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• G. A. S. 
Cătămărești 
Botoșani

Ploile abundente au fă
cut ca în ultimul timp pe 
unele tarlale cu grîu ale 
gospodăriei de stat Cătă- 
mărești-Botoșani să apară 
multe buruieni care tre
buiau stîrpite într-un timp 
scurt. Aceasta necesita un 
volum mare de muncă sa
lariata. Dar in ajutorul 
gospodăriei au mers zilele 
acestea peste 400 tineri din 
orașul Botoșani: filatoare 
de la Uzinele textile Mol
dova, muncitori de la fa- 
orica de confecții, elevi de 
la școala de mecanici agri
coli și școala sanitară. Pen
tru această acțiune cei 400 
de tineri au fost organizați 
în brigăzi de muncă patrio
tică. Sub îndrumarea teh
nicianului agronom Sandu 
Vasile, tinerii au reușit să 
plivească 
cele 200

într-un timp scurt 
ha cu grîu.

CARUNTU

l.a,lt-doara-Deva >
Proletari dtn toate țările, uniți-vă!

cînteia 
tineretului

Am reușit I A fost ce-i drept mai greu, dar meseria de sudor e 
frumoasă. Utemistul Soare Florea, elev în anul I al Școlii de meca
nici agricoli de pe lingă S.M.T. Urziceni, a făcut primii pași în 

meserie. Odată cu ei au venit și primele succese.
Foto : GR. PREPELIȚA

și finețe/e naturals

0 mare M«ie

• G. 
din regiunea 
București

Colectiviștii din regiunea 
București au efectuat pînă 
acum prima prașilă la po
rumb pe mai mult de 80 
la sută din suprafața cul
tivată. Pe aproape 80.000 
de hectare din cele 411.000 
însămînțate in această pri
măvară, ei au efectuat și 
prașila a n-a.

îndrumați de inginerii a- 
gronomi, colectiviștii pun 
în practică recomandările 
oamenilor de știință și ex
periența unităților fruntașe 
în cultivarea porumbului.

Paralel cu lucrările de 
inireținere a porumbului, 
coxcetiviștii prășesc pentru 
a doua oară sfecla de za- 
L_r și floarea-soarelui. în 
unele gospodării colective 
din raioanele Călărași, 
Giurgiu, Urziceni și Zim- 
nicea a început prașila a 
m-a la sfecla de zahăr.

culturală
a

tineretului
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In blocuri noi

Foto: AGERPRES

Pînă la sfîr- 
oraș se va 
1051 apar- 

de locuințe,
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Sortimente noi de articole 
de voiaj și de sport

întreprinderile industriei ușoare 
au pregătit noi sortimente de arti
cole de voiaj și de sport care sînt 
mult solicitate de oamenii muncii 
în perioada concediului de odihnă.

Colectivele fabricilor „Bumba- 
cul''-Timișoara, „Industria Bumba- 
cului"-București și altele au apro
vizionat magazinele cu țesături din 
fire superioare pentru rochii de 
ștrand, pentru fuste de vară și 
costume pentru copii.

Industria de confecții și tricotaje 
a realizat circa 200 de noi modele 
□e raglane, canadiene, hanorace, 
pulovere și jachete din relon, cos
tume de baie din fire elastice, 
compleuri și jachete de plajă pen
tru femei etc.

Cîteva sute de noi modele de 
încălțăminte au pus în fabricație 
și fabricile de încălțăminte.

Mingi, colace și saltele de cau
ciuc, termose din aluminiu, noi 
unelte pentru pescarii și vînătorii 
sportivi, paturi, mese și truse de 
voiaj, completează gama celor a- 
proape 1.500 de noi modele de 
produse realizate în ultimul timp 
de industria ușoară.

(Agerpres)

Minerii din brigada comunis
tului loachim Modîlcă de la 
Exploatarea minieră din Teliuc 
se sfătuiesc adesea cum să lu
creze mai bine, lată—i, în foto- 

alăturată înfr-o ase
menea discuție.

nul din obiectivele 
importante din pla
nul de consolidare 
economică a gospo
dăriilor agricole co
lective din raionul 
Ilia este dezvoltarea

șeptelului proprietate obștească și 
Sporirea produefiei de lapte, came 
și lină. Datorită condițiilor natu
rale (raionul nostru are întinse su
prafețe cu pășuni și finețe) exista 
posibilități mari pentru înfăptuirea 
obiectivelor propuse. Există și o 
tradiție în creșterea animalelor. In 
raion sînt în prezent peste 22.000 
de bovine din care aproape 
10.000 vaci cu lapte și peste 
34.000 oi. Dar în planul de pro
ducție al fiecărei gospodării co
lective e prevăzut ca fermele sa 
crească în continuare, astfel ca la 
sfîrșiful acestui an bovinele să 
ajungă la peste 25.000 capete, din 
care peste 11.000 de vaci, iar al 
ovinelor să crească cu peste 4.000 
de capete. S-au stabilit cifre în
semnate și în ce privește crește
rea producției de lapte, carne și 
lînă. Una din condițiile realizării 
acestor obiective este asigurarea 
unei puternice baze furajere. Se 
știe ca în timpul verii pășunile și 
finețele constituie principala sursă 
da hrana pentru animale. Așa cum 
se subliniază în Raportul tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
sesiunea extraordinară a Marii 
Adunări Naționale, pășunile și fi- 
r.ețele constituie cea mai ieftină 
sursă de furaje care asigură ani
malelor, timp de 5—6 luni 
zile pe an, nutrețuri bogate 
substanțe hrănitoare, dînd 
bilitate gospodăriilor colective să 
obțină cantități tot mai mari de 
lapte, carne și lînă la un preț de 
cost scăzut.

După aprecierile specialiștilor, 
producția pășunilor și fînețelor din 
raionul Ilia e scăzută față de po
sibilitățile existente. în mod dife
rențiat, ea este cuprinsă, în mo
mentul de față, între 2.000 și 
6.000 kg de masă verde la hectar. 
Ceea ce este mult prea puțin. 
Dar prin lucrări de curățire și în
treținere continuă, prin reînsămîn- 
țarea unor suprafețe cu ierburi 
din cele mai valoroase, prin fer
tilizarea cu îngrășăminte naturale 
și chimice, prin executarea unor

lucrări de combatere a eroziunii, 
prin organizarea unui pășunat ra
țional, producția de masa 
va putea crește de 2—3 
jungind la 14.000—16.000 
la ha, așa cum se arata și 
cumentele de partid.

Din inițiativa comitetului 
nai de partid și a sfatului ,_ ,_
Iar raional s-a început în primă
vara aceasta în toate satele și co
munele raionului Ilia o largă ac
țiune de curățire și refacere a pă
șunilor. Firește, Comitetul raional 
U.T.M. a îndrumat organizațiile 
U.T.M. să explice fiecărui tînăr că 
este o datorie a sa să participe la 
această acțiune de mare impor
tanță economică. Și într-adevăr la 
realizarea măsurilor preconizate 
tineretul a avut o contribuție în
semnată. Lucrările au fost bine 
organizate. Ele au început în luna 
martie și au sporit în intensitate 
în luna aprilie. Cum am organi
zat noi munca tinerilor ? Despre 
această problema am discutat a- 
mănunțit înfr-o adunare oj acti
vul U.T.M. pe raion. Apoi în ac
tivul comitetelor comunale și în

VICTOR CAZACU 
prim-secretar al comitetului 

raional U.T.M. Ilia, 
regiunea Hunedoara 

^{Continuare în pag. a 3-a)
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Lucrări 
de împăduriri

Inscripția „Suprafață plantată 
și întreținută de tineri” poate fi 
întilnitâ la marginea multor te
renuri recent împădurite în re
giunea Oltenia. In această pri
măvară tinerii din localitățile 
regiunii au împădurit mai mult 
de 300 de ha, înregistrînd astfel 
economii în valoare de circa 
400.000 de lei. Asemenea lor, ti
nerii din sute de localități de pe 
cuprinsul țării participă, alături 
de silvicultori, la lucrările pen
tru împădurirea unor terenuri 
din zonele muntoase. Cu ajuto
rul lor s-au plantat noi păduri 
pe o suprafață de peste 6.800 
de hectare, realizîndu-se totodată 
economii ce depășesc 8.500.000 
de lei.

Datorită contribuției tineretu
lui și măsurilor luate din vreme 
de silvicultori, s-a împădurit pînă 
acum 90 la sută 
prevăzută pentru 
ceasta.

din suprafața 
primăvara a-

(Agerpres)

n fața secției unde 
lucrează controlorii 
tehnici, rezemați de 
ușă,....................“
cere, 
tineri 
fan și

Amîndoi păreau
Dincolo, în fața manometrelor și 
a aparatelor de verificare se ho
tăra calificativul unui examen, 
examenul zilnic al muncii lor, în 
cadrul secției de pulverizatoare 
din Uzina metalurgică Sinaia. în
tregul ciclu al muncii lor, prin 
care au realizat zeci de pulveri
zatoare automate pentru tractoare 
se încheie aici. Cînd verificatorul 
Barbu Romică le-a comunicat bă
ieților că totuși din 
piese executate astăzi 
rebut, fețele lor s-au 
N-au spus nimic și 
dogoritor al amiezii au pornit prin 
curtea uzinei spre casă.

...Supărarea lor că au greșit 
era firească dacă ne gîndim că 
întregul colectiv din care fac 
parte se străduiește să obțină re-

I fumînd în tă- 
așteptau doi 
— Ezaru Ște- 

Marin Ion. 
nerăbdători...

sutele de 
citeva erau 
posomorit, 
în soare'e

Pentru industrie — mai multă 
lînă fină și semifină. La G.A.S. 
Botoșești-Paia, regiunea Olte
nia, se acorda o deosebită a- 
tenție creșterii oilor. în foto
grafie : la pășune, o parte din 
turma de 8.000 de oi a gos

podăriei.
Foto : AGERPRES

La redacție a sosit 
o scrisoare. Faptul e 
pe deplin firesc. 
Zilnic sute, mii de 
scrisori poposesc pe 
birourile redacții
lor. E un lucru atît 
de obișnuit și to
tuși, de fiecare da
tă, plin de noutate. 
Cît de proaspete, 
cît de vii sînt vești
le pe care le aduc 
ele, scrisorile. Par
curgi rîndurile scri
se în cele mai di
verse caligrafii și 
simți parcă dincolo 
de hîrtie freamătul 
clocotitor al vieții 
noi. Uneori, o ast

fel de scrisoare sintetizează mult 
mai multe fapte și gînduri decît 
a crezut chiar propriul ei autor. 
Citiți de pildă scrisoarea acea
sta, sosită zilele trecute. O sem
nează un colectiv de elevi:

„Dragă redacție,
Noi, elevii clasei a Vl-a B 

din comuna Baba Ana, raionul 
Mizil, citind în ziarul „Scînteia 
tineretului” despre fapta fru-

•
moașă a tînărului medic care 
a salvat viața unui copil, ne-am 
simțit deosebit de mîndri că în 
țara noastră sînt asemenea ti
neri de o mare frumusețe mo
rală. Vrem să fim și noi ca ei. 
De aceea ne angajăm să ob
ținem cele mai bune rezultate 
la învățătură, să nu precupețim

felul însă, băieții aceia cu fe
țele arse de soare și fetițele cu 
privirile pline de voioșie s-au 
așezat în bănci, devenind dintr-o 
dată serioși. Erau din nou clasa 
a VI-a B, clasa despre care se 
vorbește la 
nierești că 
vățătură și

toate adunările pio- 
este fruntașă la in
disciplină.

urmă notă slabă din catalogul 
trimestrului III. Și Grigore a 
răspuns bine, iar Elisabetei îi 
străluceau ochii de bucurie. 
Aceeași bucurie strălucea și în 
privirele Ioanei Constantinescu, 
președinta grupei pionierești. Și 
în clipitul grăbit al ochilor Ele
nei Petria, și în zîmbetul Anei

zultate fot mai bune în întrecere 
și, firesc, alături de ceilalți mun
citori, și ei se străduiesc să ob
țină aceleași rezultate. Dar pen
tru a înțelege mai bine cauzele 
adînci ale frămîntării lor să a- 
runcăm o privire asupra secției 
de pulverizatoare în care lu
crează ei. Zilnic, colegii lor, ro- 
dorii, trăiesc aici emoțiile între
cerii. Nu există lucrător al secției

realizează produse de o calitate 
superioară. In cursul lunilor vii
toare, urmează să se mai mon
teze încă 9 mașini de acest fel. 
In întrecere au apărut inovatori 
talentați. Inginerul Tiu Gheorghe 
a construit, cu ajutorul unui vi
brator electric, un aparat prin 
care a transformat rodarea ma
nuală într-una mecanică, maistrul 
Vasile Florea a propus schimbarea

Tineri de la Uzinele metalurgice — Sinaia
în întrecerea socialistă

care să nu-și aducă aminte de 
angajamentele luate, încă la în
ceputul primului trimestru al anu
lui, privind îmbunătățirea calității 
produselor, prin reducerea recla- 
mațiilor, reducerea rebuturilor cu 
25 la sută față de coeficientul 
admis, îmbunătățirea ritmicității 
producției, realizarea de economii 
peste plan etc

Colectivul secției se află astăzi 
antrenat în lupta pentru realiza
ta și depășirea angajamentelor. 
Elanul muncitorilor și hotărîrea lor 
de a da produse de cît mai bună 
calitate au fost sprijinite prin zeci 
de măsuri tehnico-organizatorice. 
S-a trecut la o mai bună organi
zare a locului de muncă prin rea- 
lizarea mișcării pieselor de la 
o operație la alta, pe suporți spe- 
c al amenajați, asigurîndu-se tot
odată piesele și sculele necesare 
pentru executarea și depășirea 
normelor fără dificultăți. Pentru 
organizarea unui tratament optim 
s-a pus în funcțiune, începînd din 
februarie, o instalație complet 
automatizată de tratament termic 
și tot pe linia luptei pentru auto
matizare, secția a fost înzestrată 
cu o mașină modernă de rodat, 
care are un randament sporit și

procesului tehnologic la rodare — 
element, iar maistrul Stmpliceanu 
Aurel, experimentează noul său 
dispozitiv pentru realizarea unui 
control mai riguros și ‘mai sigur 
al produselor, pentru evitarea tri
miterii spre S.M.T.-uri a unor 
piese de schimb rebufate. Urmînd 
exemplul comuniștilor din secție, 
s-au ridicat și din rîndul tinerilor 
zeci de inovatori și raționaliza- 
tori. Unul dintre ei este Fieraru 
Stanciu, care a propus bacheliti- 
zarea pietrelor de polizor pen
tru a rezista mai mult la opera
țiile de rodare aducînd astfel im
portante economii.

Fiecare este preocupat să ri
dice productivitatea și calitatea 
muncii sale. Acest lucru este do
vedit și de evoluția rezultatelor 
obținute de muncitorii acestei 
secții în anii trecuți. Majoritatea 
lor își aduc și acum aminte cu 
un zîmbet abia reținut de norma 
anului 1953, cînd din mîinile lor 
abia reușeau să iasă 500 pulveri- 
zatoare lunar. Atunci se executa 
într-o lună cît se execută azi în- 
tr-un sfert de zi. Simbolică sin
teză I

lată de ce supărarea celor doi 
tineri, care dăduseră lucru de

slabă calitate în ziua aceea, era 
firească. Ei lucrează bine de obi
cei, cu răspundere, dar iată câ se 
întîmpla să aducă colectivului, 
uneori, și asemenea „vești" ne
plăcute. Cauza o știau amîndoi : 
se întîmpla să le mai scape cite 
o piesă insuficient verificată.

— Marine, întrerupse în cele 
din urma tăcerea Ezaru Ștefan, 
ce-ar fi ca de acum înainte să 
crăm împreună ? II rugăm 
maistru să ne mute alături și 
parcursul lucrului — tocmai 
indcă sîntem în întrecere •— 
vom verifica și ne vom consulta 
reciproc asupra pieselor. De a- 
cord ?

— De acord, făcu Ion Marin 
luminîndu-se dintr-o dată ca și 
cum ar fi 
că acest 
însușească 
furi de un 
pasionat.

Zis și făcut. A doua zi, lucrînd 
împreună, cei doi băieți au de
pășit norma cu 20 la sută, iar 
peste cîteva zile chiar cu 35 la 
sută. Succesul lor a făcut încon
jurul secției. Exemplul lor a în
ceput să fie urmat și de ceilalți 
tovarăși de muncă.

Și astfel, în succesele obținute 
în întrecerea socialistă de secția 
pulverizatoare a Uzinei metalur
gice Sinaia, se oglindește și munca 
lui Ezaru Ștefan, Marin Ion, Gh. 
Voica, Fieraru Stanciu, Velișcu 
Cornelia și a altor fruntași ai sec
ției. Utemiștii, animați de con
știința datoriei lor și de bucuria 
că muncesc pentru ei, pentru ri
dicarea industriei noastre socia
liste, la nivelul tehnicii mondiale, 
sînt continuu preocupați de îm
bunătățirea muncii, de propria lor 
perfecționare la locul de muncă.

lu- 
Pe 
Pe 
fi
ne

găsit soluția, conștient 
lucru îl va ajuta să-și 
temeinic meseria ală- 
tovarăș cu experiență,

ADRIAN DOHOTARU

Beneficii peste plan
Obținerea de cit mai multe 

beneficii peste plan — obiec
tiv de seamă al întrecerii so
cialiste — a mobilizat masa 
largă a cooperatorilor din 
toate unitățile cooperativelor 
de producție din țară să pună 
in valoare noi rezerve interne 
care să ducă la creșterea be
neficiilor și a rentabilității. 
Astfel, unitățile coperative-

lor din orașul și regiu
nea București au realizat pes
te plan beneficii în valoare de 
1.180.000 de ’ ’ ~ '
asemănătoare 
cooperativele 
Maramureș și 
realizat beneficii peste plan in 
valoare de 296.000 de lei și 
respectiv 251.000 de lei.

T. M.

lei. Rezultate 
au obținut și 
din regiunile 
Galați care au

Bucuriile sînt în satul socialist 
la fiecare pas. Și faptul că fon
dul de bază al G.A.C. „16 Fe
bruarie" se ridică la peste 
3.500.000 de lei și acela că ante
nele aparatelor de radio și te
leviziune împodobesc acoperișu
rile caselor noi, că în sala de 
spectacole a căminului cultural

nimic pentru a bucura societa
tea noastră, care ne asigură 
totul pentru a învăța bine.

Elevii clasei a Vl-a B”
Cei care au scris scrisoarea 

sînt niște copii obișnuiți. Deși 
vorbesc cu aîta gravitate despre 
idealul lor de „a bucura so
cietatea noastră'*, i-am întîlnit 
jucîndu-se în curtea școlii, așa 
cum se joacă toți copiii. Se fu
găreau, cîntau, jucau șotron sau 
fotbal. După ce a sunat clopo-

copiii aceștia ? HaiCine sînt 
să facem cunoștință cu Elisabcta 
Iancu. Am văzut-o într-o oră de 
clasă cu obrajii înroșiți de emo
ție. De ce era ea emoționată ? 
Doar cel care răspundea la lec
ție nu era ea, ci un băiat din 
fundul clasei, Grigore Constan
tin, 
jat într-o 
să-l ajute 
învățătură, 
dacă azi Grigore va 
corect, își va îndrepta cea din

Ian cu Elisabeta s-a anga- 
adunare pionierească 
pe colegul ei la 
Iar azi, ei bine, 

răspunde

Ionifă. Da, nu era un lucru oa
recare. Din clipa aceea, clasa a 
Vl-a B nu mai avea nici un co
rijent. Și toți copiii au trăit in
tens și sincer această izbîndă, 
această bucurie.

Dar acestea nu sînt singurele 
lor bucurii: „Gospodăria noastră 
colectivă a fost decorată cu Or
dinul Muncii clasa I, iar to
varășul președinte Ion Stanciu 
a primit titlul de Erou al Mun
cii Socialiste.

se prezintă concerte simfonice în 
care se interpretează lucrări de 
Ciprian Porumbescu, George 
Enescu, Șostakovici.

Iată, așa dar, ce stă scris prin
tre rîndurile caligrafiate cu gri
jă de elevii clasei a Vl-a B a 
Școlii de 8 ani din comuna Baba 
Ana. Iată deci cit de multe lu
cruri poate să spună chiar și o 
scrisoare scurtă.

Cum s-a născut ea ? Mai întîi

copiii au citit în clasă informa
ția cu privire la fapta frumoasă 
a unui tînăr medic. Și s-au sim
țit deîndată datori să facă ceva. 
Să-i mulțumească medicului, so
cietății care l-a educat, să-și ia 
în același timp angajamente pen
tru viitor. Iancu Elisabeta a 
avut inițiativa. I s-a alăturat 
Constantinescu Ioana, Petria 
Elena, Ioniță Ana, clasa întrea
gă. Și au scris. O seînteie din 
multele seîntei ale bucuriilor pe 
care le trăiesc.

Așa se naște o scrisoare către 
redacție. Din bucuriile, din iz- 
bînzile, din gîndurile frumoase, 
din dragostea de a ajuta prin 
tot ceea ce faci, uriașa muncă 
colectivă pentru înflorirea pa
triei socialiste.

Pentru că în fiecare din noi 
trăiește vie, ca o torță, dorința 
de a „bucura societatea", așa 
cum simplu și frumos au spus-o 
elevii clasei a Vl-a B din Școala 
de 8 ani a comunei Baba Ana.

ATANASIE TOMA

160 de familii din orașul Su
ceava s-au mutat anul acesta în 
noile blocuri construite în cartie
rul Mihai Viteazul-Est. 
șitul anului, în acest 
termina construcția a 
tamente. Noi blocuri 
prevăzute cu magazine la parter, 
se înalță și în noul centru al Su
cevei. în prezent se fac pregătiri 
pentru deschiderea unui nou șan
tier în cartierul Ana Ipătescu, unde 
se vor construi 1205 apartamente.

Blocuri noi se ridică și la Bo
toșani, Vatra Dornei, Cîmpulung 
Moldovenesc ca și în alte orașe 
și centre muncitorești din regiu
nea Suceava, unde pînă la sfîrși- 
tul anului se vor muta în locuințe 
noi aproape 1400 familii.

La 27 mai intră în vigoare 
noul orar de circulație a tre
nurilor.

Prin noul orar se aduc îm
bunătățiri în ceea ce privește 
servirea călătorilor și utiliza
rea mijloacelor de transport. 
La multe trenuri de călători 
de lung parcurs viteza de 
circulație sporește, legăturile 
sînt mai bune.

Din București spre Cluj, Ti
mișoara, Curtici, Suceava și 
Galați, trenuri accelerate și 
rapide vor asigură legături în 
tot timpul zilei și nopții.

O mare atenție s-a acordat 
legăturilor directe cu stațiuni
le balneo-climatice. In acest 
scop s-a format un parc de 
vagoane de clasă care vor fi 
folosite după necesități.

Încheierea 
primei Consfătuiri 

pe țară 
privind cercetările 

geo-botanice
Vineri s-au încheiat lucră

rile primei consfătuiri pe tară 
privind cercetările geo-botani
ce în staționar, organizată de 
Institutul de biologie al Aca
demiei R. P. Romine.

La consfătuire au participat 
numeroși oameni de știință 
din București și din alte cen
tre universitare ale tării.

Lucrările consfătuirii au 
avut loc la București, în zilele 
de 21 și 22 mai, și s-au încheiat 
printr-o demonstrație pe tere
nurile experiementale de la 
Babadag, în zilele de 23—25 
mau

(Agerpres)
-•------

TELEGRAME
Tovarășului JANOȘ KADAR 

prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, președintele Guvernului 

Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar
Dragă tovarășe Janoș Kâdăr,

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dv. de naștere, 
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn și Consi
liul de Miniștri al Republicii Populare Romîne vă trimit dv., 
fiu credincios al poporului ungar, eminent conducător de partid 
și de stat, militant de seamă al mișcării comuniste internațio
nale, un salut frățesc și cele mai cordiale felicitări.

Sub conducerea marxist-leninistă a Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, a Comitetului său Central, în frunte cu dv., 
poporul frate ungar luptă cu succes pentru desăvîrșirea con
struirii bazei socialismului în patria sa, aducînd o contribuție 
de seamă la întărirea marii comunități a țărilor socialiste, a 
forțelor păcii în lume.

Vă urăm din inimă, dragă tovarășe Kâdăr, multă sănă
tate, viață îndelungată și activitate rodnică spre binele și feri
cirea poporului ungar, pentru adîncirea prieteniei și colaborării 
rodnice dintre popoarele noastre, pentru măreața cauză a socia
lismului și păcii.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMIN

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL R. P. ROMINE

COMITETULUI EXECUTIV 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN IRLANDA DE NORD
Belfast

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn tri
mite un călduros și frățesc salut delegaților la Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist din Irlanda de Nord și urează 
întregului partid succes în lupta pentru democrație, pace, so
cialism, pentru un viitor luminos al poporului irlandez.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN



POEZII DE LA CITITORI

Â
CONSTANTIN MUNTEANU

Așa cere viața

făuritor Je tinerețe
Cu iața către răsăritul lumii 
Sărut obrazu-ntinerit al humii 
Cinstit de Om și mîngîiat de Soare. 
Sărut albastrul cer și munții suri. 
Și rîurile veșnic curgătoare 
Și mîiniie cu aspre bătături
Ce dau preț nou vieții și splendoare !

Sărut această nouă primăvară. 
Tezaur scump de flori și giuvaiere 
Cu mii de herghelii de cai putere 
In hale îmblînziți și pe ogoare , 
Luceferi semănînd, în largul zării, 
Făcînd să scînteieze fruntea țării.

Cu toată floarea vieții de pe ramuri 
Înflăcărate, mii de roșii flamuri. 
Cu tot cuprinsul de lumini și stele 
Ce ard oriunde inima le-a dus, 
Pe tine far al gîndurilor mele 
Ce-ntinerești, prin om, întreaga fire, 
Și-i dai tărie nouă, strălucire, 
Șl-1 chemi să năzuiască tot mai sus, 
Partid, făuritor de tinerețe 
Pe tine te cinstesc cel mai presus !

Preludiul unei hore înfr-p duminică la Totoești, raionul Hîrlău. Fofo ! AGERPREj

/
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Intr-unui e vorba 
Dobrogea. E o 

asemănătoare în 
cu istoria satului

de un 
istorie 
multe
Răcă-

cele

loc

I« satul Bai ca. din raionul 
Haedz*, cxxstÂ o frumoasă tra- 
exne ewtairsU. Sub îndruma
re* de partid. ti

sa prezeaxc

„ i obținut 
,Prieten al cărții’' ?

CULTURALA

-a «au

interesante

ION MEDOLA

Tineri de la Uzinele „Progrese."—gri .a o: : eci

{«brieuor
«ia «* este

r ea Ce-

țe, «rrrîf,

ce c«4turi

Prestigiu binemeritat

produse de cea
Tină- 
mem- 
sesi-

bună calitate. 
Ion Constantin, 

,a 
zat că între activitatea de pro
ducție din uzină și activitatea 
cenaclului muncitoresc există 
o strînsă legătură. într-una 
din ședințele cenaclului el a 
citit povestirea „Un fapt de 
conștiință" unde era vorba 
despre un tovarăș de-al lui din 
secția de turnătorie care a 
parcurs drumul de la tinărul 
care dădea în munca sa și re
buturi, pînă la muncitorul stă- 
pin pe meserie, ale cărui pro-

aici, din Răcăciuni, pilda hărniciei 
însoțită cu buna organizare, le 
sporesc încrederea în perspective
le înfloritoare ale propriei lor 
gospodării colective.

Sala aplaudă în timp ce în cu
lisele scenei cei peste 50 de co
riști, soliști* 1 * * vocali și instrumentiști 
primesc ultimele indicații de la 
instructorii artistici, de la direc

■ aminul cultural din 
Răcăciuni, raionul 
Bacău are o saiă 

-încăpătoare. Dar azi 
e duminică și numă
rul celor venîfi să 

, ........ vadă ce a pregătit 
căminul pentru ei, ce va fi azi 
în program e atît de mare încît 
sala abia îi cuprinde. Și iată că 
serbarea a început cu cuvînful 
bibliotecarei.

Tînăra bibliotecară Simona Vida 
are în fafă materialul pregătit 
pentru manifestarea de azi. îm
preună cu un colectiv de cadre 
didactice a ales cîteva reportaje 
care înfățișează viafa de azi a ță
rănimii. ’ ■ *
sat din 
simplă, 
privințe 
diuni, unde gospodăria colectivă 
a schimbat fața satului, viafa oa- 
rpenilor. Următorul reportaj vor
bește despre un sat din regiunea 
lași. Atenția crește atunci cînd 
vine vorba despre Țibucani, co
mună din regiunea Bacău. Cele 
citite despre vestita gospodărie 
colectiva de acolo dau • celor de

L lanul cenaclului
I literar „Alexandru

Sahia- de la Uzi
nele „Semănătoa-

i rea" prevede ac
țiuni culturale va
riate și intere

sante. In scopul ridicării 
nivelului politic și ideologic al 
tinerilor membri ai cenaclu
lui, al lărgirii orizontului lor 
cultural și artistic, comite: ui 
U.T.M. pe uzină a organiza*, 
întâlniri cu activiști de partid, 
simpozioane pe tema: „Chipul 
eroului comunist în literatura 
contemporană**, „Eroul pozitiv 
al epocii noastre". „Lenin în 
artă și literatură" etc„ acțiuni 
la care participă, de obicei, nu 
numai membrii cenaclului ci 
și tineri cititori ai biblioteci'., 
participanți la concursul „Iu
biți cartea**. Apoi, întâlnirile 
cu scriitorii sau discuțiile or
ganizate pe marginea articole
lor și studiilor de critică și 
teorie literară care apar în 
presa de specialitate, legătura 
permanentă cu cenaclul lite
rar „George Coșbuc" de la Fa
cultatea de filologie.

Am cunoscut un fapt deose
bit de semnificativ. In ziarul 
de uzină „Semănătoarea** exis
tă o rubrică unde apar arti
cole, schițe, povestiri despre 
lupta muncitorilor din uzi
nă pentru 
mai 
rul 
bru al cenaclului,

ÎNSEMNĂRI DESPRE CĂMINUL CULTURAL 
DIN RĂCĂCIUNI

toarea căminului, Margareta Fain. 
Șezătoarea duminicală cuprinde, ca 
de obicei, și un program artistic. 
Cortina se ridică și peste o clipă 
vocile coriștilor răsună puternic 
în întreaga sală. Soliștii nu sînt 
lăsafr să părăsească scena pînă nu 
mai cînfă ceva. Tinerii -Ileana 
Ichim, Emil Tiron, Ion 
Alexandru Lilă sînt 
spectatorii s-au obișnuit 
des pe scenă.

Șezătorile duminicale

Văscuță, 
cunoscufi, 
să-i vadă

Din activitatea 
cenaclului literar 
„AL Sahia" de la 

Uzinele 
„Semănătoarea**

cenaclului publică odexe* por
trete ale fruntașilor ia pro
ducție, foiletoane a căror efi
ciență este urmărită apoi de 
postul utemist de control. Tot 
așa, emisiunile la stație de 
radioamplificare sini pregă
tite de cele mai multe ori de 
un colectiv format din mem
brii cenaclului, aceiași care au 
realizat și textul brigăzii artis
tice de agitație a uzinei (Ion 
Horcea, Elena Vichta, George 
Marinescu, Ion Constantin).

Sub îndrumarea comitetului 
U.T.M., tineri muncitori, mem
bri ai cenaclului, și-au orien
tat activitatea asupra proble
melor „la zi** (după expresia 
lui Ion Nicolau — secretar al 
cenaclului literar), care preo
cupă pe tinerii muncitori. Ast
fel, organizarea unor seri li- 

feptafe cu interes de colectiviștii 
din Răcăciuni. în cursul săptămînii 
e multă treabă de făcut pe tar
lalele gospodăriei, atunci au mai 
puțin timp să poată participa la 
manifestările cultural-educative 
cu programe mai complexe. Pen
tru acestea cea mai potrivită zi e 
duminica. Programul de duminică 
al căminului cultural poate fi deci 

socotit evenimentul cultural-edu- 
cativ cel mai important din săpfă- 
mînă. Și tocmai de aceea el tre
buie pregătit cu atenție și inspirat 
din problemele „la zi" cele mai 
importante alp satului. Care sînt 
aceste probleme în momentul de 
față ?

La Răcăciuni muncile de între
ținere a culturilor sînt în toi. Cu 
o zi înainte de duminica la care 
ne referim se terminase prașiia 
I la floarea-soarelui și la sfecla 

ăr. Sapa rotativă „intrase"
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r*r or0c«ăcec2e rsccessr 
tecșfile «mei csehete pe ti 
►Ce enm prefexsl", i» » 
.horn se ntocmețte ți pâeesî 
de «cTx» eoatne aZ bibhoce- 
oi cinbssln «zxaei n te—ele- 
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»» c drre-.:: cl
• >p«*e rtăc- d. dstor.’A ee. 
sacidn literar. JtaU place li- 
wvr« yi de aceea merp la 
tadinfele maeiala: ia care se 
ducxîd lacrtnle oripiade ale 
tooartților mei de maacd fi «e 
iexbc: problr-ie de teorie li
terari care etaj la fel de nece
sare ji aoad eintonlor, ca ed 
putem înțelege ți aprecia juet 
o operă de artă".

Prin toate ocette ccțjuni, 
cenaclul literar — formă deo
sebită a activității mltural- 
artittiee — a pătruns in riațo 
uzinei ca un lucru obițnuit, 
fapt pentru care a ți crescut 
prestigiul ți popularitatea lui 
in rindul tinerilor muncitori.

A. L ZĂINESCU 

în cele peste 600 de ha semă
nate de colectiviști anul acesta 
cu porumb. Se știe ce însemnă
tate au lucrările de întreținere a 
culturilor în obținerea recoltelor 
mari. La șezătoare însă s-a sim
țit lipsa cuiva, absența unui om 
îndrăgit și respectai de coîect.- 
vîșfi. S-a simțit absența ingine
rului agronom. Colectiviștii eu

.je mart pase pe 
strada principală 
a orașului Sebeș, 
anunțau într-o 
simbăU că tinerii 
din localitate îșl
vor petrece o fru- 

—•--=-sâ zi de odihnă. Intr-ade
văr. pentru duminica aceea, 
comitetul orășenesc U.T.M. a 
organizat o seamă de manifes
tări inxeresante, care au atras 
pe toți tinerii orașului.

încă din primele ore ale di- 
mineții, stadionul și sălile de 
spor: au cunoscut o vie ani
mație. Meci de fotbal pe te- 
renul din Arini; în sala șco
lii nr. 12, meci de volei; în 
sala de popice a sfatului popu
lar raional iureșul bilei stâr
nea exclamații din partea 
multor suporteri; pe poligo
nul U.C.F-S. mulți tineri își 
arătau precizia la tir, iar în 
sala de gimnastică a școlii me
dii numeroși tineri și-au do
vedit la aparate, grația și 
priceperea. Amatorii de sport 
au fost, cum vedeți, pe deplin 
satisfăcuți.

, °'C<esJ kilogramelor 
bere frumos de problemele ac- 
‘uaie dar pe date generale. E un 
p^og-am, cum s-ar zice de „con
curs Conține totuși părți care 
oc- fi adaptate cu ușurință la 
problemele fiecărei săptămîni.

Tinerii pot contribui mult la 
c--ră:ă: rea programelor de du- 

— - zi ale căminului cultural din 
iăcâc uni. In acest sens, comitetul 
orgs- za4-ei U.TAA pe G.A.C. (se- 
c-e**r h colac Na) trebuie să dea 
—-M — j‘ă atenție participării fi
ner z- ca organizatori la act ivit a- 
t? c.^-za’ă. Muncile la cîmp se 
■etr: Activitatea cufturaLedu- 

oere* trebuie să vină în sprijinul 
prOOMCr«•;al colectiviștilor, pentru 
a- aj^a să-și formeze și să-și 
oezvo ~e o conștiință nouă, socia- 
.xâ Ce s-a făcut în săptâmina 
care > r-ecut ? Care echipă, care 
orcaeă de cimp a prășit mai 
»r*T Fe one o să laude, pe cine 
c să cr * ce brigada artistică de 

n fxog-afrj „fulger" de 
* 3—15 — rute ? Ce sfaturi are de 
cr- sș-crc»—. pentru săptămâna i 
«ca ’ Ce ca-e nouă a apărut în I 
kMflăec* T Mă tfaer je-
i-eeăr. a care —eo- -e să oea I 
tscM-s ac-.-a^ee c-Araiă de la

Către prinz- sala casei de 
cultură a găzduit o întâlnire a 
tineretului din oraș cu Eroul 
muncii socialiste Ștefan Trip- 
șa. Vestitul oțelar a vorbit 
despre viața și munca sa, 
despre luminoasele perspecti
ve pe care partidul le-a des
chis tineretului din țara noa
stră.

Seara, la clubul Fabricii de 
tricotaje „Sebeșul" a avut loc 
„Serbarea tinerelor fete" (de 
la care, bineînțeles, n-au lipsit 
nici băieții). Recitările, con
cursurile de dans, cîntecele 
executate de orchestră în cin
stea fruntașilor în producție 
— au dat un farmec deosebit 
acelei seri.

Acestea s-au petrecut la

Tot mai multi tineri 
cu biblioteci 

personale
Cartea politică, tehnică și li

terară are tot mai mulți prie
teni la Depoul de automotoare 
C.F.R.-Arad. într-o perioadă 
relativ scurtă 55 mecanici, 
montori și electricieni și-au 
cumpărat cărți în valoare de 
12.000 lei făcîndu-și biblioteci 
personale, iar cei ce aveau, îm- 
bogățindu-le cu noi volume. Un 
mare merit în această acțiune 
le revine și lucrătorilor din 
librăria „Cartea Rusă” care 
s-au deplasat de nenumărate 
ori la locurile de muncă cu 
standuri volante de cărți.

LUCA ION
montor

FRUNTAȘI IN MUNCA,

Pe fispf eeteps de teatru i 
crwt ia repertoriu 
piese, există ți o 
artistică de agitație 

aceste zile, pregătește 
program. Tinerii Ioan 
Remuț Pop, Malica

<

bripadă 
core. în 
tin nou 
Noja,
Druhora. Elena Mâsălar și alții 
rint fruntași atit în gospodăria 
colectivă cit și in activitatea 
culturală.

EMIL BARNA
învățător

ÎN PRAGUL VERII
începutul lunii aprilie, pe 
cînd capricioasa primăvară 
mal limita posibilitățile de a 
organiza diverse activități 
doar între cei patru pereți ai 
clubului. Acum însă sîntem 
în prag de vară. Plaiurile în
verzite, mireasma îmbătătoare 
a teilor, razele soarelui — în

Din planul Comitetului orășenesc 
U. T. M. - Sebeș pentru organizarea 

de activități culturale în aer liber

treaga natură a lansat o che
mare la drumeție.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
a organizat multe excursii 
pentru cunoașterea frumuseți
lor patriei. Astfel, zeci de ti
neri din Sebeș au plecat cu 
autocarele sau cu trenul pen
tru a vizita Valea Jiului, Si
biul și Bucureștiul. în planul 
comitetului orășenesc U.T.M.

„NE STRĂDUIM 
SENINĂ NEPĂSARE

•••

îmi spune el,
12 de ti- 
t începu-

300 de

II tau de vorbă cu to-
varașul Vasile Po-

I Pescu> secretarul 
' ! comitetului U.T.M.
HS ■ de la Fabrica de 

confecții „Tudor 
Vladimir eseu’ din 

Tg. Jiu, despre concursul „Iubiți 
cartea”. Tovarășul Popescu este 
și președintele comisiei concur
sului.

îmi arată într-un dosar, prin
se în clame, două tabele.

— Astea sînt, 
bucuros că le-a găsit. 31 
neri. Toți înscriși de la 
tul anului.

In fabrică sînt 1 peste 
tineri.

"'Cîți dintre ei au 
insigna de „T—— 
--- fi întreb.

Că un răspuns care cere CÎt 
de cit niște calcule, tovarășul 
Popescu nu-l. dă imediat. Mtli 
scotoci prin dosare, chemă la 
sediu și pe bibliotecară și, îm
preună. descoperiră rezultatul: 
în fabrică nu există nici un pur
tător al acestei insigne.

— Doar vreo patra tineri au 
isHpu — ținu să precizeze bi- 
bliotecuru — dar nici ei n-aa 
obfipat-o la noi, ci, in armată.

— La noi, abia acum ne stră
duiam să_ organizăm o discuți# f 
finală, adăugă fi secretarul, așe- 
zînd cu grijă dosarul cu 
două tabele, în sertar.

II întreb cînd va avea 
această discuție și cîți tineri se 
pregătesc să participe la ea. Se
cretarul ridică pur și simplu din 
umeri.

Și este atita calm și atîta se
nină nepăsare în felul în care 
privește concursul. încît cuvin
tele „ne străduim" păreau să te 

mai sînt prevăzute și alte 
excursii: la Brașov și Poiana 
Narciselor, la Hunedoara și în 
alte localități. Fără îndoială că 
asemenea excursii care prile
juiesc plăcute întîlniri cu ti
nerii din alte orașe, vizitarea 
unor fabrici și muzee au un 
important rol educativ și con
tribuie la petrecerea în mod 

plăcut ?i util a timpului li
ber. Ele nu pot cuprinde însă 
un număr prea mare de ti
neri. Ce fac ceilalți tineri din 
oraș în zilele de duminică ?

Există aici, la Sebeș, o tra
diție : în zilele de repaos ti
nerii și tinerele pornesc pe 
biciclete spre pitoreștile îm
prejurimi ale orașului. Ei po
posesc la Arini, loc aflat la

u

întâi de

și a cerut să fie în- 
ea. A împrumutat cîte- 
le-a citit și încă de 
simțit nevoia unei dis- 

marginea lor. Și-a spus

că

îmbie mai degrabă la somn decît 
la o treabă ca aceea despre care 
discutam și care, ca orice ac
țiune serioasă, cere mai 
toate... muncă.

In secția lenjerie o 
pe tînăra croitoreasă 
iluidu. Ea e nouă în 
n-a împlinit încă un an. 
aici ca absolventă a școlii 
meserii din Peștișani. Cînd a 
aflat de concurs s-a dus la bi
bliotecă 
scrisă și 
va cărți, 
atunci a 
cu ții pe . .
dorința într-o adunare U.T.M.

— O să organizăm, i s-a 
promis.

Cînd ? au întrebat și Cei
lalți tineri.

— Chiar în săptămîna asta. 
Au trecut însă de atunci nu 

o săptămînă, ci luni întregi, dar 
discuția n-a mai avut loc.

Tovarășul Popescu se scuză:
— N-am găsit timp... Vedeți, 

am atîtea sarcini...
— Bine dar ceilalți membri 

ai comisiei ?
Aici, tovarășul Popescu are 

dreptate. Ceilalți membri ai comi
siei concursului din această fa
brică aproape că au uitat 
fac . parte dintr-o asemenea co
misie. Dc la începutul anului și 
pînă acum ei nu s-au întrunit 
nici măcar o singură data să a- 
nalizeze situația concursului i 
cum și cît se citește, în ce mă
sură au tinerii nevoie de ajutor, 
ce acțiuni ar trebui organizate 
pentru ca tinerii să înțeleagă 
mai profund ideile și mesajul 
cărților citite etc. etc.

Intr-atit de mult s-a cuibărit 
formalismul în munca acestei 
comisii încît tinerii sînt de-a 
dreptul indignați :

— Eu, spunea tînărul Ion Cor- 
lan, mărturisesc sincer, că m-am 
săturat de cînd se tot amină 
discuțiile finale... In cele din 
urmă m-am hotărît să mă în
scriu la Biblioteca centrală din 
oraș.

Tinerii sînt dornici să parti
cipe la concurs, să discute în 
mod organizat cu tovarășii lor 
despre eroii cărților citite, să-și 
lărgească, și cu ajutorul concur
sului, orizontul de cunoștințe... 
Comisia concursului răspunde 
însă cu răceală la această do
rință a lor. Și sa ne mai mirăm 
că într-o fabrică cu peste 300 
de tineri nici unul nu a deve
nit încă purtător al insignei 
„Prieten al cărții" ?

Credem că pentru o asemenea 
stare de lucruri, răspunsul va 
trebui dat și de Comitetul oră
șenesc U.T.M. Tg. Jiu care, da
torită lipsei de îndrumare și 
control a modului în care se 
desfășoară concursul „Iubiți car» 
tea” la această fabrică a contrii 
buit în mare măsură la existența 
dificiențelor semnalate.

V. BÂRAN

întîliiiin 
Aneta 

fabrică, 
A venit 

de

V •

marginea apei Sebeșului, la 
Pădurea Mare sau la Rîpa 
Roșie. Foarte plăcut, nimic de 
zis. Insă aceste plimbări oca
zionale puteâu să sugereze 
comitetului orășenesc U.T.M.

manifestări 
în aer li- 

știut să or-

inițierea unor 
cultural-educative 
ber. Așa cum a 
ganizeze acțiuni interesante 
în timpul iernii, comitetul 
orășenesc U.T.M. avea dato
ria să fructifice acum posibi
litățile pe care le oferă vara, 
încîntătoarea vale a Sebeșului. 
Din păcate, în planul pe pe
rioada de vară, comitetul oră
șenesc U.T.M. n-a înscris nici 
o manifestare de masă care 
să aibă loc în aer liber. Și 
cîte nu se pot face ! Excursii 
cicloturistice, concursuri de 
orientare turistică, spectacole 
de estradă improvizate, com
petiții sportive etc., etc. Un 
singur lucru ar mai fi nece
sar : o atentă preocupare în 
această direcție din partea 
comitetului orășenesc U.T.M.

ANDREI CROITORU



frlAȚA DE ORGANIZAȚIE

FORȚA GRUPEI
UTEMISTE

De curînd, într-o ședință 
lărgită a comitetului U.T.M. 
de la Fabrica de mobilă „23 
August" din Tg. Mureș, la 
care au participat secretarii și 
responsabilii cu producția și 
calificarea în comitetele orga
nizațiilor de bază U.T.M., s-a 

\ analizat felul cum sînt antre
nați tinerii în întrecerea so
cialistă organizată de sindicat. 
Cu acest prilej a reieșit că cei 
peste 600 de tineri muncitori, 
maiștri, ingineri și tehnicieni, 
participînd activ la întrecerea 
socialistă, aduc o contribuție 
prețioasă, alături de muncitorii 
vîrstnici, la îndeplinirea pla
nului de producție a între
prinderii. Din rîndul tinerilor 
muncitori s-au ridicat peste 190 
fruntași în producție.

Sub conducerea organizației 
de partid, în primul trimestru, 
colectivul de muncă al între
prinderii și-a îndeplinit planul 
la producția globală în propor
ție de 100,6 la sută realizînd 
627.000 lei beneficii peste plan. 
Economiile la prețul de cost 
realizate peste prevederile pla- 

, nului se ridică la suma de 
413.000 lei.

In ședința comitetului U.T.M. 
^s-a discutat pe larg despre 

munca politică desfășurată 
pentru antrenarea tinerilor în 
întrecerea socialistă.

în legătură cu aceasta, a fost 
subliniat rolul deosebit de im
portant pe care îl au grupele 
U.T.M. în mobilizarea tuturor 
tinerilor în întrecerea socia
listă.

La Fabrica de mobilă „23 
August" există zece organiza
ții de bază U.T.M. în cadrul 
secțiilor. în unele secții mai 
mari s-au constituit grupe 
U.T.M.

La secția montaj există două 
grupe U.T.M. In brigada de 
producție de la montaj toalete 
și noptiere, lucrează alături de 
muncitorii vîrstnici, 14 ute- 
miști. Grupa U.T.M. de aici 
are o experiență bună în mo
bilizarea tinerilor la întrecerea 
socialistă. In cadrul grupei, 
s-a discutat de multe ori des
pre felul în care își îndepli
nesc tinerii sarcinile și anga
jamentele, despre aportul lor 
la îmbunătățirea calității pro
duselor și la realizarea de eco
nomii. Grupa U-T.M. a avut, 
de asemenea, cîteva inițiative 
frumoase. împreună cu grupa 
sindicală a inițiat o acțiune 
pentru economisirea de mate
riale auxiliare ca hîrtie de șle
fuit, cuie fieroase. cleiuri, șu
ruburi etc. Unii tineri nu acor
dau atenție economisirii aces
tor materiale considerînd că

ele sînt de mică valoare. La 
una din ședințele grupei, tova
rășul Iosif Kovacs, organizato
rul grupei U.T.M., a prezentat 
următorul calcul : dacă fiecare 
din cei 14 membri ai grupei 
ar economisi lunar doar un 
sfert de kilogram de cuie, asta 
ar însemna anual o economie 
de 42 kg. El a arătat că la 
șlefuirea pieselor în cadrul lu
crărilor de montaj s-ar putea 
utiliza hîrtia folosită o dată la 
mașinile de șlefuit, ceea ce ar 
reduce consumul specific de 
hîrtie. Prin această acțiune, ti
nerii de la montaj toalete și 
noptiere au economisit în acest 
an 120 coli de hîrtie de șle
fuit și 12 kg cuie de fier.

La secția tapițerie deși, ma
joritatea tinerilor lucrează 
bine, unii dintre ei nu-și înde
plineau norma și dădeau pro
duse de slabă calitate. în șe
dința unei grupe U.T.M. s-a 
discutat de pildă, activitatea 
utemiștilor Toviși, Zoltan Ke- 
lemen Albert și Boris Alexan
dru care, într-un timp își în
deplineau norma doar în pro
porție de 85—90 la sută. Toți 
trei au absolvit de curind 
școala profesională și nu a- 
veau experiență în muncă. In 
același timp ei nu foloseau in
tegral cele 480 de minute. 
Grupa U.T.M. a solicitat spri
jinul maiștrilor și al unor 
muncitori mai vîrstnici pe lin
gă care au fost repartizați ti
nerii respectivi să lucreze. De 
asemenea, i-a criticat pentru 
faptul că irosesc timpul cu di
ferite plimbări și discuții, co
lectivul grupei reușind asttel 
să schimbe atitudinea lor în 
producție, să-i ridice la nive
lul celorlalți muncitori din 
secție.

Așa cum a arătat experiența 
numai o conlucrare perfectă 
cu grupele sindicale în mobi
lizarea fiecărui tînăr la între
cerea socialistă poate da cele 
mai bune rezultate. De aceea, 
grupele U.T.M. în toate împre
jurările, în toate acțiunile au 
sprijinit grupele sindicale, îm
preună cu acestea, sub con
ducerea organizațiilor de par
tid, au mobilizat pe tineri la 
îndeplinirea sarcinilor de plan, 
la lupta pentru calitate.

în ședința comitetului U.T.M., 
de care am amintit, a reieșit 
însă că în unele secții și locuri 
de muncă, din cauză că nu 
s-au organizat încă grupe 
U'.TJrf.. comitetele organizații
lor de bază nu reușesc să se , 
ocupe bine de munca și acti
vitatea fiecărui tînăr în parte.

în unele secții, ca, de pildă, 
la lustruit, hala de mașini, ze-

țuit, unde lucrează mulți ti
neri, nu au fost create pînă în 
prezent grupe U.T.M., iar în 
alte secții s-au constituit doar 
la unele locuri de muncă.

Pornind de la această con
statare, comitetul organizației 
U.T.M. din fabrică a hotărît 
crearea a încă 17 grupe U.T.M. 
îndeosebi la hala de mașini, 
secția lustruit, montaj, pregă
tire și în alte secții. în ace
lași timp, în ședința comite
tului U.T.M., s-au adoptat mă
suri privind îmbunătățirea 
muncii grupelor U.T.M. exis
tente, generalizarea experien
ței lor, pentru ca toate cele 27 
grupe ce vor exista să desfă
șoare o susținută muncă po- 
litico-educativă în rîndul tine
rilor, să-i mobilizeze la înde
plinirea sarcinilor de produc- 
ție.

S-a stabilit că, periodic, se
cretarii organizațiilor de bază 
U.T.M. să informeze organiza
torii de grupă cu sarcinile care 
stau în fața organizației, în șe
dințele comitetelor organizații
lor de bază să se analizeze ac
tivitatea grupelor U.T.M. pri
vind mobilizarea tineretului în 
producție și la activitatea po- 
litico-educativă.

De asemenea, comitetul 
U.T.M. din întreprindere va or. 
ganiza periodic instruirea or
ganizatorilor de grupe în sco
pul generalizării experienței 
celor mai bune grupe.

Este neîndoielnic că mun
cind în felul acesta cu grupele 
U.T.M., organizația U.T.M. de 
la Fabrica de mobilă „23 Au
gust" din Tg. Mureș, va obține 
rezultate și mai bune în mun
ca de educație comunistă a ti
nerilor, de mobilizarea aces
tora la îndeplinirea sarcinilor 
de producție.

Ing. KISS ZOLTAN 
șeful comisiei „Tineret munci
toresc'* de la Comitetul regio
nal U-T.M. Mureș-Autonomă 

Maghiară

Sărbătorirea 
acad. Corneiiu Miklosi

Lucrările plenarei 
C s.

PE NOUA SCHELA
într-una din zile, 

\la secretarul orga
nizației de partid 
de la șantierul de 
construcții nr. 4 
Turda, Bota Vaier, 
a venit maistrul 
constructor Bartha 
Carol.

în mînă ținea un 
dosar cu cîteva hîr- 
tii pline cu schițe 
și calcule. Le-a pus 
pe masă și a spus 
cred că am reușit. 
Am venit să-ți cer 
insă un sfat. Secre
tarul a luat în mină 
hîrtia cu schițele și 
a privit-o cu aten
ție și pe o parte și 
pe alta. Apoi a în
trebat :

— Ai făcut toate 
calculele ?

- Da.
După lungi cău

tări, maistrul Bart
ha Carol și șeful 
echipei de dulgheri 
Kereky Martin, au 
găsit soluția înlo
cuirii schelei din 
material lemnos, cu 
o schelă metalică, 
confecționată din 
fier beton, cu o 
grosime de 18 mm. 
Acum a venit să i- 
fle și părerea se
cretarului de partid, 
doar e și el con
structor.

La două 
după această discu
ție, la blocul cu 30 
de apartamente de 
pe Str. D~. Ion Ru- 
țiu din Turda, ciți- 
va constructori, 
munceau la monta-

rea noii schele me
talice. Printre ei. se 
aflau, și Bartha 
Carol, Kereky Mar
tin și Bota Vaier 
Spre seară schela 
era montată și an 
corată puternic. A 
doua zi dimineața 
pe noua schelă, con
structorii
de zor la tencuirea 
fațadei blocului 
Prin aplicarea aces
tei morali in pro
ducție, se reduce a- 
proape in întregime 
consumul de 
rial lemnos, 
nîndu-se în 
fel însemnate
nomit de materiale.

muncei

zile.
moîe- 
ob?i- 
acest 
•co-

RADU GLIGOR 
mecanic

Un exemplu bun pentru cei din jur
— înlocuirea roților dințate 

Ia războaie este o lucrare im
portantă grea. Trebuie să 
chibzuim bine cum să o scoa
tem la capiu.

Maistrul atelierului mecanic 
de reparații și întreținere al 
Țesători ei „Cczanele- din Or
șova se uitd eu atenție la cei 
din jur. incercind să descifreze 
pe fețele lor ce impresie pro
duseseră cuvintele sale.
-Am eu o idee tovarășe 

maistru - interveni utemistul 
Anton GaZla. Dați-mi răgaz o 
zi și cu siguranță că dispozi
tivul la care mă gindesc ne va 
ajuta să executăm in bune 
condiții lucrarea.

-In după-amiaza aceea, ti- 
nărui mecanic, a stat ceasuri 
întregi in fața tablei minuind 
cu indeminare rigla și compa
sul. încerca să aplice toate în
drumările profesoarei sale de

matematici (este elev în clasa 
a IX-a la liceul seral) cu care 
discutase problema roților din- 
țațe. în jurul lui s-au strîns 
mai multi tovarăși. Un sfat, o 
părere, o vorbă de încurajare, 
l-au ajutat să-și cristalizeze 
ideea, să execute dispozitivul 
la care se gîndise.

A doua zi. colectivul atelie
rului a urmărit o interesantă 
întrecere : în timp ce unul din
tre lucrători a executat o 
roată dintată in două ore. An
ton Galla, cu ajutorul dispo
zitivului creat, a executat 5 
roți în 25 de minute. Evident 
că inovația a fost preluată de 
toti tovarășii din atelierul de 
reparații care au reușit astfel 
să execute lucrarea încredin-

*

In grădina

țață la timp și în condiții op
time.

Cele descrise mai sus nu 
constituie un caz izolat în acti
vitatea tînărului Anton Galla. 
Spiritul sau inventiv este sti
mulat de cunoștințele pe care 
le capătă în școală. După cum 
și la școală obține rezultate 
bune datorită experienței a- 
cumulate în producție. Aces
tea precum și dragostea lui 
față de meserie, față de fabri
ca în care lucrează, dragoste 
pe care și-o manifestă zi de zi, 
fac din 
tat, un 
din jur

el un muncitor înain- 
exemplu pentru cei

FL MAGERIU 
profesor

de legume
a gospodăriei colective

Joi și vineri au continuat lu
crările plenarei Consiliului 
Central al Sindicatelor. La dis
cuțiile care au avut loc în le
gătură cu primele trei puncte 
de pe ordinea de zi au par
ticipat 35 de persoane — pre
ședinți ai consiliilor sindicale 
regionale și locale, ai comite
telor sindicatelor din fabrici, 
uzine și unități agricole de 
stat, cadre de conducere din 
economie, oameni de cultură.

La cel de-al treilea punct al 
ordinei de zi privind activita
tea sindicatelor în rîndul ingi
nerilor și tehnicienilor, prof, 
dr. ing. Ștefan Nădășan a pre
zentat, în numele Consiliului

General A.S.I.T.. propuneri cu 
privire la modificarea formei 
de organizare și a atribuțiilor 
Asociației științifice a ingine
rilor și tehnicienilor.

în încheierea ședinței celei 
de-a treia zi a plenarei Con
siliului Central al Sindicatelor 
au luat cuvîntul tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.R., și Leonte Ră- 
utu, membru supleant al Bi
roului Politic, șeful Direcției 
de propagandă și cultură a 
C.C. al P.M.R.

Lucrările plenarei continuă.
(Agerpres)

Vineri după-amiază, în Capi
tală a avut loc — sub auspiciile 
Academiei R. P. Romine și Mi
nisterului Invăfămînfulu: și Cul
turii — sărbătorirea acad. Cor- 
neîru Miklosi, directorul Centru
lui de cercetări tehnice Timișoara, 
cu prilejul împlinirii virstei de 75 
de ani.

Ședința a fost deschisă de acad. 
Ilie Murgulescu, ministrul Invăță- 
mîntului și Culturii, vicepreședinte 
al Academiei R. P. Romîne. Au 
luat cuvîntul academicieni, cadre 
didactice și reprezentanți ai unor 
ministere. Vorbitorii au subliniat 
activitatea multilaterală a acad. 
C. Miklosi ca om de știință, pro
fesor și inginer, subliniind rezul
tatele științifice și praclice obți
nute de el în domeniul sudurii, 
electrotehnicii și organizării tran
sporturilor în comun. Vorbitorii 
au felicitat călduros pe sărbătorit, 
urîndu-i sănătate și noi succese 
în activitatea za.

Lui nd cuvîntul, acad. C. Miklosi 
a subliniat că rezultatele obținute 
în munca sa au fost posibile da
torită sprijinului permanent, ne
precupețit, acordat de partid și 
guvern activității de cercetare 
științifica în țara noastră.

Informații

Ședința Grupului national romîn 
al Uniunii interparlamentare

Vineri, la amiază, a avut loc 
la Palatul Marii Adunări Na
ționale ședința Grupului națio- 
nai romîn al Uniunii inter- 
parlamentare, în cadrul căreia 
delegația care a participat la

recenta reuniune de la Roma 
a Uniunii interparlamentare a 
prezentat o dare de seamă.

Darea de seamă a fost apro
bată în unanimitate.

(Agerpres)

Vineri, 25 mai, a părăsit defi
nitiv R. P. Romînă Bela Ne- 
mety, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. 
Ungare la București.

★

La 23 mai a.c. a părăsit de
finitiv R. P. Romînă Federico 
del Solar Dorrego, trimis ex
traordinar 
potențiar 
București.

Și 
al

ministru pleni- 
Argentinei la

In excursie, pe Valea Lotrului.
Foto: I. BODEAPrimirea de către 

tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a d-lui Leopold Boissier

Joi dimineața, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, a pri
mit pe dl. Leopold Boissier, 
președintele Comitetului In
ternațional al Crucii Roșii care

se află în țara noastră Intr-o 
vizită la invitația C.C. al Cru
cii Roșii.

A fost de față tovarășul 
Anton Moisescu, președintele 
C.C. al Crucii Roșii.

Ansamblul 
Moiseev 
la Galați

.... ... ----------------

Primirea de către 
tovarățul Ion Gheorghe Maurer 
a delegației de

La 25 mai, președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer, a primit delega
ția de ziariști austrieci, în 
frunte cu dr. Franz Stampreht, 
redactor șef al ziarului ..Wie
ner Zeitung”, care ne vizitea
ză tara. Delegația a fost în
soțită de Franz Irbinger, în
sărcinat cu afaceri ad-interim 
al Austriei la București.

La primire au fost de față 
Gogu Rădulescu. ministrul Co
merțului Exterior, și Vasile

ziariști austrieci
Dumitrescu, adjunct al mini
strului Afacerilor Externe.

In timpul vizitei în țara 
noastră) delegația a fost, de 
asemenea, primită de Comeliu 

Mănescu, ministrul Afacerilor 
Externe.

Vineri seara, Ansamblul- 
de stat de dansuri populare 
al Uniunii Sovietice sub con
ducerea lui Igor Moiseev, ar
tist al poporului al U.R.S.S„ 
a prezentat un spectacol în 
grădina de vară a cinemato
grafului „Mihail Eminescu" 
din Galați.

Spectacolul 
mult succes, 
de spectatori
iestria artiștilor 
delungi aplauze.

s-a bucurat de 
Cei peste 3.000 
au răsplătit mă- 

cu vii și în-

(Agerpres)

Dacă în aceste zile de primă
vară, vei trece prin comuna Lă- 
ce ni, raionul Alexandria, chiar 
la marginea comunei ai să în- 
tîlnești grupuri mari de oameni 
care lucrează neobosit, la ame
najarea șanțurilor de irigație, la 
executarea unor lucrări de între
ținere a roșiilor, castraveților 
etc. Aici e grădina de legume 
și zarzavaturi a gospodăriei a- 
gricole colective din comuna Lă* 
ceni.

Grădina a adus anul trecut 
venituri însemnate gospodăriei 
colective. Toată vara, colecti
viștii, au transportat în orașele 
dia apropiere mari cantități de 
legume și zarzavaturi.

Pînă acum în grădina de le-

P E S
• Tinerii muncitori de laU- 

zina de utilaj greu Brăila au 
colectat 150.000 de kg fier 
vechi pentru oțelăria uzinei și 
au realizat 19.000 de lei eco
nomii, curățind atelierele, 
dind pomi, plantînd flori 
curtea uzinei (Ion Smeu 
tehnician).

• De curînd, în satele 
cobeni și Rediu, din raionul 
Săveni s-au înființat cinema
tografe sătești. Cu acestea, nu
mărul cinematografelor sătești 
din raion a crescut la 25. 
(Constantin Grădinara — co
respondent voluntar).

• La căminul cultural din 
satul Saes — raionul Sîghi-

să-
în

Ia-

și fînetele
Jeioildna s .8.8

gume s-au însămînțat 10 hectare 
cu cartofi, 2 hectare cu castra
veți, 1 hectar cu dovlecei, aproa
pe 5 hectare cu roșii timpurii.

Grădinarii Ion Dajanie, Matei 
Dulceanu, Dumitru Geantă, sînt 
doar cîțiva din legumicultorii 
fruntași ai gospodăriei. Pentru 
obținerea unor producții mari 
de legume, colectiviștii de aici 
îngrijesc cu multă atenție plan
tele, aplicîndu-le la timpul 
optim lucrările de întreținere 
necesară. Peste puțină vreme 
primele legume: castraveți, roșii, 
dovlecei etc., vor fi trimise spre 
orașele din apropierea comunei.

CONSTANTIN SOARE 
contabil

CURT
șoara — a avut loc de curînd 
o seară cultural-educativă în
chinată colectiviștilor fruntași. 
Programul a cuprins o con
ferință, recitări, un spectacol 
al brigăzii artistice de agitație, 
înmînarea unor diplome frun
tașilor. (Martin Binder — co
respondent voluntar).

• Tinerii mecanizatori de la 
S.M.T. Costești au desfășurat 
o largă acțiune de înfrumuse
țare a sediului stațiunii. Au 
plantat flori, au văruit și cu
rățat copacii, au vopsit gar
durile, au amenajat ronduri 
de flori și spații verzi în fața 
sediului (Sorin Savu — cores
pondent voluntar).

Pășunile

o mare
(Urmare din pag. I-a)

★

Vineri s-a deschis în Capi
tală o expoziție organizată de 
întreprinderea ungară de stat 
pentru comerțul exterior „Me
tr impex”.

(Agerpres)

Cocteil oferit 
de însărcinatul 

cu afaceri 
ad-inferim al Austriei 

la București
Vineri după-amiază, însărci

natul cu afaceri ad-interim al 
Austriei la București, Franz 
Irbinger, a oferit un cocteil cu 
prilejul vizitei în țara noastră 
a delegației de ziariști aus
trieci.

Au participat reprezentanți 
ai Uniunii Ziariștilor din R. P. 
Romînă, ai Direcției Presei 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne. ziariști. Au luat parte, 
de asemenea, membri ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București.

în ziua a treia a campiona
telor internaționale de tir ale 
R. P Romîne. campionul olim
pic Ion Dumitrescu a obținut 
în proba de talere aruncate 
din șanț un rezultat excepțio
nal : 298 puncte din 300 posi
bile, performanță care repre
zintă un nou record republi
can și este în același timp su
perioară 
cordului

cordmana mondială Iolanda Balaș, 
care a obținut la săritura în înăl
țime 1,85 m (cea mai bună per
formanță mondială a anului). A 
doua victorie a sportivilor noștri 
a fost realizată de Olimpia Cata
ramă. Ea 
51,42 m.

a aruncat discul la

★
candidalilor la titlul

cu două puncte re- 
mondial oficial.

★
Siedlce echipa de rugbiIeri Ia 

a R. P. Romine a obținut a doua 
victorie in cadrul ,,Cugei Păcii”, 
înving iad cu scorul de 25—5 
(22—5) echipa R. D. Germane.

★
Pe stadionul „Vasil Levski’’ din 

Sofia a început vineri concursul 
international de atletism organizat 
de ziarul „Narodna Mladej". O 
aplaudată victorie a repurtat re-

Turneul 
mondial de șah a continuat cil 
runda a 14-a in care Petrosian l-a 
Învins pe Filip, iar Gheller a re
mizat cu Benko. Partida dintre Ke- 
res șl Fischer s-a Întrerupt la mu
tarea 41-a. Keres are două figuri 
ușoare, damă și 3 pioni, Fischer 
turn, damă și 4 pioni. Cu șanse 
de clțtlg a Întrerupt Tal la Korci- 
noi.

Clasament: 1—2. Petrosian,
Gheller (U.R.S.S.) 8 puncte (1)t
3—4. Keres, Korcinoi (U.R.S.S.) 7 
puncte (2); 5. Fischer (S.U.A.) 6.5 
Dunele (2)t 6. Benko (S.UA) 6 
puncte (l)i

adunările organizațiilor de bază 
U.T.M. La aceste adunări au luat 
cuvîntul specialiști din agricultură, 
președinfii unor gospodării colec
tive, brigadieri care au vorbit ti
nerilor despre importanța sporirii 
numărului de animale la suta de 
hectare potrivit indicafiilor parti
dului și creșterea producției aces
tora, în lupta pentru consolidarea 
economico-organizatorică a gos
podăriilor colective. In felul acesta 
tinerii au înțeles că participarea 
lor activă la întreținerea pășuni
lor va contribui direct la dezvol
tarea șeptelului, la sporirea pro- 
ducfiei de lapte, carne și lînă.

Apoi am trecut la muncă con
cretă. Am organizat zile și chiar 
săptămîn» ale muncii patriotice 
pentru lucrările de curățire și re
facere a pășunilor și fînețelor. Am 
ajutat organizațiile de bază 
U.T.M. să asigure mobilizarea tu
turor tinerilor. Peste 5.000 de ti
neri au luat parte la aceste lu
crări. Rezultatele au fost bune. Au 
fost executate lucrări de curățire 
de tufărișuri, scaieți și mărăcini- 
șuri pe o suprafață de peste 
3.200 hectare de pășune. Pe apro
ximativ 600 de hectare de pășune 
eu fost efectuate lucrări de îngră- 
șere.

S-a efectuat apoi un important 
volum de lucrări pentru a proteja

naturale — 
bogăție
pășunile împotriva eroziunilor d® 
pe pantele dealurilor. Lucrările da 
plantare a pomilor în scopul for
mării unor perdele de protecție au 
fost făcute în cea mai mare parte 
cu contribuția tineretului. S-au 
plantat, astfel, în acest scop, peste 
170.000 de puieți.

Dar trebuie să subliniem faptul 
că sarcina de curățire a pășunilor 
și de întreținerea lor are un ca
racter permanent, în tot cursul a- 
nului. Noi considerăm că această 
sarcină revine într-o mare măsură 
și tinerilor. Organizațiile U.T.M.a 
mobilizînd întreg tineretul sătesc, 
pot aduce o contribuție concretă 
și eficientă la îndeplinirea acestei 
sarcini. Sub îndrumarea specialiș-* 
tilor, tinerii vor lua parte la ac
țiunile de îngrășare a pășunilor în 
timpul veriî. în majoritatea gos
podăriilor colective se va aplica 
tîrlitul rațional, în gospodăriile co
lective cu ferme mari de oi, or
ganizațiile de bază U.T.M. i-au în
demnat pe tinerii îngrijitori să 
respecte indicațiile cu privire la 
tîrliful rațional și să împrăștie gră
mezile de gunoi din preajma sfN 
nelor pe suprafețele cu pășuni. 
Pentru procurarea seminței îi vom 
mobiliza pe tineri și pe pionieri 
ca în timpul coacerii ierburilor, a- 
ceștia să pornească la acțiunea de 
recoltare a seminței, pentru a a- 
duna cantitatea de cel 
kg sămînță de ierburi 
loroase.

Pentru ca măsurile
să fie înfăptuite, comitetul raional 
U.T.M. va ajuta fiecare organiza
ție de bază U.T.M. să ia măsuri 
concrete pentru mobilizarea tutu
ror tinerilor la acțiunile ce se vor 
întreprinde pentru întreținerea pă
șunilor în tot timpul anului. în fe
lul acesta ne vom aduce contri
buția la sporirea producției de 
masă verde, fapt care are o mare 
importanță pentru dezvoltarea șep
telului în gospodăriile colective.

pufin 1.000 
perene vs-

preconizat®

Printre sutele de tineri din cadrul Fabricii de faianță din Sighișoara, 
qare luptă pentru continua ridicare a nivelului calitativ al produ
selor, se numără și utemiștii Stela Bogolea și Ion Vomir, Adesea, ei 
discută despre aspectul produselor în îmbunătățirea decorurilor 

acestoraj

AVANCRONICĂ MUZICALĂ
Joi, 31 mai, la ora 19,45, ra

dioul nostru va transmite din 
Studioul de concerte, Con
certul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii.

Programul concertului di
rijat de șeful de orchestră 
francez Jean Paul Kreder cu
prinde „Simfonietta" de Ion 
Dumitrescu, Concertul nr. 2 
pentru pian și orchestră de 
Saint Safins (solistă Sofia 
Cosma), Concertul pentru or
chestră de Ovidiu Varga și 
în prima audiție Simfonia de 
dansuri de Andre Jolivet. 
Prezența în program a Con
certului de Saint Saens ne 
permite să insistăm de astă- 
dată în cronica noastră asu
pra remarcabilei lucrări a 
cunoscutului compozitor fran
cez.

Camille Saint Saens și-a în
scris numele în istoria cultu
rii franceze moderne, ca unul 
din cei mai * " 7 * _ “
tori pentru reafirmarea și 
dezvoltarea 
franceze.

Dar cu tot 
dobîndit în lunga sa carieră 
de pianist și organist, Saint 
Safins s-a consacrat cu aceeași

pasiune și seriozitate unui șir 
de îndeletniciri dintre cele 
mai variate, ca, de pildă, ma
tematica, astronomia, poezia, 
pictura, arheologia, estetica și 
critica muzicală, remarcîn- 
du-se în mod deosebit și pe 
tărîmul creației muzicale.

Compozitor 
fecunditate, 
lăsat

o mare 
a 

muzicală

de
Saint Saens 

o moștenire

în Franța a unor simfoniști, 
demni urmași ai 
cale franceze și îndeosebi ai 
tradiției create de marele 
Hector Berlicz.

Pianist și organist de o for
ță și virtuozitate excepțională, 
adesea asemuit chiar cu ma
rele său contemporan Franz 
Liszt, Saint Saens a fost un 
desâvîrșit cunoscător al re-

școlii mazi-
experiențelor și a fost curind 
dat uitării, concertul în sol 
minor de Saint Saens și-a 
cucerit și păstrat un loc de 
cinste printre cele mai popu
lare concerte de pian din 
veacul al XlX-lea, constituind, 
de altfel, și o adevărată piatră 
de încercare pentru virtuozi
tatea interpreților.

Destinația inițială a lucră-

înflăcărați luptâ-

artei muzicale

succesul imens

Saint Saens Concertul nr. 2 pentru pian

considerabilă, reunind practic 
toate genurile muzicale. Astfel, 
pe lîngă un mare număr de 
mici piese instrumentale și 

maestrului 
un șir în- 
și concerte 

instrumente, 
cîteva cantate

vocale, creația 
francez cuprinde 
treg de sonate 
pentru diferite 
trei simfonii, 
și oratorii precum și 13 opere, 
dintre care cunoscuta 
son și Dalila".

Pe ltngă valoarea ei 
că incontestabilă, deși 
inegală, creația lui 
Saens are meritul de a fi sti
mulat și determinat apariția

„Sam-

artist!- 
uneori 
Saint

surselor expresive precum și 
al posibilităților tehnice ale 
acestor două instrumente, ceea 
ce se oglindește în toate com
pozițiile sale pentru pian, dar 
mai cu seama în Concertul 
nr. 2.

Scrisă in anul 1868, această 
lucrare a fost concepută, cu 
titlul de experiență, pentru un 
instrument la modă pe vre
mea aceea, („pianul cu peda
lier-) care tindea să întru
nească caracteristicile princi
pale ale pianului și ale orgii. 
Dar în timp ce acest Instru
ment hibrid a rămas în stadiul

rii »e evidențiază îndeosebi___ ta 
partea tatii* și în finalul con
certului ta care abundă ele
mentele stilistice și unele 
efecte sonore specifice muzicii 
de orgă.

Original și foarte personal 
în ceea ce privește stilul, con
certul se deosebește de mo
delele clasice ale genului și 
prin construcția celor trei 
mișcări din care este alcătuit 
Astfel, în partea I vom re
marca, în locul obișnuitului 
allegro de sonată, un fel de 
fantezie liberă cu un pronun
țat caracter de improvizație,

Mișcarea se deschide, de alt
fel, cu o introducere gravă și 
sobră, amintind de stilul unor 
preludii și fantezii de Bach. 

în contrast cu expresia gra
vă, pe alocuri chiar dramati
că a primei mișcări, partea a 
Il-a este învăluită într-o at
mosferă de voie bună. Piesa 
are un pronunțat caracter de 
scherzo din punct de vedere 
al srrjcturii însă, ea se în
depărtează considerabil de 
tiparul acestei forme, avind 
mai curînd contingențe cu un 
rondo, dominat de o grațioa
să temă, care va reveni cu 
insistență în diferite variante. 

Finalul concertului este un 
presto 
cente 
de 
„Dani 
Saens.

Cel _____ ______
pentru pian al lui Salnt-Saens 
este de altfel cel mai cunoscut 
și apreciat din cele 5 lucrări 
concertante destinate de com
pozitor instrumentului 
preferat.

unele ac- 
amintind 

celebrului 
lui Saint-
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Cuvântarea lui N. S. Hrușciov Sesiune a unei Comisii

la posturile sovietice de radio permanente a C. A. E. R.

și televiziune
MOSCOVA 25 (Agerpres). 

După cum transmite TASS, la 
25 mai N. S. Hrușciov a rostit 
la posturile sovietice de radio 
și televiziune o cuvîntare în 
legătură cu vizita delegației 
de partid și guvernamentale 
sovietice în Republica Popu
lară Bulgaria.

Această călătorie — a spus 
N. S. Hrușciov — a fost in
teresantă și utilă în toate pri
vințele.

Șeful guvernului sovietic a 
expus pe larg impresiile din 
această vizită.

El a arătat că între parti
dele comuniste și guvernele 
celor două țări nu numai că 
nu există nici un fel de pro
bleme litigioase, dar nu există 
nici probleme care să provoa
ce interpretări diferite.

Vorbitorul a ridiculizat năs
cocirile răspîndite în Occident 
că Hrușciov ar fi plecat în 
Bulgaria pentru a aplana pre
tinse neînțelegeri, a „astupa 
fisurile” din relațiile sovieto- 
bulgare. Așa cum se întîmplă 
adeseori cu scribii burghezi — 
a spus el — și de data aceasta 
ei au făcut-o de oaie. Imperia
liștii caută disensiuni acolo 
unde ele nu există și nu pot 
exista.

După ce s-a referit la succe
sele obținute de poporul bul
gar în dezvoltarea economiei, 
N. S. Hrușciov a spus: Ca 
și experiența celorlalte țări 
socialiste, experiența bulgară 
infirmă născocirile dușmanilor 
socialismului că după instau
rarea puterii populare comu
niștii nu ar dori să colaboreze 
cu celelalte partide ale oame
nilor muncii. Munca comună, 
armonioasă, a comuniștilor și 
membrilor Uniunii Agrare sub 
conducerea Partidului comu
nist a avut un mare rol în con
solidarea puterii populare și 
în succesul construcției socia
liste. Aceasta este de o mare 
însemnătate nu numai pentru 
Bulgaria. Aceasta este o con
tribuție de preț adusă de po
porul bulgar la experiența 
noastră colectivă. Experiența 
colectivă este izvorul nesecat 
care ne îmbogățește pe toți și 
ne insuflă mereu forțe noi în 
lupta pentru victoria socialis
mului, a comunismului.

Folosind experiența Uniunii 
Sovietice și a celorlalte țări 
frățești — a spus vorbitorul — 
prietenii bulgari aplică cu 
pricepere marxism-leninismul, 
luînd în considerare condițiile 
din țara lor.

Partidele noastre au stat și 
stau pe pozițiile unității, 
strînsei colaborări si întraju
torări frățești a țărilor socia
liste. pe baza egalității, nea
mestecului în afacerile interne 
și a internaționalismului pro
letar. Partidele noastre consi
deră că au datoria sfinte de a 
lupta pentru puritatea măre
ței învățături marxist-Ieninis- 
te. împotriva revizionismului,

dogmatismului și sectarismu
lui, să lupte pentru unitatea 
întregii mișcări comuniste și 
muncitorești, să sprijine pe 
toate căile mișcarea de elibe
rare națională a popoarelor, a 
spus vorbitorul în continuare.

Cele două partide ale noa
stre consideră că în relațiile 
dintre partidele frățești tre
buie promovate pe primul 
plan problemele care ne unesc, 
care consolidează unitatea. în 
ceea ce ne privește, am făcut 
și facem totul pentru pa pro
blemele care se ivesc între 
partide să se rezolve în spiri
tul tovărășiei, pe baza princi
piilor marxism-leninismului, 
ale internaționalismului prole
tar. Fiecare partid trebuie 
să-și aducă contribuția la cau
za coeziunii mișcării comunis
te și muncitorești, a întăririi 
unității țărilor socialiste, să 
abordeze aceste probleme dîn- 
du-și seama de răspunderea 
ce revine fiecărui partid pen
tru coeziunea și unitatea în
tregii mișcări comuniste și 
muncitorești internaționale.

Referindu-se la situația in
ternațională, N. S. Hrușciov a 
arătat că printre problemele 
internaționale de cea mai 
mare importanță de care de
pind în bună măsură destine
le lumii și care își așteaptă 
de mult rezolvarea se numără 
în primul rînd probleme ca 
încheierea Tratatului de pace 
german și rezolvarea proble
mei Berlinului occidental, pro
blemele dezarmării, ale înce
tării experiențelor cu arma 
nucleară.

Partenerii noștri occidentali 
— a spus șeful guvernului so
vietic —- dau dovadă de rigi
ditate în toate aceste proble
me, manifestă o lipsă de do
rință de a reglementa pe cale 
pașnică problemele urgente. 
Ei nu-și dau seama sau nu 
vor să-și dea seama de schim
bările în raportul de forțe 
care s-au produs în ultimii 
ani pe arena internațională și 
se mai străduiesc să promo
veze în relațiile cu noi poli
tica „de pe poziții de forță44. 
Această politică — a subliniat 
N. S. Hrușciov — este sortită 
eșecului. Acum, cînd puterea 
Uniunii Sovietice și a între
gului lagăr socialist a crescut 
nemărginit, a profera amenin
țări este un lucru cel puțin 
neserios. Caracterizînd situa
ția din Asia de sud-est, vorbi
torul a arătat că în această 
parte a globului, întocmai ca 
și în alte regiuni, colonialiștii 
vor trebui în cele din urmă 
să renunțe la politica colonia
lă nu în vorbe, ci în fapte.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al UJLS-S. a sabiiri^t 
din noa că guvernul sarteue 
stă ferm pe poziția că este 
necesar sâ se coextriboie 
crearea în Lacs a unui gu
vern de coaliție în frunte cu 
prințul Suvanna Fuiruna.

Boun Oum și Nosavan cau
tă să zădărnicească acordul cu 
privire la încetarea focului în 
Laos, iar Statele Unite, chipu
rile, doresc dar nu pot să e- 
xercite influență asupra rebe
lilor. Or, este îndeobște cu
noscut că Boun Oum, Fumi 
Nosavan și ceilalți reacționari 
din Laos există numai dato
rită sprijinului din partea 
Statelor Unite ale Americii.

In ultima vreme s-a aflat 
despre o nouă provocare pusă 
la cale de către reacționarii 
din Laos, lîngă orașul Nam 
Tha. Aceasta stîrnește bănu
ieli serioase că în cazul de față 
au fost urmărite scopuri care 
țintesc departe. Nu se poate 
exclude eventualitatea că a- 
ceastă provocare avea ca scop 
să declanșeze din nou opera
țiuni militare pe scară largă 
în Laos și, în felul acesta, să 
ofere S.U.A. un pretext pentru 
a se amesteca mai activ în 
evenimente de partea forțelor 
reacționare.

Eșecul acestei provocări — 
a spus N. S. Hrușciov — con
stituie un avertisment serios 
pentru reacționarii laoțieni și 
pentru cei care îi sprijină.

Hotărîrea guvernului S.U.A. 
de a debarca trupe americane 
in Tailanda îngreunează serios 
reglementarea problemei iao- 
țiene.

Se poate sublinia cu satis
facție că primul ministru 
Suvanna Fumma, ca și prin
țul Sufanuvong, conducătorul 
Patet Lao, au declarat recent 
din nou că ei respectă în mod 
consecvent înțelegerea cu pri
vire la formarea guvernului 
de coaliție în Laos, realizată 
în cursul întîlnirilor dintre 
cei trei prinți. Acest lucru, 
corespunde și punctului nos
tru de vedere. De aceea gu
vernul sovietic se va situa, ca 
și pînă acum, în ce privește 
problema creării unui Laos 
neutru și independent, pe po
zițiile expuse la conferința 
de la Geneva pentru Laos și 
în convorbirile de la Viena cu 
președintele Kennedy. Vom 
urmări ca conflagrația mili
tară să nu se aprindă în Laos, 
vom sprijini aspirațiile juste 
ale poporului laoțian.

In încheierea cuvîntării sale 
N. S. Hrușciov a spus : ^in
tern profund convinși de tri
umful deplin al cauzei noas
tre, al măreței cauze a comu
nismului pe care ne-a încre
dințat-o Vladimir nici Lenin*.

rTnrăutățirea situației
fioaocurt a S. 0. A.

Unități militare engleze și neozeelandeze

Conferința Vizita ia Moscovă

pentru dezarmare 

de la Geneva

Aprobarea unei Declarații cu privire 
la interzicerea propagandei de război

GENEVA 25 (Agerpres). — 
La conferința de la Geneva 
pentru dezarmare s-a reali
zat, în cele din urmă, primul 
rezultat concret.

în ședința de vineri a Co
mitetului pentru măsurile care 
contribuie la destinderea în
cordării internaționale, dele
gațiile au primit textul Decla
rației cu privire la interzice
rea propagandei de război, 
asupra căreia au căzut de 
acord copreședinții Comite: -- 
lui celor 18 state pentru de
zarmare — reprezentanții
U. R.S.S. și S.U.A., — precum și 
recomandările copreședinților 
cu privire la ordinea lucră_~.ior 
viitoare ale acestui comitet, 
asupra căreia, de asemenea, au 
căzut de acord. Declarația pre
vede printre altele condamna- 
rea îndemnurilor la război ș. 
la reglementarea litigiilor <Ln- 
tre state prin folosirea for
ței, precum și condamnarea 
declarațiilor cu privire la ne
cesitatea sau inevitabilitatea 
războiului, ea chenzine toate 
statele ..să adopte în cadrul 
sistemelor lor constituirea le 
măsuri practice adecvate, in
clusiv măsuri de ordin legis
lativ de către statele care vor 
socoti potrivită o asemenea 
formă, în scopul infăptrru 
prezentei Declarații cu privire 
la interzicerea propagande de 
război”.

Luînd primul cuvîntul la șe
dință, reprezententul UJLSS.
V. A. Zorin, a exprznat satis
facția delegației sovietice în 
legătură eu faptul că vineri 
copreședinții au putut supune 
spre aprobare Coenitefcuu. o 
declarație asupra cărta s-a 
căzut de acord In prob rr-a 
încetării propagande de 
război.

El a scos în evidență —.prr- 
tanța textului declarație rare 
cuprinde o condamnare clară 
a îndemnurilor la război șt la 
rezolvarea Lugifior dmtre sta
te cu folosirea terței.

Ua aspect pesiuv al farte 
rației. * spes V. A. Zons. ■ 
«■■Me și faptul d ta a

tinderea încordării interna
ționale a aprobat în unanimi
tate textul declarației și l-a 
supus discutării ședinței ple
nare a Comitetului celor 
state pentru dezarmare.

Comitetul a aprobat, de a- 
semenea, recomandările pre
zentate de comun acord de că
tre copreședinți cu privire la 
ordinea discutării pe viitor a 
propunerilor în comitet Comi
tetul va examina concomitent 
propunerile în legătură cu 
problema măsurilor împotriva 
răspindirii continue a armei 
nucleare și aceea a măsurilor 
pentru micșorarea posibilității 
izbucnirii unui război din cau
za unei întîmplări. unei erori 
sau perturbării telecomunica
țiilor.

După o scurtă pauză a fost 
convocată o ședință plenară a 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare.

După o scurtă discuție pro
cedurală, comitetul a hotărît 
să amine aprobarea definitivă 
a Declarației cu privire la in
terzicerea propagandei de 
război pînă la ședința sa de 
marți 29 mai, astfel incit toate 
delegațiile sâ se poată consul
ta cu guvernele lor.

18

a delegației de vechi

membri ai P. M. R.

MOSCOVA 25. — Corespon
dentul Agerpres transmite: 
Delegația de vechi membri ai 
P.M.R., condusă de tov. Gh. 
Stoica, membru al C.C. al 
P.M.R., care se află de cîteva 
zile la Moscova, a vizitat Mu
zeul Marx-Engels, Muzeul Le
nin, Institutul de marxism
leninism de pe lîngă C.C. al 
P.C.U.S. Membrii delegației 
s-au întîlnit la Casa prieteniei 
cu un grup de vechi membri 
ai P.C.U.S. La întîlnire, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră caldă, tovărășească, au luat 
cuvîntul Gheorghe Stoica, pre
cum și M. Gubelman și I. 
Smirnov, vechi membri ai 
P.C.U.S., membri ai Consiliu
lui de conducere al Asociației 
de prietenie sovieto-romîne.

La întîlnire a participat Ni- 
colae Guină. ambasadorul R P. 
Romîne la Moscova.

PRAGA 25 (Agerpres). - 
După cum anunță CTK între 
15 și 18 mai a avut loc la Pra- 
ga cea de-a 7-a sesiune a Co
misiei permanente a C.A.E.R. 
pentru problemele colaborării 
economice și tehnico-științifice 
în domeniul industriei ușoare 
și alimentare. La lucrările se
siunii au participat delegații
le R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovace, R. D. Germane, R. P. 
Polone, R. P. Romîne, R. P. 
Ungare, Uniunii Sovietice. In 
calitate de observatori au par
ticipat reprezentanții R. P. Chi
neze, R. P. Mongole și R. D. 
Vietnam.

Comisia a luat cunoștință de 
problemele coordonării dezvol
tării industriei ușoare și ali
mentare pe perioada pînă în a- 
nul 1980 și a analizat o serie 
de alte probleme, adoptînd re
comandările corespunzătoare.

Lucrările sesiunii s-au des
fășurat într-o atmosferă de în
țelegere deplină și unitate de 
vederi asupra tuturor proble
melor discutate.

★

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
Recent, la Moscova a avut loc 
o consfătuire consacrată cola
borării țărilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul economiei 
apelor. Participanții la consfă-

tuire au stabilit domeniile in 
care statele membre ale 
C.A.E.R. vor începe o colabo
rare largă și multilaterală. O 
asemenea colaborare va fi or
ganizată, mai ales, în domeniul 
metodicei de elaborare a pla
nurilor de perspectivă privind 
dezvoltarea economiei apelor, 
elaborarea balanțelor hidrolo
gice, coordonarea cercetărilor 
științifice în domeniul econo
miei apelor.

Participanții la consfătuire 
au hotărît să organizeze în 
luna octombrie un simpozion 
consacrat problemelor științi
fice și tehnice ale economiei 
apelor la, care vor participa re
prezentanți ai țărilor membre 
ale C.A.E.R. Au fost adoptate, 
de asemenea, o serie de hotă- 
rîri privind acțiunile comune 
în domeniul protecției purită
ții apelor.

Printre altele, țările membre 
ale C.A.E.R. vor elabora cri
terii și norme unice de purifi
care a apelor, metode și mij
loace unice de cercetare a ca
lității apelor, măsuri în vede
rea protecției purității apelor, 
precum și metode de tipizare 
și specializare a producției de 
utilaj pentru purificarea ape
lor de scurgere și de apara- 
taj auxiliar de măsurat și con
trol.

SPANIA: Greva oamenilor muncii
se intensifică tot mai mult

MADRID 25 (Agerpres). — 
în pofida tuturor măsurilor 
represive și a promisiunilor 
demagogice greva oamenilor 
muncii din Spania în fruntea 
cărora se află minerii din 
Asturia, continuă de aproape 
șapte săptămîni cu o și mai 
mare vigoare în aproape toate

spa-provinciile și orașele 
niole.

După cum relatează 
țiile de presă, celor 
100.000 de greviști Ii se ală
tură din zi în zi muncitori de 
la cele mai diferite întreprin
deri industriale din Spania. 
Potrivit relatărilor corespon
dentului la Madrid al agenției

agen- 
peste

au sosit
BANGKOK 25 (Agerpres). - 

La 25 mai au sosit în Tailanda 
primele unități ale contingen
telor militare engleze și neo
zeelandeze dislocate în această 
țară. La aeroportul din apro
piere de Bangkok au sosit în 
cursul dimineții șase avioane 
de vînătoare cu reacție ale 
escadrilei 20 a forțelor aeriene 
engleze care și-au avut pină 
în prezent baza la Singapore. 
Ele vor fi staționate la baza 
aeriană Chengmai, la nord de 
Bangkok. Celelalte unități care

in Tailanda
Ceva mei Urzim au sosit în 

Tailanda fi primele unități ale 
escadrilei 41 a forțelor aeriene 
neozeelandeze. Ele își cvecu 
baza tot la Singapore.

Agenția United Press Inter
national relatează că în timp 
ce trupele engleze sint trans
portate in Tailanda, coman
danții celor 5-OGO de soldați 
americani, deja exist enți tn a- 
ceastă țară, desfășoară o acti
vitate febrilă pentru a pune 
trupele lor in stare luptă.

pres? — Trâd uwîfflE-I a 6Q 
Asocațtez fcz De-

hd SezatzL-: S.UA- petra

BynL și-a exprtsa: fagn?oo- 
rea față de înrăutățirea conti
nuă a situației Snancxare a 
Statelor Unite. După an a a- 
râtat Byrd. Statele Unite .a* 
înregistrat un deficit fTi-anciar 
în 25 din ultimii ZI de asd. A- 
nul trecut — a adăugat ei — 
am avut un deficit de patra 
miliarde dolari, anul acesta de
ficitul va fi între 7 pini la lt 
miliarde de dolari, iar defici
tul pentru viitorul an fiscal 
este apreciat între 3 pică «a 5 
miliarde de dolari".

Subliniind că deficitele fi
nanciare reprezintă ,-un prim 
factor al inflației și duc la • 
reducere continui a valorii 
dolarului*, senatorul american 
a declarat că „valoarea dola
rului a scăzut de la 199 cenți 
in anul 1939 la 4S4 cenți in 
luna martie a acestui an.

fa

France Presse, recenta hotă- 
rîre a guvernului spaniol de a 
majora prețul cărbunelui, în
soțită de promisiunea de ma
jorare a salariilor minerilor 
nu a reușit să slăbească fron
tul luptei greviste. Muncitorii 
spanioli consideră că această 
măsură vine în sprijinul pa
tronilor pentru ca aceștia sa-și 
sporească și mai mult profitu
rile. Astfel arată coresponden
tul, muncitorii de Ia încă trei 
mari întreprinderi industriale 
din Barcelona au intrat vi
neri dimineața în grevă. în
treaga regiune industrială 
Barcelona este complet para
lizată, la fel ca și regiunile 
industriale Asturia, Leon, Bis
caya și altele.

Muncitorii de la numeroase 
alte întreprinderi mai mici 
din Madrid și suburbiile sale 
au încetat complet lucrul în 
semn de solidaritate cu ceilalți 
muncitori greviști din Spania, 

în urma luptei hotărîte a 
maselor muncitoare din Spa
nia, pînă și cercurile condu
cătoare ale bisericii catolice, 
cunoscute prin sprijinul susți
nut acordat regimului fran- 
chist, simțind că poziția a- 
cestui regim se clatină au luat 
atitudine împotriva politicii 
duse de Franco și guvernul 
său. După cum arată agenția 
France Presse însuși cardina
lul. Play Deniei, primat de 
Spania, a aprobat un manifest, 
în care este criticat guvernul 
Franco. în urma acestei acți
uni, relatează France Presse, 
însuși Franco a avut o între
vedere cu Play Deniei, pe 
care l-a acuzat că „toarnă gaz 
peste foc”

Solidari cu lupta muncitorimii spaniole99

șurile care contribuie la des- B nao

vor compune contingentul en
glez vor sosi la această bază 
in următoarele zile. Un purtă
tor de cuvînt a precizat că 
contingentul englez va avea 
un efectiv de 250 de oameni.

Declarația 
secretariatului F.M.T.D.

După cum anunță agenția 
MTI, secretariatul Fe
derației Mondiale a Ti

neretului Democrat a dat pu
blicității o declarație de pro
test împotriva intensificării 
intervenției militare a State
lor Unite în Laos.

F.M.T.D. cheamă tineretul 
întregii lumi să lupte împo
triva acțiunilor agresive și 
provocatoare ale imperialis
mului american și să ceară e- 
vacuarea imediată a forțelor 
armate americane din Asia de 
Sud-Est. Problemele Laosu- 
Iui, se subliniază în declarație, 
trebuie să fie rezolvate numai 
de laoțieni.

!■ urna satlațcl

Puternice proteste in Franța 
și Algeria

■
“7

PARIS 25 (Agerpres). — Ia 
Ieșitură eu sentința înaltului 
Tribunal Militar în procesul Sa- 
lan Confederația Generală a 
Muncii a dat publicității un co
municat in care arată că oame
nii muncii din Franța „cosideră 
această indulgență scandaloasă 
drept cea mai dăunătoare alian
ță a forțelor colonialiste și reac
ționare, impunînd o grea răspun
dere autorităților care contri
buie la întărirea primejdiei fas
ciste și la încurajarea criminali
lor din Algeria și Franța ți pune 
în primejdie acordurile de la 
Evian”.

Muncitorii ți funcționarii sute
lor de întreprinderi din țară 
protestează împotriva sentinței 
prea indulgente date Iui Salan. 
In multe uzine ți fabrici au loc 
greve de scurtă durată ți mitin
guri de protest. Pe adresa insti-

tuțulor guvernamentale sosesc 
sate de petiții ți telegrame în 
cxre se protestează împotriva 
sentinței in procesul Salan.

ALGE? 25 (Agerpres). — Ves
tea se—’.—ei bhnde date de Tri- 
bunaU militar francez împotriva 
căpete- ei OJLS.-ului — Salan — 
a sfimit un puternic val de indig
nare in Algeria.

După cum relatează agenfia 
France Presse, in cercurile apro
piate Organului executiv provizo
riu din Algeria, verdictul împotri
va lui S«i«n este considerat ca o 
incur a are a O.A.S. Însuși bilanțul 
crimaior săvîrșite de O.A.S. joi 
in A/garia — 32 de morfi și 17 
răniți, printre care femei și copii 
— dovadește că această organi
zația fascistă a fost și mai mult 
încurajată de sentinja pronunțată 
împotriva lui Salan.

mpreună cu tovară
șii noștri de muncă 
urmărim cu un cald 
sentiment de soli
daritate muncito
rească puternica
mișcare grevistă a

proletariatului spaniol.
Crunt exploatați, suferind sub 

apăsarea sângerosului regim de 
teroare fascistă al lui Franco, 
muncitorii din Spania s-au ridi
cat curajos la luptă pentru 
apărarea intereselor lor vitale, 
începută la minele din Asturia 
mișcarea grevistă — cea mai pu
ternică din cite a cunoscut Spa
nia în ultimii 25 de ani — a in
trat în cea de a șaptea săptă- 
mînă. In primele rînduri ale 
mișcării greviste se află minerii. 
Și aceasta nu numai în Asturia 
— cunoscută prin tradițiile ei 
revoluționare ci și în celelalte 
bazine carbonifere situate în su
dul țării. Nici represiunile 
bestiale, nici arestările, n-au pu
tut și nu pot infringe dorința 
de luptă a maselor muncitoare 
din Spania. Greva se extinde și 
crește în amploare.

Urmărind știrile despre lupta 
eroică a muncitorimii spaniole,

despre sprijinul acordat greviști
lor de masele largi populare, ne 
dăm lesne seama că luptele mun
citorești din Spania au un ascu
țit caracter politic, că ele lovesc 
cu putere în dictatura fascistă. 
Marile greve din Spania arată că 
după 25 de ani de teroare fas
cistă clasa muncitoare spaniolă 
își păstrează combativitatea, în
deplinind rolul conducător în 
lupta împotriva dictaturii lui 
Franco. Ceea ce se petrece acum 
în Spania arată că anii de te
roare franchistă n-au putut frin
ge hotărîrea de luptă a poporu
lui spaniol, dorința sa de a-și 
construi o viață nouă, liberă, 
fericită.

Alături de toți oamenii mun
cii din patria noastră socialistă, 
împreună cu întregul nostru co
lectiv de muncă, trimitem un 
salut de solidaritate tovărășească

★
Ploiești (de la corespondentul 

nostru)
Peste 2000 de oameni ai mun

cii din cadrul Uzinelor „1 Mai“ 
Ploiești s-au întrunit ieri într-un 
miting de solidaritate cu lupta 
dreaptă a greviștilor mineri din 
Asturia și a tuturor celorlalți gre-

minerilor din Asturia, întregii 
muncitorimi spaniole aflată în 
plină luptă grevistă.

Ne alăturăm glasul, glasului 
de protest al întregii omeniri 
progresiste, cerînd să se pună 
capăt represiunilor autorităților 
franchiste împotriva muncitori
lor greviști.

Ne exprimăm convingerea că 
lupta dreaptă a oamenilor mun
cii din Spania pentru înlătura
rea dictaturii lui Franco, pentru 
pîine, libertate și o viață mai 
bună va triumfa !

GHIOANCĂ SABIN 
miner, șef de brigadă

IONAȘCU CONSTANTIN 
ajutor de miner

LAZĂR EREMIA 
vagonetar, sectorul III 

al minei Lupeni

★
tele frăfești pe care le nutresc 
minerii de la Lupeni fafă de to
varășii lor din Spania, a spus : 
„Noi cunoaștem bine cauzele 
luptei bravilor mineri din Spania. 
In anul 1929, cînd și noi eram 
supuși aceleiași crunte exploatări 
capitaliste, minerii din Lupeni

Unul 3in avioanele S.UA. care 

transportă soldați americani de 

ia Bangkok (Tailanda) la granița 

cu Laosul.

GRECIA: Proteste împotriva 
persecutării patrioților

NEW YORK. — Cu ocazia a- 
pariției în S.U.A. a volumelor 
„Povestiri la gura sobei" și „Po
vestiri din război" de Mihail Sa- 
doveanu, la 22 mai a avut loc la 
New York o întîlnire cu critici li
terari, profesori universitari, re
dactori de reviste culturale, repre
zentanți ai librăriilor. Au fost pre- 
zenti membri ai Legației R. P. 
Romine în S.U.A. și reprezentanți 
ai Departamentului de Stat al 
S.U.A. Au participat, de asemenea, 
reprezentanți ai editurii „Twai- 
ne", care a publicat traducerea 
celor două opere.

wjrzfA/ElliWî Pp scurt

ATENA 25 (Agerpres). — Zia
rul „Avghi" a publicat o scrisoare 
adresată Ministerului Justiției al 
Greciei de către Manolis Glezos, 
Ambatielos, Florakis și alți de- 
mocrați, în numele a 450 de de
ținuți politici din închisoarea de 
pe insula Egina, în care se ex
primă un protest hotărît împotri
va faptului că numeroși deținuți 
se află în închisori de 18 ani pen
tru singura vină că au rămas cre
dincioși „convingerilor lor, cauzei 
păcii, democrației și progresului 
omenirii". Cerem eliberarea noa
stră și amnistia generală, se arată 
în scrisoare.

După cum relatează ziarul „Av
ghi", un grup de parlamentari din 
partea Uniunii Democrate de Stin
gă (E.D.A.) au depus în parlament 
o interpelare în legătură cu fap
tul că autoritățile au creat pentru 
deținuții politici din lagărele de 
concentrare de pe insula Aghios- 
Evstratios condiții care duc la ex
terminarea treptată a acestora.

O comisie a Crucii Roșii din 
Grecia, care a vizitat recent lagă
rele de concentrare, a ajuns la 
concluzia că din 188 de deținuți 
politici 70 se află într-o stare gra
vă și că numai eliberarea lor ime
diată îi poate salva de moarte.

HAVANA. — Pe ecranele din 
Cuba se prezintă o serie de filme 
romînești. Săptămîna trecută, pa
tru cinematografe din Havana au 
prezentat „Citadela sfărîmată”. In 
prezent, în alte patru săli rulea
ză filmul „Telegrame”, iar cinema
tograful „Duplex” prezintă în a- 
vanpremieră „Darclee".

Filmele se bucură de succes.

ROMA. — Din inițiativa studen
ților din Roma, în capitala Italiei 
a avut loc un miting de protest 
împotriva represiunilor dezlănțui
te de regimul salazarist din Por-

tugalia. Participanții la miting au 
adoptat o rezoluție care condamnă 
„acțiunile criminale ale călăilor 
poporului portughez”. Rezoluția a 
fost trimisă ambasadei Portugaliei 
la Roma.

HOLLANDIA. — Un purtător de 
cuvînt al armatei olandeze a de
clarat că la 25 mai au sosit tn 
Irianul de vest, Ia bordul unei 
nave militare de transport, noi 
trupe olandeze cu un efectiv de 
865 de oameni. Purtătorul de cuvînt 
a arătat că noile unități vor fi 
trimise „cît mai repede posibil” în 
regiunile unde au loc lupte între 
partizani ți colonialiștii olandezi.

BUDAPESTA. — După cum 
transmite agenția M.T.I., la 25 
mai, cu prilejul celei de-a 50-a 
aniversări Janos Kadar, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar și președintele Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Țără

nesc Ungar a fost decorat de către 
Prezidiul R. P. Ungare cu titlul 
de ,Xrou al muncii socialiste” și 
cu Ordinul de merit al R. P. Un
gare.

MOSCOVA. — La 24 mai a so
sit la Moscova o delegație parla
mentară cehoslovacă, în frunte cu 
Zdenek Fierlinger, președintele A- 
dunării Naționale, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia.

NEW YORK. — La 24 mai, co
mitetul special al O.N.U. pentru 
problemele colonialismului, în ra
portul său asupra Rhodesiei de 
sud, a recomandat ca Adunarea 
Generală să discute chestiunea ca 
„o problemă urgentă" fie la relua
rea sesiunii luna viitoare, fie în 
cadrul unei sesiuni speciale.

PARIS. — La 25 mai, ministrul 
de stat însărcinat cu problemele 
Algeriei al Franței a anunțat în

mod oficial că referendumul în 
problema autodeterminării Alge
riei va avea loc la 1 iulie a.c.

După cum relatează agenția 
France Presse, s-a stabilit ordinea 
de înregistrare în vederea partici
pării la referendum. Toate persoa
nele care „pot dovedi că au lo
cuit pe teritoriul Algeriei timp de 
5 ani” au dreptul să participe la 
votare, indiferent unde își au în 
prezent domiciliul.

MOSCOVA. — La 24 mai a luat 
sflrșit la Moscova cel de-al V-lea 
Congres al Asociației unionale vo
luntare de sprijinire a armatei, a- 
viației și flotei. Cuvîntul de înche
iere a discuțiilor a fost rostit de 
generalul de armată Leliușenko, 
președintele Comitetului Central al 
Societății.

La Congres a luat cuvîntul ma
reșalul Ciuikov, comandantul su
prem al trupelor terestre, locțiitor 
al ministrului Apărării al U.R.S.S.

Congresul a fost salutat de re
prezentanți ai țărilor socialiste, 
printre care șl reprezentantul R.P. 
Romîne, Ion Balaș, vicepreședinte 
al U.C.P.S.

vișfi din Spania, împotriva exploa
tării și fascismului. Maistrul ca
zangiu Constantin Bolfiu, expri- 
mînd solidaritatea deplină cu 
lupta muncitorilor spanioli a vor
bit despre condifiile mizere de 
viafă în care trăiește poporul 
spaniol, represiunile la care sînt 
supuși muncitorii de către regi
mul franchist, combativitatea cla
sei muncitoare care s-a ridicat la 
luptă pentru îmbunătăfirea con
dițiilor de muncă și de viafă.

★
Asemenea mitinguri au avut 

loc și la exploatările miniere Lu
peni și Brad din regiunea Hune
doara. Despre eroicele greve ale 
minerilor din Asturia și ale munci
torilor din alte regiuni ale Spa
niei a vorbit minerilor din Lupeni, 
tov. Carol Alb, vicepreședinte al 
comitetului sindicatului. A luat 
apoi cuvîntul minerul loan Ne- 
gruf, care, exprimînd sentimen-

s-au ridicat la luptă pentru drep
tul la muncă și pentru o viafă mai 
bună. Astăzi, cînd ne bucurăm de 
toate drepturile și libertăfile, cînd 
muncim pentru binele nostru și 
al întregului popor, pentru con
tinua înflorire a patriei, gîndurile 
noastre se îndreaptă cu simpatie 
și solidaritate muncitorească că- 
ire frafii noștri din Spania".

Cuvinte de solidaritate cu 
puternica mișcare grevistă a mun
citorilor spanioli au fost rostite și 
la mitingul organizat la mina 
Brad.

In încheierea mitingurilor, parti- 
cipanfii au adoptat mofiuni prin 
care își exprimă sprijinul deplin 
cu lupta eroică a proletariatului 
spaniol și condamnă cu tărie mă
surile de tip fascist luate împo
triva greviștilor de guvernul fran
chist.

(Agerpres)
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