleacului au privit 
frumosul oraș de pe malul Some
șului. Elena Feștilă, secretară Or
ganizației U.T.M. pe școala, ne 
scrie cu multe amănunte despre 
cunoștințele noi căpătate în a- 
ceastă excursie, despre marea sa
tisfacție a elevilor care au avut 
prilejul să cunoască o parte din 
frumusețile patriei.

Mai sînt multe scrisori pe masă, 
care vorbesc despre bogata acti
vitate pe care o desfășoară tinerii 
după orele de muncă. Despre 
acest lucru ne scriu și corespon
denții noștri voluntari Ion Avram 
din Cărbunari, raionul Moldova- 
Nouă, Tache Vasilache din Cîn- 
deșfi, raionul Buhuși, Ionel Trifu 
din comuna Smîrdioasa, regiunea 
București, 
Constanța 
mulțumim

Sandu Grigore din 
și mulți alții, cărora le 
pentru veștile trimise.

Zilele trecute membrii 
brigăzii de producție a 
tineretului nr. 4 din ca

drul secției 
flexibilă a 
„8 Mai“ din Mediaș, au ținut 
o consfătuire in care au ana
lizat activitatea depusă de 
către brigadă pe perioada pre
cedentă.

Referatul prezentat la cons
fătuire de către responsabila 
brigăzii, Hildegard Ligner a 
trecut în revistă realizările ob
ținute pe ultima lună: s-a 
îmbunătățit simțitor calitatea 
produselor, planul producției 
a fost realizat 
103 la sută.

Utemistele 
Maria Seiler, 
și altele au arătat că rezulta
tele obținute se datoresc în 
mare parte faptului că in bri
gadă se dă o mare atenție ri-

încălțăminte 
întreprinderii

în proporție de

Maria Bucur, 
Schon Reghina

----- •-----

Vom strînge 
la timp recolta 

7inînd seama de impor
tanța strîngerii la timp 

și în bune condițiuni a 
recoltei din acest an, condu
cerea G.A.C. .,23 August" din 
comuna Foeni, regiunea Ba
nat, cu sprijinul organiza. 
ției de partid, a stabilit din 
vreme măsurile ce vor trebui 
luate pentru recoltatul 
roaselor de 
ha.

Astfel s-a 
vor recolta 
trimise de S.M.T. Peciul Nou 
și cele 6 secerători legatari 
care fac parte din inventarul 
propriu al gospodăriei. Pe 
lingă folosirea acestor mijloa
ce mecanice, în gospodărie 
s-au format echipe de cosași, 
și vor fi mobilizate toate bra
țele de muncă existente.

Pentru ca treierișul să se 
termine și el în cel mai scurt 
timp s-a stabilit să se orga
nizeze și schimburi de noapte.

In vederea depozitării în 
bune condițiuni a grînelor au 
fost pregătite din timp și de
zinfectate magaziile necesare.

Primele cantități de cereale 
vor fi transportate la baza de 
recepție: în felul acesta ne 
îndeplinim obligațiile din con
tractele încheiate cu statul.

Trebuie să arăt că în cadrul 
adunării generale a colectiviș
tilor toți utemiștii au primit 
cu entuziasm hotărîrea con
ducerii gospodăriei de a ter
mina recoltatul în numai 8 
zile, mulți dintre ei luîndu-și 
angajamente concrete în a- 
ceastă privință. Printre aceș
tia se ------ ............
Țăran 
Bogdan

pe cele
pă-

1.040 de

calculat 
cele 8

exact cit 
combine

numără și utemiștii 
Stoica, Crăciun loan. 
Ionel și mulți alții.

MARIAN ADAM
colectivist

Colectivul 
de creație 
la lucru

Intr-una din încăperile cămi
nului cultural „23 August" 
din comuna Amărăștii de 

Jos, raionul Caracal, în jurul unei 
mese s-au adunat din nou mem
brii colectivului de creație al bri
găzii artistice de agitație. Cu 
sprijinul organizațiilor de bază 
U.T.M. din cele două gospodării 
colective din comună, aceștia au 
adunat un material bogat pe baza 
căruia vor alcătui un nou pro
gram. Tema : „Munca tinerilor co
lectiviști în campania de recolta
re a păioaselor".

— Ce ziceți, e bine să înce
pem așa ? — întreabă Florica Vă- 
dăsteanu pe ceilalți membri 
colectivului :

„Astăzi 
Duduie 
Secetă 
Și ne pare l?îne 
Că în colectivă 
E belșugul — stivă".

Se fac modificări, completări. 
Fiecare dorește ca programul cu 
care brigada se va prezenta la 
seceriș, la arii, la locul de mun
că al colectiviștilor să fie 
mai bogat și atractiv.

pe ogoare 
tractoare, 
combine

ai

cît

MARIN FILIP 
secretarul comitetului 

comunal U.T.M,

dicării neîncetate a calificării 
profesionale 
în

și întrajutorării
muncă. Din cele 20 de ti-

nere membre ale brigăzii, 16 
frecventează cursurile de ridi
care a calificării profesionale.

— Vreau să fac o compara
ție — a spus 
fride Bretz, 
lucram eu 
produse de 
îndoiam
căptușeala o ridicam prea sus, 
de multe ori schimbam nume
rele Ia încălțăminte. Dar to
varășele mele de muncă m-au

ajutat. Cîte zile nu a stat lin
gă mine Hildegard Ligner du
pă orele de program? îmi lua 

cîteva mostre 
din semifabri
catele executa* 
te în ziua res
pectivă. Mi le 
punea 
și-mi 
felul 
va 
să-mi 
tățesc
Azi sînt mîn- 
dră că și eu 
îmi aduc con
tribuția la ob
ținerea de că
tre brigadă a 

rezultate, din ce în ce

in față 
explica 

în care 
trebui 
îmbună- 
munca.

e

în. cuvîntul ei El- 
Cine nu știe cum 
înainte ? Dădeam 
calitate slabă, nu

suficient vipușca,

unor 
mai bune.

Consfătuirea a fost rodnică. 
Ea a generalizat experiență 
înaintată și metodele bune ale 
fruntașelor din brigadă, a 
contribuit astfel la ridicarea 
nivelului tehnic și profesional 
al membrilor brigăzii.

DAN VINTILĂ
tehnician

00

In urmă cu 5 luni de zile; 
la Deipoul C.F.R. Fe
tești au fost create 12 

brigăzi de producție ale tine-: 
•retului pe locomotive și 10 
în atelier. Chiar de la consti
tuire, între toate brigăzile s-a 
organizat întrecerea, ale cărei 
obiective sînt : remorcarea de 
trenuri cu tonaj sporit și rea
lizarea de cît mai multe eco 
nomii de combustibil conven
țional.

Recent, organizația de bază 
U.T.M. din depou, cu spri
jinul comitetului sindicatu
lui a făcut un bilanț al 
activității brigăzilor. Cu 
cest prilej a constatat
pînă acum tinerii au realizat

ș
că

economii de combustibil eon? 
vențional în valoare de peste 
220.000 lei. Totodată, tinerii 
mecanici au remorcat 200 de 
trenuri cu un supratonaj de 
peste 8.000 de tone. Cele mai 
bune rezultate le-a obținut 
Constantin Olboșanu din bri
gada a IV-a, care este și mens 
bru în biroul organizației de 
bază U.T.M. El realizează lu
nar o economie de combusti
bil de peste 25 de tone. în 
rândul fruntașilor se află și u? 
temiștii Alexandru Mărgărit, 
Teodor Olboșanu și Gheorghe 
Dragomir.

TEODOR PETROV 
corespondent

PRICEPUI! tajJITORI

Gospodăria agri
colă de stat Agnita 
din regiunea Bra
șov. dispune de un 
sector zootehnic 
dezvoltat, cu ani
male 
cele 
tive. 
vaci 
porci, 
renumite aici. Acest 
renume a fost câști
gat cu prețul unei 
munci continue de 
selecționare a rase
lor de animale, de 
îngrijire atentă a 
acestora, de conti
nuă calificare a ca
drelor.

în anul trecut 
mulgătorii de la a- 
ceastă gospodăria 
au obținut în me
die 
vacă 
3.300 
nul 
angajat să obțină 
3.400. La îndeplini
rea acestui angaja
ment au pornit să 
muncească cu însu
flețire toți tinerii, 
încă de la începutul 
anului. Lună de lu
nă sarcinile de plan 
la lapte au fost în
deplinite și depășite 
și iată că după 5 
luni de muncă în
suflețită, tinerii 
mulgători raportea
ză îndeplinirea și 
depășirea sarcinii

din rasele 
mai produc- 
Fermele de 

ca și cele de 
sînt foarte

de la fiecare 
cantitatea de 
litri lapte. A- 
acesta ei s-au

de plan pe întregul 
aQkilLii- 

la începutul 
și pînă la 
5 iunie s-a 

o pro- 
lapte 
peste

semestru al 
De 

anului 
data de 
obținut 
ducție 
marfă

vreme o producție 
zilnică pe Eecare 
vacă de 17-18 litri 
lapte. Odată cu 
scoaterea vacilor în 
„taberele de vară” 
prețul de cost al 
laptelui a scăzut

780.000 litri, cu pes
te 140.000 litri mai 
mult decît preve
dea sarcina de plan, 
livrînd astfel lapte 
în contul celui de 
al II-lea semestru 
al anului.

Cele mai bune 
rezultate în sporirea 
producției de lapte 
le-au obținut tine
rii din secția „Să
raturi" a gospodă
riei, unde s-a ob. 
ținut în ultima

simțitor. In prezent 
litrul de lapte ss 
obține aici la mai 
puțin de 0,80 lei.

Tinerii zootch- 
niști din gospodă-' 
ria agricolă de stat 
din Agnita, îndru
mați de către orga
nizația de partid; 
vor obține anul a-, 
cesta succese de 
seamă în munca 
lor.

ION VULCAN 
funcționar

întreprinderea de transportziri Ploiești nu repartizează

ttn număr suficient de autobuze care să asigure transportul

In bune condiții al muncitorilor de la Rafinăria nr. 7 pe 
distanța Brazi - Ploiești.

Tînărul Mitică Coman 
din secția șasiu a Uzi
nelor de autocamioane 
„Steagul Roșu" — Bra
șov, în timpul celor 480 
minute de muncă gă- 
sindu-și alte preocupări, 
printre care și comen
tarea rezultatelor spor
tive, lucrează neglijent 
și rebutează unele piese.

GH. NEAGU

- E cineva din conducerea
- Nu.
- Ar trebui sâ fie totuși 1

intre prinderii de transporturi Ploiești în mașina ?

Tot gîndindu-se la golurile mar
cate de echipe de fotbal a uzi
nei, Mitică Coman, „marchează" 

zilnic... rebuturi I
(Din gazeta P.U.C. a 

secției șasiu a Uzinelor 
„Steagul Roșu" — Bra
șov).

rind.nl


25 de ani de la moartea
lui A. M. Gorki

D
e la dispariția fizică a lui Maxim 
Gorki, cel mai strălucit reprezen
tant al literaturii sovietice și des
chizătorul de drumuri în apariția 
realismului socialist, se împli
nește astăzi un sfert de veac.

lui Gorki este nespus de scump 
muncii de pe toate meridianele

Numele 
oamenilor 
pământului. Traduse în toate limbile, operele 
acestui clasic al literaturii universale duc 
pretutindeni mesajul de umanitate al unuia 
dintre spiritele cele mai nobile ale tuturor 
timpurilor. Fiecare pagină de Gorki respiră 
profunda cunoaștere a vieții omului din po
por, cu durerile, bucuriile. și năzuințele lui, 
demonstrează contopirea totală a scriitorului 
cu cele mai înalte idealuri ale omenirii mun
citoare. Scriitorul care a străbătut pe jos 
vastele întinderi ale Rusiei și care, ani de-a 
rîndul, și-a câștigat pîinea îndeplinind munci 
fizice dintre cele mai grele, a înțeles că tre
buie să lupte, cu întreaga forță a uriașului 
său talent, de partea celor loviți și asupriți, 
pentru triumful demnității și libertății po
porului. De la strălucitoarele poeme din tine
rețe, închinate eroismului conștient și stră
bătute de viziunile unui romantism viguros, 
pînă la luciditatea și simțul de înaltă răspun
dere ce caracterizează pamfletele și articolele 
antifasciste scrise cu ultimele puteri, drumul 
creației lui Gorki este exemplar pentru luptă
torul neînfricat care face din scrisul său o

armă a proletariatului. La 55 de ani de la 
apariție, romanul „Mama", cea dintâi operă 
a realismului socialist, în care a fost zugrăvi
tă magistral formarea conștiinței revoluțio
nare în masele proletare, este și azi o carte 
de căpătâi a tuturor celor ce muncesc, un 
adevărat manifest agitatoric în imagini artis
tice pregnante.

Maxim Gorki a început să creeze în ulti
mele decenii ale secolului al XIX-lea, în în
temnițata Rusie a imperiului țarist — și a 
scris apoi vreme de aproape 20 de ani în 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, 
prima țară în care puterea a trecut in mîi- 
nile celor ce muncesc. Opera sa monumen
tală — cuprinzînd romane, povestiri, schițe, 
piese de teatru, poeme, publicistică — este o 
piatră de hotar în istoria literaturii univer
sale, mareînd nașterea unei lumi noi : socia
lismul.

Mai cu seamă tinerii eroi ai acestei noi 
lumi sînt caracterizați printr-o mare frumu
sețe morală, în ei reflectîndu-se trăsăturile 
superioare ale educației comuniste. Publicăm 
mai jos un portret dintr-un ciclu publicat 
de Gorki în ziarul ,.Pravda" în cursul anu
lui 1934. Și citind elogiul gorkian. să ne amin
tim că pionierul de atunci face astăzi parte 
'din eroica generație a oamenilor care au tre
cut în zilele noastre, la construcția desfășu
rată a comunismului.

MAXIM GORKI

B Ă I A T U L *)
usesem înștiințat 
că avea să-mi so
sească un oaspe
te, un băiat - poet. 
Ei și ? Băieți Și 
fete care compun

versuri sînt un fenomen obiș
nuit la noi. Și totdeauna îți 
este cam greu să te descurci 
cu ei, pentru că, în majorita
tea cazurilor, nu se pricep 
încă să scrie versuri. Adesea 
îți dai seama că ei nici n-ar 
trebui să se apuce de o trea
bă atît de grea, deoarece au
zul nu le este încă desăvîr- 
șit pentru a srsiza sonoritatea 
și armonia c-vîntului, atît de 
necesare poetului, la 
muzicantului. Copiii 
ori versuri bunicele, 
mai atunci cînd sînt 
de un mare poet al 
lui, sau de un poet 
poran „la modă", și 
vorbind nu 
ci apropiate copiilor. Este ne
cesar să li se spună acestor 
poeți, prea tineri, cuvinte nu 
tocmai plăcute, dar la poeții 

meschin este 
rudele, cunos- 
de o vîrstă cu 
școală, i-au și

fel ca și 
fac une- 
dar nu- 
inspirate 
trecutu- 
contem- 
la drept 

numai inspirate,

ăștia orgoliul 
gata trezit, iar 
cuții și toți cei 
ei, tovarășii de 
numit „talentați". Și așa cum 
ne grăbim noi în general „să 
trăim și să simțim", ne gră
bim să-l și lăudăm prea de 
timpuriu pe om, iar lauda a- 
ceasta adusă înainte de vre
me, în epoca noastră de con
tinuă întrecere a eroilor mun
cii, are o influență nu tocmai 
prielnică asupra copiilor; ba 
chiar ceva mai mult, este de-a 
dreptul dăunătoare. Copiii noș. 
tri sînt admirabili, dar tre
buie, totuși să avem față de ei 
o atitudine deosebit de atentă 
și de o strictă seriozitate.

Și iată că a sosit la mine și 
poetul cu pricina, un băiețel 
voinic și chipeș, în vîrstă de 
nouă ani și jumătate, dar care 
părea cu vreo trei ani mai 
mare. In felul în care m-a 
salutat, am simțit un ce necu
noscut și greu de definit. Cei 
siguri pe talentul lor, precum 
și cei timizi, nu salută în fe
lul lui. Și n-am desprins nici 
degajarea aceea care 
spună: „Iată-mă-s, 
ți-mă “!

N-am observat la 
sfiiciunea proprie 
poeți care vin la un scriitor 
asemeni școlarilor prezentîn- 
du-se la un examen. Ai fi pu
tut crede că omulețul acela de 
nouă ani se recunoaște liniștit 
de valoare egală cu cei mai 
vîrstnici...

— Care dintre poeții trecu
tului îți place în special î 
l-am întrebat eu.
- Pușkin, desigur, răspunse 

el cu siguranță în glas.
- Dar dintre prozatori ?
- Turgheniev. 
Numele acestui

rosti cu 
pentru ca imediat după aceea 
să adauge:
- ...L-am citit însă cam 

mult.
- Cît de demult ?
— Acum vreo șase luni... 
Instinctiv mi-am amintit 

la vîrstă lui de-abia știam 
citesc și buchiseam numai din 
„Psaltirea" scrisă în slavonă 
bisericească și că mai tîrziu 
am avut perioade cînd, vre
me de șase luni de zile, nici 
nu puneam măcar o dată mîna 
pe o carte. II întrebai apoi 
pe poet:

- Scrii versuri lirice ?
- Nu, politice. Dar înainte 

vreme am scris și versuri li
rice. Pare-mi-se că s-au mai 
păstrat vreo două, trei la mine 
în arhivă. I-am tradus din 
germană pe Schiller, pe Hei
ne...

Și aici, parcă deodată inti
midat, adăugă :

— S-a editat și o cărticică 
cu versurile mele.

Am simțit, nu știu cum să

pare să 
admira-

el nici 
tinerilor

scriitor
oarecare șovăială,

Î1

de

ci 
să

6pun, că nu găseam despre ce 
să-i vorbesc, mă sfiiam chiar 
să-l și privesc. Musafirul ace
la al meu părea o mistificare. 
Alături de el stătea maică-sa 
și, după cîte se părea, fiul o 
tulbura în aceeași măsură ca 
și pe mine. Femeia povestea 
oarecum în grabă, întărin- 
du-mi astfel bănuiala.

— Grozav de mult se intere
sează de politică. Cînd taică- 
său vine de la serviciu, îna
inte de toate îi cere ziarele. 
Este conducătorul unui deta
șament de pionieri, are nu
meroase sarcini obștești. Și 
închipuiți-vă, nu obosește ! tn 
general, copiii devin... uimitori. 
Soră-sa a început să vorbeas
că pe la șapte luni ; acum are 
un an și jumătate și vorbește 
excepțional Pur și simplu nu 
știi ce să faci cu ei...

I-am propus poetului să-și 
citească versurile. Cîteva cli
pe rămase in tăcere, și faptul 
acesta m-a îndemnat să-i spun 
că „sînt și împrejurări cînd nu 
trebuie să te jenez: de propriul 
tău talent".

— Asta e din „Scrisoarea lui 
Potemkin către Raevsta*. ob
servă omulețul în vîrstă de 
nici măcar zece ani

— A poetului Potemkin ? în
trebai eu.

— Nu, a favoritului Ecateri- 
nei a II-a. Există oare și un 
poet Potemkin ?

« A existat.
— Voi citi acum un mic _

poem despre Hitler și Uw.beJs,. m încrezut. Eu însă nu sînt 
zise poetul. »-■ i<. •KiW'-a.----  —»-

în sinea mea gîndeam însă 
că avea să se înumple cu si
guranță ceva caragnios, care 
să vădească falimentul „ex
traordinarului". Dar nimic din 
toate acestea nu s-a petrecut. 
Extraordinarul deveni mai e-' 
moțional Versurile nu conți
neau nici urmă de ridicoL Re
cita prost, lungind și tărăgâ- 
nînd supărător cuvintele, în 
felul poeților vîrstnici care se 
căznesc să recite cu patos. Dar 
versurile sale, scrise în genul 
versurilor lui Maiakovski, mi 
s-au părut bune din punct de 
vedere tehnic ; s-ar prea putea 
să mă fi înșelat în aprecierile 
mele, pentru că am fost a- 
tunci cu totul uluit de forța 
uimitoare a emoției ce-1 stă- 
pînea pe băiat, a urii lui pro
funde și neîmpăcate față de 
ticăloși, 
ele și 
ură a 
cători 
nată, 
și îmbucurătoare din punct de 
vedere social. Băiatul acela, 
trupește sănătos, citea cu o 
forță atît de concentrată, îneît 
timp de vreo două minute nici 
n-am cutezat să-l privesc mă
car în față; nu voiam să-i 
văd chipul schimonosit. Iar o- 
brajii i se acoperiseră de un 
roșu aprins, ochii negri îi 
străluceau vioi, nu ca ochii 
unui copil de nouă ani, ci ca 
ai unui om în vîrstă, care în 
fiecare cuvînt îți toarnă smoa
la fierbinte, clocotitoare, își 
toarnă ura aceea profund o- 
menească, izvorîtă numai din
tr-o dragoste tot atît de pro
fundă față de oamenii muncii, 
față de oamenii care pier sub 
regimul nemernicilor și uciga
șilor ; era ura împotriva celor 
ce au încercat să-l încolțească 
pe Dimitrov și vor să-l ucidă 
pe Thălmann, așa cum au ucis 
pe mulți alți luptători pentru 
libertatea proletariatului.

îmi vine greu, mi-e aproape 
imposibil să redau forța senti
mentului revoluționar al mi
cului bard care-mi cîntase 
și mie și altora care-1 mai as
cultaseră — un cînt de slavă 
urii care luptă pentru dra
goste.

Versurile puteau fi 
urîte, dar neînduplecata 
copilului față de răufă- 
și faptele lor era minu- 
și neașteptat de nouă,

Acest micuț, deși nu avu
sese încă prilejul să sufere în 
timpul scurtei sale vieți, ...ura

Intîlnire cu Nikolai Akimov
Cu prilejul vizitei pe care 

o face in țara noastră Nikolai 
Akimov, artist al poporului al 
U.R.S.S., regizor principal și 
scenograf al Teatrului de co
medie din Leningrad, s-a în
tâlnit sîmbătă la amiază cu 
oameni de teatru din Capi
tală.

După ce a arătat utilitatea 
schimbului de experiență în
tre teatrele din țările socia
liste, N. Akimov a vorbit des
pre unele probleme de bază 
ale acestuia ca: atitudinea față 
de spectatori, profilul teatre-

lor, promovarea dramaturgiei 
originale și a tinerelor talente 
etc. In continuare, N. Akimov 
a răspuns unor întrebări pri
vind munca teatrului cu auto
rii. colaborarea între regizori, 
între regizori și pictori sceno
grafi, a împărtășit din expe
riența sa proprie și unele im
presii despre spectacolele tea
trelor noastre. Întâlnirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie.

(Agerpres)

Ordinul
Ministrului Forjelor Armate 

ale Republicii Populare Romîne 
Nn M. 42

cj ner

atît de profund suferința ca și 
pe toți cei ce împing tot mai 
mult la suferință lumea mun
citoare, lumea ferecată pe de 
o parte de lanțurile capitalis
mului și otrăvită pe de altă 
parte cu otrava burgheziei 
mondiale.

După ce și-a citit versurile 
și a mai stat alături de noi 
vreo două minute, în tăcerea 
pricinuită de uimirea genera
lă, poetul s-a dus să bată min
gea cu alți copii. Se juca, stri
gi nd într-una cu voioșie, rîdea 
cu hohote, cu însuflețirea a- 
ceea a jocului, proprie unui 
copil de zece ani, sănătos și 

normalu In general,
nu semăna de fel Cu „Wun
derkind* de soiul ceior pe 
care am avut de a’Jlea ori o- 
cazia să-i văd și care, chiar 
după ce au trecut de cincizeci 
de ani. mai sînt alintați spu- 
nindu-li-se ^Mitea“, jMișa", 
„lașa”.

Regret nespus de mult că 
n-am transcris cel puțin eîteva 
rînduri din poemul micului 
bard.

La despărțire, i-am spus că 
nici sări laud, nici 

să-i «fsir'sfaturi, afară doar de 
unul singur: să învețe fără să 
se obosească prea mult și fără 
să uite că încă este copil.

Copilul îmi mulțumi și cu 
un zîmbet inteligent adăugă :

— în schimb, niște profesori 
se străduiesc mereu să mă 
convingă să nu devin cumva

■prostuț. Tiu foarte mult la 
carte și-mi place să învăț. A 
cunoaște totul, a munci cu 
sîrg* e o fericire atît de mare !

•) Din volumul : Despre ti
neret.

Uzinele „Grigore Preoteasa". „Aici stația de amplificare. Transmitem emisiunea pentru tineret' 
Foto i AGERPRES
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Tovarăși soldați, gradați, subofițeri și ofițeri!
Tovarăși piloți, navigatori, muncitori, tehnicieni și ingineri 

din aviația militară, de transport, utilitară, sanitară și sportivă!
Oamenii muncii și militarii forțelor noastre armate sărbăto

resc astăzi Ziua Aviației Republicii Populare Romîne.
Aviația Republicii Populare Romîne, continuatoare a unor 

frumoase tradiții legate de Începuturile dezvoltării tehnicii avia
ției mondiale și de glorioase fapte de arme din războiul anti
hitlerist, a cunoscut o puternică dezvoltare în anii puterii 
populare și se mîndrește în prezent cu realizări de seamă puse 
în slujba dezvoltării economiei naționale și a întăririi puterii 
de apărare a țării.

Cu prilejul Zilei Aviației Republicii Populare Romîne, feli
cit călduros pe toți aviatorii patriei noastre. Urez personalului 
aviației militare noi succese în pregătirea de luptă și politică* 
în însușirea tehnicii de luptă moderne, în întărirea ordine! și 
disciplinei militare, in ridicarea continuă « capacității comba
tive a unităților de aviație, pentru a fi gata oricind ca împre
ună cu militarii din celelalte arme să apere cuceririle revolu
ționare ale poporului romîn, iar in colaborare cu militarii ar
matelor frățești ale țărilor socialiste — interesele întregului la
găr socialist și cauza păcii.

Trăiască aviația Republicii Populare Romîne I
Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn și Guvernul Republic® 

Populare Romîne!
Trăiască scumpa noastră patrie — Republica Populară Ro

mină !
Ministrul Forțelor Armate ale R.P.R, 

General de armată 
L eon tin Sâlâjan

Primul din brigada
I-a)

ridicareganizează un curs de 
a calificării.

-Ne înscriem toți, 
băieții.

Andraș nu s-a mulțumit 
însă să-i știe pe băieți la 
curs. Cunoștea întotdeauna 
tematica lecțiilor predate. „Ce 
ați învățat azi ?“ îi întreba 
el. „Despre montajul boylere- 
lor“ spuneau, de pildă, ei. 
„Tocmai mă gîndisem să vă 
rog să montați voi azi boyle- 
rul acestei instalații. Ia să ve
dem...".

La o consfătuire cu respon
sabilii brigăzilor s-a vorbit 
despre faptul că brigăzile de 
producție ale tineretului au 
acumulat suficientă experien
ță de muncă, ți asta se vede 
ți în rezultatele obținute. To
tuși în cadrul întrecerii anga. 
jamentele rămîn aceleași.

- De pildă, brigada lui Bo- 
toș Andraș... spunea cineva.

„E adevărat, la asta nu 
m-am gîndit. a reflectat An
draș. Repetăm lună de lună 
angajamentele. Dar unde-i 
evoluția

In aceeași adunare s-a în
tâmplat însă și un alt lucru. 
Iosif Enedi, responsabilul celei 
mai bune brigăzi din anul 
1960, l.a chemat la întrecere. 
Andraș a discutat cu băieții,

au spas

ți au ajuns la concluzia că 
ei pot realiza mult mai multe 
lucruri, că pot spori econo
miile că pot îmbunătăți cali
tatea lucrărilor. In luna ia
nuarie, prima lună a întrece
rii, brigada lui Andraș a rea
lizat planul în proporție de 
125 la sută, a obținut econo
mii de 1.000 lei. Toate lucră
rile bune. Băieții lui Iosif 
Enedi însă tot i-au întrecut.

Apoi a început întrecerea 
în cinstea aniversării partidu
lui. Andraș fusese trimis eu 
băieții lui să lucreze la mon
tarea instalației de muls elec
tric a Gostatului din Gor- 
nești. S-a consfătuit cu toți.

— Am putea să-i intrecem. 
au spus unii. Ne-ar trebui 
mai multă voință...
- Pe lîngă voință mai tre. 

buie și o organizare mai bună, 
chibzuială mai multă, a com
plectat Andraș. 
de data asta o 
M-am gîndit la 
de pregătire a 
eîteva căi noi de reducere a 
consumului specific de mate
riale. Să le discutăm.

De la Gomești au trecut la 
Tg. Mureș, la blocurile de lo
cuințe. Și aci, alte căutări, 
ale soluții. Cînd s-au anunțat 
rezultatele întrecerii, Andraș 
și-a auzit numele strigat pri
mul. „Cea mai bună brigadă

in întrecere... Ciștigă drape
lul !“. Un ropot de aplauze a 
izbucnit în sală.

Strîngîndu-i mina, secreta
rul U.T.M. l-a întrebat:

- Ei, cum merge Andraș ?
- Merge bine, tovarășe se

cretar... Am „crescut" cu toții 
în acești doi ani!

Adunarea festivă cu prilejul 
Zilei Aviației R. P. Romîne
Cu prilejul Zilei Aviației* 

sîmbătă după-amiază a avut 
loc la Casa Centrală a Arma
tei o adunare festivă.

Au participat generali, ofi
țeri superiori și ofițeri ai for
țelor noastre armate, oameni 
ai muncii.

Cuvântul 
fost rostit 
Ion Tutoveanu, adjunct al mi
nistrului Forțelor Armate.

Despre importanța acestei 
zile a vorbit general maior 
Ion Tîu.

de deschidere a 
de general colonel

(Agerpres)

Și eu zic ci 
să-i întrecem. 
un alt sistem 
lucrului și la

Plecarea spre patrie a delegației 
U.T.C.D. din R. P. Bulgaria

Ziua Aviației R. P. Romine
(Urmare din pag. I-a)

Sîmbătă seara a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre pa
trie, delegația Uniunii Tinere
tului Cofnttfiîst’ Dimitrovist 
din R. P. Bulgaria, condusă de 
tov. Gheorghi Caramanev, se
cretar al C.C. al U.T.C.D., 
care la invitația C.C. al U.T.M. 
a vizitat țara noastră.

In timpul șederii în R. 
Romînă delegația a 
diat experiența organizațiilor i 
U.T.M. în difiM^-^frenii 
de activitate.

La Gara de Nord, oaspeții 
au fost conduși de membri ai 
Biroului și activiști ai C.C. al 
U.T.M.

P. 
stu-

1.1.S. „Flora". Marca aceasta aplicată pe conservele de mazăre este apreciată de cumpără
tori. Colectivul se străduiește să îmbunătățească continuu calitatea produselor. In fotografie : Se 

face umplerea și închiderea recipientelor la dozatorul de borcane tip „Omnia-
Foto : AGERPRES

Munte, bine
(Urmare din pag. I-a)

fața ferestrelor deschise vin 
la sumedenie de înfreprin- 

mari și mici, din școli

în 
de 
deri, mari și mici, 
și instituții, au ținte variate pe 
culmile munților aceștia generoși. 
La Poiana Stînii și la Pîrîul Rece, 
la Clăbucet și la Padina, la Pis
cul Cînelui și la Furnica, la Cofa 
1400, 1500, la Vîrful cu Dor și la 
Susai...

Mulfi. Un vagon întreg numai 
cu cei de la „Electronica". Se 
duc la Piatra Arsă. Zeci de fizio
nomii, la ferestre, trădînd emoția 
întîlnirii cu muntele. Carmen An
drei, o fată căreia nu i-ai da cei 
douăzeci de ani, trăiește clipa cu 
intensitate. Știți cînd a învățat să 
iubească munții ? în apropiații ani 
ai copilăriei, cînd, pionieră, de la 
9 ani în colonii și tabere, a cu
noscut Breaza, Timișul, Branul, 
Predealul, Sinaia. Nici acum, cînd 
lucrează la controlul tehnic al u- 
nei secții dintr-o importantă uzi
nă, nu s-a șters din privirile ei 
uimirea încîntăfoare, candidă, a 
primelor întîlniri cu frumusețea 
severă a coloșilor de piatră.

Alături, un excursionist experi
mentat. Pentru mlădiosul Augus
tin Bratinca, constructor radiofo- 
nist, Piatra Arsă este o revedere 
a unor vechi popasuri pe drumuri

lungi, de-a lungul și de-a latul 
Bucegilor. A străbătut nu odată 
munții Oașului și Făgărașul. Dra
goste statornică pentru drumeție, 
schi* patinaj. Nu „scapă" o ex
cursie. Iar dragostea lui pentru 
înălțimi este molipsitoare : urcu
șul leagă prieteniile.

La altă fereastră, Dumitru Pisi
că, proiectant principal la tehno
log șef. A făcut ultima excursie 
acum două săptămîni, cînd 30 
dintre autorii numeroaselor îmbu
nătățiri tehnice din întreprindere 
s-au urcat înfr-un autobuz și, pe 
o rută care a atins Brașov, Rîșnov, 
Bran, Scărișoara, Moara Dracului, 
în fața unor priveliști unice în 
splendoare, au putut reflecta la 
faptul că efortul lor creator gă
sește recompense dintre cele mai 
diverse. Dumitru Pisică este coau
torul unei matrițe folosită la apa
ratul „București 500", inovație 
care mărește productivitatea res
pectivei operații cu 300 la sută, 
sporește calitatea și aduce o eco
nomie anuală de 
propuneri tehnice sînt în curs de 
aplicare. Ce are 
cu muntele l Are. 
mului îi vin multe idei bune,

Irina Popescu are o primă pa
siune — recent dobîndita profe
siune de Inginer proiectant (în 
care ar vrea să-și dea întreaga mă-

Alte

a face aceasta 
La aer curat o-

succesele obținute de aviația 
sportivă. Datorită condițiilor 
deosebite create de regimul 
nostru democrat-popular, avia
ția sportivă a căpătat în anii 
noștri un caracter de masă. 
Aeromodelismul, parașutismul, 
planorismul sînt îndrăgite de 
tineretul patriei. Zeci de mii de 
tineri sînt încadrați în cercu
rile de aeromodelism, învață 
să zboare, sau practică parașu
tismul. Căliți în școala cura
jului, tinerii aviatori sportivi 
realizează performanțe din ce 
în ce mai valoroase, multe 
dintre ele de răsunet mondial. 
Așa, de pildă, o mare impre
sie a produs in lumea sportivă 
recentul record mondial abso* 
lut de aterizare la punct fix 
stabilit de parașutistul Iancu 
Gheorghe.

Militind cu consecvență 
pentru întărirea păcii, pentru 
rezolvarea pe cale pașnică* 
prin tratative, a problemelor 
litigioase, pentru micșorarea 
încordării în relațiile interna
ționale, țara noastră, alături 
de celelalte țări ale puterni- 

Nsului și invincibilului^ lagăr 
Socialist nu pierde din vedere 
faptul că în lume există cercu
rile imperialiste care intensi
fică cursa înarmărilor, dedin- 
du-se la acte agresive.

Acordînd toată atenția întă
ririi continue a forțelor noas
tre armate, scutul de granit 
al muncii pașnice și creatoare 
a poporului, Partidul Munci
toresc Romîn și Guvernul 
Republicii Populare Romîne 
s-au ocupat și de ridicarea 
capacității de luptă a aviației 
militare.

Profund devotați partidului, 
guvernului și poporului mun
citor, îndrumați în permanăii- 
ță de către comandanți, de lit
eratori politici, mobilizați 
de organizațiile de partid și 
organizațiile U.T.M., aviatorii 
militari muncesc pentru a-și 
perfecționa continuu măiestria 
de luptă, și a deveni luptători 
capabili să apere cu vigilență 
și hotărire spațiul aerian al 
patriei noastre. învățînd din 
bogata experiență a aviatori
lor sovietici din rîndul cărora 
s-a ridicat primul pilot cosmo
naut din lume — Iuri Gagarin 
— piloții noștri își însușesc 
cele mai noi procedee de luptă, 
plinind accentul pe calitațea 
fiecărei misiuni ce o execută. 
Piloți ca ofițerii Iancu Gheor
ghe, Gheorghiță Constantin și 
mulți alții asemenea lor sînt 
aviatori iscusiți, interceptor» 
pricepuți, maeștri ai tragerilor 
aeriene. Asemenea piloți sînt 
o mîndrie a subunităților și 
unităților noastre de aviație 
iar exemplul lor este urmat 
de tot mai mulți aviatori.

Cu aceeași dragoste și pa
siune muncesc și tehnicienii. 
Pe avioanele pregătite în cele 
mai bune condițiuni pentru 
zbor de harnicii și iscusiți! 
tehnicieni, piloții se avîntă 
cu încredere și îndrăzneală în 
înălțimi.

Alături de piloți și tehni
cieni muncesc cu avînt și mili
tarii în termen de diferite 
specialități, dovedind conștiin
ciozitate și simț de răspunde
re în activitatea de deservire 
a tehnicii de luptă și a zborului. 
Pe pieptul multora dintre el 
strălucește insigna de „Militar 
de frunte".

Sărbătorind Ziua Aviației 
R.P.R„ aviatorii se angajează

să muncească neobosit pentru 
sporirea continuă a succeselor 
lor, pentru dezvoltarea și în
tărirea continuă a aviației 
noastre. Aviatorii militari 
nu-și vor precupeți nici un 
efort pentru desăvîrșirea pre
gătirii lor de luptă și politice 
intărind capacitatea 
tivă a aviației.

Conștienți de înalta 
slune de apărători ai 
lui aerian al patriei,
gata oricind ca împreună 
celelalte arme să apere liniș
tea și munca pașnică a po
porului muncitor, securitatea 
șl independența scumpei noas
tre patrii, Republica Populară 
Romină.

comba-

lor mi- 
spațiu- 
ei sînt 

cu

Informații
Sîmbătă, prim-vicepreședin- 

tele Consiliului de Miniștri* 
Gheorghe Apostol, a primit în 
audiență protocolară de pre
zentare pe noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al R.P. Mongole la București* 

«Gurjavia Baljid.
-«ti sltrsî Slaco ★

In aceeași zi ambasadorul 
R. P. Mongole la București* 
Gurjavin Baljid, a fost primit 
ia audiență protocolară de

prezentare și de către vice
președintele Consiliului de 
Miniștri, 
deanu.

Consiliului 
Alexandru Bîrlă-

★
vicepreședintele 

de Stat, Avram 
primit în audien- 

rezentare

Sîmbătă
Consiliului
Bunaciu, a 
ță protocolar^ de. mrezentare 
pa dl. âukrîsno, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Indoneziei la București.

(Agerpres)

Protestul Comitetului foștilor deținuți 
antifasciști împotriva

Opinia publică din Romînia 
a luat cunoștință cu indig
nare de asasinarea într-o 
chisoare din Damasc a 
Farjalah. Hellou, fruntaș 
mișcării, muncitorești din 
ban,. luptă tor neînfricat 
potriva imperialismului, 
ir i ot devotat al țării sale.

Această crimă sălbatică 
adaugă torturării și asasină
rii și a altor patrioți demo- 
crați care au fost întotdeauna 
în primele rînduri ale luptei 
pentru independență naționa-

asasinării lui F. Hellou

i

-am găsit • •••
sură), o a doua pasiune pentru 
muzică (recent a organizat o sea
ră Beethoven, cu prezentarea vie
ții și operei Titanului urmată de 
audiția Simfoniei a IX-a). Și, în- 
sfirșit, muntele. în fiecare vacan
ță lua alt obiectiv : odată Piatra 
Craiului, altă dată Retezatul. Ta
berele studențești lasă amintiri 
trainice. Inginera ține să nu rupă 
firul tradiției. De aceea 
tra trenului, așteaptă cu 
muntele.

Și așa mai departe, 
rînd, fiecare din cei 50 
sioniști de la Electronica. Uruind 
peste poduri, trenul gonește din
tr-o parte în alta a Prahovei. Sus, 
în plasa port-bagajului, rucksacu- 
rile se datină ușor. Curînd, cu- 
rînd, curelele vor fi petrecute pe 
la subsuori, tovarășul Ion Binder, 
vechiul organizator al excursiilor 
și neobosita călăuză, va trece în 
fruntea convoiului și, imprimînd 
un pas rațional, serios, va porni 
urcușul. Curînd, curînd, se vor s- 
prinde lanternele, șirag de lumi
nițe cățărătoare, să-l vadă mun
tele prin noaptea fără lună și să 
nu se neliniștească, așfepfîndu-și 
oaspeții. Curînd, curînd, pe sub 
cetinele bogate, pe unde trece 
șerpuitoare poteca se vor auzi, 
desigur din greșeală, eîteva a- 
corduri armonioase (aha, tovarășa

la fereas- 
ochi marl

rînd pe 
de excur-

Viorica Ciurtin, de la secția scale, 
își încearcă chitara) și apoi, cu 
autoironie blîndă : „Să alăturăm 
vocile noastre cristaline ?“ „Nu, 
vă iertăm pînă la cabană. Dar pe 
urmă..."

Și muntele, încîntat, trimite mi
resme amețitoare. Muntele trimi
te puteri proaspete de care acești 
tineri muncitori vor avea mereu 
nevoie, 
să dea 
furitate 
succes 
pentru 
Dumitru, să întrețină în el nedo
molită vreodată, flacăra neastîm- 
părafă a creației. Putere pentru 
fiecare muncitor de la „Quadrat" 
și de la „Electronica", de la ,,23 
August" și de la „Granitul" de la 
I.T.M. și de la „Metalurgica", azi 
călători nocturni spre piscurile 
Bucegilor, dar aspirînd la înălțime 
în întreaga lor viață.

„Munte, bine te-am găsit" — 
spun, tare sau lăuntric, vocile lor.

înfiorate, pădurile șoptesc răs
punsul la porunca bătrînului :

„Bine ați venit, feții mei fru
moși, cosînzenele mele. V-am aș
teptat eu nerăbdare, lată podoa
bele, gătelile mele. Sînt pentru

- • •-

Putere pentru Augustin, 
cu bine examenul de ma
la seral, să facă față cu 
cursurilor de pregătire 

facultate. Putere pentru

în- 
lui

Li- 
îm- 
pa-

Iă, împotriva imperialismului 
și a colonialismului.

Comitetul foștilor deținuți 
antifasciști din Romînia pro
testează, cuhotărîre împotriva 
samavolniciilor și represiuni
lor la care- sînt supuși mi'li- 
tanții pentru democrație și 
progres social din R.Â.U., a 
căror viață este într-un per
manent pericol și cere să se 
pună capăt acestor persecuții, 
să fie eliberați imediat toți 
patrioții, deținuți pentru con
vingerile lor progresiste.

Seminarul european O. N. U, 
pe tema statutului femeii 

în dreptul familiei
Organizația Națiunilor Uni

te ta colaborare eu guvernul 
Republicii Populare Romîne 
organizează la București între 
19 iunie și 3 iulie a.c. un se
minar internațional avînd ca 
obiect un schimb de expe
riență și de informații în do
meniul statutului femeii în 
dreptul familiei.

La seminar vor participa 
reprezentanți ai statelor eu
ropene* personalități invitate 
de guvernul romîn, observa
tori din partea unor organi
zații internaționale neguver
namentale cu statut consulta
tiv pe lîngă Consiliul Econo- 

, mic și Social O.N.U. și repre
zentanți ai Secretariatului. Or
ganizației Națiunilor Unite.

Delegația Republicii Popu
lare Romîne va fi condusă 
de tovarășa Maria Rosetti, 
membră a Consiliului de Stat 
al R.P.R. și președintă a Con
siliului Național al Femeilor. 
Din delegație mai fac parte : 
Traian Ionașcu, profesor la 
Facultatea de științe juridice 

. și deputat în Marea Adunare 
. Națională, Florica Andrei, ju
decător la Tribunalul Capita
lei, Magda Silianu, judecător 
la Tribunalul Capitalei, Ne- 

. sia Petre Lupu, președintă a 

. Tribunalului raionului Gh. 
Gheorghiu-Dej din Capitală, 
precum și 
pleanți șj

un număr de su- 
observatori.

(Agerpres)

SPORT

Cea de-a 4-a etapa a cursei 
cicliste internaționale „Cupa 
UCECOM" desfășurată sîmbă
tă între orașele Sibiu și Bra
șov a fost câștigată de alergăm 
torul dinamovist Aurel Șelaru 
care a întrecut la sprintul fi
nal un pluton de peste 40 con- 
curenți. Bl a parcurs 140 km în 
3h29’20’’ (medie orară 40 km) 
fiind urmat în acelașî timp de 
S. Ariton (Voința), I. Ardelea- 
nu (Olimpia), Zahariev (Sep- 
tembrl R.P. Bulgaria), Silviu 
Duță (C.CAJ.

Gh. Șerban Răduleșcu 
(e.C.A.) care a sosit și el cu 
primul pluton continuă să 
poarte tricoul galben, urmat 
de polonezul Chtiej la 23”“* 
A, Șelaru la 34’’* V. Dobrescu 
la 1’04”, 8. Ariton la 1’30”, 
G. Moiceanu la 1,30’’.

la fotbal
Astăzi se des

fășoară întâlni
rile din cadrul 
ultimei etape a 
campionatului 
categoriei A de 
fotbal. In Ca
pitală este pro

gramat un singur meci: Pro
gresul București—Petrolul Plo
iești, care se va desfășura de 
la ora 17,30 pe stadionul Di
namo. Stațiile noastre de ra
dio vor transmite, începând 
din jurul orei 18,25, repriza 
a doua a acestui joc. Trans
misia se va face pe progra
mul I.

Iată întâlnirile din țară: 
Știința Cluj—Farul Constanța; 
Minerul Lupeni—Știința Timi
șoara; U.T.A. Arad—Rapid 
București și C.S.M.S. Iași— 
Corvinul Hunedoara.



O CHEMARE
LA CONSOLIDAREA

PĂCII ÎN LUME
Ecoul mondial al declarației 

lui N. S. Hrușciov

N, S. Hrușciov decorat cu ordinul 
„Lenin" și cu medalia de aur 

„Secera și ciocanul"

Sub jugul franchi st

Adevărata cale 
de rezolvare 

a problemei laoțiene

de prințul 
primit - cu 
declarația 
de N. S.

GENEVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite : Delegația 
guvernului regal al Laosului, 
condusă de prințul Suvanna 
Fumma, și delegația Neo Lao 
Haksat, condusă 
Sufanuvong, au

' mare satisfacție 
făcută la 15 iunie 
Hrușciov la posturile sovietice 
de radio și televiziune.

, într-un interviu acordat 
ziariștilor sovietici, prințul 
Sufanuvong a declarat: Ca și 

' prietenii mei, prețuiesc foarte 
mult atenția deosebită pe care 
șeful guvernului Uniunii So
vietice a acordat-o problemei 
laoțiene în declarația sa de 
joi.

Aș vrea să remarc în pri
mul rînd că N. S. Hrușciov a 
subliniat cu deosebită tărie că 
orice amestec străin în trebu
rile noastre interne este inad
misibil. în timp ce conferința 
de la Geneva este chemată să 
se ocupe de aspectele interna- 

‘ționale ale problemei laoțiene, 
alte probleme, ca, de pildă, 
crearea guvernului unității 

. naționale, trebuie să fie rezol
vate numai de laotienii în
șiși.

Declarația lui N. S. Hrușciov 
este sprijinită sincer de toți 
cei care doresc într-adevăr 
crearea unui Laos pașnic, ne
utru, independent, unit, de
mocratic și prosper, de toți 
cei care doresc rezolvarea 
pașnică, pe calea tratativelor 

,a problemei laoțiene.

Uriaș interes în Cuba
HAVANA 17 (Agerpres). - 

TASS transmite: Declarația 
lui N. S. Hrușciov, șeful gu
vernului sovietic, la posturile 
sovietice de radio și televizi
une a fost primită în Cuba cu 
uriaș interes. Ziarele de dimi
neață „Revolution", „Noticias 
de Hoy”, „Mundo“, care apar 
la Havana, au publicat textul 
integral al declarației trans
mise de agenția Prensa Lati
na. în titluri pe întreaga pa
gină întâi, ziarele subliniază 
că Uniunea Sovietică dorește 
pace și este de acord cu orice 
fel de control asupra dezar
mării, dacă dezarmarea va fi 
totală și generală.

într-un articol de fond in
titulat „Nikita Hrușciov: de
zarmare și pace", „Revolu- 
cion“ subliniază că declarația 
lui N. S. Hrușciov constituie o 
nouă chemare adresată pu
terilor occidentale de a între
prinde eforturi reale și sincere 
pentru consolidarea definitivă 
a păcii generale.

Oficialitățile 
americane studiază 

importanta 
cuvîntare

WASHINGTON 17 (Ager, 
preș). — După cum anunță a- 
gențiile americane de presă 
guvernul S.U.A. și Departa
mentul de Stat studiază în 
prezent cuvântarea rostită de 
N. S. Hrușciov la posturile 
de radio și televiziune cu pri
vire la întâlnirea și convorbi
rile sale cu președintele Ken
nedy.

Lui Kennedy i-au fost î^- 
mînate traducerea textului in
tegral și o expunere a princi
palelor puncte conținute în 
cuvântarea lui N. S. Hrușciov, 
pregătită de Bundy, adjunctul

a ora actuală, în centrul a- 
tenfiei opiniei publice 
mondiale se află declarația 

pe care N. S. Hrușciov a făcut-o 
la posturile de radio și televizi
une sovietice. Este vorba de un 
document de o însemnătate deo
sebită a cărui idee fundamentală 
o reprezintă exprimarea profundă 
și convingătoare a faptului că în 
zilele noastre problemele interna
ționale litigioase pot și trebuie 
rezolvate pe cale pașnică iar U- 
niunea Sovietică este hotărîfă și 
pe viitor să promoveze cu aceeași 
consecventă politica leninistă a 
coexistentei pașnice.

Interesul față de declarația lui 
N. S. Hrușciov este lesne de în
țeles. Această declarație este ros
tită la numai cîteva zile de la în- 
tîlnirea de la Viena și înfr-un 
moment în care ordinea de zi a 
vieții internaționale este încărcată 
cu numeroase probleme litigioa
se. Ceea ce atrage atenția în pri
mul rînd la lectura importantei 
declarații este argumentarea logi
că, imbatabilă, năzuința sinceră 
spre o reglementare pașnică și 
totodată fermitatea față de jocul 
periculos al adversarilor păcii. II-. 
niunea Sovietică a făcut și face 
tot ceea ce-i stă în putință pentru 
atenuarea încordării internaționa
le, pentru ca problemele esenți
ale din relațiile internaționale să-și 
găsească o soluționare potrivită 
cu interesele păcii. Poziția Uniunii 
Sovietice este o poziție dictată 
de dorința de a apăra pacea și 
de a împiedica un nou război. Ta
bloul amplu și profund al vieții 
internaționale pe care-l prezintă 
N. S. Hrușciov în declarația sa 
vădește spiritul realist al politicii 
sovietice, caracterul pașnic al pro
punerilor sale. Are dreptate zia
rul tunisian „As Sabah" scriind : 
„Hrușciov și-a expus punctele de 
vedere logic și într-un limbaj mo
derat, ceea ce dovedește profun
da sa dorință de a rezolva pro
blemele pe cale pașnică".

Declarația conducătorului gu
vernului sovietic abordează în 

special al președintelui pen
tru problemele securității na
ționale.

Corespondentul din Wa
shington al agenției Associated 
Press relatează că secretarul 
de stat Rusk a declarat la 
16 iunie corespondenților că 
n-a intervenit nici 0 schim
bare în atitudinea Statelor 
Unite față de problema Ber
linului. „Poziția președintelui 
și a aliaților noștri din 
N.A.T.O. a fost expusă în 
mai multe rînduri și ea ră- 
mîne în vigoare" a declarat 
Rusk.

Un indiciu al dorinței 
de a continua 

dialogul est-vest
VARȘOVIA 17 (Agerpres). 

„Trybuna Ludu", „Zycie 
Warszawy" și alte ziare polo
neze continuă să acorde o 
mare atenție declarației fă
cute de N. S. Hrușciov la pos
turile sovietice de radio și te
leviziune.

Darea de seamă făcută de 
N. S. Hrușciov în fața a mi
lioane de oameni, scrie ziarul 
„Trybuna Ludu“, confirmă 
faptul că la Viena el a aipărat 
nu numai interesele țării sale, 
ci și interesele tuturor țărilor 
socialiste, măreața cauză a so
cialismului și a păcii trainice 
în întreaga lume.

Ziarul „Zycie Warszawy11 
caracterizează declarația lui 
N. S. Hrușciov, ca un indiciu 
al dorinței de a continua dia
logul est-vest, și al dorinței de 
a căuta împreună cu Statele 
Unite căile spre întărirea co
laborării pașnice, de a îmbu
nătăți relațiile sovieto-ameri
cane.

C UDÎlltul
șefului delegației romîne 
la Conferința O. 1. M.

GENEVA. 
„Agerpres" 
rința Organizației Internaționale a 
Muncii, ale cărei lucrări se des
fășoară la Palatul Națiunilor din 
Geneva, continuă dezbaterile pe 
marginea raportului prezentat de 
directorul general al O.I.M.

In cadrul ședinței din 16 iunie 
a luat cuvîntul șeful delegației ro- 
mine, Grigore Geamăna, care s-a 
referit la anumite aspecte ale ac
tivității practice a Oganizat«< 
Internaționale a Mjndi.

El a arătat că O.1M. trebuie să 
devină un instrument eficace oe 
cooperare internațională între sta
tele cu sisteme sociale diferite. 
Crificînd clauza prevăzută în art, 
35 al statutului O.I.M., care duce 
la discriminare față de popoarele

— Trimisul special al 
transmite : La Confe-

La ambasada R. P. Romîne 
de la Varșovia

Cores pon- 
transmite: 
afaceri ad- 
Roraine la

VARȘOVIA 17. 
den tul Agerpres 
însărcinatul cu 
interim al R. P.
Varșovia, Ion Rusu. a oferit 
in saloanele ambasadei un 
cocteil cu prilejul vizitei in 
Polonia a delegației Comitetu
lui Central al Crucii Roșii din 
R. P. Romină, condusă de 
Anton Moisescu.

De asemenea, însărcinatul

principal cîteva probleme cardi
nale. Cea mai importantă este, 
fără îndoială, cea a dezarmării 
generale și totale. Problema acea
sta are un istoric lung. Ea a fost 
dezbătută în numeroase comisii fi 
subcomisii dar nu s-au înregistrat 
progrese. Cauza este una singu
ră : puterile occidentale nu sint 
dispuse să acționeze în mod prac
tic în domeniul dezarmării. Sub 
presiunea curentului de opinie pu
blică, ele au acceptat tratative, 
dar la aceste tratative au o pozi
ție obstrucționistă. Aparatul de 

propagandă occidental încearcă 
să denatureze realitatea. Faptele 
sînt însă categorice. Uniunea So
vietică pronunțîndu-se pentru de
zarmare generală și totală este 
dispusă să accepte un control in
ternațional riguros și eficient. 
U.R.S.S. este dispusă să accepte 
propunerile americane referitoare 
la control dar numai în cazul în 
care și S.U.A. va accepta propu
nerile sovietice de dezarmare ge
nerală și totală. In alte condiții, 
controlul pe care-l propun occi
dentalii nu poate fi decît un pa
ravan pentru spionaj și în ultimă 
instanță un factor de intensificare 
a cursei înarmărilor.

Problema încetării experiențe
lor cu arma nucleară se află de 
aproape trei ani în examinarea li
nei conferințe la Geneva. Lipsesc 
însă rezultatele concrete. De ce ? 
Pentru că puterile occidentale 
vor să acorde rolul de executor 
al tratatului unui personaj de ge
nul odiosului domn Hammarsk- 
joeld. Uniunea Sovietică conside
ră că controlul asupra îndeplini
rii tratatului cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nucleară 
trebuie înfăptuit cu participarea

MOSCOVA 17 (Agerpres).— 
TASS transmite: Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
l-a decorat pe N. S. Hrușciov 
cu ordinul „Lenin11 și pentru 
a treia oară cu medalia de aur 
„Secera și ciocanul11, pentru 
meritele sale remarcabile în

Cu prilejul împlinirii 
Marelui Război

MOSCOVA 17 (Agerpres). - 
TASS transmite : Da 17 iu. 
nie a avut loc la Moscova se
siunea științifică a Institutu
lui de marxism-leninism de 
pe lingă C.C. al P.C.U.S., con
sacrată împlinirii a 20 de ani 
de la începerea Marelui Răz
boi pentru Apărarea Patriei 
al Uniunii Sovietice.

Euind cuvîntul la sesiune 
acad. P. N. Pospelov, membru 
supleant al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S. a relevat că, fiind 
pusă la o grea încercare, orîn- 
duirea socială socialistă a de
monstrat deosebit de elocvent 
și clar forța sa vitală invin
cibilă, potențialul său politi
co-moral, economic și militar. 
In lupta pe viață și pe moar
te împotriva fascismului ger
man, a subliniat acad. P. N. 
Pospelov, a fost dovedită su
perioritatea incontestabilă a 
orînduirii sociale socialiste 
înaintate asupra orînduirii 
capitaliste, au ieșit la iveală 
forțele gigantice și avantajele 
pe care le oferă societății o- 
menești socialismul, sistemul 
social socialist.

coloniale, delegatul romîn a sub
liniat că este timpul de a se re
vizui diferite prevederi ale sta
tutului care au un caracter colo
nial. Cerînd să se întreprindă ac
țiuni care să ducă la îmbunătă
țirea metodelor de lucru ale Or
ganizației, el a amintit că în prac
tică O.I.M. este singura instituție 
specializată a O.N.U. a cărei or
dine de zi definitivă este fixată 
nu de conferință, ci de Consiliul 
de ad— n stra" e

Ia încheiere Gr-gore Gearvinu 
a arătat că în cadrul O.'M. tre
buie să se creeze „un ciimat oe 
cooperare adecvată și leali între 
toate statele membre ale organi
zației, indiferent de regimul lor 
social și economic".

cu afaceri ad-interim al R. P. 
Romine la Varșovia a oferit 
o gală de filme urmată de un 
cocteil cu prilejul prezenței in 
Polonia a delegației guverna
mentale a R. P. Romine con
dusă de Bujor 
nistrul Minelor 
lectrice. care a 
festivitățile de 
celui de-al 30-lea Tirg 
național de la Poznan.

Almășan, mi- 
și Energiei E- 
participat la 
deschidere a 

inter- I

reprezentanților celor trei grupuri 
de state existente — socialiste, 
occidentale și neutre. Totodată, 
trebuie ținut seama de faptul 
că încetarea experiențelor cu ar
ma nucleară nu ar duce prin ea 
însăși la preîntîmpinarea unui 
război racheto-nuclear. Tocmai de 
aceea, problema încetării expe
riențelor și problema dezarmării 
generale și totale trebuie soluțio
nată simultan. în acest fel se vor 
putea rezolva într-un mod eficient 
și toate problemele legate de e- 
xercitarea controlului. Esențial 

Singura cale rezonabilă — 
coexistența pașnică

pentru omenire este ca problema 
dezarmării să fie scoasă de pe 
făgașul examinării teoretice și sa 
fie adusă în domeniul înfăptuirii 
practice.

Una din cele mai importante 
probleme privind pacea în Euro
pa și în lumea întreagă este cea 
a încheierii tratatului de pace cu 
Germania și a normalizării situa
ției din Berlinul apusean. Este inad
misibil ca la atîția ani de la ter
minarea războiului Tratatul de 
pace cu Germania să nu fie încă 
încheiat. Chiar și ziaristul ameri
can Walter Lippmann, cunoscut 
prin opiniile sale reacționare, a 
declarat că „Statele Unite trebuie 
să-și schimbe modul de aborda
re a problemei germane". Lip
pmann sublinia : „Pînă acum Sta
tele Unite erau ferm de părere 
că actualul statut al Berlinului și 
Germaniei trebuie menținut și că 
nici o schimbare n-ar fi în avan
tajul occidentului. Dar chiar popu
lația Berlinului occidental și Ger
maniei occidentale consideră că 
actualul statut al Berlinului occi
dental este nesatisfăcător".

Menținerea primejdioaselor ră-
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conducerea creării și dezvol
tării industriei, științei și teh
nicii rachetelor și a realizării 
cu succes a primului zbor 
cosmic din lume al unui om 
sovietic pe bordul navei-sate- 
Iit „Vostok", care a deschis o 
eră nouă în cucerirea Cosmo
sului.

a 20 de ani de la începerea 
pentru Apărarea Patriei.

C. C. al P. C. E. S.
Rezultatul 

lanțul celui 
boi mondial, 
P. N. Pospelov, a fost modi
ficarea radicală a raportului 
dintre forțele de clasă pe a- 
rena internațională în favoa
rea socialismului, ieșirea so
cialismului din cadrul unei 
singure țări, apariția sistemu
lui mondial socialist care s-a 
transformat astăzi în factorul 
hotărîtor al dezvoltării socie
tății omenești.

Boris Telpuhovski, doctor 
în științe istorice a prezentai 
apoi raportul privitor la im
portanța 
victoriei 
războiul 
fasciste.

Participanțti la sesiune au 
ascultat de asemenea raportul 
prezentat de Nikolai Șata- 
ghin, doctor în științe istorice 
— „P.C.U.S. — organizatorul și 
însuflețitorul transformării ță
rii sovietice într-o tabără uni
că de luptă".

principal și bi- 
de-al doilea răz- 
a subliniat acad.

istorică mondială a 
Uniunii Sovietice în 
împotriva Germaniei

—•—
Reprezentanții celor 
trei grupuri laoțiene 
au sosit la Zurich
ZORICH 17 (Agerpres). — 

La 16 iunie au sosit la Zurich 
prințul Suvanna Fumma, pri
mul ministru al guvernului 
legal al Laosului, și prințul 
Sufanuvong, președintele C.C. 
al Partidului Neo Lao Hak- 
sat. Ei vor duce tratative cu 
Boun-Oum.

Pe aeroport prințul Suvan
na Fumma a declarat cores
pondenților că speră că în
tâlnirea de la Zurich va duce, 
în sfîrșit, la rezolvarea pozi
tivă a problemei laoțiene.

La 15 iunie au sosit la Zu
rich Boun-Oum și Fum: No- 
savan. în dimineața zilei de 
16 iunie a venit la Zurich și 
prințul Sianuk, șeful statului 
Cambodgia.

SOFIA — în seara zilei da 
16 iunie la Sofia a avut loc o 
ședință solemnă consacrată a- 
niversării a 79 de ani de la 
nașterea lui Gheorghi Dimi
trov. Raportul asupra vieții și 
activității lui Gheorghi Dimi
trov a fost prezentat de Tano 
Tolov.
Partidului

secretar al C.C. al 
Comunist Bulgar.

BERLIN
Guvernul 
erate Germane 
intermediul Ministerului Afa
cerilor Externe al R. S- Ceho
slovace note cu conținut si
milar însărcinaților cu afaceri 
ad-interim ai S-U.A. și An-

17 (Agerpres). — 
Republicii Demo- 

a remis prin

■nășite ale celui de-al doilea 
război mondial creează o si
tuație a cărei gravitate nu poate 
să scape nici unui observator o- 
biectiv. Refuzul puterilor occiden
tale de a încheia tratatul de 
pace, tentativele lor de a per
petua regimul de ocupație în 
Berlinul occidental, urmăresc con
tinuarea „războiului rece". Situa
ția este de asemenea natură in
ert nu mai poate fi amînată în
cheierea Tratatului de pace cu 
Germania. Tovarășul N. S. Hrușciov 
spune : „îi rugăm pe toți să ne 
înțeleagă în mod just : încheierea

Tratatului de pace cu Germania 
nu mai poate fi amînată, regle
mentarea pașnică în Europa tre
buie realizată în acest an". To
varășul Hrușciov subliniază că 
acum problema nu este dacă să 
se semneze sau nu tratatul de 
pace, ci dacă acest tratat de 
pace va fi încheiat cu cele două 
state germane existente — Repu
blica Democrată Germană și Re
publica Federală Germană — 
sau cu un singur stat german și 
dacă la reglementarea pașnică 
vor participa toate statele care 
au luptat împotriva Germaniei 
sau numai o parte din ele. 
„Dar chiar dacă unele țări vor re
fuza să participe la tratativele cu 
privire la încheierea tratatului de 
pace — spune N. S. Hrușciov — 
aceasta nu ne va opri și, împre
ună cu celelalte țări care doresc 
acest lucru, vom semna tratatul 
de pace cu cele două state ger
mane. Dacă Republica Federală 
Germană nu va fi de acord să 
semneze tratatul de pace, noi îl 
vom semna numai cu Republica 
Democrată Germană...".

în apus unele persoane, chiar 

înalte distincții 
acordate unor oameni 

de știință 
și constructori 

sovietici
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite: Pentru suc
cese importante obținute în 
dezvoltarea industriei rache
telor, științei și tehnicii, pen
tru înfăptuirea cu succes a 
primului zbor din lume al o- 
mului sovietic în spațiul cos
mic pe nava-satelit „Vostok", 
Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a distins pentru a 
doua oară cu medalia de aur 
„Secera șj ciocanul-’ șapte oa
meni de știință și proiectanți 
renumiți — Eroi ai muncii so
cialiste.

Cu titlul de Erou al muncii 
socialiste au fost distinși 95 
constructori de seamă, lucră
tori cu muncă de răspundere, 
oameni de știință și munci
tori. Cu ordine și medalii ale 
U.R.S.S. au fost decorați 
6 924 muncitori, constructori, 
oameni de știință, lucrători 
cu muncă de răspundere, in
gineri și tehnicieni. Cu ordine 
au fost decorate de asemenea 
o serie de institute de cerce
tări științifice, birouri de pro
iectări și uzine.

Convorbire între 
A. A. 6romîko și 
Couve de Murviite
GENEVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite : La reședin
ța delegației sovietice de la 
Geneva a avut loc o convor
bire între A. A. Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., și Couve de Murville, 
ministrul Afacerilor Externe 
al Franței.

Conducîndu-și oaspetele, A 
A. Gromîko a declarat cores
pondenților că la conferința 
pentru Laos este nevoie să fie 
depuse încă multe eforturi.

A A. Gromîko și-a exprimat 
satisfacția în legătură cu fap
tul că o serie întreagă de de
legații se situează pe o poziție 
care coincide cu poziția sovie
tică.

*
MOSCOVA 17 (Agerpres). - 

TASS transmite : Andrei Gro
mi ko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.RS.S., s-a îna
poiat la 17 iunie la Moscova, 
venind de la Genera, unde « 
participat la conferința pen
tru reglementarea problemei 
laoțiene. Delegația sovietică la 
conferința pentru Laos este 
condusă în prezent de Gheor
ghi Pușkrn, locțiitor al mini
strului Afacerilor Externe *1 
U.R-S.S.

glie: și ambasadorului Fran
ței la Praga. în aceste note 
se protestează împotriva mi
tingurilor care au fost organi
zate și care urmează să fie 
organizate de Germania occi
dentală în viitorul apropiat 
în Berlinul occidental, precum 
și împotriva marșurilor pro
vocatoare din apropierea fron
tierelor de stat ale R. D- Ger
mane.

ROMA 17. Corespondenîu! A- 
gerpres transmite : Joi seara a 
avut loc la Roma o întîfnire între 
poeții romîni Eugen Jebe'eanu, 
Maria Banuș, Tiberiu Utan și oa
meni de cultură și artă italieni. I

oficiale, zăngăne armele, întocmesc 
planuri de agresiune și amenin
ță cu războiul dacă „drepturile* 
(devenite inexistente) ale occiden
tului nu vor fi păstrate la Berlin. 
In legătură cu accesele de isterie 
războinică ale capetelor înfier- 
bintate de peste ocean și de din
coace de ocean, îndeosebi de la 
Bonn, tovarășul Hrușciov releva : 
„Noi sintem pentru reglementa
rea pașnică a litigiilor dintre 
state. Totuși, sîntem în stare să 
ripostăm cum se cuvine la orice 
violență și avem cu ce să ne 
apărăm interesele".

Declarația tovarășului N. S. 
Hrușciov examinează, de aseme
nea, modul în care s-au desfă
șurat discuțiile de la Viena în le
gătură cu problema Laosului. Po
ziția sovietică este limpede : 
Laoșul trebuie să devină un stat 
independent și neutru. E adevă
rat că și Kennedy s-a pronunțat 
pentru neutralitatea laoțiană, dar 
la Geneva reprezentanții ameri
cani desfășoară o activitate ob
strucționistă, iar în Laos „consi
lierii" americani organizează ne
încetate provocări. Pare-se, la 
Washington nu s-a înțeles încă 
că este imposibil să stăvilești nă
zuința popoarelor spre libertate, 
că cu dolari și arme nu pot fi 
salvate de la prăbușire regimuri 
tiranice.

Tovarășul Hrușciov subliniază 
în declarație utilitatea convorbi
rilor de la Viena. Conducătorul 
guvernului sovietic își exprimă 
speranța că va veni o vreme cînd 
relațiile sovieto-americane se vor 
îmbunătăți și că aceasta va avea 
o influență binefăcătoare asupra 
întregii vieți internaționale.

Ecoul declarației lui N. S<

--------------------- •------

Sub regimul dictatorului Franco, 

oamenii muncii duc o viață 
plină de lipsuri și mizerie. Pri

ma fotografie înfățișează coa- 
d'tiiJe în care muncește țăranul 
spaniol. Cu unelte primitive, a- 
cești țărani lucrează pămînturl 

nisipoase, lipsite totalmente de 
fertilitate, din care uneori nu 
scot nici măcar otita dt au 
semănat In suburbiile orașelor 
spcniole mzeria este de ne- 
descris (fotograf a a doua). Un 

oraș atit de mare ca Sevilla 
nu a'e nici pină astăzi canali- 
zc'e la periferii. Groapa întin
să din p'im pian a fotogra

fie este tot ce a oferit admi- 

nistratia orașului in materie de 
igienă locuitorilor romanticei 

Seville.

Ultima fotografie înfățișează 
pe acei cu ajutorul cărora 
se menține la putere clica 
franchistă: polițiștii. Aceștia 
sint polițiștii cei mai urîți 
de popor din întreaga lume.

Hrușciov este deosebit de amplu. 
Deși s-au găsit unii la Washing
ton cere au încercat să minimali
zeze importanța declarației, a- 
ceasta se află în centrul comen
ta.- .'or presei mondiale. Nume
roase ziare de diferite orientări 
relevă nevoia unei reexaminări a 
politicii occidentale pentru ca a- 
ceasta să fină seamă de reali
tate. Atrage atenția în același 
timp faptul că, la 16 iunie, Sta
tele Unite au respins propunerea 
sovietică ca tratativele cu privire 
la încetarea experiențelor cu arma 
nucieară și cu privire la dezar
mare să aibă ioc simultan. In zia
rele americane se face agitație pe 
marginea cererilor provocatoare 
ale unor senatori americani ce 
îndeamnă la reluarea experiențe
lor S.U-A. cu arma atomică. E 
grăitor că printre autorii unor a- 
semenea declarații se află și se
natorul Holifield, despre care zia
rul „Washington Post and Times 
Herald* subliniază că este apro
piat de președintele Kennedy. 
Unele ziare occidentale, neputînd 
trece cu vederea importanta de
clarație a lui N. S. Hrușciov, în
cearcă s-o prezinte denaturat, o- 
coiesc faptele și trag false con
cluzii. E ușor de dedus din co
mentariile răuvoitoare ale aces
tor ziare încercările apologeților 
,.războiului rece" de a învenina 
cu orice preț atmosfera interna
țională.

Opinia publică mondială apro
bă eforturile permanente ale 
Uniunii. Sovietice spre destinderea 
încordării internaționale, pentru 
înfăptuirea în practică a ideilor 
nobile ale coexistenței pașnice. 
Totodată popoarele cer ca pu
terile occidentale să părăsească 
pozițiile „războiului rece" și ale 
politicii de forță, politică lipsită 
de orice viitor și sortită eșecu
rilor. în zilele noastre există o 
singură cale rezonabilă pentru a 
asigura pacea — cea a coexis
tenței pașnice I

EUGENIU OBREA

Consfătuirea comună 
a reprezentanților Parlamentului 

congolez
STANLEYVILLE 17 (Ager

pres). - G. Fedeașin, cores
pondentul agenției TASS, 
transmite: Ea Stanleyville a 
avut loc o consfătuire comună 
a reprezentanților Parlamen
tului congolez în frunte cu 
Joseph Midi Boureaux, vice
președinte al Camerei Deputa- 
ților, și a Comisiei O.N.U. pen
tru sprijinirea pregătirilor în 
vederea convocării Parlamen
tului Republicii Congo, con
dusă de Robert Gardiner 
(Ghana). Ea consfătuire a fost 
discutată problema posibili
tăților de a se convoca Paria, 
mentul congolez.

Vergemeire, ministrul Infor
mațiilor al guvernului legal, a 
informat pe ziariștii locali și 
străini asupra punctului de 
vedere al guvernului legal al 
Congoului, care și-a găsit ex
presie în documentul semnat 
după încheierea consfătuirii de 
către Antoine Gizenga și Ro
bert Gardiner.

După cum a arătat Verge
meire, guvernul central al 
Congoului și-a reafirmat asen. 
timentul pentru convocarea 
Parlamentului congolez în ori

Val de represiuni dezlănțuit 
de bandele mobutiste

LEOPOLDVILLE 17 (Ager- 
preș). - Bandele lui Mobutu 
au dezlănțuit în ultimele zile 
un val de represiuni împotri
va partizanilor din Leopold
ville ai guvernului legal. La 
16 iunie s-a anunțat la Leo
poldville arestarea unui grup 
de 40 de militari din rândul 
trupelor lui Mobutu și a unui 
număr de persoane civile.

Mobutu afirmă că cei ares
tați au încercat să organizeze 
un complot împotriva regimu
lui trădător al lui Kasavubu. 
Potrivit relatărilor agenției 
Associated Press, un grup de 
arestați a fost purtat pe stră
zile Leopoldville-ului sub lo
viturile sălbatice ale polițiști
lor. Aceeași agenție relatează

STAS 3452 52.

Noi acte teroriste 
ale ultracolonialiștilor

PARIS 17 (Agerpres). - 
După cum relatează agenția 
France Presse, în seara zilei 
de 16 iunie, la circa 250 de 
metri de Palatul Elysee, reșe
dința președintelui Republicii 
Franceze, a explodat o bombă 
care a rănit cinci persoane. 
Bomba fusese ascunsă într-u- 
nul din coșurile de hârtii aflat 
pe strada Saint Honore.

Făcînd un bilanț al atenta
telor cu bombe, agenția Fran
ce Presse menționează că în 
ultimele șase luni in capitala 
Franței și în împrejurimile el 
au avut loc nu mai puțin de 
30 de asemenea atentate îm
potriva sediilor unor ziare și 
a locuințelor unor cunoscuți 
deputați francezi care se pro
nunță pentru încheierea pă
cii în Algeria. Au fost rănite 
peste 60 de persoane.

în Algeria exploziile bom
belor cu întârziere s-au suc
cedat în tot cursul nopții de 
16 spre 17i iunie. Ca urmare a 
acestor atentate la Alger și 
Oran au fost rănite șase per
soane iar numeroase clădiri 
au fost avariate grav.

ce parte a țării, cu condiția ca 
O.N.U. să garanteze securita
tea tuturor parlamentarilor.

Documentul cuprinde o ce
rere adresată O.N.U. de a a- 
sigura venirea la locul sesiu
nii a tuturor deputaților și 
senatorilor, precum și înapoie
rea lor după terminarea se
siunii.

Condițiile obligatorii formu
late în document sînt : sosirea 
la Stanleyville pentru o con
sfătuire preliminară înainte de 
începerea lucrărilor Parlamen
tului congolez a tuturor parla
mentarilor partizani ai guver
nului legal al Congoului, con
form listei alcătuite de gu
vern ; constituirea sub contro
lul trupelor O.N.U. a unei 
zone neutralizate obligatorii în 
jurul locului lucrărilor Parla
mentului și neadmiterea in 
această zonă a vreunei in
fluențe din afară; neutra
lizarea radiodifuziunii sau 
punerea ei la dispoziția celor 
două părți opuse.

Parlamentarii deținuți în 
închisori trebuie să fie puși. în 
libertate.

că toți arestații sînt supuși 
unor torturi îngrozitoare în 
beciurile siguranței mobutiste.

Potrivit agenției Reuter, va
lul de arestări urmează unor 

. serioase mișcări de trupe efec
tuate în ultimele cîteva zile 
lă Leopoldville. Unități de pa- 
rașutiști au luat poziție în 
fața hotelului „Regina11 din 
centrul european al orașului, 
au ocupat stația de radio și 
alte clădiri publice. Autorită
țile de la Leopoldville au fost 
foarte îngrijorate de amploa
rea pe care a luat-o greva 
funcționarilor publici care s-a 
transformat într-o grevă poli
tică împotriva regimului U 
Kasavubu.
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