
Proletari din toate țările, uniti-vă !,
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în lupta pentru recoltă bogată în acest an
ZIARELE de ieri au publicat Hotărîrea 

Consiliului de Miniștri al R.P.R. și a C.C. 
al P.M.R. cu privire la executarea lucră

rilor de îngrijire a culturilor, recoltat, dezmi- 
riștit, treerat, însămînțări și arături adinei de 

' toamnă, precum și cu privire la realizarea pla
nului de colectare pe 1954. Acest nou docu
ment, oglindește grija neîntreruptă a parti
dului și statului nostru democrat-populsr 
pentru obținerea unei recolte bogate care să 
contribuie la 
mai mare a 
muncitor.

Experiența 
agricultura noastră are mari 
dezvoltare, nesecate rezerve, 
posibilitățile și rezervele au fost puse în va- 
loare printr-o justă lucrare a pămîntuluî, 
prin aplicarea creatoare a agrotehnicii înain
tate, rezultatele au fost bune. Astfel anul 
trecut, în raioanele Criș, Deta și Turda, pro
ducția medie la porumb a fost de 2000 kg. 
la hectar, în raionul Săcuieni s-au obținut, 
în medie, 16.000 kg. de cartofi la hectar, iar 
în raioanele Tîrgu Mureș, Luduș și Aiud, 
sfecla de zahăr a dat o producție medie de 
peste 20.000 kg. la hectar.

Cu toate acestea rezervele agriculturii sînt 
încă prea puțin folosite. Este insuficient ce 
s-a făcut pînă acum pentru obținerea unei 

ft creșteri simțitoare a recoltelor la hectar. In 
anul trecut s-au manifestat numeroase defi
ciențe organizatorice și tehnice care au dus 
la întîrzierea lucrărilor, sau la lucrări de 
slabă calitate, frînîndu-se astfel creșterea 
producției agricole.
"Condițiile de lucru din acest an sînt deo

sebite din cauza iernii prelungite care a cau
zat întîrzieri în dezvoltarea culturilor-. Efor
turile oamenilor muncii de pe ogoare au avut 
ca rezultat executarea lucrărilor de primă
vară într-un timp mai scurt și la un nivel 
agrotehnic ridicat. Pentru obținerea unor re
colte îmbelșugate este necesar acum să se 
dea cea mai mare atenție îngrijirii culturilor, 
recoltatului și treeratulm. Hotărîrea apărută 
ieri subliniază : „Consiliul de Miniștri al 
R.R.P. și C.C. al P.M.R. consideră că cea 
mai importantă sarcină a organelor de stat 
și de partid, a muncitorilor, tehnicienilor 
și specialiștilor din agricultură, precum și a 
țărănimii muncitoare, este îndeplinirea la 
timp și în bune condițiuni a lucrărilor de 
îngrijire a culturilor, recoltat, dezmiriștit, 
treerat, însămînțări și arături adînci de toa
mnă, precum și realizarea în întregime a 
planului de colectări".

Pentru fiecare din obiectivele acestei sar
cini. Hotărîrea dă indicații și recomandări 
amănunțite și precise, ceea ce constituie un 
ajutor neprețuit pentru oamenii muncii din 
agricultură.

In privința lucrărilor de îngrij’re a culturi
lor, Hotărîrea atrage atenția asupra necesi
tății stîrpirii buruienilor, recomandă folosirea 
din plin a mijloacelor mecanizate pentru 
prășit și aplicarea largă a metodelor înain
tate și a experienței fruntașilor în producție.

Recoltatul și treeratul trebuie să se facă

la timpul potrivit și cît mai re; 
a se evita pierderile. Hotărîrea 
pra pregătirii tuturor mijloacelor 
coltare și treerat și pentru teparVzarea 
a acestor mijloace, precum și asupra organi
zării temeinice a muncii în campania de re
coltare și treeriș.

Predarea cotelor 
o înaltă îndatorire 
nilor muncitori, 
lege pentru toți producătorii 
cotele de produse agricole vegetale se con
stituie rezervele de stat destinate în primul 
rind satisfacerii într-o măsură crescîndă a 
nevoilor de trai ale oamenilor muncii.

Odată cu recoltatul și treeratul, trebuie 
să înceapă lucrările de pregătire a recolte
lor din anul viitor : dezmiriștitul .apoi însă- 
mînțările și arăturile adînci de toamnă. Anii 
trecuți au existat mari lipsuri tn executarea 
acestor lucrări. Pentru a evita repetarea lip
surilor Hotărîrea dă sarcini concrete, indică 
metodele practice oare pot fi folosite și mă. 
șurile organizatorice care trebuiesc luate 
pentru ca recolta viitoare să fie cît mai 
bogată.

Hotărîrea guvernului și partidului cu pri
vire la executarea lucrărilor de îngrijire a 
culturilor, recoltat, dezmiriștit, treerat, însă
mînțări și arături adînci de toamnă, precum 
și cu privire la realizarea planului de colec
tare pe 1954, este o temeinică bază de por
nire pentru un nou avînt al luptei oamenilor 
muncii de la sate în vederea ridicării produc
ției agricole.

Organizațiile U.T.M. de la sate și din 
întreprinderile producătoare de mașini, 
nelte, materiale și piese de schimb pentru 
agricultură au datoria să se considere mo
bilizate și să contribuie din plin la munca 
pentru îndeplinirea acestei Hotărîri. Ele tre
buie să fie cel mai prețios ajutor al organi
zațiilor de partid, să mobilizeze masa tinere
tului muncitor pentru îndeplinirea- sarcinilor 
trasate de Hotărîre. Pentru aceasta, organi
zațiile de bază U.T.M. trebuie să desfășoare 
o intensă muncă politică, să antreneze pe 
utemiști și tineri în întrecerea socialistă și 
patriotică, dînd în această privință o atenție 
deosebită tinerelor fete. Utemiștii trebuie să 
fie, urmînd pilda comuniștilor, în fruntea în
trecerii. să aplice și să extindă metodele de 
muncă înaintate, să descopere 
cu hotărîre orice manifestare 
sau formalism în organizarea 
atenție deosebită trebuie dată 
timp a dezmiriștitului și arăturilor adînci 
toamnă.

Utemiști 
Obținerea 
pregătirea 
cruri care 
eforturile, 
îndeplinirea sarcinilor trasate de guvern și 
partid în recenta Hotărîre, pentru ridicarea 
nivelului de trai al poporului nostru munci
tor.
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Tinerii din secția confecții, folosind 
rațional materialul necesar lucrului, au 
economisit 100 m. elastic. Printre frun
tașii acestei acțiuni se găsesc tinerele loa- 

j na Rada, Bartu Constanța, și altele, 
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• Lucrtnd mai multe automate elec
trice din materiale recuperate, tinerii de 
la atelierele auxiliare au economisit suma 
de 200 lei. In mod deosebit s-au eviden
țiat tinerii Rusu Alexandru, Panait Mihai 
și Giurcă Gheorghe.
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și să combată 
de birocratism 
întrecerii, 
executării

O 
la 
de

și tineri muncitori de pe ogoare I 
unei recolte bogate în acest an, 

recoltei din anul viitor, sînt lu- 
depind și de voi. Nu precupețiți 
depuneți toată stăruința pentru

Au trecut doar cîteva zile de cînd tineretul 
de la întreprinderea „Tricotajul Roșu" din 
Capitală a hotărît, în cadrul unei adunări, să 
aplice inițiativa tinerilor de la „.Progresul"- 
Brăila. de a realiza economii egale cu prețul 
de cost al unor importante produse finite.

Este bine cunoscută inițiativa tinerilor de Ia 
uzinele „Progresul". Pentru îndeplinirea an
gajamentelor luate, sprijiniți de către orga
nizația de partid, tinerii și-au îndreptat aten
ția spre organizarea mai bună a muncii, 
spre cunoașterea și respectarea procesului 
tehnologic, factor care asigură îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan. Ințelegînd că 
lupta pentru realizarea de economii este o 
datorie patriotică a fiecărui muncitor, tinerii 
de la uzinele „Progresul” și-au intensificat 
eforturile în producție, reușind să realizeze 
în scurt timp economii egale cu prețul unui 
screper și a 4 concasoare. Exemplul lor a fost 
urmat de numeroși alți tineri din industria 
metalurgică și constructoare 
au realizat în cursul anului 
egale cu prețul de cost a 
duse finite. Astfel tinerii de la 
Ploești au realizat economii 
de cost .al unei garnituri electrice de foraj,Jar 
tinerii de la uzinele „Steagul Roșu" din 
Orașul Stalin, au realizat economii egale cu 
prețul de cost a 2 strunguri paralele, 2 reduc- 
toare și 2 vagoane lingotiere.

Ih dorința de a realiza noi economii, tinerii 
de la întreprinderea „Tricotajul Roșu" din 
Capitală au pornit 
inițiativă patriotică.

suma de 75.000 Iei egală cu prețul de cost al 
unor importante produse finite. Primele mă
suri menite să asigure îndeplinirea angaja
mentelor au și fost luate. Tinerii își vor ri
dica cunoștințele profesionale, vor aplica noi 
metode de muncă pentru a putea folosi In 
mod rațional materia primă și a obfne eco
nomii de ață, ace, etc.

Exemplul tinerilor de la întreprinderea „Tri
cotajul Roșu” este urmat de numeroși alți 
tineri din industria ușoară.

Nu s-au spus atunci vorbe de prisos:
— 199 de kg. de Ere vor economisi ce! din 

brigada nr. 8. Bine! Noi vom economisi, pînă 
sa aceeaș: dată. 120 kg. de fire, din care se 
pot țese 240 metri ’de stofă.

Lupta pentru obținerea de noi economii a 
început in întreprindere!

Cuvîntul tinerilor constructori 
de tractoare

Brigăzile sînt în întrecere

Deși nu ne cunoaștem, eu 
și Nadia sintem buni prieteni. 
Eu nu știu ce culoare au 
ochii Nadiei, sau cum este 
părui ei, dar știu că este o 
fată minunată. O cunosc din 
scrisorile pe care mi le tri
mite din Orei, scrisori pe 
care le aștept cu nerăbdare.

Din scrisorile Nadiei am în
vățat multe lucruri folositoare. 
Cind i-am scris că clasa noa
stră a rămas tn urmă față 
de celelalte, ea mi-a arătat 
ce metode să întrebuințăm 
pentru a ajunge în rîndul ce
lorlalte clase, 
scris să-mi 
literatura . sovietică 
crede ea că trebuie neapărat 
citit. In răspunsul pe care 
l-am primit, ea mi-a vorbit 
cu foarte mare căldură despre

Altădată i-am 
recomande din 

ceea ce

Prietenie
volumele „Port Arthur" și 
„Pe Donul liniștit" . Citind 
aceste cărți mi-am zis: „Nici 
nu se putea o mai bună ale
gere".

Din fiecare scrisoare a Na
diei desprind numeroase în
vățăminte practice care mă 
ajută in munca mea de elev. 
De aceea rindurile Nadiei 
sînt pentru mine prilej de 
bucurie. Intr-una din scriso
rile ei am găsit spre marea 
mea bucurie o insignă de 
comsomolist și un porumbel 
alb, simbol al prieteniei sale 
pentru mine. Am fost foarte 
emoționat atunci și am mul
țumit Nadiei pentru frumosul 
ei dar. Insigna de Comsom.l 
îmi amintește mereu de ea, 
de sfaturile ei ce îmi sînt un 
serios imbold in învățătură.

tării

născut prietenia 
Nadia Timofeeva, 

care in ciuda depăr- 
puternică, sinceră, 
ne putem întinde

Așa s-a 
mea cu 
prietenie 

e
Deși nu 
mina, sentimentele profunde 
care ne leagă înving sutele 
de kilometri care ne despart 
și ori de cite ori primesc o 
scrisoare de la Nadia o simt 
aproape, sfătuindu-mă, aju- 
lindu-mă.

Clteodată cu ochii ațintifi 
asupra hărții Uniunii Sovie
tice, privesc spre îndepărta
tul Orei. Acolo, pe o stradă 
ce poartă numele lui Pușchin. 
locuiește prietena mea Nadia 
Timofeeva.

ADRIAN VOICA 
elev

Liceul „I. L. Caragiale" 
din Ploești

la

de mașini care 
trecut, economii 
numeroase pro- 
uzinele ,,1 Mai" 
egale cu prețul

să aplice și ei această 
Astfel ei vor economisi

TIMIȘOARA (de la corespondentul nostru 
Isacov Svetislav). — Ziarul care a adus 
vestea că tinerii de ra întreprinderea „Trico
tajul Roșu" din Capitală, aplică inițiativa ti
nerilor de ia uzinele metalurgice ..Progresu'"- 
Brăila a fost citit cu mult interes de căt-e 
tinerii de la întreprinderea „Industria Linei" 
din Timișoara. In deosebi s-au frămîntat, la 
aflarea acestei vești, tinerii din brigăzile ute- 
miste nr. 7 și 8 din secția țesătorie. Utemistui 
Manior Pavel care răspunde de brigada nr. 7 
n-a stat mult pe gînduri și a mers să se sfă
tuiască cu Chichere Gheorghe.

— Eu zic să ne avîntăm mai cu elan în 
lupta pentru economii, i-a zis Chichere. Noi 
am socotit că aplicînd inițiativa tinerilor de 'a 
uzina „Progresul", vom reuși să economisim 
pînă le 23 August, 100 kg. de fire, echivalente 
ou 200 metri de stofă.

'Manior s-a întors la brigada sa, și a cerut 
părerea membrilor brigăzii.

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

Cu prilejul aniversării reunirii Ucrainei cu Rusia
In tot cursul acestei săptămîni, în întreaga 

țară au avui loc numeroase manifestări cul
turale închinate marii sărbători a popoare
lor Uniunii Sovietice, cea de a 300-a aniver
sare a reunirii Ucrainei cu Rus’a.

Sîmbătă după amiază. Ia Casa Prieteniei 
Romîno-Sovietice A.R.L.U.S.. tov. «cont. umv. 
1. Gheorghiu a vorbit despre „Bogdan 
Hmelnițki".

Conferința a fost ascultată cu mult Inte. 
res. A fost prezentat apoi fi’.mu] „Pumnul 
de fier" .

Manifestări culturale tnch’nate aniversării 
a 309 de an' de la reun'rea Ucrainei cu Ru- 
s:a au mai avut loc în numeroase întreprin
deri, instituții și școli din Cap’tală. La clu
bul uzinelor ,,7 Noiembrie", la fabrica de 
medicamente nr 6. la Ministerul Comerțului 
Interior, și altele, au avuf loc conferințe cu 
tema „300 de ani de la reunirea Ucrainei cu 
Rusia". De asemenea, la cercurile A.R.L.U.S. 
de cartier nr. 24 din raionj' N. Bălcescu, nr. 
29 din raionul Lenin, nr. 1. din raionul Stalin, 
au avut loc șezători literare. în oadrul 
cărora s-au citit fragmenta din operele scrii
torilor ucraineni și ruși, închinate mari ani
versări.

In țară au continuat de asemenea manifes
tări închinate celei de a 309-a aniversări a 
reunirii Ucrainei cu Rusia.

In regiunea Suceava, zeci de mii de oa
meni ai muncii eu luat parr'e le manifestările 
cultura 1-ertistice orgsmzate în orașele și sa
tele regiunii. La Suceava, numeroși oameni 

expoziția de cărți a 
ruși și ucraineni organi- 
regional A.R.L.U.S. 
oare locu’esc oameni 

naționalităților rusă

ORAȘUL STALIN (de la corespondentul 
nostru Popa Gavril. — Tinerii de la uzi
nele de iractoare din Orașul Stalin au hotărît 
să reia inițiativa tinerilor de la „Progresul”. 
Brâ.la. Astfel. Ia adunările deschise ce au 
avut loc pe sectoare, tineretul uzinei și-e lua; 
angajamentul ca pînă la sfîrșitul acestui an să 
realizeze economii echivalente cu prețul de 
cost a! unui număr de 5 tractoare.

Pentru ducerea la bun sfîrșit a angajamen
telor luate, comitetul organizației de bază 
U.T.M .și-a întocmit un plan de acțiune în 
care a prevăzut printre altele, înființarea de 
noi brigăzi utemiste și posturi de control, ac
tivizarea și instruirea celor existente, cît și des
chiderea unui număr de 250 conturi individuale 
de economii.

Tinerii de la uzina de tractoare au pornit 
încă din primele zile ou avînt la realizarea an
gajamentelor luate. Brigada utemistă al cărei 
responsabil este tov. Munteanu Aurel, a fo
losit la repararea tractoarelor piese recondi
ționate și confecționate din materiale recu
perate, reușind să înregistreze în contul de 
economii al brigăzii, suma de lei 5.0C0.

Tinerii constructori de tractoare ar fi putut 
obține rezultate și mai mari, dacă ar fi fost 
sprijiniți îndeaproape de către comitetul orga
nizației de bază U.T.M.

Manifestări artistice închinate 
marelui compozitor M. I. Glinka

Cu prilejul aniversării a 150 ani de la naș
terea marelui compozitor M. I. Glinka, vor 

avea loc în București și în alte orașe ale 
țării o serie de manifestări artistice.

Luni 31 mai, le ora 19,30, în sala Ateneului 
R.P.R. va avea loc sub 
General A.R.L.U.S. un 
vor da concursul soliștii 
de Stat.

La Teatrul de Operă 
marți 1 iunie va avea loc un recital care va 
cuprinde selecțiuni din. creația lui Glinka. 
\a conferenția P. Ștefănescu Goangă, artist 
al poporului. La recital își vor da concursul 
Zenaida Pally și Arta Florescu, artiste eme
rite ale R.P.R., Mihail Știrbei și N. Secăreanu, 
artiști emeriți ai R.P.R. și corul și orchestra 
Tea.rului de Stat de Operă și Balet, dirijate 
de C. Silvestri și E. Massini, maeștri eme
riți ai artei.

Tot marți, la Casa Prieteniei Romtno-So- 
vietice, prof. G. Breazul va conferenția despre 
M. 1. Glinka, întemeietorul școlii muzicale 
naționale ruse.

Joi 3 iunie, orchestra simfonică a Direcției 
Generale Radio din Ministerul Culturii va da 
un concert simfonic Glinka.

La manifestările din țară cu prilejul ani
versării a 150 de ani de la nașterea lui M. I. 
Glinka își dau concursul Filarmonica și Opera 
de Stat din Timișoara, Opera Romînă de Stat, 
Opera Maghiară de Stat și Conservatorul din 
Cluj, orchestra simfonică din Botoșani.

Concerte Glinka yor avea loc la uzinele In
dustria Sîrmei din Cîmpla 
„Ianoș Herbak" din Cluj, 
Ploești, Arad, Craiova, Tg. 
Mare, Botoșani, Sighet, Satu Mare etc.

auspiciile Consiliului 
concert 
și corul

la care își
Filarmonici:

și Balet al R.P.R.,

Turzii, fabrica 
la Timișoara,

Mureș, B>aia

(Agerpres)

La Suceava, 
a> muncii au. vizitat 
scriitorilor clasici 
za:ă de comitetul

In comunele în 
muncii aparținînd 
ucraineană ca: Moldovița, Milisăuți, Mărățeia, 
și allele, la căminele culturale și la colțurile 
roșii din stațiunile de maș’ni și ilhactoare, 
din gospodăriile agricole de stat și gospodă
ri: ie agricole colective, au avut loc conferințe 
despre aniversarea a 300 de ani de la reuni
rea Ucraine’ cu Rus’a. Echipele artistice ale 
căminelor culturale au prezentat programe 
artistice în limba ucraineană.

In orașul Arad. în numeroase întreprinderi 
și instituții, cercurile A.R.L.U.S. au organi
zat conferințe despre marea prietenie dintre 
poporul rus și ucrainean. La manifestările 
care au avut loc la uzinele textile „30 Decem
brie", întreprinderile comunale din Arad, 
sla'.jl popular orășenesc, P.T.T.R., și altele, 
ea participat numeroși oameni ai muncii.

Asemenea manifestări au mai avut loc și 
în aite orașe și sate din țară. (Agerpres).
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COPIII ZILELOR NOASTRE

1Cit de minunată este viața copiilor patriei noastre. In creșe, cămine, grădinițe de 
zi și sezoniere, în taberele de la munte și mare, ei cresc sănătoși și puternici.

Surorile, infirmierele și medicii veghează cu grijă la sănătatea lor, iar educatoa- 
reJe sc îngrijesc ca ei să învețe a respecta pe părinți, să se poarte cuviincios cu bă- 
trinii și să îndrăgească cartea și munca.

Viața în căminul întreprinderii este un șir neîntrerupt de bucurii, jocuri, prilej 
de a învăța lucruri interesante și folositoare.

Deșteptarea în căminul de copii al Trustului I de Construcții este deobicei mult 
după răsăritul soarelui. Adrian Goga s-a sculat azi mai devreme și ca întotdeauna 
își va trezi prietena lui de jocuri, pe Mariana (fotografia. 1).

Urmează apoi după bunele deprinderi, un moment plăcut și așteptat : masa (foto- / 
grafia a II-a).

Copiii muncitorilor și ai tehnicienilor de pe șantiere primesc de 5 ori pe zi o hrană ' 
consistentă, gustoasă și îmbelșugată. Micuții nu duc lipsă de nimic. De aceasta se în- > 
grijesc conducătoarele căminului, tovarășele Ana

„Ia uită-te cum zboară avionul tr.eu I...
Micuțului Adrian îi plac avioanele și visează 

șoim al patriei.
Gabriel, jiul normatorului lonescu, are alte 

și socoate că nu există o altă meserie mai plină 
tile de povești pe care i le citește educatoarea. Fetițele s-au strîns într-un colț și cu 
drăgălășenia lor naturală, plină de farmec, au început, cîntînd încetișor, să îmbrace 
cu rochițele noi păpușile lor mari. (Fotografia IlI-a).

Pe terasa umbrită, printre tufele mari de trandafiri, s-au strîns în jurul tinerei 
educatoare Mioara Manase, un grup de copilași. Micuța Adriana a rupt o floare și 
vrea să știe, foarte curioasă, ce ascunde petalele catifelate ale trandafirului. Educatoarea 
cunoaște sufletul delicat a! copiilor. Ea știe să se apropie cu dragoste și înțelegere de 
copii, care o iubesc și o respectă ca pe o soră mai mare.

Și clipele trec în veselie, cînt, în jocuri distractive. Copilărie 
soare.

Bucuria că frumusețea unor astfel de zile umple viața copiilor din 
dă imbold să nu precupețim nimic pentru a face și mai fericit viitorul

Constantinescu și Dimcescu Victoria.

de pe acum să ajungă un cutezător

gînduri. El vrea să devină marinar 
de peripeții și frumusețe, ca în căr-

fericită, plină de

țara noastră, ne 
lor.

F. DUMITRUFoto: DUMITRU
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Cicerone Theodorescu

Acum știi singur
Prietene din lumea mare!
Crezînd că 11-ai să ne-ntîlnești,
Mari trusturi, agenții, ziare, 
Ți-au spus âtiția ani povești.

De-atîtea cîte-n lună-n soare, 
Au ticluit și-au colcăit,
Te lasă — fără de suflare ! 
Te lasă — fără piuit!

E agenția-americană
Cu-o mie de flămînde guri 
Și-i a senzației capcană 
Și-i goana după „lovituri".

E trustul marilor ziare,
E al cernelii negru val...
Dar lumea nu-i așa de mare. 
Și... ai venit la Festival.

X Studenții Institutului de arte plastice 
4- „Nicolae Grigorescu" din București se
4- pregătesc intens pentru expoziția de sfîr- 
4. șit de an care se va deschide în curind.
X Multe din cele peste 200 de lucrări de pic

tură, sculptură și grafică pe care le vor prezenta sînt 
gata și stau acum rînduite cu grijă în așteptarea în
rămării. Altele se mai află încă pe șevalet în vederea 
ultimelor retușuri. Dar și acestea din urmă vădesc de 
pe acum reale calități. De aceea sarcina celui care tre

bui* să aleagă pe unele din cele mal reușite e dificilă.
Ne-ain îndreptat mai Intii aparatul de fotografiat spre 

una din lucrările cele mai importante ale viitoarei 
expoziții: pictura studentului loan Nicodim din anul 
IV. Ea evocă un episod dramatic din luptele diviziilor

PE CURÎND ÎN EXPOZIȚIE

„ȚĂRĂNCUȚĂ" de CCWA'ELM DANEȚ

AR MARTIN ...MOMENT DIN LUPTELE DE LA DEBREȚIN” de IOAN NICODIMAN” de

Măciucă îți făcuse părul 
Poveștile ! Să te-ngrozești.
...Acum știi singur adevărul 
Și ce rămîne din povești.

« I 
(

Azi știe-n lume tineretul : 
Minciunile se-neacă-n glod... 
Iar adevărul, mai cu-ncetul 
Dar mai temeinic, va da rod.

■

Prietene din lumea mare!
Acum știi singur, însfirșit, |
Cerneala marilor ziare
Cit adevăr a înegrit.
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Ce-au scris de noi — noi n-avem vină 
Că piere — acum ca pleava-n vint...
Dar tu, ce știi, e o lumină
Și-i între noi un legămint, —

Razele soarelui se joacă printre dosare Pe scurt

„Du’ceațâ de trandafiri”

E legămîntul să răzbată
Tot adevărul viu din noi
Și tineretu-n lumea toată
Să nu mai știe de război...

Nicolae Stoian

Doar n-am uitat...
Sînt unii oameni blînzî și cuminței 
Neprihăniți ca sfinții mucenici. 
Nici chiar vrăjmașii nu se tem de ei 
Cum nu se teme viespea de furnici.

Dar eu în viață alte rosturi am:
Să mă-nvrăjbesc cu dușmanii mereu !
Căci toată ura strînsă — neam de neam —
Mi-i moștenirea sufletului meu.

Ca pîinea caldă pentru dușmani nu-s
Nici milă n-am să jelui soarta lor:
Necruțător ca trăznetul de sus, 
Mă-nvolburez de-al răzbunării dor.

Doar n-am uitat cum la născarea mea
Ișî rupse maica singura cămașă — 
Ca multă vreme de-mbrăcat să-mi dea 
Cămașa-i — scutec și o sfoară — fașă.

Doar n-am uitat cum basmul lung cit șapte 
Ținea de foame fraților mărunți.
Iar maica mea, cocea din zi in noapte 
Tot cozonaci pentru avute nunți.

Doar n-am uitat cum vîșinii-n ogradă
Ni-î culegea bogatul în necaz.
Iar fiii lui, îndestulați de roadă 
Ne împroșcat! cu simburi în obraz...

Doar n-am uitat cum noi, orfani, plîngeam 
Pe taica dus de-apururea din casă.
Iar lor armonici le horeau Ia geam, 
Inverșunind petrecerea voioasă.

Știu ei prea bine că țin minte tot. 
De așta poate își cam scuipă-n sîn.
Acum’ am grijă eu să mă socot:
Nici cu-n bănuț dator nu le rămîn!

Știu că-s mîhniți și-ar pune șapte dolii
Cînd pătimaș le cînt a-nmormîntare.
Și cind tot satul strîns în curtea școlii 
Mi-ascultă cîntul vara, la serbare.

Știu ei că vorba-mi ce-o arunc în lume
E ca un jar în cînepa din pod.
Cum ar voi pe»oameni să-î sugrume, 
Ca vorba mea să n-aibă-n inimi rod.

Știu cum s-au dus de-au îngrozit pe mama
Să-mi dea povețe, ca mai blind să fiu,
Că sînt prea mic și nu-mi dau bine seama 
Și de n-am tihnă, mă belesc de viu.

Puțin îmi pasă; iar de-aud vreodată 
Pe un vrăjmaș vorbindu-mă de bine. 
Aș vrea să-mi fie fruntea despicată 
Și frații mei să uite-n veci de mine.

Urmeze alții predica cerească!
N-am să rîvnesc la bunătatea lor.
Dar cît trăiesc aș vrea să mă urască 
Cei ce urăsc cumplit acest popor I

_______________________________________________

A.ei  18 an! și era deosebi: de drăguți. îm
brăca:! cu gust, cu o rochiță sport, strt-.să 
fn talie cu un cordon aș negru de piele 
asorta: cu culoarea pantofilor, cu un ba
tic de mătase petrecut pe sub părui negru lăsat 
în voie pe spete, cu un pardesiu pe mi~â. cu 
o servetă în cealaltă. a venit intr-o bună z„ 
spre sfîrșitul primăverii, pe șantier

Mi s-a spus că ave;: nevoie de funcționar’ .
După un studiu atent întemeiat pe o expe

riență bogată în aprecierea frumosului, și dup! 
o analiză estetico-critică făcută In timp ce fata 
întoarsă cu spatele se ridicase pe virfu! pi
cioarelor să-și agațe pardesiul intr-un c ier 
prea sus așezat — tovarășul director a hotărî: 
s-o angajeze.

Di.i acea zi. Sonia David a devenit salariata 
șantlerulu:. cu mențiunea — făcută cu bună
voință ierurh că — de a oa se descuraja per.- 
fru tncadna-ea andestă. deoarece -dacă «a 
fi iată deșteaptă ș- tețe egisea«e- 5 co
respunzător retribuită" Curind fosă. refu- 
zînd lucrările supl’tnentare programate w ore 
Urzii în birourile comode ale unor superiori 
deosebit de activi, Sonia Dtav'd e avut oere- 
cum soarta stelelor, care fiind p-ea depărtate 
sau prea reci, ajung în disgrația celor ce nu 
pot să le pătrundă tainele, ele stat așteptate 
să cadă ș. deci mai acces-bile stud’ului.

Așa s-a întîmplat că Sonia a ajuns — după 
niște obiceiuri vechi, pe alocuri încă In viață 
— o funcționară de mjna a doua, mertriă să se 
Ocupe doar de întocmirea și aranjarea u-.or 
dosare în legătură cu unele probleme ața z s 
formale, legate doar pe departe de munca șan
tierului.

*
In fața gazetei de perete, băieții come- tea ii 

ultimul articol Fiindcă articolele nu pot tr.ul. 
țum* niciodată pe toți, părerile sînt împăr
țite.

— Bravo ei, mă 1 A lovit de-a dreptul.
— Da de unde o fi aflat ? se miră altul.
— I-o fi spus cineva...
— Pe dracu I Povești.
Șeful atelierului mecanic căruia îi este adre

sat în primul rînd articolul, se consideră jig
nit.

— Dumneata, tovarășe secretar, ar trebui 
să controlez1. Asta-I nerușinare, îndrăzneală 
nemaipomenită. De unde poate ști tovarășa 
Sonia David că în atelierul meu întrecerile so
cialiste sînt înțelese greșit ? N-a fost doar 
niciodată pe-acolo. Asta n-o să treacă așa. 
Vă asigur...

Am intrai* în biroul micuț de la capătul co
ridorului. Aplecată pe măsuța e’, Sonia răs
foia cu multă atenție, vădit preocupată, un 
maldăr de hîrt'i și dosare scoase de curind 
din fundul vreunui dulap. Prin fereastra larg 
deschisă, razele soarelui de primăvară intrau 
în voie, trădînd praful de pe hîrtiile ușor în
gălbenite, împrospătînd cu lumină scrisul și 
pei'ele de cerneală, fugărindu-se și ascunzîn- 
du-se odată cu întoarcerea filelor, printre 
dosarele vechi

I-am spus de ce-am venit. M-a ascultat. 
A scos cu grijă un dosar și mi-a arătat niște 
procese verbale. „Acum 4 luni, în secția a- 
ceasta erau 6 fruntași. Apoi au fost 4, 2, iar 
în ultima lună n-a mu fost nici un fruntaș 
și nici un evidențiat. Salariul mediu al sec
ției a scăzut. Asila m-a pus pe gîndurj. M-am 
interesat atunci dacă au avut materialul și 
utilajul necesar L-au avut. M-am uitat în 
graficul de producție. In scădere. Nu mai 
încăpea nici o îndoială. Ceva nu era în ordine. 
Atunci am vorbit cu băieții din secție și am 
aflat ceea ce încă nu știam... Vezi, multe lu
cruri spun uneori și „hîrțoagele" astea'1.

Am întrebat-o dacă nu-i supărai'ă pe mine. 
Mi-a răspuns că nu. Am regretat mai apoi, 
politicos, că nu înțeleg din hîrti* cît înțelege 
ea și am plecat din birou încurcat și după 
spusele băieților aprins la obraz, poate pentru 
că mă simțeam vinovat, poate peni'ru că Sonia 
are ochii negri șj mari și pentru că la des
părțire îmi zîmbise.

Deunăzi m-am întîlnif cu Sonia pe șantier. 
S-a apropiat și mi-a spus simplu și firesc:

Schiță de
Doral Dorian

,_Aș vrea să mă ajuți. Ara nevoie de tine. 
Veto la trapul prinsului pe la mine Ia birou". 
M-am bucurat, pentru că totdeauna te bucuri 
cind o fată Iți cere sprijin și are nevoie de 
tine și puțin, dece n-aș spune-o. pentrucă fata 
aceasta era Sonia.

Ani intrat ta broul ei și m-am așezat parcă 
cu teamă pe an soian de lingă perele. Ce e 
drept, mai anii pe marginea lui — neindrăz- 
nirtd să mă rearm — și acoperind cu mina 
stingă, nu știa de ce. ruptura pufoaicei.

— L’ită-te oiței a ci. înțelegi ?
Am asctasat-o pe Sonia și m-am uitat tn- 

crun.ut, cit ara putut de încruntat, dor afară 
de dtevo titre și an grafic a-«m observat ai- 
•x. Pnate tă ta tâmpa! acesta ea să fi Ințe'es 
ore șa să fc rtm'T* Ea omm »ăxcr_ ăar 
ttai bscfcpoB c-a zămM.

— Da. dar mm teinte de te «rțf. spune-mi. 
t= trebuie să ștu. rua’Sirul Alexe are 12 oa-

Auzind întrebarea, i-ara răspuns, deindată : 
_N-are 12. Numai 10. Doi au plecat de la el".

— An plecat deja ? Și Son iei La părut 
•Ui de rda. Inch eu m-am mirat de unde pu
tuse ea să-- cunoască pe Petrică și pe Gheja. 
ce care plecaseră. Ș es nu-mi spuseseră 
nimic... Ca să vezi, oamenii...

— Ințeeg.. con’ -t_ă ea maistrul Alexe lu
crează de S Iun: cu aceșp 12 oameni, kitre 
timp, tdcumul dintre et nu și-e mărit califi
carea Cind a plecat Alexe In concediu, echipa 
Iu aproape n-a existat înseamnă că nu în
vățase pe niciunul dl de dt să lucreze.

— Da. da... mi-ea> amtn'ît șt eu o 
tatimptare. Ere Intr-o sîmbătă pe ta amiază. 
M-am dus la nea Alexe să-i cer pare-se «m 
burghiu. El tocmai certa pe un băiat. Cred că 
pe Gheja- — Așteptai, dar Sonia nu tresări. 
Ba nu. pe Petrică. De asemenea, nici o schim
bare. încurcat peste măsură, am continua- să 
povestesc. — Nea Alexe ca-ntotdeauna Injara 
de toți dumnezeii. „N-a1 lucrat bine, ai stricat 
piesa. L'nde-ți sînt ochii ?“ Băiatul tăcea.

— In voi nu mă pot încrede t.-s-w 
Atunci băiatul se tnverșună și răspunse:

„Dar te-am întreba- cum să fac. N:c ia 
m-a! lămurit și ai țipat la mine să plec ma- 
iute la lucru... Spune-m: barem cum s-o în
drept".

— Ești prost, eșt< bem doar de ctabaa. la- 
tinde-o de aici. O s-o îndrept rt- tîrz'-j eu 
singur... Și nu-’ spuse băiatului măcar cu ce 
a greșit.

.— Așa mi-am închipuit și eu. tm: spuse So. 
nia. Echipa nu crește de loc. Productivitatea 
constantă Băieții nu învață ta nea Alexe ni
mic. El ține ascunsă pe semne meseria.

— Da. așa zice și Gheja. Că de la nea A- 
lexe trebuie să o furi.

— Chiar așa z'ce Gheja ?
Iar eu m-am gîndit ce prost am fost că 

i-am spus. Acum o să-i cheme pe Gheja.
Sonia mai ch'bzui puțin și mă întreabă 

dacă nu vreau eu să vorbesc cu nea Alexe, 
cura că nu-i face cinste purtarea, iar dacă 
nu va înțelege, să iau și cuvintul în ședință..

— Pă< cum, tu ai găsit greșala Și eu să 
fac pe grozavul... Ș* m-am supărat într-etît, 
tacit m-am ridioat în picioare și am uitat să 
mai acopăr ou mtaa, ruptura pufoaicei.

— Bjnee 1 Hai atunci împreună... oa să mă 
ajuți.

Și am plecat împreună cu Sonia.
Peste cîteMa zile, am văzut-o vorbind cu 

Stela.
— Ce-a vorbit Sonia cu tine ? Stela, deși 

s-a mirat de întrebarea mea, mi-a răspuns : 
„Ceva în legătură cu ziarele”.

—Ce anume? Stela nu s-a mai minat și 
a zîmb’t, ceea ce era, fără îndoială, mult mai 
grav. Mi-a răspuns cu o privire jucăușă : 
„Nu m-a întrebat de tine. M-a întrebat dacă 
e adevărat' că le atelierul mecanic nu se fac 
abonamente le ziare..."

— Păi cum de știa ?
— Ea m'-a spus că așa bănuieși'e. Pentru că 

acolo unde nu merge întrecerea socialistă, 
unde nu se fac ședințe de analiza muncii, a- 
colo cu siguranță, nu se fac nici abonamente 
la ziare. De prin dosare cică a aflat. M,al 
știi ?

Sona a fost aleasă în comitetul U.T.M. Eu 
am propus-o. Toți știau că merită, că doar 
nu de ieri e venită pe șantier; Mer'șor însă 
— e! ore ce are cu autobiografi'le — a ce'ut 
ca ea să ne povestească pe scurt viața ei. Și 
Soita a început să ne povestească.

Eu. în vreniea asta, mă certam pe înfunda
te Gheja să -rh'mbăm locurile, că de unde 
stăteam nu vedeam ma' de loc.

— Ce nevoie ai să vez> ? Ascultă.
— Sst! Au strigat ceiiaiți și am făcut a 

mtado;.
...Pavel m:-a desch's mie och'i. De la el, 

d:- vorbele și faptele Iui, am înțeles pentru 
p'ma oară care-i rostul Și men’rea noastră, 
a tecăruia dintre noi și a mea. Ș; eu, Sonia 
David, poate cop-Iăreși'e am început să-1 iu
besc pe Pavel...

Eu am lăsat oapul ta jos și am fost tare 
amărît.

Cri.e-re însă, dta sa’.ă. care ca și mine nu fu
sese atent -a tooeputu; penesu.-; a întrebat 
_Ca*e Pave!?"

— Pavel Korceoghin...
Ș atunci m-am bucurat ți mai mult că am 

c tl: de doua ori „Așa s-a călit oțelul", iar 
Sona mi s-e părut... și mai demnă să fie 
membră în comitetul U.T.M.

Z:leîe trecute, Sonia a venit ta vizită la noi 
la barăci.

— E tare rău la noi. Nu trebuia să viL
— Atunci să plec ? Și a început să rîdă, 

der parcă numai cu ochii. Să nu-mi spuneți 
să plec că tot nu plec. Apoi ne->a făcut să în
țelegem că șt>a despre condițiile proaste de 
ta noi.

— De unde știai ?
— Dto dosare. Am văzut că banii reparti- 

zaț* pentru bafăci au fost folosiți ta altă 
parte Ș: Gheja — oa să facă probabi] pe gro
zavul — a spus: „Da? Atunci trebuie scris 
un articol".

Mal apo- au venit încă două fete și împre- 
ună cu Sonia, ne-au ajutat să facent curat 
ta baracă.

—O să vă murdăriți din oap pînă ta pi
cioare. zău.

— Vreți să plecăm ? Ș- fetele iar eu rîs. 
Tot nu piecăra ..

Nu de mult. d:rectoru! i-a spus din nou So. 
nSet. să vină la e; acasă, să lucreze împreună, 
nu știu ce...

— Dacă aveți nevoie, lucrez ta birou. 
Acasă nu vin. Directorul i-a răspuns un fel 
de „binee" tare prelung. Sonîa a înțeles și 
a venit pe șantier tare tristă. Ne-a spus că 
pleacă dintre noi. pentru că „se spune" că 
ea nu corespunde

— La ce nu corespunzi ? Cine spune ?
Son a a tăcut și '-eu venit lacrimi în ochi. 

„De ciudă... numai de audă”. Alune1' am în
țeles că trebuie — cura spune Gheja — „să 
întreprindem o acțiune". Așa s-a și întîmplat. 
Spre seară, secretarul de partid s-a dus la d!- 
rector și-a vorbit cu el. vreme de vreun ceas. Nu 
ne-a spus ce-a vorbii1, spunea că o să aflăm 
mai tîrziu, dar că Sonia oricum va rămîne 
pe șantier. Ș* într-adevăr a rămas.

Pentru duminică, am hotărit să mergem la 
teatru, ta orășelul învecinat. Eu sînt tare 
bucuros pentru că-mi place teatrul și pentru că 
mă și văd alături de Sonia... „Numai Gheja 
să nu... Nu! De Gheja nu mi-e teamă..."

Sonia are 18 ani și e tare drăguță. Toți 
spun că-i drăguță, numai eu spun... De fapt 
nu spun nimic, mă gîndesc doar — că So
nia mi-i dragă. De ce mi-i dragă ? Nu șt'u. 
In fiecare zi, ta timpul prînzului, trec pe la 
ea prin birou. Poate o să aflu dece mi-i 
dragă. Dacă nu, o s-o întreb pe ea — stat ho- 
tărît. Totdeauna cînd vin, o găsesc lucrînd la 
dosarele e', noiîndu-și cite ceva, subliniind...

înțeleg că are de lucru, îi spun deîndată 
dece am venit—totdeauna am un motiv foarte 
serios — ea îmi răspunde zîmbind și eu tre
buie să plec deîndiată. N-.am încotro. Sonia 
lucrează, fereastra e deschisă și razele soa
relui, se joacă zburdalnic, printre dosare... 
Iar eu mă frămînt, mă zbucium și nu pot 
nicicum să înțeleg dece Sonia n-ar cores- 1 
punde... I 

romînești împotriva fascismului în cel de " 
al doilea război mondial. Lucrarea, care X 
nu este încă terminată, surprinde cu vi- ♦ 
goare realistă eroismul ostașilor noștri, 
dovedește talentul compozițional al auto- 
rului, o mare atenție pentru redarea tră. •* 
sătulilor psihologice ale personajelor și X 
dibăcie în folosirea culorilor.

Și celelalte două lucări pe care le re- * 
producem (o sculptură și un portret in 4. 
cărbune) îți rețin atenția datorită călită- * 
ților lor artistice. 4.

UHUfUiHUHUt444^44 »♦♦♦»4444

Montajul literar muzical „Pe 
unde se joacă Someșana11, scris 
de Titel Constaotinescu și trans
mis duminioa trecută de postu
rile noastre de radio pe 351 m. 
lungime de undă, este o 
mărturie a ceea ce se în'împlă 
cînd autorii înlocuiesc entuzias
mul creator cu un optimism de. 
paradă și zbuciumul înnoirilor 
cu o acuarelă idilică, trandafi
rie. Satele băimărene, pe unde se 
joacă Someșana, parcă nici n-ar 
fi sate în plină transformare cu 
□ viață complexă, cu oameni 
care au de rezolvat numeroase 
probleme, care au de învins pie
dici și greutăți. In montajul li
terar muzical de duminică, toate 
acestea se rezumă aproape nu
mai La o bibliotecară-spiriduș ce 
aleargă mai mult decît un factor 
poștal și e prezentă Ia toate ma
nifestările de orice natură — și 
la niște copii — cei mai stu
dioși copii din lume, cum s-ar 
spune cel mai cel mai ! — care 
au devorat toată biblioteca exis
tentă și care, cu noaptea-o cap 
se reped la căminul cultural și 
revendică să li se aducă alte 
cărți. Se mai adaugă un țăran 
— firește fruntaș în muncile agri

cole — care se-ntoarce de !» 
cîmp și oare, pînă să-i aducă 
nevasta ceva de ale gurii, as
cultă un ceremonia! pionieresc. 
Urmează apoi o horă. Iar seara, 
la căminul cultural, pășii Some- 
șenei se împletesc cu sune-ele 
țambalului și cu jurămintele de 
dragoste.

Acest lac, 0 cărui suprafață 
lucie nu e încrețită de nici o 
adiere, de nici o frămîntare, 
acest paslel-ldilic unde totul este 
trandafiriu, liniștit, calm, minu
nat, latingtnd — ba chiar depă
șind — perfecțiunea, ar trebui 
după intenția autorului să fie 
imaginea satului nostru. In rea
litate avem de afiaee cu o 
serie de dulcegării, puzderii de 
păsărele, mormane de nori care 
se fugăresc pe cer și pruni care, 
ca niște adevărați unctiiași sfă- 
toși se uită galeș la copii etc., 
etc.

Solicităm emisiunii „montaje 
literare muzicale1* să strecoare 
cu grijă toate textele respective 
prin ciurul exigenței, astfel în- 
cît să nu ne mai servească du
minica, 10 orele 16, ca desert, o 
porție de dulceață de trandafiri, 
transmisă pe upde.

FLORIN Z. FLORIN

întors cu fața spre trecut
Analizind planul de 

lucru al editurilor, se 
remarcă faptul că unii 
scriitori și-au ales nu
mai teme din trecutul 
îndepărtat, negii jind pe 
cele actuale.

— Numai trecutul e poetic !... Desen de EUG. TARU

Borcane miraculoase

— Maestre, ce se aude cu textul pentru cîntecul meu?
- Lucrez la el, e aproape gata 1 Desen de A. POCH



Viața U.T. M.

O FA MIlTe UNITA
In brigada de la livada gospodăriei noastre 

muncea și tînărul Nemethi Ion. EI dorea din 
tot sufletul să devină un bun pomicultor. Dar 
singur nu reușea să-și realizeze această do
rință. Acest lucru l-a observat utemistul 
Renge Carol care de asemenea muncește te 
livada de pomi. Intr-o zi Carol i-,a arătat lui 
Nemethi cum se face un altoi. Altă dată au 

'citit împreună cărți despre pomicultură. De 
atunci Renge Caro! a început să-l ajute în 
muncă pe tînănul Nemethi. Simțind grija și 
sprijinul prietenului, Nemethi Ion a căpătat 
mai mult curaj în acțiunide sale, s-a obișnuit 
mai mult cu munca Utemistul Renge Carol 
nu ș-a mulțumit însă numai Cu atît. E[ a 
reușit să se lege sufletește de acest tînăr 
energic și dornic de cunoștințe. Amîndoi dis
cutau despre U.T.M., despre tinerii crescuți 
de organizație. Intre ei s-a sudat o strînsă 
prietenie. Atunci însă cînd Nemethi a lipsit 
o zi de la lucru, Renge Carol și-a criticat as
pru prietenul chiar dacă acesta la început s-a 
cam supărat

Intr-o zi mergînd spre casă tînărul Nemethi 
i-a spus lui Carol :

— Aș vrea să devin și eu utemist. Tu ca 
prieten care mă cunoști mai bine ce zici ? Voi 
putea intra tn U.T.M. ?

— De, știu eu ? cred că poți, dar... să ve
dem ce spune adunarea generală.

Ș: adunarea a •hotărît că tînărul Nemethi 
Ion merită să intre în rîndurile U.T.M.

Iată și alte exemple.
Utemista Vigh Ildna din brigada nr. 1 de 

c’mp și-a pregătit fratele să intre în organiza
ție. Acasă, seara, după muncă ea îi citea ade
seori din Statut. Astăzi ei fac parte din «• 
ce lași familie unită de utemiști.

Utemistul Kereszturi Laszlo a ajutat pe 
tînărul Lajoș Gheza să învețe mai bine lec
țiile de la cercul politic. Utemistul David An
drei ajută pe tînărul Toth Ellemer să se califi
ce în meseria de rotar In aceiași timp el I< 
vorbește despre munca U.T.M.-ului, despre 
contribuția f'ecăru: Jtemis; Ja buna ei desfă
șurare etc. Și aproape fiecare tînăr din gos
podăria noastră ar putea povesti cît de mult 
este el îndatorat utemiștilor de la care a pri
mit ajutor ca să-și însușească o profesie și să 
între în U.T.M. Aceasta a contribuit în maro 
măsură ca organizația noastră de bază să-și 
îmbunătățească munca de primire de noi ute
miști.

Vreau să arăt că la noi în organizație a fost 
un timp cînd nu aveam, prea multe succese în 

Tren — 
magazie ambulanta

Introducerea pe scară largă a mic:: șt mar:: 
mecanizări în operațiile de încărcare și 
descărcare a vagoanelor const:-.e un impor
tant mijloc de reducere a staționă.* vagoa
nelor, de accelerare a rulajului acestora r 
deci, de sporire a eapac tăț:. de :ra-sport

Printre măsurile luate ta ulrir-r; rirap ta 
scopul extinderi: mecanizări oces’or opera : 
este și aceea ■ ttroduce' tre-_r<or de co-I 
letărie special amerajate. Vagoa--e acestor 
trenuri sînt iluminate Ir. -.tenor ș: dspun 
de surse proprii pe-tru . «rr, K-.area urxrcr i 
și a locurilor de tocărcare-descărcare a măr
furilor.

Manipularea mărfurilor în vagoane se face 
ca și în oricare magazie de mărfuri, cu că
rucioare cu ajutorul cărora în urma amenajă
rilor făcute vagoanelor, se pot transporta 
coletele și dintr.un vagon ta altul. Vagoanele 
acestui tren mai sînt dotate cu o serie de alte 
utilaje care ușurează eforturile ia manipu
larea mărfurilor, cum sînt. de pildă, .scările 
mobile pentru descărcarea butoaielor și altele.

Primul tren de acest fel a început să 
circule de la 15 mai a.c. pe distanța Bucu
rești—Galați, urmînd ca în viitor să se intro
ducă asemenea garnituri și pe alte linii.

Corespondent
ȘT. BRATU

creșterea rîndurilor U.T.M. Intr-o ședință de 
comitet am analizat această problemă și am 
văzut de ce băteam pasul pe loc. Noi am con
statat atunci că nu ne străduisem ca să cu
noaștem bine pe fiecare tînăr în pari'e, că nu 
î' antrenam ba unele acțiun' decît în rare oca
zii, că nu îi ajutam să-și lichideze lipsurile. 
Asupra acestei probleme ne atrăsese atenția 
mai de mult și organizația de patid. După a- 
ceasță ședință era clar pentru fiecare că lărgi 
rea rîndurilor organizației noastre, nu mai pu
tea f: lăsată să meargă ,,de la șine". Cu toții 
ne-am hotărît să ne ocupăm mai serios de fie
care tînăr, să aflăm preocupările și năzuințele 
lui, să-i ajutăm să devină muncitori de nădej
de în gospodărie.

Să fim acolo unde muncește tineretul, să 
muncim cu tinerii și nu singuri, să facem viața 
organizației noastre de bază mai interesantă, 
mai atrăgătoare — iată oare-i acum preocu
parea de seamă a fiecărui membru din comi
tetul organizației noastre de bază. La noi în 
gospodărie a devenit un bun obicei ca tinerii 
să vină la comitetul U.T.M. — cum se spune
— cu inima desch’să. E' știu că acolo vor fi 
ascultați cu atenție șt sprijiniți. Fiecare tînăr 
a fost ajutat să-și aleagă forma de studiu po
trivită din cadrul învățămîntului politic. Serile 
de odihnă ale tineretului de la căminul cultu
ral sau colțul roșu din gospodărie sc desfă
șoară într-o atmosferă veselă, atrăgătoare. 
Discutind asupra cărților citite în colectiv ca 
„Tînăra gardă" sau „Cele patru ordine ale 
Comsomolului", ctntînd în cor. sau jucînd în 
echipa de dansuri naționale, pregătind scenete
— iată o parte din conținutul acestor seri. 
Sportul este iubit de noi toți. Unii utemiști și 
tineri au trecut probele G MA . alții fac parte 
din echipele de voie-, de handbal, sau joacă 
fotbal. Deopotrivă ne bucu'ăm cînd cfștigă 
echipele noastre, sac ne întristăm and un joc 
este pierdut.

Comitetul U.T.M. pleacă atent urechea ia 
giasu! tineretului. L tenisa Fazetesș Elrsabeu 
a venit ma< de mult «a cncn.teț și a jega: c 
discuție despre teatru.

— Ar fi bine ca să avem și no o eck pi ie 
tineri artiști amatori. Eu <ș fi care
nt-aș înscrie în această echipă.

Propunerea ei a fost tene rea td. Imrmdes ăr 
In gospodărie erau m_'- tuver: ca taier: s a- 
ceestă privință. Nu aveam insă aa 
care să se ocupe de pregătirea aceste era pe. 
Ne-am adresat atunci ateaasăei Bcnros -r EB- 
sabete, învățătoare ta comuna noastră Ea a 
primit eu bucurie ea să ajute pe tinerii artiști

Sărbătorirea a 5 ani de activitate 
a Institutului de Folclor

Vineri seara i avut foc ta sa'a Tat -atac 
C.C.S. o jed.n-ă iesrivă ch pritey» tacMoo- 
rirn a 5 an: de activitate > Iwszcatx.-' de 
Folclor.

Curtatul de descindere a tos: mcă de eaoa- 
paz.-toru'. Tiberia Bredcaanr. aaeeszra eaaeri* 
a! arte dm R P R.

Coateoznorul Sabia Drăgot. — »i rix eaaer~ 
ai ariei dra P P R . fmetarui LwriMate te 
Tnkfor * făcui o aaapiă dare te (easă asa- 
pra activftățz loscrtxtxfc. Verbctarxl a oră 
tai. priatre alte-e. că pena tatergarea Iwr țj- 
tshc s-aa pas bazele K-ter. și —forifr jrî 
creațioc popjăere '. ne-ere wrZfa'e și cece- 
grarice dra țari aeasriră. P-m ce-cecăme tă
cute te către ipatalijtă last .ratata: te Fol
clor, colecțiile sale s-au îmbogățit mult, au-

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

Un bazar pentru copii-
In vederea zEef de I iante ja laterna- 

tfonală a Copi'.uhm**. d magaz nai aaiversa' 
„Victorie" d n Cop ta ă se va tescătde its- 
minică 30 ioa< un bazar specia, ameaaia: 
pentru ce; miri.

In bazar vor fi expuse rochițe, costuteașe. 
șpiihozene din zafir. oiandtnâ. fkreo șt pi
chet. pantalonaș: ș: salopete din doc. trico
taje din lină ș: bumbac. încălțăminte, jucării 
mecanice și din lemn, păpuși, baioa-.e etc. 
Tot ari se vor vinde pentru copr produse 
zaharoase preambaiate. precum ș' pachete ai 
oadouri pentru m>ci> sărbătoriți.

Și la magazinele „Bucureșn". ^Texttta’*, 

imatori. Au fost pregătite scenete cu teme 
despre viața din gospodărie — care au fost 
prezentate și in satele vecine.

Organizația noastră de bază se completea
ză mereu cu tineri oare vin să muncească în 
gospodărie. Ei sînt de la început . întîmpinați 
cu căldură, înconjurați cu grijă și atenție,an
trenați la viața obștească.

De curînd tinerele Vera Mihuț, Irina Megheș, 
și Agneta Dobloș, au fost primite în o’ gsirza- 
ție. Ele au fost încadrate în cercul poli
tic cu începătorii șl au ajutat Organizației de 
bază în munca de agitație, și la unele acțiuni 
de folos obștesc.

Membrii comitetului U.T.M. se ocupă perso
nal de pregătirea unor tineri pentru a deveni 
utemiști. Kereszturi Lăszlo ajută de pildă pe 
tinăru; Lajoș Gheza. Eu mă ocup de pregăti
rea lui Doiko Sigismund. In afară de faptul că 
noi le arătăm tinerilor unele prevederi ale Sta
tutului și ii antrenăm la acțiunile obștești, a- 
vem o deosebită grijă pentru a forma la a- 
cești tineri unele oal’tăț' înaintate. Așa cum 
știm să-i lăudăm pentru realizările lor. noi îi 
ajutăm să-și lichideze și lipsurile pe care le 
mai au. De aceea nu ne-a fost mdiferent și 
i-am trecut cu vederea faptul că Doiko Sigis 
mund întîrzia uneori de Ia adunările de orga
nizație la care era invitat să participe, sau 
că Lajoș Gheza nu și-a indepl'nit unele sar
cini primite. Pînă arum, sînt dovezi care a- 
ratâ că ei au învățat din eriticile primite.

Organizația noastră de bază se mîndrește că 
dxi rindu; et, do: d ntre cri mai buni ute- 
mișt', Bocc Alexandru și Eroș Antal au fost* 
primiți exand-dațț de perttd Rezultatele bune 
pe care le are organizația noastră de bază 
U.T.M. în primirea de noi membri se datoresc 
In mare parte coiectivuiui de utemiști care 
are o influență puternică asupra tinerilor 
Ș’ ta care există o strînsă orieten'e. Aproape 
toți tinerii de virată utemistă din gospodărie 
•io: «err.br- a: l -iun t Tineretu i: 'tune: or. 
O'a»rizața aoasAă de bază numără astăzi 54 
te membri. Aces; saoces a fost obț tui da
torită sprijinofan permanent dat de organiza
ta te partid, de cnamiîștă din gospodărie, 
oare învățat courtetu! U T M să întărea
scă zi de ri egatBrite «a e ca tiaeretai. «ă 
coesojdeze etetvri tnerecnhn ‘?t rezolva
rea sare-nAor argaeizațiet

B6RDOȘ MAGDALENA
secretara or -»-ita|ri de hază U.T.M. 
tea «ospodâria agrcoU cotectiră 
_Gteorghe Doșa~. ceeoatu Borș, raxjnu!

Ora-iea

zzarirW as'ăz: peste * W te 7iese foictorice

Mns axst'i

.Lumea Condori*. „Pmăerri ' șt altele 
Capta A. In prinaeje zfte a5e tatei axie. se 
vor teschde bazariai și standuri specia» 
mite se *o- vtade ar: cojc pentru cnpîL pro
duse zaharoase preaxbala:e. jucăm' și altei: 
In cadrul uaoc roieăru se vor anaerstja ro- 
oaoe ale cop Mor unde se poc jăsi Eguriae 
dia zahăr, coșulețe cu amkuri. tomzri. cczo- 
uac: De asemenea, în parcur.le Cap tate se 
vor înființa chioșcuri cu produse iaduscriale 
și zaharoase, centre de răcoritoare, de în
gheța.ă. cu covrigi, ca baloane etc.

(Agerpres).

Note

Curiozitățile unui regulament
Sesiunea extraordinară 

a Consiliului Mondial al Păcii
A'e aflam doar la clteva zile de la înce

putul importantei competiții sportive de 
masă a tinerilor de la sate : Spartachiada 
satelor 1934 Dacă despre această compe
tiție ce a început la 23 mai s-a vorbit doar 
inlr^o măsură redusă, aceasta nu arată 
cituși de puțin că ea nu ar fi importantă- 
In sfirșit, aceasta este o altă problemă.

Așa după cum se știe, orice competiție 
sportivă are un regulament : o serie de 
norme și prevederi cu privire la organizare, 
partictpanți, condiții etc. Și intr-adevăr, 
neabătindu-se de la această regulă generala 
și Spartachiada satelor are un regulament. 
Curiozitatea nr 1 a acestui regulament — 
căci mai sini și altele—este aceea că nu 
poți afla chiar de la bun inceput un lucru 
elementar: care este titulatura competi
ției sportive și deci ce mase de sportivi 
antrenează ea.

Dacă s-ar numi scurt ..Spartachiada sa
telor" atunci toate ar ii bune. înseamnă 
că această competiție este deschisă tutu
ror tinerilor de la sate. Așa stirid lucru
rile. contribuția pe care o are competiția 
ia dezvoltarea sportuiui in- masele de tineri 
de ia sate este extrem de importantă.

Spre surprinderea tuturor. competiția 
poartă confuzul titlu de ..Spartachiada ■ta
lelor a Asociației ..Recolta' Enunțind in 
felul acesta titulatura spartachiadei. se 
face un deservidu competiției ; s-ar părea 
că ia acest concurs pot participa doar ti
nerii de ia sate ce iac parte dintr-un co- 
iectiv al asociației ..tecoila" Or. acest iei 
de a pune problema este deosebit de gre
șit Asociația ^Recoitef are intr-adevăr wi 
număr însemnai de colective ia sale Fiind 
insă de out: 
râmai
nea.
call

lată de
C rr.ce:.;.:

I cătate sa 
fn pag

**
II
I
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I t
ccatune I

» i
» iI

et

C. ROMAN

3C CCC

celor

r ae a>er 
reuze rv

«flerul.

i iubește înotul, 
ră de sport 
urîazxtăfT' atnin- 
fi explicate decît 

!alea Și mai greu 
fau duar inexplicabil este fap- 

adrui unei consfătuiri co- 
i participat reprezentanți 

'^C.FS.. ai C.C.S și ai C.C. 
eședinlcle Asociației ..Recolta" 

acord să fie înlăturate aceste 
uși regulamentul păcătuiește.

::e nu-s tirzti nici acum.

BERLIN 59 (Agerpres). — TASS transmite: 
Cuvîniările- rostite >la sîîrșitul ședirițej din 
■>eana zilei de 27 mai au fost consacrate pro
blemelor securității iu Europa și Asia.

D-na Yvonne Dumont, membrii in Consiliul 
Republicii al Franței, a declarat că pentru 
■asigurarea securității Franței este necesar ca, 
in primul rind, să se renunțe cu holărire la 
„comunitatea defensivă europeană” și să se 
înceteze războiul din Indochina. Rezolvarea 
acestor probleme va ușura asigurarea securi
tății nu numaj în Europa, ci și in întreaga 
lume. V. Dumont a declarat de asemenea că 
încheierea păcii în Indochina nu depinde de- 
cit de guvernul francez, deoarece guvernul 
Republicii Democrate Vietnam și-a arătat do
rința sinceră de pace. Y. Dumont a subliniat 
că poporul francez dorește de asemenea pace, 
dar , a voința de pace a poporului francez nu 
a devenit încă o politică a Franței.

Bold (Miinchen, Germania occidentală) a 
declarat de asemenea că „comunitatea defen
sivă europeană” constituie principala piedică 
în calea creării unui adevărat sistem de 
securitate a tuturor țărilor, inclusiv Ger
mania.

Dr. Sliman Ben Slunan, președintele Comi- 
tetulu. tunisian de luptă pentru libertate și 
pace, >: Hassan El-Tahir Zaryk, deputat în 
parlamentul Sudanului, au arătat particulari- 
ta; le luptei pentru pace In țările coloniale și 

I dependente și că această luptă este strîns le- 
I ga ă de lupta pentru independență națională 

a acestor țări.
Poetul turc Nazim Hikmet, a vorbit despre 

roiul Turciei in planurile militare ele State
lor Unite $i despre intrigile lor îndreptate 
spre subminarea păcii in Orientul Apropiat 

1 ș Mtjloc-a.
Dr Ibrahim Rachad, președintele Comitetu- 

, - națtonal al partizanilor păcii din Egipt, a
■ declam: că poporul egiptean apără cauza 

păc : șr iți exprimă ț'mpetia fierbinte cu lupta 
popor"eio: asuprite pentru independența. El a

■ «>.gura: pe par::c.panți: te sesiune ca forțele 
1 rfczboczlu: nu vor reuși si atragă poporul iu-

x- te libertate ai Eg pi ului In nici un fel 
i: b'ncur sau roalițti agresive.

Se.-rriam: Confederației Generale a oameni- 
rie m.-x'- d-..o Guatemala. Vtrgilio Guerra. 
s'M ca exr-nplu țara sa. a arătat felul in care 

’ ca de ;o-a <i dictat dusă de S.U.A.. po- 
’■”<» amesteculvi in treburile interne și de 

• atwat ; n-iepe idența țărilor mici creează 
ntcoetere In relațiile internaționale.

«
BERLIN 2? (Agerpres). — TASS transmite: 

ta sed:rrța dta im: nea ța zilei de 28 mai a se- 
r-Vita. extraor«i:.-wre a Consiliului Mondial al 
°a:> dată te Jan Mukarovsky (Ceho-
-'xacnat au corr.i-uat discuțiile la punctul 

I te te pe oră nea te zi. D-na Ruth Firsth 
I Ulrica te sad), a vorbit despre uneltirile for- 
I tear agree ve din Africa.

thted cavfnlorea Ite Jacques N'Gom (Ka- 
I ■aram). Abtel Kader Saleh (Iordania), s-a 
I r-n:-i'.c Al: Brjmendief (Algeria), 

-are a cita: numeroase fapte dovedind inten- 
I 0te a^esive ale poterilor colonialiste in A- 

>'ricB te nord.
v.ita n-aed Kamil Et-Oe.ideri (Egipt) a 

' saă-itaa: că numai cu condiția asigurării 
pa.— - vecurirăți:. milioanele de oame-ir din 

| Airica ța ten ale țări coloniale și dependente 
| ■ .< pătez să tasă din «tarea de mizerie ți 
> <aora~ta — consecință a jugului colonial. 

Kaae E' Bender: a vorbit despre Încercările 
- - - L^.p'.u’ :n blocul agresiv pe care

A ax încercat să-l impună popoarelor 
traoe x :ro a folosi aceste popoare in sco
purile .or odioase.

A luat apo: cuvlntu] Pandit Onkar Nath 
Thakur, directorul Colegiului de muzică și 
. ccpresedirHe al Consiliului Păcii pe întreaga 
Indie, care a vorbit despre necesitatea de a

Mitingul oamenilor muncii din Berlin
BERLIN 29 (Agerpres). — TASS transmite:
La 2S mai a avut loc un mare miting «1 

■ oameniloi muncii din Berlin la care au luat 
I parte reprezentanți ai mișcării partizanilor 

păcii sosif la Berlin pentru a participa ba 
sesiunea extraordinară a Consiliului Mondial 
al Păcii.

Primre oaspeții de onoare la miting se 
aflau, printre alții, I. Hirane, președintele 
Comitetului Executiv al Comitetului japonez 
pentru apărarea păcii; S. Gheresimov, mem
bru al delegației sovietice la sesiunea Consi

contribui la dezvoltarea legăturilor culturale, 
ca o importantă condiție a întăririi prieteniei 
și respectului reciproc între popoare.

Makuoto Kori, membru în parlamentul ja
ponez, a spus că între 18 și 20 aprilie a avut 
loc la Tokio conferința națională pentru apă
rarea păcii, care a adoptat o serie -de rezoluții 
cu privire la slăbirea încordării internaționale 
și asigurarea păcii și securității în Asia. Ma
kuoto Kori a sprijinit cererea cu privire la re
zolvarea pașnică a problemei coreene și înce
tarea războiului în Indochina și a propus să 
se înlesnească ducer«a unor tratative directe 
intre Republica Democrată Vietnam și Franța.

Sperăm, a spus Makuoto Kori, că se va 
reuși să se creeze în Asia un sistem de secu
ritate colectivă care să includă toate țările 
asiatice. Propunem convocarea unei confe
rințe a reprezentanților popoarelor asiatice, 
în scopul slăbirii încordării internaționale în 
Asia. Propunem extinderea legăturilor econo
mice și a comerțului între Răsărit și Apus pe 
baza egalității și avantajelor reciproce.

Reprezentantul Clubului iacobinilor, Charles 
Hernu (Franța) a declarat că principala pro
blemă care determină întreaga viață politică 
și socială a Franței în prezent, este problema 
„comunității defensive europene". Vorbind 
despre ampla mișcare populară împotriva ra
tificări: tratatului cu privire ba „comunitatea 
defensivă europeană" care se desfășoară în 
Franța. Hernu a subliniat că partizanii -păcii 
trebuie să fie vigilenți, deoarece dușmanii 
păcii depun toate eforturile pentru a crea acest 
bloc militar. EI a chemat să se depună efor
turi pentru a nu pierde posibilitățile pe care 
le oferă conferința dc la Geneva pentru des
tinderea încordării internaționale.

In încheierea ședințe: de dimineață a luat 
cuvmtul Andreas Puvuros. primarul orașului 
Famagusta (insula Cipru).

*
BERLIN 29 (Agerpres). — TASS transmite: 

In ședința din seara de 28 mai a sesiunii 
extraordinare a Consiliului Mondial al Păcii, 
prezidată de profesorul Walter Friedrich, pre
ședintele Academiei de Științe Germane, s.all 
încheiat discuțiile asupra problemei ..Securi- 

națiunilor". In ședință au luat ouvîntul: 
E‘”.-■ Scharf, președintele Partidului munci
toresc sorialist din Austria ; dr. Rao Data 
(End's : Tewf'k Tubi. membru în parlamentul 
statului Israel : Rene Bovard (Elveția), acti
vist al mișcării pacifiste ; Edgar Buxbaum 
(Brazilia): Ivor Montagu (Anglia); Abdullah 
Adra (Liban) ; Alfredo de Amesti (Chile) ; 
Mao Dun (China) ; Orlov (U.R.S.S.) ; Joseph 
Wirth (fast cancelar al Reichului german).

După aceea. prof. Henry Pratt-Fairchild 
(S.U.A.) a dat citire mesajului adresat parti- 
c:panți!or la sesiune de Paul Robeson.

Sesiunea a adoptat rezoluția cu privire la 
arma atomică, rezoluția cu privire ia problema 
securității națiunilor și recomandarea Comi
sie: culturale.

La propunerea lui Jean Laffitte, în compo
nența Consiliului Mondial al Păcii au fost 
aleși 23 de noi membri. In Biroul Consiliului 
Mondial al Păci' au fost aleși noi membri : 
W. Elfes (Germania), James Endicott (Ca
nada), Nazîm Hikmet (Turcia).

R;ccardo Lombardi (Italia) și Duncam 
Jones (Anglia) au fost aleși în același timp 
membri ai Biroului și secretariatului Consi
liului Mondiai al Păcii.

Cu aceasta, sesiunea extraordinară a Con
siliului Mondial al Parii și-a încheiat lucră
rile.

liului Mondial al Păcii; Pandit Sunderlal, re
prezentantul partizanilor păcii din India; Gor
don Shaffer, președintele Comitetului Execu
tiv al Comitetului englez pentru apărarea 
păcii, reprezentanți a: luptătorilor pentru pace 
din Republica Populară Chineză, Polonia, 
Franța și din alle țări.

Participant» la miting au salutat călduros 
pe oaspeții de onoare.

Mitingul s-a desfășurat sub lozinca: „îm
potriva militarismului și a primejdiei ato
mice, pentru pace și înțelegere reciprocă între 
popoare!“

Folosind tehnica înaintată, 
tinerii sovietici...

Călăuziți de dorința fierbinte de a da pa
triei lor cît mai mult, de a contribui din plin 
la ridicarea bunăstării poporului, oamenii 
sovietici luptă pentru creșterea productivității 
muncii, pentru descoperirea tuturor rezerve, 
lor din producție. Nenumărate întreprinderi 
industriale din întreaga Uniune Sovietică au 
răspuns la chemarea lansată de curînd de 
către colectivele întreprinderilor din orașul 
și regiunea Moscovei, încadrîndu-se în în
trecerea socialistă pentru creșterea continuă 
b productivității muncii.

Tineretul sovietic, comsomoliștii, se află 
alături, ca întotdeauna, de ceilalți muncitori 
sovietici în această acțiune patriotică. Ei 
se străduiesc să folosească din plin capaci
tatea de producție a utilajului, să aplice me
todele înaintate, să-și organizeze bine locul 
de muncă. Ei manifestă o adevărată atitu
dine comunistă față de muncă. In numărul 
de astăzi al ziarului nostru cititorii pot găsi 
cîteva aspecte din lupta tineretului sovietic 
pentru ridicarea productivității muncii, pen
tru folosirea deplină a utilajului.

Textiliștii
Colectivul combinatului de textile „Zasu- 

bauka manufaktura" din Riga, participă ac
tiv la mișcarea patriotică de sporire a pro
ducției cu potențialul de producție existent. 
Produsele acestei întreprinderi sînt cumpă 
rate nu numai în Letonia, ci și în alte repu
blici. Calitatea lor se îmbunătățește perma
nent. In timp ce în luna iunie a anului trecut 
se produceau numai 86 la sută țesături de 
calitatea I, în buna noiembrie combinatul 
a livrat peste 90 ba sută țesături de calita
tea I. In 1953 întreprinderea a produs 660.000 
m. țesături peste plan.

Combinatul textil „Zasulauka manufak- 
tura" este o întreprindere mare, modernă. 
Utilajul său este înnoit mereu. In anii 1952— 
1953 numai țesătoria a primit 350 războaie 
automate.

Succesele întreprinderii se datoresc tehni
cii ou care ea este înzestrată și mai ales ini
țiativei muncitorilor care știu să folosească în 
mod rațional capacitatea de producție și uti
lajul. Aici muncitorii își însușesc metodele 
înaintate de muncă, descoperă noi rezerve 
de producție, încă nefolosite.

Perfecționîndu-și metodele de muncă, fila- 
toarea Razina a reușit să înnoade firul rupt 
tn 3,8 secunde în loc de 6, iar schimbarea 

bobinei de semitort s-o efectueze în 9.8 se
cunde în loc de 12. Noua metodă s-a răspin- 
dit repede în întreprindere și astfel se reali
zează o mare economie de timp. Brigada d? 
țesători a ajutorului de maistru Ogurov a 
mărit viteza războaielor și a redus timpi: 
morți. Ca rezultat — se obțin peste 100 me
tri de țesături peste plan pe zi 1

Colectivul combinatului luptă pentru eco
nomii de materie primă- In anul trecut texti
liștii au produs 320.000 m. țesături peste 
plan.

66 brigăzi din întreprindere participă la în
trecerea pentru economii de materiale, pen
tru ridicarea productivității muncii.

Fotografia noastră reprezintă pe Marfa 

Arhipovna Mirofiubova și Maria Nikiticina 
Drigant. țesătoare fruntașe ale combinatului 
de textile „Zasulauka manufaktura" din 
Riga, cărora Consiliul de Miniștri al R.S.S. 
Letone și Consiliul Sindicatelor din repu
blică le-a decernat titlul de „Cele mai bune 
țesătoare din Letonia".

Constructorii
de tractoare

Muncitorii de 
uzine de tractoare din 
Harkov luptă intens 
pentru ridicarea pro
ductivității muncii, 
pentru creșterea pro
ducției de mașini.

O inițiativă preți
oasă și folositoare au 
avut comsomoliștii sec
ției de presă. Ei au 
hotărît să atingă pină 
în luna iulie a a- 
cestui an productivi
tatea muncii 
zută pentru 
cincinalului și, 
aceasta, să 
productivitatea 
rui tînăr muncitor 
15 la sută. Această 
inițiativă a fost extin
să și în celelalte 
ții ale uzinei.

★
Secția de presă 

compusă din 
multe sectoare, 
s-au luat o serie de 
măsuri necesare pen
tru ca colectivul sec
ției să-și poată înde
plini angajamentul.

Sectoarele nr. 1 și 
nr. 2, unde stau pre
sele mari, erau pînă 
sectoare independente, 
vreo deosebire între 

sectoare s-au con-

prevă- 
sîîrșitul 

pentru 
ridice 
fiecă.

cu

sec-

este 
mai 
Aci

nu 
deși 
ele. 
topit 
nica 
pentru montarea și reglarea matrițelor 
ștanțelor grele s-a redus. Reducînd în 
măsură timpii morți ai preselor, tinerii matri- 
țieri au ridicat simțitor în ultimul timp pro- 

de mult două
nu se simțea

Acum cele două sectoare s-au 
într-unul singur. In felul acesta și teh- 
este folosită mai bine și timpul necesar

Și 
mare

djc'.ivliatea muncit: Victor Repa — cu șapte- 
la sută, Polina Repa — cu treizeci și pa

tru iar Ivan Beziazîcinii — cu douăzeci și trei 
la sută. Productivitatea muncii a crescut în 
medie în sector cu cincisprezece la sută.

Comsomolistul Ivan Kireev de la sectorul de 
mecanică este strungar. De fapt, a spune strun
gar nu este tocmai exact Intr-un timp scurt 
el a mai învățat și alte specialități. Kireev 
este și un excelent lăcătuș — montor și un 
excelent frezor. Prelucrînd carcasa cuplajului, 
el execută singur cu măestrie toate operațiile 
necesare la cinci mașini.

Tot Kireev a fost acela care a observat că, 
dacă mașinile ar fi așezate altfel, productivi- 
tetea muncii ar crește simțitor. El a elaborat 
o schemă de așezare a mașinilor sale cores
punzătoare cu continuitatea operațiilor de pro
ducție. Propunerea lui Ivan Kireev a fost pri
mită. Curînd, multe mașini de la sectorul de 
mecanică au fost mutate din loc. Astfel, tim
pul de transportare a pieselor a fost redus. 
Aceasta a permis o creștere a productivității 
muncii de la patru la opt la sută.

întrecerea socialistă pentru ridicarea pro
ductivității muncii a căpătat la secția de 
presă un caracter de masă. La ea participă 
tați comsomoliștii. tot tineretul. Aci, un merit 
deosebit are biroul de comsomol, care se stră
duiește să intervină la timp și să ajute pe 
fiecare tînăr și tînără,

Comsomoliștii editează zilnic în secție pînă 
la 10 foi „fulger" în care se scrie despre suc
cesele fruntașilor, se critică lipsurile.

O mare însemnătate mobilizatoare o are pa
noul întocmit de activiștii comsomoliști ai sec
ției cu ajutorul economiștilor și care este afi
șat în mai multe exemplare prin secție.

Ridicarea productivității muncii cu 15 la 
sută înseamnă că fiecare muncitor din 
secție trebuie să producă pe lună piese 
peste plan în valoare de 930 ruble și a- 
tund secția va putea da piese și utilaj 

peste plan pentru 345 tractoare
Acest panou este cunoscut de toți muncitorii.

Pentru a cunoaște bazele proceselor tehno
logice, la propunerea biroului de comsomol, 
în secție au început să funcționeze cursuri de 
scurtă durată pentru studierea tehnologiei.

Valoroasa inițiativă a tinerilor muncitori de 
la presă a fost prmată cu înflăcărare în 
toate secțiile. Pentru stimularea învingătorilor 
întrecerii, comitetul de comsomol al secției a- 
paratură de combustibil. în cadrul căreia mun
cesc 500 de comsomoliști, a instituit un steag 
„Pentru o înalță productivitate a muncii" 
care va fi decernat celui mai bun sector de 
tineret.

---------------------——

...obțin succese remarcabile!

Pentru descoperirea rezervelor interne pe 
fiecare loc de muncă s-au organizat în toa
te secțiile brigăzi complexe, care sînt compu
se din tehnologi, maiștri, normatori, muncitori 
fruntași. Treizeci de brigăzi de acest fel au 
jnceput deja să muncească.

Comitetul de comsomol al uzinei a organi
zat o brigadă raid compusă din 45 oameni. Ea 
caută să descopere lipsurile ce împiedică pe 
tinerii muncitori să ridice productivitatea mun
cii. Tot din inițiativa comitetului de comsomol, 
în uzină se desfășoară luna propunerilor de 
raționalizări.

Petroliștii

Lucrătorii trustului „Tuimazaburneft" din 
Ufa sînt în întrecere pentru ridicarea produc
tivității muncii. Succese însemnate a obținut 
brigada de tineret a maistrului A. Kuzne- 
țov. Această brigadă a terminat printre pri
mele sarcina pe semestru. Productivitatea 
muncii a crescut în brigadă cu peste cinci la 
sută.

O mare victorie a dobîndit colectivul de ti
neret condus de maistrul R. Allaiarov. Tinerii 
petroliști au terminat forajul unei sonde cu o 
viteză record pentru această regiune — 2512 
metri de granic pe lună, ceea ce este cu 250 me
tri mai mult, decît cea atinsă pe la mij
locul anului trecut de brigada maistrului G. 
Gaiful'.in. Pentru forarea unei sonde adînci 
de cca. 1700 metri au fost necesare doar două
zeci de zile. Termenul planificat pentru fora
rea sondei a fost redus de aproape trei ori.

Tinerii petrolișți folosesc ca niște buni gos
podari tehnica. Ei au reușit să străbată pă- 
mîntul pină la țiței de cîteva ori mai repede 
față de -norma prevăzută. La aceasta a contri
buit folosirea întregii capacități a ipompefor, 
folosirea la maximum a capacității de lucru a 
motoarelor și lucrul rațional a! sapei.

Prețul de cost al lucrărilor de foraj a scă
zut în brigada lui Allaiarov cu oîtev-a sute de 
mii de ruble.

...și minerii
Folosirea din plin a mașinilor și utilajului 

și introducerea în producție a experienței ino
vatorilor este o condiție de seamă pentru 
ridicarea productivității muncii. Această idee 
călăuzește în muncă și sectorul de tineret nr. 
1 de la mina „Lutughin" din Donbas. Acest 
sector este considerat cel mai bun din mină. 
Aci s-a atins cea mai înaltă productivitate a 
muncii din Donbas. Prețul de cos-t a! căr

bunelui extras este mult mai redus decît cel 
planificat.

Să vedem cum au obținut tinerii mineri ast
fel de succese f

Colectivul sectorului a fost printre primele 
din Doijbas, care acum trei ani, au introdus 
graficul ciclic Introducerea graficului ciclic 
in sector și respectarea lui a dus la dubla
rea extracției de cărbune. Productivitatea 
muncii fiecărui muncitor a sporit cu 83 la 
sută.

Un fapt care-ți atrage atenția este că la 
primul sector haveza înaintează deosebit de 
lin și ușor. Acesta este meritul tînărului mi
ner Andrei Mclnițki. El a propus ca mașina 
să (ie așezată pe niște cărucioare speciale. 
Acest dispozitiv simplu a ajutat pe havatorl 
să reducă la jumătate consumul de cuțite, să 
mărească termenul de folosire a agregatului 
și le-a ușurat munca.

Mecanicul de hiaveză Ștefan Tomașevski 
s-a gîndit ce trebuie făcui pentru a grăbi 
tăierea în strat. Cu o mașină este greu să se 
haveze tot abatajul de 22(1 metri. Haveza tre
buie oprită deseori pentru revizie, pentru 
schimbarea cuțitelor. La propunerea lui Toma
șevski, în sector s-au instalat două mașini și 
in felul acesta munca se desfășoară fără în
trerupere Numărul de oameni in sector nu 
s-a schimbat, iar extracția de cărbune a 
crescut dintr-odată cu 16 la sută.

Intr-un rind, muncitorii de la încărcarea 
cărbunelui s-au plîns că după explozia stra
tului se formează bulgări prea mari de căr
bune, care trebuiesc sfărîmați apoi manual. 
Aceasta complică munca și scade producti
vitatea ei. La propunerea artificierului Feodor 
Savin, distanța dintre găuri s-a redus cu cîte 
o jumătate de metru, ceea ce înseamnă că în
cărcătorii nu mai au de a face cu bulgări prea 
mari de cărbune. Este drept că aceasta dă 
mai mult de lucru artificierilor, în schimb 
fiecare încărcător are posibilitatea în felul 
acesta să încarce cu cîte 5—6 tone cărbune 
mai mult.

Realizarea propunerilor de inovații a per
mis colect'vuiui sectorului să sporească ex
tracția de cărbune în 24 ore cu încă 50—60 
tone. Numărul muncitorilor din sector s-a 
redus cu 4, iar productivitatea muncii a cres
cut cu 25 la sută.

Succesele obținute de către colectivul sec
torului sînt însemnate, însă tinerii mineri nu 
se mulțumesc cu atîta. Răspunzînd la che
marea colectivelor întreprinderilor fruntașe 
din regiunea și orașul Moscova ei și-au luat 
angajamente sporite.
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Rezoluțiile sesiunii extraordinare 
a Consiliului Mondial al Păcii

' X

Rezoluția cu privire la problema armei atomice

Ședința restrinsă din 29 mai a conferinței de la Geneva

' Mijloace oarbe de distrugere totală ame. 
hință toate popoarele. Conștiința lumii se 
trezește. Parlamente, oameni de stat, cele mai 
înalte personalități religioase și morale pro
testează.

In numele popoarelor cerem ca măsură de 
fcea mai mare urgență încheierea unui acord in
ternațional care să cuprindă obligația de a 
nu se ma' face experiențe cu bombe atomice 
și cu hidrogen și de a nu se folosi aceste 
tipuri de arme. Un asemenea acord ar pre. 
găti și ar ușura adoptarea unor măsuri eficace 
oare să asigure Interzicerea lor deplină. El 
ar contribui în viitorul apropiat la slăbirea 
încordării situației Internaționale, ar duce la

Rezoluția cu privire la problema securității
Primejdia unul amestec militar al Statelor 

Unite ale Americii în conflictul dm Indochina 
care poate duce la extinderea războiului, pre
siunea exercitată în scopul constituirii „comu
nității defensive europene" care ar consfinți 
înarmarea Germaniei, scindarea Europei și a 
Asiei prin politica pactelor militare, experien
țele cu arma termo-nucleară, reluate în scop 
de intimidare și șantaj — toate acestea con
stituie noi motive care provoacă neliniștea 
popoarelor după primele speranțe legate de 
tratative.

Mișcarea opiniei publice din diferite țări, 
care a obținut încheierea armist țiului în Coreea 
și începerea tratativelor pentru problemele 
Europei șl Astei, poate să obțină astăzi : 
— încheierea cu succes a conferinței de la 
Geneva, adică încetarea focului tn Indochina 
și reglementarea pașnică a conflictelor din 
Coreea șl Indochina ;
, — Respingerea tratatelor de la Bonn șl

Recomandarea Comisiei culturale
1. Ultimele luni au fost marcate prin succese 

încurajatoare în domeniul schimburilor cultu
rale. Au avut loc numeroase congrese ale 
oamenilor muncii Intelectuale, prezentări ale 
realizărilor în domeniul artei teatrale șl cine
matografiei, vizite de delegații, sărbătorirea 
datelor jubiliare ale unor oameni și opere 
celebre, întîlnirl ale profesorilor și învățăto
rilor. oamenilor de știință, studenților, spor
tivilor etc. Toate acestea confirmă dorința 
popoarelor de a-și împărtăși reciproc roadele 
munci! lor, ale progresului tehnic, realizările 
în domeniul științe! și artei.

2. In același timp s-au născut și au crescut 
larg! mișcări naționale, care au drept scop să 
dezvolte cultura origmală a fiecărei țări și să 
răspîndeiască cuceririle minți1 omenești în ma
sele largi ale poporului. Impotrivindu se ori
cărei încercări de înăbușire a culturii națio
nale. deoarece asemenea încercări constituie 
un atentat la suveranitatea țărilor, aceste 
mișcări se străduiesc să contribuie la apariția 
unor opere care, sporind tezaurul cultural al

Cel de el lll-lea Congres al Partidului celor ce muncesc din Ungaria
BUDAPESTA 29 (Agerpres). - M. T. I. 

transmite : In ședința din dimineața z’le! de 
28 mai a Congresului al lll-lea al Partidu
lui celor ce muncesc din Ungaria. Imre Nagy, 
membru în Biroul Politic al C C. și p'eședin- 
tele Consiliului de Miniștri al Republici 
Populare Ungare a prozen.at raportul asup'a 
celui de al doilea punct de pe ordinea de zi 
,Sarcinile aparatului de stat și ale consi
liilor".

Imre Nagy a consacrat o mare parte 0 
raportului său Istoricului dezvoltării demo. 
crației populare în Ungaria ca una din for
mele dictatur'i' proletariatului și fundamen.ării 
acestei dezvoltări din punctul de vedere al 
teoriei marxist.leniniste.

Vorb'nd despre Frontul popular al Indepen. 
denței, raportorul a amintit declarația-program 
0 primului Congres al Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria despre faptul că Fron
tul popular este o organizație unită de masă, 
de al!anță strînsă de luptă șl creatoare a 
muncitorilor, țăranilor, intelec.ualilor și a tu- 
turor forțelor patriotice din Ungaria.

Imre Nagy a subliniat că de la „prima pr'- 
tnăvară liberă", de la „marea Împroprietărire"

„Florile vieții*1 cultivate cu grija în Ungaria populară

— Copiii din Budapesta găsesc tn „Parcul Veseliei" mu ae 
ocazii de a petrece minunate clipe de distracție

„Copiil sînt cea mai 
mare bogăție a noas
tră". Aceasta nu este 
numai o lozincă, cl una 
din legile R, P. Un
gare. lege înscrisă in 
coduri și in Inimile tu
turor cetățenilor.

Ea este tradusă tn 
fapte P'tn grija deose
bită a regimului demo. 
crat-popular, pentru o- 
c'otirea mamei șl copi
lului, pentru asigurarea 
unor cit mal bune con
diții de dezvoltare a 
„flo'ilor vieții" cum 
numea copiii marele 
scriitor sovietic Maxim 
Go'kl.

Astăzi tn toate ora
șele șl satele R. P. Un
gare copiii oamenilor 
muncii trăiesc din plin 
bucuria unei copilării 
fericite, lipsite de griji. 
Prin grija partidului ce- 

reducerea generală a înarmărilor, ar deschide 
calea spre colaborare pentru folosirea ener
giei atomice în scopuri pașnice.

Chemăm toate organizațiile, toate persona
litățile cărora le este scumpă pacea, cerem 
tuturor organizațiilor politice, sindicale, reli
gioase și culturale, băroaților și femeilor din 
toate țările să caute tn comun pe scară na
țională și internațională mijloacele pentru a 
obține o înțelegere între guverne asupra urmă
toarelor puncte principale: interzicerea fabri
cării, stocării și folosirii oricăror tipuri de 
arme de exterminare în masă ș! instituirea 
unui strict control — pe deplin realizabil — 
asuora acestei interziceri.

Berlin. 28 mai 1954

Paris și reluarea tratativelor cu privire la 
rezolvarea pașnică a ptoblemei germane;

— O înțelegere în.re guverne cu privire la 
încetarea experiențelor cu arnia atomică și la 
nefolosirea arestai arme.

Cu toată deosebirea dintre sistemele politice 
și sociale, toate popoarele au interese comune. 
Aceste interese comune nu pot fi apărate, 
securitatea fiecăru1' om și independența po
poarelor nu pot fi asigurate prin șantajul 
atomic și prin scindarea lunvi în blocuri mili
tare. Aceste interese comune ne sînt amenin
țate prin înăbușirea mișcării de eliberare 
națională, și prin amestecul tn treburile 
interne ale statelor.

Nu poate fi asigurată securitatea proprie, 
fără a garanta secu'itatea celorlalți. Securi
tatea comună trebuie organiza’ă în primul 
rînd în Asia și în Europa de către toate statele 
interesate, orica'e ar fi deosebirea dintre orin- 
duirile lor sociale și politice.

Berlin 28 mai 1954 

fiecărui popor. îmbogățesc legăturile Interna
ționale.

3. Deși rezultatele obținute în domeniul le
găturilor culturale, ca și în dezvoltarea cul
turilor naționale sînt încurajatoare totuși ele 
nu corespund -posibilităților actuale. Ma: sînt 
încă prea multe obstacole care împiedică po- I 
poarele să folosească în îniregime cuceririle 
minții omenești Este de neco icep-it ca obsta
cole de ordin administrativ sau politic să ma' 
poată sta în calea exprimării l'bere a ideilor, 
a circulației persoanelor și operelor. Aceste 
obstacole trebuie să dispară. Ele vor d spare 
dacă fiecare om căruia îi este dragă cultura 
va fi conștient de răspunderea sa și va spri
jini eu ferm'tate orice inițiativă, indiferent de 
unde ar porni, îndreptată spre lichidarea a- 
cestor obstacole, spre dezvoltarea cont'nuă a 
activității culturale naționale și spre lărgirea 
schimburilor reciproce.

Popoarele vor oa cultura să slujească cauza 
prieteniei și păcii între oameni.

Berlin 28 mai 1954 

din anul 1945 nu au fost condiții atît de fa
vorabile ca acum pentru unitatea și sudarea 
partidului, guvernului și poporului. Congre
sul trebuie să hotărască ca noul Front popu
lar să orgrn'zeze toamna un congres pe în
treaga Ungarie, care să constituie o putarnică 
manifestare a forțelor Republicii Populare Un
gare. a forțelor patriotice, democratice și iu- 
bitoare de pace.

Vorbind despre organele conducerii de stat, 
Imre Nagy s-ia ocupat pe larg de relaț'ile din
tre Consiliul de Miniștri și comitetele execu
tive ale consiliilor, locale, dintre comitetele 
execut've și organele economice, precum 
și de problemele conducerii secțiilor cons'lii- 
lor locale.

Imre Nagy a subliniat că organizațiile de 
partid, precum și fiecare comunist în parte 
t-ebuie să contribuie pe toate căile la îmbună
tățirea muncii organelor conducerii de stat.

★
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transmite: In ședința din 'seara z’lei de 28 
mai a Congresului al lll-lea al Partidului ce
lor ce muncesc din Ungaria au în-epu; dis
cuțiile pe marginea raportului prezentat de 
Imre Nagy.

La discuții au luat cuvîntul Mihâly Dumitrăs 
Andras Hegedfjs, Sandor Ronay și alții.

lor ce muncesc numai 
in anul trecut SI.000 
de copil și-au petrecut 
vacanța de vară in ta
berele de pionieri, iar 
citeoa zeci de mii de 
copii au frecventat gră
dinițele sezoniere.

In uzine și instituții, 
in fabrici și gospodării 
agricole se organizează 
an de an tot mai mune 
spectacole de marionete 
sau de păpuși, filme 
pentru copii care înfru
musețează viața mici
lor cetățeni ai Ungariei 
democrat-populare.

Organizația de pio-

nierl care cuprinde as
tăzi aproape 1.000.000 
de copii tși are ziarul 
său care apare tntr-un 
tiraj de 200.000 exem
plare.

Un numă' de 50.000 
copii frecventează 2256 
de cercuri din diferite 
domenii de activitate 
b’umai la ultimul con 
curs al cercurilor de 
artiști amatori au par
ticipat 78.000 pionieri și 
școlari.

Editurile de tinerei 
publică an de an tot

A 300-a aniversare 
a reunirii Ucrainei cu Rusia
Decernarea „Ordinului Lenin“

R.S.F.S.R.
MOSCOVA 29 (Agerpres). — TASS trans

mite :
Cu prilejul aniversări! a 300 de an! de la î 

reunirea Ucrainei cu Rusia și relevînd succese- j 
Ie remarcabile obținute de poporul rus și de | 
toate popoarele R.S.F.S.R. tn construcția de 
stat, econom'că și culturală. Prezidiul Sovie- I 
tului Suprem al U.R.S.S. a decernat „Ordi- | 
nul Lenin“ Republicii Sovietice Federat've i 
Socialiste Ruse.

Deschiderea Sesiunii Jubiliare 
a Sovietului Suprem 

al R.S.F.S.R.
MOSCOVA 29 (Agerpres). — TASS trans

mite : Străzile și piețele capitalei sovie ice 
sînt împodobite de sărbătoare. La 29 mei s-a 
deschis sesiunea jubiliară a Sovietului Su
prem a) R.S F.S.R., consacrată aniversării a 
300 de ani de la reunirea Ucrainei cu Rusia. 
In capitala Uniunii Sovietice au sosit pen'n 
a lua parte la sesiune delegațiile Ucrainei. 
Btelorusieî. Uzbekistanului. Estoniei. Azer- 
ba:djanu!ui și Republici: Carelo-Fine.

Oamenii muncii din Moscova întimpină se
siunea Jubiliară cu noi succese în producție 

In ultimele zile sălile Muzeului de istorie 
în care se află expoziția consacrată aniver
sării a 300 de anî de Ia reunirea Ucrainei cu 
Rusia au fost vizitate de mii de locuitori ai 
Moscovei.

Parada de la Moscova
MOSCOVA 29 (Agerpres). — TASS trans

mite : In cinstea sărbătorii întregului popo* 
— aniversarea a 300 de ani de la reunirea 
Ucrainei cu Rusia — și In cinstea prieteniei 
frățești indestructibile a popoarelor U.R.S.S.. 
la 30 mai I9M va avea loc în Piața Roșie 
din Moscova parada trupelor garnizoanei 
Moscova.

Parada va fi primită de ministrul apărării 
N A. Bulganin, mareșal al Uniunii Sovie
tice.

Parada va fi comandată de șeful garnizoa
nei orașului Moscova, generalul' de armată 
K. S. Moskalenko, comandantul trupelor din 
districtul militar Moscova.

După paradă va avea loc demonstrația oa. 
menilor muncii din Moscova.

Congresul extraordinar 
al Partidului sodalist francez

PARIS 29 (Agerpres). — TASS transmite:
La 29 mai s-a deschis 'a Puteaux. suburbie 

a Parisului. Congresul extraordinar al Parti
dului socialist francez. Congresul urmează să 
precizeze atitudinea deputaților socialiști față 
de pioblema ratificării tratatului de la Paris, 
a constituirii „armatei europene". Conducerea 
partidului socialist în frunte cu Guy 
Molett a căutat să obțină în cursul pregătiri
lor pentru congres, ca la acesta să parti
cipe majoritatea adepțlior acestui tratat și ca 
congresul să oblige pe toți deputății so
cialiști să voteze în cadrul disciplinei de par
tid pentru ratificarea tratatului.

Potrivit mărturiilor presei, congresul a fost 
deschis în condițiile unor serioase greutăți in
terne și devergențe în sînul partidului. Nume
roase federații departamentale ale partidului 
socialist s-au’pronunțat cu majoritate de vo
turi împotriva ratificării tratatului de la Pa
ris, 58 de deputați, adică majoritatea grupului 
parlamentar al grupului socialist, condamnă 
„armata europeană", 18 deputați ocupă o po 
ziție șovăielnică.

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

Cu privire la colaborarea culturală 
intre R. P. Chineză și R. P. Romină
PEKIN 29 (Agerpres). — China Nouă 

transmite : La 28 mai a fost semnat la 
Pekin planul pe 1954 pentru aplicarea acor
dului de colaborare culturală între R. P. Chi. 
neză și R. P Romînă.

Planul a fost semnat în numele R. P. Chi
neze de Fan Cean-cian, secretar general 
adjunct al comitetului pentru problemele cul
turale și educative a Consiliului Adminis
trativ de Stat al Guvernului Central Popu
lar al R. P. Chineze și în numele R. P. Ro- 
mine de I. Coțoveanu, ambasadorul extra
ordinar și ministrul plenipotențiar al R. P. 
Romîne în R. P. Chineză.

— Viitorii constructori la lucru...

mai multe cărți pentru 
copii iar cei mai de 
seamă scriitori ai țării 
socotesc drept o sarci
nă de frunte de a scrie 
pentru copii Pretutin
deni unde vei intîlm 
copii, in orașele și sa
tele Ungariei democrat- 
populare. tn creșe sau 
grădinițe, școli elemen
tare sau Palate ale 
pionierilor ti vezi rl- 
z'.nd. trăind o viață a 
lor. pe'care de pe acum 
învață s-o facă tot mai 
frumoasă, mai plină de 
bucurii.

I- S.

GENEVA 29 (Agerpres). — Da la corespon
dentul special : La 29 mai a avut loc la Geneva 
a 8-a ședință restrînsă a celor nouă delegații 
care discută problema restabilirii păcii în 
Indoch'na. Ședința a fost prezidată de V. M. 
Molotov ministru al afacerilor externe al 
Uniun'î Sovietice.

La sfîrșitul acestei ședințe restrînse s-a dat 
public'tăți-' următorul comunicat:

Cele nouă delegații s-au întrunit în ședință

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

In legătură cu tratativele sovieto«americane 
referitoare la energia atomică

In ultima vreme, în presa americană au 
apărut o serie de știri cu privire la pozițiile 
S.U.A, și U.R.S.S. în problema energiei a- 
tom ice.

Denaturînd poziția Uniunii Sovietice, auto- 
r-.: acestor știri se ocupă de motivele pen- 
tru care tratativele ce se duc între S.U.A. 
și U.R.S.S., în problema atomică, pînă în 
prezent nu au dat rezultatele cuvenite.

In presa americană au apărut de aseme- 
i?a știri care dovedesc că în S.U.A. se ela. 
borează un nou plan de creare a „Fondu- 
-i internațional ai materialelor atomice" 

care nu prevede participarea U.R.S.S. Acest 
? -1 a fost expus cu deosebire într-o de
clarare făcută la 18 mai z'ariștiior de Wil
liam Foster, fost ministru adjunct al apără- 

al S.U.A. După cum arată ziarele, acest 
plan „se deosebește de cel propus de Ei
senhower prin faptul că nu cere colaborarea 
Uniunii Sovietice".

In legătură cu aceasta merită atenție răs
punsul pe care l-a dat președintele S.U.A., 
Eisenhower, la o întrebare ce i s-a pus la 
conferința de presă din 19 mai. Președintele 
a declarat că împreună cu unii din consi
lierii săi, studiază cum ar putea S.U.A. 
..fără a aștepta pe nimeni" să realizeze pro
grese în problema energiei atomice. Presa 
a apreciat această comunicare ca o confir- 
mare a știrilor referitoare la ruperea tratati
velor americano-sovietice în problema ato
mică.

pnînd seama de'toate acestea, nu putem 
să nu ne adresăm (aptelor referitoare la 
această problemă cu atit mai mult cu cît 
n-j pentru prima oară partea americană io- 
losește metoda divulgării unilaterale și în 
același timp tendențioase, a informațiilor 
referitoare la tratativele care, chiar la ru
gămintea S.U.A.. sînt duse în mod confiden
ța!. Acțianind în felul acesta, partea ameri
cană tinde să prezinte opin'ei pubi'ce în mod 
unilateral și tatodată denaturat desfășurarea 
tratativelor, in timp ce punctul de vedere al 
celeilalte părți rămîne necunoscut sau de
format. Trebuie să mențonăm totodată că 
unele surse americane arată că propunerea 
cu privire la crearea unu' „organ internaț'o- 
nal (agenție) pentru eneigia atomică", fă
cută de președintele E setthover la 8 decem
brie 1953. avea tnai degrabă un caracter pro- 
pagand'stic decît unul concret.

Care au fost pozițiile inițiale ale părților 
la începutul tratativelor?

Președintele Eisenhower, propunînd trata- 
t ve confidențiale cu reprezenlanț'i altor țări pe 
care acest lucru ,.le pr'vește în primul rînd" 
a declarat că S.U A. vor introduce în a- 
ceste tratative „o nouă concepție", și anu
me vor propune crearea unui argan interna
țional pentru energia atomică, pentru ca sta
tele care posedă arma atomică să-i predea 
spre folosire în scopuri pașnice ..o parte oa
recare a rezervelor lor de uraniu normal și 
de materiale dezagregabile".

Urmînd în mod consecvent politiaa 
sa de pace, guvernul soviet'C în decla
rația făcută la 21 decembrie în legătură cu 
discursul luî Eisenhower, a arătat că este 
gata să participe la tratativele diplomatice 
cu privire la folosirea energiei atomice. Dar 
totodată s-a arătat că propunerea lui Eisen
hower în forma în care a fost formulată nu 
sistează producția crescîndă de arme atomice 
și nu limitează posibilitatea folosirii lor.

Guvernul sovietic a subliniat că U.R.S.S. 
a considerat întotdeauna și consideră ca o 
sarcină importantă și în același timp ur
gentă interzicerea necondiționată a armelor 
atomice și cu hidrogen ca și a celorlalte ti
puri de arme de exterminare în -masă. Gu
vernul sov'etic a conf'rmat intenția sa de a 
lupta pentru a obține instituirea unui strict 
control internațional asupra respectării acestei 
interziceri.

In același timp, U.R.S.S. nerefuzînd de fel 
îndeplinirea acestui vast program și confir- 
mînd actualitatea lui, a prezentat o nouă pro
punere dictată de năzuința de a găsi o cale 
de ieș're din impasul în care a fost adusă 
problema armei atom ce în urma poziției ne
gative a guvernului S U.A., care n-a mani
festat în cursul tratativelor la O.N.U. dorin
ța de a rezolva problema interzicerii armelor 
de exterm'nare în masă. După cum se știe, 
noua propunere a U.R.S.S. este ca statele 
participante la acord, călăuzite de năzuința 
spre micșorarea încordării internaționale, să-și 
ia angajamentul solemn și necondiționat de 
a nu folosi armele atomice, cu hidrogen și 
celelalte arme de exterminare în masă. Fi
rește că ar fi important ca un asemenea an
gajament să fie luat, în primul rînd de gu
vernele celor cinci mari puteri : S.U.A., An
glia, Franța, Republica Populară Chineză și 
U.R.S.S.

Totodată, se știe că Republica Populară 
Chineză a avut o atitudine favorabilă față de 
această propunere a Uniunii Sovietice. Cercu
rile largi ale opiniei publice, care împărtă
șesc dorința ca omenirea să fie salvată de o- 
rorile războiului atomic și ca marea desco
perire a rațiunii să fie folosită nu împotriva 
civi’ zație-, ci pentru progresul multilateral 
al acesteia, nu pentru exterminarea tn masă 
a oamenilor, ci pentru nevoie pașnice, au

------------------------------------------------ e.---------------

Succesul atleților romîni 
la Concursul internațional de la Budapesta

BUDAPESTA 29 (prin telefon de la trimisul 
special al Agenției „Agerpres").

Pe Stadionjl Popular s-a deschis sîmbătă 
după amiază tradiționalul concurs internațio
nal de a'.tetism care se desfășoară anul a- 
cesta în cinstea împlinirii a 60 de ani de la 
înființarea Comitetului olimpic internațional. 
La această mare întrecere sportivă participă 
atleț: de frunte din : R.P. Polonă. R. Ceho
slovacă. R P.R.. R.P. Bulgaria, R.D. Germană, 
Norvegia, Belgia, Germania occidentală și 
R.P. Ungară.

Un succes remarcabil au repurtat atleții din 
R.P.R. care au cîștigat toate cele trei probe 
la care au participat, reabzînd un nou record 
al țării și egalînd alte două

In proba de 110 m. garduri, atletul romîn 
Ion Opriș s-a clasat pe locul înlîi Ia mare lup
tă cu atletul maghiar Csengen. Ambii atleți 
au realizat timpul de 14”8/10. dar după deve
loparea fotograf e: s-a constatat că Opriș a 
fost cel care a rupt primul firul de lînă. fiind 
declarat învingător. Pe locul trei s-a clasat 
Steines (Germania occidentală) I4”9/1O .Re
zultatul obținut de Ion Opriș egalează recor
dul țării. 

restrînsă, în ziua de 29 mal. Ele au continuat 
discuția asupra restabilirii păcii în Indochina. 
Ședința a adoptat o propunere prezentată de 
delegația Angliei. Textul hotărîrii spune :

„In vederea ușurării unei rapide și simultane 
încetări a ostilităților se propune:

A. Reprezentanți ai celor două comanda
mente se vor întîlni imediat Ia Geneva, iar 
contactul va fi de asemenea'stabilit la fața 
Sacului.

primit cu mare satisfacție știrea despre înce
perea tratativelor între U.R.S.S și S.U.A. în 
problema atomică.

Evenimentele din ultimele cinci, luni au tre
zit însă în rînduriie popoarelor îndoieli le
gitime în ceea ce privește sinceritatea iniția
tive' manifestate de partea americană în de
cembrie anul trecut. Ele au văzut că tocmai 
în perioada cînd urmau, să aibă loc tratati
vele care după cum a asigurat Eisenhower, 
urmăresc să găsească ,,o rezolvare, accepta
bilă" a problemei cursei înarmărilor atomice, 
în S.U.A. erau luate noi și noi măsuri îndrep
tate <pre accentuarea acestei curse.

Secre!arul de stat al S.U.A., Dulles, a fă
cut la 20 martie o declarație în care a spus 
că folosirea armei atomice este indicată „nu 
numai pentru scopuri strategice, ci și pentru 
scopuri tactice". Președintele comisiei S.U.A. 
pentru energia atomică. Straus, a declarat la
7 aprilie că în luna februarie Eisenhower a 
dat personal instrucțiuni șă fie sporită pro
ducția de bombe cu hidrogen, [nsfîrșit. însuși 
Eisenhower a vorbit la 7 ianuarie în mesajul 
său către Congres despre „utilitatea acestor 
noi tipuri de arme" (atomice și cu hidrogen). 
Nu mai vorbim de declarațiile din ce în ce 
mai frecvente ale unor militari, și oameni 
politici americani care propun mereu să se 
facă uz de aceste „noi tipuri de arme".

De aceea, nu este de mirare că încercările 
diplomației americane de a reduce rezolvarea 
problemei atomice la crearea unei oareciari 
„agenții internaționale", care ar folosi în sco
puri pașnice d >ar „o parte oarecare" a re
zervelor de materiale atomice, stîr.iesc o ne
încredere crescîndă in cele mai largi cercuri 
a'.e opiniei publice de pretutindeni, inclusiv 
d:i S.U.A Un număr din ce în ce mai mare 
de oameni își dau seama că aplicarea unor 
asemenea măsuri fără să existe o înțelegere 
între slate privind renunțarea la folosirea ar
mei atomice ar putea duce doar la adormirea 
vigilenței popoa-elor în. ceea ce privește pri
mejdia războiu'ui atomic.

Tn legătu'ă cu aceasta se poate cita, de 
pildă, o apreciere lucidă făcută de revista a- 
mericană ..New Republic". La 11 ianuarie, 
această revistă, arătînd, „că după cît se vede, 
S.U.A. au ajun-= la concluzia că viitorul răz
boi va fi un război de exterminare" și că 
..președintele Eisenhower a permis comandan
ților militari să facă din arma nucleară baza 
operațiunilor noastre ', a scris că discursul 
rostii de Eisenhower la O.N U. în problema 
creării unei agenții Internaționale pentru e- 
nergia atomică „apare din ce în ce mai pu
țin ca o declarație că noi sîntem gata să co
laborăm cu rușii în opera de dezvoltare a e- 
nergiei atomice și începe să apară din ce în 
ce ma' mult ca o declarație indirectă că nu 
mai intenționăm să ducem cu ei tratative în 
problema controlului asupra armei atomice".

Asemenea mărturis'ri confirmă in mod Con
vingător că nu este de fel intîmplător faptul 
că planul amer'can ocolește problema princi
pală — problema renunțării la folosirea ar
melor de exterminare în masă Oricum ar în
cerca propaganda oficială americană să pre
zinte planul său ca un mijloc îndreptat spre 
salvarea omeniri1 de primejdra războiului a- 
tomic, faptele rămîn fapte.

In primul rînd, punerea la dispoziția orga
nului internațional de către statele corespun
zătoare a unei mici părți din rezervele lor de 
materiale atomi'e spre a fi folosite pentru ne
voi pașnice, nu poate contribui la realizarea 
scopurilor despre care Eisenhower a vorbit la
8 decembrie.

Doar în baza acestor propuneri, principala 
masă a materialelor atomice va continua să 
fie folosită ca și pînă acum pentru produc
ția de noi și noi bombe atomice și cu hidro
gen.

In al doilea rînd, chiar folosirea acestei 
mici părți de materiale atomice în scopuri 
pașnice face doar să se pară că cantitatea 
„combustibilului nuclear" folosit pentru pro
ducția bombelor scade. Se știe că într-o serie 
de țări producția acestor materiale creș'ta atît 
de .rapid îneît repartizarea unei mici părți 
pentru scopuri pașnice nu va slăbi nicidecum 
cursa înarmărilor. In afară de aceasta, nivelul 
atins în prezent de știință și tehnică perm'te 
ca însăși folosirea energiei atomice în scopuri 
pașnice să fie utilizată pentru mărirea pro
ducției aceleiași arme atomice. In prezent în 
S.U.A. se vorbește și se scrie mult despre ob
ținerea energiei electrice pentru nevoi paș
nice prin folosirea materialelor atomice. In 
același timp se trece însă sub tăcere faptul 
că în cursul acestui proces cantitatea de ma
teriale atomice folosite nu numai că nu scade 
ci, dimpotrivă, se mărește. In cursul acestui 
proces, „materia primă atomică" neprimej- 
dioasă se transformă în materiale dezagre
gabile explozive, care constituie baza produc
ției de arme atomice și cu hidrogen. Trebuie 
menționat că numeroase persoane competen
te din occident, inclusiv din S.U.A.. sînt de 
această părere. Astfel într-o prelegere ținu
tă la 3 mai. faimosul B. Baruch, ocupîndu-se 
de propunerea lui Eisenhower cu privire la 
crearea „fondului internațional de materiale 
atomice" a declarat următoarele: ,,Indiferent 
de cantitatea pusă la dispoziția acestui fond 
internațional, diferitele țări tot ar mal re.

A doua victorie a culorilor R.P.R. a fost a- 
dusă de tînăra sportivă Io'.anda Balaș, care 
s-a clasat pe locul întîi la proba de săritură 
în înălțime, trecînd peste ștacheta înălțată la 
1.60 m. (record R.P.R. egalat). Pe locul doi 
în această probă s-a clasat Kertes (R.P. Un
gară) 1.53 m.. iar pe locul trei Rohonczi 
(R.P. Ungară) 1.50 m.

Un mare succes a obținut atleta din R.P.R., 
Lia Manoiiu. Ea a doborît de două ori recor
dul R.P.R. la aruncarea discului. După ce a- 
runcase 43.84 m.. cu 16 cm. peste record, Lia 
Manoiiu a realizat o aruncare de 44.85 m., per
formanță care îmbunătățește cu 1.17 m. re
cordul oficial anterior.

Cu acest rezultat. Lia Manoiiu a obținut 
victoria, urmată de Seredi (R.P. Ungară) 
42,00 m. și lozsa (R.P. Ungară) 41,37 m.

Spectatorii au aplaudat călduros compor
tarea frumoasă a sportivilor romîni.

Concursul continuă astăzi. Atleții romîni 
Ion Soeter și Ilie Savel vor participa la pro
bele de săritură în înălțime și respectiv 490 
metri garduri.

B. El vor studia așezarea trupelor care se vl 
face după încetarea ostilităților, începînd cu 
chestiunea zonelor de regrupare din Vietnam,

C. Ei vor prezenta conferinței concluziile șl 
recomandările lor cît mai curînd posibil.

Data întîlnirii reprezentanților celor două 
comandamente va fi fixată înainte de 1 Iunie."

Următoarea ședință restrînsă va avea loc 
la 31 mai 

ține cea mai mare parte din materialele de
zagregabile existente pentru fabricarea arme, 
lor atomice și a altor arme nucleare. Primej
dia unui atac atomic nu s-ar reduce; cursa 
înarmărilor atomice nu ar slăbi".

In felul acesta, propunerile americane, care 
ocolesc principala problemă și anume pro
blema neadmiterii folosirii armei atomice, 
dud numai aparent la reducerea producției 
acestei arme și slăbesc astfel vigilența po
poarelor față de primejdia crescîndă a unu! 
război în cadrul căruia s-,ar folosi mijloacele 
de exterminare în masă a oamenilor.

lată de ce Uniunea Sovietică sprijinind fier
binte ideea folosirii energiei atomice în scopuri 
pașnice și consimțind să ducă trala'ive în 
această problemă, pornește de la necesitatea 
de a se realiza în primul rînd între U.R.S.S. 
și S.U.A., o înțelegere privind renunțarea la 
folosirea armei atomice. Fără această înțe
legere, tratativele începute nu pot da rezul
tata pozitive, care să corespundă intereselor 
popoarelor celor două țări, precum și ale al
tor state.

Din știrile apărute în presa americană se 
vede însă că guvernul S.U.A. refuză cu în- 
căpățînare să pășească pe aceaslă cale și nu 
vrea să-și asume împreună cu alte puteri o- 
bligația de a nu folosi armele atomice, cu 
hidrogen și celelalte arme de exterminare în 
masă.

Dimpotrivă, în momentul de față, după cum 
s-a arătat mai sus. partea americană între
prinde o nouă manevră care are drept scop 
crearea așa numiluiui „fond Internațional 
pentru materiale atomice" sau a unui ,,Pool 
atomic mondial" fără participarea U.R.S.S., 
deoarece S U A. refuză cu încăpățînare să ac
cepte propunerea sovietică și anume ca sta
tele să renunțe la folosirea armelor atomice 
și cu hidrogen, un astfel de plan nu poata fi 
apreciat decît ca un nou pas pe calea inten
sificării continue a cursei înarmărilor ato
mice, în care monopolurile americane ar vrea 
să atragă în etapa actuală pe cei mai de sea
mă specialiști din toate țările capitaliste.

'Rețin atenția ș'irile apărute în presa străi
nă cu privire la faptul că la Washington se 
intenționează să se creeze un fel de „plan 
Marshall atomic" despre care a scris. în spe
cial, ziarul francez ..Figaro" din 21 mai. 
„Este foarte semnificativ faptul, preciza Fi
garo, că de proiectele internaționalizării a’o- 
mului sînl legata numele a doi foști adminis
tratori ai planului Marshall — Paul Hoffman 
și Wiliam Foster, care ulterior au revenit în 
industria grea".

Ziarul elvețian „Tribune de Geneve” arată 
la rîndul său că Congresul american esle gata 
să aprobe proiectul creării „Pool.ului atomic 
mondial" și că monopolurile industriale ame
ricane așteaptă cu nerăbdare o hotărîre care 
le-ar permite să participe activ la crearea u- 
nui carte1 internațional pentru energia ato
mică. Nu trebuie să fie trecute cu vederea 
nici știrile difuzate în ultimul timp în le
gătură cu faptul că S.U.A. se pregătesc 
în momentul de față să convoace o con
ferință internațională a oamenilor de ș.iin- 
ță atomișii. In lumina știrilor despre 
pregătirile în vederea creării „planului 
Marshall atom's" ș' despre planurile de or
ganizare a unul cartel internațional pentru 
energia atomică, devine clar că asemenea 
măsuri urmăresc un scop absolut limpede ș' 
precis: cercurile guvernante ale S.U.A., ar 
vrea , să preia controlul asupra cercetărilor a- 
tom'ce în toate țările oap'teliste și să folo
sească în acest scop și forțele oamenilor de 
știință din alte țări.

Toate aceste șt'ri pun tn adevărata sa lu
mină planul de creare a „agenție' interna
ționale pentru energia atomică". Ele își ca
pătă întreaga importanță dacă ream'ntim că 
în Europa occidentală a și fost constituită o 
uniune internațională, a cărui scop este să 
pregătească terenul pentru constituirea unui 
nou cartel a] neguțătorilor de moarte ato
mică. Este vorba de așa numita „organiza
ție europeană pentru cercetarea nucleului 
atomic", în care nn rol important revine Ger
maniei occidentale.

In aceste condiții popoarele lumii trebu'e 
să vadă clar că propunerea S.U.A. cu pri
vire la crearea „Pool-ului atomic mondial" 
nu duce nicidecum omenirea la salvarea de 
ororile războiuiu1 atomic, ci poate să abată 
atenț'a popoarelor de la .această primejdie.

Opinia publ!că sovietică oa ș! cercurile 
largi a!e opinie’ publice din celelalte țări, 
se pronunță pentru int'erz'cerea necondiț'o- 
nată a folosirii armelor atomice, cu hidrogen 
și a celorlalte tipuri de arme de extermi
nare în masă, pentru inst'tu'rea unui con
trol internațional efectiv. Eie sprijină pro
punerea ca marile puteri să.și asume ca 
prim pas pe calea spre atingerea acestui 
scop, obl'gația solemnă șl necondiț'onată de 
a nu folosi armele atomice, cu hidrogen și 
celelalte arme de exi'erm'nare în masă.

Numai în felul acesta poate fi salvată ome- 
n'rea de amenințarea războiului atomic tar 
energia atomică poate fi folos'tă pentru bi
nele omenirii.

OBSERVATOR
(Din ziarul „Pravda")

SPECTACOLE
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CINEMATOGRAFE: Patria: Căsătorie ciu
dată ; Republica, București, înfrățirea între 
popoare. Grădina Progresul : Brigada Iul Io- 
nuț; Elena Pavel: Epoleții purpurii; Lumi
na : Trenul merge spre răsărit ; Victoria, Li
bertății : Un ciclu de filme cu prilejul Săptă- 
mînii , R.S.S. Ucrainene ; M Gorki : Petro
liștii din Caspica, Zborul în lună , Gheorghe 
Doja : Maeștri: baletului rus ; Al. Popov : 
Nu-i pace sub măslini ; 8 Martie : Rețeaua 
morții ; Vasile Roaită : Pulberea argintie; 
Cultural : Nunta iul Crecinski ; Unirea : A- 
ventură la castel ; Vergu ; Spre cer ; C. Da
vid : Intîlnire pe ring; Alexandru Sahia: 
Vassa Jeleznova ; Flacăra: Boier cu orice 
preț; T. Vladimirescu ; Visul unei artiste.
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