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La rea.izarea unei piese con- 
lucrează mai multi muncitori 
Calitatea piesei depinde de 
toți aceștia. în acest scop, ti
nerii Teodor Ardeleanu și Gh. 
Nagy de la Uzinele de vagoa- 

Arad se sfătuiesc 
deseori.

Foto: N. STELORIAN

Prin mai buna utilizare a capa
cității locomotivelor și prin evi
tarea manevrării vagoanelor în gol, 
mecanicii și tochiștii de locomo
tive de pe cuprinsul fării au eco
nomisit în primele patru luni ale 
anului aproape 100.000 de tone 
de combustibil conventional. Cu 
combustibilul economisit se pot 
transporta circa 17.000 de tre
nuri de marfă pe distanfa Bucu- 
rești-Craiova.

Cele mai frumoase realizări 
le-au înregistrat mecanicii și fo- 
chiștii din depourile regionalelor 
C.F.R. lași și Timișoara care au 
economisit pînă acum cîte 16.000 
de tone de combustibil conven
tional.

Vineri au continuat 
Consiliului Superior 
culturii în ședințe de 
secții.

Au fost dezbătute, 
recentelor documente de partid 
și de stat, sarcinile actuale și 
de perspectivă ale fiecărei ra
muri și sector de activitate 
din agricultură, elaborîndu-se 
proiecte de planuri de lucru. 
Aceste proiecte cuprind măsu
rile necesare rezolvării cu 
succes a sarcinilor puse de 
partid în fața agriculturii în 
vederea sporirii producției și 
consolidării continue a unită
ților agricole socialiste.

Proiectele de planuri alcă
tuite în comisii urmează să 
fie supuse dezbaterii și apro
bării Consiliului Superior al 
Agriculturii în ședință ple
nară.

pe baza

(Agerpres)
----- •-----

Un grup de vechi 
membri ai P. M. R. 

a plecat 
în Uniunea Sovietică 

intr-o vizită 
de prietenie

Vinerj seara, a plecat în Uniu
nea Sovietică, într-o vizită de 
prietenie, un grup de vechi mem
bri ai partidului, în frunte cu to
varășul Gheorghe Stoica, membru 
al C.C. al P.M.R.

La plecare, în Gara de Nord, 
eu fost de față membri ai C.C, 
al P.M.R. și activiști de partid.

Au fost de fafă reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București,

n Raportul 
zentat de 
rășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la 
sesiunea extraordi-

1 nară a Marii A- 
dunări Naționale, 

este subliniată importanța 
care o are legumicultura 
aprovizionarea populației 
produse alimentare, în 
cursul anului. S-a arătat, 
asemenea, că legumele 
venituri ' _ _
riilor care se îndeletnicesc cu 
cultura lor.

în acest an, mai mult ca 
oricînd, s-a dat o atenție deo
sebită alegerii celor mai bune 
terenuri pentru cultura legu
melor, cu posibilități de iri
gare precum și confecționării 
unui mare număr de răsad
nițe.

Există însă gospodării care 
se găsesc cu aceste lucrări 
numai în faza de început. A- 
c astea trebuie să depună toate 
eforturile pentru ca în cel 
mult o săptămină să termine 
plantatul roșiilor de vară, ar
deiului gras și pătlăgelelor 
vinete.

Este recomandabil ca răsa
durile să se planteze într-un 
sol cît mai bine afinat și 
mărurițit. O dată cu această 
lucrare este bine să se pună 
în cuib puțină mraniță și can
tități mici de îngrășăminte mi
nerale (azotat de amoniu, 
superfosfat și sare potasică) 
care se amestecă cu pămîntul. 
Răsadurile de roșii care sint 
alungite trebuie să se plan
teze culcate (în aceeași direc
ție) deoarece în felul acesta 
se formează noi rădăcini pe 
tulpina îngropată în pâmînt. 
mărindu-se simțitor vigoarea 
plantei.

în cazul cînd răsadurile nu 
au fost scoase cu suficient 
pămînt la rădăcini trebuie să 
se procedeze la mocirlirea a- 
cestora. în caz contrar prin
derea este mai anevoioasă și 
plantele își reiau creșterea cu 
întîrziere.

După plantare trebuie să 
se aplice o prașilă ușoară pen
tru a afîna terenul care ră
ni ine foarte bătătorit.

în multe gospodării se mai 
obișnuiește să se planteze ar
deiul și chiar vinetele pe 
fitării (brazde adînci), metodă 
cu totul învechită. De aceea, 
recomandăm și acestor gospo-

Pe 
în 
cu 
tot 
de 

aduc 
însemnate gospodă

dării, dacă nu au pregătit 
încă terenul pentru plantat, 
să facă brazde lungi — pen
tru vinete — și brazde ridi
cate (cu lungime cît mai mare) 
pentru ardei. Cu toate că pe 
brazdele ridicate se plantează 
4—5 rînduri de ardei, plan
tele de pe rîndurile de la 
mijloc primesc și de suficien
tă apă.

Paralel cu lucrările de

concentrație de 1 la sută, 
cum se procedează și cu vița 
de vie. Nu trebuie să aștep
tăm cu stropitul pînă ce se 
observă îmbolnăvirea plante
lor deoarece în felul acesta 
producția scade foarte mult.

O lucrare care trebuie repe
tată mereu este copilitul ro
șiilor timpurii. Se cunoaște că 
hibridul nr. 10 x Bizon dă 
producții timpurii și de cali
tate, numai dacă i se elimină 
toți lăstarii laterali (copilii) 
și i se l2să doar tulpina prin
cipală. Bineînțeles că plantele 
trebuie să fie, în același timp, 
arăcite sau palisate 
de sîrmă, 
rirnite.

Pentru 
chibzuită 
cu legume trebuie să ne gîn- 
dim de pe acum la pregătirea 
culturii următoare. După re
coltarea cartofilor timpurii, a 
mazării și a altor legume 
timpurii, putem să cultivăm 
varză de toamnă, conopidă de 
toamnă și alte legume. Pen
tru aceste culturi trebuie să 
pregătim răsadul de pe acum, 
astfel încît plantele să se 
poată dezvolta normal.

Iată care sînt principalele 
lucrări legumicole care tre
buie făcute aproape în același 
timp. Ele cer, fără îndoială, 
multă muncă, însă printr-o 
chibzuită organizare pot 
executate la timp.

iar mai
la spalier 
tîrziu și

rit mai

peste plan

(Agerpres)

folosirea
a terenului cultivat

Se înalță o nouă construcție în 
gospodăria colectivă „Scîn- 
teia” din comuna Borănești. 

raionul Urziceni.

Fofo : I. CUCUPentru a îndeplini și depăși 
angajamentul luat in întrecere 
cu privire la sporirea produc
tivității muncii ți îmbunătățirea 
calității cărbunelui, minerii din 
exploatările carbonifere din Ba
nat se preocupă de utilizarea 
din plin a capacității noilor mij
loace de mecanizare introduse 
în subteran. Viteza de lucru rea
lizată la înaintări a fost în pri
mele patru luni ale anului, pe 
întregul frust, în medie cu cir
ca 25 la sută mai mare față de 
plan, iar în unele 
atins o 
dublă 
seama 
muncii, 
trustului
derurgiei de la începutul anului 
și pînă acum, peste plan, mai 
mult de 900 de tone de căr
bune cocsificabil și au redus pro
centul de cenușă din cărbune de 
la 10,5 la sută cit este admis, la 
8,4 la sută.

TINERI LA PANOUL DE ONOARE
De cum intri pe poarta Uzinei de utilaj petrolier din Tir go- 

niște, privirea îți este atrasă de panoul de onoare. Din cadrul 
fotografiilor expuse aici te privesc fruntașii uzinei, mîndria 
metalurgiștilor tîrgovișteni. Vi-i 
patru tineri.

Povestind despre Ion Bără
gan, secretarul se înflăcăra tot 
mai mult. Utemistui Ion Bără
gan, încă de la începutul anu
lui, și-a pus în gînd ca prin 
eforturi sporite să 
cipe mai efectiv la 
zările colectivului în ___
își desfășoară activitatea. Și 
primul lucru la care s-a oprit 
cu atenție a fost timpul. El a 
înțeles că succesele depind în
tr-o măsură însemnată de fo
losirea timpului de lucru. Tre
buia deci să-și organizeze cît 
mai bine cele opt ore de mun
că. Pentru aceasta, în pri
mul rînd, își aranja în fiecare 
zi după terminarea schimbului 
sculele și își îngrijea mașina. 
A luat măsuri pentru mai 
buna aprovizionare cu mate
riale și unelte și și-a organizat 
mai bine întreaga activitate. 
„Nimic de prisos*4 —își repeta 
el. Și rezultatele nu s-au lă
sat așteptate. Graficul de pro
ducție a început să salte 
vertiginos. Dar organizarea 
timpului de muncă n-a fost 
decît începutul. Al doilea lu
cru la care s-a oprit a fost 
mașina. Ce să facă pentru ca 
ea să dea maximum de ran
dament? După mai multe 
căutări, Ion Bărăgan împreu
nă cu maistrul de schimb au 
creat și au început să a- 
plice un dispozitiv nou de lu
cru, înlocuind cuțitul cu un 
altul mai potrivit.

La sfîrșitul lunii ianuarie 
era primul în întrecerea so-

cialistă pe sector. In februa
rie, martie, aprilie la fel...

„Să înveți mereu**sectoare s-a 
viteză de lucru aproape 
față de prevederi. Pe 

creșterii productivității 
minerii din exploatările 

„Banatul" au trimis si-

ei,prezentăm pe patru dintreplantare care au mai rămas 
trebuie să se îngrijească cul
turile de legume semănate sau 
tflantate mai de mult O grijă 
deosebită trebuie să se acorde 
culturilor de morcovi, pătrun
jel și altor legume rădăcinoa- 
se care trebuie ferite de îm- 
buruienare și rărite.

Pentru a grăbi creșterea 
verzei și a conopidei timpurii, 
precum și a altor legume 
plantate, este nevoie să le ad
ministrăm o îngrășare supli
mentară, fie prin împrăștierea 
îngrășămintelor minerale — 
fie prin aplicarea acestora o 
dată cu apa de irigat. Tre
buie să fim atenți ca soluția 
să nu aibă o concentrație mai 
mare de 1 la sută.

Ca și celelalte viețuitoare, 
plantele legumicole au nevoie 
pentru creșterea lor normală 
de cit mai multă căldură. De 
aceea și apa cu care udăm 
trebuie să .aibă o temperatu
ră corespunzătoare nevoilor 
plantei.

Ar fi bine ca gospodăriile 
să instaleze (acolo unde nu 
există) rezervoare simple la o 
oarecare înălțime deasupra 
solului, în care să se încăl
zească apa la soare și numai 
după aceea să o folosească la 
udat.

Unele plante legumicole, ca 
roșiile, de exemplu, sint foarte 
sensibile la atacul diferitelor 
boli, care provoacă în unii ani 
pagube mari.

Pentru a preveni îmbolnăvi
rea este nevoie să stropim 
roșiile cu zeamă bordeleză în

Pe primul loc
In

din 
josul 
primele lucruri despre utemis- 
tul Ion Bărăgan, membru al 
unei brigăzi de producție de 
la strungurile carusel, cîștigă- 
torul întrecerii socialiste din 
sector, pe trimestrul I. Despre a- 
cest tînăr cu ochii plini de 
vioiciune ne-a vorbit și secre-

fața panoului de onoare, 
mica notiță plasată în 
unei fotografii, am aflat

tarul comitetului U.T.M. 
uzină, tovarășul Mărtoiu.

— Bărăgan a venit în uzină, 
povestea secretarul, prin 1953. 
A venit de pe băncile școlii 
profesionale. La început a lu
crat la „racorduri speciale", 
iar după cîtva timp a fost tre
cut în sectorul „Vaneț. In toți 
acești ani Ion Bărăgan a 
muncit cu pasiune, cu răspun
dere, dovedind înalte calități 
morale și profesionale.

pe
parti- 
reali- 

care

Foto : AGERPRES

La secfia C.T.C. a întreprin
derii „Mătasea Populară" din 
Capitală, se face controlul 
noilor imprimeuri de vară.

(Agerpres)

Imbold spre noi realizări
TELEGRAMĂ

Dragi tovarăși,

din

ca anul acesta 
să livrăm sta- 
plan, 192 tone 
porumb boabe.

iubite tovarășe 
Gheorghiu-Dej —

Stat, pe tovarășul

asigură Comitetul

Un grup ce p«on«er ce la 
Școala medie nr. 3 din Bucu
rești, fruntași la învățătură, 
care au primit cravata și in

signa de pionier.

Printre fotografiile celor mai 
noi fruntași în producție am 
întîlnit și pe aceea a unui 
tînăr vioi, pe fața căruia în
florește continuu un zîmbet. 
Este vorba de utemistui Ma
rin Oprea. De cum îl vezi îl 
îndrăgești. Cu firea lui des
chisă și prietenoasă te cuce
rește. Mărturie acestui lucru 
pot sta toți membrii brigăzii 
de producție de la țurboburi, 
pe care o conduce. In anul 
1951, cînd a venit în uzină, a 
fost repartizat să învețe me
seria de la tovarășul Dumitru 
Dincă, un muncitor cu expe
riență. învățînd mereu, însu- 
șindu-și noi cunoștințe științi
fice și tehnice el și-a ridicat, 
lună de lună, calificarea. Ur- 
mînd cursurile de ridicare a 
calificării a reușit ca în 
scurt timp, pregătirea lui pro
fesională să-i dea posibilita
tea să lucreze pe mașini din 
ce în ce mai complicate, iar 
acum, în ultimul timp, pe un 
strung automat de ultim tip. 
Aceasta l-a făcut pe tînărul 
Oprea să se simtă și mai mult 
îndemnat spre însușirea unor 
cunoștințe noi. „Mereu ai de 
învățat cîte ceva“, le spune el

ION V. POENARU

(Continuare în pag. a 3-a)

înalta distincție acordată 
constituie pentru noi o do
vadă a prețuirii de care se 
bucură munca noastră și un 
puternic îndemn în activitatea 
de viitor.

Ne angajăm 
să obținem și 
tului, peste 
grîu, 470 tone

proprietatea obștească va a- 
junge la 11 milioane lei".

Lucrătorii din G.A.S. Co- 
țușca și colectiviștii din G.A.C. 
Hălchiu
Central al partidului, Consi
liul de

Gheorghe Gheorghiu-Dej per
sonal ca vor munci cu toate 
forțele pentru a aplica în pro-

LA COMBINATUL 
CHIMIC DIN BORZEȘTI

A intrat în funcțiune 
o nouă secție

Zilele acestea la Combinatul 
chimic din Borzești a intrat în 
funcțiune o nouă unitate — secția 
de clorură de metilen.

Instalațiile pentru producerea 
acestui solvent sînt la nivelul teh
nicii actuale. Procesul tehnologic 
modern asigură controlul automal 
al fabricafiei. Solventul obținut 
aici este neinflamabil, calitate 
care îi lărgește domeniile de 
întrebuințare în industriile chimi
că, textilă și altele.

(Agerpres)

Pe adresa Comitetului Cen
tral al P.M.R., Consiliului de 
Stat, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej continuă să 
sosească telegrame prin care 
unități agricole socialiste care 
au fost distinse recent cu 
„Ordinul Muncii* clasa I 
mulțumesc pentru această 
înaltă prețuire dată muncii și 
realizărilor obținute pînă a- 
cum sub îndrumarea organi
zațiilor de partid, și care con
stituie totodată un imbold 
spre noi succese.

„Mărețul eveniment
viața poporului nostru, înche
ierea colectivizării agriculturii 
înainte cu patru ani de ter
menul stabilit de Congresul 
al Ill-lea al P.M.R., însufle
țește întregul nostru colectiv 
de muncă — se arată în tele
grama trimisă de lucrătorii 
de la G.A.S. Coțușca, regi
unea Suceava. An de an noi 
am sporit producția. Față de 
1959, producția globală a gos
podăriei a crescut anul tre
cut în valoare de peste 
2.500.000 lei. Am obținut în 
medie 2.855 kg grîu Ia hectar. 
In sectorul zootehnic, în care 
lucrează și Eroul Muncii So
cialiste Constantin Adochiței, 
am obținut de la cele 218 vaci 
o producție medie de la fiecare 
vacă de 4052 litri de lapte, la 
prețul de 0,95 lei litrul.

Telegrame trimise Comitetului Central al P.M.R., 
Consiliului de Stat și tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej de către muncitorii, inginerii, teh
nicienii și țăranii colectiviști din unități agricole 
socialiste recent decorate cu „Ordinul Muncii" 

clasa I

66.000 litri lapte, 55 tone carne 
și să depășim beneficiul pla
nificat cu 420.000 lei".

„Decorarea gospodăriei a- 
gricole colective din comuna 
noastră — se spune în tele
grama trimisă de colectiviștii 
din Hălchiu, regiunea Brașov 
— ne dă puteri noi de muncă, 
ne mobilizează, pentru a ob
ține de pe întreaga suprafață 
producții tot mai mari.

Sîntem hotărîți să realizăm 
în acest an 3.000 kg grîu și 
3.000 kg orz la ha, și 22.000 
kg cartofi la hectar, cu 2.000 
mai mult decît a fost plani
ficat. Fondul de bază al gos
podăriei noastre va crește în 
acest an la 9 milioane, iar

ducție învățămintele prețioase 
izvorîte din lucrările sesiunii 
extraordinare a Marii A- 
dunări Naționale, în scopul 
creșterii continue a producției 
vegetale și animale și a întă
ririi continue economico-orga- 
nizatorice a unităților în care 
lucrează.

★
De asemenea, numeroase 

unități agricole socialiste din 
regiunea Suceava au trimis 
pe aceleași adrese telegrame 
cu prilejul decorării regiunii 
cu Steaua Republicii Populare 
Romîne clasa I, prin care mul
țumesc pentru înalta distincție 
ce constituie o apreciere a ac
tivității oamenilor muncii, a

realizărilor obținute sub con
ducerea partidului, un puter
nic imbold spre noi succese în 
munca de viitor.

„Raportăm partidului, sta-, 
tului nostru și dumneavoastră 
personal, 
Gheorghe 
se spune în telegrama trimisă 
de muncitorii, inginerii și teh
nicienii G.A.S. Cătămărești, 
regiunea Suceava — că lucră
rile agricole de primăvară 
le-am executat la timp și în 
condiții agrotehnice înaintate. 
Am depășit producția de lapte 
pe primele patru luni ale a- 
nului cu 5.000 litri. Ne anga
jăm să obținem de pe 60 de 
hectare cîte 5.000 kg porumb 
boabe la ha în cultură neiri
gată, 2.300 kg de grîu și 1.800 
kg de floarea-soarelui la hec
tar. Vom folosi toate cunoștin
țele și puterea noastră de 
muncă pentru dezvoltarea și 
pe viitor a unității în care lu
crăm".

„De cînd ne-am unit în 
marea familie a colectiviștilor 
— se spune în telegrama co
lectiviștilor din G.A.C. „Cel 
de-al treilea Congres al 
P.M.R.“, aparținînd de orașul 
Botoșani — viața noastră s-a 
schimbat radical. Gospodăria 
s-a dezvoltat an de an. Azi

Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului 

Comunist Leninist

Moscova

Cu prilejul aniversării a 40 
ani de la crearea organizației 
de pionieri „V. I. Lenin“ din 
U.R.S.S., in numele Uniunii 
Tineretului Muncitor, al în
tregului tineret și al tuturor 
copiilor din Republica Popu
lară Romînă, vă transmitem 
un frățesc salut și cele 
calde felicitări.

Cu prilejul acestei 
sărbători, urăm tuturor 
nierilor 
sovietic, 
nist ca, 
riosului 
Uniunii 
noi succese în muncă și învă
țătură, în lupta pentru con
struirea celei mai drepte o- 
rînduiri sociale — comunis
mul.

Trăiască prietenia frățea
scă, de nezdruncinat, între 
pionierii și tineretul din Re
publica Populară Romînă și 
din Uniunea Sovietică!

mai

mari 
pio- 

sovietici, tineretului 
Comsomolului leni- 
sub conducerea glo- 
Partid Comunist al 

Sovietice, să obțină

(Continuare în pag. a 3-a)
COMITETUL CENTRAL 

AL U.T.M.

In cursul lunii mai, a avut 
loc la București etapa finală 
a concursului tinerilor soliști 
organizat de Ministerul Invă- 
țămîntului și Culturii și Uniu
nea Tineretului Muncitor în 
cinstea celui de al vm-lea 
Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților de la Hel
sinki.

In urma trecerii in revistă 
a celor 204 candidați reușiți 
în etapa a Il-a la specialitățile 
canto, balet, instrumente 
soliști populari, juriile au 
cordat următoarele premii 
mențiuni:

PIAN
PREMIUL I

Paraschivescu Teodor (București). 
Wesmaș Toma (Timișoara).
PREMIILE II și in nu s-au 
acordat

CANTO

Și 
a- 
Și

PREMIUL I

Bogdan Mugur (Cluj), Hanganu 
Evantia (București), Niculescu 
Vali (București), Nistor Milka 
(București).

PREMIUL II
Iercoșan Ion (Cluj), Rusu Cor

nel, (București), Spiess Ludovic 
(Brașov).

PREMIUL III

Lazăr Maria (București), Naghiu 
Octavian (București).

MENȚIUNI

Andrei Elena (București), 
dreanu Adriana 
trubaș Elena (București), 
tru Constantin (București), 
tyas Eugen (Cluj), Panescu 
rica (București), Rădulescu 
gareta (Timișoara).

. Co- 
( Bucur ești), Co- 

Dumi-
Ma- 
Vio-
Mar-

MENȚIUNI ONORIFICE
Abagief Aida (Constanța), 

nișteru Elena (București), 
loan (Timișoara), Laposi Daniel 
(Cluj), Toszer Iulia (Cluj).

Bră- 
Iung

MENȚIUNI
Duma Geza (București), Guttman 

Albert (București), Savu Mircea 
(București).

INSTRUMENTE DE COARDE
PREMIUL I

Fulop Ladislau — violă — (Cluj), 
Jalobeanu Gheorghe — vioară — 
(București), Kiss Ladislau — vioa
ră — (Cluj).

PREMIUL H

Metz Ștefan — violoncel 
(București), Rogulski Lucian —i 
vioară — (București).
PREMIUL IU

Moțatu Dumitru — violoncel -w 
(București), Șarpe Nicolae — view 
loncel (București).
MENȚIUNI

Lori Ștefan — vioară — (Ora* 
dea), Paraschivescu Radu — viaa* 
ră — (București), Roth Otto Geor
ges — violă — (București).

INSTRUMENTE DE SUFLAT
PREMIUL I

Popa Aurelian — clarinet — 
(București).

PREMIUL II

Costea Gavril — flaut — (Cluj), 
Mica Ion — clarinet — (Iași).

PREMIUL III

Gheran Lidia — flaut — (Cluj). 
Wagner Ludovic — clarinet — 
(Iași).

(Continuare în pag. a 3-a)



Elogiu entuziasmului
pectacolul pe care 
urma să-1 pre
zinte elevii anului 
I actorie nu era 
primul în activi
tatea Școlii popu
lare de artă din

Sibiu. Dimpotrivă. Poate al 
100-lea, din cite ne povestește 
tovarășul profesor Iorgu San
du, directorul acestei școli.

Nici nu e de mirare dacă 
avem în vedere că școala ac
tivează de peste un deceniu și 
că în acest timp i-au trecut 
pragul nu mai puțin de 6.500 
de elevi, majoritatea muncitori. 
Numai în acest an școlar 
cursurile ei sînt frecventate 
de 560 de elevi, care se pre
gătesc la cele 5 secții: dramă, 
canto, arte plastice, instru
mente, jocuri populare.

Și totuși, în ciuda acestei 
impresionante cărți de vizită, 
emoția pusese stăpînire încă 
de la începutul pregătirii 
spectacolului nu numai pe e- 
levi, ci și pe îndrumătorii lor. 
Ea nu-1 ocolise nici pe regizo
rul spectacolului, profesorul 
George Stoicescu, cel care a 
creat cu atîta ingeniozitate cu 
ani în urmă acea reușită 
„Nunta ciobănească- premia
tă la cel de-al IV-lea concurs 
republican 
tort

De fapt, 
cată. Piesa 
reprezinte 
marea unei răspunderi deose
bite față de spectatori, față 
de mesajul ei înflăcărat. Piesa 
se numește „Nila toooșara*. 
iar cu autorul ei, dramavurgul 
sovietic A. Salinski. școala se 
află deja în corespondență.

— Cînd am terminat lectu
ra piesei — îmi povestește 
profesorul Stoicescu—în ochii 
tuturora sclipeau lacrimi.

— Ce spuneți oă:ețL o să 
reușim să transmitem această 
emoție și spectatcuilor ? —
i-am întrebat.

— O să reușim ! Trebuie să

reușim — mi-au răspuns ei. 
luîndu-și parcă un angaja
ment solemn în memoria eroi
cei „toboșare3, Nila Snijko.

,,Nu am jucat niciodată tea. 
tru — mărturisește în progra
mul de sală interpreta Nilei. 
Simona Joarză. Nila insă m-a 
înflăcărat în așa măsură in
cit am pornit cu încrederea câ 
voi putea realiza rolul'.

De altfel majoritatea inter- 
preților piesei apăreau pentru 
prima dată pe scenă. Și mun
citoarea textilistă Eleonora 
Moraru, și medicul Margareta 
Petcu, și mezinul echipei —

ordinele statului major hitle- 
rist, să facă inofensive atacu
rile pregătite de fasciști, să 
detecteze rețeaua de spionaj 
nitleristă, rămasă în spatele 
frontului sovietic după retra
gerea fasciștilor.

Comsomolul! Cir de drs 
acest cuvin:, pentru Nila

Da. tinăra Nila Snijko 
dovedit demnă de ace 
ci
cunoșteau misiunea. îi refuzau 
încrederea lor. încrederea a- 
ceasta in ea a început să în- 
col'ească odată cu dragostea 
și in sufletul rinărului ofițer

g e

te. chiar dacă ce ce nu-i

Însemnări la un spectacol al Școlii 
populare de artă din Sibiu

tacolului, din faptul că une
ori aceeași oameni (cum e ca
zul lui Gabriel Roman, Titus 
Șandru, Eleonora Moraru, E- 
lena Sabău), sînt și actori și 
regizori tehnici sau sufleuri. 
Chiar la executarea decoruri
lor. la montarea lor, tinereii 
interpreți au lucrat cu aceeași 
pasiune cu care se dăruiau 
obositoarelor repetiții după 
orele de muncă.

Meritul lor e că acest avînt 
nu s-a consumat în culise, ci 
ei a trecut dincolo de rampă, 
în sală, a fost ca o flacără 
acetilenică viguroasă, care a 
sudat actorii, cu spectatorii 
intr-un singur tot: elogiul 
adus eroismului oamenilor so
vietici. De fapt cuvîntul ..su
dat- nu e cel mai potrivit căci 
intre interpreți și spectatori 
există încă dinainte o sudură 
trainică. în sală erau doar to
varășii lor de muncă, din fa
bricile și întreprinderile si- 
biene. Aceasta și este marea 
frumusețe a unor asemenea 
spectacole, frumusețe pentru 
care regizorul și colectivul de 
interpreți merită cu prisosin
ță aplauzele noastre, la fel de 
entuziaste.

MICOLAE S TO IAN
al artiștilor ama-

emoția era jusufi- 
pe care urmau s-o 
presupunea asu-

Casa de cultură a tinerelului din lași

VIATA
HILTUI1M

dm Tkgu-Mureș

COMORU

Su ’ă de dansur; d n Odorre-

r «9 9C

a-

DE LINGĂ TIN
Vă prezentăm Palatul culturii 

din Tg. Mureș

clasei 
pe care

ac-
dc

...Etajul I. Pe ® 
ușă, un afiș. ..Liniște, 
se studiază !*’ Tînărul 
profesor Gheorghe 
Olariu ieșea tocmai 
de la o orâ de is
torie. Stăm de 'orbi 
cu dînsul despre 
tivitatea 
pictură 
conduce.

Profesorul are cq- 
vinte de laudă «i 
despre tînăra Geor
geta Fleșariu. lu
struitoare Ia Fabrica 
de mobilă —2*3 Au
gust” din loc ililste, 
elevă a Școlii popu
lare de arta, în anul 
I pictură, și despre 
Muzsnyai Elena, mun
citoare ia Cooperati
va „Arta populară ’ 
și despre mulți alții. 
In fața șevaletului, 
în orele de practică, 
acești tineri, cu mîini 
pricepute, cuprind în 
culori farmecul na
turii, gingășia fiori
lor, frumusețea moti
velor naționale

O oră mai 
prin sălile 
de artă 
tîlnit-o
Muzsnyai 
cretară a
U.T.M. de Ia Coope
rativa „Arta popu
lară”. Pasiunea pen
tru artă o îndeamnă 
să zăbovească mai 
mult printre tablouri. 
Ca pictor vrea să mî- 
nuiască cu măiestrie 
penelul. Revenea 
mai multe ori 
„Tufănelele” lui 
chian, Ia „Hora"’
Aman, la „Spălăto
resele” lui Munkacsy. 
De fiecare dală însă 
I ae înfățișau altfel.

tîrziu, 
muzeului 

am reîn- 
pe tînăra 

Elena, se- 
organizației

de
la 

tu
lul

Foto : AGERPRES

domiciliul
ibliofeca noastră este în 

reorganizare, ne spune to
varășul Dan Postelnicu, res- 

jyonsabilul clubului muncitorilor 
constructori de pe șantierul de lo- 
cuirT» Balta Albă. O bună parte 
din rr e de volume ale bibliote
ci noastre își vor muta domici- 

_ în cele 200 de biblioteci vo- 
din dormioarele muncifori- 

<or. 50 exista deja !
5 iatâ-ne pornind pe urmele bi- 
orec ’or volante, pentru a vedea 
m s-au instalat, cum au fost pri- 
■« ce tinerii muncitori construc- 

ce oe acest vast șantier al 
KjC-rer - uL

O dac *e semeață, cu linii zveL 
•'t cuoeree azurului. Parcă es*e 
«a grtoce rfcâr* pe aces*e cim- 
our. “u'coor »

a-

in- 
sau 

se

unfru nimeni. Locatarii sînt la 
ceste ore pe schele.

Dar cărțile ? lată-le, frumos 
stalate pe policioara bibliotecii 
la căpătîiul patului. Privirea
oprește asupra bibliotecii volante : 
Caragiale — Opere alese, Băl- 
cescu — Opere alese, Arghezi — 
Cîntare omului, Dreiser — O tra
gedie americană, A. Nasi.bov — 
Ascunzătoarea de pe Elba... Căr
țile au venit în întîmpinarea ci
titorilor.

Dar cine sînt cititorii bibliotecii 
volante din camera nr. 22 ? Tî- 
naru| z'dar și mozaicar Babacea 
Gheorghe era pînă nu de mult 
e ev la școala profesională. Acolo 
a deprins gustul lecturii organi
zare. ră» -d în noua sa meserie de 
tcrs—_oo-, w*a căre a rau săr
eai mari $. se cms‘e, utemistul 
oacacea Gft. ș -a pai sea~-a câ 
are în față de la mește
șug a măiestrie. Și s-a înscris la 
cursu- e serale ale școlii medii. La 
această hotărî re, cartea, prietena 
lui devotată, a avut un rol im
portant. Acum este un elev silitor 
în clasa a X-a la Școala medie „D.

La căminul cultural

0

fotograf 
r in 

transpusă 
iftora din fa

st nt chiar ală
turi, lucrează. Gheorghe Lauren- 
ț.u și Constantin Medeleanu pre- 
gă-esc un tablou nou închinat a- 
proplatuui Festival mondial al 
• neretului.

In aceeași seară, la clubul 
Compiei-lui școlar, elevi ai cla
selor a X.’-a și a Școlii profesio-

a~z • care a-.-â sfîrșitul re- 
uniuo* Pentru mîine dimineață, 
du—ică, invită pe toată lumea 
la programul de cîntece, dansuri 
și tea’-u ce se va prezenta în 
sala Teatrului ae stat.

A aoua zi, duminică, 
faoricii de confecții din 
desfășoară un concurs 
pe teme oin literatură și muzică. 
La clubul fabricii 
nerii ascultă 
„Pro f Hui moral al

la clubul 
Bîrlad se 

ghicitoare

de rulmenți ti- 
conferința-lecție 
tînărului comu-

Bine, dar de ce

...Aman. Grigere»- 
cn. Luehiaa siat â«ar 
cîțiva mari artifti ai 
penelului, ale <*w 
lucrări *e barară 4-e 
aprecierea niitaî»- 
rilar, lucrări <r» care 
tinerele talente în
vață.

Fiindcă e var^a ie 
muzeul de artă. 
putem aâăoga câ axă. 
exirtâ aici peste 
de luerâri orixina-e 
și ci. asanai ia aaal 
trecut. galeriile a- 
ceftai Bauieu an fa»t 
vizitate de pe»te 
40.000 de oameni ai 
■a uncii.

„.Din altă aală răz
bat acordurile mui
cii.

Iu ritmul uaui joc 
ardelenesc, utemiștii 
Szakaca Iosif. Ana 
Pădureanu, tînărul 
colectivist Gheorghe 
Opriș, precum fi alți 
tineri care urmează 
cursurile fcolii popu
lare de artă, la sec
ția de coregrafie, fac 
repetiție.

Pe tînăra Dreszler 
Eva am întîlnit-o Ia 
un „exai 
în fața 
Adorjan 
împarte 
munca
liceul seral și școala 
populară de artă. 
Muncă, școală, muzi
că — sînt coordona
te pe care ntemista 
Dreszler ie înscrie în 
activitatea ei cu dra
goste și pasiune,
mult entuziasm ne-a 
mărturisit că privește 
de pe acum la dru
mul spre facultate. 
Visul ei se va împlini 
cu siguranță.

Ia ahe aăSL 
•ctnităz*. Fina numai la club 1

men’’ practic 
profesorului 

Erno. Ea își 
timpul între 
la covoare.

Cu

mare de spectacole, 
•rea ăfi mamă •*- 
Betele ia fața a Mie 
de spectatori. Dar 
iată «a alt c*2ț al 
palatalai ia care e • 
Lniș-- perfectă. 
totKH fi aici da» 
aește • activitate fe
brili- Si intrăm. Bi
blioteca regională 
Rafturi uriașe 
cărți, registre. flșiere. 
Cătera bibliotecare 
răspund amabil Ia 
intrebâriie cititori
lor. Aa aflat câ nu
mai ia primele trei 
luni ale acestui aa 
>-aa citit peste 8,’AlO 
de cărți din această 
bibliotecă. Nu mai 
io trasa prin secțiile 
de imp ramat. tehas-* 
că. secția pentru co
pii- Am Arat in 
schimb tâ vedem 
fala de lecturi a 
bibliotecii.

Tinerii | 
na numai 
fond de 
aproape 
de milion 
— cărți 
beletristice, 
fice — ci fi o îndru
mare competentă din 
partea activului bi
bliotecii.

Tinerii vin în 
iile palatului, în 
măr mare, atrași 
frumusețile artei 
culturii.

au organizat o reuniune 
la care au invitat 

ai fabricilor

r aici 
bogat

găsesc 
un 1

cărți de 
o jumătate 
de volume 

politice. 
Științi-

sâ- 
nu- 
de 
d

AUREL URZICA

care s-a exîms a
'-eaga fabrică. In pre 
oe uzină JtuimentuF 
ză un concurs „Cine 
gă ’. Concursul vine 
ritLcăru n'rveluiui ae 
tahaâce și profesionale 
for și, cum e " 
ară oe un aeosebit interes. De 
aceea. biblioteca cunoaște o a* 
fluență mai mare de cititori. Dar 
să revenim ia cunoștințele noa- 
stre. $-a luat fiecare cartea, a 
se—~a* de primire și încep 
taă oe șah.

Alături, într-o altă sală 
bu - , tinerii din brigada 
• că de aai-a.-.e pe fabrică repe- 
*ă programul cu care a doua zi, 
duminică, vor pleca în turneu în 
comuna Cîrja. In ajun de turneu, 
■eoer ■ a se face cu atenție deo- 
sebrtă la fiecare replică și cin- 
rec, dar repeoe. Repede, pentru 
că toate cele cinci brigăzi artis
tice de ag.taț'.e aie fabricii tre
buie să reoe‘e. In ultimul timp, 
ele au 10 programe in repetiție, 
— două de Jiecare : unul care 
se prezintă la club ; celălalt, du
minica, la sate.

Tinerii care vin la club nu 
sînf însă numai cititori ai biblio
tecii sau artiști amatori. Ion Mi- 
hăilescu sau Florin Ta9a< membri 
a cercului de fotoamatori, vizio
nează expoziția de tablouri a 
tovarășilor lor de muncă, mem
bri ai cercului plastic. Ochiul

cunoștințe 
ale t.nerî- 

șî firesc, se bu-

In biblioteca clubului Trustului 

regional de construct» 

Ploiești 
Foto : O. PLECAN

nale 
tovărășească 
și tineri muncitori 
de rulmenți și de confecții. Ele
vele au pregătit cu deosebire 
clubul, au atîrnat panglici la 
becuri și au ceruit parchetul. 
Așa, parcă se dansează mai ușor 
și mai' frumos, pasul alunecă 
mai elegant. Deodată, tăcere. E- 
leva Zoe Bălan apare pe scenă 
și își anunță poezia preferată : 
.Eterna țării". O recită. 
Melinte recită și ea o 
a unui muncitor de la 
rulmenți, membru 
literar. Apoi se 
seaza. Dar iată 
crainicul de la

Jeana 
poezie 

fabrica de 
cenaclului 

se dan- 
orele 22, 
de radio-

nist" — una din conferințele 
unui întreg ciclu intitulat „Comu
nismul — viitorul de aur al ome
nirii41.

După am ază, punctul magne
tic al orașului este parcul de 
cultură și odihnă — o adevărată 
grădină in care grija omului 
pentru frumos se vede la fiecare 
pas, pe a'e, sub bolțile verzi 
ale arborilor. Frumusețea parcu
lui se datorează în parte și tine
rilor muncitori care au efectuat 
sute de ore de muncă patrioti
că, curăfind aleile și sădind ar
bori. E de mirare însă că în a- 
semenea parc (cu excepția unui 
restaurant I) nu există amenajată 
nici măcar o scenă sau un ring

de dans. In Bîrlad există peste 
1.000 de artiști amatori cuprinși 
în aproape 50 de formații artis
tice. O scenă în parc, în aer li
ber, unde să-și dea concursul, 
pe rind, toate formațiile artistice 
de amatori și îndeosebi brigăzile 
artistice de agitație, echipele de 
dansuri, orchestrele de muzică 
ușoară și populară, să se recite, 
sa se cînfe ; toate acestea ar 
completa firesc graficul orelor 
a zeci și sute de tineri prieteni 
ai parcului. De asemenea, un 
ring de dans ar atrage și mai 
multi tineri dornici să danseze, 
să-și petreacă frumos cîteva ore, 
sîmbăta sau duminica seara. In 
parc s-ar putea organiza carna
valuri ale tineretului și nenumă
rate alte acțiuni tinerești.

Pentru aceasta, comitetul oră
șenesc U.T.M. va trebui însă să 
mobilizeze organizațiile U.T.M. 
din oraș, toți utemiștii, tinerii să 
amenajeze în parc un loc anu
me al tineretului unde să se ini
țieze acțiuni culturale diferite.

Comitetul orășenesc U.T.M. să 
îndrume organizațiile U.T.M. că
tre acele acțiuni multiple, instruc
tive, care interesează întreaga 
masa a tinerilor muncitori și să 
fructifice toate posibilitățile de 
organizare a acestor acțiuni, sub 
forme diferite și în locuri dife
rite : la cluburi, în parc, la ștrand, 
în excursii etc.

Sînt 
timpul 
zat în

Cantemir". într-unul din caietele 
sale se găsesc notițe despre „Dez
voltarea limbii literare în secolul 
XIX", „Mihail Eminescu” și... „Bi
nomul lui Newton". Și alături de 
acest caiet se află volumul cu o- 
perele alese ale lui Bălcescu. Căr
țile bibliotecii volante au găsit un 
cititor pasionat și în tînărul befo- 
nist Dumitru Bobeică. Pe noptie
ra sa stau alături de cărți de li
teratură beletristică și cărți de 
popularizare a științei cum ar fi 
„Călăuza ateistului", „Televiziunea 
în culori” etc. în aceeași camera 
locuiește și tînărul electrician Co- 
dreanu Valeriu, care a venit din 
școala profesională cu o mare 
dragoste pentru munca culturală, 
iar acum face parte din colectivul 
obștesc al clubului. El poate lesne 
retata despre acfianiie cu cartea 
car» se-desfășoară aici.

La clubul muncitorilor construc
tori de pe șantierul Balta Albă se 
organizează regulat interesante ac
țiuni cu cartea. Despre eficacita
tea acestora vorbește lapidar o ci
fră : în luna martie au participat 
la manifestările literare 1.807 mun
citori, mai mult decît jumătate din 
totalul celor care lucrează pe șan
tier. Azi participant la o acțiune 
organizată la club, mîine citind o 
carte din biblioteca volantă, tine
rii constructori își lărgesc cu fie
care zi orizontul lor cultural.

în acest sens bibliotecile volan
te au fost primite ca un oaspete 
așteptat cu drag.

P. SLAVESCU

ăspîndirea în rîn- 
diâ colectiviștilor 
a cunoștințelor 
agrozootehnice, a 
metodelor înain
tate de muncă 
este una din sar

cinile de mare importanță 
pentru dezvoltarea satului nou. 
Și ea trebuie să reprezinte 
una din laturile fundamentale 
ale muncii desfășurate de că
minele culturale.

O bună activitate în această 
direcție desfășoară și căminul 
cultural din comuna Braniș
tea, regiunea Galați- Aci, la 
îndrumarea organizației de 
partid, centrul vieții culturale 
s-a mutat la locul de muncă, 
acolo unde sînt oamenii. Ac
tivul căminului cultural, stu
diind documentele sesiunii 
Marii Adunări Naționale și 
ale Consfătuirii pe țară a co
lectiviștilor, consultînd, de &> 
semenea, și o serie de mate
riale de specialitate, a întoc
mit un ciclu de expuneri prin 
care se împărtășesc celor de 
pe ogoare cele mai înaintate 
metode de organizare a mun
cii în gospodăriile colective. 
Lectura materialului se face 
direct la locul de muncă, pe 
cîmp, în echipe și brigăzi, la 
sectorul zootehnic etc. La rîn- 
dul său, comitetul comunal 
U.T.M. a desemnat din rîndul 
cadrelor didactice cîțiva ute- 
miști bine pregătiți pentru a 
ține aceste expuneri.

Iată, într-o zi, înainte de 
începerea lucrului, Georgeta 
Aramă, profesoară de științe 
naturale se află în grădina de 
legume a gospodăriei colective 
împreună cu tinerii colecti
viști care lucrează în acest 
sector. Tudorel Leca, Mircea 
Trandafir, Geta Manoliu și 
alții ascultă cu atenție expli
cațiile profesoarei după care, 
întocmai ca într-un laborator 
în aer liber, execută lucrări 
de repicare și plantare a ră
sadurilor. Alteori, profesoara 
de științe naturale se află în 
mijlocul tinerelor fete care lu
crează în sectorul avicol al 
gospodăriei colective.

Același caracter îl au și ma
nifestările care se organizea
ză duminica la căminul cul
tural. Acum, după ce însămîn- 
țatul porumbului a fost termi
nat, inginerul agronom amin
tește colectiviștilor care 
regulile agrotehnice ce 
buie respectate pentru a
obține 5.000 kg porumb boabe 
la hectar pe terenul rieirigat, 
cum se pot obține 40 de tone 
de roșii la hectar etc. Serile 
de întrebări și răspunsuri au 
fost de un real ajutor pentru 
popularizarea cifrelor de plan 
și pentru a arăta cum pot fi 
ele realizate. Iată tematica eî- 
torva seri de întrebări și răs
punsuri: „Ce trebuie să facem 
pentru ca să recoltăm 1.500 
de kg floarea soarelui'la hec
tar", „Cum putem obține în 
medie 2.200 litri lapte pe cap 
de vacă furajată" etc.

Cu fața spre producție — 
acesta este obiectivul muncii 
culturale ce se desfășoară în 
comuna Braniștea. Prin expu
neri, prin lecturi în grup sau 
alte forme eficace, țăranii co
lectiviști capătă pregătirea ne
cesară pentru a munci într-un 
fel nou.

Prin întreaga sa activitate, 
Căminul din Braniștea este 
mereu în pas cu realitatea, a- 
jutînd la pregătirea colectiviș
tilor și desfășurarea în cele 
mai bune condiții a muncilor 
agricole, la executarea la timp 
și în mod științific a lucrări
lor de întreținere a culturilor.

sînt 
tre

se

mii de tineri în Bîrlad și 
lor liber poate fi organi- 
chipul cel mai util și tru

o par-

a du- 
artis-
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A. CROITORU

In expoziția artiștilor amatori 
din Capitală, deschisă în Parcul 
de cultură și odihnă Herăstrău

Foto : N. STELORIAN

Artiști amatori
9

în turneu
Recent, tinerii ar

tiști amatori de la 
O.C.L. Vaslui au 
făcut o deplasare în 
comuna Deleni, ra
ionul Vaslui. Echi
pa de teatru a pre
zentat un spectacol

cu piesa „Lădița 
de campanie".

Cei peste 300 co
lectiviști prezenți în 
sala căminului cul
tural la spectacol 
au aplaudat cu căl
dură pe artiștii a-

matori din formația 
de teatru, precum 
și frumosul specta
col de muzică popit* 
Iară și ușoară.

VICTOR VASILIU
corespondent

♦N

Premieră
la căminul cultural

Căminul cultural din comu
na Darabani, regiunea Sucea
va, desfășoară o bogată acti
vitate culturală. De la începu
tul anului și pînă acum, cele 
două formații de teatru, bri
gada artistică de agitație și 
taraful căminului cultural au 
prezentat peste 50 de specta
cole în Darabani și în comu
nele învecinate.

Ultimele spectacole prezen-

tate de brigada artistică sub 
titlul „5.000 kg. porumb boabe 
la hectar" și „Primăvara co
lectivei" au fost mult apreciate 
de spectatori. De curînd, a 
avut loc premiera piesei „Oa
meni care tac“ de Al. Voitin, 
pe care membrii formației de 
teatru au prezentat-o în comu
na Havîrna.

C. BĂRBĂCARU 
corespondent



Masă tovărășească 
în cinstea 

Ansamblului 
de dansuri populare 
al Uniunii Sovietice

Ministerul Invățămintului și 
Culturii a oferit vineri seara, la 
restaurantul Pescăruș, o masă 
în cinstea Ansamblului de stat 
de dansuri populare al Uniunii 
Sovietice, sub conducerea lui 
Igor Moiseev, artist al poporului 
al U.R.S.S.

Au participat tovarășii: Con
stanța Crăciun, adjunct la mi
nistrului Invățămintului și Cul
turii, Vasile Dumitrescu, adjunct 
al ministrului Afacerilor Exter
ne, acad. P. Constantinescu-Iași, 
vicepreședinte al Consiliului ge
neral A.R.L.U.S., Al. Buican, 
vicepreședinte al Institutului ro- 
min pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, conducători și mem
bri ai ansamblurilor artistice 
din Capitală, oameni de artă și 
cultură.

Au luat parte I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai Amba
sadei.

(Agerpres)
Studenfii din anul V1 de la Insti tutui de medicină din Timișoara, în bibliotecă

Foto: N. STELORIAN

Dinfr-o singură 
întreprindere din Arad

plumbul rezultat din acumu
latorii vechi, nereparabili.

Lucrările celui de-al lll-lea Congres
al Cooperației meșteșugărești din ll.l1. Romînă

Artiști în mijlocul 
muncitorilor

La secția Garaj Drezine 
motor C.F.R. din Arad lu
crează oameni harnici, majo
ritatea tineri. Ei dau o mare 
atenție colectării și expedierii 
spre oțelării a fierului și a 
fontei vechi.

Recent au colectat și expe
diat Combinatului Metalurgic 
din Reșița 2.000 kg fier vechi, 
300 kg fontă și 300 kg tablă 
veche. In fruntea acestei ac
țiuni s-au situat tinerii: 
Gheorghe Măgulean, strungar, 
Varga Gheorghe, electrician, 
Ciorău Nicolae, sudor, pre
cum și mecanicul de reparații 
Gh. Ștefănescu, și alții.

Ei au hotărît să continue 
să strîngă noi cantități de 
metale vechi, printre care si

ION LUCA 
montor

Din Valea Jiului
In timpul liber, colectarea 

fierului vechi este una din 
preocupările tinerilor mineri 
din Valea Jiului Mobilizați 
de către organizațiile U.T.M., 
de la începutul acestui an și 
pînă acum, ei au colectat 
2.784 tone fier vechi pe care 
l-au predat la I.C.M. Petro
șani.

Tot 
nerii 
lectat 
tone 
U.T.M. de la Uzina de reparat 
utilaj minier Petroșani, Uzina 
electrică Vulcan și Termocen-

în această perioadă ti- 
Văii Jiului au mai co-
282 tone fontă și 39 

neferoase. Organizațiile

Din Piatra Neamț
De la începutul a- 

nului și pînă în pre
zent. colectivele de 
muncitori din între
prinderile orașului Pia
tra Neamf, îndrumate 
de organizațiile 
partid, au 
expediat 
însemnate 
fier vechi. Astfel, de 
pe șantierul Săvinești 
au fost expediate 66

de 
colectat și 
ofelăriilor, 

cantități de

tone, de la I.M.B. gru
pul 3 — 61 tone, de 
la Fabrica „Comuna 
din Paris" 51,5 tone, 
de la U.F.S. Săvinești 
26 tone, iar de la Fa
brica „Reconstrucția” 
j9 tone.

Mobilizați de orga
nizațiile U.T.M., tinerii 
și-au adus o contribu
ție deosebită la co
lectarea acestor mari 
cantități de fier vechi.

Merită să fie eviden
tial’ pentru felul in 
care au muncit, tova
rășii Gh. Gofcu de la 
Fabrica „Comuna din 
Paris", Dumitru Simio- 
nescu și Ion Cosma 
de la U.F.S. Săvinești, 
Augusfin Burcufă de 
la I.M.B. Săvinești, și 
mulfi alții.

MIHAIIORDACHE
tehnician

trala Paroșeni au colectat cele 
mai mari cantități de metale 
feroase și neferoase.

Intr-un complex 
școlar 

preventorial
BĂDUȚĂ constantin 

corespondent voluntar

Participînd cu elan la ac
țiunea 
vechi, 
rașul Mârășești au predat 
LCM ' ' '
și pină în prezent cantitatea 
de 151.000 kg. La aceasta tre
buie adăugate și cele 4 va
goane de fier vechi și fontă 
veche colectate de muncitorii 
de la Complexul C.F.R.

Pînă la sfîrșitul anului, co
lectivele de muncitori din în
treprinderile orașului s-au an
gajat să trimită oțelăriilor 
încă 300.000 kg fier și alte 
metale vechi.

de colectare a fierului 
oamenii muncii din o-

de la începutul anului

LEFTERIE PASCALI
corespondent voluntar

Pe scurt

Imbold spre
(Urmare din pag. l-a)

noi realizări

trăim mai bine, viața ne este 
mai îndestulată. In prezent a- 
cordăm o mare atenție culti
vării legumelor pentru asigu
rarea orașului nostru cu le
gume proaspete și ieftine în- 
sămîntînd 30 de hectare cu 
roșii, ardei, varză etc. Am a- 
menajat 700 m p pentru pro
ducția de legume în culturi 
forțate. Totodată, anul acesta 
ne străduim să obținem cîte 
2.300 kg de lapte de la fie
care vacă.

Ne angajăm în fața partidu
lui să muncim neobosit pen
tru sporirea producției agri
cole, pentru consolidarea pe 
mai departe a gospodăriei 
noastre".

In legătură cu decorarea re
giunii Suceava și a unităților

agricole socialiste din regiune, 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii de la G.A.S. ..Progresul' 
Dorohoi scriu în telegrama lor: 
„Ne angajăm și noi să luptăm 
fără preget pentru ca și uni
tatea noastră să se situeze 
printre unitățile fruntașe con
tribuind din plin la asigura
rea fondului central de stat 
cu mari cantități de produse 
agricole, vegetale și animale’.

Telegrame asemănătoare au 
mai trimis colectiviștii din co
munele “
Ipotești,
Bosanci, ___
Părteștii de Jos,’ Scheia, * ML 
tocu Dragomirnei. Cajvana, 
Valea Seacă, Zvoriștea, Boto- 
șana, Ciprian Porumbescu și 
Berchișești din regiunea Su
ceava.

• Tinerii din comuna Mărcu- 
lești, raionul Slobozia, au colectat 
înfr-o singură zi, 4.300 kg fier 
vechi pe care l-au predat coope
rativei, (G.r. Mihăilescu, corespon
dent voluntar).

• Utemiștii și pionierii din co
muna Corbul de Jos, raionul 
Medgidia, au strîns și au predat 
I.C.M. în ultima perioadă, canti
tatea de 13.000 kg fier vechi. 
(Corneliu Sfîrcescu, tehnician).

• Elevii claselor a IX-a A și a 
IX-a 3 de la Școala medie din 
Marghita — regiunea Crișana — 
au colectat într-o singură zi, după 
cursuri, 870 kg fier vechi. (Gavril 
luhas, elev).

In inima munților, pe fru
moasa vale a Rișnoavelor, vin 
in fiecare an elevi ai școlilor 
medii ?i profesionale 
colțurile țării.

Complexul școlar 
torial Predeal îți 
oaspeții cu prospețimea încă
perilor strălucitoare de cură
țenie și lumină.

Asupra sănătății elevilor 
veghează un personal sanitar 
au înaltă calificare ; com
plexul este dotat cu cabinete 
medicale, dentare. înzestrate 
cu aparatură modernă.

Profesorii și educatorii îi a- 
jută pe cei veniți aci să-și 
îngrijească sănătatea, să nu 
ramină in urma colegilor lor 
din școlile obișnuite.

Programul variat al preven
ter iului oferă tinerilor săi lo
catari pe lingă odihnă, hrană 
bună, condiții excepționale de 
învățătură, un variat program 
recreativ. Biblioteca cu mii 
de exemplare, televizoare, 
magnetofoane, difuzoarele din! 
dormitoare, sala mare de spec
tacole cu peste 600 de locuri 
unde se proiectează 
filme artistice și 
tare pe săptămînă, 
in împrejurimi, la 
Cioplea, Trei brazi, 
Pîrîul rece etc, fac 
învățătură, elevii să 
relaxa in voie.

din toate

preven- 
primește

două 
documen- 
excursiile 

cabanele 
Clăbucet, 
ca după 
se poată

ALEXANDRU NEDELCU

Rezultatele concursului tinerilor soliști 
organizat in cinstea Festivalului Mondial 

al Tineretului si Studenților
(Urmare din pag l-a)

MENȚIUNI
Sava Augustin — clarinet 

(București), Webler Manfred 
clarinet — (Cluj).

BALET

PREMIUL I

Iliescu Ileana (București), Mas- 
sini Galina (București), Spătărelu 
Ștefan (Craiova), Ștefanski 
giu (București).

PREMIUL II
Ciortea Petre (București), 

caș loan (Cluj), Palteș Dina 
§ov).
PREMIUL III

Barteș Emilian 
Elena (București), 
(Cluj).
MENȚIUNI

Boitanciuc loan 
Valeria (Cluj), 
(București), l—rF_  __
(Cluj), Ologoiu Dumitru — 
rești), Vladimirescu Florea 
iova).
PREMII ONORIFICE

Beretki Iosif (București), 
peanu Ion (București), Ilie 
ghe (București), Ilie Ion 
rești), Maksai Eva (Cluj).

SOLIȘTI POPULARI
PREMIUL I

Fărcașu Dumitru — oboi-taragot
— (Baia-Mare), Stanciu Simion — 
nai — (București).
PREMIUL II

Dincă Nicolae, (Bob Stănescu)
— țambal — (București), Flo
rian Nicolae — acordeon — (Bucu
rești).

(Cluj), Dacian 
Nogy Elisabeta

Vineri, în cea de-a doua zi 
a lucrărilor Congresului al 
lll-lea al Cooperației mește
șugărești, s-au încheiat discu
țiile asupra rapoartelor pre
zentate.

Au luat cuvîntul tova
rășii : Gheorghe Bălan, pre
ședintele Uniunii coopera
tivelor meșteșugărești din 
orașul și regiunea Bucu
rești, Martin Krauss, pre
ședintele cooperativei „Progre
sul" din Dej, Maria Arhondi, 
vicepreședinte al cooperativei 
„Arta populară44 din Brăila, 
Isac Segal, președintele Uniu
nii regionale a cooperativelor 
meșteșugărești Suceava, Dan 
Visalon, cooperator la coope
rativa „Jiul" din Petroșeni, 
Nicolae Zlătescu, președintele 
Uniunii regionale a cooperati
velor meșteșugărești Oltenia, 
Constantin Săndulescu, vice
președinte al cooperativei ..Hi
giena" din București, Lazăr 
Frantz, președintele Uniunii 
regionale a cooperativelor meș
teșugărești Bacău, Stelian Bă- 
descu, președintele cooperati
vei „Muncitoarea44 din Topo- 
loveni, Ion Pintea, președin
tele Uniunii regionale a 
cooperativelor meșteșugărești 
Cluj, Elena Heinberg, vice
președinte al cooperativei „De
servirea" din Piatra Neamț, 
Ion Mateescu, cooperator la 
cooperativa „Munca orbilor* 
din București, Iuliu Kiss, pre
ședintele Uniunii regionale a 
cooperativelor meșteșugărești 
Crișana, Vasile Radu, director 
în UCECOM, Dumitru Andro- 
ne, președintele cooperativei 
„Solidaritatea44 din Rîmnicu 
Sărat, Leontin Blaj an, pre
ședintele Uniunii regionale a 
cooperativelor meșteșugărești 
Hunedoara, Mihai Fercalo, vi
cepreședinte al cooperativei 
„Munca invalizilor" din Iași, 
Iuliu Szekely, președintele U- 
niunii regionale a cooperative-

lor meșteșugărești Brașov, 
loan Szeghalmy, președintele 
Uniunii regionale a coopera
tivelor meșteșugărești din re
giunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Nicolae Cărăușu, vice
președinte al Uniunii regiona
le a cooperativelor meșteșugă
rești Galați, Petre Anghelache, 
președintele cooperativei „Ar
ta Aplicată-4 din București, 
Ion Borcuti, președintele 
Uniunii regionale a coopera
tivelor meșteșugărești Mara
mureș. Elena Selmereanu, 
cooperatoare la cooperativa 
„Higiena** din Timișoara, Ilie 
Alexe, vicepreședinte al 
U.C.E.C.O.M., Nicolae Butna- 
ru, președintele 
„Progresul- 
Alexandru 
cooperativei 
din Cluj, Ștefan Ioniță, 
ședințele cooperativei 
cea44 din Călărași, Ion Sferle, 
vicepreședinte al cooperativei 
„Cootex" din Oradea și Petre 
Ilie Bucur, președintele Uniu
nii regionale a cooperativelor 
meșteșugărești Dobrogea.

Vorbitorii au înfățișat reali
zările obținute de cooperati
vele meșteșugărești 
noastră. reliefînd 
luate în acest scop, precum și 
experiența pozitivă dobîndită 
de multe unități in îmbună
tățirea activității de prestări 
de servicii pentru populație.

Totodată numeroși vorbitori 
au subliniat sarcinile mari 
care revin cooperativelor meș
teșugărești în lumina indica
țiilor date de partid, expuse 
din nou prin salutul prezen
tat de tovarășul Chivu Stoica, 
studierea cu atenție a cerințe
lor oamenilor muncii în ve
derea dezvoltării și perfecțio
nării activității unităților 
în raport cu aceste necesități, 
realizarea conștiincioasa, la 
timp și de bună calitate a tu
turor comenzilor ce le sînt în
credințate, deservirea civiliza*

cooperativei 
din Botoșani, 

loja, președintele 
„Solidaritatea* 

pre- 
„Bor-

din țara 
măsurile

tă a cetățenilor, sporirea o- 
biectelor de artă populară etc. 

în cuvîntul lor, vorbitorii 
au exprimat recunoștința față 
de partid și guvern, pentru 
condițiile tot mai bune de 
muncă și de viață de care se 
bucură cooperatorii din țara 
noastră și au înfățișat activita
tea largă desfășurată în vede
rea formării omului nou cu 
atitudine socialistă față de 
muncă și avutul obștesc.

Conducătorul delegației din. 
R. D. Germană, Rudi Dobber- 
nak, conducătorul delegației 
din R. P. Mongolă, Guriinin 
Punțag, conducătorul delega
ției din R. P. Polonă, S. 
Pietkiewicz și conducătorul 
delegației din R. P. Ungară, 
Kovacs Istvan, au salutat 
Congresul. Ei au oferit daruri 
Uniunii Centrale a Cooperati
velor Meșteșugărești.

în ședința de după-amiază, 
după încheierea discuțiilor, 
Congresul a aprobat în unani
mitate raportul Consiliului 
U.C.E.C.O.M.; raportul Comi
siei de revizie, precum și pro
punerile făcute pentru îmbu
nătățirea statutului și a adop
tat noul stat»’* nl U.C.E.C.O.M.

Lucrările continuă.

★

Vineri seara, a avut loc în 
sala Teatrului C.C.S’. din Ca
pitală, un spectacol festiv pre
zentat de echipe artistice ale 
cooperativelor meșteșugărești 
din București, în cinstea 
pârtieipanților și invitaților la 
lucrările celui de-al lll-lea 
Congres al Cooperației mește
șugărești din R. P. Romînă.

După concertele prezentate nu 
de mult la uzinele „Mecanica 
lină" și „Republica", orchestra 
de studio a Radiofeleviziunii a 
prezentat vineri după-amiază în 
fața muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor de la Întreprinderea 

Dîmbovifa* un program muzical 
care a cuprins arii din opere și 
operete, piese vocale și simfoni
ce de compozitori romîni și 
străini.

Și-au dat concursul soliștii 
Gabi Grubea, artistă emerită, 
Dan lordăchescu, Ileana Irod, Sil
via Sîrbu și Maria Parofă. A di
rijat Ludovic Bacs.

Lucrările Conferinței 
profesionale 

internaționale 
oamenilor muncii 

din textile, 
îmbrăcăminte 

fi pielărie

a

iVineri au luat sfîrșit dezba* 
terile generale în cadrul celei 
de-a II-a Conferințe profesio-» 
nale internaționale a oameni
lor muncii din textile, îmbră
căminte și pielărie, car© se 
desfășoară la București.

în cursul dimineții au luat 
cuvîntul: Giorgio Paccini (Ita
lia), Joseph Livera (Ceylon), 
Stanislav Hrzina (R.S. Ceho- 
slovacă), Robert Habert (Fran
ța), Leovigildo Diaz (Cuba) și 
Antonis Tsolombos (Grecia).

In încheiere Jaroslav Me- 
wald, secretar general al Uni
unii internaționale a sindica
telor muncitorilor din textile, 
îmbrăcăminte și pielărie, a 
rostit o cuvîntare.

Apoi a fost prezentat rapor
tul comisiei de validare.

Au fost alese organele de 
conducere ale Uniunii interna- 
ționale a sindicatelor munci
torilor din textile, îmbrăcă
minte și pielărie.

Lucrările Conferinței conti
nuă pe comisii tehnice profe
sional©. (Agerpres)

Semnarea unui acord de navigație 
aeriană romîno-francez

Ca urmare a înțelegerii rea
lizate în cursul tratativelor 
duse la Paris și București în
tre delegațiile guvernului 
Franței și guvernului Repu
blicii Populare Romine, la 18 
mai 1962 a avut loc la Bucu
rești semnarea unui acord de 
navigație aeriană romîno-fran- 
cez.

Acordul a fost semnat din 
partea franceză de către Louis 
Dollot, consilier în Ministerul 
Afacerilor Externe francez,

Noi produse din
La Combinatul Chimic Făgă

raș s-a obținut bachelita electro
tehnică de uz general precum ți 
un sortiment de bachelita elec
trotehnică pentru condiții cli
materice speciale. Din bachelita 
fi aminoplast au fost confecțio
nate peste 30 de produse nece-

PREMIUL

Pătrăuți, Stăucești, 
Zaharești, Stînceni, 
, Ibănești, Havîrna,

Albulescu 
(București), 
(Damian Luca) — nai — 
iești). Zamfira Dumitru — 
— (Craiova).

(Agerpres*

Nicolae — xilofon — 
Drăghici Gheorghe, 

(Bucu- 
fluier

MENȚIUNI

Lănceanu Ion — fluier-caVal-cim- 
poi — (București), Niculae Mihai, 
(Toni Iordache) — țambal — 
(București).

(lași), Căpraru 
, Mitrache Maria 
Moțpan Gheorghe 

(Biicu- 
(Cra-

Cîm- 
Gheor- 
(Bucu-

Mai multă carne de pasăre penfru piefele orașelor I Gospodărja agricolă de sfat Moșneni din re
giunea Dobrogea va crește și livra anul acesta 65.000 de pui. Jn fotografie : Crescătoarele Ecateri» 

na Raicu și Maria Preduf în mijlocul puilor.
Foto : AGERPRES

itoralul Mării Ne
gre îi întîmpină 
și în acest an, pe 
sutele de mii de 
iubitori ai soare
lui, nisipului, și 
valurilor înspu- 
tradițională uraremate, cu o 

de gazdă ospitalieră. Constan
ța și Mamaia, Eforia, Techir- 
ghiolul și Mangalia au îmbră
cat straie noi, sărbătorești, mai 
frumoase și mai bogate decît 
ieri, decît alaltăieri și în toți 
anii care au trecut.

La Constanța și Mangalia au 
mai fost construite aproape 
1.000 de apartamente în blocu
ri moderne, care-ți îneîntă pri
virile. Au mai fost date în 
folosință două blocuri la 
Eforie-sud — primele din noul 
complex cu 1.500 de locuri 
care se va desăvirși în viitorul 
apropiat. Tot la Eforie-sud, în 
modernul complex nou de băi 
reci, vor urma tratamentul dă
tător de sănătate 12.000 de 
persoane, zilnic.

Pentru a schița un tablou 
cit de cit cuprinzător, e lo
cul să mai amintim că Mama
ia va primi anul acesta cu 
5.000 de turiști mai mult de- 
cit anul trecut și că, tot aici, 
se va da în folosință un nou 
complex cu 9 unități comer
ciale printre care magazine a- 
limentare, de articole pentru 
plajă, farmacie, consignație și 
prima librărie cu autoservire 
de pe litoral; la Techirghiol 
se va lua masa, în condiții op
time, și in noua cantină cu 
750 de locuri, în timp ce la E- 
forie-sud, un nou complex 
de alimentație publică (restau
rant-cofetărie), cu 1.200 de 
locuri, va satisface necesități
le crescinde ale vizitatorilor.

In majoritatea localităților.

balneare de pe litoral, plajele 
s-au mărit, s-au consolidat și 
s-au amenajat, modernizîn- 
du-se. Au crescut spațiile ver
zi, parcurile vechi s-au înfru
musețat, s-au răsădit sute de 
mii de flori. Rețeaua de dru
muri, apă și canalizare a fost 
de asemenea îmbunătățită. In 
parcuri și grădini, pe plaje și 
pe principalele căi de acces. în 
interioarele de utilitate publi
că (magazine, restaurante, ho
teluri) sînt în curs de monta
re numeroase opere de artă 
semnate de cunoscuți sculp
tori și pictori romîni

Atenția și grija pentru buna 
servire a oamenilor muncii 
sosiți la odihnă a constituit 
și principalul obiectiv al orga
nizațiilor. comerciale locale și

a forului tutelar din Sfatul 
popular orășenesc Constanța. 
In apropiatul sezon vor sosi 
pe litoral 5.400 de vagoane de 
mărfuri, adică circa 45 de va
goane zilnic. Toate acestea vor 
fi desfăcute printr-o rețea co
mercială care cuprinde aproa
pe 450 de unități alimentare, 
restaurante și bufete, peste 
280 de magazine pentru des
facerea textilelor și a încălță
mintei, precum și 115 cofe
tării și centre de răcoritoare.

Așadar, un belșug de pro
duse din cele mai variate care 
va fi oferit oaspeților — ne 
referim acum numai la restau
rante și cantine — de cei 
250 de bucătari și mai mult de 
2.000 de ospătari în fiecare zi.

In sfîrșit, concediul pe litg.^

Ministerului Fi-

(Agerpres)

Vedero dm One?H

constructoare de
elec-

șeful delegației franceze, iar 
din partea romînă de Petre 
Pătrașcu, directorul TAROM, 
șeful delegației romîne.

La semnarea acordului au 
asistat Jean du Boisberranger, 
consilier la Legația Franței 
din București, și funcționari 
superiori ai Ministerului Afa
cerilor Externe, Ministerului 
Transporturilor și Telecomu
nicațiilor și 
nanțelor.

materiale
sare uzinelor 
mașini și întreprinderilor 
trotehnice.

Peste 30 de produse noi indus
triale și de larg consum au in
trat în producție și la Fabrica 
de mase plastice „București”. 
Printre sortimentele de larg 
consum confecționate din mate
rial plastic se numără noi mo
dele de perii de haine, servicii 
de unt-brînză, tăvi de menaj și 
altele.

Tineri Ia panoul de
(Urmare din pag l-a)

adesea colegilor de muncă. Și 
tot el dă primul exemplu mer- 
gînd la cabinetul tehnic sau 
la bibliotecă, de unde se în
toarce fie cu „Așchierea rapi- 
dă“, fie cu „Călăuza strunga
rului"...

De curînd el a făcut o nouă 
propunere de inovație. Folo
sind un model deosebit de cu
țit de sculptat a reușit să re
ducă consumul de oțel la fie
care piesă cu 0,750 kg. Intr-o 
singură lună el economisește 
9 tone oțel (adică o cantitate 
egală cu aceea necesară 
tru încărcarea a trei 
toare).

Inovatorul

pen- 
cup-

Un alt tînăr care constituie 
mîndria uzinei este și tova
rășul Florea Roșea. Ca și pri
mii doi, Roșea are o mare pa
siune pentru inovații. In per
manență găsește ceva de îm
bunătățit. A absolvit școala 
profesională de electrotehnică 
din București, în anul 1958. La

Institutul de fizică atomică, 
unde a lucrat cîtva timp ca 
muncitor, cunoștințele lui pro
fesionale au crescut. In uzină 
însă a găsit mediul cel mai 
prielnic de dezvoltare. Pînă 
acum, a realizat patru ino
vații, iar la a cincea lu
crează în momentul de față. 
Dintre inovațiile de pînă acum 
cea mai importantă este dis
pozitivul pentru pornirea și o- 
prirea automată a motorului 
care asigură cu apă de răcire 
aparatul electronic de la trata
mentul C.I.F. Ideea s-a născut 
în mintea lui încă din primele 
zile de muncă în atelierele de 
tratamente termice. Un om 
trebuia să stea aici în perma
nență lîngă bazin și să ob
serve motorul cu ajutorul că
ruia se scotea apa. Cea mai 
mică neglijență a acestuia du
cea fie la distrugerea pompei, 
fie la arderea motorului. Or, 
aceste pagube erau destul de 
însemnate și repetîndu-se 
produceau mari pierderi uzi
nei, oprind în același timp și 
procesul de producție din a- 
telier. Ttnărul Roșea a reali
zat nu un dispozitiv, ci două.

onoare

ral va fi anul acesta făcut 
deosebit de plăcut de către 
vastul program cultural-ar
tistic care se va desfășura în 
6 cluburi, 20 de puncte cultu
rale și în grădinile de vară 
ale stațiunilor noastre mari
time. 40 de teatre dramatice și 
lirice din țară (București, A- 
rad, Sibiu, Ploiești, Timișoara 
șa.) și de peste hotare (R.S. 
Cehoslovacă, R.P. Ungară, Ita
lia etc.) precum și numeroase 
formații orchestrale și ansam
bluri binecunoscute (al S.P.C., 
al C.C.S. și altele) vor între
prinde turnee de lungă dura
tă pe litoral. De asemenea, 
membrii celor 5 secții ale Tea
trului de Stat din Constanța 
și circa 20 de formații ale ar
tiștilor, amatori din regiunea

Dobrogea se vor număra prin
tre protagoniștii „stagiunii li
toral".

In timpul liber vor putea fi 
vizitate și expozițiile de artă 
plastică, de artă populară și de 
fotografie artistică, deschise 
permanent, în toate stațiunile.

Plăcute și instructive vor fi, 
fără îndoială, plimbările de a- 
grement pe mare și excursiile 
organizate de O.N.T. Carpați 
la Constanța (unde în cadrul 
Muzeului regional Dobrogea, 
secția arheologie, s-a deschis 
o nouă sală care cuțprinde cele 
24 de sculpturi antice în mar
mură, descoperite recent în 
oraș) la cetatea Istria (sec. 
VIII e.n.) și în minunata împă
răție a Deltei Dunării.

Pentru vizitarea tuturor sta
țiunilor de pe litoral va sta 
la dispoziția oaspeților litora
lului rețeaua publică de trans
port, recent mărită prin intro
ducerea în circuit a încă 50 de 
autobuze moderne.

B. LAURENȚIU

Unul care reglementează auto
mat scoaterea apei și altul 
care semnalizează defecțiunile.

Grijă pentru calitate
Pe panoul de onoare al uzi

nei se găsește și fotografia tâ
nărului Constantin Semen, de 
la turnătorie.

Produse de cea mai bună 
calitate! Aceasta este grija lui 
permanentă. Ca șef de schimb 
în cadrul brigăzii de produc
ție în care muncește, el caută 
ca piesele turnate să corespun
dă cerințelor tehnologice. Este 
doar foarte important acest 
lucru deoarece dacă de la tur
nătorie, de pildă, pleacă în 
secțiile prelucrătoare piese cu 
defecțiuni sau cu adaosuri 
inutile, cuțitele strungurilor 
se distrug repede, muncitorii 
trebuie să piardă timp cu re
manieri. Pentru ca astfel de 
lucruri să nu se întâmple, 
Constantin Semen lucrează cu 
pricepere și atenție. Cunoștin
țele profesionale pe care le 
capătă la cursul de perfecțio
nare sau din cărțile tehnice pe 
care le citește îi sînt de cel 
mai mare ajutor. Pe baza ce
lor învățate din cărți a reușit 
el acum cîteva luni să obser
ve că pămînturile de formare 
care au sosit în secție sînt a- 
mestecate cu cărbune, ceea ce 
era o abatere de la regulile 
tehnice. Dacă n-ar fi observat, 
ajungînd la uscare, formele ar 
fi plesnit, deoarece în astfel 
de condiții cărbunele se um
flă.

— De „24 de carate14 vreau 
să fie fiecare piesă lucrată de 
noi T- obișnuiește să spună 
Semen celor din jur.

Și piesele turnate în schim
bul lui sînt, într-adevăr, de 
cea mai bună calitate.

★
Pe zi ce trece, panoul de 

onoare al uzinei se dovedește 
tot mai neîncăpător. Mai mul
te panouri asemănătoare ar fi 
necesare. Aceasta pentru că în 
uzină, alături de vîrstnici, de 
comuniști, mulți tineri munci
tori devin, de la lună la lună, 
fruntași în producție, se fac 
prețuiți și apreciați prin fap
tele lor, de întregul colectiv. 
Cei patru utemiști sînt doar 
pîțiva dintre aceștia.



BiPisn X

Fiziia delegafiei de partid 
și guvernamentale sovietice

ia R. P. Ralgaria
SOFIA T8. — De la trimisul 

special Agerpres M. Moarcăș :
In continuarea vizitei pe care 

o face în R.P. Bulgaria, delegația 
de partid șl guvernamentală a 
U.R.S.S. a părăsit vineri diminea
ță Vama îndrepfîndu-se cu avio
nul spre Plevna.

La sosirea pe aeroportul din 
apropierea orașului, membrilor 
delegației sovietice în frunte cu 
N. S. Hrușciov ca și persoanelor 
oficiale bulgare care o însoțesc 
în călătoria făcută prin țară în 
frunte cu Todor Jivkov și Anton 
lugov, li s-a făcut o călduroasă 
primire.

Nikola Tonev, prim-secretar al 
comitetului regional Plevna al 
P.C, Bulgar a adresat un frățesc 
salut înalțllor oaspeți. A răspuns 
N. S, Hrușciov.

în drum spre Plevna oaspeții 
s-au oprit în comuna Obnovo 
unde se află una dintre cele mai 
vechi cooperative agricole din 
Bulgaria. In fața a peste 5.000 
de oameni ai muncii ce lucrea
ză pe ogoarele acestei mari 
unități agricole socialiste a luat 
cuvîntul Gheorghi Traikov, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, secretar 
al Uniunii populare agrare din 
Bulgaria.

Apoi, Nikita Hrușciov a rostit 
o cuvîntare.

Participanfii la adunare au 
ovaționat îndelung pentru priete
nia bulgaro-sovietică, pentru 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice și Partidul Comunist 
Bulgar, pentru p^ce trainică în 
lume.

Tinere fete au dăruit membrilor 
delegației sovietice costume 
ționale bulgare și obiecte 
artă populară.

Convoiul mașinilor oficiale 
oprit apoi la Plevna.

în întregul oraș domnea 
atmosferă sărbătorească.

Aproape toți cei peste 60.000 
de locuitori ai acestui oraș 
bulgar au ieșit In întlmpinarea 
înalfilor oaspeți. F_

ducătorilor săi în frunte cu N. S. 
Hrușciov.

In piața centrală a orașului a 
avut loc un mare miting des
chis de președintele Consiliului 
orășenesc, Radoi Țocev.

Au luat cuvînfuf N. S. Hrușciov 
și Todor Jivkov.

In oralele și aplauzele îndelun
gate ale parficipanfilor la miting, 
N. 5. Hrușciov a fost declarat 
cetățean de onoare al Plevnei.

Membrii delegației sovietice 
în frunte cu N. S. Hrușciov au 
depus apoi o coroană de flori

la Mausoleul din centrul orașului, 
închinat memoriei soldafilor ruși 
și romîni căzufl la 1877 In fup- 
tele de la Grivifa și Plevna pen
tru eliberarea poporului bulgar 
de sub jugul otoman.

N. S. Hrușciov 
bri ai delegației 
semnat în cartea 
soleului.

In cursul după 
delegafiei sovietice și persoanele 
oficiale bulgare 
in cursul vizitei 
s-au înapoiat cu

și ceilalți mem- 
sovietice au 

de aur a mau-

amiezii membrii

care i-au însoțit 
făcute prin țară 
avionul la Sofia.

Presa greacă despre cuvintarea

na
de

a

o

__Pe pancarte 
mari roșii erau înscrise cuvinte 
de salut adresate solilor marelui 

con- 
i

popor sovietic, P.C.U.S. și

SPANIA: Continuă
puternica mișcare

grevistă
MADRID 18 (Agerpres). — A- 

Îienfiile de presă transmit că 
upta oamenilor muncii din Spa

nia capătă proporții, îndeosebi în 
provinciile Leon, Asfuria și 
vechea Castilie. In total, în țară 
continuă să fie în grevă peste 
80.000 de oameni ai muncii. A- 
ceasta, potrivit unor date incom
plete, deoarece presa și radioul 
franchiste trec sub tăcere această 
mișcare grevistă. Cifra adevărată 
este cu mult mai mare, dacă a- 
vem în vedere că numai în pro
vincia Biscaya continuă greva 
50.000 de oameni ai muncii.

Agenfia United Press Internatio
nal transmite 
celor 25.000 
Bilbao.

Solidari cu ._r._ 
muncii, sfudenfii și profesorii de 
la universitățile din Madrid și 
Barcelona continuă lupta.

că continuă greva 
de muncitori din

lupta oamenilor

ATENA 18 (Agerpres).
TASS transmite : Toate ziarele 
din Atena, fără excepție, acor
dă o deosebită atenție cuvin- 
tării rostite de N. S. Hrușciov 
la Vama. Chemarea adresată 
de N. S. Hrușciov popoarelor 
și țărilor din peninsula balca
nică și din zona Mării Negre 
de a trăi în pace, prietenie, în 
strînsă colaborare, de a lichida 
neîncrederea, a găsit un pro
fund răsunet în rîndurile opi
niei publice din Grecia. 
Hrușciov este pentru pace în 
Balcani, scrie ziarul „Ethnikos 
Kirix“.

N. S. Hrușciov a declarat în 
cuvintarea sa că Rusia va face

totul pentru întărirea păcii in 
Balcani. El a propus ca Marea 
Neagră să fie transformată 
într-o mare a păcii, scrie zia
rul „Acropolis".

Ziarul burghez influent 
„Kathimerini" subliniază că 
N. S. Hrușciov a cerut Turciei, 
și în mod indirect Greciei, să 
renunțe la politica de izolare 
de vecinii lor. Hrușciov este 
pentru dezvoltarea unor strîn- 
se legături economice, pentru 
lichidarea neîncrederii și sus
piciunii în relațiile dintre ță
rile peninsulei balcanice și 
din zona Mării Negre, subli
niază ziarul.

Sesiunea Adunării Naționale 
a R. S. Cehoslovace

PRAGA 18 (Agerpres). — La 
18 mai a avut loc la Praga 
sesiunea Adunării Naționale a 
R. S. Cehoslovace. La sesiune 
a participat delegația de 
partid și guvernamentală a 
R. D. Germane condusă de 
Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.0., președin
tele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, care se află 
în Cehoslovacia.

Zdenek Fierlinger, președln-

tele Adunării Naționale, i-a 
salutat cordial pe oaspeții din 
Germania democrată iubitoare 
de pace. El a subliniat marea 
importanță a prieteniei, a co
laborării strînse dintre R .S. 
Cehoslovacă și R.D.G., dintre 
toate țările socialiste pentru 
înaintarea lor continuă pe ca
lea construirii socialismului și 
comunismului.

Apoi Walter Ulbricht a 
rostit la sesiune o cuvîntare.

G. P. R. A. cere respectarea 
acordurilor de la Evian

TUNIS 18 (Agerpres). — Agen- 
fia Tunis Afrique Presse a publi
cat joi seara o declarație a pur
tătorului de cuvînt al ministrului 
Informațiilor din G.P.R.A., în care 
se arată că „în cursul zilei de 
miercuri și joi, de-a lungul fron
tierei de est a Algeriei au avut 
loc incidente de o extremă gravi
tate. în cursul zilei de miercuri 
avioane aparținînd trupelor fran
ceze au bombardat o poziție a 
armatei de eliberare națională la 
Bordj El Gaid, la sudul șoselei 
Sakiet Gambetta. Tot trupe fran
ceze au încercuit miercuri și joi cu 
blindate soldați ai armatei de eli
berare națională cantonați după 
încetarea focului, îndeosebi în re-

giunea Sidi Moumen și în 
piere de Douar El Ouayad.

Purtătorul de cuvînt subliniază 
că „sifuafia creată prin atitudinea 
agresivă a forțelor franceze, care 
încalcă astfel acordurile de înce
tarea focului, poate să aibă con
secințe grave”.

apro-

Conferința de presă 
a președintelui Kennedy

WASHINGTON 18 (Ager
pres). — TASS transmite: La 
conferința de presă care a a- 
vut loc la 17 mai, lui John 
Kennedy, președintele^ S.U.A., 
i s-au pus o serie de întrebări 
în legătură cu situația din 
Laos și cu hotărîrea guvernu
lui Statelor Unite de a trimite 
trupe în Tailanda.

Justifidnd acțiunile guver
nului american și referindu-se 
la obligațiile S.U.A. în cadrul 
S.E.A.T.O., Kennedy a căutat 
să explice trimiterea trupelor 
în Tailanda, chipurile, în le
gătură cu „încălcarea acordu
lui privind încetarea focului" 
în Laos.

Președintele a refuzat să 
răspundă la întrebarea cit 
timp vor rămîn-e trupele ame
ricane în Tailanda.

Kennedy s-a pronunțat îm
potriva transformării Franței 
într-o putere atomică. Pre
ședintele a spus, printre altele, 
că sporirea numărului de țări 
posesoare ale armei nucleare 
creează după părerea sa o „si
tuație din ce în ce mai pericu
loasă".

In cursul conferinței de pre
să, președintelui i s-a pus, de 
asemenea, întrebarea în ce 
stadiu se află în prezent con
sultările dintre "Washington ?i 
Bonn în legătură cu problema 
germană. Kennedy a răspuns 
că acestea continuă. Totodată, 
Kennedy a declarat, ca și la 
conferința de presă preceden
tă, că Statele Unite intențio
nează să continue tratativele 
cu U.RJS.S. în problema ger
mană.

S.U.A. cer aiiatiior din S.E.A.T.O,

să trimită trupe in Jăilanda

PARIS (18 Agerpres). - In 
timp ce debarcarea unităților 
de infanterie marină ameri
cane în Tailanda continuă cu 
intensitate, S.U.A. exercită 
presiuni asupra celorlalți a- 
liați ai săi din cadrul blocului 
agresiv S.E.A.T.O. pentru a-i 
determina să trimită contin
gente militare în această țară. 
S.U.A. doresc în mod evident 
să dea impresia că toți mem
brii S.E.A.T.O. participă la ac
țiunea din Tailanda. Agenția 
France Presse, citînd cercuri 
autorizate franceze, transmite 
că guvernul S.U.A. a solicitat 
Franței trimiterea în Tailanda 
a unui contingent militar „cu 
caracter simbolic".

e- - - - - - - - - -

Guvernul englez a răspuns 
favorabil unei cereri similare, 
cu rezerva ca ea să fie adre
sată de Tailanda însăși.

Ministrul de Externe al 
Australiei, Barwick, luînd cu- 
vîntul în Parlament în legă
tură cu situația din Laos, a 
declarat că guvernul austra
lian sprijină pe deplin acți
unile S.U.A. în Tailanda.

In ce privește Pakistanul, 
agenția D.P.A. transmite din 
Caraci că „surse oficiale pa
kistaneze au indicat că această 
țară nu dorește să fie impli
cată într-un posibil război în 
Asia de sud-est".

Montarea generatorului celui de-al doilea hidroagregat 
lei hidroelectrice de la Ciukurgan (R.S.S. Uzb

I centra
tă)

Foia: TASS

Conferința pentru dezarmare
de la Geneva

GENEVA 18 (Agerpres). - 
Vineri a avut loc la Geneva 
cea de-a 39-a ședință a. Comi
tetului celor 18 pentru dezar
mare, în cadrul căreia s-au 
desfășurat discuțiile finale pri
vind măsurile legate de prima 
etapă a dezarmării.

Combătind pe reprezen
tanții puterilor occidentale 
care pun pe primul plan pro
blema controlului, reprezen
tantul Bulgariei a subliniat că 
nu se pot discuta la nesfirșit 
aceste probleme fără a se sta
bili măsurile concrete de 
dezarmare din cadrul primei 
etape a dezarmării, care tre
buie să fie controlate.

Delegatul brazilian a acor
dat principala atenție nece
sității instaurării încrederii 
între state.

După aceasta a luat cuvin- 
tul reprezentantul UJUSS., 
V. A. Zorin. Cele mai serioase 
divergențe, a arătat el, au 
apărut in legături eu carac
terul și amploarea măsurilor 
de dezarmare din prima eta
pă. Toți membrii comitetului 
tint de acord că este necesar 
controlul arupra înfăptuirii 

; dezarmării. Deocamdată însă, 
înțeles inct! ce 
considerăm că 

să se efectueze

nu ne-am 
j dezarmare 

este necesar 
in prima etapă.

Sini posibne două căi pen
tru a se preintimpina primej
dia unui război nuclear și a 
se netezi calea spre dezarma
rea generală și totala, 
crearea unor relații de 
credere și prietenie intre 
poare. Acestea sînt, fie a dis
truge in prima etapă însăși

spre 
în- 
po-

cu 
a 

treia cale nu există și nimeni 
nu ne-a arătat-o.

Subliniind că poziția puteri
lor occidentale împiedică li
chidarea armei nucleare în 
prima etapă, reprezentantul 
sovietic a arătat că în condi
țiile create din această cauză 
este deschisă o singură cale 
posvbilă — lichidarea mijloace
lor de transportare a armei 
nucleare. Tocmai această cale 
a fost propusă de guvernul 
sovietic în proiectul său de 
tratat.

Referindu-se 1 
la divergențele 
blema lichidării 
tare străine de 
altor țări și în _ 
tragerii de pe aceste teritorii 
a trupelor străine, V. A. Zorin 
a declarat că delegația sovie
tică este convinsă că se poate 
realiza un acord în 
problemă dacă vom fi că
lăuziți de bunăvoința 
dorința de a respecta 
tipiile stabilite de comun a- 
cord cu privire la egalitatea 
intre state in procesul de
zarmării.

în încheiere, reprezentantul 
sovietic a îndemnat să se de
pună eforturi sporite pentru 
a se găsi calea de lichidare a 
divergențelor ivite și a propus 
ca la ședințele plenare ale 
comitetului să se treacă intre 
timp la discutarea articolelor 
proiectului sovietic de tratat 
referitoare 
iar apoi la cea 
etapă a dezarmării și a preve
derilor corespunzătoare din 
documentul american.

arma nucleară, fie a face 
neputință folosirea ei. O

in continuare 
ivite în pro- 

, bazelor mili- 
pe teritoriile 
problema re-

această

și de 
prin-

la cea de-a doua, 
de-a treia

Tinere laoțiene din detașamentele 

sanitare ale forțelor patriotice.

MOSCOVA 18 (Agerpres). - 
Ministrul Afacerilor Externe 
al Laosului, Quinin Folsena, 
a acordat un interviu unui co
respondent al ziarului „Prav
da". „Gruparea de la Vientiane 
și Statele Unite, a spus minis
trul, vor să prezinte lucrurile 
in așa fel de parcă noi am în
corda situația. Respingem ca
tegoric acest lucru. Situația 
din Laos s-a încordat exclusiv 
din vina grupării de la Vien
tiane, sprijinită activ de cercu
rile guvernante din S.U^4.“.

Quinin Folsena a arătat în 
continuare că Statele Unite ale 
Americii duc în problema lao- 
țiană un joc dublu. „Pe de o 
parte, ele jură că sînt pentru 
tratative, pentru pace, și că ar 
dori fierbinte formarea unui 
guvern de coaliție. Pe de altă 
parte, ele continuă să acorde 
ajutor militar și economic ge
neralului Nosavan".

I

Aniversarea organizației de pionieri din U. R. S. S.

ADUNAREA FESTIVA REIA MOSCOVA
MOSCOVA 18 (Agerpres).-— 

Cu prilejul împlinirii a 40 de 
ani de la întemeierea organi
zației de pionieri a avut loc o 
adunare festivă la sala Con
greselor din Kremlin.

Lîubov Baleasnaia, secretar 
al C.C. al Comsomolului și 
președinte al Consiliului Cen
tral al Organizației Unionale 
de pionieri „V. I. Lenin“, a

vorbit despre activitatea pio
nierească din U.R.S.S.

Leonid Brej nev a înmînat 
în cadrul adunării Ordinul 
Lenin, reprezentanților pio
nierilor.

Mesajul lui N. S. Hrușciov

*****

comentariul

lailanda-cap de pod
venimentele din A- 
sia de sud-est au a- 
dus în actualitate 
situația din Tailan
da. „Mîang Tai", a- 
dică „Țara celor 
liberi" era denu

mirea, într-un trecut îndepărtat, 
a Tailandei. Dar această țară 
din Asia de sud-est, singura în 
această zonă care nu a avut 
niciodată statutul de colonie, 
este astăzi tot mai mult asuprită 
de monopolurile americane, de 
marii latifundiari și capitaliști 
autohtoni.

Puterea în această țară se află 
în mîinile unei clici militariste 
în spatele căreia stau marea bur
ghezie și moșierimea. Urmarea : 
economia a rămas foarte 
iată, populația, supusă 
crunte exploatări, trăiește 
bit de greu.

Țăranii, care formează 
pe 87 la sută din întreaga popu
lație, sînt împovărați de impo
zite și dijme grele, sînt prinși

înapo- 
unei 

deose-

oprea-

MOSCOVA (Agerpres). — 
TASS transmite : N. S. Hrușciov 
a adresat pionierilor, sovietici un 
mesaj de salut cu prilejul celei 
de-a 40-a aniversări a Organiza
ției unionale de pionieri „V. I. 
Lenin".

In mesajul de salut al lui 
N. S. Hrușciov, căruia i s-a dat 
citire la festivitatea organizată la 
18 mai în sala Congreselor din 
Palatul Kremlinului, se subliniază 
că împreună cu 
nașterii pionieriei 
de întregul

„Cravata 
se arată în 
cu mîndrie . _ 
primele colhozuri, au înălțat în 
taiga noi orașe și uzine, au îm- 
blînzit fluvii puternice, au valo
rificat pămînturi înțelenite de 
veacuri, au asaltat Cosmosul, cei 
care muncesc cu abnegație în 
brigăzile de muncă comunistă".

„In anii Marelui Război pentru

popor 
roșie 
mesaj 
cei

copiii „Ziua 
este sărbătorită 
sovietic".
de pionier — 
— au purtat-o 

care au creat

Patriei, pionierii au 
detașamentele de parti- 

fost cercetași, au făcut 
' J îngrijit

de familiile luptătorilor, au mun
cit pe ogoare și în uzine".

Constatăm, scrie N. S. Hrușciov, 
că tinerii leniniști ai zilelor noa
stre îndeplinesc cu sfințenie po
runca leninistă „numai în muncă, 
alături de muncitori și țărani pu- 
tefi deveni adevărafi comuniști".

N. S. Hrușciov arată că pio
nierii își sărbătoresc jubileul în 
zorii comunismului. „Vechea ge
nerație care a muncit mult pentru

Apărarea 
luptat în 
zani, au 
de gardă în spitale, s-au

viitorul minunat predă ștafeta ti
neretului comunist, Comsomolului 
leninist. Iar voi, tineri leniniști, 
fiți gata să preluați această șta
fetă de la frații și surorile voa
stre mai mari".

„Programul partidului comu
nist deschide în fața tinerei gene
rații orizonturi largi, țeluri clare. 
Voi trebuie să sporiți avuția pă- 
mînfului nostru iubit, să schim
bați cursurile fluviilor, să con- 
struiți mașini complexe. Voi veți 
continua asaltul Cosmosului, veți 
dezvălui multe taine ale naturii. 
Visați, creați, cutezați I".

Sărbătoarea
pionierilor sovietici

Corespondență telefonică din Moscova

Solidari
cu tinerelul
democrat
portughez

Astăzi, 19 mai, din iniția
tiva Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat, ti
nerii iubitori de pace și 
libertate de pretutindeni 
își exprimă solidaritatea 
lor cu tineretul demo
crat portughez care luptă 
împotriva dictaturii lui 
Salazar, cu tinerii care zac 
în temnițele din Portugalia.

Federația Mondială a Ti
neretului Democrat a dat 
publicității, cu această oca
zie, o declarație în care se 
spune:

De mai mult de 20 de ani 
dictatura lui Salazar pri
vează poporul și tineretul 
din Portugalia de dreptu
rile și libertățile cele mai 
elementare. In toată această 
perioadă numeroși patrioți 
și democrați au fost arun
cați în închisori, iar alții 
împușcați. Printr-o repre
siune brutală, care merge 
pînă la exterminarea în 
masă, Salazar încearcă să 
frîneze lupta de eliberare 
națională din coloniile por
tugheze și lupta poporului 
și tineretului portughez 
contra tiraniei. Numărul 
deținuților politici din Por
tugalia depășește 3000, iar 
printre ei se găsesc nume
roși tineri.

In cursul ultimelor luni, 
în mod deosebit, s-au in
tensificat acțiunile tinere
tului la Lisabona și în toată 
țara. Represiunile se inten
sifică, numeroși patrioți 
sînt arestați și deținuți în 
condiții inumane, practica
rea torturilor și a asasina
telor de către poliția poli
tică (P.I.D.E.) este frec
ventă.

La 19 mai 1954, la Bolei- 
zao, un tînăr muncitor a- 
gricol, Catarina Eufemia, a 
fost împușcat de către poli
ție în timpul unei greve. 
Federația Mondială a Ti
neretului Democrat, care a 
sprijinit întotdeauna lupta 
justă a tineretului din Por
tugalia, susține inițiativa de 
a face din ziua de 19 mai 
1962 — comemorarea asasi
nării lui Catarina Eufemia 
— o zi de solidaritate cu 
tineretul democrat portu
ghez. F.M.T.D. se pronunță 
pentru condamnarea încăl
cării drepturilor democra
tice ale tineretului din Por
tugalia, își manifestă în
treaga solidaritate cu tine
retul antifascist portughez 
și cere amnistierea tuturor 
tinerilor întemnițați în 
Portugalia.

ZILEI

al SILA.

zi, 19 mai, organi
zația unională a 
pionierilor sovietici 
împlinește 40 de 
ani de existență. Cu 
4 decenii în urmă, a 
doua conferință a

Comsomolului din Rusia a hotă- 
rît înființarea detașamentelor de 
pionieri.

Sărbătoarea de azi a pionieri
lor sovietici este sărbătoarea în
tregului popor sovietic. Zeci de 
milioane de constructori ai co
munismului au purtat cu mîn
drie cravata roșie de pionier. 
Printre ei sînt cei ce ridică ma
rile hidrocentrale din Siberia și 
Uzbekistan, cei ce clădesc lo
cuințe și școli, cei ce au slăvit 
știința sovietică prin descoperi
rile lor cu adevărat epocale, eroii 
cosmonauți Gagarin și Titov, cei 
ce raportează azi victoriile în 
traducerea în viață a hotărîrilor 
celui de al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S. Printre ei se află aceia 
care în ianuarie 1924 au semnat 
scrisoarea adresată lui Vladimir 
Ilici Lenin de pionierii țării so
vietice : „Dragă bunicule Ilici, 
scriau ei. Noi tindem spre ace
lași țel spre care ai tins dum
neata întreaga viață, țel pe care 
l-ai atins. Cînd vom crește mari, . 
vom face totul pentru a înfru
museța viața țării noastre".

Și pionierii anilor 20 și-au ți
nut cuvîntul dat. Din rîndul lor 
s-au ridicat Pavlik Morozov și to
varășii lui care în măsura puteri
lor lor și-au ajutat țara. Copiii 
lor au format în anii Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei 
detașamente de timuriști și au 
înlocuit părinții în fabrici și 
uzine, i-au ajutat pe partizani. 
Mii de pionieri au fost decorați 
cu ordine și medalii, iar Lionia 
Gorikov și Valentin Kotik 
fost distinși cu înaltul titlu 
Erou al Uniunii Sovietice.

Azi, sîmbătă 19 mai, pionierii 
din toate detașamentele Uniunii 
Sovietice iau parte la raportul 
pe întreaga Uniune Sovietică dat 
de cea mai tînără generație a 
constructorilor comunismului. Și 
pionierii au ce raporta. Copiii au 
strîns un milion tone de fier 
vechi pentru construcția magis
tralei petrolifere „Drujba", pen
tru producerea de tractoare, lo~ 
comotive electrice, combine, ma
carale pe care vor sta scrise cu
vintele : „Fabricat din metal 
strîns de pionieri".

Azi în 100.000 de clase ale șco
lilor din Uniunea Sovietică s-au 
aprins steluțe roșii care arată

au 
de

că în acele școli nu există elevi 
codași.

Așa cum este tradiția, întrea
ga Țară Sovietică a făcut în 
aceste zile daruri pionierilor. 
Spațiul acestei relatări nu per
mite să dăm amănunte despre 
nenumăratele cărți noi apărute, 
despre cele 13 case de pionieri 
deschise în Kirghizia, despre 
noul teatru pionieresc din Batu
mi, ori despre flotila dăruită co
piilor de marinarii din Caspica.

Să facem, însă, un foarte scurt 
popas la noul palat al pionie
rilor din Moscova, cel mai mi
nunat dar făcut de constructori 
tinerilor locuitori ai Capitalei 
sovietice. în copilărie toți am 
citit despre palate din basme 
și nu prea ni le puteam închi
pui cum ar putea arăta aevea. 
Și, iată, că pe șoseaua Vorobiov 
de pe colinele Lenin, în fața 
ochilor îți apare acest palat di
ferit de cel din poveștile copilă
riei doar prin faptul că este con
struit în stil modern. Intrăm în 
sala unde elevii vor fi primiți 
în rîndurile pionierilor și ne 
oprim apoi în fața panourilor 
expoziției organizate în cinstea 
celei de a 40-a aniversări a or
ganizației unionale a pionierilor. 
Privim fotografia primului de
tașament pionieresc, alte imagini 
din Piața Roșie, în mai 1924, 
în ziua cînd organizației pio
nierilor i s-a dat numele lui Vla
dimir Ilici Lenin.

Trecem prin ateliere de meta
lurgie, de tîmplărie, trecem pe 
la montaj. Citim pe uși inscrip
țiile : laboratorul electric, secția 
radio amatori, studioul de tele
viziune. Mai departe ne oprim 
în sălile cu plante tropicale, în 
fața acvariilor uriașe fi la labo
ratorul de fiziologie unde s a 
organizat bineînțeles un colț al 
biologiei cosmice.

Pășești prin sălile palatului 
pionierilor și rămîi îneîntat de 
arhitectura luminoasă, de acest 
poem al construcției ale cărui 
versuri sînt dăltuite din metal, 
sticlă și mase plastice.

Azi, pe catargul de 50 de me
tri al palatului, va fi înălțat stea
gul roșu al organizației de pio
nieri, decorată cu prilejul celei 
de-a 40 aniversări cu Ordinul 
Lenin.

Constructorii comunismului îi 
sărbătoresc pe micii purtători 
ai cravatelor roșii, pe cei care 
educați de partid și mergînd pe 
drumul deschis de el vor munci 
și vor trăi în comunism.

pp scurtțjlJLtJfil
DJAKARTA. — La 16 mai 

a.c. s-a deschis în cadrul Uni
versității de Stat din Djakarta 
expoziția de cărți și de foto
grafii „Cultura de masă în 
R. P. Romînă”.

ALGER. — Potrivit agenției 
France Presse, numai în noap
tea spre 17 mai, ca urmare a 
atentatelor ultracolonialiste, au 
fost uciși 60 de locuitori paș
nici ai Algeriei, iar alți 50 au 
fost răniți.

MOSCOVA. — Un grup de 
profesori de Ia Universitatea

AL. STARC

Pp scurt
de Stat din Moscova au adre- 
sat oamenilor muncii din in* 
treaga lume chemarea „de a 
intensifica protestul împotriva 
experiențelor și a cursei înar
mărilor nucleare".

LONDRA. — Recent au avut 
Ioc în Anglia alegerile pentru 
consiliile municipale în cadrul 
cărora partidul guvernamen
tal, conservator, a suferit o 
gravă înfrîngere, pierzînd pes
te 550 de mandate în Consi
liile locale și controlul asupra 
consiliilor municipale din 37 
orașe și localități.

în plasa datoriilor și rămășițelor 
feudale, neputînd ieși din nea
gra mizerie. Cei cu ale căror 
mîini se creează bogățiile națio
nale ale, țării trăiesc în colibe 
jalnice de bambus și de trestie de 
zahăr. Unicele unelte ale agri
cultorilor sînt sapa și plugul de 
lemn. In mîinile moșierilor, a 
aristocrației de palat și ale că
mătarilor sînt concentrate tere
nurile cele mai roditoare. O 
parte din ele sînt arendate ță
ranilor în parcele mărunte, mai 
ales sub formă de dijmă.

Clasa muncitoare și micii 
funcționari, au, de asemenea, o 
soartă de neinvidiat. Veniturile 
lor sînt mici, obiectele de primă 
necesitate sînt tot mai scumpe, 
impozitele insuportabile. La toa
te acestea, se adaugă amenin
țarea permanentă a șomajului.

Situația grea în care se află 
astăzi Tailanda este o urmare, 
în primul rînd, a politicii exter
ne și interne pe care o urmează 
cercurile conducătoare ale țării.

Sume uriașe sînt cheltuite 
tru înarmare.

Frica față de creșterea forțe
lor progresiste, frica față de pro
priul popor, determină politica 
cercurilor guvernante. Grupul 
militar aflat la putere a stabilit 
în țară un regim reacționar de 
dictatură personală. Parlamentul 
a fost dizolvat, partidele politice 
de asemenea, iar constituția sus
pendată complet. De peste trei 
ani sînt svîrliți în închisori, fără 
vină, fără 
patrioți.

Tailanda 
cui agresiv 
aduce mari 
vitale ale populației țării. Statul 
major al acestui bloc se află în 
capitala țării, Bangkok. S.U.A., 
folosind vechile sloganuri antico
muniste, tub paravanul „priete
niei" față de Tailanda, au încă
tușat această țară cu lanțurile 
neocolonialismului. Mai mult, dată 
fiind poziția strategică a Tailan- 
dei (la granița cu Laosul) și

pen-

judecată, numeroși

a fost atrasă în blo- 
S.E.A.T.O., fapt care 
prejudicii intereselor

slăbirea tot mai evidentă a po
zițiilor S.U.A. în Asia de sud-est, 
Tailandei i s-a rezervat un rol 
pe cit de periculos pe atît de 
nedemn & transformarea ei în 
principalul cap de pod al 
S.U.A. și al celorlalte țări din 
blocul agresiv S.E.A.T.O. în ve
derea înăbușirii luptei de elibe
rare a popoarelor din această 
parte a lumii. In acest sens, ge
neralul american Lemnitzer, care 
a fost la Bangkok în luna mar
tie, a adus cu sine un plan ela
borat de Pentagon de înzestrare 
a armatei tailandeze „cu cel mai 
modern armament din Asia de 
sud-est". După cum scrie ziarul 
„BANGKOK POST" — „ajuto
rul" militar acordat Tailandei va 
spori în 1962 pînă la 50 milioa
ne de dolari. Potrivit declarații
lor autorităților de la Bangkok, 
se proiectează dublarea efective
lor forțelor armate tailandeze. 
Pentagonul, după cum a relatat 
revista „NEWSWEEK", studiază 
posibilitatea amplasării în Tai
landa a unor unități mobile ale 
armatei americane înzestrate cu 
arma atomică.

Așadar, intensificarea milita
rizării Tailandei nu constituie 
un scop în sine. Potrivit relată
rilor presei, o parte însemnată 
din ajutorul militar acordat de 
S.U.A. Tailandei este trimisă, de 
îndată ce sosește, rebelilor lao-

țieni. In conformitate cu ordinul 
președintelui Kennedy, spre Tai
landa se îndreaptă în prezent 
trupe americane terestre și ae
riene cu un efectiv de 4.000 de 
oameni, deși nimeni și nimic nu 
primejduiește integritatea teri
toriului Tailandez. Debarcarea 
lor în Tailanda a început la 16 
mai. După cum transmit din 
Bangkok agențiile de presă a- 
mericane, o parte din trupele a- 
mericane din Tailanda au și fost 
transportate la frontiera cu Lao
sul. Măsuri militare au fost luate 
și de guvernul tailandez. Locali
tatea tailandeză Xieng Kong de 
la granița cu Laosul 
mite corespondentul 
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transformată într-o adevărată ta
bără militară. De altfel, trupe 
tailandeze au și fost semnalate 
în Laos. Ele au luat parte la 
lupte, alături de rebelii lui No- 
savan.

Politica guvernului tailandez 
prejudiciază intereselor păcii nu 
numai în Asia de sud-est ci și în 
întreaga lume. Tailanda a deve
nit un cap de pod al jandarmi
lor coloniali americani care vor 
să reinstaureze în această parte 
a lumii rînduielile colonialismu
lui sub steagul falsei „lumi li
bere".

— trans- 
agenției

— a fost
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