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In zorii acestei dimineți, un număr în
semnat de mărșăluitori pornesc din drep
tul pietrei kilometrice 100-Breaza, să se 
întreacă în tradiționala cursă de marș 

„Ștafeta Scînteii tineretului" 
închinată Zilei Victoriei.

Ziarul „Scînteia tineretului" urează ti
nerilor concurenți să lupte cu însuflețise 
pentru dobindirea unui loc fruntaș în cla
sament. Sosirea va avea loc în jurul orei 
16,30 in Piața Scînteii.
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Ziua Victoriei Toate forțele noastre pentru terminarea neintirziată

r

Se împlinesc astăzi 9 ani de ia Ziua Victoriei asupra fascismului 
hitlerist, ziua terminării războiului tn Europa. Cînd In dimineața 
aceea de mai a anului 1945 fiara hitleristă a fost răpusă, popoarele 
și-au văzut încununate nădejdile șt speranțele cu care. In bezna co
tropirii fasciste, urmăriseră drumul de lupte și victorii e ostașilor 
sovietici eliberatori. A-operindu-se de giorie oepie-îtoane, armata 
sovietică și-a apărat patria, a salvat omenirea de ciuma hitleristă. 
Cea mai puternică mașină de răzb-V pe care a putut-o pune etndva 
pe picioare burghezia — mașina de război a Germaniei hitleriste — 
s a frînt de forța uriașă a Statului Sovietic. Victoria Uniun? So
vietice In războiul împotriva fascismului hitlerist e însemnat un 
triumf al orlnduirii sociale și de stat sovietice care si-a dovedi: 
din piin superioritatea asupra oricărei alte orlnduiri, a Însemnat 
o strălucită afirmare a invincibilității armatei sovietice educat* tn 
spiritul patriotismului socialist și al internaționalnarx.- proletar.

9 Mai 1945 constituie unul din cele mai remarcabile momente ale 
istoriei mondiale. Zdrobind Hrana hitleristă hitr-un război ’n care 
a dus pe umerii săi principala greutate, poporul sovietic a salvat 
popoa'cle Europei din lanțurile robie" fasciste. Ca urmare a v’ctortei 
istorice a Uniunii Sovietice s-au creat condițiile oa o serie de 
țări — printre care și țara noastră — să se rupă din lanțul impe
rialismului. Sfirșitui victorios al războiului antihitlerist In Europa 
și mai tîrziu victoria asupra Japoniei militariste au determinat o 
serie de mari transformări In Asia. Marele popor chinez a rupt că
tușele robiei colonialiste. S-a ridicat pe o nouă treaptă lupta de eli
berare națională a popoarelor întinsului continent asiatic. Ca o mă
reață cucerire a popoarelor s-a făurit după sfirșitul victorios al ce
lui de al doilea război mondial marele lagăr al păcii, democrației ți 
socialismului care grupează 8OJ.*>J0.i»0 de oameni și care constitu.e 
uri reazim de nădejde al păcii și securității mondiale. Mobilrzîndu-și 
forțele împotriva fascismului popoarele au fost însuflețite de nă
zuința dobîndirii unei păci trainice. îndelungate. Hotărirea popoa
relor de a nu îngădui renașterea forțelor fascismului și a agresiu
nii, de a nu perunie o nouă vărsare de singe, și-a găsit expre
sia în acordurile de la Tehetan, Yalta și Potsdam. Dorința fierbinte 
a popoarelor a fost oa alianța statelor care au colaborat in t.mpul 
războiului să se transforme într o colaborare temeinică și ca o 
îndelungată colaborare economică politică și culturală pe p.cior de 
egalitate bazată pe înctedere reciprocă să fa ființă între toate țările. 
Aceste speranțe și năzuințe n-au fost însă îniăptuite. Pe măsură 
ce timpul trecea s-au manifestat tot mai clar două tendințe opuse, 
două linii pe arena internațională.

O linie e aceea a Uniunii Sovietice și a țărilor lagărului demo
cratic oare-și consacră toate forțele muncii constructive pașnice, 
cauzei întăririi păcii in întreaga lume.

O altă linie e aceea a S.U.A. și a acoîiților ei care duc o poli
tică de scindare a lumii, de făurre a tot soiul de a.ianțe «g'cs ve. 
de pregălire a unul nou războ’ mondial. Neținind seama de lec
țiile istoriei, cercurile agres ve din Statele .Unite proclamă iățiș po
litica ..de pe poziții de forță", mențin In mod artificial o atmosferă 
de isterie războinică, amenință cu bomba atomică și uite arme de 
exterminare In masă, duc o furibundă și nebunească cursă a înar
mărilor. Sub firma „comunității defensive europene" cu ajutorul 
tratatelor militariste de la Bonn și Paris, cercurile agresive se stră
duiesc să reînvie cit mai repede și mai complet wehrmaehtul 
hitlerist.

Popoarele europene nu mai vor însă oa la fiecare 20 de ani Eu
ropa să se transforme într o arenă a morții și distrugerii.

Ele nu vor să admită ca Germania care în decursul vieții 
unei singure generații a fost punctul de plecare pentru două 
războaie sîngeroase. să devină focarui unui nou război mondial. 
Milioane de oameni simpli din toate țările Europei se ridică împo
triva politicii americane de scindare a continentului european în 
două lagăre ostile unul altuia, de creare a une* coaliții militare a- 
gresive vest-europene, politică de amenințări și provocări războ’nice, 
de lichidare a suveranității naționale a popoarelor în interesul ten
dințelor americane de dominație mondială Oamenii iubitori de 
pace din toate țările au salutat și sprijină cu hotărîre propunerea 
Uniunii Sovietice „cu privire la esiguiarea securității In Europa" 
și în legătură cu aceasta, ptoiectul bazelor „Tratatului general eu
ropean cu privire la securitatea colectivă tn Euiopa", prezentate 
de Guvernul Sovietic la conferința de la Berlin a miniștrilor afa
cerilor externe ai celor patru puteri. Aceste propuneri sovietice, atit 
de bine cunoscute astăzi și oaie s-au bucurat de un larg răsunet, 
urmăresc crearea unui sistem eficace de securitate colectivă tn Eu
ropa în conformitate cu principiile Chartei O.N.U. Crearea unui ase
menea sistem ar pune fără îndoială capăt formării de grupări mili
tare de state în Europa cu caracter agresiv. In acest caz. politica 
de scindare și învrăjbire a țărilor Europei care duce. în mod ine
vitabil, la înăsprirea încordării internaționale și la creș’erea pri
mejdiei unui nou război, ar face loc unei politici de colaborare între 
statele europene, mari și mici, indiferent de orînduirea lor socială. 
Totodată scopul acestei colaborări țar constitui menținerea în co
mun a păcii în Europa și opunerea unei rezistențe colective agreso
rului conform principiului : unul pentru toți și toți pentru unui. 
Dar, cel mai important lucru este că planul sovietic de securitate 
colectivă ar înlătura primejdia reînvierii militarismului german.

Linia asigurării păcii prin unirea statelor iubitoare de pace 
prin crearea de acorduri regionale de securitate des
chise pentru toți — iaiă ce opune Uniunea Sovietică liniei de 
pregătire a războiului prin adîncirea scindării lumii, prin cre
area de blocuri militare agresive, promovată de cercurile agre
sive. Linia menținerii păcii, linia păcii trainice, poate și 
trebuie să triumfe. Ca rezultat al luptei forțelor iubitoare de 
pace împotriva politicii agresive a cercurilor influente din S.U.A. 
s-a produs o oarecare slăbire a încordării internaționale. In toate 
țările are loc un proces de unire a forțelor sănătoase ale națiuni
lor în numele apărării păcii și securității popoarelor. Se întărește 
solidaritatea popoarelor europene în lupta împotriva reînvierii mi
litarismului german. Popoarele cer conferinței de la Geneva care 
își desfășoară lucrările în aceste zile, să obțină reglementarea paș
nică a problemei coreene și încetarea războiului din Indochina. Lup’a 
popoarelor care nu vor să lase să fie furate roadele lui 9 Mai 1945. 
lupta popoarelor pentru menținerea și consolidarea păcii își spune 
mereu mai puternic cuvîntul în desfășurarea situației internaționale. 
Năzuința popoarelor spre pace a devenit o puternică forță motricâ a 
zilelor noastre.

Ce,a de a 9-a aniversare a Zilei Victoriei este o chemare le 
luplă mereu mai dirză pentru pace. Oamenii iubitori de pace din 
toate țările salută 9 Mai 1954, intensifîcîndu-și lupta pentru ză
dărnicirea planurilor agresorilor, pen’ru continua slăbire a încordă
rii internaționale, pentru, rezolvarea pe cale pașnică a tuturor pro
blemelor litigioase, pentru instaurarea unei păci trainice.

Poporul și tineretul muncitor al patriei noastre care simte din 
plin roadele lui 9 Mai 1945, își îndreaptă gîndurile pline de re
cunoștință fierbinte spre Uniunea Sovietică, spie ostașii glorioasei 
annate sovietice care făurind victoria asupra fascismului re-au e- 
liberat din robia hitleristă. Constructorii socialismului din Re
publica noastră populară sînt hotărîți să-și dedice toate forțele cau
zei nobile a păcii și prieteniei între popoare.

a insămințărilor de primăvară

O pagină glorioasă 
din istoria patriei
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la primele rtndun 
ale celor care luptă 
pentru succesul com
pusei de primăvară 
se află mecanizatorii. 
Ei ajută pe țăranii 
mamntari colectiviști. 
Întovărășiți sau cu 
gospoAarii individuale, 
u lucreze mai bine 
pamintul. pentru a ob- 
pne roade Îmbelșugate.

h Fotografie: Trac
toristul \lad Marin de 
la S.M.T. Tureișor. ra- 
iomi Sibiu, execută lu
crări pe ogoarele gospo
dăriei colective „Dru
mul libertăfii'* din co
muna Sura atică, ra
ionul Sibiu.

Economii
Deși introdusă numai de anul trecut, me

toda gospodăririi socialiste pe locomotivă 
este aplicată în prezent de un mare număr 
de brigăzi de drum și de echipe de repa
rații. din numeroase depouri din țară.

Reparațiile de bună calitate făcute de că
tre echipele complexe, ca și atenta întreți
nere a locomotivelor de către mecanici și fo- 
chiști în timpul exploatării, asigură pre
lungirea vieții mașinilor, reducerea volu
mului reparațiilor, precum și reducerea 
cheltuielilor de manoperă și materiale.

Brigăzile de mecanici și fochiști și echi
pele de reparații din întreaga țară, care 
au luat locomotivele în gospodărire socia
listă au economisit în decurs de trei luni 
însemnate cantități de materiale și chel-

——--------------------------——------------------------------------------------

Ne găsim în ultimele zile ale campaniei de tnsămințări. în timpul rămas, trebuiesc depuse toateNe găsim în ultimele zile ale campaniei de tnsămințări. In timpul rămas, trebuiesc depuse toate eforturile pentru tnsă- 
mintarea in Întregime a tuturor supratețelor prevăzute. Orice Intirziere, cit de mică, poate aduce pierderi mari de recoltă, pagube 
însemnate pentru intreg poporul muncitor. .... . .. _ « „ „ . . . _

Organele și organizațiile U.T.M. din toată (ara — în special din regiunile Galați. Pitești, Vad și București, 
mase In urmă — trebuie să intensifice la maximum ajutorul pe care-1 dau staturilor populare pentru mobilizarea 
tori — și mai ales a tineretului — la terminarea insămințărilor.

Nici o clipă să nu fie pierdută — toate forțele pentru încheierea cu succes a campaniei agricole de primăvară!

--------------------------------------------- A 4-4---------------------------------------------

Primii pe
PLOEȘTI (de la corespondentul nostru Puiu 

Nicolae).
Tinerii mecanizatori din regiunea Ploe.ști 

duc o hotărită luptă pentru câștigarea titlu'u’ 
da „cel mai bun tractorist". Realizările de 
pînă acum dovedesc dlrzenia cu care tracto
riștii se întrec. Pînă în prezent ca fruntași 
pe regiune se 6ituaiază utemiștii Neagu M. 
Gheorghe și Banu Ion din brigada a II-a de 

*!.a S.M.T. Pogoanele care execută lucrări la 
gospodăria colectivă și întovărășirea din a- 
eeastă comună.

Numai în 24 de zi'.e de cînd a ieșit tn cam
pania de primăvară, utemistul Neagu M.

regiune
Gheorghe și-a îndeplinit planul și l-a depă
șit cu 216.2 la sută, obținind și o economie 
de 250 litri motorină și 15 litri benzină. Ute- 
mistui Banu Ion și-a realizat plano! în pro
porție de 300 la sută, tot în 24 de zile, rea- 
lizînd și o economie de 310 litri motorină și 
Io litri benzină. Cei doi tractoriști de la S.M.T. 
Pogoanele sînt urmați, de utemiștli Vas'le 
Ștefan și Neoulcea Man'&a de la S.M.T. Zi
duri, raionul Rîmhicu Săra4. Vasile Ștefan 
a realizat pînă în prezent 232,7 procente din 
plan, iar utemistul Neculcea Manea 177 de 
procente.

Inscmîritarea bumbacului în legiunea Constcnța

care slat ră- 
țăranilor munci*

exemplulTrebuie urmat 
comunelor fruntașe

ia corespondentul nostru), 
timp, raionul Sibiu era codaș 
însămînțări. Luîndu-se însă mă- 
sfatul popular raional și sfatu- 
comuna’.e pentru înlăturarea 
i existat, s-a reușit ca pînă 
rlsămînțărilor de primăvară 

în proporție de 98.8

CONSTANȚA (de la corespondentul nostru 
Ghițuică Ion).

Muncitori' dm gospodăriile agricole de 
stat, colectiviștii și țăranii muncitori cu gos
podării individuale din regiunea Constanța, 
cu ajutorul mecanizatoriloi din S.M.T.-uri, 
obțin zi de zi noi succese in lupta pentru 
grăbirea lucrărilor agricole de primăvară.

Astfel pîiă la 6 mai a c. în întreaga re
giune s-a îndeplinit 86,02 ia sută din planul 
insămînțărilor de primăvară. Printre raioa
nele fruntașe sint : Hirșova. Medgidia și Is
tria, caie au lusămîntat pînă acum 90—92 la 
sută din supraîața prevăzută.

Odată cu arăturile și însămînțările de pri
măvară, în regiune se acordă o atenție deo
sebită și întrețineai semănăturilor de toam
nă. Pilă mai acum cîteva zile s-a grăpăt 
88.1 la sută din supraîața . tnsămînțată in 
toamnă.

Fruntași pe regiune în terminarea însămîn- 
țărilor de primăvară s-au «ituat memorii în
tovărășirii agricole din Mangalia și satul 
„2 mai" și de asemenea țăranii muncitor: cu 
gospodării individuale "din Mangalia. care 
pînă la 6 maf au terminat tn întregime in- 
sămînțările.

Preocupați de a obține recolte cu mult mai 
bogate ca anul trecut și urmînd sfaturile 
tehnicienilor agricoli. gc<nodări:le agricole 
colective din intrsaga regiune au î.nsămînțat 
pînă acum suprafața de 7 431 hectare cu po
rumb. 751 hectare floarea soarelui și -55 hec
tare de cartofi în cuiburi așezate în pătrat. 
Urmînd exemplul țăranilor colectiviști, țăra
nii muncitori din întovărășirile agricole 
și cei cu gospodări' individuale au însămîn- 
țat 505 heciare cu porumb in cuiburi așezate 
în pătrat. Printre gospodăriile agricole co
lective fruntașe la însămînțările porumbului

în cuiburi așezate în pătrat, se numără gos
podăriile colective din comunele Siliștea, Ni- 
sipari. Ciocîrlia, din raionul Medgidia; 
Pantelimon și Ciobanul din raionul Hîrșova; 
Colnica și Petroșani, din raionul Adam-Clisi; 
Țăndărei, din raionul Fetești. Fiecare 
ceste gospodării a însămînțat cîte 
hectare de porumb în cuiburi așezate 
trat.

Timpul fiind prielnic, în regiunea 
stanța s-a început și tnsămînțatul 
lui. In decurs de numai cîteva zile 
sămînțată cu bumbac o suprafață 
iizează 28.59 la sută din plan, 
raionul Fetești, de exemplu, s-au însămîn
țat peste 3.657 hectare, în raionul Medg:dl.i 
750 hectare, iar în raionul Negru Vodă 363 
hectare. Printre comunele fruntașe se nu
mără comunele Radova și Cochileni din ra
ionul Medgidia, unde țăranii muncitori iu 
însămînțat 59 hectaie cu bumbac în numii 
2 zile. Printre fruntașii acestor comune ca'e 
și-au însămînțat întreaga suprifață prevă
zută pentru bumbac, sînt țăranii muncitori 
Gîlcă N'icolae, lordacbe Nicolae și utemistul 
Ion Toma din comuna Cochileni.

In timp ce toți țăranii muncitori cinst'ti 
dau bătălia pentru terminarea cit mai rapidă 
a însămînțării bumbacului care este de o im
portanță deoseb’tă pentr-j industria noastră 
textilă. In unele locuri chiaburii încearcă să 
saboteze bunul mers al Insămînțărilor. Ast
fel chiaburi Gheorghe Secăreanu și Ioana 
Filipănescu din comuna Cochileni nu au 
vrut să iasă la însămînțat nici să pregă
tească terenul. Fiind demascați de către ță
ranii muncitori, ei au fost obligați să-și pre
gătească terenul ți să-și însămînțeze în
treaga suprafață ce o aj tn plan.

din a - 
90-115 
în pâ-

Coi- 
bumbecu- 
a fost în- 
care tota- 
Nurnai în

SIBIU (de 
In ultimul 

pe regiune la 
știri de către 
rile populare 
lipsurilor ce au 
6 mai planul Ir 
raion să fie realizat 
sută.

La porumb .și cartofi planul a fost îndepli
nit pînă ta această dată în proporție de 100 
la sută. Printre comunele fruntașe se numără 
și Gura Riului. Racovița și 
minat însămînțările încă 
zile.

Metoda însămînțări! în 
pătrat a fost folosită pe scară largă. In total 
pe raion s-a însămînțat în cuiburi așezate în 
pătrat o supraîața de 725 hectare cu porumb 
și cartofi. Gospodăriile colective din comu
nele Șelimbăr, Bradu, Șura Mică și altele au 
însămînțat mari suprafețe în cuiburi așezate 
în pătrat.

Insă nu tn toate comunele situația este a- 
semănătoare. Astfel, pînă la 6 mai în comu
na Porumbacu de Sus 
la sută d‘n planul de 
muna Avrig. tot pînă 
realizase decît 86,9 la 
este de asemenea și C'isnădie. Aici mai rămă
seseră de însămînțat la 6 mai 88 hectare.

Dacă în ultimele zi'.e în raionul Sibiu s-au 
obținut succese la însămînțarea porumbului, 
și cartofului, nu se poate spune același lucru 
cu privire la îndeplinirea planului de însămîn. 
țări la culturile tehnice, unde există o rămî- 
nere în urmă față de posibilități. In comu
na Porumbacu de Jos. de exemplu, mal sîpt 
de însămînțat aproape 20 de hectare in fuior;- 
și In comuna Avrig însămînțarea plantelor 
tehnice se desfășoară cu încetineală, 
la 6 
tare 
tare 
țiile 
urmă la însămînțări trebuie să depună toate 
eforturile, mob'lizînd pe țăranii muncitori care 
mai au de însămînțat să-și termine muncile 
de primăvară într-un timp cît mai scurt.

la 
pe 
la

Orlat care au ter- 
de acum cîteva

cuiburi așezate în

nu s-a realizat decît 72 
însămînțări. tar tn co
la această dată nu se 
sută. Rămasă tn urmă

Pînă 
mai se găseau încă neînsămînțate 6 hec- 
sfeclă de zahăr, 9 hectare mac ți 5 hec- 
ln fuior. Sfaturile populare și organiza- 
de bază U.T.M. din comunele rămase în

Tovarășul președinte este
E plictisit. Bănuiesc că l-a cu

prins plictiseala pentru că nu 
mai are ce face. Treburile merg 
se pare, ca pe roate. Munca este 
organizată fără greș și acum 
tov. Bujorescu. președintele sfa- 
tu.ui popular din comuna Gală 
tem, regiunea București, este p3r. 
că in aș.eptarea altor sarcini Pe 
astea, cu însămințările de primă 
vară, le-a terminat. Se aseamă
nă președintele nostru Intrucit- 
va eu acel călăreț, neputincios 
de a și stăpini calul care-1 as- 
vîrle cît colo din șea și rldi-

cindu-se din 
senină fudulie : 
l-am terminat i 
tui.

— Care este i 
țărilor ? repztă 
in rebari-a noastră. Ce să vă zic 
eu. să zică cifrele. Și cu ac. asta 
așterne pe birou un tabel 
cu multe rubrici și cifre, 
pre.-edinele spune:

Porumbul... 
bine tovarășe, 
adică ca și 
I7-J3, realizat 
cil să clipești

praf declară cu 
calul acesta 

acum dati-mi al

situația tnsămin- 
tov. președinte

lung. 
Apoi,

vezi 
gata. 

Planificat

plictisit 4

importante
V ■■

tuieli de manoperă, a căror, valoare se 
ridică la aproape 1.959.000 lei.

Succese deosebit de importante au ob
ținut, mecanicii și fochiștii care au folosit 
metoda Clavdiei Baranovskaia. planul fi
nanciar de producție al locomotivei.

Cu economia de combustibil realizată în 
timp de trei luni de echipele de drum din 
întreaga țară care au folosit această me
todă s-ar putea remorca 2630 trenuri de 
marfă cu cîte 1600 tone, pe o distanță de 
300 km.

Aceste importante succese constituie pen
tru ceferiștii din depouri un puternic im* 
bold pentru reducerea continuă a prețului 
de cost al transporturilor.

porumbul... 
este aproape 
făcut.
13OJ. închizi ochii 
și pînă apuci să-i 

deschizi la loc, planul 
făcut.

Așa zice președintele, 
cuprinde iarăși plictisul, 

președintele !

s-a și

Apoi. îl
Grozav 

o.n președintele 1 Vrednic om! 
Grozav cînd s.ai să asculți, gla
sul dumnealui și al cifrelor 
semnate pe tabelul lung cu 
brici multe. Numai că sînt 
comună și alte glasuri. Aie 
menilor. Și dacă tabelul poate 
fi făcut ușor ca să spună cum 
vrea 
este 
stau 
vezi 
turtle.

Realitatea este că mai ai mult 
de clipit din ochi pînă să se re
alizeze planul 
porumbului in 
dacă în afară

în- 
ru- 
tn 

oa-

președintele, cu oamenii 
mai greu. Ei spun așa cum 

lucrurile în realitate. Și 
bine, au și. dovezi : pămîn-

de însămînțare a 
comună Mai ales 
de scoboritul rit-

grăbit. După cum. pînă 
tov. Bujorescu, înșurubat 
scaunul de președinte, va

— și încă nu sînt 
somn, — sa gra
in această direc-

la vreme munca

mic al pleoapelor președintele nu 
va lua nici o altă măsură. Mai 
si it multe sute de hectare neîn- 
sărpîn;a<e in comună, mai mult 
deci: reiese din Labele. Pentru 
mjlți. cucul încă nu a cîntat și 
ogorul așteaptă Dece ? Pentru că 
activiștii statului popjfar, iu 
frunte cu președintele, s-au tre
zit abia acum, 
dezmeticiți din 
ivească munca 
lie

Nu s-a dus
de îndrumare și de lămurire, nu 
s-a organizat de fel întrecerea 
patriotică, nu s-a dus activitatea 
d? educație agrotehnică a țăra
nilor muncitori din comună, nu 
se urmărește concret mersul cam
paniei de Însămînțări. De vorbit, 
s-a vorbit cite ceva, dar treabă 
s-a iăcut încă puțin. 1 
este o gravă răminere 
a comunei și aceasta 
tabelului scris cu apă 
dafin. Rezultatul es e 
menea că țărani- mjncitori d n 
comună nu sint lămuriți asupr* 
avantajelor semănării porumbului 
în cuiburi așezate Iu pătrat. E 
drept că în ultimile cîteva zile, 
datorită intervenției energice a 
organizației de partid, au înce
put să se ia unele măsuri. Dar 
este limpede că atît timp cît to

Rezultatul 
l in

In ctudi 
de
de ise-

urmă

Iran-

varășul președinte își va tnchi. 
pui că însămînțările sînt ca și 
terminale, el nu ‘va fi nicide 
cum 
cînd 
In
simți numai moa'e sub el. nii-și 
va îndeplini nicidecum sarcinile 

Este cazul deci, să se simtă 
și el pe jar. căci grăbirea însă- 
mînțărilor este o sarcină arză-, 
to a re.

ION BARNA

P-terr- ce ți înălțăloare sînt sentimentele patriotice pe care le 
■■rercăm atunci cînd răsfoim pag-nilo glorioasei Istorii a- patriei 
Gonstre. - ' !

Pe una din aceste pagini aie istoriei se găsește înscris și rretii- ’ 
ici- eveniment de la 9 Mai 1877, zi cînd a fost proclamată inde
pendența de stat a Rominiei.

Unirea țărilor romînești — înfăptuită tn anul 1859 — a consti- 
u:i o Io iură puternică pentru cotropitorii turci care stăpînaaii 
ț’ra noastră Dar. octală înfăptuit actul Unirii, tn fața poporului 
cs’-j se pjoea sarcina istorică a cuceririi independenței de stat, 

la-ă de ce data proclamării independenței de stat a Romîniei 
esie scumpă în amintirea poporului nostru deoarece ea mar
chează o victorie pentru care au luptat și s-au jertfit cei mai 
b--.i fii a- țării. Această dată ne am ntește de viteji’ dorobanți 
cușma pe-o ureche care, cum spunea poetul V. " 
plecat cu voie bună de-acesă. de la plug, pentru a 
de jug, scumpa noastră țară; ea ne amintește de 
minunății ostași ruși, care au venit să dea ajutor

in ica a de scuturare a jugului cotropitorilor. Pe cîmpurile de ' 
-p:ă d n fața Plevnei. sau pe redutele înfricoșătoarei Grivițe — a- 

colo unde gornîstul-erou Șlefan Fur'.ună a sunat atacul ce avea 
să du.-ă la victorie — s-a cimentat și mai mult bunul cel mai de 
preț al poporului nostru : prietenia cu marele popor rus.

Forța mihtară a Rusiei, vitejia și jertfa ostașilor ruși și romînf 
as consiituit factorul ho'ărîtor in cucerirea Independenței de stat 
a Rominiei. ■ - _

Dar tocmai pentru că 9 Mal 1877 este o zi care amintește de 
f-ăția de arme romîno-rusă și de victoria repurtată de poporul nes- 
trj asupra unor piădalnic’ cotropitori, clasele exploatatoare au ' 
încercat să falsifice conținutul acestui măreț eveniment. Dușmani 
■ mereselor poporului muncitor și străini de tradițiile sale 
mai scumpe de luptă pentru cucerirea independenței naționale, 
ce stăpîneau tn trecut țara noastră au înlocuit fără rușine ziua 
bătorească de 9 Mai, cu ziua de 10 mai, zi de tristă amintire 
s-a instaurat dinastia odioasă a Hohenzoliernilor. Mai ales în 
dintre cele două războaie mondiale, cînd imperialiștii pregăteau 
cotropirea Uniunii Sovietice, clamele exploatatoare din Romînia s-au 
străduit să șteargă din amintirea poporului nostru momente din istoria 
sa care, asemenea lui 9 Mai 1877. oglindeau sprijinul Imens și hotă- 
rttor dat de poporul rus patriei noastre de-a lungul veacurilor. 
Politica antinațională a claselor stăpinitoare care au pus Romînia la 
mezat pe piața imperialistă, era împletită cu politica de exploatare și 
jefuire a poporului muncitor, de lichidare a tuturor drepturilor de
mocratice. * ,

Poporul muncitor din patria noastră nu a acceptat Insă nic’ odată 
transformarea independenței de stat a Romîniei de către burghezie 
ți moșierime tntr-o noțiune lipsită de conținut. An cu an creștea 
revolta poporului împotriva trădării claselor dominante și odată cu 
revolta creștea și ho'ărîrea de luptă pentru recîștigarea independen
ței patriei. Amestecul nerușinat al cercurilor imperialiste de peste 
hotare în afacerile ’nterne ale țării noastre și încercările acestor 
cercuri de a transforma Romînia intr-o colonie a lor și într-un Mp 
de pod antisovietîc au făcut să . crească și mai mult ura-poporu'ui 
muncitor față de exploatatori și ștăpînii lor.

Singu-a forță politică oare în anii stăpîniril burghezo-moșierești 
s-a opus cu tăr’e politicii de trădare națională a claselor exploata-, 
toare a fost Partidul Comunist Roniîn, conducătorul încercat al 
celor ce muncesc. Lămurind masele populare asupra adevăra'uluî 
caracter al politicii antinaționale a burgheziei .și moșierimii, P.C.R. 
arăta că între lichidarea de către exploatatori a independenței: 
țării, jefuirea și exploatarea cruntă a oamenilor muncii și pregătirea: 
războiului împotriva Țării Socialismului exista o legătură strînsă. 
Lupta din ilegalitate a P.C.R. a arătat că numai partidul clasei mun
citoare ține ridicat sus steagul trădat de burghezie, al independenței 
și suveranității naționale.

Anul 1944 este un an memorabil pentru poporul nostru muncitor, 
an în care s-au realizat aspirațiile sale de veacuri. Condițiile create 
dc. înaintarea victorioasă a A-matelor Sovietice a permis poporu'ui 
muncitor, condus de P C.R. să răstoarne la 23 August dictatura 
fascistă antonesciaiiă și să pornească cj arma in mînă împotriva 
cotropitorilor hitleriști. In măreața luptă pentru eliberarea popoare
lor de sub jugul fascist ostașii marilor popoare de la răsărit și a-, 
lături de ei ostașii rotnîni au dat încă odată împreună jertfa lor 
de sînge, făcînd să se cimenteze pe.ntru totdeauna prietenia fier
binte intre popoarele sovietice și poporul rointn. La 9 Mai .1877 ar-' 
matele tuse ne-au dat ajutorul hotărîtbr pentru cucerirea indepen
denței noastre de stat; la 23 August 1944 datorită, victoriilor isto
rice ale Armatelor Sovietice poporul nostru a căpătat posibilitatea 
să-și cucerească pentru întîia oară adevărate independență națio-, 
nelă.

încercările de după 23 August 1944 ale Imperialiștilor de a ne 
răpi din nou independența națională a patriei au fost respinse c.t 
demnitate și hotărîre de către poporul nostru, avînd și de această 
dată sprijinul neprecupețit a! Țării Socialismului.

Dar eliberarea țării noastre de căt-e glorioasa Armată Sovietică 
tiu ne-a adus numa’ independența națională, ci a creat și condițiile 
ca poporul nostru muncitor să pășească pe drumul eliberării șale 
sociale. Folosirea acestor condiții de către masele populare condu,se 
de comuniști a dus, în urma unoi puternice lupte'de clasă, fa răs
turnarea puterii politice a claselor dominante și la instaurarea 
regimului de democrație populară, regim al păcii și prieteniei cu 
Uniunea Sovietică șl cu toate popoarele lumii, regim 
avintate o lumii noi, socialiste.

Sub conducerea partidului, cu sprijinul neprecupețit 
sovieBce, poporul nostru muncitor, liber și slăpîn pe 
închină toate forțele sale. întreaga sa energie, construcției paș
nice, întăririi statului dsniocrat-popu’ar.

Încrederea cîștigată de partidul comuniștilor din partea clasei 
muncitoare, atit în anii asupririi burgheziei și tnoțierim”, cît și 
în anii construcției vieții noi, stă la temelia - unității de neclintit 
dintre partid, guvern și popor. Pentru oamenii - rriuficii apare tot 
mai limpede că. în condițiile de astăzi calea cea mai sigură de a 
consolida independența națională a patriei noastre este întărirea 
continuă a frăției și prieteniei de nedespărțit cu: marele popor so
vietic, lupta pentru construirea cu succes a socialismului, pen'ru 
întărirea regimului democrat-popular, lupta pentru apărarea păcii,

încrezător îti cuvîntul înțelept âî partidului, poporul muncitor 
Iaptă astăzi pentru a spori producția agricolă, a da un mai mare 
avtnt producției bunurilor de larg consum, a face să înflorească 
și ma' mult viața culturală a patriei.. Afitinîndurși voința . șa de, 
a și consțrgi pașnic o viață, nouă, poporul nostru e-te vigilent în 
zădărnicirea încercărilor imperialiștilor de a lovi in Independența 
națională a patriei dragi.

Sărbătorirea în acest an a zilei de 9 Mai - zi cînd se împlinesc 
77 de ani de fa proclamarea independenței de stat a Romîniei — 
găsește poporul nostru strîns unit în Jurul partidului și guvern Tul 
î:i lupte avîntată. patriotică pentru întărirea statului democrat-popu
lar și construirea unei vieți tot mar fericit», pentru apărarea, păcii 
în lume și consolidarea prieteniei cu toate popoarele iubitoare de 
pace..

In primele zile ale lunii
SIBIU (de la corespondentul nostru PO

PA GAVR1L).— Economiile de stofă și alte 
materiale din care se pot confecționa 280 
costume bărbătești, realizate de muncitorii 
din secția croit a fabricii „Steaua Roșie"- 
Sibiu tn cinstea zilei de I Mai. îi stimu
lează pe muncitorii de aici să continue în 
luna aceasta, cu mai mult elan lupta pentru 
economii, lntensificînd întrecerea socialistă 
și așezînd cu atenție șabloanele pe stofă, 
colectivul secți-r croit a economisit numai 
tn primele 3 zile ale lunii mai. stofă pen-

cu
Aiecsandri, au 

scăpa de turci, 
asemenea de 
fraților lor ro-

cele 
ace' 
săr- 
cînd 
anii

al construcției

ăl popoarelor 
soarta sa își

tru 13 costume bărbătești. Exemplul croi* 
torului Gerhardt Mihai și al altor munci
tori vîrstnici a fost urmat de mulțl tineri. 
Printre cei evidențiați în obținerea succe
selor de pînă acum, se numără utemista 
Barbu Ana. Și în celelalte secții munca 
se desfășoară într-un ritm viu pentru obți
nerea titlului de sector fruntaș.

Paralel cu aceasta, muncitorii au tn 
centrul preocupării lor îmbunătățirea cali
tății produselot. In acest sector se aplică 
pe scară largă inițiativa Lidiei Savelieva.



Scrisori de la Liusea I 
I 

ne-au vorbit despre profesiunile lor.
. altele ne-au arătat că din rînduriie
nova din clasa'iX-a a Școlii Nr. 33 din Iva-’ școlii noastre au ieșit mulți doctori, chimiști, 
novo. Adresa noastră i-a fost dată de. un to
varăș student din orașul nostru care studi
ază în Ivanovo. De afutici și în special de la 
începutul acestui an școlat am. început .să 
corespondăm cu Liudmila Bibațiova' .atît cu cît 
și colega mea Berbeciu Sevila.

Prin Liusea am primit- nenumărate adrese 
ale colegelor ei, cu care au început să co
respondeze și alte eleve din clasa a X-a. In 
prezent 
intensă 
cu cele 
școli.

Exemplul elevelor din. clasa . a, X-a 
urmat și elevere din clasele a IX-a și a 
care au început să corespondeze cu elevele din 
Ivanovo și ‘Moscova.

Corespondența cu Liusea ne este folositoare 
atît, nouă, .-acelor, care corespondăm .cu dînșa, 
cît și înffegii"crase,‘

Liusea ne scrie Tntr-o scrisoare : „Nădăjdu-
, iese că corespondența noastră se va transfor

ma într-o prietenie puternică șj va fi o părti
cică din marea prietenie dintre popoarele noa
stre. ...Gîndesc, că corespondența .noastră cu 
fetele și băieții din alte țări nu trebuie 
fie numai interesantă, dar" și foarte 
sitoare".

Și într-adevăr, această corespondență 
este de un real folos. Din scrisorile pe 
le primim aflăm, multe lucruri-interesante din 
viața de școală și din munca comsomoliste- 
lor.

Intr-unâ din scrisori Liusea Bibanova ne
scrie: „Toate elevele clasei noastre sînt com-
somoliste. Clasa noastră a terminat
III cu sută la sută promovate".

Asemenea rezultate se pot obține 
planificării timpului liber, în urma 
celor mai juste metode de învățătură.

Iată cum. își pregătesc ele lecțiile: „Nouă 
ni se recomandă să începem a ne face temele 
acasă de la 4-5. seara. înainte de a ne apuca 
de lecții, trebuie să stăm o oră în aer liber. 
La început învățăm la. obiectele nu prea grele, 
apoi la cele mai' grele și în sfîrșit la cele 
.ușoare".....................

Am încercat să. aplicăm metoda elevelor so
vietice, atît eu cît și colegele mele, și ea s-a 
dovedit eficace.

Am văzut că principala cauză a rămînerii 
în urmă la învățătură a unor eleve se dato- 
rește faptului că nu știu cum să-și planifice 
timpul lor liber. Numai cu o planificare justă 
se pot obține rezultate ca cele obținute de ele
vele școlii nr. 33 din Ivanovo.

In afară- de faptul că elevele acestei clase
depun toate eforturile pentru o promova 
succes fiecare pătrar, pe ele le frămintă 
o întrebare.

Prietena noastră ne scrie : „Pe noi ne 
resează foarte mult „ce vom fr‘‘. In acest 
ele organizează diferite adunări cu 
temă. ,. ,

Despre 0 astfel de adunare închinată ale
gerii profesiei ne scrie Liusea într-o scrisoare: 
,,Noi am chemat oameni de diferite profesii: 
doctori, artiști, ingineri, muncitori, profesori. 
Ei ne-au povestit despre munca lor". Despre 
alegerea profesiei, prietena din Ivanovo ne 
vorbește și în altă scrisoare, în care ne descrie 
„serata tradițională" ce se ține în fiecare an 
la școala lor : „La noi în școală se țin serate 
tradiționale. De mult este acest obicei. In fle
care an, într-o anumită zi, se string absolven
ții școlii nr. 33 și cei din clase a X-a.

La sfîrșitul anului’trecut, clasa noastră a 
primit o scrisoare de la eleva Liudmila Biba-

10 eleve din. clasa a X-a poartă 
corespondență cu elevele sovietice 
de la școala nr. 33, cit și de la

o. 
atît 
alte

l-au 
VH-a

să
folo-
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pătrarul

în urma
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scop 
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Ce să citim
In Editura „Cartea Rusă" au apărut:

V. MAIACOVSCHI: Poeme alese, 304 pag. 10 lei. 
A.

Un prieten cu pârul alb
profesori, ingineri :constructori, geologi și 
tiști".

Problema alegerii profesiei ne frămintă 
pe noi, la fel ca pe toți acei ce trebuie 
absolve școlile medii. Și iată că și tn 
ceasta direcție corespondența cu elevele 
vietice ne ajută mult, ne face să gindim serios 
înainte de a hotărî ce profesiune să ne ale
gem.

Corespondența cu elevele sovietice ne-a aju
tat foarte mult și în .munca de organizație. 
Iată ce ne scrie Liusea despre munca organi
zației de conisomol din clasa lor : „Noi am 
făcut așa ca la planul de muncă să participe 
toate comspmolistele. Biroul și clasa noastră 
au făcut planul muncii comsomoliste. lată, în 
general, ce ne-am propus : Să mergem împre
ună la cinema, teatru, ia combinatul textil 
pentru a întreține convorbiri cu comsomoliștji 
de acolo, să-drgia'flizăm’adunări Cu teme des
pre Înfățișarea morală a tineretului sovietic, 
convorbiri despre dragoste și prietenie, să or
ganizăm serate tematice cu teme din fizică, 
chimie, matematică. In fiecare săptămînă vom 
face referate despre situația internațională, 
despre’ noutățile științei și tehnicii, vom merge 
în colhozuri unde vom da programe artistice.

Comsomolistele merg în colhozuri pentru a 
ajuta în muncile agricole, fac excursii, între
țin corespondențe cu școlarii de la sate și dau 
aici programe artistice".

Din corespondența cu elevii sovietici am în
vățat și ce înseamnă prietenie. Iată ce ne 
scrie Liusea relativ la prietenie: „Fiecare 
trebuie să fie întotdeauna sincer față de 
prieten. Trebuie să-ți cunoști bine tovarășul: 
tot ce are slab, precum și calitățile. Cu pri
etenul trebuie să împărți totul : bucuriile și 
necazurile. Prietenul care ascunde ceva de 
tovarășul său nu este prieten adevărat. Dar 
cîte odată prietenia nu se înțelege așa: dacă 
două fete sau doi tineri sini mereu împreună, 
ei sînt socotiți prieteni. /Aceasta nu este în
totdeauna adevărat. Ei pot sta împreună la 
cinema, chiar în aceeași bancă, să meargă la 
serate, dar asta nu înseamnă că sint prieteni".

Tot Liusea ne scrie că cine muncește trebuie 
să se și distreze. La școala lor se organizează 
în acest scop foarte multe serate. Pe lingă 
distracție, seratele trebuie să ajute Ia ridica
rea nivelului tineretului. De aceea spune 
Liusea „seratele la no: se desfășoară după 
următorul plan : referat, program artistic și 
dans. Cîte odată, în clasele libere, în același 
timp cu dansul se desfășoară concursuri și 
jocuri. Pentru serate noi pregătim gazete spe
ciale, foto-vitrine și împodobim sala. Acum 
noi pregătim o serată închinată Comunei din 
Paris la care se va ține și referatul despre 
cartea „Comuniștii" de Louis Aragon".

Liusea ne scrie și cum merg fetele la serate: 
„Cînd eram mai mici, mergeam la serate în 
uniforme : 
lețe' albe, 
tru zilele 
obișnuite 
gulere albe și șorțulețe negre.

La serate, noi, cele dintr-a X-a, îmbrăcăm 
desigur rochii mai bune, dar simple. La noi 
în general nu sînt iubite acelea care exage
rează moda".

Multe învățăminte cuprind aceste scrisori. 
Ele sînt un îndreptar foarte prețios tn munca 
de învățătură, de organizat* și ta viața noa
stră extrașcolară.

Iată de ce noi corespondăm cu regularitate 
cu elevii sovietici și exemplul lor îl avem 
mereu în față.

Și 
să 
a- 

so-

rochie gri sau albastră cu șorțu- 
Aceasta era de faot uniforma pen- 
de sărbătoare. Iar pentru zilele 

purtam rochii gri sau albastre cu

OLGA DISPINESCU
Școala medie de 10 ani 
clasa X-a A, Tecuci
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In noua întovărășire
Cu lupi înainte -îi puteai înțîlni pe, 

niștii Dragomir Marin și Cucu Radu, 
tînd cu țăranii muncitori din Comuna 
raionul Balș despre necesitatea constituirii 
unei întovărășiri agricole. Mai toți țăranii 
muncitori văzuseră din experiența întovărăși 
rilor constituite dinainte că munca laolaltă 
dă roade mai bune. Avînd pămînturile la un 
loc se poate munci mai ușor cu tractoarele, 
se poate aplica cu mai mult 
mul, Pămîntul rodește mai 
întovărășiților crește.

Și iată așa. sfătuindu-se
din Călui au pornii la înființarea întovără
șirii. Dragomir Marin și Cucu Radu s-au în
scris primii. Au urmat apoi țăranii mijlocași 
Gheorghe Dragomir și Gneorghe Văduva.

In puțin timp s-au strîns laolaltă 37 de 
familii de țărani săraci și mijlocași și la 
sfîrșitul lunii trecute a fost inaugurată întovă
rășirea. I-au 
ca președinte 
Florea.

Intovărășiții
că pe cele -39.81 hectare
and in comun și cu tractoarele satului. : 
aplicind metodele agrotehnice, întovărășit 
se vor putea bucura de un rod bogat 
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GHEORGHE DUMITRU
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Stîne cooperatiste
Cu fiecare zi ce trece tot mai mulți țăra~ 

muncitori se bucură de sprijinul multilateral 
pe care-1 primesc din partea cooperației. O 
latură a acestui ajutor îl constituie și stînele 
cooperatiste de pe lingă cooperativele 
tești.

Stînele din raionul Novaci au obținu 
1953 producții mărite de briază la fie 
oaie. De pildă stîna cooperatistă din Dr 
ești a obținut de fiecare oaie 
medie cîte 7.750 kg. brinză.

Aceste rezultate au convins 
mai mare de țărani muncitori 
mici și mijlocii să-și aducă oi 
cooperatiste. Astfel stîna din 
mără 2*M oi, adică 1721 oi 
13 anul trecut.

La stîna d'n Sirbești numărul odor a eres 
cut cu 1760 capete. In cadru' ramului numă
rul oilor din stînele cooperatiste a ajuns 
20.000 oi. Și zilnic acest număr crește.

Corespondent
VASILE MIHAILESCU
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m
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INSTITUTUL PASTEUR
Băiatul ajunse la primele case și porni să 

alerge pe ulița mare a satului. In dreptul casei 
medicului veterinar Nicolae Dura, din Miercu
rea Sebeșului, ■ se opri și se năpusti peste 
poarta scundă.

— Hei, doctore, doctore I Băiatul începu să 
bată cu pumnii mici în ușa tindei. Deschide re
pede, tovarășe doctor... Se auziră pași, zăvorul 
căzu greu și ușa se deschise.

— Doctore, tovarășe Dura, vino repede la 
noi, la gospodărie. Vaca noastră cea mai 
bună este bolnavă.

Doctorul desluși prin întuneric fața neliniș- 
: tită a tînărului -îngrijitor de la crescătorie: și 
înțelese.

— Bine, vin,’ zise el. O clipă, să-mi iau 
trusa...

Abia spre zori vaca păru că se mai liniș
tește.

Băiatul îngenunchie șl mîngîie gîtul puter
nic al animalului.

Tînărul doctor privi fața băiatului, văzu zîm- 
betul plin de nădejde ce înflorea în 
umezi, clătină din cap și porni încet 
ieșire.

Băiatul rămase în'același'Ioc, ținind 
în palmă o sticluță.-; pe eticheta albă erau 
scrise cîteva cuvinte: „Institutul de seruri și 
vaccinuri Dr. Pasteur-București".

ochii 
spre

strîris

•k
Institutul Pasteur. La capătul Bucureștiului 

nu departe de calea ferată spre Constanța, se 
întind pe; cîteva mii de metri pătrați, clădirile 
mari și albe, laboratoarele luminoase, pavilioa
nele și grajdurile Institutului Pasteur.

Prih ariul 1909 apăru, Intr-umil din ziarele 
.guvernamentale de atunci, decretul de înfiin
țare a Institutului de seruri și vaccinuri. Ofi- 

. ciosul guvernului la putere în acea vreme 
trîmbița acest eveniment comparîndu-și cu 
acest prilej Stăpînul cu o călăuză a „nației 
romîne pe poteoa civilizației europene".

Absorbiți de alte afaceri, conducătorii guver
namentali uitară curînd să mai „călăuzească 
nația romînă" și abia prin anii 1911 — în urma 
unor discuții furtunoase în cameră — moșie
rii și marii crescători de animale obținură de 
la guvern promisiunea construirii institutului 
necesar lor pentru comerțul de vite cu străină
tatea.

Intr-o clădire mică, izolată în cîmp, au fost 
instalate cele cîteva aparate rudimentare, și 
un medic străin — tăcut și misterios — lucra 
ajutat de doi laboranți, cîteva. produse. Doar 
cu greu, de-a lungul anilor, institutul se îm
bogățea cu cite un grajd, un aparat sau vreun 
laborator.

Creșterea animalelor și ferirea lor de boli 
a devenit o problemă de stat abia în anii 
puterii populare. Institutul a fost reorganizat 
și dotat cu un utilaj superior ; zeci, de medici 
și tehnicieni au început să lucreze aici produse 
noi. Producția institutului ă crescut și ea; în 
anul 1948 ea a întrecut de două ori cantitatea 
de seruri și vaccinuri realizate,în anul 1938.

In anii 1950—1951. s-au ridicat noile clădiri 
cu mai multe etaje ale institutului de. astăzi.

Ele cuprind un număr mare de laboratoare, flăcăiandru de o șchioapă, era băgat îngrijitor 
săli de sterilizare, camere termostat, camere de cai la herghelia moșierului Negroponte din 
frigider, camere congelatoare, săli de fiolaj, Focșani. Pentru moșia aceasta și încă pentru 
săli pentru animale de experiență.

Zeci de tineri absolvenți ai facultăților de 
medicină veterinară, ajutați de sute de tehni
cieni și laboranți și-au împletit eforturile și cu
noștințele pentru mărirea capacității de pro
ducere a laboratoarelor și a secțiilor, pentru 
mărirea numărului de sorturi biologice produse 
de institut. Astfel, de unde înainte se prepa
rau doar cîteva produse biologice, astăzi, ins
titutul produce 44 de sortimente, multe produse 
de mare importanță pentru combaterea și pre
venirea bolilor infecțioase și contagioase la 
animale.

De asemenea, producția a crescut considera
bil în ultimii ani. In anul 1952 ea a crescut de 
8.5 ori față de 1948 și de 17 ori față de 1938.

La aceste rezultate a contribuit holărîtor ex
periența medicinii veterinare sovietice. împăr
tășită atît prin tratatele și documentațiile pri
mite cît și prin indicațiile și îndrumările pre
țioase ale specialiștilor sovietici care au vizi
tat tara noastră

Fiecare an de rodnice cercetări a adus sorti
mente rtoi în producția institutului. In 1947, 
de pildă, în condiții grele, s-a preparat vacci
nul antipestos porcin, absorbit de hidroxid de 
aluminiu. De atunci și pînă acum s-au vacci
nat cu el peste 4.500.000 de porci Tot în acest 
an. dr W. Vladimir a preparat vaccinul pestos 
aviar. Cu acest vaccin au fost inoculate circa 
25 milioane păsări, proprietate a crescătoriilor 
de păsări are statului, a gospodăriilor colec
tive cît și a gospodăriilor individuale

In cursul anului trecut, un colectiv de me
dici a preparat după documentația sovietică 
serul antirujetic pe bovine în loc de cabaline 
cum se lucra înainte. Aceasta face ca serul 
produs să fie superior și cu acest prilej 
obține și o importantă economie.

In anii trecuti, profesorul Stamatiu de 
Institutul de Patologie și doctorul Iropescu 
Ia Institutul Pasteur, după multe luni de cer
cetări migăloase, de momente în care li se 
părea că au ajuns la un punct mort, au obți
nut vaccinul împotriva antraxului. Vitele o- 
dată vaccinate își‘ păstrează pentru totdeauna 
imunitatea împotriva antraxului, spre deose
bire de situația dinainte, cînd vaccinul trebuia 
inoculat în fiecare an. Statul nostru a răsplă
tit strădania cercetătorilor. Ei au fost dis
tinși cu titlul de „Laureat al Premiului de 
Stat";

cîteva producea atunci institutul, în timp ce 
vitele oamenilor din sate mureau pe capete de 
cărbune, rujeolă Sau pestă Pe vremea aceia 
la institut era un bătrîn expeditor. Andronic 
îl ține minte, căci el l-a schimbat atunci cind 
acesta a ieșit la pensie. Bătrinul expeditor se 
ducea odată pe zi la poștă, sub braț cu cîteva 
pachețele — întreaga producție a institutului 
pe o zi. Adresele erau aceleași de ani întregi, 
așa că moșul le învățase pe de rost. Știa pe 
dinafară cîțe moșii avea fiecare boier; cîte 
sute de capete de vite erau în crescătorii.

— Gata situația, tovarășe Andronic ?
Pe ușa deschisă năvăli odată cu aerul ră

coros un tînăr cu ochii vii, neastîmpă'rați. Gră- 
bește-te, tovarășul director vrea să știe cît s-a 
expediat astăzi...

— Este gata, voinicule. Ia te uită aici. ...Asta 
înseamnă carevasăzică, cîteva camioane pline, 
cu vîrf.

Ridică privirea spre tînăr, convins că răs
punsul său l-a dat gata.

— Ei și ce-i cu asta. Mai mult ca ieri, în- 
tr-adevăr, dar...

— Ce știu ei, tinerii, mormăi bătrînul după 
ce tînărul plecase. Lor li se pare obișnuit a 
cest lucru : Cîteva autocamioane cu medica
mente să iasă zilnic pe porțile institutului nos
tru...

„Tovarășul director nu e aici. 
Socotesc însă necesar a vă atra
ge atenția să nu scrieți acolo 
„director". Titulatura oficială a 
postului tovarășului Dezideriu 
Simion e aceea de coordonator 
tehnic — deoarece fabrica noas
tră, pe care el o conduce, este 
numai una din unitățile între
prinderii Mobila Populară și a. 
nume unitatea Nr. 7 din Ploești. 
Știți, asta, așa, pentru exactita
te" — niai spuse funcționarul 
zîmbind.

Dar nu pleca tovarășe — 
îmi zise atunci o fată — tovară. 
șui director trebuie să vină, lată 
însă că greșesc și eu. Ce să.i 
faci ? Nouă, tinerilor, ne vine 
peste mînă să.i spunem : „tova

rășe coordonator tehnic", cînd ne adre
săm lui îi spunem : „tovarășe director" 
și mai ales „tovarășe Dezideriu". Asta nu 
numai fiindcă este greu să spui mereu 
asemenea titlu complicat, ci și fiindcă ne dăm 
scama că e foarte săracă această titulatură 
față de ceea ce înseamnă 
pentru noi.

Nu știu cum s-or purta 
treprindere cu tinerii lor.
un adevărat prieten, numai că are părul 
Uite, de pildă eu, socotesc că pentru el 
cina de a conduce fabrica noastră nu e 
de fel despărțită de aceea a edpcării tineretu
lui ei și cîte odată mă întreb de care din ele 
se ocupă mai mult tovarășul Dezideriu.

Ei, dar ce să-ți mai povestesc atîtea. O 
cunoști, și apoi o să-ți faci o părere,
doar gazetar și trebuie să te pricepi la oa
meni. Știi, sînt unii oameni pe care-i ghicești 
de la prima vedere. — chipul lor spune totul. 
Așa-i și cu directorul. Cum să-ți zic, nouă, 
întreaga lui înfățișare ni-1 arată ca pe un om 
de o mare forță morală, un om drept, bun. De 
altfel, o să vină îndată și ai să-1 cunoști și 
singur. E In vîrstâ, mai înalt decît statura 
mijlocie, gras și lat în umeri, cu fața brăzdată 
de vinișoare roșii.

Ce te grăbești așa. tovarășe? Nu pleca, 
sos; dintr-o clipă Intr-a Ita și 
cunoștință cu el crede-mă, ai
face să-l cunoști, trebuie să-l cunoști. Uite, 
pînă una alta, să-ți spun ceva despre el, 
poate o să-ți folosească pentru articol. Iți 
spuneam, tovarășe, că el se ocupă cu'dra
goste de tineri. Și crede-mă, nu e ușor să 
muncești ca tineretul. Unul vine din școala 
tehnică și ar vrea să fie numit inginer șef 
ncă înainte de a păși pragul fabricii, altul 

i vine din școala profesională și vrea să apară 
I Se acum pe panoul fruntașilor. Ce să le faci, 
sint tineri. Și totuși tovarășul Dezideriu gă
sește o vorbă potrivită pentru fiecare, știe să 

I dea fiecăruia sfatul și ajutorul de care are
I nevoie.

Unuia ti spune: ..vrei să devii tehnician, 
-g -er. ioarte bine, nimeni nu are nimica 

împotrivă, doar pentru asta am luptat noi la 
timpul nostru și tna: luptăm încă. Trebuie 
însă ma: întîi să cunoști bine fabrica; ia-o 
de ia început. învață cum merge lemn"' * 
poartă Și pilă ia expediț*. c=* se 
ioraă d±> sxșze bucăți de placaj I 
într-un dnlap de mai mare frumusețea 

. după aceea vom sta de vorbă". .Altuia 
spune : „vrei să ajungi fruntaș, dar nu 
gîndești că alfabetul se învață începînd 
litera a ? Obișnuiește-te să-ți așezi sculele 
ordine, să nu te încurci tn ele. obișnuiește-te 
să ascuți cum trebuie cuțitul de la rindea să 
fie drept și să nu deformzze temnul".

Există o vorbă : nu vede pădurea din cauza 
copacilor. Așa și cu unii tineri. Vin în fabrică, 
văd lemnul negeluit, cleiul care miroase nu 
tocmai aromat, rumeguș mult, muncă grea. 
Zic îndată : „nu-mi place meseria, vreau să 
plec de aici". Nu se gîndesc că statul a chel
tuit bani ținîndu-i în școli, că e nevoie și de 
munca lor. Numai eu. ca secretară a organi
zației U.T.M. știu cîtă bătaie de cap am 
ei. Deunăzi

- e la 
traoc- 
fura-T

»i 
îi 
te 

cu 
tn

cu 
s-a întîmplat așa ceva cu Coteț

Țesătoarea
— a scăpat 

țimea pinzei 
observat acest lucru, 
10 centimetri.

Ea a oprit războiul 
defectul, a început să
pe această porțiune a pînzei. Firele erau apoi 
aruncate la deșeuri.

In timp 
mai oprit 
un război 
tr-o clipă
stat multe minute. In pauza de prînz s-a 
adunat toată brigada ajutorului de maistru 
Nikolai Mironov.

A JU
Rita Babiiskaia a făcut uh defect 
un fir din țesătură. In toată lă- 
a rămas o dungă urîtă. Rita a 

după ce a țesut încă

și pentru a îndrepta 
smulgă firele bătăturii

ce Rita lucra la acest război s-au 
încă două. Acum ea fugea de la 
la altul și părea că va izbucni din- 
în alta tn plîns... Războaiele ei au

vroia să lucreze tîmplărie și gata. 
Dezideriu l-a întrebat : „măi Co- 
plimbi prin 
s.a uitat la

Petre. Nu 
Tovarășul 
teț, tu te 
ț Băiatul 
trebuie să-i răspundă
ceva de neînțeles. 
„Foarte rău că nu te 
spus directorul —

centrul Ploeștiului ?" 
el mirat, nu știa dacă 
da, sau nu. A mormăit

plimbi mai des — i-a’ 
spus directorul — Bine făceai dacă te opreai 
mai ales la magazinul Condemn, cel de lîngă 
stația de autobuz. Eu mă uit deseori la vitrina 
lui. .......................
braț cu 
uneori scot niște bani și-i numără și 
pragul magazinului cu o expresie de îngrijo
rare întipărită pe față, o să găsească ce au 
nevoie, n-o să găsească ? — se întreabă eL 
Dar nu durează mult și-i’ vezi ieșind veseli 
cu o hîrtie în mînă. Știi ce înseamnă asta, 
Coteț ? Asta înseamnă că o familie nou înte
meiată în republica noastră și-a găsit un că. 
min și-a cumpărat mobilă. Și mă gîndesc 
atunci : mobila asta, bucuria lor, eu și cu bă
ieții, noi am făcut-o. Ei vezi ? Și întreabă-mă 
pe mine să-ți spun ce înseamnă mobila pen
tru o tînără pereche, ce problemă de nerezul- 
yat era ea înainte cu zece sau douăzeci de 
ani. De aia ziceam să te plimbi în timpul 
liber prin centrul Ploeștilor. Dar numai în 
timpul liber. In restul timpului să lucrezi mo
bile de acestea. înțelegi ?"

N-am auzit ca Petre Coteț să-i mai răs
pundă ceva directorului. Știu numai că s-a 
dus la lucru fără să mai zică că nu-i place 
meseria.

Bine, ai să-mi spui, mai sînt și alți direc
tori care se ocupă cu cea mai mare grijă de 
problemele de producție și luptă să antreneze 
tineretul în muncă. Dar în primul rînd, eu 
nici n-am vrut să spun că directorul nostru 
are ceva cu totul deosebit, fiindcă grija pen
tru om e ceva obișnuit la noi — deși mai sînt 
și unele excepții. Iar în al doilea rînd, ar fi 
greșit să crezi că directorul nostru nu vede 
în față decît numai producție și iar producție 
și că știe numai să ceară de la tineri și nu 
le dă nimic în schimb.

Iată de pildă că acum cîtva timp iau venit 
la fabrică mai mulți tineri absolvenți ai unor 
școli profesionale și medii de produse finite 
din lemn. Tovarășul Dezideriu nu s-a gîndit 
mai puțin la problema cazării, hrănirii și 
chiar a distracției lor, decît la aceea a re
partizării lor în secții sau a prelucrării regu- 
lelor de disciplină. Totuși, problema locuin
țelor nu era ușor de rezolvat. Cînd a văzut 
că nu mai are altă soluție, a luat o hotărîre. 
A renovat niște încăperi vechi, a pus să se 
facă niște paturi din deșeuri și a făcut un 
dormitor destul de bun pentru acești tineri.

Poate că altul în locul lui s-ar fi mulțumit 
cu atît. Dar nu e tn firea lui așa ceva. Dese
ori seara, cînd își face rondul, cum spune el. 
adică cind mai dă o raită prin fabrică să 
vadă ce mai e nou, nimerește și prin dormi
torul tinerilor. Băieții aud pașii lui grei
apropiindu-se și îl văd apoi intrînd și așe- 
zîndu-se pe un colț de p.at. Stă la taifas cu 
ei. Le dă sfaturi. îi învață. Ce-i învață ? II 
învață cum să trăiască. Le spune cum să-și 
cheltuiască salariul, să mănînce la cantină 
și să facă economii din care să-și cumpere un ‘ liam 
costum bun. să păstreze curățenie în dormi
tor și altele. Fleacuri, mărunțișuri vei spune 
poate, așa cum zic desaltminteri și alte per- 
soaoe. Nu. nu-s fleacari; tot ce e In legătură 
cu omul, cu înfrumusețarea vieții lui e im
portant pentru

Intr-o seară 
dormitor și ce 
jurul unui pat 
Je al lor. Se apropie el și vede că băiatului 
îi e rău. S-a lămurit îndată. Nu era nimic 
grav, băiatul se îmbătase. Tovarășul Dezide 
riu l-a luat în brațe ca pe un copil, l-a dus 
la baie și l-a ajutat să se trezească. I-a spus :

— „Bine mă Răducule, de ce faci tu treburi 
dintr-astea 7“

— „Păi ce să fac, trebuie să mai mă distrez 
și eu”.

— „Asta-i distracție? Nu ți-ai găsit alta 
mai bună ? Știu că-ți place muzica, de ce nu 
te ocupi de ea ?“

— „Să mă ocup, să mă ocup, dar cu ce ?“ 
A doua zi directorul a vorbit cu președin-

De multe ori văd că vine un tînăr la 
o fată, privesc amtndoi pe geam, 

trec

noi.
intră tovarășul Dezideriu în 
vede ? Băieții erau strînși în 
pe care se trîntise un tovarăș
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★
Constantin Andronic este funcționar la vîn- 

zări. De cinci ani și mai mult chiar, el face 
același lucru: scrie facturi, completează bo
nuri de expediție, adrese. Ea prima vedere ar 
părea o muncă monotonă, fără bucurii. Dar 
nu-i chiar așa. In fiecare bon sau factură, cu 
fiecare adresă a unei noi gospodării în
ființate, funcționarul acesta, cu părul argintiu 
pe alocuri, simte o satisfacție, o bucurie depli
nă. Pe aici, prin biroul său, trece — într-ade- 
văr doar scriptic — toată producția institutu
lui mereu în creștere. Cînd a venit în anul 
1949 la institut ieșeau zilnic prin biroul acesta 
doar 30—40 de facturi. Noua clădire nu era 
încă terminată, vechile laboratoare cu un uti
lă! învechit și necorespunzător nu putea face 
față cererilor. Dar cunoștința cu institutul, An
dronic o avea mal d? mult, din vremea cînd

tele comitetului sindical , și Răduou a căpătat 
permisia să folosească Acordeonul sindicat 
tului.

La început nu știa să scoată o notă, dar 
încetul cu încetul a învățat. E talentat. De 
atunci își petrece serile și duminicile cu prie
tenii. cîntîndu-Ie; nu-și mai irosește timpul 
și banii prin cîrciumi. Chiar directorul vine 
uneori seara în dormitor să-1 asculte cîntînd. 
Cîntă bine.

Mai bine însă decît mine ar putea să-ți po
vestească despre grija lui față de tineri chiar 
ei. Știi ceva ? Cînd ai să intri în biroul lui 
să te uiți cu atenție la masa de scris. Să ob
servi că sub cristal se află un chenar format 
din cărți poștale și scrisori. Sînt de la tineri. 
Care cum pleacă în concediu. în armată. în
tr-o muncă de răspundere se 
obligat să-i mulțumească. Și sînt mulți 
aceștia.

Ai să 
grop de 
ștudenți 
Uniunea 
dentul romîn Alexandrescu Dan. 
întrebi : „Cine-i el ?“ Uite cine-i. 
drcscu Dan a venit să se angajeze la fabrica 
noastră. Nu știu dacă ai văzut cum vin unii 
oamenii să se angajeze. Pleacă capul, ztm- 
besc lingușitor, numai să capete un post bun. 
Dan al nostru, nici gînd de așa ceva. Avea 
un aer de independență, de mîndrie, puțin 
chiar obraznic, aș putea zice. Pentru aceasta 
a avut chiar neplăceri cu alți superiori de-ai 
lui. Tovarășului Dezideriu i-a plăcut totuși. 
El spunea : „obrăznicia trece, dar îndrăz
neala, sentimentul demnității — rămîne". 
L-a primit la lucru pc Alexandrescu și l-a 
sfătuit să-și continue liceul la un curs seral.

Intr-un timp s-a interesat dacă Dan 
ventează 
lipsească. Odată a văzut că a plecat la Bucu
rești la un meci de fotbal și a lipsit mai mult 
timp de la școală. L-a chemat, l-a criticat 
aspru, dar s-a îngrijit și de îmbunătățirea 
condițiilor lui de trai și de învățătură. L-a 
dus să locuiască împreună cu fiul lui, să mă- 
nînce la masă cu familia lui. Nu e de mirare 
că tînărul acela din fotografie îi scrie: Iți 
mulțumesc, dumneata mi-ai fost mai mult 
decît un părinte. Cînd a citit, directorul a 
spus ; „exagerează și el. Așa-s tinerii."

Aș putea să-ți mai spun și despre ajutorul 
pe care ni-1 dă nouă în munca U.T.M.-ului. 
dar văd că ți se sfîrșește carnețelul. Află câ 
nu sînt puține adunările generale sau ședin
țele de comitet la care participă. Toate pro
blemele ce privesc tineretul îl interesează. 
„Vreți să măriți numărul brigăzilor utemiste ? 
— ne spune. Foarte bine. Dar Vjați gîndit să 
faceți brigăzi de calitate ? N-ați citit în „Ur
zica' sau în nu știu ce ziar despre mobilele 
care scîrțîie de nu lasă pe oameni să doarmă 
noaptea ? Eu unul, cînd am citit, am simțit 
că-mi crapă obrazul de rușine".
. Tovarășul Dezideriu e și. propagandist la 
noi. la cursuL de istoria partidului. Ață între- 

eu de unde știe atîtea,; de.’ unde scoate 
exemplele de literatură pe care ni le dă. Cînd 
am fost în biroul lui m-am dumirit, Acolo ai 
să găsești fel de fel de cărți și ai să fi uimit 
poate că în biblioteca directorului unei fa
brici de tîmplărie vei găsi alături de Pro
iectul tip de locuințe individuale: „Micul
dicționar ortografic", Caaicovski despre
operă, Karl Marx și Friederich Engels despre 
artă ; Drept de familie sovietic. Am mai văzut 
o carte acolo : „Calvarul" de Alexei Tolstoi, 
în limbia franceză. L-am întrebat: „Tovarășe 
Dezideriu, știi franceza ?“

— „Nu știu mi-a răspuns, dar învăț: Cît 
trăiește omul trebuie să învețe de toate".

Așa-i tovarășul Dezideriu al nostru. Ei, 
spune, cum să zici unui asemenea orn „co
ordonator tehnic" ? Da. el e un bun părinte 
și prieten al tineretului din fabrică. Nici nu 
e de mirare. Așa l-a învățat part.idul. E doar 
comunist".

RECIPR
I. Bolgarin
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simte parcă 
dintre

unulgăsești acolo o fotografie a 
tineri aflați' într-o pădure. Sînt niște 
de l.a universitatea din Harcov. din 
Sovietică. între ei se află și stu- 

Ai să mă
Ale.xan-

frec-
liceul. A aflat că are obiceiul să

B. DUMITRESCU
corespondent al „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Ploești
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Nikolai Mironov se plimba între fereastră 
și mașini și tăcea. Fetele tăceau și ele. Sașa 
Saunina i-a cuprins pe toți cu privirea, a 
oftat și a spus :

— Din nou, timpi morți, iar deșeuri. E pur 
și simplu îngrozitor 1

Rita lăsa ochii în jos. Dacă ea ar fi urmă
rit cu atenție războiul, defectele de fabricație 
ar fi fost lichidate imediat și poate nici deșe
uri nu ar fi existat.

Nikolai Mironov rupse tăcerea :
— Dar cine-i vinovat de faptul că războa

iele au stat ?
Fetele s-au privit una pe alta și 

nedumerite din umeri.
— Desigur, nu eu, — a spus Sima
— Ba da, și tu! Tu ești la fel de 

ca și Rita de faptul că mașinile au
Și Nikolai a început să povestească tot ce 

a observat el în brigadă, fn timp ce Rita era 
ocupată cu înlăturarea firelor stricate, Sima 
Esikova nu avea nimic de 
ei funcționau bine. De ce 
de Rita să-i ajute ? Doar 
mers mult mai repede...

Nikolai a tras următoarea concluzie: în 
brigadă nu există, ajutor reciproc 1

Din ziua aceea, fetele au hotărît să se ajute 
întotdeauna una pe alta, să reducă 
morți și deșeurile. înainte de plecare, 
Saunina l-a rugat pe Nikolai Mironov 
gîndească ce ar putea face ca să se

ne-a condus la Mironov, 
de zor războaiele auto- 
atît de puternic incit de 
vocea lui Klokov. El ne-a

mai puțin cureaua bătătorului căci din acea
stă cauză războiul se oprește foarte des.

De atunci a trecut numai o lună. In bri
gadă însă s-au petrecut schimbări rnari.

Cînd am sosit la combinatul Krasnohodmsk, 
maistrul atelierului, Mihail Fiodorovici Klo
kov a scos din sertarul mesei un caiet și 
răsfoindu-1 a spus :

— Acum, aproape întreaga producție livra
tă de brigadă este numai de calitatea I-a 
și deșeurile stnt mai puține...

Mihail Fiodorovici 
In atelier țăcăneau 
mate, zgomotul era 
abia putea fi auzită
arătat două fete care erau aplecate atunci 
asupra urzelei și înnodau firele.

— Acestea sînt Sașa Saunina și Sima Esi
kova I.

După cîteva secunde, fetele au terminat de 
înnodat firele. Războiul mergea. Sașa Sau
nina, trecînd printre războaie s-a oprit mai 
departe. Acolo erau războ,aiele ei. iar aci ea 
o ajutase numai pe Sima.

Pe Nikolai Mironov l-am găsit lîngă unul 
din cele mai îndepărtate războaie ale brigă
zii. Alături de el stătea Ivan Klementievici 
Franțuzov. șeful de producție la țesătorie - și 
încă trei oameni. Nikolai Mironov a arătat 
un dispozitiv făcut de el și de tovarășul său 
Ivanov, care nu permitea uzarea atît de 
rapidă a curelei bătătorului.

— Uluitor de simplu și practic I — îl lăudă 
Ivan Klementievici. — Un dispozitiv prețios I

(Din „Comsomolscaia pravda")

făcut — războaiele 
nu s-a apropiat ea 
tn doi lucrul ar fi

timpii 
Sașa 

să se 
uzeze

Esikova. 
vinovată 
stat azi.

au dat

Utemiști și tineri muncitori de pe ogoare!
începînd din 11 mai a. c. „Scînteia tineretului" va publica în fiecare marți și vineri

L

In aceasta pagina veți găsi știri și reportaje despre viața și munca tinerilor țărani 
muncitori, experiența înaintata a fruntașilor în agricultură din Uniunea Sovietică și de 
lor"etcd'n ara> V 4 3 CU turalâ și sportivă “ satelor, răspunsuri la întrebările cititori-

GH.' PIETRARII

Deosebit de mult impresionează pe vizitatori Expoziția Industriei Bumbacului ce 
se află în cadrul întreprinderii „Industria Bumbacului A" din Capitală prin bogăția 
și varietatea materialului expus. Vizitatorul se convinge de faptul că sortimentele și 
calitatea produselor în acest domeniu au crescut.

In fotografie: Inovatorul Dan Silviu de la „Industria Bumbacului A" explică 
unui grup de tinere o inovație a sa, care mărește simțitor scoaterea țesăturilor de la 
războaie cu ajutorul unui sul metalic.



Țesături
Secretara organizației de bază U.T.M., 

$»nga Aristina, trebăluia ceva prin dosare. 
Erau acolo acte, procese-verbale și îndeosebi 
planurile de muncă și dările de seamă. Pri
virile i se opriră deodată pe o hîrtie liniată, 
presărată cu numele mai multor tinere. Erau 
trecute pe ea tocmai rezultatele schimbului 
de onoare. Le cercetă cîtva timp și se gîndi 
că dacă aceste realizări s-ar înfăptui zilnic, 
tineretul va putea sta totdeauna în primele 
rînduri aie celor mai buni muncitori ai fila, 
turif și țesătoriei „Dacia” din Capitală.

Dar pentru a face pe tinerele muncitoare să 
înțeleagă aceasta, va trebui să stea de vorbă 
cu cele mai bune utemiste. fruntașe în pro
ducție.

Acest lucru se dovedi a nu fi prea greu. Ti
nerele Gonciulea Leontîna, Solomon Maria și 
Rambaldi Maria de la filatură, cit și Boris 
Acolesia. Ghițulescu lose fi n-a și Ghițescu Ana 
au primit cu bucurie propunerea tovarășei se. 
cretare.

Sarcina nu era atît de ușoară. Insă dorința 
de a învinge greutățile, te face să.ți dai seama 
că ai într-adevăr voință. Chiar din primele 
zile, aceste tinere au stat de vorbă cu tova
rășele lor de muncă și rezultatele nu au în- 
tîrziat să se arate. Gonciulea Leontina, res
ponsabila brigăzii de levată, a discutat mai 
mult timp cu tovarășele sale, despre calitatea 
bună a produselor date înainte de I Mai. Ase
menea rezultate va mai trebui să obținem — a 
arătat ea. Și ele au înțeles. La flyerele me
diului 7 numai într-un singur schimb au reu
șit să dea 236.S kg. de fire prelucrate, cu o 
calitate sporită la 95—98 Ia sută.

Alături de ele se găsesc flyerele groase nr. 
5 unde lucrează utemista Solomon Maria. 
Dacă lucrul de aici nu-i prea ușor — pentru 
că trebuie să alerg' de la post la post, u.nde 
vezi că firyl s-a rupt — pentru Solomon Ma
ria nu constituie însă o piedică. In același 
schimb ea a dat peste normă 20 1a sută, iar 
procentul de calitate l-a îmbunătățit cu 2 la 
iută de la 93 cît avusese în alte zile.

Zeci de utemiștl și neutemiști deia „1 Mai" 
Brăila participă la lupta pentru a pro. 
duce cît mai mult și mai bine. Impărțiți 
în 12 brigăzi utemiste, mobilizați în întrecerea 
socialistă fiecare dintre ei dorește ca brigada 
lui să fie fruntașă în lupta pentru îndepli
nirea planului, pentru economii.

Brigada nr. 8 de la secția strungărie, con
dusă de tînărul Burlăcel Florian, ca și bri
gada a 12-a de la secția timplărie condusă de 
tînărul Gheorghiade Anton, datorită unei bune 
organizări a locului de muncă și aplicării me
todelor sovietice se situează în frunte. Nici 
un tînăr din aceste brigăzi nu are o depășire 
de normă mai mică de 75 la sută.

O preocupare de seamă a tinerilor de la „1 
Mai" Brăila, sînt și inovațiile și raționaliză
rile. Pe trimestrul I al anului 1954, 13 tineri

Cronica evenimentelor internaționale

Con feri nța de la Colombo
Intre 28 aprilie șl I mal a avut loc la Co

lombo, în Ceylon, conferința primilor miniș
tri ai Indiei. Pakistanului, Birmattiei, Indo
neziei și Ceylonului. începută numai la 2 
zile după deschiderea conferinței de la Geneva 
a miniștrilor de externe, conferința de la Co
lombo prezintă o deosebită importanță deoa
rece a dus la clarificarea poziției acestor state 
asiatice în ceea ce privește rezolvarea unor 
probleme importante pentru cauza păcii în 
Asia și întreaga lume. Chestiunile discutate 
la Colombo au atras în mod deosebit aten
ția opiniei publice mondiale.

Participanții la conferință au dezbătut pro
blema situației din Indochina care a figurat 
ca prim punct pe ordinea de zi.

Planu1 propus de Nehru pentru stabilirea 
păcii în Indochina — plan care are ca un 
punct principal încetarea Imediată a focului 
și încetarea dominației colonialiste asupra 
Indochtne: — a fost adoptat în unanimitate 
de către participanții la conferința de la Co
lombo. In comunicatul final a) conferinței se 
spune că trebuie să fie semnat un acord în
tre toate țările Interesate și, în deosebi între
R. P. Chineză. Anglia. S.U.A. și U.R.s'.S. cu 
privire la luarea de măsuri necesare pentru 
a împiedica continuarea operațiunilor militare. 
Participanții la conferință au propus ©a Fran
ța să declare în cadrul conferinței de la Ge
neva că acordă Independență deplină Indo- 
chlnei.

Problema recunoașterii drepturilor R.P. Chi. 
cteze a constituit, de asemenea, obiectul discu
țiilor conferințe! de la Colombo Primul mi
nistru el Indoneziei, Aii Sastroamidjojo, a a- 
preciat drept o hotărîre Importantă adoptată 
la Colombo, cererea pentru admiterea R. P. 
Chineze tn O.N.U. Iar comunicatul final subli
niază că recunoașterea drepturilor R. P. Chi
neze ar contribui la o stabilitate în Asia, la 
micșorarea încordării Internaționale șl la a- 
doptarea unei atitudini mal realiste față de 
problemele privind întreaga lume și în deo
sebi Extremul Orient.

După cum se știe, diplomația americană 
în Asia are drept scop. între altele, să 
organizeze un război u carne de tun asia
tică împotriva R. P. Chineze. Conferința de 
la Colombo a confirmat faptul că diplomația
S. U.A. este sortită eșecului, că prestigiul șl 
simpatia de care se bucură R. P. Chineză în 
Asia este tn continuă creștere.

Ziarele din țările din sud-estul Asiei co

de calitate superioară
^entru obținerea 

unor rezu tate bune, nu numai 
în schimbul de onoare

Cînd i-a sosit schimbul ea a predat mașina 
din mers după cunoscuta metodă sovietică 
-iandarova pe care o aplică, certnd tovarășelor 
de schimb să facă la fel cînd vor termina lu
crul.

— Minutele sînt prețioase. De ce să le pier- 
dem ? — a arătat ea. Folosind metoda aceasta 
zeci de metri de fire se vor naște și vor în
tări succesele noastre. E bine să aveți grijă 
și voi de calitate. Cît mal puține noduri, vor 
însemna cît mai multe produse de bună cali
tate...

Rambaldi Maria este ajutoare de maistru și 
lucrează în schimbul II C. Pe ea o prețuiesc 
tinerele ue aici. De aceea au ales-o ș secre
tară a biroului organizației de secție (J.T.M. 
Realizările prețioase aduse în producție, au 
ajutat-o să devină fruntașă în întrecerea so. 
cialistă. Cunoștințele acumulate și sprijinul 
dat de secretara organizației de partid, au 
făcut din ea o harnică filatoare și o bună în
drumătoare a tineretului. Mereu e preocupată 
de lucruri noi. de realizări noi. Așa o cunosc 
și tovarășele ei.

Cînd a primit sarcina de la secretara orga
nizației de bază U.T.M.. știa ce are de făcut.

— Mașmile din secția mea — a arătat ea 
atunci — vor da peste plan zilnic cite K) kg. 
fire.

Acum angajamentul a prins viață. In această 
direcție a ajutat-o și comunista Vesca 
Varvara. Ea a întării propunerea făcută, ară- 
tînd că folosirea celor 48C de minute cu cît 
mai multă chibzuială și aplicarea metodei 
Cîutkih, va face ca angajamentul să fie de
pășit.

Mergînd de la mașină la mașină, mal le
gând la cite un tam nor sau flyer cite un fir 
rupt, incurajînd cite o tinărâ mai slăbuță !□ 
muncă, cu cîte un sfat. Rambaki Maria a ob
ținut de la fiecare mașină peste 10 kg. de fire.

Rezultatele acestea au fost repede cunoscute 
Me secțiile filaturii și apoi le țesătorie.

Inovatori din rîndurile tineretului
au propus inovații prețioase, tai 3 tineri a-, 
făcut raționalizări care aduc o economie de 
circa 49.000 lei anual. Printre tinerii ino
vatori se numără Ciume.nco Pavel, care 
este primul tînăr ce primește in acest an cer 
tificat de inovator pentru inovațiile făcute 
Foarte prețioasă este și inovația utemistulu' 
Rădulescu Ionel.

Pentru valorificarea deșeurilor s.e zreat pe 
șantier o secție specială, unde de asemenea 
muncesc mulți tineri. Aici, prin munca însu 
flețită a tinerilor s-au produs pină acum zeci 
de putini, butoaie, găleți, băi, mese și altele 
O parte dintre ele au și începui să fie livrate 
O.C.L.-ului Industrial din orașul Brăila.

Toate aceste succese obținute de tinerii de 
la „1 Mai' Brăila se datoresc și faptu
lui că aceștia se preocupă îndeaproape de 
ridicarea nivelului lor profesional și cultural.
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mentează ca un fapt pozitiv și de însemnă
tate acceptarea în principiu de către confe
rința de la Colombo a ideii convocări: unei 
conferințe a țărilor din Africa și Asia, ca ur- 
mînd să aibe loc încă anul acesta.

De faptul că popoarele Asiei de sud-est 
sînt hotărîte să-și scuture jugul colonialiști
lor străini a trebuit să țină seamă și confe
rința de la Colombo. Continuarea colonialis
mului — subliniază comunicatul final — con 
stituie o încălcare a drepturilot fundamentale 
și o primejdie pentru pace în întreaga lume 
Ziarul indian „Național Herald" scoțind în 
evidență însemnătatea rezoluției asupra colo
nialismului scrie între altele: „Colonialismul 
trebuie lichida: oriunde ma există și tiu tre 
buie să se mai reîntoarcă sub nici o formă" 
Chiar și radio-Londra a fost nevoit să măr 
turisească că Insistența asupra pertcolulu 
colonialismului „trebuie interpretată mal mult 
ca o expresie a voinței (popoarelor asiatice, 
N.R.) de a trăi în libertate și de a rămîne 
libere".

Un rezultat însemnat al co-nferințel de la 
Colombo este unanimitatea primilor miniștri 
ai celor cinci țări cu privire la interzicerea 
armelor de exterminare în masă. Conferința 
de la Colombo s-a făcut în acest fel ecoul 
voinței popoarelor Asiei care cer cu hotărîre 
interzicerea armei atomice și cu hidrogen.

Din cele relatate pînă aici reiese în mod 
limpede unanimitatea de păreri ce a caracte
rizat conferința de la Colombo în rezolvarea 
unora dintre problemele esențiale discutate 
privind pacea, libertatea șl colaborarea po
poarelor din sud-estul Asiei. Participanții la 
conferință s-au pronunțat fără echivoc tmpo 
triva ideii Internațional'zăril conflictului Indo. 
chinez, idee vînturată în ultima vreme de 
politicienii din S.U.A. în frunte cu Dulles. 
Conterința a subliniat odată ma' mult faptul 
că popoarele asiatice nu sînt dispuse să facă 
Jocul forțelor agresiunii, - aceasta în pofida 
oricăror presiuni șl uneltiri ale diplomațilot 
americani.

Așa cum relata agenția „France Presse" 
pînă șl John Kotalawala. primul ministru 
ceylonez care îndeobște este cunosout ca un 
adept al politicii Departamentului de stat al 
S.U.A., a declarat că „Ceylonul nu este ta 
măsură să contribuie la garantarea und re
glementări în Indochina dacă aceasta tnseam.

Utemistul Mihai Pri- 
cop a terminat de puți
nă vreme școala profe
sională de iaboranți. 
Dorința de a lucra în. 
tr-un laborator i s-a 
îndeplinit. Deși proas
păt absolvent, el lu
crează cu multă price
pere.

In fotografie: Ute
mistul Pricop, în labo
ratorul Trustului Re
gional de Panificație- 
lași controlează acidi
tatea maelii.

Foto : Dumitru F. Du
mitru.

Insă timpul a fost folosit din plin și la țe- 
sătorie.

Astfel, la secția a III-a războaie în ..schim
bul Roșu" se află brigada utemistă a Acole- 
siei Borisov unde se folosește metoda sovie
tică marșrut. Intre tinerele din secție a por
nit întrecerea pentru țesături de calitate su
perioară.

Pe aici trece des șl tovarășa SIrbu Jana. 
propagandista organizației de partid, ajutând 
și interesîndu.se de realizările fetelor

A răspunde de patru războaie nu-i o treabă 
de mică importanță. Firele se pot ușor rupe 
iar țesătura nu mai poate primi calificativul 
de „calitate superioară".

Utemista Ghițulescu losefina este însă o 
bună muncitoare

— Pot să lucrez chiar șl la șase războaie, a 
spus ea. doar sînt în întrecere. Ințelegeț'-mă! 
Eu pot face mai mult.

$f într-adevăr a făcut Depășirile e: de noi
mă variază zilnic între 4—6 la sută ur cali
tatea rareori se întâmplă să nu fie de 98 și 
chiai 100 la sută.

După ea se poale număra în riadul trunta- 
șilor și Ghițescu Ana. Depășirile ei la planul 
zilnic deseori ating cifra de 16 La sută.

Folosind aceleași procedee de lucru brigada 
utemistă de la secția a Il.a a abținu: și ea 
succese deosebite.

Astfel. Achim Maria își depășește planul z*l- 
nic între 5—7 la sută, iar Petrescu O’.ga în
tre 4—6.5 ta sută.

Secretara comitetului organizației de oază 
U.T.M merge des pe la tinerele care au re
zultate de seamă stă de vorbă cu ele și no- 
•ează cîte ceva într-un caiet.

Cînd tabla de onoare va t* gata, va ști 
fără să dea greș, pe cine să treacă pe ea

Iar articolul ntitulat „Tnere care luptă 
pentru ma multe f ma bane produse* — ia 
care scrie acum pentru gazeta de perete va 
putea cjprnde exemplele cele ma- bine alese 
dintre tinerele care se străduiesc să dea oa
menilor muncii produse multe F de bonă ca
litate.

ION TEOHAR1DE

Zilnic se pot vedea ta club tineri cere 
discută între ei. sau cu muncitorii vîrst- 
mci probleme de producție, care otes* sa» 
ascultă conferințe cu caracter tehnic sau cui 
tu ral educativ Cele 2 biblioteci de literatură 
tehnică, politică și beletristică ale întreprinde
rii. care au peste 12.000 volume, sînt frec
ventate de un număr mare de cititori dintre 
care 350 sini tineri muncitori.

Multe cărți a luat de la bibliotecă tinărut 
Bălan Vasile. printre care și broșura : „Stan
ța rea materialului la rece* Studiind cu in
teres această broșură el a putut face o ino
vație ta munca sa pentru ștanțarea unor piese 
la vase, aducînd astfel o economie de 1633 
lei.

Corespondent 
ANGHEL ANDREI

nă trimiterea de trupe ta această regiune".
Desfășurarea conferințe' de la Colombo a 

arătat încăodată un lucru binecunoscut șl a 
nume că polit.ca S.U.A. este opusă Interese 
Ier vitale ale popoarelor asiatice. Divergen
țele care au ieșit la iveală în discutarea 
unor probleme. între primii miniștri ai Indiei. 
Indoneziei și Birmanlei. pe de o parte, și 
primii miniștri ai Pakistanului și Ceylonului, 
pe de altă parte, sînt rezultatul influenței 
oarecum camuflate exercitată de S.U.A. la 
conferința de la Colombo.

Primul ministru al Pakistanului, de pildă 
ușor de manevrat de diplomația americană 
care anterior a fost în principiu de acord cu 
rezoluția privitoare la Indochina șl-a schim
bat subit poziția refuzînd să accepte acea par. 
te a rezoluției în care este vorba de ameste
cul statelor străine în conflictul din Indochi
na. Desigur, acest lucru trebuie pus pe sea 
ma amestecului Imperialiștilor americani tn 
Pakistan.

Divergențe s-au Ivit, totodată, cu prileju 
discutării proiectului așa numite! „rezoluții 
ou privire la comunism", pregătită de repre
zentantul Ceylonului și prezentată de cel al 
Pakistanului. Primit miniștri a! Indiei șl In
doneziei s-au pronunțat împotriva adoptări 
unei astfel de rezoluții - calificată de Nehru, 
drept Incompatibilă cu politica dusă de țările 
Astei.

Fără îndoială că. ținînd seama de rezulta- 
t&le conferinței de la Colombo, putem aprecia 
că aceasta a constituit o nereușită, a prac
ticii diplomației americane — diplomație a 
cărei tactică constă. între altele, astăzi ta a 
distruge unitatea popoarelor Astei.

Dar uneltirile S.U.A. tp Asia nu contenesc. 
Atrag atenția în mod deosebit tratativele duse 
de delegația americană în culisele Conferințe’ 
de la Geneva cu privire la înjghebarea faimo
sului „bloc defensiv pentru Asia de sud-est". 
S.U.A. Intenționează să Includă în acest bloc 
numai Taila-nda. Filipinele șl așa zisele ..sta
te asociate din Indochina", — Vietnamul Iul 
Bao Dai, Laos, șl Cambodge. Se știe că a- 
cesle țări sînt la cheremul puterilor coloniale. 
Or, participarea lor la acest bloc nu are alt 
scop decît să camufleze adevăratul Iul carac

-t

De la Prezidiul Marii Adunări Naționale
Prezidiul Marii Adunări Naționale a R.P.R. 

a dat un decret prin care se conferă, pentru 
merite deosebite in activitatea artistică, titlul 
de maestru emerit al aFtei din R.P.R. diri
jorului Alfred Alessandrescu.

Printr-un alt decret. Prezidiu) Marii Adu
nări Naționale a R.P.R. a conferit Ordinul 
Muncii clasa a Iî-a, clasa a III-a și Medalia 
Muncii, unor oameni ai artei și tehnicieni din 
domeniul radiodifuziunii.

Au fost distinși, pentru merite deosebite în

Lucrările celei de a doua conferințe anuale pe Capital 
a cercurilor științifice studențești

In aula Facultății de Științe Juridice au 
început simbătă după amiază sub auspiciile 
Ministerului învățământului și Comitetului 
orășenesc București al U.T.M., lucrările celei 
de a doua conferințe anuale pe Capitală a 
cercurilor științifice studențești.

La masa prezidiului au luat loc tovarășii N 
Dinulescu, prim-locțiitor al ministrului Cui 
turii, acad Șt. Vencov, priin-secretar al A 
câdemiei R.P.R., acad S. Stoilov, acad Șt 
Milcu, Șt. Cruceru, secretar al Comitetului O 
rășenesc București al P.M.R. V. Istrate. prim 
secretar al Cbmitetulu Orășenesc Bucureșt 
al U.T.M. -ectori și profesor' a< institutelor 
de învățăm.’nt superior, studenți fruntași tn 
învățătură etc.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit de tov 
N. Pascu, rectorul Institutului „Maxim 
Gorki"

A vorbit apoi tov N. Dinulescu, care a 
subliniat misiunea importantă a institutelor

---------------------- --- ------------------------

Declarația oameni'or de cultura
norvegieni, care

■ Tara noastră a fost vizitată de curind, timp 
de trei săptămîni, de o delegație de vameni 
de cultură din Norvegia : scriitorul Olav 
Dalgard. oresedînleie Editurii Faiken și al 
Asociației de artă populară norvegiană și 
Hans Glessmg. secretar «I Asociației Nor
vegia - Democrațiile Populare

Stînd de vorbă cu un redactor al Agenției 
Romîne de Presă AGERPRES. scriitorul 
Olav Dalgard i-a declarat acestuia printre 
altele :

.Am rămas cu o impresie toane buni ta 
urma celor văzute Sîntem deosebi' de im
presionați de faptul că Rom inia are planuri 
mari de construcție ta toate domeniile de ac
tivitate și că. mai ales, are forțele necesare 
de a le traduce ta viață

Am fost In man întreprinderi ca fabrica 
de corueev „Gh Gheorghiu Dej*, uzina de 
tractoare din Orașul Stakn și de sse.-i.er.ea 
am vizitat impunătoarea construcție a Cont 
binatuiui poligrafic Casa Sanie» „I. V Sta. 
Im": ne am mai văzut tacă o clădire de ase 
menea proporții Am răul de asemenea lo
cuințe peotni aondtori. cămine pentru copii 
Am reținui Io deosebi dawiu! de pe Ungă 
tabr.z» ie confecții _C2i Gheorghiu.Dej** și 
spitalul per.ru copii „Emilia Irza din Bucu
rești. Vorbind cu muncitorii, de la om ia om. 
am văzut cu cită bucurie lucrează el și ce 
navei tehnic ridicai au aceștia.

La gospodăria agricolă colectivă din Bod 
m vorbit mult timp cu președintele gospodă 
ri«. Ne_am interesat de felul cum a luat naș 
tere această gospodărie, cum era înainte, greu, 
-ățiie pe care le-a ta timp-nat. Colectiviști; 
m:-au povestit despre viața lor. despre lupta 
■or încununară de succes in înfringeree greu 
'ă;.k>r Am vizitat grajdul de vaci, unde am 
• ăzui cele ma- frumoase exemplare de rasă 
Tei la Bod am vizitat o tamilie germană, 
acasă la ea. unde am vorbit cu toți mem
bru lant. iet. bătrtaa. mama., tata și fiica.

Ctaci zile am petrecut la Predeal, vizitînd 
Garaimanu. și Sucurîndu-oe de frumusețile 
catarii rominești. Aic> am avut o consfătuire 
ca muncitori fruntași și studenți. Ia Casa de 
de odihnă „7 Noiembrie", unde ne-am Inte- 
resa: reciproc de munca noastră. Tot la Pre.

ter. la realitate se intenționează crearea unul 
bloc al puterilor coloniale îndreptat împotri
va popoarelor Asiei. Celor cinci state amin- 
t :e li se rezervă ta special rolul de furni
zor: de carne de tun pentru comandamentul 
militar american.

Uneltiri.e febrile ale politicienilor din S.U.A. 
își găsesc des gur explicație dacă ne gîndim 
a avtatul lupte: de eliberare națională din 
Asia, la starea de spirit a popoarelor din sta
tele participante la conferința de la Colombo, 
ta India peste 300 milioane de hinduși își a- 
pâră independența națională amenințată de 
politica agresivă a S.U.A. Ca stat. In 
die ocupă un ioc tot mai important pe arena 
nternațională Totodată, crește necontenit în 
seninătatea unor state ca Indonezia, Birma 
aia. ale căror popoare luptă tot mai avîntai 
peutru drepturile lor vitale. La fel popoarele 
din Pakis'an și Ceylon își manifestă din ce în 
ce mai puternic năzuința lor de a trăi în 
pace și libertate. Toate aceste popoare asia 
tice resping cu indignare politica „de pe po
ziții de forță" practicată de diplomația 
S.U.A. Și nu întîmplător puterile occidentale 
ta frunte cu S.U.A. au făcut totul ca cele cine 
țări asiatice participante la conferința de la 
Colombo să fie impiedecate să participe la 
conferința de la Geneva, deși majoritatea lot 
se numără printre cele mă: mar: și mai 'm- 
portante țări ale Asiei. Aceste țări asiatice ar 
fi putut înlesn- prin prezența lor la Geneva 
justa rezolvare a problemelor coreeană și in 
dochineză. Totuși poziția acestor țări, punctu1 
lor de vedere a fost adus la cunoștința în
tregii lum: de conferința de la Colombo. .Ast
fel. ziarul Indian „Național Herald" după ce 
subliniază că conferința de la Colombo a dai 
„un răspuns limpede” în ceea ce privește 
-eglementarea problemei indochtneze. scrie: 
..Oamenii de stat întruniți la Geneva ar a 
duce o contribuție pozitivă la cauza păci' 
dacă ar privi aceste propuneri (propunerile 
privind stabilirea păci! în Indochina. N.R.) 
ta mod favorabil șl cu înțelegere. Vocea Asie 
nu poate fi ignorată în reglementarea pro
blemelor asiatice".

Politicienii din S.U.A. și aliații lor occi
dentali pe care conferința de la Colombo nu 
l-a entuziasmat de loc, au făcut aprecieri pe
simiste asupra conferinței cu scopul de a-i 
micșora importanța.

Judecînd rezultatele conferinței de la Co
lombo se poate spune că aceasta, prin 
hotărîrile luate, constituie o contribuție la 
causa păcii șt libertății popoarelor cît șl o 
nouă infrîngere pentru politica americană ta 
Asia. Această Infrîngere vine dealtfel să com

domeniul radiodifuziunii, cu Ordinul Muncii 
clasa a ll-a tovarășii : Fotino Maria și David 
Naftuli, iar Ordinul Muncii clasa a III-a, to
varășii : Bobescu Constantin, Buican Gheor. 
ghe. Bănățeanu Ion Luca. Călin Gruia (Gor- 
duz Chirii), Danga Gheorghe. Darclee Frartu- 
lari Ion, Elenescu Enianoil. Moruzan Con 
stantin, Vasiliu Radu și Zira Mihai.

De asemenea au fost distinși cu Medalia 
Muncii 40 de tovarăși. (Agerpres) 

de învățămînt superior, chemate de a torma 
specialiști devotați cauzei construirii socialis 
multii, avînd la baza pregătirii lor concepția 
științifică despre lume, concepția marxist-le- 
ninistă

După ce a subliniat creșterea continuă a 
numărului cercurilor științifice studențești și a 
membriloi lor, din anul 19:51 cind au fosi în 
ființate, tov. N Dinulescu a arătal că actua 
la conferință va trebui să ducă la generali
zarea experienței cercurilor fruntașe, la o 
nouă înflorire a activității acestor cercuri

Lucrările conferinței au continual în cele 
11 secții, pe specialități (științe sociale, limbă 
— literarii-ă-artă Fmba nisă, fizică mate 
matică. chimie, biologie-agronomie. medici 
nă. mine metalurgie, electro mecanică, cons 
trucții. geologie geografie)

Conferința își continuă lucrările în cursul 
zilei de azi (Agerpres).

ne-au vizitat țara
dea! am ascultat cu multă plăcere pe un doc
tor care data din caval Am dansat cu toții 
și ne-am simții ca acasă

In Capitala Romîniei am vizitat Institutul 
de Teatru „I L- Caragiale". Institutul de 
Artă Cinematografică și mmunatul centru ci- 
nemetografk de ta Buftea

Am asistai la 12 spectacole teatrale și la 
2 spectacole de artă populară, date de An 
s-m- -* le de cîntece ș> da nsuri al C.C.S 
»i a! Forțelor Armate ale R.P.R Am vizionai 
Piese or gioale rominești ca „Vlaicu Vodă". 
„Ultima oră". „Lum'na de la Ulmi*. „Tita 
nic vals* și.. lor. Vodă cel Cumplit" Păre- 
"ea mea na om de 'eatru, este ,-ă nivelul 
artistic e foarte ridicat și că repertoriul e 
foarte bogat

Ne-au -acut multă plăcere spectacolele An- 
sambl.-lj- de dntece și dansuri al C.C.S și 
al Forțelor Armate ale R.P R In dansurile 
pe care le-am văzut, in eîntecele pe care 
e-ero ascultat era exprimată tn mod viu 

bucuria »ueț Numa ta Un'unea Sovietică 
am putut vizuina asemenea spectacole.

Oamenii din Romînia stat prietenoși și în
datoritori . ne am înțeles foarte bine cu to 
ții Am fost de mai multe ori în Uniunea So 
vietică: in 1933 cu o echipă de teatru și de 
două ori după -ăzbo' Este interesant pentru 
noi să studiem o tînără republică populară, 
unde dimensiunile nu sînt așa de gigantice 
ca in Uniunea Sovietică și este astfel mai 
ușor să cuprinzi munca de construcție Tre
buie să recunosc că am știut foarte puțin 
despre Romînia cînd am fost Invitat Dar 
după tre> săptămîni petrecute in țară, știm 
muh mai mult Va fi o plăcere pentru noi 
să povestim acasă tot ce am văzut aci, unde 
trăiește un popor oare-și construiește cu a- 
vini viitorul Și oamenii din Europa de vest 
vor pace, dar nu au credința în pace atît 
de puternică ca ce: de aici; aceasta din 
cauză că în noul stat socialist există o altă 
mentalitate socială și această nouă menta 
litate, este esențialul Am cîștigat convinge
rea, ca și înainte tn Uniunea Sovietică, că 
aici există oameni noi, care sînt mai feri
ciți și ma: puternici decît în Europa de 
vest".

pleteze și să agraveze greaua tntrîrigere 
diplomatică suferită săptămina trecută la Ge
neva, unde Dulles, s-a pomenii aproape izo
lat. atît din partea „aliaților" occidental cît 
și d:n partea opiniei publice americane; — 
această 'zolare este rezultatul strădaniilor 
lui Dulles de a împiedica orice înțelegere în 
ceea ce privește Coreea și Indochina, - a- 
cesta preconlzînd extinderea războiului în 
Asia.

Dlp'omația „loviturilor de pumn în masă" 
continuă să persiste în a nu recunoaște că 
trăim vremuri cînd e cu neputință să stăvi
lești mișcarea de eliberare națională, unita
tea popoarelor asiatice în lupta lor pentru 
cauza comună, lată de ce contrar așteptărilor 
diplomație: americane. politica S.U.A de 
gnorare și înrobire a țărilor asiatice face să 

crească ș! să se întărească solidaritatea po
poarelor de pe acest continent tn lupta lot 
pentru pace, libertate și Independență națio- 
nală. Pînă și ziarul burghez francez „Com
bat" a recunoscut că ' „prin atitudinea tar 
față de China Iul Mao Tze-dun ca și prin 
sprijinul sistematic pe care-l acordă repre
zentanților regimurilor feudale — un Cian 
Kai-șt. un Li-Sîn-Man. un Bao Dai — Statele 
Unite au ridicat împotriva lor popoarele Asie' 
care nu vor ca teritoriile tar să devină o nouă 
Coree".,.

Conferința de la Colombo a constituit o 
manifestare concretă a unității popoarelor n 
cinci state asiatice Importante, în rezolva
rea unor probleme internaționale (mediate 
precum și refuzul acestora de a urma poli
tica de aventuri războinice a S.U.A. Hotărî- 
rile de la Colombo sînt semnificative pentru 
actuala conjuctură internațională în Asia de
oarece ele provin din partea unot guverne 
burgheze. Și acest lucru vine să dovedească 
odată ma' mult puternica năzuință de pace 
și libertate a popoarelor asiatice capabilă să 
determine tn măsură crescîndă atitudinea 
unor asemenea guverne.

Desfășurarea lucrărilor Conferinței de la 
Colombo in același timp cu lucrările conferin
ței de la Geneva a prezentat și prezintă în
semnătate. Conferința <le la Colombo, a spus 
Nehru în urmă cu puține zile, nu a fost con
vocată cu scopul de a rivaliza cu cea de la 
Geneva, cl pentru a găsi un răspuns la pro
blemele discutate la această conferință. In
tr-adevăr lucrările conferințe! de la Colombo, 
rezultatele el, au dovedit pe deplin acest lu
cru. Rămîne de văzut în ce măsură diplo
mații occidentali tn frunte cu ce! a! S.U.A. 
vor ține cont de năzuințele popoarelor asiatice.

D. MIHAIL

Depunerea de e iroane de îiort 
la monumentul eroilor sovietici

Cu prilejul aniversăm a 9. ani de" la elibe
rarea Germaniei de către Glorioasa Armat! 
Sovietică, ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al R, D. Germane la București. Wer- 
net Eggerath, însoțit de-, alți--membri ai Amba
sadei, a depus ieri ;dimineață -o coroană de 
flori la monumentul eroilor sovietici din Pia
ța Victoriei . ■.-;

Delegația economică guvernamentală a R. 
D Germane, condusă de secretarul de stat 
Steimer Lore, a depus de asemenea o coroană 
de flori

Au asistat reprezentanți ai Ministerului. A- 
facerilor externe și reprezentanți ai Ministeru
lui Forțelor Armate. De asemenea au foșt de 
față membri ai Ambasadei U.R.S.S. la Bucu
rești:

(Agerpres). ..

---- •-----

Consfătuirea cultivatorilor ce cartofi 
și tehnicienilor din regiunea Oradea
Zilele trecute, tn sala de festivități a sfa

tului popular Oradea, a avut loc o consfă
tuire a cultivatorilor de cartofi și tehnicieni
lor din regiune, în vederea extinderii metodei 
plantării de vară a cartofului

La această consfătuire au luat cuvîntul 
numeroși colectiviști întovărășiți, țărani mun
citori cu gospodării individuale și tehnicieni 
agronomi care au arătat metodele folosite 
și rezultatele obținute de ei anul trecut prin 
plantarea de vară a cartofilor.

Brigadierul legumicol Ludovic Koosis, de 
la gospodăria agricolă colectivă din Văida, 
a arătat cum a folosii anul trecui metoda 
plantării de vară , a cartofului Brigada sa a 
recoltat, prin aplicarea acestei metode, peste 
13.000 kg de cartofi la hectar

Președintele gospodăriei agricole colective 
din Velența Ion Vekony, a vorbit despre fe
lul cum colectiviștii au- pregătit terenul, cum 
au făcut iarovizarea șl plantarea de vară 
a cartofului, precum și .despre întreținerea 
culturii cărțoiului

Au mai luat cuvîntul inginerul Ovldtu Cos- 
tea, de la gospodăria agricolă colectivă din 
Mădăraș, Ludovic Kovory. membru al înto
vărășirii agricole din Sărăsig, loan Duma de 
la gospodăria agricolă anexă a cooperativei 
meșteșugărești „lanoș Csordași" și alții, 
-are au subliniat necesitatea extinderii plan- 
rării de vară a cartofilor pentru asigurarea 
în regiune a materialului de sămînță nece
sar și îmbunătățirea caliiățij lui, dezvoltarea 
culturii și sporirea producției de cartofi la 
hectar

A vorbii apoi inginerul Matei Berlndei. de 
la Institutul de Cercetări Agronomice din 
București, care a explicat cultivatorilor din 
regiune felul cum trebuie tăcută plantarea de 
vară a cartofilor Vorb'torul a subliniat ne
cesitatea reținerii terenurilor corespunzătoare 
acestei culturi, telul cum trebuie întreținute 
și pregătiie terenurile în vederea plantării de 
vară a cartofilor, precum și telul, cum tre
buie făcute alegerea materialului de sămltiță 
și iarovizarea cartofilor. Ing M. Berindei a 
arătat de asemenea cum «e face plantarea de 
vară a cartofului, precum și lucrările de în
treținere ce trebuie să fie executate pentru a 
«e realiza producții sporite la hectar

Numeroși participant la consfătuire și-au 
luai angajamentul să aplice îndrumările teh
nicienilor în plantarea de vară a cartofilor, 
pentru a obține producții cît mai mari șt ast
fel să convingă pe toți cultivatorii din regi
une să extindă această metodă sovietică de 
sporire a producției de cartofi la hectar

--• _
INFORMAȚII

Sîmbătă dimineața au sosii la Cluj, dele
gațiile sindicale de peste hotare Care se află 
in țara noastră in urina invitației Consiliu
lui Central al Sindicatelor.

La aeroport oaspeții au fost tntîmplnațl de 
reprezentanți al □amenilot muncii din oraș în 
frunte cu tov. Avram Vasile, președintele 
Consiliului sindical regional. In cursul dimi
neții delegații au vizitat uzinele „lanoș Her. 
bac" unde au parcurs diferite secții de pro
ducție avînd prilejul de a cunoaște avîntuf 
în muncă al colectivului întreprinderii și con
dițiile bune în care muncește, apoi creșa uzi
nei. noua sală de sport, baza- sportivă etc.

In cursul după amiezii, oaspeții au făcut e 
vizită biologului Rudolf Polocsay, cu. care au 
discutat îndelung despre experiențele sale

Seara, membrii delegației . au asistat la un 
spectacol eu opera,, Cocoșul de Aur" de Rim- 
ski Korsakov, în interpretarea artiștilor Ope
rei Maghiare de Stat.

*
Sîmbătă a avut loc inaugurarea unei noi 

săli de lectură a Bibliotecii Academiei R.P.R., 
destinată studenților din Capitală

La inaugurarea noii săli au fosi de țață aca
demicieni, membri corespondenți, colaboratori 
științifici ai Academiei R.P.R., profesori uni
versitari, directori ai bibliotecilor mari din Ca
pitală. bibliotecari ai Academiei R.P.R.. stu- 
denți etc.

Au rostit cuvîntărl acad. St. Vencov, print 
secretar a) Academiei R.P R. și Mircea Malița, 
director al Bibliotecii Academiei R.P.R.. care 
au scos în relief dezvoltarea continuă a Biblio
tecii Academiei R.P.R. în anii regimului demo- 
crat-popular precum și creșterea contitiuă a 
numărului celor care cons'-ttă cărțile biblio
tecii.

(Agerpres).

-----•-----

Cu privire la schimburile 
comerciale între Republica 
Populara Romînâ și Israel

Recent. însărcinatul cu afaceri al israelu
lui, Zeev Argaman, tn cadrul unei audien
țe avute la Ministerul Comerțului Exterior, 
a transmis tn numele guvernului israelian 
propunerea de a se încheia un acord comer
cial și de plăți tntre Republica Populară 
Rbmînă și Israel, tn vederea dezvoltării 
schimburilor comerciale dintre cele două ță
ri.

In cursul zilei de 7 mai a.c., Zeev Arga
man, însărcinatul cu afaceri ăi Israelului, 
a fost primit in audiență de către tov Al - 
Bîrlădeanu, ministrul Comerțului Exterior 
al Republicii Populare Romîne. și cu acest 
prilej i s-a adus la cunoștință răspunsul a- 
firmativ al Guvernului Republicii Populare 
Romîne la propunerea făcută de a se înche
ia un acord comercial și de plăți tntrț cele 
două țări. Ministerul Comerțului Exterior 
urmînd a trimite în acest scop, tn curînd, o 
delegație comercială ta Israel, pentru tra
tative.

(Agerpres).
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Conferința de la Geneva Un comunicat al agențJeî TASS TELEGRAME
a miniștrilor afacerilor externe

Ședința din 7 mai
GENEVA 8 (Agerpres). — TASS transmite: 

ta 7 mai, în cea de a 8-a ședință a conferin
ței de la Geneva a miniștrilor afacerilor ex
terne, care a fost prezidată de V. M. Mo
lotov s-a continuat discutarea primului punct 
de pe ordinea de zi - problema coreeană.

Primul a luat cuvtntul reprezentantul Fili- 
pinelor, Carlos Garcia. Discursul lui a fost o 
repetare a argumentelor false, folosite de de
legațiile S.U.A. și ale altor tîtorva țări, docile 
dictatului ameritan, pentru a împiedica regle
mentarea pașnică a problemei coreene pe baze 
democratice, conform aspirațiilor naționale 
ale poporului coreean.

Garcia a susținut rezoluțiile ilegale ale Adu
nării Generale a O.N.U., impuse de majori
tatea americană la O.N.U. și care au drept 
scop să împiedice poporul coreean să rezolve 
singur propriile sale treburi. Eschivîndu-se de 
la discutarea concretă a problemei care figu
rează pe ordinea de zi a conferinței, delegatul 
Filipinelor a răpit conferinței mult timp cu 
repetarea născocirilor absurde ale propagan
dei americane îndreptate împotriva Uniunii 
Sovietice, Republicii Populare Chineze și a 
altor țări ale lagărului păcii și democrației. 
Totodată, Garcia a elogiat servil politica 
S.U.A. îndreptată spre menținerea regimuri
lor coloniale din Asia, sortite pieirii.

Reprezentantul Filipinelor nu a făcut nici o 
propunere concretă care să poată contribui cît 
de cît la soluționarea problemei coreene pe 
baza luării în considerare a diferitelor puncte 
de vedere.

Spre deosebire de reprezentantul Filipinelor 
și ai celorlalte țări ale lagărului american, 
care au participat la intervenția militară ame
ricană din Coreea, reprezentantul Noii Zee- 
lande, Clifton Webb, a renunțat la „excursia* 
istorică în evenimentele postbelice din Coreea, 
declarînd că „este de prisos să te oprești asu
pra trecutului*. Delegatul Noii Zeelande a de
clarat că este gata șă se concentreze asupra 
felului în care trebuie rezolvată problema co
reeană pusă în fața participanților la confe
rință a reprezentanților guvernelor democrate 
■trebuie să examineze problema coreeană „în. 
tr-un spirit împăciuitor"" și șă năzuiască spre 
un acord „pe bază de concesii reciproce"".

Webb a recunoscut că „Organizația Națiu. 
r.ilor Unite nu a fost în stare să îndreptă
țească „speranțele"' puse în ca în legătură cu

Ședința din 8 mai
GENEVA 8 (Agerpres). —
La 8 mai, conferința miniștrilor afacerilor 

externe de La Geneva a început discutarea 
problemei indochineze.

După o scurtă cuvîntare introductivă, ros
tită de ministrul de externe britanic. Eden, 
care a prezidat ședința, a luat cuvîntul mi
nistrul de externe francez, Georges Bidault.

A urmat la cuvînt ministrul de externe al 
R.D. Vietnam, Fam Van Dong, oare a amin
tit că scopul principal al actualei conferințe 
de la Geneva este să pună capăt ostili.ăților 
și să restabilească pacea în Indoclrna. Fam 
Van Dong a propus apoi invitarea la confe
rință a reprezentanților guvernelor democrate 
dm Khmer și, Patet-Lao.

Generalul Bedell Smith, șeful delegației a- 
mericane, a respins propunerea făcută de Fam 
Van Dong, deciarînd că dacă se va insista a- 
supra adoptării acestei propuneri, ar trebui ca 
această chestiune să fie discutată într-o șe
dință restrînsă a celor patru mari puteri.

Ministrul de externe al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai, a sprijinit propunerea ministrului de 
externe al K. D. Vietnam și a declarat că a- 
ceastă problemă trebuie discutată de către 
cele cinci mari puteri.

Luînd cuvîntul ministrul de externe al 
U.R.S.S. V. M. Molotov, a declarat că spriji

Ham Ir a oferit un prinz în cinstea șefului delegației 
R. P. Chineze Ciu En - lai

PEKIN 8 (Agerpres)
Corespondentul Agenției China Nouă trans

mite din Geneva : Da 7 mai Narii Ir, minis
trul afacerilor externe al R.P.D. Coreene 
șeful delegației R.P.D. Coreene la conferința 
de la Geneva, a oferit un prînz în cinstea 
Șefului delegației R P. Chineze Ciu En-lai.

La prînz au luat de asemenea parte mem

Discursul iui
WASHINGTON 8 (Agerpres). — Secretarul 

Departamentului de stat american, J. F. Du'- 
les, a' rostit vineri un discurs radiodifuzat în 
care s-a ocupat de poziția Statelor Unite 
față de problemele discutate la conferința de 
la Geneva. Dulles a încercat la început să 
justifice plecarea sa precipitată de la Geneva 
— considerată atît în Occident cit și în Asia 
ca o fugă în fața eșecurilor suferite de di
plomația americană — afirmînd că ea „nu 
ar avea nici o legătură cu desfășurarea con
ferinței".

Referindu-sc 'a discuțiile de la Geneva în 
problema coreeană Dulles s-a declarat din nou 
împotriva propunerilor constructive făcute de 
delegația R. P. D. Coreene pentru realizarea 
unificării Coreei pe baze democratice.

In legătură cu situația din Indochina. Dui- 
4es nu a putut trece sub tăcere amploarea 
și importanța mișcării de eliberare națipna ă 
a poporului vietnamez. Spre deosebire de cele 
afirmate în declarațiile anterioare. Du i es a 
recunoscut că în Indochina nu a existat vreo 
Intervenție armată din partea R. P. Chineze. 
Secretarul Departamentului de stat a reatnn- 
tif totodată că Statele Unite acoperă cea mai 
mare parte a cheltuielilor războiului împo- 

problema coreeană”. El a declarat totodată că 
nu poate sprijini nici poziția delegat e; Repu
blicii Populare Democrate Coreene, deși după 
cum se știe, ea a făcut propuneri concrete cu 
privire Ia măsurile pentru restabilirea unității 
naționale a Coreei și pentru organizarea unor 
alegeri libere pe întreaga Coree. Reprezentan
tul Noii Zeelande a făcut o serie de obser
vații în legătură cu diferitele punere ale pro
punerilor coreene. El a spus că „nu trebuie 
respins imediat punctul din aceste propuneri 
care se referă la organizarea unor alegeri li
bere în Coreea"" și că acest punct trebuie stu
diat*".

In ședința din 7 mai ultimul a luat cuvîntul 
reprezentantul Columbiei, Zuleta Angel. Ca și 
în primul său discurs din ședința din 27 
aprilie a conferinței. Zuleta a susținut că pro
blema coreeană poate fi rezolvată numai pe 
baza rezoluțiilor Organizației Națiunilor 
Unite. Pornind de la aceste hotăriri ilegale 
care, după cum se știe, au fost adoptate Ură 
participarea reprezentanților poporului coreean 
și care sînt hotăriri unilaterale impuse Adu
nării Generale de către majoritatea americană 
la O.N.U., Zuleta a propus să se organizeze 
în Coreea alegeri sub controlul statelor străi
ne și în condițiile prezenței în țară a forțelor 
armate străine. Reprezentantul Columbiei a 
încercat să afirme că asemenea „alegeri* ar 
putea ajuta poporul coreean să-și exprime în 
mod liber voința.

Încheierea cuvîntării reprezentantului Co
lumbiei, în care a lăudat servii politica Sta
telor Unite și așa numitul „mod de viață a- 
merica:i“, a arătat incăodată ce interese a- 
pără, făcînd propuneri îndreptate împotriva 
unificării Coreei pe baze cu adevărat demo
crate.

După discursul lui Zuleta, V. M. Molotov 
— care a prezidat ședința — a declarat că 
nimeni nu s-a mai înscris la cuvînt. El a spus 
că la 8 mai nu va avea loc o ședință plenară 
pentru problema coreeană atît din cauză că 
nu s-au înscris noi vorbitori, precum și da
torită faptului că ar fi posibil să se înceapă 
discutarea problemei indochineze. V. M. Mo
lotov a adăugat că în definitiv această pro
blemă va putea fi rezolvată pe baza informa
țiilor care se vor primi piuă la sfîrșitul zilei 
sau în dimineața zilei de 8 mai.

Cu aceasta ședința a luat sfîrșit.

nă propunerea de a se invita la conferi iță 
reprezen.anții guvernelor democrate din 
Khmer și "Patet-Lao. Referindu-se la propune
rea americană de a se discuta această proble
mă de către cele patru puteri. V. M. Molotov 
a citat comunicatul conferinței de la Berlin 
în care se prevede că problema indochincză 
trebuie examinată de către cele cinci mari 
puteri.

Ministrul de externe al Franței. Bidault, 
care a luat pentru a doua oară cuvîntul, și-a 
exprimat împotrivirea față de propunerea de 
a se invita la conferință reprezentanți ai gu
vernelor democrate din Khmer și Patet-Lao si 
a cerut examinarea acestei chestiuni îutr-o 
conferință în patru.

Ministrul de externe al Marii Britanii a 
propus și el discutarea acestei probleme de 
către reprezentanții celor patru mari pu
teri.

Au mai luat cuvîntul reprezentanții guver
nelor marionetă din Laos și Gambodge, care 
s-au opus propunerii* delegatului R. D. Viet
nam.

După aceasta ședința a luat sfîrșit. Urmă
toarea ședință va avea Ioc luni. 10 mai. ora 
15 (ora locală), sub președinția lui V. M. Mo
lotov.

brii delegației R. P. Chineze : Cian Ven-tian. 
Van Cia-sian, Li Ke-mun, Van Bm-nan. Țrao 
Guan-hua, Cen Cia-kan, Huan Hua șl 
Van Cio-ju.

Din partea coreeană la prînz au luat par
te : Pek Nam Un, Ki Suk Bok. Cian C un- 
Ssn, Ten Den Hek, Kim Thiak En, Kira M;n 
Gu și Pan Sîn Dik.

J. F. Dulles
triva poporului vietnamez și livrează o mare 
cantitate de echipament militar.

Pronunțindu-se pentru continuarea aceste" 
forme de intervenție. Dues a afirmat însă 
că „situația din Indochina nu prezintă con
dițiile necesare creării unei baze potrivite" 
pentru trimiterea de trupe americane.

In discursul său. secretara. Depanamentu'ui 
de stat s a văzut nevoit să vorbească și des
pre .memulțunrrea crescîndă” provocată în 
Franța de continuarea acestui război ciru a 
întreg poporul francez îi este potrivnic. El 
a înregistrat cu amărăciune cucerirea foni- 
reței Dien Bien Fu de către forje; populare 
de eliberare vietnameze și a cerut din n -j 
cu insistență crearea grabnică a pactul u 
agresiv al As'ei de sud-est. Secretarul de sta: 
american nu a putut însă să treacă sub tă
cere faptul că acest pact nu se bucură de 
adez'unea necondiționată a purer.lor occiden
tale și se lovește de ostilitatea popoareor 
din sud-estul Asiei.

Cea mai mare parte a discursu'ui său a 
constituit o pledoarie pentru încheierea In ce! 
ma' scurt timp a paexilui As e sud-es* ce. 
care. după cum a spus chiar Du les. „întîm- 
p:nă dificultăți serioase".

MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS trans
mite :

Presa a publicat știri despre discursul ros
tit de dl. Churchill, primul ministru al An
gliei. la adunarea anuală a organizației con
servatoare ..Primrose-League”, în care pri
mul ministru a chemat la îmbunătățirea rela
țiilor Angliei cu Uniunea Sovietică și la sta
bilirea unor legături pline de bunăvoință.

După cum a devenit cunoscut agenției 
TASS, acest discurs al primului ministru al 
Angliei a stîmit ecouri favorabile în rercurile 
conducătoare ale Uniunii Sovietice. In legă
tură cu aceasta se atrage atenția asupra fap
tului că guvernul sovietic năzuiește în mod 
ferm spre îmbuna ățirea relațiilor și dezvol
tarea co'aborârii cu toate țările care la ria
dul lor dau dovadă că sînt gata pentru a- 
ceasta. Cercurile conducătoare sovietice sînt 
convinse că îmbunătățirea relațiilor și dez-

ln legătură cu 
al lui W.

LONDRA » (Agerpres). — TASS transmite: 
De cîteva zile presa engleză continuă să pu
blice ecouri ia recentul discurs rostit de Wis- 
tc-n Churchill la adunarea membrilor organi
zației conservatoare ..Pr.mrose-League". Pre
sa de cele mai diferite orientări acordă o deo
sebită atenție următoarei declarații a lui 
Churchill cu pnvire la relațiile anglo-sovieticr 
cuprinsa in acest discurs al său din 30 apri
lie :

..Noi trebuie să stabilim cu Rusia legături 
care. în pofida tuturor enervărilor, temerilor 
și divergențelor. să convingă poporul rus și 
guvernul sovietic că noi le dorim pace, feri
cire. prosperitate mereu crescîndă și o viață 
tot mai minunată in puternica lor țară și 
că dorim să-i vedem jucând un rol demn ai 
glorios in conducerea omenirii".

Tocmai acest pasaj din discursul primului 
ministru a stîmit comentarii deosebit de vii; 
multi au văzut in acest pasaj oglindirea stă
rii dc spirit și a sentimentelor păturilor largi 
ale opiniei publice engleze Îngrijorată de în
cordarea internațională existență și dornică 
de slăbirea acestei incordări.

In prezent. în Anglia ia amploare mișcarea 
pentru interzicerea armelor atomică și cu 
hidrogen, crește nemulțumirea față de poFti- 
ca de reînviere a militarismului în German:a 
occidentală și îndeosebi față de încercări.e 
cercurilor agresive de dincolo de ocean de a 
obliga Anglia să creeze un nou bloc agresiv 
îndreptat împotriva popoarelor Asiei. Referin
du-se la declarația lui Churchill ziarul englez 
„Scotsman" constată "cu satisfacție : „Aces
ta, nu este, desigur, un fel american de a

Pcpcrul francez cere încetarea războiului din Indochina
PARIS 8 (Agerpres).
Corespondenții de presă din Paris relatea

ză în unanimitate că șocul provocat de co
municatele militare din Indochina este de na
tură să clatine serios stabilitatea ș. așa ex
trem de precară a guvernului Laniel. „Căde
rea fortăreței Dien Bien Fu. transmite agen
ția Reuter, a produs descurajare la Paris ♦: 
constituie probabil „marșul funebru* pentru 
guvern". La aceasta se adauga și teme7..e ii 
pierderea garnizoanei generalului de Castries 
(comandantul fortăreței Dien Bien Fu) va 
provoca trupelor cotovial s e noi infringer 
militare în delta Tocikmslai.

In cursul nopții, pe biroul Adunară Na
ționale au început să re depose inter
pelări în care se cere redeschiderea c^_- 
bateri'.or asupra Indnchinei înainte de sjtrși- 
tul lucrănlor conferinței de la Geneva ln in
terpelarea sa. deputatul Raymond Dmr.r.e. 
gaullist dizident, cere ca nu*. dnl par a- 
mentul se va întruni din nou. problem a Indo- 
chinei să figureze prima pe ordinea de zi.

Un all deputat, generala: pisr< B-lkKte. a 
declarat: „Sper că guvernul va avea bunul 
s-mț să dispar*. Acum. în fața primejdie:, a 
sosit timpul— pn.r_ realizarea unității națio
nale".

Succesele Armatei Populare Vietnameze
ȘANHAI 8 (Aaerpres). -
Agenția Vietnameză de Informații anunță 

că potrivit unor date pre! —are numărul to
tal al trupelor nimicite la D.en Bien Fu. de la 
începutul ofer.- vei Armatei Populare Vietna
meze asupra acestei fortărețe — ofensivă tn- 
cept- ă aprexi—st; at.m docâ luni — este 
ce 17 batalioane, printre care 7 batalioane

Scurte știri
• La 6 mai. peste 30 000 de locuitori ai o- 

rașutui Kaisung s-au adunat la un miting 
pentru a sori, n; propunerile prezentate la 
conferința de la Geneva de ministrul afaceri
lor externe ai R.P.D. Coreene. Nam Ir, cu 
privire !a reg eroentarca pașnică a problemei 
coreene. Acesta a fost cel mai mare miting 
din istoria acestui oraș.

• Po zl de radio „Oggi in Italia** rela
tează că toți oamenii muncii din Grossc o 
s-au alăturai grevei declarată în toate minele 
din centrul țării in semn de protest împotriva 
neglijenței criminale a proprietarilor minei 
Ribolla unde s-a produs ingrozitoarea catas
trofă care a provocat moartea a aproape 60 de 
mineri.
• Cercurile de afaceri din Egipt cer dez

voltarea comerțului cu Republica Populară 
Chineză. După cum anunță ziarele „Al-Ah- 
rara* și ._A1-Akhbar*, Ministerul Comerțului și 

voltarea colaborării dintre Anglia și Uniunea 
Sovietică ar fi nu numai spre folosul celor 
două slate, ci și spre folosul tuturor celorlal
te țări interesate in menținerea și întărirea 
păcii internaționale și în primul rind spre fo
losul țărilor Europei.

Necesitatea lărgirii colaborării și a legătu
rilor economice reciproc avantajoase între 
state, chiar dacă acestea au sisteme sociale 
diferite, este recunoscută și sprijinită de un 
număr tot mai mare de oameni de stat din 
majoritatea țărilor iumii.

O asemenea orientare a politicii în trebu
rile internaționale nu este împărtășită și în- 
tîmpină o atitudine ostilă numai din partea 
acelor cercuri guvernante din unele țări, 
care urmăresc scopuri agresive și își pun in
teresele îngust egoiste mai presus de inte
resele păcii și prosperități omenirii.

recentul discurs 
Churchill

privi lucrurile"". Ziarul „Yorkshire Post"" 
scrie intr-un articol redacțional publicat la 
I mai. că Churchill a formulat o politică 
care trebuie să devină în ultima instanță 

ngura politică posibilă țață de Rusia".
Comentînd declarația lui Churchill, ziarul 

„Daily Expres"" scria : „Această declarație 
dovedește că primul ministru este ferm hotă- 
rît să-și continue cu perseverență încercări
le de a îmbunătăți relațiile dintre Răsărit și 
Apus. Noul său gest de apropiere față de 
Moscova — tn ajunul zilei de I Mai vine 
după refuzul lui hotărît de a accepta punctul 
de vedere ai Americii cu privire la Indochi-

In cercurile ziaristice din Londra se acor
da de asemenea atenție faptului că, cu o zi 
îrainte de a-și rosti discursul la adunarea 
anuală a membrilor organizației ..Primrose- 
League”, în cadrul dejunului anual de la 
Academia regală de arte. Churchill și-a ex
primat îngrijorarea față de primejdia unui 
război atomic. El și-a exprimat speranța că 
mărețele descoperiri ale științei nu vor fi 
folosite în dauna omenirii și că primejdia 
crescindă va duce „la interzicerea războiu- 
lu'i *. Este evident că în aceste cuvinte ale 
lui Churchill și-a găsit oglindirea convinge- 
r:le larg răspîndite în Anglia și alte țări 
europene că în cazul uriui conflict bombele 
ztomice cu care se amenință de dincolo de 
«ean. vor începe să cadă in primul rind a- 
supra acestor țări.

După cum se subliniază aici, urările șefu
le guvernului englez pot contribui la Im- 
■--.e.ă.irea situației internaționale.

Dar deosebit de concludente în privința at- 
--s erei care exis ă in momentul de față în 
rrarța, a ostilității pe care întreg poporul 
•rancez de toate concepțiile politice o resimte 
tați de războiul din Indochina, sînt relată
ri; u-?r ziariști care în nici un caz nu pot 

bănri’i că ar sprijini punctul de vedere al 
prțor.iui francez. Iată ce scria vineri noaptea 

ramen:a:or al agenției americane Associa
ted Press: ..Omul de pe stradă din Paris, din 
Lyon sau din Marsilia nu este atît de intere
sat în tergiversări diplomatice cît este intere
sat să vadă încetarea acestui război. Asupra 
gtrrcmuău se vor exercita presiuni nu numai 
diu patea deLegațitor de la Geneva, dar In 
spec al din partea poporului francez. Ideea de 
a lupta împotriva comunismului In Indochina 

imp'e-ioneaz* prea puțin pe francez". Zia- 
r.st-, a~-- can își amintește cu amărăciune că 
rrî puțin unul din p'atru francezi vo.ează pen
tru comuniști, că Incâ unul nu este împotriva 
or. recunoscind astfel că avertismentele ame

ricane și îndemnul la „cruciada anticomu- 
- stă" In sud-estul Asiei sint cu totul absurde. 
Tini-11 seama de această situație, corespon
dentul agenției Associated Press își exprimă 
pesimismul față de soarta guvernului căre 
sprijină o asemenea politică.

aeropurtate. 3 batalioane de artilerie și cîteva 
unități de geniu. Numărul total al avioanelor 
inamice doborâte sau distruse In această pe
rioadă este de 57.

Potrivit datelor cunoscute ptnă la 7 mat, 
la orele. 17, toate trupele inamice din secto
rul Muong-Tan s-au predat Armatei Popu
lare Vietnameze inclusiv comandamentul fran
cez al fortăreței.

Industriei a prezentat guvernului un raport în 
care se arată interesul deosebit al Egiptului 
pentru stabilirea de relații comerciale cu Re
publica Populară Chineză. In raport se sub
liniază că China „dispune de minunate posi- 
biliiâți pentru un vast comerț cu Egiptul"* și 
se propune încheierea unui acord comercial cu 
China
• Richard Casey, ministrul de externe al 

Australiei, care s-a înapoiat vineri la Mel
bourne venind de la Geneva, a declarat că 
după părerea sa, respingerea tuturor propune
rilor comuniste nu constituie cea mai justă po
litică.

„Dacă propunerile comuniste sint valabile 
și pot fi aplicate, a declarat cl, ar fi bine ca 
ele să fie examinate în mod calm și logic... 
Părerea mea este că nimic nu trebuie să ne 
împiedice să păstrăm'o curtoazie rezonabila 
in relațiile internaționale...’*

. Tovarășului 
ANTONIN ZAPOTOCKY 
Președinfe'e Republicii Cehoslovace

PRAGA

Cu prilejul celei de a 9-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de către glorioasa 
Armată Sovietică, vă transmit, tovarășe’ Președinte, din partea Prezidiului Marii Adu. 
nări Naționale a Republicii Populare Romîne și a mea personal, cele mai sincere felicitări 
și urări de noi succese pentru continua înflorire a Cehoslovaciei democraUpopulare.

Dr. PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului Marii Adunări 

Naționale a Republicii Populare Romlne

——-----
Tovarășului 

VILEM SIROKY
Președintele Guvernului Republicii Cehoslovace

PRAGA

Cu ocazia împlinii a 9 ani de la eliberarea Cehoslovaciei de către glorioasa Armată 
Sovietică, vă rog să primiți, tovarășe Președinte, un salut frățesc și călduroase felicitări.

Poporul romîn urează poporului frate cehoslovac noi și mari realizări în construirea 
socialismului, tn munca sa rodnică pentru dezvoltarea și înflorirea Republicii Ceho
slovace și In lupta pentru întărirea păcii și securității internaționale, în fruntea căreia ss 
află marea Uniune Sovietică.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
-------

Tovarășului 
VACLAV DAVID

Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Cehoslovace
PRAGA

Cu ocazia celei de a 9-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de către glorioasa Ar
mată Sovietică, vă rog să primiți, tovarășe Ministru, sincere felicitări și urări de noi 
succese în munca pașnică a poporului cehoslovac pentru întărirea și propășirea continuă 
a patriei sale și în lupta pentru victoria cau zei păcii,

SIMION BUGHICI
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romîne

—1 "■ 1 "O-1-—-...... 11 ••

Pentru interzicerea armelor de exterminare în masă 
Rezolufia Camerei depulajilor din Italia

RO.MA 8 (Agerpres). — Camera deputați- 
lor din Italia a adoptat la 6 mai o rezolu
ție de pro est împotriva folosirii armelor a- 
tomice, termonucleare, bacteriologice și chi
mice. Rezoluția cheamă, printre altele, guver
nul „să se alăture și, dacă e posibil, să ia 
de asemenea inițiativa pentru a se încheia 
acorduri între state, avînd drept scop inter
zicerea folosirii acestor arme, pe baza unui

i

înhumarea lui Georgescu Timică
Actor: ai teatrelor din Capitală, în frunte 

cu artiști ai poporului din R.P.R., maeștri 
«meriți ai artei și artiști emeriți, studenți ai 
Institutului de Teatru „I. L. Caragiale", re
prezentanți ai Ministerului Culturii și un nu
meros public au condus simbătă după amiază 
pe. ultimul său drum pe Georgescu Timică, 
artist al poporului din R.P.R.

Sicriu! cu corpul neînsuflețit al artistului 
Georgescu Timică a fost, depus de simbătă 
dimineață în ho'ul sălii Comedia a Teatrului 
Național „I. L. Caraglaie”. In jurul, sicriu
lui au făcut de gardă, rind pe rind, actori 
și siudenți. care au adus astfel un ultim oma
giu colegului și profesorului ’or.

Ultima gardă a fost formată de artiștii po
porului Lucia Sturza Bulandra, Gh. Stor'n, 
Ion Msnolescu, Sonia Clucerii, de artiștii eme.

Cultură fizică șl sport
Ech’pîîe de fotbal seniori și juniori ale R.P.R., victorioase la Berlin

BERLIN 8 (Agerpres). — Simbătă s-a 
desfășurat la Berlin pe stadionul „Walter 
Ulbricht" înttlnirea internațională priete
nească de fotbal dintre echipele reprezentative 
ale R.P.R. și R. D. Germane. Prezența fot
baliștilor romîni la Berlin a stîrnit un mare 
interes în rindurile iubitorilor de sport care 
au populat pînă la refuzi tribunele marelui 
stadion. Peste 90.000 de spectatori au urmărit 
desfășurarea tntîlnirii.

La această întîlnire prietenească au fost 
prezenți Wilhelm Pieck, președintele R. D. 
Germane, Walter Ulbricht, prim secretar al 
C.C. al Partidului Socialist Unit din Germa
nia, membri ai guvernului, precum și repre
zentanți, ai corpului diplomatic.

Intîlnirea dintre cele două echipe a .dat loc 
unei dispute foarte dîrze, cu faze rapide și de 
un bun nivel tehnic.
Victoria a revenit, cu scorul de 1—0 (1—0), 

echipei R.P.R. Lovitura de începere o are echi
pa R. D. Germane. Oaspeții beneficiază in ata
curile lor și de faptul că au avantajul vântu
lui. Totuși, echipa noastră inițiază coittna- 
aiiacuri periculoase.

In atac, echipa R.P.R. Joacă cu mai multă

„Cursa
BERLIN 8 (Agerpres). — Grandioasa com

petiție cicllstă internațională „Cursa Păcfi" 
Varșovia-Berlin-Praga a continuat sîmbăță pe 
teritoriul R. D. Germane unde s-a desfășurat 
etapa a 6-a de la Kottbus la Berlin pe o dis
tanță de 182 km.

La kilometrul 30 ciclistul sovietic Nemî- 
tov, care va f.i pînă la, 'Sfîrșit principalul ani
mator al cursei, evadează din pluton împreu
nă cu Wilczewski. fruntașul clasamentului și 
alți 8 cicliști. La kilometrul 50 grupul din 
față are un avaps de două minute față de 
un alt pluton pe care-1 conducea belgianul 
Meenen. La kilometrul 134 plutonul al doilea 
ajunge grupul fugarilor. La Berlin Meenen și 
Nemîtov luptă cot la cot pînă în apropierea 
liniei de sosire unde Meenen cîștigă locul 1 

control general și egal pentru toți". Afară 
de aceasta, rezoluția cheamă guvernul să 
confribuie la toate masurile oare au drept 
scop „reducerea generală a înarmărilor pe 
baza unui control eficient"', precum și la „o 
colaborare internațională activă, în vederea 
folosirii energiei atomice pentru dezvoltarea 
economiei și progresului civilizației umane"'.

riți Marcel Anghelescu și Maria Filotti. de 
Vasile Moldovan, directorul Teatrului Națio
nal „I. L. Caragiale”.

La ceremonia care a avut loc .după amiază 
au luat- cuvîntul : Jon Manolescu, artist el 
poporului din R-O-R., Marcel Anghelescu, ar
tist emerit al R.P.R., actorul. A,. Pop Marțian, 
un reprezentant al ștudențiîbr tnsfitutdlui de 
Teatru „I. t. Caragiale" din clasa lui. Geor
gescu Timică și Vasile Moldovan, în numele 
Ministerului Culturii și al Teatrului Național 
„I. L, Caragiale" care au Înfățișat persona
litatea dispărutului, arătînd că prin moartea 
lui Georgescu Timică. scena romînească pierde 
un iubit fruntaș al ei.

înhumarea a avut loc H cimitirul „Sf. Vi
neri", 

inițiativă și fantezie. Tripleta Nicușor, Ene. și 
Ozon combină spectaculos și joacă în special 
cu mingi în adîncime. Scorul este deschis fn 
minutul 36. La un atac al echipei R.P.R., la 
care participă toți înaintașii. Ozon intră în 
posesia balonului și .cu o lovitură precisă in
troduce minsea în poarta echipei germane.

Ultimele 15 minute, ale întîlnirii se desfă
șoară în nota de dominare a echipei noastre 
oare are ocazia de a mări scorul, dar Suru și 
apoi Nicușor ratează din poziții favorabile. 
Arbitrul Vlcek anunță sfîrșitul partidei, con- 
semnînd victoria echipei R.P.R, cu scarul de 
1-0.

★
O victorie remarcabilă a realizat în deschi

derea acestui meci, reprezentativa de juniori 
a R.P.R. care a jucat cu echipa selecționată 
a R. D, Germane. Tinerii fotbaliști din R.P.R. 
au terminat învingători cu scorul de 2—1 
(2—1), după un joc de bună calitate în ca-e 
pi au luptat cu. multă dîrzenie. Trebuie subli
niat faptul'că echipa R. D. Germane este uiia 
din cele mai valoroase echipe de juniori din 
recentul campionat mondial organizat de 
FIFA.

P ă e ii “
întrectndu-l pe Nemîtov cu o jumătate de roa
tă. Câștigătorul etapei a parcurs 182 km. în 
5h.05’27”. Din echipa R.P.R. primul a sosit 
Marin Niculescu cu timpul de oh.12’31”. In 
urma lui a sosit C. Șandru oh. 12’55'", 1. Hora 
511.26’42”, 1. Constan inescu' 5h.26’48’, N. Va- 
sileseu oh.41’41" și C. Dumitrescu oh.41’51’.

In clasamentul general individual continuă 
să conducă ciclistul polonez Wilczewski cu 
24h.47’!6”. El este urmat de Dalgaard (Dane
marca) 24h. 48’31”. C. Șandru ocupă locul 23 
cu timpul de 25h.09’33” iar M. Niculescu pe 
locul 51 cu 25h.46’33”. In clasamentul general 
pe echipe Ipcul întîi este deținut ca și piuă 
acum de R.P. Polonă. Echipa R.P.R. se află 
pe focul 11. Astăzi se desfășoară etapa a 7-a 
Berlin-Leipzig (202 km ).

Declarația F. M. T. D.
BUDAPESTA 8 (Agerpres). —
La 25 aprilie ,în numele celor 83.030.000 de 

membri ai săi din 93 de țări secretariatul Fe
derației Mondiale a Tineretului Democrat a 
dat publicității o declarație în care cere înce
tarea imediată a focului în Indochina.

Războiul din Indochina, se subliniază în de
clarație, constituie o amenințare serioasă la 
adresa păcii în Asia și în întreaga lume. Iată 
de ce popoarele din întreaga lume se opun în
cercărilor cercurilor conducătoare din S.U.A. 
de a extinde războiul din Indochina prin așa 
numita „acțiune unită".

Conferința de la Geheva. adaugă declarația, 
'deschide noi posibilități pentru soluționarea 
problemelor importante pe calea tratativelor 
pașnice și pen’ru destinderea Încordării inter
naționale. Declarația cheamă tineretul din 
întreaga lume să se alăture mișcării mon
diale pentru succesul conferinței de la Geneva, 
pentru reglementarea problemelor importante 
prin tratative pașnice, pentru încetarea războ» 
iului din Indochina, și pentru .interzicerea ar
melor de exterminare în ’masă.

Incercind să scape 
de criză, Capitaliștii din 
S.L..4. împing pe pie
țele satelifilor lor măr
furi de care aceștia nu 
au nevoie, ceea ce con
tribuie la dezorganiza
rea economiei capita
liste, ,

Comis — voiajorul a- 
merican :

— Hei, ștați 
vînd ieftin !...

puțin,

de:Desen 
EUGEN TARU

Spectacole
DUMINICĂ 9 MAI 1954

TEATRE: Teatrul de
R.P.R. : ora 10,30 
Traviata ; Teatrul de
10.30 : Culegătorii, de 
lina ; Național „I. L. 
dia) : ora 10 și 15:
19.30 : Mielul turbat ; 
giale" (sala Studio) : 
ora 15 : Ultima oră, seara Pulberea argintie ; 
Municipal: ora 10 : Afaceriștii seara premiera 
— Dragoste în zori de zi ; Tineretului : orele 
10 ; Cravata roșie, orele 15 Simeon 
seara Simeon Alhac; Armatei

Operă și Balet 
Copellia, orele 
Stat de Operetă : ora 
stele, ora 19.30: Acu- 
Caragiale" (sala Come- 
Floarca purpurie, ora-
Național „1. L. Cara- 
ora 10 Viața nouă,

al
19,30

Albae, 
(B-dul 

Mdgheru) orele 10, De partea cealaltă, seara 
Axarul; Armatei (13 Septembrie) orele 10, 
Vlaicu Vodă, seara: Ion Vodă cel Cumplit; 
Muncitoresc C.F.R. (Giuleșfi) ora 10, Piatra 
din casă și Chirița în provincie, seara Vlno- 
vaț' fără vină; Studioul actorului de film „C. 
Nottara" Midi burghfezi; Ansamblul de estra
dă al R.P.R.: matineu: . Și Hie face sport; 
seara: Să ciute muzica.

CINEMATOGRAFE: Patria, 1. C. Frimu:

Pentru pace și prietenie; Republica, București: 
Epoleții purpur:’’; Elena Pavel: Soldatul de 
oțel; înfrățirea între popoare: Agentul secre.; 
Lumina: Consiliul zeilor; Victoria: Sub ve
chea monarhie, Ceferiștii; Maxim Gorki: L. 
N. Tolstoi. Ursulețul face sport; Gh. Doja: 
Republica Populară Romînă. Cîntecul preriei ; 
Alcx, Popoy: Nunta cu zestre; 8 Martie: M..c- 
rabilii (seria a II-a); Vasile Roaifă: 
Nickleby, Ceferiștii; Cultural: Lupa 
viață; Constantin David: Corăbiile 
fortărețele (Amiralul Ușakov, scria a
Alex. Sahia: Magazin de stat; Flacăra: 
tinereții; T. Vladimirescu; Pumnul de
Arta: Prin Ind:a; Miorița: Schuberi; Moșilor: 
Suspine pe stradă: 23 August, I Mai, M. Enn- 
nescu: Un pichet în' munți: Donca Simo: Boier 
cu orice preț; Iile Pintilie: Apărătorii patrie:; 
Popular: O scrisoare pierdută: Volga: Nu-i 
pace sub măslini; 8 Mai: Mărite; Libertății-: 
Keto și Kote, Ceferiștii; N. Balcescu: Răpirea; 
Rahova: Aventură la castel; Olga Bancic:
Femeia are cuvîntul.
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