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Tin eri și tinere din întreprinderile 
patriei noastre!

Munciți cu avînt pentru sporirea pro
ducției, pentru ridicarea calității și redu
cerea prețului de cost al produselor voastre, 
contribuind astfel la îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de trai ale celor ce muncesc!

I y

Ce ordine de zi avem
Ia adunarea generală?

HOTĂ RÎRE A

LA REDACȚIA ziarului nostru sosesc 
scrisori în care tovarăși din unele 
birouri și comitete ale organizațiilor 

de bază U.T.M întreabă cum pot fi an
trenați mai bine utemiștii la adunările ge
nerale, cum se poate asigura participarea 
activă a tineretului la discuții.

Această întrebare a pus-o în scrisoarea 
ei și tovarășa Solomon Maria de la com
plexul „Grivița Roșie“. Ea ne scria că in 
general în organizația lor de secție adu
nările generale se țin cu regularitate. 
Problemele care se discută însă sint me
reu aceleași: darea de seamă, plan de 
muncă, disciplină. De aceea majoritatea 
utemiștilor nu vin la aceste adunări cu 
plăcere, cu interes, afară doar de membrii 
biroului, dacă nu s-or fi plictisit și ei.

Toate acestea fac ca adunările să devi
nă monotone, plictisitoare, si nu existe 
discuții, ciocniri de păreri, să nu existe 
freamăt- Totul decurge liniștit. De obicei 
iau cuvîntul aceiași utemiști ..consacra- 
ții“ care spun lucruri dinainte pregătite 
(plictisitoare în majoritatea cazurilor) 
dar care vorbesc pentru că e necesar să 
figureze în-procesul verbal care se trimi
te la comitetul raional U.T.M. și cîțiva 
utemiști care au luat cuvîntul.

Este de la sine înțeles că aceste adu
nări generale nu pot să îndeplinească cu 
succes misiunea de școală a educației co
muniste a tineretului. Și aceasta pentru 
că ordinea de zi a acestor adunări e rup
tă de viață, nu ține cont de multe din 
preocupările tineretului-

Tinerii discută în grupul lor de prieteni, 
la fabrică sau la cămin diferite chestiuni. 
Se contrazic asupra modului cum trebuie 
citită o carte, sau vorbesc înflăcărat des
pre eroul preferat dintr-un roman etc. 
Aceste chestiuni însă comitetul UT..M 
nu le trece pe ordinea de zi a adunărilor 
utemiste.

In organizația de bază U.T.M. de la 
fabrica de sticlă „Azuga® raionul Sinaia, 
spre exemplu, tinerii discută mult despre 
probleme culturale, îi frămîntă aceste pro
bleme, dar comitetul U.T.M. niciodată nu 
le-a pus în discuția adunării generale.

Viața noastră de fiecare zi, munoa pe 
care o desfășoară tineretul pentru înde
plinirea sarcinilor trasate de partid, nasc 
o serir de probleme care pot și trebu
iesc discutate de către adunările genera
le U.T.M. Pentru întocmirea ordinei de zi 
a adunărilor utemiste nu trebuiesc aștep
tate directive de la comitetul raional; or
dinea de zi trebuie căutată în frămîntărde 
de fiecare zi ale tinerilor din locul de 
muncă, în preocupările lor.

La fabrica de pîine „Gheorghe Doja“ 
'din București, comitetul U.T.M. a obser
vat în activitatea tinerilor o serie de lu
cruri nu tocmai sănătoase, atît în produc
ție- cît și în relațiile dintre ei. Au discu
tat în ședința de comitet această situație

și au ajuns la concluzia că este necesar 
să țină o adunare generală în care 
să discute despre disciplina în produ;;:e- 
despre atitudinea tinerilor față de munci
torii mai în vîrstă etc. Tema aceste: a- 
dunări putea fi formulată în mai multe 
feluri. Comitetul U.T.M. însă a dar un 
caracter mult mai atrăgător acestei pro
bleme, punînd ca temă principală a adu
nări: generale „Conduita morală a tînă- 
rului“.

Problemele ridicate de referat au făcut 
ca discuțiile să fie mult mai vii ca la ori
care altă adunare generală. Pe baza fap
telor, vorbitorii au făcut generalizări 
subliniind trăsăturile caracteristice unui 
comunist

Pregătită astfel, adunarea își poate în
deplini rolul de școală de educație comu
nistă. La asemenea adunări tinerii vin cu 
plăcere, iau cuvîntul, disdută.

Adunările organizate astfel caftiră la 
utemiști și tineri exigența față de acti
vitatea lor și a tovarășilor din jur. ele 
cultivă simțul responsabilității pentru 
muncă și au un mare rol educativ și mo
bilizator.

Diferitele probleme care se pun în dis
cuția adunărilor generale trebuiesc ce ase
menea analizate întotdeauna în lumina 
sarcinilor practice puse de partid în fața 
tineretului. Pe utemiștii de la G.A.S. Pante- 
limon din București îi frămîntă de 
mult problema măririi contribuției lor 
la creșterea producției de cereale și legu
me în gospodărie. Vestea că sectorul legu
micol al gospodăriei va fi dat în grija 
tinerilor i-a umplut de bucurie. De aceea, 
atunci cînd comitetul U.T.M- a convocat 
o adunare generală în care s-a discutat 
felul cum trebuie organizată munca și fe
lul cum trebuie să se desfășoare ea în 
sectorul încredințat, discuțiile purtate de 
tineri, angajamentele luate de ei au între
cut pe cele din toate adunările generale 
de pînă atunci.

Adunările generale U.T.M. trebuiesc 
organizate în așa fel încît ele să lase o 
urmă neștearsă în viața tinerilor, ele să 
fie așteptate de utemiști și tineri ca un 
eveniment deosebit. Acest lucru este po
sibil numai în măsura în care ordinea de 
zi a adunărilor generale pornește de la 
viață, de la cerințele și frămîntările ti
neretului .

Realizările oamenilor muncii din patria 
noastră, lupta pentru îndeplinirea planu
lui cincinal, lupta popoarelor pentru pace, 
cultura, problemele de morală etc. sint lu
cruri care interesează tineretul și care 
trebuie să fie oglindite in ordinea de zi 
a adunărilor utemiste.

Să facem ca fiecare adunare generală 
să devină o școală de educație comunistă 
a tineretului și atunci și viața de U.T.M. 
va deveni mai interesantă mai plină de 
conținut

Consiliului de Miniștri al R. P. R. și a C. C. al P. M. R.
cu privire la executarea lucrărilor de îngrijire a culturilor, 

recoltat, dezmiriștit, treerat, insămînțări și arături adinei de toamnă

Decorarea a 150 mame cu mai mulți copii
Vineri după amiază a avut loc în sala Fil!- 

jnon Sîrbu din București festivitatea decorării 
a 150 de mame cu mai mulți copii.

Festivitatea a fost deschisă de tov. Ștefanii 
Vitriniuc responsabila Comisiei de femei a 
Sfatului Popular al Capitalei.

A luat apoi cuvîntul tov. Elena Florea, vice 
președinte al Comitetului executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei, care a arătat că în țara 
noastră, tn regimul democrat-popular, copiii 
se bucură de o mare atenție din partea parti
dului și guvernului. Urmînd exemplul Uniunii 
Sovietice, statul nostru a creat o întinsă rețea 
de instituții pentru ocrotirea mamei și copi
lului. Ajutorul familial de stat acordat femei
lor cu mai mulți copii, precum și acordarea 
distincțiilor „Mamă eroină", „Gloria mater
nă" și „Medalia maternității” sînt o expresie

e grijii cu care statul nostru înconjoară pe 
mamele șl copiii patriei noastre.

In încheiere, vorbitoarea a arătat că toți 
oamenii muncii din țara noastră, copiii. întîm- 
pină astăzi cu dragoste și căldură ziua de 1 
Iunie — Ziua Internațională a Copilului — 
simbol al vieții și păcii. S-au înmînat apoi 
ordine și medalii a'.e R.P.R., unui număr de 
150 de mame cu mai mulți copii.

In numele mamelor decorate a luat cuvîntul 
Elena Ghitea, mamă a 12 copii, distinsă cu 
titlul de „Mamă eroină” care mulțumind pen
tru înaltele distincții acordate mamelor a ex
primat angajamentul acestora de a-și crește 
și educa copiii în spiritul dragostei ș! al de
votamentului fierbinte față de țară și de popor. 

(Agerpres)

Un vis împlinit — un angajament de luptă

Un vis împlinit. Nu este vorba de un simplu vis, ci de un lucru pe care l-ai dorit ’ 
cu pasiune,pentru realizarea căreia ai luptat, ai muncit, și care atunci cînd se înde- ț 
plinește îți dă o satisfacție neasemuită.

Sînt mulți, nenumărați tineri care pot să-ți vorbească de visuri realizate. Unul îți J 
va spune că a învățat meseria mult dorită ; altul îți va vorbi despre inițiativa lui » 
care ajută la creșterea producției cu atîta și atîta la sută : un altul îți va spune fe- j 
ricit că s-a căsătorit cu fata iubită, și încă multe altele. Sînt insă unele visuri a că- i 

ror împlinire îți crează un simțămînt pe care ntx-1 poți uita toată viața. Și unul din- j 
tre acesta este și intrarea în U.T.M. ț

Momentul cînd primești carnetul roșu de utemist îți rămîne veșnic întipărit în " 
minte.

O strîngere de niînă, o felicitare și al impresia la fel. ca și tînăra Dragomîr t 
Ioana, țesătoare la „Bumbăcăria Romînească Jilava" că mii de ochi te privesc cu j 
dragoste, cu încredere. Simți atunci în tine o putere uriașă, simți nevoia să spui că i 
vei face un lucru mare, un lucru prin care să justifici încrederea tovarășilor tăi de ' 
muncă. Atunci simți parcă mai puternic dorința de a-ți dedica întreaga viață cauzei J 
partidului.

Este un moment din tinerețea ta, un moment însă care va rămîne tînăr înfr.un j 
colțișor al sufletului pînă la adinei bătrînețe.

precum și cu privir
Executarea la fân» și în bune condițiuni a tacririlor 

de 'ngri;:re a culturilor. de recoltat dezmiriștit. treerat. 
Insămintări și arături adinei de toemnâ. precum și în
deplinirea ntanulu: de co ectare a produselor agricole 
vegetale, au o deasebtă importanță în lupta pentru do- 

I bindirea unei recolte bogate și creșterea continuă a ni
velului de trai al poporului nostru.

Rezultatele obținute anul trecut de gospodăriile agri
cole de stat gospodăriile colective. întovărășirile agri
cole-și țăranii muncitori cu gospodării individuale, care 

I an dezmiriștit și însămin|at toamna la timp, au execu
te t arături adine: de toamnă și au însâmințat primă- 

■ vara devreme. îngrijind bine culturile, recoltînd și tree- 
rînd ia timp, dovedesc importanța hotăritoare a acestor 
lucrări în obținerea de recolte mari și sigure.

Consfătuirea De tară a fruntașilor în producție la cul
tura porumbului, cartofilor și sfeclei de zahăr a scos în 
evidentă faptul că mase largi de țărani muncitori colec- 
tivîști. întovărășiți ș individuali, aplicînd întocmai re
gulile agrotehnice, au dobîndît sporuri însemnate de re; 
coke, contribuind la aprovizionarea oamenilor muncii 

. și la ridicarea propriului lor nivel de trai.
Prin ap’.lczrea lucrărilor minime agrotehnice și în 

special a lucrărilor de întreținere a culturilor. în raioa
nele Deta. Criș. Turda și altele, producția de porumb 

i planificată a fost depășită re31izîndu-se peste 2.000 kg. 
la hectar producție medie De întregul raion: de ase
menea raionul Săcueni a obținut la cartofi peste 16.000 
kg. ’.a hectar, iar în raioanele Tîrgu Mureș. Luduș și 
Aiud producția medie la hectar pe întregul raion la 
sfecla de zahăr a fost de peste 20.000" kg.

In anul trecut, gospodăriile agricole de stat au depă
șit la grîu cu 11% producția medie le hectar planificată 
și au livrat statului peste 10.000 tone grîu peste olan, 
asigurînd astfel mai multă pîine oamenilor muncii.

Aceste exemple arată limpede cît de mari și nesecate 
sînt rezervele pentru sporirea producției agricole și cît 
de puțin încă s-a făcut pentru obținerea creșterii sim
țitoare a recoltelor la hectar.

In vara anului trecut, cu toate succesele obținute la 
îngrijirea culturilor, strîngerea recoltei, dezmiriștit și 
treerat — au existat lipsuri serioase, care au pricinuit 
pierderi de recolte.

Unele stațiuni de mașini și tractoare, centre mec an ije 
și gospodării agricole de stat nu au terminat la timp 
repararea tractoarelor și mașinilor agriCple. Aceasta a 
stînjenit începerea la timpul potrivit a lucrărilor de în
grijire a culturilor și de recoltare și a determinat pre
lungirea lucrărilor de treerat.

Stațiunile de mașini și tractoare Miroși din regiunea 
București, Holboca din regiunea Iași și Teiul din Vale 
din regiunea Pitești, deși au fost înzestrate cu un nu
măr însemnat de secerători-legători, nu s-au îngrijit 
să-și pregătească cadrele necesare pentru mînuirea 
acestor mașini, astfel că nici jumătate din capacitatea 
de lucru a secerătorilor-legători nu a fost folosită.

In unele gospodării agricole de stat, cum sînt Jamul 
Mare din regiunea Timisoara și Brateș din regiunea 
Galați, îngrijirea culturilor, în special a celor prăsi
toare. nu s-a făcut la timp, cu toate că dislluneau de 
un însemnat parc de mașini agricole cu care ar fi putut 
mecaniza lucrările de prășit.

Comitetele executive ale sfaturilor populare ale re
giunilor Galați, Bîrlad, Constanța, Ploești — neînvă- 
țînd din lipsurile pe care le-au avut anii trecuți — 
nici în anul 1953 nu au organizat cum trebuie. execu
tarea dezmiriștitului și arăturilor; aceasta a făcut ca 
lucrările de pregătire a însămînțărilor de toamnă să 
se execute tîrziu, la un nivel agrotehnic foarte scăzut, 
ceea ce a dus la compromiterea unei părți din cultu
rile de toamnă. Datorită faptului că în toamna anului 
trecut s-au executat arături adînci numai pe 50% din 
suprafețele destinate culturilor de primăvară, însămîn- 
țările din primăvara acestui an s-au făcut, în aceste 
regiuni, cu întîrziere.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii și unele comi
tete executive ale sfaturilor populare au repartizat în 
anul trecut în mod birocratic garniturile de treer, ne- 
ținînd seama de volumul treeratului, de numărul și ca
pacitatea de lucru a batozelor, din care cauză în timpul 
treeratului un mare număr de batoze au trebuit să fie 
mutate dintr-o regiune în alba. Aceasta a dus și la si
tuația că zeci de batoze au lucrat sub capacitatea lor 
de lucru. In regiunile Arad, Bacău, Galați și Bîrlad, 
unde nu s*a respectat planul stabilit, terminarea tree
ratului a întîrziat cu 15—20 zile.

Din cauza slabei organizări a treeratului, a colectă
rilor de cereale și a transportului la bazele de recep- 
tionare a cerealelor, planul de colectare nu a fost rea
lizat în același ritm cu treeratul.

Unele întreprinderi din cadrul Ministerului Industriei 
Metalurgice și Construcțiilor de Mașini nu au dat aten
ția cuvenită îndeplinirii sarcinilor de plan privind li
vrările de mașini, piese de schimb și unelte agricole 
către Ministerul Agriculturii și Silviculturii.

Astfel. întreprinderea „Semănătoarea” a livrat sece- 
rători-'.egători cu defecte grave de fabricație, din care 
cauză acestea nu au putut fi folosite din plin în timpul 
campaniei de recoltare din anul 1953. iar în ceea ce 
privește piesele de schimb a pus la dispoziția agricul
turii cantități insuficiente și de slabă calitate.

Aceste defecțiuni puteau fi înlăturate dacă condu
cerea Ministerului Industriei Metalurgice și Construc- 

| ții'.or de Mașini și Direcțiile generale productive din 
i acest minister ar fi executat un control permanent asu

pra pregătirii tehnologice a producției și asupra fabri
cării la timp și de bună calitate a mașinilor, pieselor 
de schimb și uneltelor agricole.

In primăvara acestui an. un mare număr de țărani 
muncitori cu gospodării individuale, răspunzînd che
mării fruntașilor în producția agricolă și urmînd exem
plul gospodăriilor agricole colective. întovărășirilor și 
gospodăriilor agricole ale statului, au depus eforturi 
deosebite, executînd lucrările agricole de primăvară in
tr-un timp mai scurt și la un nivel agrotehnic ridicat.

Hotărîtor în obținerea recoltelor îmbelșugate este de 
aici înainte executarea Ia timp și de calitate a lucră
rilor de întreținere a culturilor agricole, de recoltat și 
treerat.

In multe regiuni, cerealele de toamnă s-au dezvoltat 
încet, ceea ce a făcut ca ele să fie ajunse din urmă de 
cerealele de primăvară. Aceasta înseamnă că intr-un 
termen scurt va trebui să executăm un volum de lu»

la realizarea planului 
crări de recoltare șt îngrijire a culturilor prășitoaue cu 
mult mai mare decit deobacet

Consiliul de Miniștri al R.P.R. și CC al PlM.R. 
consideră că cea mai importantă sarcină a organelor 
de stat și de partid, a muncitorilor, tehnicienilor și spe
cialiștilor din agricultură, precum și a țărănimii mun
citoare. este îndeplinirea la timp și in bune condițiuni 
a lucrărilor de îngrijire a culturilor, recoltat, deoniriș- 
tit treerat, insămințări și arături adinei de toamnă, 
precum și realizarea in întregime a planului de colec
tări.

In acest scop Consiliul ce Miniștri al R-P.R. și C.C. 
al P.M.R.

Hotărăsc :
Executarea lucrărilor de îngrijire 

a culturilor
1. Ministerul Agriculturii și Silviculturii, comite

tele executive ale sfaturilor populare și organizațiile 
de partid sint obligate să ia imediat măsuri pentru or
ganizarea. îndrumarea și controlul aplicării întocmai a 
regulilor agrotehnice de îngrijire a tuturor culturilor.

Lucrările pentru îngrijirea principalelor cultuft ră- 
mîn cele stabilite in Hotărirea Consiliului de Miniștri 
și a C.C. al P.M.R. din 3 martie a.c. privitoare la pre
gătirea și executarea la timp și în bune condițiuni a 
lucrărilor agricole din primăvara anului 1954.

Condițiile climaterice deosebite de la sfirșitul iernii 
și din primăvara acestui an favorizează mult dezvolta
rea buruienilor și pot duce Ia comprorraterea culturi
lor. mai ales în regiunile Galați, Bîrlad și Constanța, 
unde o parte din culturile de toamnă au ieșit rărite din 
iarnă.

Pentru înlăturarea acestui pericol și pentru obține
rea de recolte sporite, se vor lua toate măsurile nece
sare pentru stîrpirea buruienilor.

a) Plivitul buruienilor se va face ori de cîte ori va 
fi nevoie, la culturile de cereale păioase, leguminoase, 
textile, legume și chiar la culturile prăsitoare pe rîn- 
duri și în cuiburi.

In toate loturile somincere se va executa — pe 
iîngă plivitul buruienilor — și plivitul tuturor plante
lor străine culturii.

b) Prășitul se va face la toate culturile prăsitoare 
la timp și ori de cîte ori va fi nevoie și nu mai puțin 
de trei ori la porumb și cartofi, de patru ori la sfecla 
de zahăr și de cinci ori la bumbac.

Pentru executarea prășitului la timp și cît mai 
repede, se va extinde la maximum mecanizarea prăși
tului prin folosirea tuturor prăsitoarelor trase de ani
male și a cultivatoarelor acționate de tractor, pregă
tite anume pentru prășit. Se va folosi din plin tracto
rul I.A.R. la lucrările de prășit.

Directorii și inginerii șefi din S.M.T. și gospodării 
agricole ale statului sînt obligați să folosească întreaga 
capacitate de lucru a tuturor mașinilor de prășit. In 
acest scop, vor pregăti cele mai bune cadre de tracto
riști și minuitori de mașini, fiind direct răspunzători 
de volumul și calitatea lucrărilor executate.

Se obligă gospodăriile agricole ale statului și se re
comandă gospodăriilor agricole colective, întovărășiri
lor agricole și țăranilor muncitori cu gospodării indi
viduale ca pe suprafețele însămînțate în cuiburi așe
zate în pătrat să se execute îngrijirea culturilor cu pră
sitoarele cu tracțiune mecanică și animală, atît în lung 
cît și în lat, pentru a realiza economie de brațe de mun
că, de timp și sporuri mari de recoltă.

Inginerii și tehnicienii agronomi au datoria să lă
murească pe țăranii muncitori asupra foloaselor între
buințării prășitoarei și asupra pagubelor pe care le aduc 
mușuroitul și rărițatul la porumb și floarea-soarelui, 
în special în regiunile secetoase. Acolo unde lipsesc 
prășitoarele, ei vor arăta practic țăranilor muncitori 
cum să transforme plugul și rărită în prășitoare și cum 
s-o mînuiască.

c) La îngrijirea culturilor se vor aplica într-o măsură 
cît mai mare metodele agrotehnice înaintate și ! expe
riența fruntașilor în producție, îndeosebi:

polenizarea artificială suplimentară la culturile de 
secară, lucernă, porumb și floarea-soarelui;

ciupitul la bumbac și cîrnitul la ricin, tutun și 
bumbac;

îngrășarea în timpul vegetației cu îngrășăminte or
ganice și minerale a culturilor tehnice și legumelor, 
și în special a culturilor din loturile semincere.

2. Ministerul Agriculturii și Silviculturii și comitetele 
executive ale sfaturilor populare sînt obligate să orga
nizeze recunoașterea culturilor bune de sămînță la sta
țiunile experimentale ale I.C.A.R.-ului. la gospodăriile 
agricole ale statului și gospodăriile agricole colective, 
iar la întovărășirile agricole și gospodăriile individuale 
numai pentru culturile cu contract, astfel ca fiecare re
giune să și asigure semințele de soi necesare pentru 
producția anului viitor.

3. Ministerul Agriculturii și Silviculturii și comite
tele executive ale sfaturilor populare sint obligate ca 
prin inginerii ș: tehnicienii agronomi să îndrume și să 
ajute gospodăriile agricole colective, întovărășirile a- 
grico'.e, țăror.l: m mrit -r; cu gospodări" individuale și 
gospodăriile anexe la executarea lucrărilor din gră
dinile de legume, orezarii și celelalte culturi irigate.

Pe suprafețele cultivate cu legume rădăcinnase se 
va face prășitul de cîte cri este nevoie și răritul de cel 
puțin două ort

Culturile de legume irigate vor fi udate după 
nevoie și prășite după fiecare udat

Inginerii și tehnicienii legumicoli vor da o atenț’e 
deosebită culturilor de arpagic, in vederea realizării 
producțiilor planificate și asigurării cantităților nece
sare de arpagic pentru anul viitor.

Se va executa plivitul repetat al orezului pentru 
stîrpirea costreiului, care este cea mai vătămătoare bu
ruiană a acestei culturi

de colectare pe 1954
4. M -risterul Agriculturii și Silviculturii și comite-' 

te’e executive ale sfaturilor populare sînt obligate să
- -..me și să asigure executarea lucrărilor de îngrijire 

în livezi, vii și pepiniere:
= ? va executa prășitul de cîte ori este nevoie și uda

tul pomilor din plantațiile nou înființate, de cel puțin 
trei ori în timpul verii;

se vor execute următoarele lucrări de îngrijire a vii
lor: legatul lăstarilor, pregătirea lăstarilor pentru com
pletarea golurilor prin marcotaj și pentru altoirea în 
verde, completarea golurilor și prășitul viilor pe rod, 
P'aș:tul m ptentațiile tinere de viță de vie, prășitul în 
plantațiile de portaltoi și în școlile de viță.

5. Ministerul Agriculturii și Silviculturii și comite
tele executive ale sfaturilor populare sînt obligate să 
as:gure controlul fitosanitar al culturilor și efectuarea 
lucrărilor de combatere a dăunătorilor și a bolilor;

se va executa stropirea de vară a pomilor pentru 
combaterea păduchelui din San Jose și a altor dăună
tori din livezi;

stropirea viilor Împotriva manei se va face în mod 
obligatoriu înainte și după înflorire, iar celelalte stro” 
piri se vor face de cite ori va fi nevoie.

Pregătirea recoltatului și treeratului
1. Ministerul Agriculturii și Silviculturii și comite-" 

țele executive ale sfaturilor populare sînt obligate să 
fa măsuri în gospodăriile agricole ale statului, stațiunile 
de mașini și tractoare și gospodăriile anexe pentru :

punerea in stare de funcțiune a cositorilor, secerăto- 
rilor s'.mple, a secerătorilor-legători, greblelor meca
nice. locomobilelor, tractoarelor, motoarelor, batozelor, 
combmelor, trioarelor. selectoarelor, dezmiriștitoarelor, 
plugurilor și a mijloacelor de transport, pînă la data 
de 20 iunie a.c.;

as.gurarea unui stoc minim de piese de schimb cu-' 
rente și de materiale (sfoară, pînză pentru seccrători- 
lcgători, curele de transmisie, saci);

stabilirea pînă la 20 iunie a.c. a volumului lucră
rilor de recoltat și treerat și repartizarea sarcinilor șî 
a inventarului necesar pe brigăzi și tractoare;

aprovizionarea cu carburanți și lubrefianți, asigu- 
rîndu-se,A la începutul campaniei, umplerea rezervoare
lor. iar în timpul muncilor agricole o rezervă perma
nentă pentru cel puțin 15 zile de lucru;

stabilirea locului și numărului ariilor electrificate și 
asigurarea ■ cadrelor necesare pentru punerea lor în 
funcțiune pînă la data de 15 iunie ac;

pregătirea dispozitivelor necesare pentru treeratul 
mazării, rapiței, muștarului, lucernei și trifoiului;

asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pen
tru aplicarea metodei graficului orar la lucrările de re
coltat și treerat;

asigurarea cuplurilor la mașinile de recoltat și la ba
toze în vederea folosirii totale a puterii tractoarelor și 
a eliberării unui număr cît mai mare de tractoare nece
sare pentru dezmiriștit;

revizuirea și completarea instalațiilor electrice la 
tractoare, pentru a se putea lucra și noaptea.

2. Ministerul Agriculturii și Silviculturii si comite
tele executive ale sfaturilor populare vor lua măsuri în 
stațiunile de mașini și tractoare pentru:

încheierea contractelor de lucru între S.M.T. și gos
podăriile agricole colective, întovărășirile agricole, gos
podăriile anexe, sfaturile populare și țăranii muncitori 
cu gospodării individuale, pentru lucrările de recoltat 
și de pregătire a însămînțărilor de toamnă si primă
vară pînă la 20 iunie a.c.;

repartizarea garniturilor de treer pe gospodării agri
cole colective. întovărășiri agricole și comune, în 
funcție de volumul lucrărilor și capacitatea de lucru a 
batozelor;

S.M.T.-urile și centrele mecanice vor organiza cu 
mijloace proprii 124 ateliere mobile și echipe de ajutor 
tehnic pentru asigurarea funcționării fără întrerupere 
a parcului de mașini si tractoare pe .timpul recoltatului 
și treeratului.

Directorii, și contabilii șefi din S.M.T.-uri răspund 
de întocmirea corectă și în termenul legal a conturilor 
pentru plata lucrărilor executate de S.M.T.

Pînă la 15 iunie vor fi convocate sfaturile S.M.T. 
pentru analizarea.mersului lucrărilor de îngrijire a cul
turilor și a lucrărilor de pregătire a recoltatului și tree
ratului.

3. In vederea desfășurării în bune condițiuni a lu
crărilor de recoltat și treerat se recomandă gospodă
riilor^ agricole^ colective și întovărășirilor agricole să 
pregătească pînă la 20 iunie a.c. uneltele, mijloacele de 
transport și utilajul agricol necesar pentru-stringerea 
recoltei și executarea treeratului.

Se jecomandă gospodăriilor agricole colective si în
tovărășirilor agricole să asigure din timp participarea 
tuturor membrilor la lucrările de întreținere a culturi
lor, recoltat, treerat, cu respectarea normelor de lucru 
aprobate de adunarea generală;

să asigure evidența și calcularea exactă și la timp a 
zilelor-muncă realizate de colectiviști.

4. Comitetele executive ale sfaturilor populare vor 
•sprijini și controla repararea și punerea în stare de 
funcționare a inventarului agricol de recoltat și treerat 
din sectorul particular.

Proprietarii și deținătorii de tractoare, motoare și 
mașini de recoltat și treerat vor termina reparațiile și 
punerea lor în stare de funcționare pînă la 20 iunie a.c.

Aprovizionarea cu piese de schimb, materiale, carbu
ranți și lubrefianți pentru repararea. întreținerea și 
funcționarea tractoarelor, motoarelor și mașinilor de 
recoltat și treerat din sectorul particular se va face 
contra cost prin întreprinderile comerciale de stat și 
cooperatiste.

Repararea pieselor și organelor de tractoare și mașini 
agrico.e care nu se poate face la atelierele sătești va 
fi executată contra cost la atelierele cooperativelor 
meșteșugărești, ale gospodăriilor locale și la cele par
ticulare pe baza programării făcute de către sfaturile 
populare.

Pînă la 20 iunie a. c. vor fi stabilite locurile ariilor 
de treerat și vor fi asigurate utilajul și materialul ne
cesar pentru înzestrarea lor (vînturători, trioare, selec
toare, cmtare verificate, pichete împotriva incendiilor, 
etc.) în vederea bunei funcționări a ariilor, asigurării 
protecției muncii și securității recoltei.

(Continuare in pagina 2-a)



HOTĂRÎREA
Consiliului de Miniștri al R. P. R, și a C. C. al P. M. R. 

cu privire la executarea lucrărilor de îngrijire a culturilor, 
recoltat, dezmiriștit, treerat, însămînțări și arături adinei de toamnă, 

precum și cu privire la realizarea planului de colectare pe 1954
(urmare din pagina l-a)

5. Comitetele executive ale sfaturilor populare sînt obligate 
să acorde ajutorul necesar gospodăriilor agricole ale statului, 
pentru angajarea brațelor de muncă neiesare executării lucră
rilor de îngrijire a culturilor, recoltat și treerat. Conducerile 
gospodăriilor agricole ale statului sînt obligate să asigure 
recrutarea, cazarea, întreținerea și plata muncitorilor sezonieri 
angajați.

6. Ministerul Agriculturii și Silviculturii, ministerele cu gos
podării anexe și comitetele executive ale sfaturilor populare 
sînt obligate să controleze executarea în termen a reparațiilor 
și calitatea lor, precum și îndeplinirea tuturor sarcinilor de 
pregătire a recoltatului și treeratului.

Executarea lucrărilor de recoltat 
și treerat

1. Ministerul Agriculturii și Silviculturii, ministerele, între
prinderile și organizațiile economice cu gospodării anexe și 
comitetele executive ale sfaturilor populare sînt obligate să 
asigure recoltarea tuturor culturilor în epocile optime și în 
timpul cel mai scurt.

Inginerii și tehnicienii agronomi de la direcțiile agricole 
regionale, trusturile regionale Gostat, secțiile agricole raionale, 
punctele agricole, gospodăriile agricole ale statului, stațiunile 
de mașini și tractoare și gospodăriile anexe au sarcina să deter
mine, conform regulilor agrotehnice, timpul cel mai potrivit 
pentru începerea și executarea lucrărilor de recoltat pentru fie
care cultură, în fiecare raion, comună, gospodărie a statului, 
gospodărie agricolă colectivă și întovărășire agricolă.

Se vor lua toate măsurile pentru preîntîmpinarea pierderilor 
prin scuturare, mai cu seamă la răpită, muștar și mazăre.

Păioasele recoltate manual sau cu mașinile simple vor fi 
legate, iar snopii se vor aduna și așeza în clăi în rînduri drepte, 
pentru a se putea executa dezmiriștitul.

In vederea reducerii pierderilor la recoltat, se va organiza 
strîngerea spicelor după secerat, antrenînd în acest scop tine
retul, în frunte cu utemiștii și pionierii.

In lungul liniilor de cale ferată, clăile se vor așeza la o^ 
distanță de cel puțin 50 m. de linia ferată și se va ara o fișie 
de protecție.

Comitetele executive ale sfaturilor populare vor lua măsuri 
ca pe întreaga perioadă cit durează recoltatul să se asigure 
paza permanentă a recoltelor în cîmp prin echipe de zi si de 
noapte.

2. Ministerul Agriculturii și Silviculturii și comitetele execu
tive ale sfaturilor populare vor lua măsuri ca treeratul să în
ceapă cel ma: tîrziu în trei zile după începutul recoltatului la 
mazăre, rapiță, muștar și în cinci zile după începutul recolta
tului la cerealele păioase.

Se vor treera cu precădere : mazărea, răpită, macul, plantele 
medicinale, muștarul și culturile din loturile semincere. luîn- 
du-se măsuri de tratare imediată a mazării cu sulfura de carbon,.

Comitetele executive ale sfaturilor populare sînt obligate să 
organizeze temeinic treeratul mazării. folosind toate mijloacele 
în vederea scurtării timpului de treerat și înlăturării pierde
rilor

Treeratul loturilor semincere recunoscute, din gospodăriile 
agricole ale statu'u’ și gospodăriile colective, se va face separat 
pentru fiecare soi si înmulțire, luîndu-se toate măsurile pentru 
a nu se amesteca Semmțele rezultate se vor cond ’ - na ș impo
zita separat. Treeratul trifolienelor se va termina cel mai tîrziu 
ia 15 octombrie a.c

3. Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale și 
raionale și împuterniciții Comitetului de Stat pentru Colecta
rea Produselor Agricole vor stabili, înainte de începerea tree 
râtului, ritmul zilnic de treerat pe regiuni, raioane și comune

Comitetele executive ale sfaturilor populare comunale. în 
cadru! termene'or fixate, vor stabil-’ ritmul de treerat pentru 
fiecare batoză în parte, vor organiza pe producători în cete.- 
programîndu-i pe zile, pe bază de tabele nominale.

4. Ministerul Agriculturii și Silviculturii, comitetele execu
tive ale sfaturilor populare, directorii Direcțiilor agricole regio
nale, șefii secțiilor agrico'e raionale, directorii trusturilor gos; 
podanilor de stat, directorii gospodăriilor agricole ale statului 
și ai gospodăriilor anexe, sînt obligați, iar gospodăriilor agri
cole colective, întovărășirilor agricole și țăranilor muncitori cu 
gospodării individuale ii se recomandă să asigure organizarea 
și executarea la timp a reco'tă-rii plantelor furajere. însilozarea. 
transportul și depozitarea în bune condițiuni a furajelor

Pentru asigurarea hranei vitelor se recomandă cultivarea 
plantelor furajere în miriștele care nu sînt destinate însămîn- 
țărilor de toamnă

Ingineri-' și tehnicienii agronomi vor îndruma pe țăranii mun
citori colectiviști, întovărășiți si ou gospodării individuale să 
însămînțeze porumb furajer, mei sau dughie, imediat după re
coltat. j

'n vederea asigurării semințelor de plante furajere, se vor 
rezerva suprafețe din culturi’e existente pentru producerea de 
semințe, conform indicațiilor Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii.

Organizarea colectării, receptionării 
și depozitării produselor agricole vegetale
Comitetul de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole, 

comitetele executive ale sfaturilor populare vor asigura colecta
rea, recepționarea și depozitarea produselor agricole în terme
nele prevăzute în legile de colectare

Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale, raio
nale și comunale. împreună cu îmouternicitii regionali și raio
nali ai C.S.C.P.A., vor stabili din timp ritmul zilnic de colec
tare în baza planului de recoltat și treerat

Comitetele executive ale sfaturilor populare raionale, îm 
preună cu împuterniciții C.S.C.P A și cu directorii centrelor 
regionale de recepționare. vor repartiza comunele pe fiecare 
bază de recepție, vor întocmi programul lor de prezentare pe 
zile și ore, spre a evita aglomerările la baze, asigurînd func
ționarea permanentă a acestora între orele 5—21

Pe timpul campaniei de colectare, personalul sectorului de 
recepționări din C S C P A va avea ziua de muncă nenormată 
In timpul perioadei de vîrf a campaniei de colectare, — și care 
nu va dura mai mult de două luni. — personalul
sectorului de recentionări din C.S.C.P.A va primi pentru 
munca depusă peste durata normală a zilei de muncă, 
precum și pentru rezultatele obținute în realizarea planului, 
indemnizații de 25—75% din salariul tarifar de încadrare, în 
afară de premiile prevăzute prin regulamentul de premiere 
aprobat prin H C.M 2142/952. cu modificările aduse prin 
H.C.M 242/954.

In campania de colectare C.S C.P.A. va putea înființa baze 
sezoniere pentru a face fată ritmului de colectare.

Com'tetul de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole 
și comitetele executive ale sfaturilor populare vor numi la fie 
care garnitură de treer cîte un delegat de batoză ale cărui 
atribuțiiini vor fi stabilite de C.S C P A

Recrutarea delegărilor de batoză se va face cu 15 zile îna
inte r|e începerea treeratului

Drepturile cuvenite delegaților de batoză se vor stabili de 
către Comitetul de Stat pentru Colectarea Produselor Agri
cole. Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul de Finanțe, 
împreună cu Consiliul Central al Sindicatelor, iar plata lor se 
va face de către C.S.C.P.A., prin împuterniciții regionali.

_ Comitetele executive ale sfaturilor populare și împuterni
citul C.S.C.P.A. răspund de transportarea zilnică de la arii la 
bazele de recepționare a cantităților de cereale provenite din 
cote, din plata in natură către S.M.T. și din uium ; ele vor or 
ganiza convoaie cu atelajele producătorilor și vor numi prin 
decizia comitetului executiv al sfatului popular comunal dele
gatul de convoi care răspunde de conducerea convoiului și 
predarea produselor la bazele de recepționare.

Bazele de recepționare sînt obligate a plăti produsele ime
diat la predare, iar delegatul de convoi, la întoarcerea în co
mună. va depune banii la secretarul sfatului popular comunal, 
care va plăti în aceeași zi producătorilor. Se interzice reți
nerea din aceste sume, a oricăror alte obligații ale celor ce 
și-au predat cotele.

Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale și 
raionale, împreună cu împuterniciții regionali și raionali ai 
C.S.C.P.A, vor analiza săotămînal mersul treeratului și al 
colectărilor și vor lua măsuri pentru realizarea ritmului de 
treerat asigurînd concordanta între ritmul de treerat si reali
zarea colectării.

Comitetele executive ale sfaturilor populare comunale, 
împreună cu agenții colectori ai C.S.C.P.A.-ului. în decurs de 
5 zi>e de la terminarea treeratului în comună, vor încheia pro- 
cese-verbale din care să rezulte suprafața însămintată. supra
fața de pe care s-a treerat și îndeplinirea planului de colec
tări.

Comitetul de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole 
va lua măsuri ca Dînă la 20 iunie a. c. să fie terminate lucră
rile de reparație a magaziilor de cereale, curățirea și dezin 
fectarea lor și înzestrarea magaziilor cu utilajele necesare.

Magaziile și deoozîtele de orice fel deținute de C.S.C.P.A 
la data apariției prezentei Hotăriri. indiferent cui aparțin, 
precum și liniile de garai, rampele de :ncărcare. basculele și 
alte utilaje, rămin mai deoarte în folosința provizorie a 
C.S.C.P. A -ului.

Se exceptează de la prevederile de mai sus spatiile de în- 
magazinare aparținind gospodăriilor agricole de stat care nu 
vor putea fi ocupate decit cu avizul prealabil al Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii

Pentru asigurarea in bune condițiuni și Ia timp a transpor 
tului de cereale de la bazele de receotonare sezoniere la bazele 
permanente, comitetele executive ale sfaturilor populare, impu 
ternicitii regionali ai C.S.C.P A.-ului. împreună cu directori' 
C.R.R.. vor întocmi pînă la 20 iunie 1954 planul mișcări! 
cerealelor în cadrul regiunii și a mijloacelor de transport. con
form H.C.M nr 570952

Întreprinderile, instituțiile si organizațiile economice. în 
afară de întreprinderile de construcții si cele care transn—ti 
lemne de foc si cherestea, vor pune la dispoziția centreto* 
•egionale de recepționare în zilele de «îmbăta ș: duminică 
rmiloacele neutru transportul cerealelor de la bazei? de -*■ 
cepționare sezoniere la cele ™*rmanerie Cent-eJe regtonato de 
recepționare vor suporta costul carburanților. lubre*' ant '--- 
și plata șoferilor.

Comitetul de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole 
va lua măsuri per.tru înmagazinarea senarată a «“mte-*_« 
păstrarea lor în cele mai bune condition: ev’t’ndu-se cu de- 
săvîrsire amestecul între soiuri si socrii

Gospodăriile agricole ale «totului, după ce :$i vor ret:oe 
necesarul de «em-’nte si fondul de a«-<ru—»re. vor orAda pro
ducția de «emînțe recunoscute la fondul de «tat al senrnt? ** 
de soi. spre a servi la “-’-ea sec-:—coroone ®

rfJ-“ăriî prodacfiei la teertar
Fondul de -ezervâ se va reiwnoi < coos’’.*- fe ser* *** 

provenite din culturi recunoscute ta cînro sau dr- set- -rje co 
mune identificate la bazele de recect'e ca bone ae-itr. 
mintă. Folosirea lui se va face numai de către M ~ steral A- 
griculturii si Silviculturii cu aprobarea Corsî ului de Mi
niștri.

Toate ministerele si organizațiile economice cu u- 'to 
agricole și gospodării anexe sînt obligate si <: asigure rin 
producție proprie cantitatea de semințe necesare real uri: 
planului de cultură pe anul 1954 1955.

Executarea lucrărilor de pregătire 
a insămintărilor

Per.tru a nu se repeta lipsurile din anii trecut:. c'-: ’“ 
unele regiuni și unităti agricole lucrările de pregătire a to- 
sămintărilor n-au fost făcute conform regulilor agrotohn ce. 
sau aceste reguli au fost aplicate șablon, ceea ce -. dr.e-m:- 
nat executarea însămîr.tărilor în condițiuni grele ș: r>ecore« 
punzătoare din punct de vedere calitativ. Mto:sterui A~ 
culturii si Silviculturii, comitetele executive ale «fa’.ur’rir >??u- 
lare si organizațiile de partid sînt obligate să ia ’.-a’.e masu
rile pentru:

1. Executarea dezmiriștitului imediat ;- . to mj? tre;
zile după recoltat pe întreaga suprafață ri ?a- - - >g-
minoase din gospodăriile agricole ale statului,
riiie agricole colective si întovărășirile agrcole

Inginerii și tehnicienii vor duce o sustintrtă muncă de lămu
rire a tuturor țăranilor muncitori asupra to'-a<e'or dezm -■ 
tului. convingîr.du-i că este in interesul lor să execute aceas
tă lucrare, care duce la obținerea de mari sporuri de *ecc>:tâ

2. Executarea arăturilor, după dezmiriștit. se va face tmînd 
seama de culturile care vor fi însămintate.

Pentru culturile de toamnă, terenurile vor fi arate la 18— 
20 cm adîncime. în cel mult 2—3 săptărrini de la dezmiriștit. 
si vor fi grânate odată cu arătura sau imediat după aceasta

Pentru culturile de primăvară se va executa arătura adîn- 
că de 20—25 cm„ de asemenea în cel mult 2—3 săptâmîni

3. Pe terenurile comunelor unde conditiunile naturale nu 
permit executarea dezmiriștitului sau unde dezmiriștitul a în- 
tîrziat. se vor face arături conform recomandărilor Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii.

4. Arăturile adinei de toamnă pe terenurile ocupate cu cui 
turi ce se recoltează tîrziu se vor executa imediat după recoltare.

Tulpinile de porumb, floarea soarelui, bumbac etc., trebuie 
să fie tăiate și cărate cit mai repede pentru a nu stinjeni sau 
întîrzia executarea arăturilor

Consiliul de Miniștri al R.P.R și Comitetul Central al 
P.M.R atrag in mod deosebit atenția asupra importanței și ne
cesității executării la timp a dezmiriștituiui și a arăturilor 
adinei de toamnă — lucrări de bază pentru sporirea producției 
la hectar.

In acest scop, obligă conducerile gospodăriilor agricole ale 
statului și recomandă gospodăriilor agricole colective, întovă
rășirilor agricole și țăranilor muncitori cu gospodării indivi
duale să execute dezmiriștitul și arăturile adinei de toamnă pe 
toată suprafața, cu excepția terenurilor în pantă, expuse spă
lării ploilor de toamnă.

5. Odată cu arăturile adînci de toamnă se va face și îngră- 
șarea de bază, luîndu-se măsuri pentru folosirea în întregime 
a gunoiului de grajd și a îngrășămintelor minerale-

6. Ministerul Agriculturii și Silviculturii și comitetele exe 
cutive ale sfaturilor populare regionale și raionale vor lua mă 
suri și vor controla ca gospodăriile agricole ale statului să-și 
asigure din producția anului 1954 semințe selecționate de cali
tatea l-a pentru însămînțări.

De asemenea, vor sfătui și vor ajuta pe colectiviști, întovără

șiți și țăranii muncitori cu gospodării individuale să-și asigure 
din producția proprie semințe de bună calitate.

7. Pentru asigurarea executării arăturilor și a însămînțări- 
lor se va face oină la 25 iunie a.c calculul capacității de lucru 
a tractoarelor și semănătoarelor și restructurarea acestora în 
cadrul regiunii și între regiuni.

Toate semănătoarele cu tracțiune animală și mecanică din 
sectorul socialist și ale particularilor vor fi verificate și repa
rate pînă la 10 august a.c

Pentru a se folosi la maximum capacitatea de lucru a semă
nătorilor se va face plan de lucru oe fiecare semănătoare.

Inginerii și tehnicienii agronomi vor arăta țăranilor munci
tori avantajele executării arăturilor adînci cu tractoarele și ale 
insămintărilor cu semănătoarea.

S.M.T -urile trebuie să dea un sprijin mai mare țărănimii 
muncitoare în executarea arăturilor ad:nci și a semănatului

Ministerul Agriculturii și Silviculturii va elabora un plan 
concrei de măsuri tehnico-organizatorice, care să asigure rea- 

zarea recoltatului și a insămintărilor din toamna anului 1954 
u arăturilor adînci pentru însăminjările din primăvara anului 
1955, în bune condițiuni agrotehnice.

Sarcinile altor ministere, instituții, 
întreprinderi economice și cooperatiste

1. Ministerul Industriei Metalurgice și Construcțiilor de 
Ma șin: va asigura producerea și livrarea de mașini și unelte 
agricole, materiale și piese de schimb necesare reparării și 
'-acționării fără întrerupere a întregului utilaj folosit la între- 
tinerea culturilor, recoltare, treerat și colectări, conform pla 
Tj'ui de stat.

'• a asigura fabricarea pînă la 20 iunie a.c. a 5.000 grupuri 
ie piese necesare pentru transformarea plugurilor și rariteloi 
n prășitoare.

2 Ministerul Industriei Ușoare va produce și livra piesele de 
schimb și materialele necesare reparării și funcționării mași-

< agricole, asigurînd aprovizionarea cu curele, curelușe, 
prelate, saci, conform planului de stat.

3. Mmisterul Industriei Lemnului. Hîrtiei și Celulozei va 
cura 'ivrarea materialului lemnos pentru repararea batoze-

?r ce ca' tate corespunzătoare, la timp și în cantitățile speci 
ficate in pianul de stat

4. Ministerul Industriei Petrolului va aproviziona toate uni
’s’ ie agrerie cu carburanți și lubrefianti direct și prin depo- 
utek proprii, astfel ca acestea să aibă la începutul campaniei 
lepozTtele pline, iar in timpul campaniei un stoc permanent de 
ețto-șum pentru cel put«n 15 zile de lucru. Autocamioanele de- 
WMlt de la celelalte ministere pentru campania agricolă se 
w aproviziona de la depozitele Ministerului Industriei Petro- 
hih>: din regiunile unde vor lucra.

5. V’. - - | Industriei Cărbunelui va asigura conform pla-
'- - car-.-.; de forjă necesari -enaratiilor și întreținerii unei 
■Mr y —șindor agricole care sor lucra în această campanie

4 ♦ zosrv'!ăr:itor agricole ale statului va livra,
ptoă - 5 e. 'ț din cota planificată De trimestrul III

C Mmisterul Energiei Electrice și Industriei Electrotehnice 
ra asigura. p!nă -a 15 hmie ax. utilaiele «i materialele nece
sare etertrr’xăriî ar Dor în cantităt’Je prevăzute ta planul de 
stat.

7. Ma.saerg? IsdEstrăei ( 
to ' ne nseap-nragiadeie ș« 
pla-tutei de stat

Ș- Cerrtrocooo-«i va h>a măsuri să aprovizioneze unitățile 
sale exterioare cu ■ msecto-'ungicide. sulfura de carbon, var și 
s-’a? de curm, piese necesare pentru transformarea plugurilor 

e-- - prăș'ton. precum și alte materiale după planul 
stabîFt de Ministerul Agriculturii și Silviculturii;

lective. întovărășirile 
le cu unelte, materiale si piese 

funct>onÂni tractoarelor și 
reținerea căiturilor, la reco’tat

■•ce va ttvra la termenele sta 
■~ășânr:n*eJe minerale, conform

? 3'
ndiv: 

reparâri 
kMosîte la

T'ansoortunlor Xavale și Aeriene va livra oină 
de schimb centru 

Mnristenzlu-: Agncuînirii și Silviculturii «i 
r fi’ ’ ’

i Agnc

va aproviziona sospodâi 
aericcie și rosoodânîie 
de riecesare
mașinilor t^nc 
și treerat

9. Ministerul 
la 10 icnîe ax.

OS CP A ce v
" '' iVior V’ " <eirB,a Agricuiturii și Silviculturii
a C S C. A-, va pune la dispoziție autocamioanele necesar? 

pentru transporta! urgent de piese de schimb, combustibil 
lubrefianti «. dnaicaie. ta 24 ore.

Al.msterui Ca. tc Ferate va asigura acordarea de ’*a 
goane. în ore de '.a cerere, pentru transportul de tractoare 
batoze, axnbostibd. lubrefianti utilaje, piese și alte materiale 
necesare pentru campa 

Pe baza planurilor < 
produselor tgr-ooîe co 
necesare în z:3e!e Drog 

In perioada 15 'unx 
barea stației de incă-c 
tru produse1? agricole 
rat’ve lunare de transț

In aceeași perioada 
nificat cu un alt prod 
de vagoane

In vederea 
lor F-erate și 
tizării prin încărcări 
sare de încărcare, descăr

Pînă la 10 iunie 1954
montare a parascirteilor. stropitoarelor din camerele de fum 
ș> cenușarelor de la locomotivele in circulație, spre a se evita 
incendierea lanurilor și magaziilor.

Pină la 30 iunie 1954 se vor revizui și reoara liniile de 
garaj, a căror întreținere intră în sarcina C.F.R., precum și 
cîntarele și podurile bascule din stațiile cu încărcări și 
cărcări de cereale.

Ministerul Căilor Ferate și Ministerul Transporturilor 
vale și Aeriene vor lua măsuri ca pînă la 30 iunie 
vagoanele, autocamioanele și hambarele șlepurilor

al

admite schîm 
circulație 
planurile

pen 
ope-

pla-scnimaarea produsului 
încarcă ta aceeași categorie

micșorări; rulajului vagoanelor. Ministerul Căi 
C.S.C.P A vor iua măsuri de sporire a marșru- 

concentrate. asigurînd mijloacele nece- 
are. în termenul tarifar.

se vor lua măsuri de verificare Ș>

des

Na 
1954 
des 

tinate Dentru transportul de cereale să fie etanșate și prevă
zute cu șablonul „bun pentru cereale 1954“ De asemenea, 
pînă la aceeași dată vor lua măsuri ca în gările si porturile ce 
le aparțin să fie reparate drumurile de acces la magazii, 
rampe și silozuri, pentru a se asigura accesul vehiculelor ce 
transportă cereale la locti' de înmagazinare.

11. Ministerele și organizațiile economice de stat și coo 
oeratiste vor pune la dispoziția Ministerului Agriculturii s1 
Silviculturii muncitori, ateliere mobile și camioane în vede 
rea deserviri’ tractoarelor și mașinilor agricole folosite la 
recoltat si treerat.

Prin grija ministere’or respective. întreprinderile indus 
triale care patronează gospodării agricole de stat și stațiun 
de mașini și tractoare au obligația de a sprijini sectorul me 
canic al acestor unităti Acțiunea de sprijin se va desfășura 
pe baza unui plan de colaborare stabilit între gospodării 
agricole de stat, S.M.T.^uri și întreprinderile industriale

12. Ministerele, comitetele executive ale sfaturilor populare, 
instituțiile și întreprinderile care po-sedă spațiu propri-u pen
tru depozitarea cerealelor vor lua măsuri pentru terminarea re- 
uarării. curățirii si dezinf-ectării lor pînă la 15 iunie 1954.

13. Ministerul Sănătății împreună cu Crucea Roșie a
R. P.R. va organiza posturi de prim-aiutor la arii.

Organizarea muncii politice de masă
Pentru îndeplinirea la timp si în bune condițiuni a sarcini

lor prevăzute în această Hotărire:
1. Comitetele de partid regionale și raionale vor îndruma 

și ajuta sfaturile populare în buna pregătire a sesiunilor ce 
vor avea loc și în elaborarea măsurilor organizatorice prac
tice pentru realizarea tuturor sarcinilor oe le revin cu privire 
la muncile agricole.

2. Comitetele de partid regionale și raionale trebuie să 
asigure o îmbunătățire continuă a muncii politice la sate, 
mobilizînd toate organizațiile de partid si de masă, pe toii 
membrii de partid, deputății sfaturilor populare, membri ai 
organizațiilor de masă și organele agricole ale sfaturilor 
populare pentru asigurarea executării la timp a lucrărilor de 
îngrijire a culturilor, recoltat dezmiriștit, treerat, colectat, 
arat și semănat, pentru participarea întregii tărănimi munci
toare la lupta în vederea sporirii producției agricole la hec
tar.

3. Organele regionale și raionale de partid vor îndruma or
ganizațiile de bază din gospodăriile agricole ale statului,
S. M.T.-uri, gospodării agricole colective și întovărășiri agri
cole, să mobilizeze pe toți muncitorii, tehnicienii, colectiviștii, 
întovărășitii și țăranii muncitori individuali pentru termina
rea la timp a reparațiilor utilajului necesar muncilor agrico
le și extinderea mecanizării lucrărilor de îngrijire a culturi
lor, recoltat, dezmiriștit, arat și semănat.

4. Organizațiile de partid și sindicale vor organiza între
cerea socialistă pe unități, brigăzi, echipe și oameni. Membrii 
de partid și utemiștii au datoria să fie în fruntea întrecerii. 
O sarcină a organizațiilor de partid și sindicale este de a 
antrena un număr cît mai mare de femei în întrecere

a) In sectorul individual se va organiza întrecerea patrio
tică între comune, sate, sectoare și pe gospodării.

b) întrecerea trebuie să aibă ca obiectiv lucrările principal* 
din fiecare perioadă a muncilor agricole (de ex. ; în perioada de 
îngrijire a culturilor să se acorde atenția principală executării 
la timp a prașilelor și plivitului).

c) Organizațiile de partid trebuie să lupte împotriva orga- 
nizări; formale și birocratice a întrecerii, să folosească ex
periența pozitivă dobîndită, să ajute la organizarea practică a 
întrecerii și să urmărească fără întrerupere îndeplinirea an
gajamentelor.

d) Se va face o largă popularizare prin gazete de stradă, 
panouri de o-noare, cămine culturale și presa locală a rezulta
telor obținute în întrecere cît și a fruntașilor întrecerii în pro
ducția agricolă

5. Organizațiile de partid din comune și sate vor organiza 
o largă muncă politică de masă, folosind pe toți agitatorii 
membri și nemembri de partid, deputății sfaturilor populare 
comunale, utemiști, delegatele de femei, fruntașii recoltelor 
bogate și intelectualii satelor, pentru a duce muncă de lămu- 
->? DP sectoare și grupe de case în rîndurile țărănimii munci-

to vederea executării lucrărilor de îngrijire a culturilor, 
recoltării la timp și pregătirii terenului pentru însămînțări.

In perioada de pregătire a stringerii recoltei organizațiile 
de ju datoria să mobilizeze membrii de partid și De cei 

de Partid pentru a sprijmi sfaturile populare în organi- 
zarea - t ;n degerea oamenilor corespunzători pentru pază, 
a delegaților de convoaie și în organizarea transporturilor 
cerealelor la bazele de recepționare.

Pentru buna desfășurare a treeratului și a predării cote
lor, organizațiile de partid au datoria de a asigura la ari; o 
rerm:-mtă muncă de lămurire și convingere a țăranilor mun
citori. folosind oe scară largă citirea ziarelor și a broșurilor, 

ale agitatorilor, echipe artistice In această muncă 
se -a- totosi ș: ext’nde experiențele bune din anul trecut.

_6._Com?.etrie regionale și raionale de partid au datoria ca 
odată cu urmărirea muncilor de îngrijirea culturilor, recoltat, 
to:er-t ș: colectă-3 să acorde o deosebită atenție lucrărilor care 
ru un rol hotăritor în obținerea recoltelor bogate în anul 
următor.

organizațiile de partid trebuie să ducă o largă 
muncă de lămurire a țărănimii muncitoare asupra importanței 
<; necesității dezmiriștitului, arăturilor pentru însămînțările de 
toamna, a arăturilor adînci, folosirii semănătorilor la semănat 
și asupra avantajelor lucrării pămîntului pe suprafețe mari, cu 
miilnace mecanizate: ele trebuie sa sprijine pe inginerii și 
tehnicienii agronomi în munca de îndrumare agrotehnică a 
țărănimii muncitoare.

7. Birourile comitetelor regionale, raionale și ale organiza
tori- de partid sătești vor analiza periodic desfășurarea mun
cilor agricole luînd hotăriri pentru îndreptarea lipsurilor.

8. Sarcini deosebite revin comitetelor regionale, orășenești 
r ; onale de partid în îndrumarea și conducerea organizațiilor

to c din întreprinderile producătoare de mașini, unelte 
agricole, piese de schimb, din intreprinderile care execută repa
rații pentru unități socialiste din agricultură Ele trebuie să 
mobilizeze pe muncitori și tehnicieni în executarea la timp a 
sarcmilor de plan și să exercite controlul asupra realizării 
planului de către întreprinderile respective.

ai Organele de partid vor trebui să controleze permanent în
treprinderile industriale care acordă sprijin tehnico-organiza- 
toric S.M.T.-urilor și G A.S urilor, și să le îndrume ca prin 
ajutorul lor sg se asigure repararea la timp și buna functio- 
- r- a tractoarelor și mașinilor agricole

9. P-e«a -entr.-'ă și locală va populariza metodele agroteh
nice avansate, experiența în muncă și rezultatele bune obținute 
-ie fruntașii în producție din tara noastră, mobilizînd oamenii 
muncii de la orașe și sate în lupta pentru o recoltă bogată.

Presa centrală și locală trebuie să critice cu ascuțime rămî- 
neriie în urmă și măsurile și practicile birocratice care pun 
piedici bunei desfășurări a muncilor agricole.

10 Ministerul Culturii, Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii. Societatea pentru Răspîndirea Stiîntei și Culturii vor or
ganiza în cadrul căminelor culturale din comune și sate, în 
stațiunile de mașini și tractoare, gospodărit agricole de stat, 
gospodării agricole co’ective și întovărășiri agricole, confe
rințe si convorbiri, lămurind țărănimea muncitoare asupra im
portantei executării lucrărilor agricole la timp și în bune con- 
dltiuni.

Se vor organiza emisiuni speciale la radio și rularea la 
comune și sate a filmelor cu subiecte despre introducerea me
todelor avansate în practica agricolă.

Se va desfășura o largă propagandă agricolă vizuală și 
scrisă prin editarea de foi volante, planșe, afișe, broșuri, 
popularizînd măsurile agrotehnice și metodele înaintate de 
muncă din agricultura sovietică și din experiența fruntașilor 
din tara noastră în obținerea de recolte bogate.

Consiliul de Miniștri al R.P R si C.C al P M.R cheamă pe 
toti țăranii muncitori cu gospodării individuale, pe membrii 
gospodăriilor colective si ai întovărășirilor agricole, tracto
riștii, tehnicienii si inginerii din S.M.T., de la centrele mecanice 
din gospodăriile agricole ale statului si pe toti tehnicienii și 
oamenii de știintă din agricultură. în frunte cu membrii de 
partid, să muncească cu toată rîvna și capacitatea lor pentru 
a obține o recoltă bogată la toate culturile si a realiza olanul 
de colectări. în scopul dezvoltării economiei naționale și ;■! ri
dicării continue a nivelului de trai material și cultural al oa
menilor muncii de la orașe si sate.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne,
GH. GHEORGHIU-DEJ

Prim secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn,
GH. APOSTOL



Viojo UT. M.
Bilanțul unui an în cercul politic

Nici odată nu i se întîmplase utemistei Bu
curică Maria să plece de la seminarul de in
struire a propagandiștilor așa de frămîntată 
ca de la ultimul seminar. încercă să iacă în 
gînd un bilanț al activității ți de propa
gandistă dar nu reuși.

Cînd a ajuns în comuna Blejoi mai chibzui 
încă odată asupra celor discutate la comite
tul raional cu privire la pregătirea pentru în
chiderea anului de învățămînt politic, apoi 
se sfătui și cu secretarul organizației de 
bază U.T.M.

S-a organizat apoi o consfătuire cu toți 
cursanții în care tov. Bucurică Maria le-a 
vorbit despre importanța pregătirii lor pen
tru închiderea cercului politic, a stabilit 
zilele în care vor avea loc cele trei convorbiri 
și orele de consultații, le-a indicat problemele 
care se vor discuta și materialul bibliografic 
necesar.

In zilele ce au urmat propagandista s-a 
interesat îndeaproape cum se pregătește fie
care tovarăș, iar le orele de consultații ea 
se strădui să lămurească problemele neînțe
lese de cursanți. Timpul de 2—3 zile întte 
o convorbire și alta a dat posibilitate cursan- 
ților să se pregătească pentru fiecare convor
bire.

In primele două convorbiri s-au discutat 
teme ca: Lupte P.C.R în anii ilegalității; 
Lupta maselor populare conduse de partid 
pentru instaurarea regimului democrat-popu
lar ; industrializarea socialistă a țării ; aju
torul politic și economic dat țării noastre de 
Uniunea Sovietică.

★
Ne aflăm Ia cea de a treia convorbire a 

cercului politic... Propagandista Bucurică Ma
ria își aruncă ochii asupra celor din sa'.ă ți 
își notă în carnetul de evidență : 17 cursanți 
prezenți, 2 absenți, din care unul motivat. Mai 
iau parte la convorbirea cercului politic doi 
membri din biroul organizației de partid, se
cretarul organizației de bază U.T.M și tova
rășul Țeghel Dumitru, instructorul comitetu
lui raional U.T.M.-Pioești. In sală domnea o 
atmosferă plăcută, sărbătorească, dar nu lip
sită de emoții.

După o scurtă introducere propagandista 
enunță problemele ce urmau să fie discutate.

La prima problemă „Ascuțirea luptei de 
clasă în perioada de trecere de la capitalism 
la socialism" au luat cuvlntul 8 cursanți. Ac

O convorbire searbădă
După ce luă loc Ia masă, propagandistul 

Nistor Ion își aruncă fugitiv ochi: intr-no 
carnet. Apoi spuse:

— începem ultima convorbire a cursului 
nostru seral U.T.M. Prima temă pe care o 
vom discuta este: „Rezoluția plenare: C.C. 
al P.M.R. din 3—5 martie 1949". Cine vrea 
să ia cuvîntul >

Un moment de tăcere. Propagandistul ma 
repetă încă odată întrebarea Uterr/stul !o- 
nescu Ștefan „sparse ghiața* ș: începu să 
vorbească

După o scurtă introducere tu care scoase 
în evidență importanța rezoluție: plenare: 
C.C. al P.M.R din 3—5 martie în ce prireșle 
trecerea la transformarea socia’. stă a a?' 
culturii în țara noastră, cursantul enunță d- 
teva teze din rezoluție atribuind Intre ahele 
plenarei din 3—S martie 19*9 și o serie de 
probleme scoase în evidență de către plenara 
C.C al P.M.R. din august 1953.

Propagandistul lăsă confuziile neclarificate 
și dădu cuvîntul altui cursant Acesta a vor
bit despre necesitatea îngrăd:rii chiaburimii. 
despre tripla lozincă leninistă pe care parti
dul nostru o aplică în transformarea socia
listă a agriculturii și despre rolul gospodă
riilor agricole de stat.

Trebuie spus că aceste probleme despre care 
s-a vorbit au fost mai mult enunțare și nu 
dezbătute și lămurite cu seriozitate. In dis
cuții nu s-e dat nici un exemplu concret 
din comună, raion sau regiune despre felul 
în care este aplicată politici partidului de 
transformare socialistă a agriculturii, nu s-a 
vorbit nimic de politica actudlă a partidului 
nostru la sate, de creșterea producției agricole 
la Hectar și de animale. Prin discuțiile a doi 
cursanți propagandistul s-a declarat mulțu
mit cu epuizarea „completă" a primei teme și 
fără a ma: lămuri vreo confuzie sau a trage 
vreo concluzie a enunțat cea de a două temă 
pentru a f’ discutată : „Hotărîrea plenarei 
C.C. al P.M.R. din 19-20 august 1953".

Despre această temă a vorbit doar utemista 
Beșlic Rodioa oare a înșirat o serie de sar
cini generale reieșite din Hotărîrea plenarei 

utemiștii au purtat discuții în jurul principa
lelor probleme legate de această temă cum 
sînt: existența celor trei formațiuni economice 
din țara noastră ca bază economică a ascu
țirii luptei de clasă, creșterea continuă a sec
torului socialist al economiei naționale, apli
carea consecventă a politicii partidului de 
îngrădire a chiaburimii, necesitatea ascuțirii 
vigilenței revoluționare a fiecărui tînăr pen
tru a putea descoperi și zădărnici la timp 
uneltirile dușmanului de clasă etc.

Unii cursanți ca : Eftimie Aurel, Iancu Ni- 
culae. Stere Matei Ioana au venit cu exemple 
vii privind aspectele luptei de clasă la sate. 
Alții au arătat că și în comuna lor dușma
nul de clasă a activat prin sabotarea unor mă
suri economice și răspîndirea unor zvonuri 
mincinoase mai ales în perioada cînd a luat 
ființă întovărășirea agricolă.

In timpul discuțiilor propagandista inter
venea cu cîte o întrebare ajutătoare sau cu 
unele precizări pentru a nu se creia confuzii. 
Apoi după fiecare problemă dezbătută unul 
dintre cursanți sau propagandista trăgea con
cluzii. In acest spirit a decurs și discutarea 
următoarelor două teme „Comsomolul ajutor 
și rezervă de cadre a P.C.U.S." și „Cum este 
construită Uniunea Tineretului Muncitor". In 
tot timpul convorbirii, au fost discuții inte
resante și ■ combative. Astfel convorbirea de 
sfîrșit de an a constituit un bun prilej de re
capitulare a materialului studiat

Deși discutarea problemelor propuse s-a 
terminat, convorbirea n-e luat siirțit .

Cursanții erau nerăbdători să audă aprec e- 
rea propagandistei asupra felului cum au în
vățat și s-au comportat în timpul anului.

— Așteptăm să îți spui părerea desore 
munca noastră, tovarășe Bucurică. spuse un 
tînăr mai îndrăzneț.

Un zlmbet de bucurie dar care-i trăda emo
ția apăru deodată pe :a;a propagandistei. Cu 
giasui domol ea începu să vorbească despre 
utemiștii oare au munc*t cu stărmn(*. evi
dențiind !n deosebi pe cursanții Eftimie Au
rel. Stere Mate Ioana. Meiacbe Ana. lenea 
O!ga și alții.

Nu aceleași cuvinte de laudă au tos: spuse 
despre Burtea Ion, Matei Șteiana. Gbeorgâe 
V. Constanța care au dovedit dezinteres pen
tru învățămîntul poi’tic.

Utemiștii au ascultat cu căldură săa^Ce 
tovarășului Grigjre Tudor, secretarul organ 
zației de partid.

din august fără • arăta însă oare s!=i saro- 
nile gospodăriei lor.

Și astfel ca participarea a tre: Urearășc ia 
discuții a lost termnatj dezbaterea aces x 
două documente atît de importantei

O seamă de probeme teoretice și power re 
privind alianța clase: muncitoare ca țără- 
mea muncitoare au rămas nellrearte Nz s-a 
spus de asemenea nimic despre reta'teteie ob
ținute pî.tă aaaa la domentai corect-: cAr 
egriculturr seu despre greșe-Se ș. upsci 
re au existat t această i rect re

De re a decurs la rrat -esat sfk^toe ar 
rorbfree ? Cauzele sta rea sărite.

Cete tre- aoovorbtri recap-turet re țmfc»- 
du-se ta frecare z? aue dapă aha =-*a dat 
posibilitate cr-sa.“uor să a "că tisp de pre
gătire și ne ore de aoasutațre erstzt 
Slabe pregătire a propa^aad7stator Ie acea
stă convorbire se explică șa prm aceea că 
el n-a participat la seminarul de instruire a 
propagandiștilor de la comitetul raional 
U.T.M și nici nu s-a străduit să se pregă
tească singur considerind că „stăpîneșie" a. 
ceste probleme.

Lipsa untr plen bine întocmit de condu
cere a semioaruluf ca și ceea greșită a X> 
pagandistaha că aceste teme care prez?-tă 
actualitate slut deja destui de cumoscste de 
către cursanți a făcut ca ta timpul drsoațutar 
să se treacă cu ușurință peste prob'eae.

La acestea s-a ma’ adăugat de asemeoea 
slabul interes pentru reoepitaie-ee aeter’er 
de către cursanți și lipsa de contro șs în
druma re din partea comitetului U.TJL iu a- 
ceastă direcție.

Convorbirea de sfîrșit de an a me- dovedh 
însă un lucru: studiu] dogmatic și buche- 
resc care s-a practicat în cadru! canatu: se
ral, lipse de mteres pentru legarea teorie de 
viață, de sarcinile pract:ce în domer u. trans
formării socialiste a agriculturi.

Iată de ce convorbirea de încheiere a onv- 
lui seral U.T.M de le G A S. Valea CMac*- 
rească. raionul Ploești a decurs sub - reia' 
pregătirii generale pe oare o au cursa-;

C. A.NDREESCU

A apărut î-n limbile: rusă, romînă, 
franceză, germană, engleză și spaniolă

„Pentru pace trainică, 
pentru democrație populară!"
București. Organ al Biroului Informat'v 
al partidelor comuniste și muncitorești
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* * * Cuvîntarea tovarășului K- E. 

Voroșilov la Congresul al III-lea al
Partidului celor ce muncesc din Unga

ria.
* * * Congresul al III-lea al Par
tidului celor ce muncesc din Ungaria

MINCIO MIN'CEV: Munca cu scrisorile 
oamenilor muncii în Republica Popu
lară Bulgaria

ROMAN ZAMBROWSKI: Rolul staturilor 
populare în dezvoltarea statului po
lonez
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De vînzare la toate librăriile, chioșcurile 
și debitele O CL

Prețul « hani.

Conferințe
Iu cadrul săptămLtii de manitestăr: cultu

rale închinate aniversări: a 300 de ani de ia 
reunirea Ucrainei cu Rusia. vineri după a- 
ruază. la Casa Prieten» Romino-Sovietice 
A-R.L-U-S.. a avut toc conferința tor. N 
Masts, regizor principal al Teatru.u: Ttoere- 
tnlia despre _L I Frânta». marete scriitor 
revoîuțixie: ucrainean*

Coaferința a Ins; iscu.tată ca mult interes 
de =u numeros pabbc.

A fost prezentat apoi fforri spectoco! _Fe 
ricxrea furate* rautozat dup* piesa iratuat—-

♦
Ca ocazia -Zre Iutemattooete a Copt- 

hriuT* Casa Prieteniei Romlno-Sovsecici 
raț t’ x la colaborare ca Gocsitetul orășe
nesc L'T.M. București și Editura Tioeretelu 
*3E3ță rorfermja scrrtorcim Maree: Bres 
lașa despre: „Literatura sovretică pesan

Cooderința ra avea toc daJcnică 3B aai 
ora ML30 imîneața. te sala Casei Prieteme 
Ihxa&no-SoriKxe str Setiște ar. M.

lAgerpresi

6rija față de mamă și copi

Regzrea kzsoni'-să Maghiară aa priari ața 
mare fewhole de scat ta ratoore de un.*3

tribeite ca ajuux îamiîial ie stat s-aa ridica 
la 1.119.000 lei. Valoarea preraritor amce 5 
stat acordate pentru cel de al 10-lea cop- 
născut s-a ridicat in anal 1953 la l> JI le- 
iar te primai trimestru al anshc acesta h 
5r.arr iei.

.Mametor ca mat errfțî ccpâ le-au tost acer 
ta'e i-:err.e Csâacța și decorare. Pînă •: 
peeze-rt. IS an me £n re» r» au pci»t or 

_Haml eruesă*. HS urdma „Gtoru 
■xatemă* clasa L urdnj „Gloria na 
Iernă* clasa a îl-a și 3K oedînml „Glorii 
maternă* das* a IH-a.

Î41 mame aa primit .Medalia ■■otenitlțS' 
clasa X iar ahe 3x» „Medalia maternități:' 
clasa a Il-a.

I 
I
»
i
>
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Discuțiile asupra problemei securității națiunilor
BERLIN 28 (Agerpres). - TASS
La sfîrșitul ședinței din 26 mai a luat cuvîn- 

tul Go Mo-jo, vicepreședinte al Consiliului 
Mondial al Păcii, care a rostit o amplă cu- 
vîntare. El a analizat mersul conferinței de 
la Geneva și a expus conținutul propunerilor 
prezentate la această conferință de reprezen
tanții Republicii Populare Chineze, Republicii 
Populare Democrate Coreene și Republicii 
Democrate Vietnam, precum și propunerile mi
nistrului afacerilor externe al U.R.S.S., V. M. 
Molotov, îndreptate cît mai grabnic spre re
glementarea pașnică a problemelor coreeană 
și indochineză și spre asigurarea păcii în 
Asia și în întreaga lume. Go Mo-jo a subli
niat că cercurile guvernante ale S.U.A. 
încearcă să tărăgăneze conferința de la Gene
va pentru ca pină la urmă să o torpileze.

Poporul chinez, a continuat Go Mo-jo, a 
iubit întotdeauna și iubește fierbinte pacea, 
s-a pronunțat și se pronunță Împotriva răz
boiului. Poporul chinez tși dedică toate for
țele muncii pașnice. Guvernul nostru este un 
guvern popular care duce sincer o politică 
de pace. Sîntem profund conștienți de marea 
răspundere pentru menținerea păcii tn Asia 
și în întreaga lume.

Consider că problemele Asiei coincid cu pro
blemele Europei. Problema securității colec
tive din Europa este cheia păcii în Europa, 
a dezvoltării popoarelor din diferitele țări ale 
Europei. Problema securității colective în A- 
sia este cheia stabilirii păci: tn Asia, a dez
voltării popoarelor din diferitele țări ale Asiei. 
In numele intereseioi unei păci îndelungate a 
diferitelor țări din Asia trebuie nu numai să 
se rezolve reglementarea grabnică a proble 
melor coreene și indochineze dar și să se ob
țină crearea unui sistem general de securitate 
colectivă, incluzînd diferitele țări ale Asiei

In cuTÎntarea sa. Go Mo-jo a subliniat !n- 
deoseb: faptul întăririi legăturilor prietenești 
intre Republica Populară Chineză și ceieîaite 
state asiatice și în special India.

In încheiere. Go Mo-jo a subliniat încă oda
tă însemnătatea uriașă a probleroes asigură 
rii securității cotocrive a tuturor țlritor din 
lume și a sprijinit re-erea cu privire la tn- 
rerzicerea armelor de ez’e—ni-.are te masă

*
In ședința din 27 naat a sesrânS extraordi

nare a Con*.huliri .Mood-'al al P*c5 aa cno- 
iinuat discuți e to punctul 2 de pe ord nea de 
zi; „Sevuriatea oațirir-tor"

Thafcta Lata, depute: In partamentu; bi-man 
>i președ nte a! Congresului bir.nan a! si-sdt 
cateior. a spus tă popoarele Asiei tri5esc în 
coodț Be asie: atraamit amerâțâri dtn 
partea statetor ■■peria’-ste Dar an trecut 
timpurile ri-td popoarele înrubfte lofc-au *ără 
■numaur fe-ri-sața rnrobftnrilor. Toc «a‘ pn 
e—iic devine f-ontuî popoarelor Asiei, care 

s-au rdra- la up-â pestru '.-hectotea tor o«- 
I țFana^ șf peutra pace ta .reaga zse E3e 
I stat însufleți» ta această 'rptă de exeapru: 
I ie care •
I sxcwe ?>':xe f «xr»-

lucercfc-Be >dep>^tor rbzbocuM de a rrea an 
I Muc agres-v ta Asia de sed-est coost.trie sa 
i act t-itaneț dri partea Stere»- L'rite care 
; sratreșar rrtnr narea pfcfi ba As a. tnruM- 
i rea po^sa-eâor asia: ce Ase—recrea tacereări 
I rur r Efr*ă î-măoâaîă resprese na torârire de 
I popoarese Asre ta sizuațăe creată Asiei tie 
I Pz e să găsească «Jsur și că coreene pen 
lîn meriți ■aerea ptau șa seczritătâi pe baza 
I rex »~o~t reiyuc. Nuc. a decanat ta te.
■ cariere TUta Lari, dorea șă cerem ănter- 
. zicem corcptotă a armeîoe de exterminare in

-asă V>' dorim și rerem să se dea Chinei 
I ccid ei legal ta Organizația Națiunilor Unite. 
| Screm 'ncete-ea imediată a războralu: din tn. 
• ănchina f> luarea de măsuri care să preîn- 
| Sssprae reiuarea operați unitor militare în 
I Coreea Cerem ca toate puterile membre ale

O-ga-zațe Națiunilor Unite să respecte
■ Carta aceste: orga- zațiL drepturile și inde- 
, peodenîa crio-ia'te țări, mari și mici.

Krislus Do» Sothi. membru al Adunări: 
i tocastituante a KoșnrirutaL oere a luat apoi 
I curtutuL a rorbet despre amestecul american 
I ș ertgtez te ataeerile interne ale țării sale 

sub steagul O-gan.za’rei Națiunilor Unite.
Assad StaMo (Bchvie) a vorbit despre Inro- 

I berea patriei iui de către monopoiiștii ameri- 
j ca-_ Su'eie de mii de dolari cheltuiți de 
j S.U-A. In scopuri militare, a spus el, sînl 

stoarse de la muncitorii bolivieni, care își 
-icesc forțele In minele de cositor.

Dopă cuvîntarea poetului indian Shudhanan- 
da. reprezentant de seamă al vieții religioase,

■ -a da' cuvîntul reprezentantului clerului din
a. Sven Hector. Poporul suedez, a spus 

‘ •: . s-a amăgit mult timp cu iluzia că pacea 
poate :: asigurată de la sine și că catastrofa 

războiului atomic va fi preîntîmpinată fără e- 
forturi deosebite. Acum însă, situația s-a 
schimbat simțitor.

Pentru interzicerea folosirii armei atomice și 
a celorlalte mijloace de exterminare în masă, 
pentru menținerea păcii se pronunță repre
zentanți ai diferitelor partide suedeze, repre
zentanți a> politicii oficiale, conducători de 
seamă ai Suediei. Glasurile pentru interzicerea 
armei atomice răsună tot mai puternic și în 
presa suedeză.

Profesorul J. C. Kumarappa (India) șj-a 
consacrat cuvîntarea analizei cauzelor econo
mice ale izbucnirii războiului și problemelor e- 
conomice de care este legată lupta pentru 
pace. El a subliniat că pe globul p'ămîntesc 
există suficiente bogății naturale pentru a 
satisface nevoile tuturor popoarelor cu con
diția oa aceste resurse să fie folosite în mod 
rațional. încercările unor state mai puternice 
de a acapara bogățiile naturale ale celorlalte 
țări, a spus el, duc la conflicte între națiuni. 
Tocmai această tendință de acaparare stă la 
baza întregului s:stem al dominației colo
niale. care împiedică dezvoltarea economică 
normală a țărilor coloniale și dependente.

A luat apoi cuvîntul Han Ser Ia, președin
tele Uniunii scriitorilor coreeni și președin
tele Comitetului coreean pentru apărarea pă
cii El a subliniat că în momentul de față, 
popoarele Asiei, inclusiv poporul coreean, care 
a obținut o mare victorie asupra intervenția- 
triștilor americani, sînt ferm hotărite să-și a- 
pere libertatea și independența pină la victo
ria finală.

Referindu-se to problema unificării Coreei, 
Har. Ser Ia a spus Unitatea națională a 
Coreei, acuș Împărțită în mod artificial jn 
două părți, poete fi restabilită numai prin 
ținerea unor alegeri pe întreaga Coree și prin 
torinaree unu: guvern central democrat unit 
pe ’-treaga Coree, a cănii necesitate a fost 
ară.ată încă în hotărîrea conferinței de ia 
Moscova a miniștrilor afacerilor externe. To 
tușj. cercurile agresive din S.UJL. în decur
sul retor nouă a~ rare au trecut de ia acea
stă conferință, a împiedicat prin toate mij
loacele ți-raree de alege: ■ libere în Coreea Ele 
încearcă să hspvdice acest lucru și acum, 
propurind ținerea de alegeri sub supraveghe
rea Organizației Națiunilor Unite. Poporul 
asreean rițriege toarte bine că asemenea ale
geri nu pot fi tbere. deoarece în războiul din 
Coreea. O N U. este una din părțile beligerante.

Noi cerem statelor participante le conferin
ța de ia Genera, a declarat în încheiere Han 
Ser la. reglementarea pașnică a problemei 
coreene, asigurarea securității în Extremul O- 
*e=t s. stabilirea păcii în întreaga lume. Ce
rem demascarea și condamnarea uneltirilor 
«îrșe-e ale trădătorilor lisînmaniștl și ale 
-st ratorkr tor șj încetarea mediată a acti- 

Tftăță — de subminare, care este îndreptată 
ootri-aa rezolvării pașnice a problemei co

reene ș rare creează primejdie unui nou răz
boi mondial Cerem interzicerea armelor de 
ererrt nare în masă și crearea unor organe 

ia--nete rare să controleze această in- 
terz cere.

Besjamaa Weil Halle (Franța) s-a pronun- 
tar *eatr« *raosnerîle prezentate de vorbi
te- precedent in specie! asupra primuiui 
punct de pe ordinea de zi

Corscer necesar, a spus el, ca eforturile 
st. ve- să e îndreptate nu spre găsirea de 
"-.rara de exterminare In masă, ci spre ri- 
dtoereo bunăstării popea re'or Consiliu! Mon 
ăiei a' Păci- consideră, pe bună dreptate, că 
dfuzaree ta rîndu) popoarelor a realizări- 
or ști nței ș artei este o datorie a tuturor 

oamenilor de știință și cultură.
Reprezentantul Franței a vorbit în conti

nuare despre viz-ta so la Moscova, unde a 
avut prilejul să întî'.nească mulț' oameni 
de știință soveîic'. El a subliniat osp'tali- 
istea excepțională și cordialitatea cu care au 
'ost primiți artiști’ teatrulu’ francez la Mos
cova ș: Lerfngrad și a condamnat acțiunile 
autori'.ăților franceze oare au lipsit pe artiștii 
sovietic- de posibilitatea de a da reprezen- 
tați' în Franța

Președintele Comitetului Executiv al Co
mitetului englez pentru apărarea păc’i, Gor
don Schaffer, și.a consacrat cuvîntarea lup
tei forțelor iubitoare de pace din Anglia și 
din alte țăr- împotriva încercărilor cercuri
lor guvernant’e ale S.U.A. de a dezlănțui un 
nou război în Asia.

Schaffer a subliniat în continuare că An
glia, oa și orî-oare altă țară, nu poate accepta 
o alianță cu Statele Unite oare amenință cu 
folosirea armelor de exterminare în masă. 

Nici o națiune oare amenință cu folosirea 
bombei cu hidrogen nu poate avea prieten* 1, 
ea poate avea numai sateliți. Schaffer a su
bliniat că el adresează aceste cuvinte Sta
telor Unite nu pentru că ar fi împotriva A- 
mericii, ci pentru că Statele Unite sînt ace
lea oare amenință cu războiul atomic.

» IN EDITURA PENTRU LITERATURA 
POLITICA

a apărut:
î TVES FARGE - Mărt urle despre China ș>

Coreea, 140 pag. 2,*5 Iei.
f

A luat apoi cuvîntul Le Din Tam (Vietnam), 
președintele Uniunii budiștilor.

Războiul impus popoarelor din Indochina 
de către colonialiștii francezi ș! intervențio- 
niștii americani, a spus el, durează de ma< 
bine de opt ani. Acest război provoacă pa
gube uriașe nu numai . popoarelor dm Indo
china c' și poporului irancez. In acest' răz
boi, corpul expediționar francez a pierdut a- 
proximativ 380.000 de oameni, iar cheltuie
lile m'litare care apasă pe umerii contribua
bililor francezi ating o sumă uriașă.

Referindu.se la propunerile prezentate de 
reprezentantul R.D. Vietnam la conferința de 
la Geneva, Le Din Tam ș subliniat că aces
te propuneri oglindesc intențiile pașnice ale 
poporului și guvernului din R. D. V’etnam, 
corespund năzuințelor popoarelor din Khmer 
și Patet-Lao, intereselor poporului francez, 
precum și pr'ncip’ilor mișcării mondiale pen- 
tYu pace.

Le Din Tem a rugat delegația franceză să 
comunice femil'ilor soldațllor din corpul ex- 
ped-ționer francez că potrivit decretata’ pre
ședintelui Ho Și Mm, răntților și prizonieri
lor de război francezi ]’ se asigură o bună 
îngrijire. Ind'ferent ce ar af’rme propaganda 
mincinoasă a spus în încheiere Le Din Tom, 
puteți f: convlnș’ că poporul vietnamez vede 
In poporul francez un prieten a! său. Po
porul vietnamez, za și popoarele din Khmer 
ș Pa'.et-Lao. dorește întărirea relațiilor de 
pr eten’e cu poporul francez.

După aceea Jorge Salamea (Columbia), 
secretar al jur ului pentru decernarea prem'!- 
:i ’nternaționale ale păcii, a declarat î» 

- : "u! aplauzelor oart’cipanților la ses'une 
că jur’ui. .uînd în considerare remaroabita 
com- buție creatoare la Cauza păcii și prie
tenie mire popoare, a decernat Prem’ul n- 
ternațîonal ai păci’ pe anul 1953 cjnoscutu- 
. actor englez de cinematograf Charlie 
Chaplin și compozitorului sovietic Dmitri 
Șostakovici.

El a comunicat că Charlie Chaplin 3 re
nunțat la premiul său în bani în folosul par- 
tizanilor păcii din tre: orașe — Londra, Vie- 
na și Geneve.

După aceea. J. Salamea, a adresat un cu- 
vînt de salut lui D. Șostakovici care se afla 
în prez’diu.

Scriitorul iranian Bouzourg Alavi a subli
nia; în cuvîntarea sa că războaiele în curs 
din Asie sînt duse exclusiv în scopul înro
biri popoarelor Asiei ș’ ai acaparării resur
selor de materii prime.

D_ipă cuvîntarea prof. Goeran van Bons- 
dorff (F’ntanda) și a lui Ahmed Muhamed- 
Ali, membru în Comitetul naț’onal al par- 
tizen’lor păcii din Irak, s-a dat cuvîntul 
poetulu' sovietic Alexei Surkov.

Dezbateri’e oare au avut ioc la actaala 
sesiune a Constituim Mondial al Păcii, de la 
nceperea lucrărilor căreia au trecut trei 

z .e, a spus el, au arătat cît de complicată 
este actuala situație eu toate că în ultimul 
an s-a constatai o oarecare slăb’re a încor
dării internaționale Pe no’, oamenii sovie
tici, care avem interesul oa țara noastră să 
trăiască tn condiți’ de pace, ne îngrijorează 
toarte mult faptul că problema germană nu 
a fost încă soluționată.

Exprimînd vo’nța tuturor oamenilor sov’e- 
tici, a spus Surkov, delegație sovietică este 
convinsă că Consiliu! Mondial al Păcii vh 
chema guvernele celor patru puteri să reia 
tratat’vele cu participarea reprezentanților 
Germaniei răsăritene și apusene în scopul 
soluționării probleme’ germane pe calea 
creării unui guvern al întregii Germanii, pe 
calea retragerii din Germania a tuturor tru
pelor de ocupație șt a desfășurării unor ale
geri libere pe întreaga Germanie.

Delegația sovietică este convinsă că actua
la sesiune a Consil’ului Mondial al Păci’ va 
cere oa în principalele regiuni ale lumii, și 
în primul rînd în Europa și Asia, să fie asi
gurată securitatea colectivă pe bâza creării 
în conform’tate cu Carta O.N.U. a unei or
ganizați* a securității colective, în oare să 
intre toate țările din reg’unea respectivă, in
diferent de orînduirea lor de stat și socială.

_ Rectorul Un’versității d>n Pekin, Ma ln- 
ciu, și-a consacrat ’Cuvînilarea luptei popoare
lor din Indochina pentru independența lor 
națională. Analizînd etapele principale ale a- 
cesței lupte, Ma In-ciu a subliniat că un po
por oare luptă cu hotărîre pentru indepen
dența sa șl pentru libertăți democratice nu 
poate fi subjugat.

Ro-na-i v inHfico-fantasfic de 1. M ȘTEFAN și NOR I. RADU

Zecile de mii de oameni începură să se 
agite. Megafoanele repetară cu și mai multă 
insistență anunțul cu privire la respectarea 
distanței de 200 de metri dintre spectatori și 
pista de lansare, amintind pericolul pe c.are-1 
prezenta suflul.

Butaru și Scarlat intrară ultimii în interio
rul „Cutezătorului” și treapta se închise er
metic în urma lor.

Decolarea avea să aibe loc peste un minut. 
Avioanele și helicopterele se feriră din dru
mul rachetei.

Deodată Pămînbul se cutremură. Un zgo
mot puternic se auzi pe tot întinsul cosmo- 
dromului.

In urma „Cutezătorului", care pornise ful
gerător în sus cu o asemenea viteză îneît

„Scinteia tineretului" va publica periodic 
fragmente din romanul științifico-fantastic 
..Drum printre aștrii" in pregătire la „Editura 
Tineretului".

L începutul călătoriei

Acțiunea povestirii se petrece în viitor. Un grup de savanți din țara noastră au 
conceput proiectul unei călătorii prin spațiile interplanetare, bazindu-se pe experiența 
primelor expediții cosmice efectuate de savanți: sovietici. Conducătorul acestui grup 
•ste tînărul astronom Matei Butaru.

In cadrul unei sesiuni extraordinare a Institutului de cercetări astronomice din 
București planurile expediției sînt aprobate în ciuda opunerii savantului George Scarlat, 
care nu le crede realizabile. Curind începe construcția rachetei principale și a celor cinci 
rachete însoțitoare, de transport. Paralel cu aceasta, viitorii astronauți sînt supuși unor 
antrenamente variate, menite să-i pregătească fizicește pentru condițiile cu totul deo
sebite pe care le vor avea de infruntat La aceste exerciții de adaptare, conduse de 
doctorița Sabina Turcu, care urmează să ia parte și ea la călătorie, participă astro
nomul Matei Butaru, bătrinul biolog Aure lian Dobre, inginerul Virgil Cernat. geologul 
Ana Grigoraș, radiotelegrafistul Andrei Precup și laborantul Apolodor Dincă, care ur
mează să se îngrijească pe drum și de alimentația călătorilor.

Cunoscutul astronom și constructor de rachete George Scarlat nu asistă decît la 
ultimele antrenamente, după ce se hotărăște — convingindu-se de reușita construcției 
navelor cosmice — să se alature viitorilor exploratori astrali.

După ce pregătirile sînt terminate, principala nava cosmică, botezată „Cutezăto
rul", urmează să plece in prima etapă a călătoriei, spre principalul satelit artificial 
al Pămîntului, Hepta.

nici cei mai ageri ochi nu reușiseră să-l vadă 
deplasîndu-se, rămase o dîră de fum.

Peste cîteva secunde, cînd fumul prinse să 
se risipească, cei de pe cosmodrom zăriră 
nava planetară sus. la o mare depărtare. A- 
poi. ea dispăru fulgerător după un norișor alb 
ca zăpada.

Cursa cosmica începe
In clipa în care „Cutezătorul" se smulse 

de Pămînl pereții navei vibrară ritmic. Absor
bitoarele de zgomot nu reușeau să anihileze 
cu totul vuietul motorului.

Deodată se simți un șoc de o putere extra
ordinară. Timp de cîteva secunde respirația 
călătorilor se opri. Stăteau nemișoați în băile 
de siguranță umplute cu ulei, unde aveau să 
rămînă un timp după decolare.

Deși făcuseră nenumărate antrenamente, 
fără aceste măsuri de precauție pornirea ra
chetei ar fi fost imposibil de suportat, căci 
greutatea corpurilor sporise în mod conside
rabil.

Sabina Turcu propusese această soluție. 
Numai așa puteau fi evitate turburările se
rioase în circulația sîngeiui și în funcționarea 

aparatului respirator, care altfel s-ar fi pro 
itas datorită creșterii gigantice a forței de 
atracție, datorită marei viteze inițiale.

— Folosind acest procedeu, le explicase 
doctorița, nu vom face dccît să imităm na- 
tara. Nu ține oare ea embrionii animalelor, 
.reerul și alte părți delicate în lichide protec
toare, pentru a le apăra de vătămare?

Procedeul fusese acceptat și inginerul Cer- 
nat construise instalația necesară.

Curînd, ușile băilor se deschiseră, eliberîn- 
d-j-î pe astronauți din învelișul lor vîscos. 
Buimăciți încă, se îndreptară spre încăperea 
r::-.:ipală a rachetei și își scoaseră costumele 
impermeabile.

— Ce viteză avem ? Am atins opt kilometri 
pe secundă ? îl întrebă Matei Butaru pe Cer
nat, care intrase în camera de comandă lă- 
sind ușa spre încăperea principală deschisă.

— Să vedem, răspunse acesta.
Invîrti de un comutator al tabloului de con

trol și în încăpere răsună dintr-odată un glas 
uniform, care nu aparținea niciunuia dintre 
membrii echipajului.

— Viteza... opt... kilometri pe secundă.
Intrase în funcțiune automatul construi! 

pe principiul ceasornicului vorbitor.
Inginerul răsuci comutatorul, cercetă indi

cațiile diferitelor . cadrane și explică :
— Autopilotul a început să încetinească 

mersul motoarelor. In felul acesta vom men
ține viteza de opt kilometri pe secundă în 
condițiile scăderii treptate a atracției pămîn- 
tești și ale rezistenței micșorate a aerului din 
ce în ce mai rar.

Călătorii se mai resimțeau în urma șocu
lui inițial deși greutatea lor nu mai era a- 
cum decît dublă față de cea pămîntească. O- 
chii le erau injectați, obrajii aprinși.

Scarlat, care nu participase decît la ultimele 
enirenamente suferea cel ma' mult. Sabina 
Turcu îi dădu îngrijirile necesare în Infirme
ria navei, apoi îl lăsă să se odihnească și 
reveni în camera principală.

II văzu pe Matei Butaru apăsînd pe un 
buton al mesei de comandă. Storurile grele 
ale marilor luminatoare se ridicară. Acum a- 
veau putința să vadă spațiul din iurul lor.

Aici, la sute de kilometri înălțime, în mijlo

cul oceanului aerian, spectacolul era de ® 
măreție -nemaivăzută.

Privind în jos se deosebea limpede curbura 
Pămîntului, deși globul în întregimea lui, 
nu era încă vizibil. Păturile albe și cenușii 
ale norilor acopereau o bună parte a panora
mei terestre.

Printre nori se putea vedea cîte ceva din 
suprafața globului. Mările seînteiau într-un 
albastru puternic. Uscatul era colorat în cea 
mai mare parte a zonelor temperate în verde- 
gălbui, căci pe întinderile nemărginite ale 
ogoarelor cerealele se copseseră. Regiunile de 
pădure se deosebeau prinir-o nuanță verde- 
închisă. Marile orașe apăreau ca mici pete 
pestrițe, iar lanțurile munților se deosebeau 
mai mult prin culoarea lor cafenie și prin um
brele pe care le aruncau, decît prin relief. 
Această hartă „vie" se distingea prin plastici
tatea contururilor dife
ritelor regiuni ale Pă
mîntului.

Priveliștea care li se 
oferi călătorilor cînd 
își îndreptară însă pri
virile spre luminatorul 
superior era și mai int- 
presionantă.

Culoarea cerului de
venea din ce în ce mai 
întunecată. Din alba- 
stru-deschis se făcuse 
de un albastru tot 
mai închis, apoi vio
letă, pentru ca în cele 
din urmă să se prefacă 
într-un negru tuciuriu. 
Și, pe acest fond, care 
semăna cu un paravan 
de catifea neagră, apă
rură alături de Soare, 
ca niște astre în toată 
strălucirea lor stelele. 
Și printre ele lucea, 
mai- albă ca niciodată 
secera lunii.

Stelele, Luna și Soa
rele, în același timp, 
împreună pe cer 1

Astronauți! nu.și puteau dezlipi privirile de 
la acest tablou. Li se părea că trăiesc un basm 
devenit realitate.

Lipsa atmosferei era aceea care dădea ce
rului această înfățișare cu totul nouă.

Tot mai sus se ridica „Cutezătorul". Aripile 
fuseseră retrase căci în lipsa aerului deveni
seră de prisos. Călătorii nu mai simțeau mer
sul rachetei, care luneca pe nesimțite prin 
spațiul ceresc.

Un sentiment ciudat ti cuprinsese. Treptat, 
corpul lor își pierduse din greutate, se sim
țeau mult mai ușori ca pe Pămînt. Profeso
rul Dobre se apropie de Virgil Cernat care 
intrase din nou în încăperea principală, și-l 
măsură din cap pînă-n picioare.

— Deși mă întreci considerabil în greu
tate și volum, pun rămășag că te ridic ca pe 
un fulg.

Și fără a mai aștepta, îl apucă pe Inginer 
de mijloc și-l săltă pînă aproape de lumina
torul superior al rachetei.

— Așa-i tovarășe Dobre aici. La 2.500 de 
kilometri de Pămînt ai putea deveni fără 
îndoială campion mondial la haltere. Numai 
că oricare dintre noi ar fi în stare de aceeași 
performanță, observă rîzînd, Matei Butaru. 
La cîntarul cu arc, continuă ei, adresîndu-se 

celorlalți, am constatat că ne-am pierdut cu 
toții mai mult de jumătate din greutate.

Motoarele se auzeau acum doar ca un zum
zet înăbușit. Intr-adevăr, nu mai lucrau de
cît cu o mică parte din puterea lor inițială, 
avînd nevoie de mult mai puțină forță pentru 
a învinge atracția considerabil scăzută a Pă.

(continuare tn pag. a 4-a)
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Conferința de la
Propunerile delegatei 

R. P. Chineze în problema 
indochineză

GENEVA 28 (Agerpres).— TASS transmite: 
l>upă cum s-a aflat, în cursul discutării pro
blemei indochineze delegația Republici Po
pulare Chineze și-a expus propunerile privi
toare la principiile fundamentale ale acor
dului referitor la încetarea operațiunilor ml. 
litere în Indochina.

Aceste propuneri prevăd încetarea deplină 
» focului de către toate forțele armate ale 
părților beligerante — terestre, navale și ae
riene — care trebuie efectuată simultan pe 
întregul teritoriu al Indochinei. Intre părți 
încep tratative avînd oa obiect reglementarea 
corespunzătoare a problemei teritoriului re
giunilor ocupate de ele, stabilirea procedurii 
pentru trecerea trupelor părților în conformi
tate cu reglementarea sus-amintită și alte 
probleme care se pot Ivi în legătură cu a- 
Cea sta.

Potrivit Informațiilor existente, delegația 
R. P. Chineze propune de asemenea ca o- 
dată cu încetarea operațiunilor militare, pe 
întregul teritoriu al Indochinei să înceteze 
introducerea din afară de noi unități militare 
Și de personal militar de toate genurile, pre
cum și de orice armament și muniții în In
dochina. Potrivit propunerii delegației chine
ze, asupra respectării condițiilor acordului cu 
privire la încetarea operațiunilor militare va

Declarația guvernului de rezistență
1 ȘANHAI 28 (Agerpres). — După cum trans- 
inite Agenția Vietnameză de Informații, la 
12 mai, primul ministru Souvannavong a făcut 
în numele guvernului de rezistență din Patet- 
Lao o declarație în oare cheamă la încetearea 
focului în întreaga Indochină. In declarație 
șe spune:

Conferința de la Geneva caută metodele 
pentru reglementarea problemei indochineze 
pe cale pașnică.

In declarațiile sale din 5 și 13 mai, guver
nul de rezistență din Patet-Lao a expus în 
mod limpede poziția sa în. problema sus-men- 
ționată. Pentru a aduce o nouă clarificare în 
ce privește această poziție, considerăm nece- 
sar să arătăm următoarele:

1, Acum aproape 100 de ani, colonialiștii 
francezi au invadat statul Pateț-Lao. In 
toamna anului 1945. poporul din Patet-Lao 
s-a ridicat la luptă pentru a lua puterea în 
mîinile sale. Către sfîrșitul anului 1945, colo
nialiștii francezi au pătruns din nou în Pațet. 
Lao. In prezent, ca și în trecut, colonialiștii 
francezi sînt agresorii.

Imperialiștii americani încearcă să se ames
tece tot mai mult în războiul din Indochina și, 
împreună cu colonialiștii francezi, ei uneltesc 
continuarea și extinderea operațiunilor mili
tare, încercînd să subjuge popoarele din 
Vietnam, Khmer și Patet-Lao.
j Acum aproximativ opt ani, poporul din

-------------------------------------------------------e-------------------------------------------------------

Declarația guvernului de rezistență din Khmer
ȘANHAI 28 (Agerpres). — Agenția Vietna

meză de Informații a transmis declarația gu
vernului de rezistență din Khmer cu privire 
la restabilirea păcii în Indochina.

Guvernul de rezistență din Khmer, se spune 
în declarație, speră că conferința de la Ge
neva va găsi calea spre rezolvarea proble
mei încetării focului în Indochina în general 
și în Khmer tn special.

Aceasta este năzuința sinceră a popoarelor 
din Khmer, Vietnam și Patet-Lao, din Fran
ța șt a popoarelor iubitoare de pace din lu
mea întreagă

La Geneva, delegația franceză a făcut o 
propunere care nu se bazează pe situația reală 
din Indochina.

După ocuparea părții de sud a Vietnamu
lui, colonialiștii francezi au ocupat Pnom-Pen 
și în anul 1884 au instaurat regimul colonial 
în întregul Khmer. Exploatarea cruntă de că
tre colonialiștii francezi a indignat poporul 
Care s-a răsculat și a început să lupte cu 
abnegație împotriva lor.

In octombrie 1945. colonialiștii francezi au 
Cotropit din nou Khmerul și au format guver
nul marionetă al lui Norodom Siaduk care 
colaborase cu colonialiștii francezi. Iar după 
capitularea lor, cu fasciștii japonezi. Dar po
porul din Khmer, care nu mai voia să fie din 
nou înrobit, a hotărît să se opună agresiunii 
străine pentru a cuceri Independența și li

DRUM
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mîntului. Frecarea aerului dispăruse com
plet, căcf învelișul gazos al globului teres
tru rămăsese cu mult în urmă.

Aterizarea pe satelitul artificial
. Cernat ședea în fața panoului de condu
cere. pe care se aprindeau și se stingeau ne
întrerupt lumini colorate.

Matei Butaru se afla în spatele inginerului 
și privea peste umărul acestu'a.

— După cum vezi, spuse Cernat poziția 
noastră este exact cea prevăzută Sîntem la 
184 kilometri de satelit. Radiogoniometrul con
firmă pe deplin graficul cursei.

Se apropiau într-adevăr cu toată viteza de 
Hepta.

Acum, sus, tn depărtare, se puteau obser
va cu ochiul liber sclipiri care deveneau din 
ce în ce mai puternice. Ele proveneau de pe 
satelit de la niște oglinzi concave cu un dia
metru de ctncl metri. Cu ajutorul lor se 
semnaliza spre Pămînt atunci cînd turbu- 
rările din atmosferă împiedicau comunicarea 
prin unde radiocentimetrice.

De o parte șl de alta a corăbiei astrale tre
ceau, tot mai numeroase, micile rachete- 
poștă conduse prin radio, care transportau 
diferite materiale de la Hepta spre Pămînt 
și înapoi. Dfn cînd tn cînd țîșneau spre glo
bul terestru sondele dirijate ale meteorologi
lor, cu ajutorul cărora se cerceta starea at
mosferei .

Virgil Cernat opri autopilotul și micșoră — 
âcționînd o manetă — viteza navei. Frinele 
Intrară tn acțiune. Pînă în dreptul satelitului 
nu mai erau dectt vreo 30 de secunde șl 
manevrarea „Cutezătorului" trebuia făcută 
jcu mare atenție.

«Scînteia tineretului»
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fi controlat de o comisie mixtă formată d!n 
reprezentanții comandamentelor celor două 
părți. îndeplinirea acordului »us-menționet 
va fi supravegheată de asemenea de o co. 
misie internațională formată din reprezen
tanți ai unor țări neutre.

Delegația R. P. Chineze propune ca proble. 
ma componenței comisiei alcătuită din repre
zentanți ai unor țări neutre să iacă obiectul 
unei examinări separate. Țările participante 
la conferința de la Geneva garantează înde
plinirea acordului. In ceea ce privește proble
mele legate de caracterul obligațiilor statelor 
respective ele urmează de asemenea să fie 
examinate separat.

Insfîrșit, propunerile prevăd eliberarea de 
către cele două părți a prizonierilor de răz
boi și a persoanelor civile internate.

Aici se atrage atenția asupra faptului că 
realizarea unui acord în legătură cu propu
nerile delegație* R. P Chineze, care conțin 
toate premizele fundamentale, va tace posibi
lă încetarea în cel mai scurt timp a opera
țiunilor militare pe întregul teritoriu al indo
chinei. S-a afla' ca propunerile delegației R. 
P. Chineze vor fi discutate la următoarea șe
dință a conferinței.

Potrivit informațiilor existente, s-a ajuns ta 
un acord ca înainte de viitoarea ședință obiș
nuită reprezentanții celor nouă delegații să se 
întîlnească spre a examina în prealabil pro
punerile prezentate în problema indochineză. 
Se anunță că delegația franceză a prezentat 
la rîndul ei un proiect de propuneri privitoa-

Patet-Lao, sub conducerea guvernului de re- 
Z'stență din Patet-Lao s-a răsculat și de a- 
tunci luptă eroic împotriva cotropitorilor im
perialiști francezi. La începutul acestei lupte 
îndelungate, poporul din Patet-Lao avea doar 
mici detașamente înarmate, iar în prezent are 
o armată de eliberare. A fost eliberat mai mult 
de jumătate din întregul teritoriu al țârii și 
50% din populația ei. Mai mult decît atît. 
mișcarea de rezistență din Patet Lao are o 
bază trainică în Fron:ul național unit.

Guvernul de rezistență d:n Pateț-Lao a cîș- 
tigat încrederea și sprijinul maselor largi din 
țară deoarece întregul popor l-a recunoscut 
ca guvernul său. Dimpotrivă, guvernul ma
rionetă din Laos, creat de colonialiștii fran
cezi, întîmpină rezistență din partea poporu
lui și este condamnat de acesța. •

2. încă de la începutul răzoiulu! de rezis
tență, popoarele din Patet-Lao. Vietnam și 
Khmer s-au unit în lupța împotriva dușma
nului comun — colonialiștii francezi. La 11 
martie 1951 a fost constituit în mod oficial 
Frontul Național-Unit din Vietnam, Khmer și 
Patet-Lao... întărirea acestui front pe baza 
liberului consimțămînt, a egalității și respec
tării reciproce a suveranității, au dat o ldvi- 
tură uneltirilor imperialiștilor francezi și ale 
intervenționiștilor americani, îndreptate spre 
dezbinarea popoarelor din Patet-Lao. Viet
nam și Khmer. Prin aceasta au fost create 
condiții favorabile pentru victoria luptei pa.

bertatea patriei sale. Patrjoții din Khmer au 
mobilizat și organizat masele largi ale popo
rului și au început lupta patriotică împotriva 
cotropitorilor imperialiști francezi.

In august 1946, armata populară de elibe
rare din Khmer a eliberat orașul Siem-Keap. 
Astfel a început războiul de lungă durată al 
întregului popor din Khmer.

Rezistența poporului din Khmer se intensi
fică pe zi ce trece. In aprilie 1950, Congre
sul popular din Khmer, la care au participat 
peste 200 delegați din zonele eliberate precum 
și din regiunile ocupate de dușmani, a ales 
guvernul de rezistență' din Khmer. De atunci, 
guvernul de rezistență . din Khmer conduce 
poporul din Khmer în lupta pentru indepen
dență, democrație și pace.

Guvernul de rezistență din Khmer se bucură 
de încrederea populației din întreaga țară. 
Deoarece războiul dus de poporul din Khmer 
este un război drept, el se bucură de spri
jinul popoarelor din lumea întreagă

In istorica lor luptă patriotică, Vietnam, 
Khmer și Patet-Lao s-au unit într-un 
singur bloc. Poporul din Khmer s-a unit 
strîns cu popoarele din Vietnam și Patet-Lao 
în lupta împotriva dușmanului comun, impe
rialiștii francezi, care au cotropit țn același 
timp cele trei state și au folosit unul din ele 

c.a bază pentru cotropirea celorlalte. La pri
ma invazie, colonialiștii francezi au ocupat

PRINTRE AȘTRI
Insula zburătoare se vedea tot mai limpede. 

Avea forma unui disc, mai subțire spre măr
gini și mai gros spre centru. Dedesubtul lui 
se zăreau motoarele puternice, care nu erau 
puse în funcțiune decît pentru o oră sau două 
pe săptămînă, pentru a se menține constantă 
viteza și înălțimea.

Patru deschizături mari indicau punctele 
prin care plecau și soseau rachetele-poștă.

Tot în partea Inferioară a Heptei se ve
deau, proeminente, tuburi de lansare ale 
sondelor dirijate. Aici se găseau o parte din 
observatoare, care păreau suspendate de un 
pîntec de gigant. Din loc în loc, armura de 
metal era întreruptă de mari suprafețe trans
parente. asemenea unor ferestre de dimensiu
ni neobișnuite. îndreptate spre Pămînt.

Condus de mîna sigură a inginerului Cer
nat. „Cutezătorul” făcu un viraj larg și a- 
Junse deasupra satelitului.

Pe o suprafață de peste un kilometru pă
trat, erau zeci de construcții îngropate în 
corpul satelitului. Cea mai mare parte dintre 
clădiri și instalații, precum și căile de comu
nicație dintre ele. erau protejate de imense 
plase metalice, care acopereau aproape în 
întregime Hepta. La mijlocul satelitului se 
găsea pista cosmodromului destinată ateriză
rii și decolării rachetelor de pasageri.

Cernat conduse „Cutezătorul” tn așa fel 
îneît zbură paralel cu suprafața satelitului 
artificial Spori apoi din nou viteza pe care o 
micșorase mai înainte.

In sfîrșit, nava ajunse exact deasupra pis
tei de aterizare.

Inaintînd astfel prin spațiul ceresc, paralel 
cu satelitul artificial „Cutezătorul** părea le
gat de el printrun ax nevăzut.

— Acum e momentul, spuse repede Matei 
Butaru.

Inginerul opri motoarele atomice. Racheta 
devenise acum la rîndul ei un mic satelit al 
pămîntulul și se rotea în Jurul acestuia fără 
a mal avea nevoie de forța motoarelor.

Geneva
re ta reglementarea problemelor militare. 
După cum se află, aceste propuneri continuă 
să oglindească dorința delegației Franței de 
e separa examinarea problemei cu privire la 
Laos și Cambodgia de problema Vietnamului 
ți de a se eschiva în acest fel de la adopta
rea unei hotărîri eficiente îndreptată spre în
cetarea simultană a operațiunilor militare 
pe întreguț teritoriu al Indochinei.

Discufii în comisie 
asupra problemei indochineze
GENEVA 28 (Agerpres). — De la corespon- I 

dentul special: Vineri dimineață și-a început | 
lucrările comisia instituită în cursul ședinței 
de ieri a conferinței de la Geneva, în care s-a j 
d:scutat problema restabilirii păcii în Indo
china.

Comisia este formată d:n nouă persoane, 
în componența ei intrînd cîte un reprezen
tant al fiecărei delegații participante la dis
cutarea celui de al 2-!ea punct al ordinei de 
z:. Ea are sarcina de a întocm’ o sinteză a 
propunerilor făcute pînă în prezent în cursul 
dezbaterii probleme’ restabil’iii păcii în In
dochina, consemnind totodată punctele co
mune existente în aceste propuneri ți relevînd I 
chestiunile cărora urmează a li se da priori
tate.

Simbă ă cînd va fî reluată discutarea pro
bleme: indochineze. se va examina documen
tul întocmi: de comisie.

din Patet-Lao
triotice a celor trei popoare. întocmai ca șt 
popoarele frățești din V.etnam și Khmer, po
porul din Patet-Lao este ferm convins ci 
Frontul Național Unit din Vietnam, Khmer 
și Patet-Lao este de neclintit.

De aceea, pentru restabilirea păcii In Indo
china sînt necesare încetarea simultană a 
focului și armistițiul tn Patet-Lao. Vietnam 
ș; Khme", iar nu numai Intr-unui dintre 
aceste trei state. Pacea în Indochina este un 
tot inseparab’l.

Guvernul de rezistență din Patet-Lao de
clară:

1. Cotrop’torn teritoriului Pațet-Lao sînt tn 
prezent co.onia'.iștii francezi ațîțători la 
război, conduși și instigați de intervențion ștîi 
americani.

2. Poporul vietnamez ș! guvernul Republic:’ 
Democrate Vietnam sînt prietenii poporala’ 
din Pațet-Lao.

3. Pentru restabilirea păcii în Indochina 
sînt necesare încetarea focului și armistițiul 
in întreaga Indochmă.

4. Pe îtru a găsi la conferința de Ia Geneva 
calea spre restabilirea păcii in Indochina, la 
această conferință trebuie să ia parte repre
zentanți din Pateț-Lao și Khmer. Pînă ia so
luționarea problemei participării reprezentan
ților săi la conferința de la Geneva, guvernul 
de rezistență din Pate’-Lao aproba și sprijină 
întru totul poziția ș: propunerile delegație- 
Republicii Democrate Vietnam.

partea de sud a Vietnamului și de acolo 3j 
pătruns In Khmer. La a doua invazie, e: ac 
procedat în același fel In actualul război, co
lonialiștii francezi transferă trupele lor ag*e- 
sive din Khmer în Vietnam și Patet-Lao pen. 
tru a ucide popoarele acestor țări. Atunci 
cînd trupele lor sînt serios amenințate dt 
Armata Populară de Eliberare din Khmer, co
lonialiștii francezi aduc trupe din Vie nam 
sau Patet-Lao pentru reprimarea poporului 
din Khmer... Dacă pacea va fi resta! ::ă in 
unul din cele trei state ale Indochinei. în timp 
ce trupele agresive franceze ar continua să 
rămînă în celelalte, războiul nu va înceta 
ș’ pacea nu va ti asigurată ș’ consolidată în 
nici unul din aceste trei state.

In numele guvernului de rezistență a! 
Khmer-ului, noi declarăm:

...Nu trebuie discutată separat problema 
vietnameză, trebuie discutată problema tu
turor celor trei state: Vietnam Khmer 
și Patet-Lao în ansamblu. Numai atunci va 
putea fi rezolvată problema restabilirii păcii 
în Indochina. Repetăm cererea noastră ante
rioară ca reprezentantul guvernului de rezis
tență din Khmer să participe la conferința 
de la Geneva. Așteptînd ca problema partici
pării reprezentantului nostru la conferința de 
la Geneva să fie rezolvată, aprobăm și spri
jinim întru totul declarația făcută de delega
ția Republicii Democrate Vietnam.

Jos, la cîteva sute de metri, pe marginea 
pistei, se agita un grup de oameni îmbrăcați 
în costume de protecție. Deodată, pe satelit 
se aprinseră semnale luminoase de culoare 
verde. „Cutezătorul" putea să aterizeze. Mo
toarele auxiliare intrară în acțiune și nava 
aeriană coborî vertical. Peste puțin timp se 
așeză fără cea mai mică zguduitură pe pista 
netedă a discului zburător.

Trecuseră exact 23 de minute și 18 secun
de din momentul decolării de pe Pămînt.

— Prima aterizare a fost executată în cele 
mai bune condițiuni, tovarășe comandant I 
anunță voios inginerul Cernat.

Călătorii își îmbrăcară costumele de protec
ție. Acestea erau fabricate dintr-o țesătură 
dublă extrem de rezistentă asemănătoare gu- 
tapercii. Intre straturile e' circula un lichid 
care menținea automat o temperatură cons
tantă. apărîndu-i pe călători, după caz, de 
frig sau de căldură și protejîndu-i împotriva 
radiațiilor cosmice. O pilă furniza energia ne
cesară încălzirii sau răcirii lichidului. Capul 
era protejat de un glob străveziu, compus și 
el din mai multe straturi conținînd lichidul 
Izolator. Coiful transparent era legat prin- 
tr-o țeavă de rezervorul de oxigen. Pe piept 
atîrna un minuscul aparat de radiorecepție 
și emisie, care asigura comunicarea în con
dițiile lipsei de atmosferă. Cișmele erau con
fecționate dintr-un material, impermiabil de 
culoare albastră. Astfel echipați, se îndrep
tară spre camera de ecluzare a rachete’. In
trară unul cîte unul. Aerul de aici fu ab- 
sorb’t treptat de. pompele fixate în pereți, iar 
astronauții simțeau cum costumele de protec
ție. în interiorul cărora se afla aer la presi
une normală, se umflară puțin.

Trapa exterioară a „Cutezătorului" se 
deschise șl Matei Butaru coborî primul pe 
satelitul artificial. Ceilalți îl urmară. Cinci 
minute mai tîrziu, tot echipajul rachetei se 
afla pe Hepta.

(va urma)

Ședința din 28 mai a conferinței de ia Geneva 
consacrată problemei coreene

GENEVA 28 (Agerpres). — (de la corespon
dentul special). — Ședința din 28 mal a con
ferinței miniștrilor afacerilor externe de la 
Geneva a fost consacrată examinării în con
tinuare a problemei coreene.

Primul vorbitor a fost șeful delegației Sta
telor Unite Bedell Smith. El și-a consacrat 
cuvîntarea apărării și justificării agresiunii 
Statelor Unite împotriva poporului coreean, 
agresiune săvîrșită sub camuflajul steagului 
Națiunilor Unite.

In cuvîntarea sa Bedell Smith s-a dedat la 
atacuri împotriva Uniunii Sovietice și Repu
blicii Populare Chineze, El a sprijinit propu
nerile delegatului listnmanist, care, după cum 
se știe, nu urmăresc altceva decît extinderea 
regimului antipopular al lui L* Sîn Man, în

V. M. Molotov l-a vizitat pe R. Rubattel 
președintele Confederației elvețiene

GENEVA 28 (Agerpres). — TASS trans, 
mite: La 28 mai, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., V. M. Molotov, a plecat la Ber
na, unde a făcut o vizită președintelui con
federației elvețiene, R. Rubattel. Intre R. Ru- 
battel și V. M. Molotov a avut loc o între
vedere. Au fost de față șeful Departamentu- 
iu; politic al Elveției, (ministrul afacerilor ex
terne) — consilierul federal M. Petitpierre și 
ministrul U.R.S.S. în Elveția F. F. Molocikov.

La orele 13, președintele Confederației el
vețiene, R. Rubattel. a oferit un dineu în 
cinstea lui V. M, Molotov.

La dineu a-u participat membrii guvernulu’ 
elvețian — consilierii federali M. Petitpierre,

Scurf
• După cum transmite agenția Antara, 

Kartavinata. al doilea vice-președinte al par-
zmentulu* indonezian, a subliniat că Indo

nezia nu va participa Ia nici un bloc militar, 
întrucît acesl lucru este în contradicție cu 
politica externă a guvernului indonezian, în
dreptată spre menținerea păcii și securității.

a Intr-un discurs rostit la Camden, (statul 
New-Jersey), congresmanul republican Wol- 
warvon (statul New-Jersey). președintele Co
misiei Camerei Reprezentanților pentru pro
blemele comerțului exterior și comerțului în
tre state, s-a pronunțat cu hotărîre împotriva 
intervenției trupelor americane în războiul 
din .Asia de sud est.
• După "rum a~znță presa pariziană, gene

rala! Ely. șeful statulu’ major, general al for
ței o* armate franceze care s-a întors recent 
din Indochina a rost chemat la Washington 
de conducătorii militari americani „pentru a 
le prezenta un raport*. Zta'ele amintesc că 
generalul Ely este chemat pentru a doua oară 
la Pentagon, imediat după călătoria lui în In. 
dochina. Călătoria generalului E'.y în S.U.A. 
a fost fixată pentru luna iunie.
• După cum relatează ziarele, în cursul 

săptămînii trecute au avut loc în Argentina 
o serie de greve și aite manifestări revendi
cative de mare amploare, la care au partici
pat peste 500.000 de muncitori. In multe ca
zuri muncitorii au ocupat uzinele, așa cum 
s-a întimpSat Ia fabrica de încălțăminte Gri- 
mold’ și la uzina metalurgică Tabiada.

• La 26 mai a avut toc la Bruxelles primul 
spectacol al ansamblului coregrafic „Beriozka".

La spectacol au asistat regina Elisabcta. 
primul ministru Van Acker și alți membri ai 
guvernului, președintele Senatului belgian, 
Gillon. vicepreședintele Camerei deputaților, 
Bremfant, deputați ai parlamentului belgian, 
Kucimin, însărcinatul cu afaceri al U.R.S.S. 
in Belgia.
• Hotărîrea Comitetului Executiv al parti

dului laburist de a accepta invitația Institu
tului popular chinez pentru relațiile interna
ționale cu privire la trimiterea unei delegații

Mesajul de salut adresat Congresului Partidului celor ce muncesc 
din Ungaria de C.C» al

BUDAPESTA 28 (Agerpres). — In ședința 
din 27 mai a Congresului Partidului celor 
ce muncesc din Ungaria, tov. C. Pîrvulescu, 
membru în Biroul Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn, a dat 
citire următorului mesaj de salut adresat 
Congresului :

Dragi tovarăși!
Din însărcinarea C.C. al P.M.R. trans

mitem salutul adresat Congresului Dumnea
voastră.

C.C. al P.M.R. trimite celui de al III-lea 
Congres al Partidului celor ce muncesc din 
Ungaria un cald salut frățesc.

Partidul celor ce muncesc din Ungaria a 
obținut importante succese în lupta pentru

BUDAPESTA 28 (Agerpres). —M.T.I. trans
mite : In ședința din 27 mai a celui de al 
III-lea Congres al Partidului celor ce mun
cesc din Ungaria au continuat dezbaterile 
pe marginea raportului de activitate al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din Ungaria.

Miha; Homoczin, secretar al Comitetului de 
partid din comitatul Heves, a subliniat că 
datorită măsurilor luate de partid și guvern 
în ultima vreme a crescut considerabil bună
starea oamenilor muncii din acest comitat. 
Vorbitorul a subliniat necesitatea întăririi 
muncii de partid la sate.

Marton Horvat, membru în C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Ungaria, și-a con
sacrat cuvîntarea problemelor ideologice, în 
special problemelor de literatură. In activi
tatea sa pe frontul literar, a spus el, Parti
dul celor ce muncesc din Ungaria se sprijină 
pe scriitorii comuniști, precum și pe toți 
scriitorii care slujesc cauza partidului și po
porului. La rîndul lor, acești scriitori se pot 
bizui întru totul pe sprijinul partidului.

Laszlo Feldes, secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Sztălinvaros, a arătat că tî- 
năra industrie a primului oraș socialist un
gar, Sztalinvăros, octipă de pe acum un loc 
important în economia națională a țării.

Erzsebet Andics, președinta Consiliului pă
cii din Ungaria, a subliniat în cuvîntarea ei 
că poporul ungar sprijină prin toate forțele și 
mijloacele lupta pentru cauza păcii și des
tinderea încordării în relațiile internaționale.

Congresul a aprobat tn unanimitate rapor
tul Comisiei de validare. Președintele comi- 
s’ei, Arpad Haz’, a subliniat că cele 21.551 or
ganizații de bază ale Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria numără 810.227 mem
bri. 64% din delegații aleși la Congres sînt

întreaga țară și rămînerea trupelor america
ne în .Coreea pe timp nelimitat.

Cuvîntarea de azi a șefului delegației a- 
mericane a arătat din nou că Statele Unite 
nu manifestă nici o dorință pentru rezolva
rea problemei coreene.

In ședința de azi au mai luat cuvîntul re
prezentanții Columbiei, Turciei, Taylandei, 
Australiei și Greciei. Cuvîntările lor pot fi 
caracterizate printr-o singură frază „ele n-au 
adus nici o contribuție la rezolvarea proble
mei coreene și au constituit o încercare neiz
butită de apărare a tezei americane cu pri
vire la agresiunea din Coreea". Data urmă
toarei ședințe consacrate problemei coreene, 
n-a fost anunțată la sfîrșitul ședinței de azi.

O---------------------

Ph. Etter, H. Streu'I, secretarul general a’ 
departamentului politic — A. Zehmder, șeful 
protocolului din departamentul politic — R. 
Maurice și alții.

Din partea sovietică aii participat la dineu 
V. V. Kuznețov, F, F. Molocikov. L. F. Iii- 
cev, A. A. Lavrîșcev, reprezentantul comer
cial al U.R.S.S, rn Elveția, A. I. Kurcpov.

La dineu, președintele Rubattel și V. M. 
Molotov au rostit cuvîntări.

In dimineața zilei de 28 mal, V. M. Molo
tov a avut o întrevedere la Berna cu șeful 
Departamentului politic al Elveției M. Petit
pierre.

e știri
în China, este comentată de ziarele engleze 
în lumina înăspririi relațiilor anglo-ameri- 
oane. „Vizita, scrie corespondentul din 
Washington al ziarului „News Chronicle", va 
produce o mare ciudă în Statele Unite. In
S.U.A. se arată că a :eastă vizită nu ar fi 
putut fi organizată fără „aprobaraa tacită" 
a Ministerului Afacerilor Externe al Angliei". 
Ziarul „Manchester Guardian" scrie că „tri
miterea de către unul din cele două principale 
partide din Anglia a membrilor săi de vază 
într-o țară al cărei guvern nu este recunoscut 
de Statele Unite va prpduce evident o mare 
neliniște la Washington".

9 La 26 mai a sosit la Pekin Johan Huibert 
Zeeman, reprezentant al guvernului olandez, 
pentru a continuo tratativele în vederea stabi
lirii relaților diplomatice dintre R.P. Chineză 
și Olanda.
• După cum anunță agenția Reuter, Camera 

inferioară a parlamentului japonez a adoptat 
în unanimitate o rezoluție inv>tîtid o misiune 
a Crucii Roșii din R. P. Chineză să facă o 
vizită In Japonia.

O Agenția France Presse anunță că o puter
nică explozie urmată de un incendiu catastro
fal s-a produs pe bordul vasului port-avion 
american „Bennington" aflat în apropiere 
de baza navală de la Newport. Potrivit unui 
comunicat al marinei americane sînt 89 de 
rr.orți și 201 răniți. Cauza exploziei nu este 
încă cunoscută și Casa Albă a dispus deschi
derea de urgență a unei anchete.

9 După cum relatează ziarul „Al-Ahnam", 
recent a fost încheiat un acord militar între 
Statele Unite și Irak. In baza acestui acord, 
Statele Unite și-au luat obligația să livreze 
armatei irakiene artilerie grea, tancuri, avioane 
și alte armamente pentru echiparea a patru 
divizii.

O Agenția France Presse anunță că guvernul 
francez a refuzat să acorde viza de intrare în 
Franța cunoscutului sportiv cehoslovac Emil 
Zatopek, campion mondial și olimpic, oare 
trebuia să ia parte ța 30 mia' la un miting 
sportiv organizat fa Paris.

făurirea alianței dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare, temelia regimului de
mocrat-popular.

Sub conducerea Partidului celor ce muncesc 
din Ungaria, poporul maghiar înaintează 
ferm pe calea industrializării socialiste a ță
rii,' a reconstrucției agriculturii, a dezvoltă
rii culturii socialiste, a ridicării nivelului de 
trai al poporului.

Poporul romîn se bucură din toată inima 
de succesele obținute de poporul frate ma
ghiar, de care este legat printr-o prietenie 
trainică, prin lupta comună pe care poporul 
romîn și poporul maghiar o duc alături de 
toate popoarele iubitoare de pace în frunte 
cu marea Uniune Sovietică pentru clădirea 

Lucrările Congresului
muncitori, 19,7% sînt țărani, printre care 
10,7% membri ai cooperației de producție ; 
19,4% din delegați sînt femei.

Participanții la Congres au primit cu căl
dură pe următorii reprezentanți ai partidelor 
comuniste și muncitorești frățești oare au ros
tit cuvîntări de salut: Li Causi, membru in 
conducerea C.C. al Partidului Comunist Ita
lian; C. Pîrvulescu, membru în Biroul Politic 
al C.C. al Partidulu’ Munc’toresc Romîn; S. 
Taskov, membru în secretariatul C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar; E. Miickenberger, 
membru supleant în Biroul Pol'tic al C.C. al 
Partidului Socialist Unit din Germania; I. 
Lauscher, membru în Biroul Politic al C.C. 
al Partidului Comunist1 din Austria; O. Neu
mann, membru în . secretariatul conducerii 
Partidului Comunist din Germania; D. Adilbiș, 
membru în C.C, al Partidului popular revo
luționar mongol.

★
BUDAPESTA 28 (Agerpres).— M.T.I. trans, 

mite: In ședința din seara zilei de 27 mai a 
Congresului al. III-lea al Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria, la discuțiile pe mar
ginea raportului de activitate al Comitetului 
Central au luat cuvîntul Rudolf Kovacs, prim 
secretar al comitetului de partid din comitatul 
Vass, pictorul Bertalian Por, laureat al pre
miului „Kossuth", compozitorul Ferenc Szabo, 
laureat al premiului „Kossuth", Bertalan Fe- 
kete, secretarul organizației de partid a co
operativei agricole de producție „Steaua Ro
șie" din Sostahegy, Layos Korbely, secretarul 
comitetului de partid al combinatului ,,Ră- 
kosi" și alții.

Rudolf Kovacs a vorbit despre avîntul poli
tic și în muncă al țăranilor din comitatul Vass 
produs de recentele hotărîri ale Partidului ce
lor ce muncesc din Ungaria și ale guvernu

Declarația făcută de ambasadarel 
U. R. S. S. in Anglia, I. A. Malik, 

ministrului de stat Selwyn Lioyd
LONDRA 28 (Agerpres). - TASS tran» 

mite:
La 28 mal din însărcinarea Guvernului So

vietic ambasadorul U.R.S.S. în Marea Bri- 
tanie, I. Malik, a făcut ministrului de stat 
Selwyn Lloyd, următoarea declarație :

Ztare'.e engleze „Dally Mail" din 24 aprilie 
și „Sunday Times'* din 25 april'e au publi
cat înformaț’i care atestă că pe teritoriu! 
Angliei a fost creată și acționează un oare
care grup care se intitulează „Uniunea naț’o- 
na'ă a so'.idariștilor ruși" și care își propune 
drept scop desfășurarea unei activități diver
sioniste subversive și dușmănoase — provoca
toare îndreptată împotriva Uniunii Sovietice. 
După cum comunică ziarele menționate, acest 
grup se îndeletnicește,. între altele, cu recru
tarea de oameni din rîndur’le trădătorilor de 
patrie și criminalilor de război, oare sînt 
tnstruiți și trecuți clandestin în U.R.S.S. pen
tru desfășurarea unei activități de sp'onaj di
versioniste și teroriste. Din informațiile mai 
sus menționate reiese de asemenea în modul 
cel mai evident că acest grup de elemente 
criminale acționează în Anglia în mod fățiș, 
bucurîndu-se^prin urmare de protecția autori
tăților engleze, și că i s-a acordat deplina 
posibilitate de a se îndeletnici cu activitatea 
sa criminală.

Existența și activitatea pe teritoriul Angliei 
cu știrea guvernulu’ englez, a sus amintitu
lui grup, oare este o organizație d’versionist- 
subversivă, dușmănoasă Uniunii Sovietice, nu 
poate fi considerată compatibilă cu re’.ațiTe 
normale între țări, iar acțiunile în legătură 
cu aceasta ale autorităților engleze nu con
stituie altceva decît un amestec .în treburi'a 
interne ale altei țări. Atrăgînd atenția guver
nulu’ Marii Britanii asupra faptelor expuse 
mo’ sus, eu îmi exprim convingerea că gu
vernul Marii Britanii va lua imediat măsurile 
necesare pentru curmarea activității sus men
ționatei organizații d’vers’onist-subvers’ve 
dușmănoasă Uniunii Soviet’ce organizație oare 
împiedică dezvoltarea relațiilor normale din
tre țările noastre.

Știri sportive
MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS trans

mite :
In cadrul campionatului unional de fotbal, 

la 27 mai s-a disputat la Moscova întîlnirei 
dintre echipele ,,Spartak" Moscova și TDSA. 
Victoria a revenii fotbaliștilor echipei ȚDSA 
cu scorul de 2—1. La înttlnire au asistat pes
te 70.000 de spectatori.

Tot la 27 mai, la Tbilisi, echipa locală „Di
namo" a Jucat cu „Spartak" Minsk. Intîlni- 
rca s-a terminat la egalitate, 2—2.

In urma acestor rezultate, clasamentul se 
prezintă în felul următor: 1. Dinamo Mos
cova 16 pct. : 2. Dinamo Tbilisi 15 pc‘. ; 3. 
Spartak Moscova 14 pct.; 4. Spartak Minsk 
13 pct.; 5. Dinamo Kiev 13 pct.

★
Vineri dimineața a părăsit Capitala, plecînd 

la Budapesta lotul atleților din R.P.R. care 
vă reprezenta țara noastră la concursul in
ternațional de atle ism ce va avea loc sjm- 
bătă și duminică în Capitala R. P. Ungare.

Din delegația sportivilor romîni fac parts 
maeștii sportului Ion Soeter, I'.ie Savel, Ion 
Opriș, Liia Manoliu și Iolanda Balaș.

(Agerpres)
----- •------

SPECTACOLE
SIMBATA 29 MAI 1954

CINEMATOGRAFE : Patria: Căsătorie ciu
dată; Republica, București, înfrățirea între 
popoare, Grădina Progresul : Brigada lui lo- 
nuț; Elena Pavel: Epoleții purpurii ; Lumi
na : Trenul merge spre răsărit ; Victoria, Li
bertății : Un ciclu de f'lme cu prilejul Săptă- 
mîn’i R.S.S. Ucrainene; M. Gorki: Petro
liștii din Ca spica. Zborul în lună: Gheorghe 
Doja : Maeștrii baletului rus ; Al. Popov: 
Nu-i pace sub măslini : 8 Martie: Rețeaua 
morții ; Vasile Roaită : Pulberea argintie ; 
Cultural: Nunta lu* Crec'nski; Unirea: A- 
ventură la castel; Vergu : Spre cer ; C. Da
vid: Intîlnire pe ring; Alexandru Sahia: 
Vassa Jeleznovia ; Flacăra : Boier . cu orice 
preț ; T. Vladimirescu : Visul unei artiste .

P. M. R.
unei vieți mai bune, pentru pace și prietenia 
între popoare.

Urăm Partidului celor ce muncesc din Un
garia noi succese în întărirea statului demo
crat-popular, în construcția socialistă, în 
lupta pentru avîntul conținu al agriculturi’, 
pentru ridicarea nivelului de trai material și 
cultural al oamenilor muncii.

Trăiască Partidul celor ce muncesc din 
Ungaria 1

Trăiască poporul maghiar, constructor al 
socialismului I

Trăiască prietenia și colaborarea frățească 
între poporul romîn și poporul maghiari

Comitetul Central al P.M.R,

lui. A crescut interesul țăranilor față de pro
ducția agricolă. Totuși, mai trebu’e făcute 
multe pentru creșterea influenței cooperati
velor agricole de producție și pentru zădăr
nicirea uneltirilor dușmanului de clasă.

Vorbitorul a criticat organele agricole pen
tru metodele birocratice de conducere. Con
gresul a ascultat cu mult interes cuvîntarea 
lui Bertalan Fekete, care a arătat felul în 
care mulțumită ajutorului șl conducerii con
crete de către organizația locală de partid 
s-a întărit cooperativa agricolă de producție 
„Steaua Roșie", au sporit veniturile membri
lor cooperativei.

In total la discuțiile asupra primului punct 
de pe ordinea de zi .au luat cuvîntul 40 de 
vorbitori. Congresul a adoptat în unanimi
tate o hotărîre în oare aprobă linia generală 
și activitatea practică a Comitetului Central 
și a hotărît să aprobe ca linie politică a par
tidului sarcinile formulate în raportul tova
rășului Mătyas Rakosi, prim secretar al Co
mitetului Central al Partidului celor ce mw 
cesc din Ungaria.

In ședința din seara zilei de 27 mai, pri
miți cu căldură de delegați au salutat Con
gresul în numele partidelor lor Bedri Spahiu, 
membru al Comitetului Central, al Partidului 
Muncii din Albania, Robert Steward, membru 
al Comitetului Executiv al Partidului Comu
nist din Marea Britanie, Martti Molmberg, 
membru jn Biroul Politic al C.C. al Parti
dului Comunist din Finlanda, Enrique Lister, 
membru al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Comunist din Spania.

In aplauzele prelungite ale întregii asisten
țe s-a dat citire telegramei de salut adresată 
Congresului de Comitetul Central al Partidul 
lui Muncii din Coreea. j
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