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Pentru cîștigarea bătăliei 
recoltării

A început secerișul
70 hectare de orz recoltate

SE PIRGUIE HOLDELE patriei. 
Întinsele lanuri aurii, ce unduie ca o 
mare la adierea vîntului, așteaptă 

iureșul secerătorilor. In unele locuri a și 
început recoltarea. Colectiviștii din Bol- 
dești-Ploești seceră orzul, iar cei din Va
lea Roșie-Oltenița string rodul bogat al 
lanurilor de grîu.

A început marea bătălie a recoltării. 
Răspunzînd chemării partidului și guver
nului și urmînd exemplul muncitorilor din 
fabrici și uzine, în cinstea celei de a 10-a 
aniversări a eliberării patriei noastre, 
muncitorii ogoarelor pornesc într-o înflă
cărată întrecere socialistă și patriotică 
pentru strîngerea la timp și fără pier
deri a recoltei, pentru recolte bogate la 
hectar, pentru îndeplinirea îndatoririlor 
față de stat. Chemarea muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor din unele gospo
dării agricole de stat și S.M.T.-uri și a 
țăranilor muncitori din unele gospodării 
colective și întovărărșiri agricole din re
giunea Constanța constituie o m’rturie 
grăitoare în acest sens.

Desfășurînd larg întrecerea socialistă 
în rîndurile tineretului, urmărind felul în 
care tinerii își îndeplinesc angajamentele 
luate, îndrumîndu-i și însuflețindu-i în 
întrecere, organizația de bază U.T.M. din 
S.M.T. Turnișor, raionul Sibiu, a adus o 

’contribuție însemnată la depășirea planu
lui de producție al stațiunii în campania 
agricolă de primăvară cu peste 130 la 
sută. întrecerea socialistă pentru titlul de 
„cel mai bun tractorist" ca și cea pentru 
titlu! de „cel mai bun îngrijitor de ani
male" au cuprins și cuprind tot mai mulți 
tineri, care au obținut și obțin succese tot 
mai frumoase. Faptele au dovedit astfel 
în mod grăitor că acolo unde întrecerea 
a fost urmărită îndeaproape, unde orga
nizațiile U.T.M. au găsit forme eficace de 
a antrena și de a însufleți tineretul, de 
a-i spori entuziasmul, întrecerea socia
listă și patriotică s-a desfășurat cores
punzător și a fost bogată în roade.

Faptele au dovedit, de asemenea, că in 
unele cazuri întrecerea socialistă și pa
triotică a fost privită cu superficialitate. 
S-au luat angajamente a căror îndepli
nire nu a fost urmărită sau urmărirea 
lor se făcea doar pe hirtie și numai din 
birou. Este firesc că o asemenea între
cere, moartă îndată după naștere sau 
înăbușită sub vrafuri de situații, procese 
verbale etc., lipsită de control și de în
drumare, nu putea da roade.

Luptînd pentru a asigura succesul 
strîngerii recoltei, organizațiile U.T.M. 
de la sate să sprijine organizarea și des
fășurarea unei adevărate întreceri și să 
ducă o luptă 
realismului și 
rea socialistă

In bătălia 
puternică a

pentru îndeplinirea îndatoririlor

necruțătoare împotriva for- 
birocratismului în 

și patriotică, 
strîngerii recoltei, 

întrecerii socialiste

întrece-

aprinsă. Este de datoria organizațiilor 
U.T.M. de la sate să țină această flacără 
mereu vie.

întrecerea ca să-șî trăiască viața, tre
buie să se desfășoare pe baza unor obiec
tive concrete și este necesar să se ur
mărească îndeaproape felul în care sînt 
îndeplinite aceste obiective. Iată deci 
alte două sarcini importante ale organi
zațiilor U.T.M. de la sate în privința în
trecerii.

Chemarea oamenilor muncii de pe 
ogoarele regiunii Constanța arată lim
pede cîteva din aceste obiective. „Vom 
termina recoltatul și treieratul la păioase 
cu 5 ziile înainte de termen și dezmiriști- 
rea unei suprafețe de 2.096 hectare odată 
cu recoltatul" — este angajamentul 
muncitorilor de la G.A.S. Pandurii-Pie- 
troiu.

Colectiviștii din Negtireni se angajează 
să respecte întocmai regulile agroteh
nice la întreținerea culturilor, și să ob
țină peste plan cite 280 kg. orz, 150 kg. 
ovăz și 400 kg. mazăre la hectar. Ță
ranii muncitori întovărășiți din comuna 
Viădeni și-au luat angajamentul să 
achite, în întregime, imediat după recol
tare, toate obligațiile față de stat.

Iată către ce obiective să-și îndrepte 
atenția organizațiile U.T.M. in acțiunea 
lor de antrenare a tineretului în întrece
re în bătălia recoltei. Lămurind tinere
tului importanța secerișului în evitarea 
pierderilor de recoltă, organizațiile 
U.T.M. să-l antreneze să înceapă seceri
șul de îndată ce grinele au dat în pîrgă 
și să-<l termine cit mai de grabă, efec- 
tuînd, odată cu aceasta, dezmiriștitul — 
lucrare agrotehnică însemnată ce asigură 
obținerea de recolte sporite în anul vii
tor. De asemenea, organizațiile U.T.M. 
să pună în centrul preocupărilor lor des
fășurarea unei temeinice munci politice 
în rîndurile tineretului, lămurindu-1, ca 
îndată după treieriș, chiar la arie, să-și 
predea în întregime cotele pe care le da
torează statului.

Pentru ca întrecerea să se desfășoare 
cu intensitate crescîndă, este necesar ca 
organizațiile U.T.M. să cunoască in orice 
clipă, care este situația în întrecere. Nu
mai astfel organizațiile U.T.M. vor putea 
cunoaște la vreme cazurile cînd întrece
rea ar putea fi înăbușită de formalism 
și birocratism și vor putea să ia măsuri 
corespunzătoare pentru intensificarea ei.

Datorită eliberării țării noastre la 23 
August 1944, oamenii muncii din agri
cultură, împreună cu toți oamenii mun
cii din întreaga țară, trăiesc o viață 
nouă. Statul nostru democrat-popular a 
dat un însemnat sprijin țărănimii mun
citoare pentru a-și construi o viață tot 
mai îmbelșugată. Să întimpinăm dec; 
măreața zi de 23 August cu succese 
mai mari în bătălia recoltării.

La gospodăria agricolă de stat Fetești din regiunea Constanța a început recoltatul orzului. Pină în seara zilei de 25 iunie s-a secerat orzul de pe o suprafață de 70 ha. După aprecierile tehnicienilor, anul acesta, pe suprafața de 150 ha. în- sămînțată cu orz de toamnă, se va obține o producție medie de peste 2000 de kg. la ha. In cîteva zile, gospodăria agricolă de stat va termina secerișul pe întreaga suprafață însămînțată cu orz. In scurt timp de la recoltare au început și dezmiriștitul.Totodată, muncitorii gospodăriei au recoltat întreaga suprafață de 650 ha. cu lu- cemă. Producția la hectar la prima coasă a fost de 3.100 de kg. Acum, în gospodărie se fac pregătiri pentru cea de a doua coasă care va începe în cursul săptămînii

Bucuria angajamentului îndeplinitScrisoarea colectivă a celor 13 întreprinderi din Capitală cu privire la intensificarea întrecerii socialiste în cinstea zilei de 23 August, a devenit cunoscută în scurt timp tuturor oamenilor muncii din țara noastră.Alături de întregul colectiv al întreprinderii, tinerii de la uzinele „Matyas Ra- kosi" , din Capitală, răs- punzînd scrisorii și-au luat angajamentul să sporească muncii cu de sarcina depășească nurilor de larg consum cu 4 la sută realizînd în a- celași timp încă două noi sortimente.Angajamentul tînăru- lui rectificator Ștefan Aurică de la secția utilaj, de a-și îndeplini sarcinile de plan pe luna iunie pină la data de 27 ale acestei luni, a fost îndeplinit cu 6 zile înainte de termen. Succesul tinărului rectificator se datorește în mare parte felului în care își organizează munca.„Vom îndeplini planul de producție pe luna iunie pină la data de 25". A- cesta a fost angajamentul tinerilor Moldoveanu

productivitatea 5 la sută față planificată, să praducția bu-

Ion și Teodorescu Vasile din brigada utemistă de calitate, fruntașă în întrecerea socialistă, de la secția mecanică fină. Dar la numai cîteva zile de la luarea acestui angajament cei doi tineri strungari și l-au îndeplinit. Ei dau acum pompe de injecție, de ulei, axe principale, și alte piese iulie a.c.In luna tinerii vor Ei însă se sarcinile din planul pe luna august să le îndeplinească pină la 30 iulie.Experiența înaintată în producție pe care ei plică le va asigura cesul’Membrii brigăzii de ducție din secția bunurilor de larg consum vor să-și depășească angajamentul luat.Pină acum au fost realizate următoarele bunuri de larg consum: 4200clești de cuie, 1900 aparate de ras, 200 ciocane pentru bătut și tăiat carne și altele. Ciocanul de bătut și tăiat came este un nou produs al întreprinderii. El nu era prevăzut în plan.

in contul luniiaugust amîndoi fi în concediu, străduiesc ca
o a-suc-pro-

Știu să-și respecte cuvîntul dat

tot

Comemorarea a 450 de ani

A secerai și a dezmiriștifIn unele comune din raioanele Alexandria, Brănești, Crevedia, Lehliu, Vida și Giurgiu, regiunea București, a început recoltatul rapiței. Colectiviștii și țăranii muncitori cu gospodării individuale din raionul Alexandria, bunăoară, care au început primii pe regiune aceste lucrări, au și recoltat 113 ha. cu rapiță.Pină acum, în aceste raioane s-au recoltat 210 ha. cu rapiță.Paralel cu recoltatul rapiței, in raioanele Giurgiu și Vida a început și secerișul orzului de toamnă. In comuna Daia, raionul Giurgiu, țăranii muncitori cu gospodării individuale care au ieșit la seceriș au strîns din prima zi orzul de pe 4 ha. Primul care a început recoltatul a fost țăranul muncitor Neacșu Drăghici care după ce a secerat orzul de pe 1 ha. a executat deindată și dezmiriștitul.
Colectiviștii secerăPe ogoarele gospodăriei agricole colective „Gheorghe Doja" din comuna Boldești, regiunea Ploești, orzul a crescut frumos, cu spic bogat. In ultima vreme, orzul a început să se îngălbenească, devenind tot mai auriu. De curînd, cercetînd lanul, colectiviștii au văzut că orzul a dat în pîrgă, că este numai bun de secerat. Și, pentru ca să nu se piardă nici un bob din recoltă, colectiviștii au pornit fără în- tirziere la seceriș. Iar pentru ca secerișul să fie terminat cit mai de grabă, ei lucrează din plin, chiar de la început, cu o secerătoare-legătoare și alta simplă. Roadele n-au întirziat să se ivească. Numai în cele dinții ore ale primei zile de seceriș, colectiviștii au reușit să recolteze peste 3 ha. cu orz.

In primele zileCRAIOVA (de la corespondentul nostru. Oprea Sîrbu). Zilele acestea în numeroase gospodării agricole de stat și gospodării colective din regiunea Craiova a început secerișul rapiței și al orzului.La gospodăria agricolă de stat din comuna Gîrla Mare, raionul Cujmir, de pildă, au fost secerate in primele zile 16 ha. cu orz. De asemenea și la ferma din comuna Dîrvari a Academiei RP.R au fost secerate 20 ha. cu orz. De curînd colectiviștii din Băileștt au început seceratul rapiței, recoltînd doar in puțin timp o suprafață de 5 hectare. In frunte la seceriș au fost colectiviștii Ștefan Nicolae, Florea Ciobanu, Gică Becea și alții, care și-au depășit cu mult norma de lucru.de la moartea lui Ștefan cel Maretate de cazaci, unguri, secul șl polonezi, în lupta pentru apărarea libertății și in- depedenței Moldovei, au zdrobit oștile turcești cotropitoare, de trei ori mai numeroase.Cu prilejul împlinirii a 450 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare s-a așezat această placă pentru pilda nemuritoare față de patrie și popor".Placa, deasupra căreia se află un basorelief înfățișînd chipul domnitorului este așezată pe culmea dealului Paiul, într-un loc care domină valea unde in anul 1475 poporul condus de Ștefan cel Mare a obținut victoria istorică asupra cotropitorilor turci.După încheierea solemnității, partici- panții au vizitat expoziția comemorativă „Ștefan cel Mare" deschisă duminică pe dealul Paiul, expoziție care cuprinde obiecte de îmbrăcăminte și arme din vremea domnitorului și documente în legătură cu istoria Patriei noastre de acum 450 de ani.In cursul după amiezii, după o demonstrație în legătură cu desfășurarea luptei oștirilor moldovenești împotriva turcilor, a avut loc o serbare nopulară. (Ageruresk

iDuminică la amiază s-a desfășurat la locul numit Podul înalt, în apropierea orașului Vaslui, solemnitatea dezvelirii unei plăci comemorative cu prilejul împlinirii a 450 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare.La solemnitate au participat tovarășii: acad. I. Murgulescu, ministrul Jnvăță- mîntului, general-locotenent L. Sălăjan, prim locțiitor al ministrului Forțelor Armate ale R.P.R., M. Roșianu, președintele Institutului Romîn pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, St. Vencov, prim- secretar al Academiei R.P.R., Stan Ar- sene, locțiitor al ministrului Culturii, N. Teșa, secretar al A.R.L.U.S.-ului, oameni de știință din domeniul istoriei, generali și ofițeri, reprezentanți ai comitetului regional Iași, al P.M.R. și ai sfatului popular regional, reprezentanți ai presei și un mare număr de oameni ai muncii din orașul Vaslui și satele învecinate.In sunetele Imnului de Stat al R. P. R. și ale Imnului Uniunii Sovietice a fost dezvelită placa comemorativă care poartă inscripția :„Pe aceste locuri, la 10 ianuarie 1475, sub conducerea domnului Moldovei, Ștefan ce) Mare, oștirile moldovenești, aiu-

Aipect de 1* «demnitatea desvelirii monumentului Iul Ștefan cel Mare.

In întrecerea socialistă pornită în cinstea celei de a 10-a aniversări a eliberării patriei noastre, au fost antrenați și muncitorii, tehnicienii și inginerii de la întreprinderea „Tehnocin" din Capitală.In fotografie : utemistul Brunea Constantin care, lucrînd la asamblarea pieselor unui modern aparat de proiecție își depășește zilnic sarcinile de plan cu 200 la sută.
i_____________________________________________________________________________________________________________________________La fabrica de uleiuri „13 Decembrie" din Capitală — una din întreprinderile care au semnat scrisoarea colectivă adresată oamenilor muncii din înireaga țară pentru a intensifica întrecerea socialistă ;n cinstea zilei de 23 August, munca a fost de la început organizată și primele roade au și fost obținute. Muncitorii vîrstnici și tineri de aici au obținut primele succese și au îndeplinit o mare parte dintre angajamentele luate:

• S-au produs pină la 
data de 26 iunie 206.000 kg. 
ulei comestibil, 238.000 kg. uleiuri brute și 1000 kg. 
furfurol peste plan. A 
fost realizată — așa cum muncitorii de aici s-au angajat — mecanizarea transportului de zaț la prese și a acidului sulfuric 
cer comprimat la 
scindare acizi-grași.

n Construcția sorb de descărcare n trată a semințelor din vagoane este realizată in proporție de 60 la sută.o De asemenea a fost 
realizat unul din cele mai 
de seamă angajamente: îmbunătățirea calității u-

Primele

prin secțianouluimeca-

TIMIȘOARA (de Ia corespondentul nostru).La începutul lunii iunie, muncitorii întreprinderii ..Nikos Beloiannis" din Timișoara, au hotărit, in cadrul unui miting, să aplice inițiativa patriotică a tinerilor de la uzinele „Progresul"-Brăila. Ei s-au angajat să realizeze pină la sfîrșitul anului, economii la piele, talpă, meși- nă, pînză și materiale auxiliare, în valoare de 300.000 lei. Economiile realizate în cinstea măreței sărbători a poporului nostru muncitor, vor fi echl-

teiului comestibil cu 5 la sută.
• A fost dat în funcțiu

ne grupul social modern, cu dușuri și băi, cu dușuri de eburi și s-cu terminat 
reparațiile capitale la dor
mitoarele muncitorilor.Pretutindeni tinerii muncitori ai acestei fabrici desfășoară o muncă susținută. Pentru obținerea primelor succese au muncit cu multă însuflețire ute- m 1st ii Idriceanu Vasile și Voicu Victoria de la secția ateliere. Toba Gheorghe, de la secția furfurol, Gheorghe Ioana de la distileria uleiului și mulți al- W-Utemiștii din laboratorul fabrici, cum sînt, Etz Clement și Costăchescu Elena au contribuit la îmbunătățirea calității uleiului.Ei stabilesc cu grijă caracteristicile produselor și nu lasă ca cele care nu corespund standardelor să fie livrate.Munca se desfășoară acum din plin. Muncitorii de la fabrica de uleiuri „13 Decembrie", din Capitală sint dornici să dobândească noi succese.

economiivalențe cu prețul de cost a' cel puțin 1818 perechi pantofi bărbătești.Primele rezultate obținute in întrecerea socialistă sînt un îndemn pentru fiecare muncitor. In numai cîteva zile, s-a realizat o economie echivalentă cu prețul de cost a 238 perechi de pantofi bărbătești. Si de data aceasta, ute- miștii și tinerii din toate secțiile întreprinderii, au fost în fruntea luptei pentru economii. Brigada utemistă din secția croit, condusă de Maria Harth a realizat o economie de 2500 decimetri pătrați piele de fețe.
Duminica sportivă

O nouă victorie internațională
Locomotiva Grivifa Roșie — Dinamo Dresda 4—1 (2—0)Aceasta a dovedit pe de-o parte că ei renunță ușor la luptă atunci cînd conduc iar pe de altă parte că nu au avut suficiente resurse fizice, pentru a termina jocul tot atît de „tare" pe cum l-au început. In plus, în această perioadă atacanții noștri au pasat prea mult, lateral, combi- nînd inutil pînă la marginea careului de 16 metruEchipa germană a impresionat în primul rînd prin puterea de luptă, elan și dirzenia cu care s-a apărat. Cursele periculoase ale lui Matzen, Pinzke, Hensike au pus deseori în pericol poarta noastră. Cu toate că au lipsit din echipa germană 2 jucători de bază — aflați acum la Moscova — Dinamo Dresda a dovedit că merită cu prisosință să se numere printre echipele de fotbal fruntașe din R. D. Germană.însăco-

Infruntînd căldura neobișnuită, spectatorii prezenți duminică în tribunele stadionului Republicii au urmărit cu interes meciul internațional de fotbal dintre Locomotiva Grivița Roșie și Dinamo Dresda, joc terminat cu rezultatul de 4—1 (2—0). în favoarea feroviarilor bucu- reșteni.Rezultatul întîlnirii este perfect just ținînd seamă că jucătorii Locomotivei au avut aproape tot timpul inițiativa. In special linia de înaintare și cei doi halfi de margine Ferenczi și Bociardi au servit precis și în permanență pe înaintași, printre care Marian în mare vervă de șoc, Călin și mai ales Olaru, care duminică a urmărit și a luptat pentru fiecare minge și, de două ori a înscris.In jocul Locomotivei s-au văzut lipsuri serioase, lipsuri analizate șimentate de nenumărate ori în coloanele ziarelor noastre. Deși 4—1 este un rezultat concludent, care ilustrează diferența de joc dintre cele două formații, totuși echipa feroviarilor bucureșteni putea obține o victorie mai mare, față de ocaziile create pe teren. Din nou s-a observat aceeași lacună a echipelor noastre: lipsa preciziei în trasul la poartă. In partida de duminică, jucători rutinați, buni realizatori, oameni de bază ai echipei ca Olaru, Călin și chiar Marian, au pierdut nejustificat goluri gata făcute. Chiar în minutul 3, Călin aflat singur în fața porții pierde o mare ocazie de a deschide scorul.Din nou s-a văzut că Locomotiva după ce a obținut avantaj, a renunțat la acțiunile ofensive, făcînd un joc de apărare, static. Astfel au procedat jucătorii Locomotivei, duminică.Considerînd că 2—0 la pauză le poate asigura „cu siguranță" victoria, ceferiștii au slăbit alura la începutul reprizei a 
Il-a permițînd oaspeților să contraatace.

R. CALARAȘANU

Cu fiecare zi• „Vom produce peste plan 15.000 bucăți tricotaje din bumbac și mătase pentru adulți și copii".• ..Pentru a da oamenilor muncii sortimente mai frumoase și variate, se vor pune în fabricație 5 modele noi de tricotaje din mătase și bumbac".Acestea sînt numai cîteva din angajamentele pe care colectivul de muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari ai fabricii „Tricotajul Roșu" și le-a luat în cinstea zilei de 23 August.Întrecerea pentru îndeplinirea angajamentelor luate, a început încă din primele zile.IN SECȚIA TRICOTAT URZEALA

mai aproapepentru oamenii muncii. La 1 iulie va intra în fabricație un nou sortiment — costumul de bae.Aci poți vedea scampolo cu patente colorate în dungi — model nou, intrat in fabricație; scampolo bărbătesc etc.IN SECȚIA CONFECȚIITovarășul Leopold Dauber, șeful prim al secției, este greu de găsit. Umblă de la o mașină la alta, dă sfaturi tinerelor, se interesează de munca fiecăreia în parte. Nici un minut nu se pierde în zadar.Tinerele vin mai de lucru, și se îngrijesc materialul la îndemînă.nici nu-i de mirare că planul pe luna iunie a fost îndeplinit și depășit cu 3 la sută.Numai în ziua de 25 iunie, brigada utemistă condusă de tî- năra Alexandrina Ciungu a realizat o depășire a normei de 60 la sută, iar întreaga secție și-a depășit planul cu aproape 14 procente.Cele mai cunoscute tinere sînt cele din brigada utemistă, condusă de tovarășa Vasiliu Olga.Apiicînd experiența tată, brigada realizează depășire o normei de 40In mod deosebit s-auțiat prin succesele obținute, ute- mistele Tache Elena și Matei Nuța.

vrema la să aibă De aceea
De aici iese zilnic materia primă pentru secția confecții.De curind muncitorii vîrstnici și tineri au obținut o nouă victorie. In secție, se produc acum patru modele noi de perdele, două modele fileu de bluze din fire colorate, și un model de tricot cu desen de presă pentru bluze. Lupta pentru creșterea calității cunoaște noi succese. Utemistele Belu Elisabeta și Ko- lusi Lucia, fruntașe în întrecerea socialistă, care lucrează la tricoturi pentru lenjerie, au dat în ultima perioadă numai produse de calitate superioară.De asemenea, în vederea creșterii producției și a productivității muncii, precum și pentru îmbunătățirea calității produselor, în fabrică la confecționarea care vor asigura mată a mașinilor,vor fi înzestrate cu aceste dispozitive. Inovația aparține colectivului de tehnicieni condus de tovarășii Bardua Iosif și Jitaru Iosif.

înain- zilnic o la sută, eviden-

se lucrează dispozitivelor oprirea auto-Șase mașini

IN LABORATORPe o masă sînt așezate cu grijă noi produse, noi modele create

★Colectivul fabricii „Tricotajul Roșu" din Capitală și-a depășit pină la 23 iunie, planul de calitate la produsele de bumbac cu 2,8 la sută iar la produsele de mătase cu 6,6 la sută.Pină acum au fost date peste plan 7100 bucăți tricotaje din bumbac și mătase pentru adulți și copii, angajat August, de la fabrica „Tricotajul Roșu" se apropie de îndeplinirea angajamentului luat.
din cele 15.000 cit s-au să producă pină la 23 Cu fiecare zi muncitcjii

duminică din meciul de fotbal Locomotiva pe stadionul Republicii din Grîvița Roșie — Dinamo Dresda disputat Capitală.
Noi recorduri ale R. P. R «

Pe scurtPoporul nostru se pregătește să întîm- pine măreața sărbătoare națională — 23 August — cu noi și însemnate succese în muncă. Alături de oamenii muncii, sportivii din patria noastră își intensifică eforturile, luptă cu kilometrii și cu nutele, închină recordurile lor, zilei berării.Iată cîteva dintre noile recorduristabilite duminică de sportivii
mi- eli-re-

Vasile Oprea — luînd parte la internațional de la Tuia, ală-
publicane noștri:

Ciclistulconcursulturi de cicliști cu renume din Uniunea Sovietică și R. P. Polonă a stabilit un nou și valoros record al R.P.R. în proba de viteză pe distanța de 200 m. lansat, obți- 
nlnd timpul de 12 secunde.

înotătorul Aurel Zahan (Dinamo) con- curînd la întrecerile de înot din cadrul Campionatului R. P. R. pe anul 1954, faza regională rezervată juniorilor și junioarelor de categoria Il-a (15—16 ani), a stabilit în bazinul de la Ștrandul Tineretului din Capitală un nou record republican în. proba de 200 m. fluture realizînd timpul de 2 : 54,3 mai bun cu 3/10 de secundă de- cît vechiul record.Echipa de ștafetă a asociației Știința a stabilit un alt record R.P.R. la natație în proba de 4 x 100 m. Componenții ștafetei (Covaci, Blajek, Marinescu, Ionescu) au coborît cu 4 secunde 4/10 sub vechiul record deținut tot de ei, înregistrînd timpul 
de S: 31,1.

pe
21

de

CUPA 26 IUNIE
e In cadrul întrecerilor desfășurate în cinstea zilei de 26 iunie și dotate cu „Cupa 26 iunie" asociația C.C.A. s-a clasat primul loc în clasamentul general cu puncte și a primit prețiosul trofeu.PLANORISM® In cadrul concursului internaționalplanorism din R.P. Polonă, după 4 probe, planoriștii din R.P.R. ocupă locul III în clasamentul general.CANOTAJ® In cursa de mare fond pe Dunăre, după 11 etape echipa asociației Flamura Roșie conduce în clasamentul general cu 84 h 18:29,2 urmată de Locomotiva și Constructorul.ȘAH• Intr-o Intîlnlre amicală desfășurată de curînd la Orașul Stalin între reprezentativa orașului și cea din Bușteni, șahiștii din Orașul Stalin au terminat in» vingătorl cu scorul de 7—3. j



Coiful științei și tehnicii

ECLIPSA DE SOARE
Marian,

vei primi sandale bunel
Mîine vom fi martorii unul fenomen foarte interesant denumit eclipsă de soare. în jurul orei 14 (2 după amiază) toți cetățenii țării noastre vor putea vedea cum treptat, treptat soareîe va începe să se micșoreze fiind acoperit de lună pînă cînd nu va rămîne din el de cit 

0 seceră foarte mică, apoi tot treptat secera se va mări pînă cînd soarele va deveni iar rotund și strălucitor ca mai înainte.Acest fenomen natural provoca în trecut o spaimă groaznică. Oamenii necu- noscînd legile naturii atribuiau eclipsei de soare sau de lună o semnificație deosebită. Și astăzi mai circulă legenda că luna ar fi „mîncată de vîrcolaci" și de aceea apare pe bolta cerului în formă de seceră. întunecarea soarelui sau a lunei în timpul eclipsei era răstălmăcită ca fiind semnul unor „pedepse" date omenirii pentru „păcatele sale" sau apropierea „si'îr- șitului pămintului" sau alte bazaconii de-astea.Mai tîrz.iu cînd știința a spulberat aceste concepții pe baza adevărurilor descoperite de ea, clasele exploatatoare au ținut cu tot dinadinsul aceste adevăruri ascunse și au răspîndit mai departe vechile credințe pentru a înșela oamenii, a-i speria și a-i putea jecmăni-și stăpîni mai ușor.In țările unde a fost sfărîmată puterea burgheziei și moșierimii adevărul științei își croiește drum larg în rîndul maselor, risipind misticismul si ignoranța.Cu mulți ani în urmă astronomii au observat și și-au notat cu atenție aceste fenomene naturale și au ajuns la concluzia că ciclul de eclipse de soare și de lună se repetă în aceleași împrejurări după fiecare interval de 18 ani și 11 zile. Această perioadă de 18 ani și 11 zile a fost numită perioada lui Saros. Intr-o perioadă Saros se produc 71 eclipse dintre care : 43 eclipse de soare și 28 de lună.
DESPRE SISTEMUL SOLARFiindcă eclipsa de soare este un fenomen produs de soare și lună, e necesar să cunoaștem ce legătură există între aceste corpuri, care aparțin familiei soarelui. De aceea să facem cunoștință pe scurt cu sistemul solar.Soarele este înconjurat la distanțe diferite și foarte mari de corpuri cerești numite planete care se învîrt permanent în jurul său mergînd pe drumuri în formă de cercuri puțin turtite numite elipse.Pămîntul este una dintre aceste planete care se învîrtește încontinuu în jurul soarelui.Soarele este sferic și de dimensiuni uriașe. El este mai mare ca volum de cît pămîntul de 1.284.000 de ori. Distanța dintre pămînt și soare este de 150.000.000 kilometri.Soarele este gazos, fierbinte și trimite în spațiu în jurul său lumină, căldură, și alte numeroase radiațiuni.Temperatura la suprafața sa este evaluată la 8.000 de grade. In interior presiunea gazelor fierbinți și temperatura se ridică la milioane de atmosfere și la milioane grade de căldură. Planetele se în- vîrtesc în jurul soarelui permanent la aceeași distanță datorită forței sale de atracție.Datorită acestei forțe de atracție, planetele vor continua să se învîrtească în jurul soarelui încă multe miliarde de ani și de aici înainte.Dacă plecăm de la soare și ne depărtăm de el, întîlnim în cale cele 9 planete ale sale : Mercur, Venus, Pămîntul, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun și Pluto.

I n v iO veche legendă spune că vestitul rege al Persiei, Darius poseda cel mai organizat serviciu de ștafetă din lume, singurul mijloc de comunicație pe acea vreme. De-a lungul secolelor, dezvoltarea tehnicei a perfecționat și comunicațiile. S-a descoperit telegraful, telefonul și în urmă, genialul savant rus Popov a făcut dar civilizației cea mai mare invenție a secolului, radioul.Cît de depărtată ni se pare distanța de la ștafetele persane pînă la tehnica înaltă a telecomunicațiilor de azi din țara noastră. Cu cîteva învîrtituri de disc auzi vocea prietenului sau comunici la alt loc de muncă situații importante. Dar nu numai atît. Dorești să comunici ceva unui cunoscut sau unei rude aflată la celălalt colț al țării ? Formează 09. Iți va răspunde un glas de fată care după cîtva timp îți va servi convorbirea cerută.Sute de aparataje, zeci de mii de legături și sute de kilometri de fire stau la dispoziția celor ce vor să comunice la mare distanță. De multe ori, călătorind cu trenul, admiri traseele lungi și încărcate ce străjuiesc parcă drumul de fier șerpuind ca niște valuri prin fața ferestrei vagonului. Ele duc știrile departe în toate colțurile țării și dincolo chiar de hotarele patriei.Cine comandă oare funcționarea lor, cine îngrijește oare de numărul mare de aparataje ?Toate aparatele, toate traseele încărcate și dificil construite, toate legăturile sînt rodul muncii oamenilor fără de care toate acestea ar fi moarte, lipsite de viață. Oamenii le însuflețesc, oamenii le comandă pentru a face din ele un bun al tuturor. Despre munca lor destul de puțin cunoscută și popularizată, vorbește reportajul acesta.
Centrala telefonică interurbanăO sală spațioasă și luminoasă străbătută de două rînduri de centrale schimbătoare unde lucrează zilnic în 4 schimburi un mare număr de telefoniste. Este serviciul exploatării, împărțit pe direcții și brigăzi ce deservesc convorbirile telefonice cerute prin 09.
«Scînteia tineretului»
Pag. 2-a 29 iunie 1954

Unele dintre aceste planete nu circulă în jurul soarelui singure, ci sînt însoțite in călătoria lor de alte corpuri cerești mult mai mici de cît ele, numite sateliți. Acești sateliți ocolesc planeta respectivă și o însoțesc astfel în mișcarea sa in jurul astrului central, soarele. De exemplu Pămîntul are un satelit numit lună care se învîrtește in jurul său in 27 de zile și ceva. Marte are 2 sateliți, Jupiter 9 sateliți, Saturn e însoțit de 10 sateliți, Uranus are 5 sateliți, iar Neptun 2 sateliți. Diametrul sau lărgimea sistemului solar este de aproximativ 12 miliarde de kilometri.Unui tren, care faca 190 km. pe oră, alergînd fără oprire ca să parcurgă diametrul sistemului de planele din familia soarelui, iar trebui nu mai puțin de 13.700 ani.O rază de lumină, ce are viteza de propagare de 300.000 km. pe secundă, parcurge diametrul sistemului solar in 11 ore și ceva. Toate planetele, primesc lumină și căldură de la soare, eu atît mai puțină cu cît sînt mai departe. Ele fiind corpuri opace (prin care nu străbate lumina) și luminate de soare, se înfățișează ochilor noștri ca stele strălucitoare sau abia pîl- pîind și fiecare corp, fie planetă, fie satelit, aruncă în urma lor o dîră de umbră.
CUM SE PRODUCE 

O ECLIPSĂ DE SOARETocmai această dîră de umbră pe care o aruncă în urma lor planetele sau sateliții ne dă explicația eclipsei de soare sau de lună. Luna fiind un satelit al pămîn- tului face un ocol împrejurul său la o depărtare mijlocie de 385.000 km. In această rotire a ei în jurul pămîntului luna se găsește Ia un moment dat între soare și pămînt în linie dreaptă cu acestea și atunci umbra și penumbra ei, cad *pe suprafața pămîntului. Astfel, locurile situate în umbra lunei vor avea eclipsă totală de soare, iar cele aflate în .penumbra lunei, vor avea eclipsă parțială de soare.Fiindcă luna circulă pe orbita ei în jurul pămîntului, umbra și penumbra sa, vor merge pe suprafața pămîntului producînd rînd pe rînd eclipsa de soare, în localitățile așezate în calea' ei.

Astronomii calculează cu precizie, cu mulți ani înainte cînd și unde umbra lunei va atinge pămîntul, adică unde și cînd se va produce o eclipsă de soare. Pe figura nr. 1 se poate înțelege ușor fenomenul producerii eclipsei. Observăm pe figură drumul ce-1 face pămîntul într-un an în jurul soarelui, drum numit orbita pămîntului.Luna ocolind pămîntul se poate așeza uneori în linie dreaptă cu pămîntul și soarele, (așa cum este în figură) și astfel eclipsa de soare are loc. Cu toate că
ngătorii mIn timpul regimului burghezo-moșie- resc condițiile de muncă erau aci foarte grele. Telefonistele erau obligate să primească și comenzi și să efectueze și convorbiri de la același schimbător.Regimul democrat-popular a schimbat aci condițiile de muncă. Cu sprijinul specialiștilor sovietici s-a construit în mijlocul sălii centralei interurbane, un rînd dublu de schimbătoare speciale numai pentru primirea comenzilor pe 09. De aci pe î>andă rulantă bonurile de comandă pleacă spre cartare, iar în urmă la pozițiile ce deservesc direcțiile respective.Munca telefonistelor s-a îmbunătățit mult. înaintatele metode sovietice introduse aci de inginerul Grigorescu Ion care a studiat în Uniunea Sovietică au făcut ca productivitatea muncii să crească cu 30% și să se realizeze 50 de minute de convorbire pe un circuit într-o oră în trafic forte.In fruntea luptei pentru depășirea normelor sînt utemistele Panaitescu Amalia, Mustață Nădejdea, Stănculescu Iulia, Bucur Elena și Radulescu Maria care se mențin fruntașe în producție în ultimele luni.Conștiente de importanța muncii lor ele se străduiesc zi de zi să obțină o muncă de calitate, să aplice metode de lucru cît mai avansate, metodele înaintatei experiențe sovietice. Pentru activitatea lor rodnică utemistele Băltățeanu Maria și Butănescu Elena au fost alese în comitetul U.T.M.

In sala aparatelorO pădure de mașini frumos orînduite, sclipind de curățenie și luciu, mărginite de culoare largi și scări automate umple marea sală a aparatajelor care constituie partea cea mai importantă a serviciului tehnic. De munca tehnicienilor de aci depinde realizarea normelor și buna calitate a convorbirilor efectuate în sala schimbătoarelor.Cu tot numărul mare de aparataje, numărul celor care îl întrețin este mic. Calificarea acestor tehnicieni este însă de un grad foarte înalt. Bine organizați, buni cunoscători al instalațiilor, ei duc necon-

Dacă în timpul eclipsei privim la razele de soare strecurate prin frunzișul unui pom. vom vedea că acestea cad pe pămînt în formă de seceri de lumină. E chiar imaginea soarelui eclipsat proiectată pe teren printre frunze și repetată de nenumărate ori.La București se fac intense pregătiri pentru observarea eclipsei. Se vor instala 2 lunete pentru observarea vizuală a faEclipsa de soare de mîine va fi pentru țara noastră o eclipsă parțială.

luna e foarte mică în raport cu soarele, fiind însă aproape de noi. poate să acopere complet sau numai o parte din suprafața soarelui și Dutem avea astfel eclipsă totală sau parțială de soare.
ECLIPSA DE LA 30 IUNIE 1054

flclipsa totală de' soare începe pe la mijlocul Americii de Nord (vezi fig. 2) unde umbra lunei ia contact cu suprafața pămîntului. Umbra lăsată de lună pe suprafața pămîntului are forma unui cerc cu diametrul de 150 km.Fiindcă luna circulă pe orbita ei în jurul pămîntului de la apus spre răsărit și umbra ei va face aceiași lucru.Umbra lunii și deci și eclipsa de soare după ce traversează continentul american, trece pe la sudul insulei Groenlanda, pe lîngă Islanda, străbate Oceanul Atlantic și se îndreaptă spre Marea Baltică, trece peste ea și intră în Lituania, trece prin Bielorusia, taie Ucraina, Donbasul, Cauca- zul de nord și trecînd peste Bacu, Marea Caspică și Iranul ajunge în India de nord- vest unde părăsește suprafața pămintului și se termină astfel și eclipsa.Acest traseu, lung de 13.000 km. e parcurs ’.a umbra lunei în 2 ore și 39 minute. Linia descrisă de centrul umbrei pe suprafața pămîntului se numește linie de cen- tralitate.Localitățile așezate chiar pe linia de centralitate au eclipsă totală de soare care durează aproximativ 2 minute și jumătate.In afara zonei de centralitate spre sud sau spre nord eclipsa este parțială și soarele e cu atît mai puțin acoperit de lună cu cît ne aflăm mai departe de această zonă. Există astfel două granițe ale eclipsei : una la nord și alta la sud de zona de centralitate. dincolo de care nu mai avem eclipsă, soarele nu mai este de loc acoperit de lună.Pentru București dăm următoarele amănunte ale eclipsei:Eclipsa începe la ora 14 șl 5 minute.Mijlocul eclipsei la ora 15 și 28 minute.Sfîrșitul eclipsei la ora 16 și 28 minute. La mijlocul eclipsei pentru București soarele va avea 83 la sută din diametrul său acoperit.Eclipsa poate fi urmărită cu o sticlă de culoare închisă sau eu un ciob de geam afumat deajuns de mult pentru ca lumina să nu supere ochii. Se mai poate urmări eclipsa dacă lăsăm să treacă lumina soarelui printr-o mică găurică făcută intr-un carton pe care o prindem apoi pe o foaie albă de hîrtie.
arilor d i s ttenit o luptă aprigă împotriva deranjamentelor și a întreruperilor în echipament.Aci munca se desfășoară sub forme noi. Rolul cel mai important al tehnicienilor de aci este de a restabili în minimum de timp sezisările exploatării asupra defecțiunilor și de a pregăti circuite de bună calitate pentru schimbul următor.I-am surprins dimineața la ora 6. Pre- luaseră schimbul și întreaga sală era un șantier. Maistrul șef de schimb Hinculov Igor supraveghea lucrul. Fiecare aparat era pus la punct, se potriveau toate constantele electrice. Tovarășul Colciu Flo- rea, fruntaș în producție, ne-a informat că toate aceste pregătiri se fac pentru descoperirea eventualelor defecțiuni și pentru a pregăti circuite cu audibilitate perfectă pentru schimbul de ora 8 din centrala interurbană. Dar munca inginerilor și tehnicienilor de aci nu se rezumă numai la acest lucru.Invățînd de la specialiștii sovietici că deranjamentele trebuiesc preîntîmpinate înainte de a fi sezisate de exploatare, colectivul de aci aplică metoda de „întreținere preventivă" care are ca scop prelungirea vieții aparatajelor și prevenirea deranjamentelor. Ei sînt organizați pe schimburi și sînt conduși de un maistru priceput. In lupta pentru o cît mai bună întreținere preventivă și circuite noi, calitative, s-au evidențiat în mod deosebit schimbul I condus de maistrul Cristian Bambula și schimbul III condus de Va- siliu Dumitru.O deosebită importanță se acordă aci ridicării de noi cadre tehnice bine pregătite. In acest scop, precum și pentru reîn- prospătarea cunoștințelor, conducerea oficiului a organizat la toate serviciile cursuri de ridicare a nivelului tehnic și profesional conduse de cei mai buni ingineri și specialiști din cadrul cărora trebuiesc menționați Nantu Ion și inginerul Uidilă Ion.Utemiștii de la serviciul tehnic se mîn- dresc cu brigada „1 Mai". Utemiștii fruntași în producție ca maistrul Bărăian Petre și mecanicul Antoni Dan fac cinste întregului serviciu. Și că munca lor este 

zelor eclipsei întrebuinfînd metoda proiectivă. La cel mai mare aparat al observatorului se va fotografia eclipsa în diferite momente spre a se stabili cu ajutorul cronografului anexat, exactitatea calculelor în privința suprapunerii discului lunei cu discul soarelui etc.In același timp, astronomii sovietici vor folosi la maximum împrejurarea că linia de centralitate va trece peste localități importante, dintre care unele au chiar observatoare astronomice. Ei se pregătesc de mulți ani pentru observarea acestei eclipse.Observatoarele astronomice de la Kiev și Pulkovo au fost înzestrate cu aparate noi special construite în acest scop, căci linia de centralitate va trece chiar peste orașele Kiev, Minsk, Pulkovo și altele.Astronomii sovietici vor cerceta proprietățile fizice ale atmosferei soarelui, mai precis ale cromosferei. De asemenea se va cerceta in special undele radio emise de soare și propagarea undelor electromagnetice în atmosfera pămintului și alte diverse probleme.Astronomii anunță de pe acum că în țara noastră o eclipsă de proporțiile celei de mîine va mai fi văzută Ta 15 februarie 1981, iar o eclipsă totală de soare la 11 august 1999.Vedem că aceste fenomene cerești sînt anunțate la date precise cu mulți ani mai devreme și astfel avem convingerea că in natură nu există nimic misterios, nu e nici un joc al forțelor ascunse ci totul se petrece după legi bine stabilite, legi descoperite prin observații sistematice și bazate pe calcule sistematice precise.Superstiția, misticismul, minciuna și obscurantismul răspindite vreme îndelungată de clasele exploatatoare în legătură cu aceste fenomene cerești își pierd astfel pentru totdeauna influența lor. Răspîndi- rea cuceririlor științei în mijlocul maseloi largi risipește întunericul și misticismul Oamenii de cultură, studenții și elevii, propagandiștii și agitatorii ut.emiști au datoria să explice maselor largi fenomenul eclipsei de soare pentru a contribui astfel Ia combaterea și lichidarea misticismului.
Prof. VICTOR DAIMACA

ante de bună calitate a- ceasta o confirmă numeroasele scrisori de mulțumire primite de conducerea oficiului de la diverși abonați, întreprinderi, fabrici.Am găsit în sala aparatajelor un grup de tineri care aveau pe o masă aparate desfăcute parțial sau complet demontate. Aci lucrează secția de recondiționări condusă de inginerul utemist Misrachi Elias. Această secție în colaborare cu secția măsurători electrice condusă de maistrul Datculescu Nicolae au pornit de la începutul acestui an să verifice și să refacă complet instalațiile și aparatajul degradat sau scos din funcțiune. Prin numeroase inovații ei au reușit să realizeze importante economii, să dea aparataje noi în funcțiune mărind astfel productivitatea cu 35%.In primele rînduri pentru realizarea de economii se află utemistul Dimopol Alexandru și tînărul Rizoiu Mihai.Tinerii din sala aparatajelor participă ca și colegele lor din centrala interurbană la viața de organizație. Ei au înființat și o gazetă satirică „Urzica" care prin ascuțișul ghimpilor ei a lichidat multe lipsuri din munca grupei U.T.M.
întrecereaCele două servicii care constituie baza oficiului, atît de legate unul de celălalt prin specificul muncii lor s-au angrenat cu succes în întrecerea socialistă. Tinerii s-au provocat între ei, brigăzile la fel iar serviciul tehnic luptă pentru cîștigarea întrecerii cu serviciul exploatării.In primul trimestru al anului serviciul exploatării a fost acela care a cîștigat steagul roșu de producție, iar steagul de „cea mai bună brigadă" este menținut de 6 luni de brigada utemistă de la serviciul tehnic.Sub steagul întrecerii socialiste, sprijiniți și îndrumați de către organizația de partid, tinerii din Telefonul Interurban Central luptă pentru asigurarea cu succes și Ia timp a legăturilor și comunicațiilor.Necunoscuții cuceritori ai nemăsuratelor distanțe se străduiesc să-și facă datoria, îndeplinind chemarea partidului „pentru o cît mai bună deservire a populației".
PASCU NADLER maistru telefonist oficiul special telefon interurban București

Arum cîtva timp, ziarul nostru a publicat, la cererea tovarășei Licăroiu Elisabeta. muncitoare la fabrica de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej" din Capitală, o scrisoare adresată colectivului de muncitori de la fabrica de încălțăminte „Solidaritatea" din Oradea, in care critica calitatea slabă a sandalelor de copii.Comitetul organizației de bază U.T.M. și conducerea fabricii au afișat scrisoarea și numeroși muncitori vîrstnici și tineri au citit cele scrise de mama lui Marian.Îndrumat de organizația de partid și cu sprijinul direcțiunii, comitetul organizației de bază U.T.M. a organizat o adunare deschisă in care s-au analizat lipsurile existente și s-au făcut propuneri pentru ridicarea calității produselor fabricii.Fabrica „Solidaritatea" din Oradea, este cunoscută ca o fabrică care produce încălțăminte de bună calitate. Antrenați în întrecerea socialistă, muncitorii vîrstnici și tineri luptă pentru depășirea sarcinilor de plan și pentru creșterea calității produselor. In ultima perioadă, muncitorii au înregistrat o seamă de succese frumoase. Astfel, în luna mai, 92,13 la sută din încălțămintea pentru femei a fost de calitate superioară, calitatea sandalelor pentru copii a ajuns la 92,08 la sută, a ghe- tuțelor pentru copii la 91,79 la sută, iar a pantofilor pentru copii la 91,58 la sută. Folosind rațional materia primă, muncitorii de aci au economisit in luna mai 47.159 decimetri pătrați de piele, 19.995 decimetri pătrați de meșină, 520,47 metri pătrați de pînză și 1.393 kilograme de talpă.In fabrica de încălțăminte „Solidaritatea" din Oradea, muncesc tineri buni plini de entuziasm. Scrisoarea a produs în rindurile lor o mare frămîntare. Fiecare se simțea vinovat pentru unele lipsuri ale produselor. In brigăzi au avut loc discuții, tinerii s-au sfătuit în legătură cu propunerile pe care urmau să le facă pentru ca marca fabricii să devină din ce în ce mai prețuită de cumpărători.In deosebi tinerii care muncesc în secția flexibil — acolo unde se confecționează sandalele pentru copii — s-au simțit cei mai vinovați și și-au propus să muncească în așa fel. incit să nu plece din secția lor nici un produs de calitate proastă.La adunarea organizată de comitetul organizației de bază U.T.M au participat și muncitori vîrstnici. După ce a fost citită scrisoarea, tovarășul Hilingher Ladis- lau. locțiitorul conducătorului tehnic, a prezentat un referat cu privire Ia succesele și lipsurile existente în fabrică Referatul a scos în evidență faptul că produsele secției flexibil erau în trecut mîn- dria fabricii, dar că in ultima perioadă se simte o scădere a calității lor. Critica adresată prin scrisoarea publicată de ziarul nostru, a fost apreciată ca un prețios ajutor în lichidarea lipsurilor care mai există. Tovarășul Hilingher a criticat aspru pe utemistă Balogh Eva, din secția croit, pentru lipsa de spirit de răspundere de care dă dovadă și pe ute- mista Veprejean Rozalia, care nu ține seama de îndrumările pe care i le dă maistrul. In cadrul adunării au fost aduse produse prost executate, unele din ele de utemistul Pechear Octavian.Discuțiile care s-au purtat pe marginea referatului au dat în vileag lipsurile principale și demn de relevat este faptul că mulți muncitori, maiștri și tehnicieni, au vorbit despre experiența muncii lor și s-au angajat să sprijine pe muncitorii mai slabi. Comunistul Șarkodi Andrei maistru la secția flexibil, unde se montează fețele sandalelor a arătat că una dintre cauzele pentru care calitatea sandalelor a scăzut este și aceea că în fabrică nu se aplică metoda comsomolistei Lidia Savelieva —1 controlul pe fiecare fază de operație.„Noi vom crește calitatea — a spus tovarășul Șarkodi — dacă fiecare muncitor va lucra cu atenție, dacă nu vom da niciodată mai departe lucrul prost executat, să nu ne mulțumim numai să înapoiem produsul celui ce a greșit, ci să-i explicăm cum trebuia făcut, pentru ca a doua oară să nu mai greșească. Aceasta va duce la creșterea simțului nostru de răspundere. Dacă un muncitor strică un produs să vină să spună maistrului, să nu-i dea drumul mai departe, ca el să ajungă în mina consumatorului.In fabrică se face simțită necesitatea aplicării controlului pe fiecare fază de operație, pentru creșterea calității produselor, dar majoritatea tinerilor nu cunosc în ce constă această metodă și nici care sînt urmările aplicării ei. De asemenea în fabrică nu se cunoaște semnificația deosebită a aplicării inițiativei de a face economii echivalente cu prețul de

* %Grija față de necesitățile materiale crescînde ale oamenilor muncii este oglindită și prin recenta realizare a comerțului nostru interior — noul magazin de stat de produse de larg consum „Tehno-Me- tal" din Capitală. Bogatele sortimente cu cele mal variate și practice produse sînt din belșug oferite spre cumpărare oamenilor muncii.In clișeu : unul din raioanele acestui magazin.
♦ * 

cost al unor produse finite și nici faptul că ea a luat o mare extindere in fabricile noastre. Comunistul Șarkodi a propus muncitorilor să pornească la lucru sub lozinca „Să dăm numai produse de bună calitate, să aplicăm metoda controlului pe fiecare fază de operație".Utemistul Varga Arpad, responsabilul secției tineretului, a analizat o seamă de lipsuri existente în secția croit. El a arătat că sînt tineri, care muncesc conștiincios și care se ocupă de ridicarea calificării profesionale, așa cum este utemistul Svi- dovicsi loan din brigada utemistă de calitate condusă de Moga Aurel, Silaghi Iu- liu și alții, dar că mai sînt și tineri asemenea lui Szabo D. Iosif care nu se ocupă de calitatea muncii sale. El a arătat că produsele prost executate produc necazuri cumpărătorilor, că și el are copil și nu poate fi de acord ca în fiecare lună să cumpere cîte o pereche de sandale. Utemistul Varga a criticat faptul că tinerii nu cer sprijin maiștrilor decît după ce au croit prost. Așa a făcut și utemistă Veprejean Rozalia, care după ce a croit din piele necorespunzătoare mai multe fețe a sezisat maistrul că pielea nu-i bună. Analizînd situația din secția croit, utemistul Varga a arătat că sînt tineri care cunosc bine meseria și sînt puși să taie pînză, iar cei mai puțin calificați să tale piele. El a cerut să se lichideze această deficiență, care face să scadă calitatea produselor.Muncitorii care au mai luat cuvîntul au vorbit despre necesitatea cunoașterii și însușirii meseriei. Tovarășul Arvoi Mihai, fruntaș în întrecerea socialistă, frezor în secția flexibil, a vorbit despre felul cum a „învățat" el meseria. El a spus tinerilor „Să mă considerați tatăl vostru și să veniți la mine ori de cîte ori aveți nevoie de vreun sfat. Să folosiți din plin posibilitățile pe care le creează statul nostru pentru calificarea voastră profesională" El s-a angajat să împărtășească muncitorilor experiența sa și să ajute pe cei mai slabi. Există în secția flexibil lipsuri care pot fi lichidate Utemistul Șleff Mihai a criticat obiceiul de a se ține prea multe ședințe fulger fără ca apoi să se rezolve sezisările Vorbind rlespre aceri lucru — el a spus • „Intr-o ședință noi am propus ca ghetele de copii —albe — să ne vină numai cîte 5 perechi într-o cutie. și nu cîte 10. Acest lucru s-a făcut doar o jumătate de zi și apoi s-a abandonat. De două luni am cerut talpă corespunzătoare La noi cînd se udă talpa nu se ține seama de densitatea ei. Talpa nu se triază, cea care trebuie ținută în apă zece minute se ține două ore și Ia mașină curge apa din ea și invers. Utemistul Șteff Mihai a propus să se reintroducă fișele personale de urmărire a calității produselor.In cadrul ăâunării, au mai luat cuvîntul utemistul Kiss Koltan, responsabilul brigăzii de economii din secția tineretului, care s-a angajat să îmbunătățească calitatea muncii. Ei a cerut ca fabricile .Janoș Herbac" din Cluj, „Flacăra Roșie" și ,,Kirov" din Capitală să livreze fabricii piele de calitate corespunzătoare.Lipsurile existente în fabrica de încălțăminte „Solidaritatea" din Oradea, se datoresc în bună parte activității defectuoase a comitetului organizației de bază U.I.M Astfel comitetul nu a generalizat experiența celor mai buni muncitori vîrstnici din întreprindere, nu a studiat posibilitatea aplicării și extinderii experienței înaintate. însăși numărul mic de tineri fruntași în producție dovedește că organizația U.T.M. nu s-a ocupat îndeaproape de problemele producției. Problema calității produselor nu a fost analizată pînă acum într-o adunare generală de organizație, iar tinerii care dau produse de proastă calitate nu au fost trași la răspundere în mod serios. Multe din lipsurile arătate în adunarea deschisă ar fi fost cunoscute și lichidate mai din timp, dacă în fabrică ar fi fost organizat un post utemist de control.Comitetul organizației de bază U.T.M. trebuie să facă o cotitură în activitatea sa viitoare: El trebuie să studieze posibilitatea creării de noi brigăzi, utemiste care să pună în centrul preocupării lor problema- calității produselor.Comitetul organizației de bază U.T.M. trebuie să desfășoare o muncă politică susținută de la om la om, să explice tinerilor, că ridicarea producției și productivității muncii, ridicarea calității produselor, este o datorie patriotică a fiecăruia.Propunerile care au fost făcute, trebuie să constituie planul de activitate al comitetului organizației de bază U.T.M., ghidul său, în lupta pentru creșterea calității produselor.
LIDIA IVANCO
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Viata U. T. M.

Achitarea cotizației —
Salut revistei „Știință și tehnică0

datorie principală
Uniunea Tineretului Muncitor unește tn rtn- 

d-irile sale tineretul tnamtat din țara noas
tră. Sub conducerea part’dului, organizat'13 
U.T.M. educă tineretul tn spiritul comunis
mului, al bărbăției și curajului, îl ajută să 
devină neînfricat tn fața greutăților. Este o 
mare cinste să fii membru al Uniunii Tine- 
retulu' Muncitor. Stnt mari însă și obliga
țiile pe care organizația le cere de Ia mem- 
b~ săi. Intrfnd tn rîndurile Uniunii Tinere
tului Muncitqr fiecare ttnăr se obligă con- 
șt'ent și voluntar să păstreze disciplina de 
organizație, să îndeplinească fără rezerve ce
rințele Statutului U.T.M.

Una din principalele obligații stabilite prin 
Statut, este plătirea Ia timp de către fieoare 
utemist ■ cotizației de membru. Achitarea la 
timp • cotizației este o expresie a legăturii 
d'ntre utemist și organizație, o expresie a 
îndeplinirii cu conșt'lnc'ozitate a obligațiilor 
pe oare utemistul și le-a asumat La intrarea 
în U.T.M. Achitarea cotizațiilor arată de ase
menea ctt de bine este dusă munca politico- 
educativă într-o organizație de bază sau alta 
pentru respectarea cu strictețe de către ute- 
miști a disciplinei de organizație.

Și după felul în care își achită un utemist 
cotizația se poa'e judeca dacă tînărul res
pectiv este cu adevărat atașat organizației, 
dacă el luptă activ pentru respectarea disci- 
plinii și îndatoririlor ce-i revin.

Plătind regutat cotizația, utemiștii sprijină 
materialicește organizația, contribuie '.a îm
bunătățirea activității ei multilaterale.

După exemplul comuniștilor, uteciștii 
educați de partidul clasei muncitoare, și-au 
îndeplinit cu cinste această obl-gație tn con
diții ioaFte grele, riscîndu-și chiar viața. Ei 
au dovedit că între achitarea cotizației și lupta 
lor patriotică pentru cauza poporului, este o 
strânsă legătură.
J>lata cotizațiilor este o chestiune de mare 

Importanță politică. Iată ce a spus Mihail 
Șvanovici Kalinin într-una din cuvtntările 
sale, despre însemnătatea achitării cotizațiilor.

— Se poate spune oamenilor: „înțelegeți 
și vos că faptul de a fi tn urmă cu piețe co
tizațiilor pe o lună sau două nu are mare 
Importanță pentru partid, că finanțele sale nu 
vor suferi... dacă nu plăt'ți la timp cotiza
țiile. înseamnă că nu vă e gtndul la partid, 
că'vă neglijați obligaț'île față de partid. Iar 
dacă cineva își neglijează obligațiile față de 
partid, și tncă obpgații atîf de simple, strict 
Organizatorice, ca de pi'dă, plata cotizației, 
turnai că sent-mentul lui față de partid 
nu este destul de adine. Pentru cel care se 
gîndește la partid, plata cotizațiilor constituie 
o bucurie... Dacă punem astfel chestiunea, 
simplul lap’ a! plății cotizațiilor de partid ca
pătă o semnificație politică*.

Aceste m nunate cuvinte ale tul M I. Ka
linin scot la iveală tn mod profund și con
vingător ma'ea însemnătate educativă a achi
tări1 la timp a cotizațiilor. Ele se potrivesc 
pe deplin și organizației noastre.

Majoritatea membrilor Uniuni* Tineretului 
Muncitor își îndeplinesc conștiincios obliga
ția de a achita punctual cotizațiile. In orga- 
n'zația de bază U.T.M din comuna Borșa, 
raionul Vișeul de Sus, sînt utemiști care vin 
de departe -fie de peste munți, fie de jos de 
la poalele munților, pentru a-și plăti ta timp 
cotizațiile. Organizațiile de bază U.T.M. de 
la Școala medie tehnică de centrale electrice 
din Craiova, de Ia G.A S.-Stupini din raionul 
Stalin, din gospodăria colectivă „Valul lui 
Traian" din raionul Medgidia, sau din G.A.S.- 
Romanești din raionul Craiova s-au preocu
pat cu grijă de educarea utemiștilor tn spi
ritul respectării riguroase a Statutului, a dis
ciplinei de organizație tn ceea ce privește 
achitarea cotizațiilor. Pentru utemiștii din a- 
ceste organizații de bază este foarte firesc ca 
tn primele zile ale fiecărei luni să vină sin
guri ]a secretari pentru a-și îndeplini la timp 
această simplă dar Importantă obligație.

Trebuie arătat însă că tn rîndul utemiștilor 
stnt și unii mat puțin conștienți care trebu'esc 
educați tn spiritul disc’plinet, cărora trebuie 
să 1! se explice cu multă răbdare obligațiile 
prevăzute de Statut. Exemple de slabă muncă 
educativă tn rîndul utemiștilor tn privința 
ach'tării cotizațiilor se pot da comitetele or
ganizațiilor de bază U.T.M. de la fabrica de 
confecții „Proletarul Roșu* d'n Btrlad, sau 
l.Constantin David" din comuna Prejme».

Bucuria munciiCorespondentul ziarului nostru în regiunea Bacău, B. Dumitrescu, s-a adresat tovarășei Aneta Șerban, instructoare superioară de pionieri in comuna Buhoci, regiunea Bacău, cu rugămintea de a povesti cîte ceva din munca ei de educatoare a pionierilor în spiritul dragostei față de muncă și învățătură. Redăm mai jos răspunsul.Trăsăturile morale ale omului noii societăți după chipul și asemănarea căruia avem datoria să educăm tînăra generație, sînt nedespărțite de dragostea față de muncă și învățătură. De aceea, la baza întregii munci de educație comunistă trebuie să stea insuflarea principiului muncii creatoare, izvorul tuturor bunurilor materiale și spirituale ale lumii. In cea mai mică acțiune a sa instructorul de pionieri trebuie să aibă în vedere acest lucru.Și noi, instructorii de pionieri din comuna Buhoci, ne străduim să creștem pe pionieri și școlari ca pe niște oameni care iubesc și prețuiesc munca, pregătindu-i astfel să devină cetățeni înaintați ai patriei noastre, căutăm să le arătăm importanța muncii în viața omului și să-i obișnuim să combată cu hotărîre pasivitatea, lenevia, risipirea timpului.Legînd strîns activitatea de educație de problemele școlii, noi le arătăm neîncetat pionierilor că munca lor cea mai de seamă este însușirea materiilor predate în școală, că principala lor datorie de pionieri și mici cetățeni ai patriei este aceea de a învăța cu sîrguință. In acest scop noi folosim cele mai variate metode și căutăm să le dăm un caracter cit mai atrăgător.De un mare ajutor în educarea pionierilor în această privință ne sînt adunările tematice. Pregătite în mod temeinic și avind participarea vie a pionierilor, adunările tematice dau rezultate dintre cele mai bune. Mi-aduc aminte de o adunare ținută de curând cu tema: „Ce știm la limba romînă ?“. Pentru această adunare pionierii au pregătit biletele cu întrebări despre diferite probleme de gramatică. Cunoscînd dinainte subiectele puse în dis- teuție pionierii s-au pregătit cu grije re- petînd toată materia. In ziua adunării era mare agitație printre ei. Apoi au luat bilețelele și au început să răspundă. Interesant este faptul că forma acestei discuții despre gramatică, atmosfera vioaie în care s-a cesfășurat, a avut darul de a atrage pe pionieri. Cei mai mulți au dat răspunsuri foarte bune. Chiar și dintre acei care nu învățau atît de bine la acea

a fiecărui utemist
Lunca v Colnicului din raionul Stalin etc. 
De ce au existat și mai există tncă aceste 
cazuri de încălcare a disciplinei de organi
zație? Cine este vinovat de acest lucru? Vino
vate sînt comitetele organizațiilor de bază 
U.T.M. respective, care n-au desfășurat a 
susținută muncă politică și organizatorică tn 
rîndul utemiștilor. Mulți utemiști n-au primit 
sarcini concrete, nu se simt răspunzători de 
munca organizației de bază din care fac parte, 
nu înțeleg importanța politică a achitării co
tizației de membru. Sînt comitete U.T.M care 
au redus exigența față de lipsirile utemiști
lor, n-au dat importanța cuvenită cazurilor 
de încălcare a Statutulif și n-au luat măsu
rile necesare pentru înlăturarea lipsurilor tn 
ce privește achitarea cotizațiilor.

Unii secretari a' organizațiilor de bază 
U.T.M. mai dau dovadă de muncă formală, 
tehnicistă, transmițînd această sarcină aitor 
membri din comitet sau strîngînd cotizațiile 
tn ziua salariilor. Folosirea acestor procedee 
greșite și dăunătoare muncii, reduce semni
ficația înaltă a îndatoririi de cinste care e 
plata cotizației, coboară această datorie a fie
cărui utemist ta nivelul unei obligații oare
care lipsită de importanță politică. Dacă ute
miștii nu-și plătesc Ia timp cotizațiile, aceasta 
trebuie să fie un semnal serios pentru comi
tetul raional, orășenesc, sau regional U.T.M. 
respectiv, asupra situației nesatisîâcâ'oare a 
muncii politico-educative din organizațive de 
bază. De aceea secretarii comitetelor raionale 
orășenești și regionale U.T.M.. trebuie să 
acorde mare atenție achitării cotizațiilor — să 
cunoască situația din orgemzoțiile de bază, 
să discute această problemă în plenare și șe
dințe de birou și să Ia în mod operativ mă
suri pentru lichidarea lipsurilor. Sarcina or
ganelor utemiste este de a arăta Recârct se
cretar de organ’zație de bază, că «trtugerse 
cotizațiilor nu este un lucru tehnic, o o se
rioasă muncă educativă, o muncă pol -că 
Activiștii utemiști au datorie ca atunci clnd 
merg pe teren să se intereseze îndeaproape 
de situația achitării cotizațiilor.

Cotizațiile lunare pentru utemiști stnt «• 
bTite acum în raport cu întregul lor «eaii 
lunar. Introducerea acestui si«:em de înca
sare a cotizațiilor are o mare Însemnătate 
politică. In alcătuirea lui s-a ținu' seama de 
dorința și dragostea utemiștilor de a contri
bui ta îmbunătățirea activității o-ganizației. 
în report cu posibilitățile lor.

Comitetele U.T.M. au datoria de a educa pe 
utemiști tn spiritul respectării fără rezerve » 
disciplinei de organizație; ele trebuie să or 
ganizeze adunări generale tn care să se dis
cute despre disciplina de organ-zație, despre 
drepturile și îndatoririle membrilor, despre 
felul în care se string cotizațiile. E bun 
procedeul pe care-I folosesc unele comitete 
U.T.M. ca înaintea une> adunări gene'ale să 
facă o scurtă informare asupra ach:tări: co
tizațiilor. Prin gazetele de perete, cercurile 
politice, grupele utemiste. dar mai ales prin 
discuțiile personale cu fiecare ntenrist. comi
tetele U.T.M. pot ridica conștiința utem știlor. 
îi pot educa în spiritul obligațiilor puse de 
Statul. Munca practică de strîngere a coti
zațiilor trebuie să contribuie Ia îmbunătățirea 
întregii munci a organizațiilor de bază 
U.T.M.. în lupta pentru îndeplinirea sarcini
lor reieșite din Hotărfrile plenarei lărgite a 
C.C. al P.M.R. d:n august 19-53. Conrtetele 
raionale și orășeneșt1 U.T.M. sînt datoare să 
ajute organizațiile de bază pentru buna or
ganizare a muncit politice de încasare a co
tizațiilor și să ceară organizațiilor de bază 
U.T.M. să aducă 1a timp la raion, formula
rele de încasare a cotizațiilor.

Deoarece achitarea cotizațiilor este nemij
locit legată de educarea utemiștilor în spiri
tul respectării riguroase a prevederilor Sta 
tulului U.T.M., este necesar ca fiecare corn’ 
tet U.T.M. și fiecare utemist să a oă o ati
tudine hotărîtă față de orice oaz de încălcare 
a disciplinei de organizație.

Partidul ne cere ca să ne îngrijim perma
nent de întărirea politico-organizatorică a or
ganizațiilor de bază U.T.M. Datoria fiecărui 
comitet U.T.M., a fiecărui activist utemist. 
esie de a educa utemiștii tn spiritul disci
plinei de organizație. Numai astfel Uniunea 
Tineretului Munc'tor va putea face față cu 
succes sarcinilor mărețe încredințate de par- 
tld.

stă materie au căutat să se pregătească bine pentru a nu se face de rîs în fața tovarășilor lor și a nu compromite detașamentul nr. 2 unde se ținea adunarea. Pionierul Constantin Bărbuță care de obicei era mai slab pregătit la gramatică a învățat de data aceasta cu grijă și cînd i-a venit rîndul să răspundă la întrebarea din bilețelul ales, s-a grăbit să spună aproape pe nerăsuflate tot ce știa pentru a nu da posibilitate colegilor să mai aducă completări.O altă adunare care s-a bucurat de succes a fost aceea ținută de detașamentul nr. 3 cu tema „Să cunoaștem bogățiile patriei noastre". Ea a fost pregătită tot pe grupe și anume fiecare din ele avînd de studiat o anumită parte a bogățiilor. Apoi au fost confecționate niște buline colorate de carton care reprezentau o anumită bogăție. Vorbind despre un subiect în legătură cu această problemă pionierul se ducea la hartă și prindea cu un ac în regiunea care poseda bogăția respectivă un bulin colorat. Și această adunare a trezit interesul pionierilor și în urma ei s-a putut observa o îmbunătățire 3 studiului geografiei de către ei.Mi-aduc aminte de o altă adunare convocată din inițiativa pionierilor. Ei au văzut că elevul Lungu nu-și rezolva niciodată problemele acasă. Lungu cerea adesea caietele de la pionieri să-și copieze rezolvarea problemelor, dar ei nu I le dădea și îl întrebau întotdeauna de ce nu și-a făcut singur problemele. De fiecare dată însă primeau același răspuns: „N-am putut 1“Atunci s-au sfătuit între ei și cu aprobarea și sprijinul instructoarei de detașament au organizat o adunare tematică intitulată : „De ce nu poate rezolva Lungu problemele ?“La adunare Lungu a fost întrebat de ce nu-și rezolvă niciodată problemele. El a răspuns ca de obicei că nu poate. Atunci, pionierii i-au zis :— Dar ajutorul nostru l-ai cerut ? Nu 1 Tu ne-ai cerut numai caietele să-ți copiezi rezultatele. Și noi am făcut bine că nu ți le-am dat. Acum o să te ajutăm, vom

Se împlinesc silele «ceste» cinci ani de la apariția revistelor „Știință și tehnică pentru tineret" și „Știință și cultură",care s-au contopit de curind și apaf sub titlul „Știință și tehnică" — revistă editată de C.C. al U.T.M. și de S.B.S.C.In acești cinci ani revistele „Știință și tehnică pentru tineret" și „Știință și cultură" au publicat materiale interesante in domeniul popularizării cunoștințelor științifice, al răspindirii in țara noastră a cuceririlor înaintatei științe sovietice, au publicat răspunsuri la întrebările cititorilor etc. Revistele au făcut eforturi pentru a informa cititorii asupra muncii științifice care se desfășoară în țara noastră, pentru a populariza tradițiile progresiste ale științei și culturii poporului nostru. Prin materialele publicate, revistele au contribuit la combaterea superstițiilor, a misticismului, la explicarea științifică, pe înțelesul maselor, a fenomenelor naturii. Ele și-au cîștigat prețuirea și interesul cititorilor.Revista „Știință și tehnică* trebuie să îmbunătățească tratarea în paginile sale a problemelor științifice, să ridice nivelul calitativ al materialelor și să le facă accesibile unor mase largi de cititori, îndeosebi dintre cei tineri. Redacția revistei trebuie să lupte pentru apărarea pu- I rității ideologice și a exactității științifice a celor publicate, mii ițind pentru combaterea tuturor manifestărilor de apolitism, obiectivism și cosmopolitism în știință. Tinerii cititori așteaptă ca revista să aducă un aport mai însemnat în elaborarea și tratarea calificată a principalelor probleme actuale ale dezvoltării științei în tara noastră. O latură esențială a activității revistei pe această linie trebuie să fie urmărirea atentă, grijulie și plină de dragoste a muncii ce se desfășoară in cercurile științifice studențești, pe lingă cabinetele tehnice din întreprinderi, ta facultăți și in in Institutele de cercetăriștiințifice.
Reîntoarcerea delegației R. P. R. 

de la Conferința sindicatelor din întreaga EuropaLuni la amiază s-a înapoiat in Capitală , delegația sindicatelor din țara noastră . care a luat parte la lucrările Conferinței sindicatelor din întreaga Europă. Întrunită la Berlin în zilele de 20—22 iunie pentru a discuta rolul și sarcinile sindicatelor în lupta pentru relații pașnice între toate țările Europei, pentru garanții reale 21e securității și pentru ridicarea nivelului de trai al populației muncitoare.Din delegație au făcut parte tovarășii: Mihai Mujic, secretar al C.C S.. Vasile Hori ung președintele Consiliului sindical regional Iași, Andrei Uliriac, șef adjunct al secției internaționale a C.CS. și Petru lorga, tractorist președintele Comitetului de întreprindere de la S.M.T. Roman.Membrii delegației au fost intîmpinați la sosire de tovarășii Mircea Gherman și Mihai Marin, secretari ai C.C.S. și de numeroși activiști.La sosirea pe aeroportul Băneasa, tov. Mihai Mujic, conducătorul delegației, a făcut următoarea declarație:Zilele acestea a avut loc la Berlin, Conferința sindicală a țărilor europene, convocată din inițiativa Federației Sindicale Mondiale. Conferința s-a ocupat de rolul și sarcinile sindicatelor pentru crearea de legături pașnice intre toate țările europene, pentru asigurarea de garanții reale de securitate, pace și îmbunătățire a condițiilor de trai ale oamenilor muncii.Conferința s-a bucurat de un mare succes. La inițiativa Federației Sindicale Mondiale au răspuns organizațiile sindicale și muncitorii din aproape toate țările europene. Au participat nu numai organizațiile sindicale afiliate Ia F.S.M„ ci și organizații neafiliate, precum și numeroși
* A. v J v» 1 tiși a învățăturiivedea împreună de ce nu poți să-ți rezolvi problemele...Pionierii au scris pe tablă o problemă tip. Lungu a început să lucreze la ea. A socotit ce a socotit, și văzînd că rezultatele nu corespund s-a grăbit să spună :— Vedeți, v-am spus, eu nu pot rezolva probleme.Atît i-a trebuit. Pionierii au sărit îndată cu gura pe el.— Iată de ce nu poți rezolva — i-au spus ei —. Fiindcă nu muncești singur cu răbdare, vrei să capeți totul de-a gata de la noi. Trebuie să te înveți să studiezi individual și să faci exerciții, dacă greșești ia-o de la cap, odată și încă odată pînă reușești. Fără muncă, fără răbdare nu se poate face nimic.Și au stat și l-au ajutat să-și rezolve problema convingîndu-1 de importanța muncii individuale, stăruitoare în însușirea matematicii și a celorlalte materii predate la școală.Această adunare a jucat un mare rol în îmbunătățirea situației la învățătură la matematici a lui Lungu pe pătrarulIII. Au mai avut loc adunări tematice pe detașamente în care s-a discutat despre programul zilnic al pionierului și în care s-a insistat asupra proastei folosiri a timpului, asupra planificării și economisirii lui riguroase.De un mare rol în educarea pionierilor în spiritul dragostei față de muncă și învățătură ne-a fost de asemenea acțiunea de confecționare de către aceștia a materialului didactic. Astfel am organizat o adunare tematică intitulată : „In pădure" și în cadrul căreia pionierii, făcînd o excursie în pădure, au strîns mostre de diferite esențe de lemn cu care au întocmit apoi o planșă despre copacii și arborii de la noi. De asemenea au făcut planșe explicative despre părțile florilor, despre insecte, au construit machete de mașini, vaporașe, escavatoare etc.Ei au fost de asemenea antrenați să muncească în grădina școlii, pe lotul școlar, și au muncit voluntar alături de utemiști Ia curățirea celor 10 hectare de islaz, au ajutat la amenajarea terenului de sport al taberei.Deosebit de bune rezultate dă acțiunea de educare atunci cînd se folosește în sprijinul ei literatura. Operele marilor clasici în care se vorbește despre importanța muncii în viața omului, despre frumusețea ei au putere de convingere uri

Este necesar ca revista să desfășoare la o înaltă ținută activitatea de popularizare multilaterală a mărețelor cuceriri științifice din U.R.S.S., să informeze sistematic asupra progreselor științei în țările lagărului socialist și să demaște necruțător pseudo-știința burgheză pusă în slujba intereselor burgheziei și folosirea științei de către imperialiști in scopuri războinice criminale de distrugere a omenirii.Tinerii muncitori însetați de cunoștințe științifice așteaptă îndeosebi să găsească în paginile revistei „Știință și tehnică" răspunsuri la numeroasele întrebări și probleme care ii preocupă în legătură cu introducerea pe scară largă a metodelor științifice în practica muncii în industrie și agricultură in vederea ridicării productivității muncii, creșterii producției și scăderii prețului de cost al produselor. Revista „Știință și tehnică" are menirea de a explica și populariza cu operativitate inovațiile interesante și metodele înaintate aplicabile în condițiile existente în întreprinderile noastre sau în agricultura țării noastre.Revista „Știință și tehnică* are datoria de a deveni un luptător pasionat și energic pentru introducerea noului in practică, pentru desrădăcinarea metodelor vechi. perimate și dăunătoare. Legarea strinsă a teoriei de practică trebuie să fie un principiu călăuzitor al întregii activități a revistei.Sarcina principală a revistei „Știință și tehnică" este de a trata problemele științifice în' legătură indisolubilă cu marile sarcini care stau în fața poporului nostru in domeniul dezvoltării economiei naționale și al ridicării nivelului de trai al celor ce muncesc.Cu prilejul împlinirii a cinci ani de activitate ..Scinteia tineretului" urează revistei „Știință și tehnică* noi succese în munca sa de propagator al celei mai înaintate științe și de mobilizator al tineretului in bătaia pentru cucerirea cetățu științei.

delegați, reorganizați în sindicate. trimiși de colectivele din întreprinderile in care muncesc. Aceasta arată puternicul ecou pe care l-a stimit conferința in cele mai largi pături de oameni ai muncii.Conferința sindicală a țărilor europene a fost un nou prilej de afirmare a voinței de unitate a oamenilor muncii de pretutindeni In cadrul conferinței s-a văzut clar că numai drumul unității poate apăra popoarele de grozăviile și prâdăciuniie unui nou război. Zecile de vorbitori, care au urcat la tribună, au subliniat hotărî rea maselor din țările lor de a strânge unitatea de luptă a clasei muncitoare.Pentru delegația sindicală din țara noastră a fost o adevărată mîndrie că a putut arăta succesele poporului nostru repurtate sub conducerea partidului in lupta pentru înflorirea Patriei, pentru ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii.O bucurie frățească am simțit văzînd realizările poporului din Republica Democrată Germană și hotărârea de luptă contra comunități defensive europene și pentru un tratat de pace. In aceste zile poporul german își exprimă printr-un referendum voința sa de unitate și de făurire a unei patrii libere, democratice și iubitoare de pace.La conferința care a avut loc la Berlin noi am arătat că oamenii muncii din Republica Populară Romînă sînt alături de poporul german în această luptă.Pentru viitor, o sarcină de mare importanță pentru noi este aceea de a populariza documentele conferinței de la Berlin și de a traduce în viață hotărârile luate pentru înfăptuirea securității colective in Europa, pentru pace și libertatea popoarelor.

așă asupra copiilor. Nespus de mult le-au plăcut pionierilor fragmentele din trilogia autobiografică a lui Maxim Gorki în care acesta cîntă munca, dragostea pentru muncă a lui Bozan, eroul nuvelei „Uzina vie" a lui Alexandru Sahia, fragmentele citite din I. Creangă, G. Coșbuc, M. Eminescu, M. Sadoveanu, Al. Toma etc.O puternică impresie a lăsat asupra lor și citirea în colectiv a cărții „Vasioc Tru- baciov și tovarășii săi" de N. Oseeva. Atitudinea egoistă a lui Vasioc care socotea că aparatul de fizică construit de el este în stăpînirea sa, numai el poate hotărî de soarta lui, a fost condamnată de pionierii noștri. Dar ei au tras învățăminte din carte și pentru viața lor de zi cu zi. Așa se explică că în bună măsură a fost lichidat individualismul pe care-1 manifestau unii pionieri la învățătură, faptul că Viorica Savin, de pildă a ajutat cu drag pe Anasie Augustina, iar Humă Maria pe Bărbuță Constantin, atunci cînd aceștia din motive întemeiate au rămas în urmă.Pionierii nu numai că au înțeles că munca și învățătura trebuie să facă parte integrantă din viața lor de zi cu zi, dar au și devenit mai exigenți față de tovarășii lor în această privință. Cînd pionierul Soci Măricel a întîrziat mult timp apariția gazetei de perete, Smaniot Elena i-a spus :— De ce ești leneș, de ce fugi de muncă și nu scoți gazeta de perete ?Soci a căutat să invoce motive, dar gîn- dul că tovarășii lui îl vor socoti un leneș, unul care fuge de muncă, lucru care în unitatea noastră este socotit deosebit de grav, l-a pus serios pe treabă.Nu cu mai puțină asprime a fost tras la răspundere de către pionieri eonducă- torul de unitate Andronic Dumitru care a fost nevoit să muncească serios spre a se reabilita în ochii tovarășilor săi.Noi evidențiem cu ajutorul gazetelor de perete sau în adunări pe cei harnici, pe pionierii care învață bine, care muncesc și își ajută părinții la cîmp, aceasta pentru a-i stimula pe fruntași și a trezi în cei rămași la urmă ambiția de a se ridica în primele rânduri. Toate metodele pe care le-am folosit noi și despre care am vorbit mai sus ni le-am însușit citind o serie de cărți, broșuri și reviste despre munca pionierească și al căror studiu atent va sta la baza îmbunătățirii și pe mai departe a muncii noastre.

Este btne aprovizionată cooperativa din comuna Dărmănești, regiunea Suceava. E ■■ lacra obtronit pentru țăranii munciteri din Dărmăncțti să vină tot mai des la loopt i itiiă și ia awmăr tot mai mare să cumpere cele de trebuință pentru gospodăriile Iar. Iată. în fotografie, un aspect de la cooperativă.
împotriva rasismului și antisemitismului

Scr soarea Co~ ’etului Permanent pentru Apărarea Păcii din R.P R.La Paris a avut loc duminică Ziua na- Ucmala de lupta impoit iva rasismului, antisemitismului si pentru pace, la care au participai repreaeatamfi ai tuturor păturilor tapet Franța.Comitetul Permanent pentru Apărarea Păcu <Ln R.PR a trunxs participanților la această -nan testare următoarea senscare :Dragi prieteni.Pa-e-ra—-• Păci: dîn Republica Populară Rcmină. tmsut un fierbinte salut parti- 
eipanților la Zana aattosaU de luptă împotriva ransrmilui. anti senv.tisxnulu; și pentru pace din FranțaPopoarele care au suferit și suferă de pe urma urgiei rasismului și antisemit is- mnhri dezlănțuite de hitlerâsmul german nu pot să nu-și exprime toată simpatia și solidaritatea cu această mișcare.In trecut, guvernele burgheze-moșierești dm țara noastră încurajau cele mai scelerate metode de persecuție a evreilor, de la lipsirea evreilor de drepturi cetățenești, de La bătăi și aruncări din trenuri, de la înlăturarea prin violență a avocaților din barouri. a studenților din universități, pină Ia deportări, la masacre și progro- muri împotriva evreilor.Odată cu instaurarea regimului democrat-popular, pentru poporul romîn și minoritățile naționale din Rominia a început o viață nouă, liberă. Statul democrat a desființat toate legile cu caracter discriminatoriu. Evreii, ca și celelalte minorități naționale, au dreptul să folosească limba maternă in școli și instituții. Persecuția rasială este interzisă și aspru pedepsită prin lege.încă din anul 1949, au fost înființate în diferite orașe din Rominia școli de stat cu limba de predare idiș. In același an a fost înființată la București o școală mixtă pedagogică cu limba de predare idiș. în care sînt pregătite cadrele didactice.Pe lingă numeroase școli elementare și medii există catedre speciale de limbă

Au mai trimis scrisori de salut participantelor la această manifestare acad. P. Constantinescu-Iașl acad. S. Stoilov, dr.
Visuri împliniteIn stagiunea recent închisă a Teatrului de Operă și Balet al R.P.R. s-a remarcat ca un element valoros tînăra solistă Iudith Lazarovicl Publicăm mai jos convorbirea unui redactor al ziarului nostru cu tov. Iudith Lazarovici.ÎNTREBARE : Cînd ați început activitatea pe tărâmul muzical ?RĂSPUNS: In anul 1942 am început, pentru întiia oară, a deprinde tainele muzicii Erau ani grei, de cruntă prigoană împotriva oamenilor muncii aparținind minorităților naționale. Am venit la Iași de la Dorohoi, de unde fusesem alungată împreună cu familia mea și cu numeroși alți evrei săraci de către autoritățile fasciste. Am venit în lașul în care avusese loc masacrul care a costat viața a citeva mii de oameni nevinoyați. In vremea aceea nu mă puteam gîndi că aș putea deveni studentă a Conservatorului. Mă împiedica politica de sălbatică discriminare rasială a burgheziei. Totuși • am început să învăț chiar în a- cei ani. Fusese înființat un conservator cu profesori de muzică evrei, printre elevi m-am aflat și eu. Era nespus de greu, dar dragostea noastră pentru muzică, încrederea în viitor, speranța în apropiata eliberare ne-au dat putere să învingem piedicile.Speranțele pe care ni le-am făurit s-au împlinit. Ostașii sovietici au eliberat țara noastră și ne-au redat libertatea. Nu voi uita nici odată ziua în care, puțină vreme după eliberare, am fost invitată să cînt la un concert dat pentru trupele sovietice. Intîlnirea cu eliberatorii, deveniți spectatori ai mei, nu se poate șterge din memorie.In noile condiții create de eliberarea țării am putut să intru la conservatorul de stat. Mi-am terminat studiile în anul 1948, iar de atunci am început să desfășor o activitate din ce în ce mai intensă pe tărâm muzical. Este greu de uitat clipa în care am dat primul meu concert împreună cu Filarmonica Moldova. Eram nespus de emoționată. Unii mă priviseră cu neîncredere. Am cîiitat, iar apoi cei care înainte fuseseră puțini încrezători în posibilitățile mele, m-au lăudat. Mă gîn- deam în momentele acelea că datorez totul celor care au făcut ca viața în patria noastră să-și schimbe înfățișarea, celor care au dat viață învățăturii cu privire la deplina egalitate a oamenilor muncii, indiferent de naționalitate.ÎNTREBARE : Ce ne puteți spune des

pre activitatea desfășurată în cadrul Tea
trului de Operă și Balet al R.P.R. ?RĂSPUNS : In 1950 aflîndu-mă la București și luînd cunoștință de organizarea unui concurs pentru angajarea de soliști la Operă m-am prezentat și eu. Erau 150 de candidați. Au fost aleși numai 5. Printre ei m-am aflat și eu. Mi se împlineau cele 

idiș. Numai in orașul Iași există 17 școli, care au asemenea catedre.Cele două teatre evreești de stat din București și Iași au legat firul tradiției progresiste a lui Abraham Golfaden care a -Înființat Teatrul Evreesc modern in Rominia și ii continuă cu un deosebit avînt creator. Se editează cărți manuale etc. in limba idiș care sînt puse la dispoziția maselor evreești. Scriitori evrei ca I. Luda creează o bogată literatură originală. Poe-.: ca H. Stolper, Spiegelblat, Simale Srhr.e.dir, compozitori ca Mendelsohn, Eisicovits. Schwartzman și alții, sînt iubiți și prețuiți de oamenii muncii din R.P.R.Mulți evrei ocupă azi posturi de răs- purtdere in întreprinderi, în instituții, în - paratul de stat, sînt deputați în Marea Adunare Națională și in sfaturile populare.Numeroși evrei desfășoară o bogată activitate creatoare in domeniul științei, ariei și literaturii. Mulți dintre ei sînt laureați ai Premiului de Stat și artiști emerițiCa și celelalte culte, cultul mozaic se bucură in Rominia de cea mai deplină libertate. Cele peste 600 de temple și sinagogi sînt frecventate de numeroși credincioși. iar comunitățile evreești își desfășoară activitatea in cea mai deplină libertate.Progresul omenirii este incompatibil cu spiritul discriminării și urii între popoare.Poporul romin iubitor de pace, care a suferit de pe urma agresiunii hitleriste și a dictaturii fasciste, a pus capăt pentru totdeauna discriminării și urii de rasă. Prin munca sa creatoare, poporul romîn împreună cu minoritățile naționale își clădește o viață nouă și fericită, luptînd pentru construirea socialismului.Partizanii păcii din Republica Populară Romînă doresc mișcării împotriva rasismului, antisemitismului și pentru pace din Franța, mari succese în luptă nobilă pe care o duce în slujba cauzei păcii și a prieteniei între popoare. Păcii din R.P.R.Comitetul Permanent pentru Apărarea Președinte Acad. MIHAIL SADOVEANUMoses Rosen, șef rabin al cultului mozaic din R.P.R., preot Al. Ionescu, vicar al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romine.
mai frumoase visuri Prima operă în care am cîntat a fost „Faust". Nu se pot reda în cuvinte sentimentele pe care le-am avut cînd pentru prima oară am cîntat pe scena Operei. Apoi emoția a început să se risipească. Mă stăpînea sentimentul răspunderii față de spectator.Apoi am cîntat în „Rusalca". Cu această ocazie am avut marea satisfacție de a lucra cu maestrul sovietic Ciuicov. Repetițiile făcute sub îndrumarea lui au îmbogățit serios cunoștințele mele, mi-au dat posibilitatea să adincesc interpretarea rolului meu. In stagiunea trecută mi s-a încredințat rolul Gildei din opera „Rigolet- to“. Ce poate să ilustreze mai bine condițiile noi din patria noastră decit faptul că unei tinere cintărețe, căreia cu ani în urmă, din motive de discriminare rasială nu i s-a permis să intre în conservatorul de stat, i s-a încredințat rolul principal dintr-o operă că „Rigole- tto“? Cred că însăși acest. fapt este cel mai convingător argument, cea mai elocventă ilustrare a conviețuirii frățești a poporului romîn și a minorităților naționale. Profesorul meu de la conservatorul evreesc, deși poseda remarcabile calități muzicale, nu a putut în anii regimului burghezo-moșieresc să fie admis la vreun concurs, și aceasta numai pentru că aparținea unei minorități naționale, Astăzi o asemenea situație numai există la noi. Toate acestea mă fac să port o recunoștință fierbinte regimului de democrație populară. încerc să-mi exprim această recunoștință — printre altele — prin concertele pe care le dau în fața oamenilor muncii, prin deplasările în fabrici și uzine. Muncitorii înconjoară cu dragoste pe artiști și-i fac să simtă toată prețuirea lor. După fiecare concert pe care îl dau în fața celor ce muncesc dintr-o instituție oarecare mă simt stăpânită de simțăminte minunate, greu de descris.Mă gîndesc uneori la viața mea. îmi amintesc multe momente, unele triste di* anii trecutului, altele senine din anii prezentului. Ceea ce s-a schimbat în viața mea este rodul politicii în problema națională a Partidului Muncitoresc Romîn, este rodul transformărilor prin care a trecut patria noastră.In R.P.R. se verifică prin practica lucrurilor cum odată cu înlăturarea burgheziei de la putere, prin construirea unei vieți noi, se realizează, deplina egalitate în drepturi a tuturor celor ce muncesc indiferent de naționalitate.
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Se întărește solidaritatea popoarelor Asiei 
in lupta pentru pace

Declarația comună a primilor miniștri ai R. P. Chineze și Indiei

Puterile occidentale se eschivează
de la interzicerea armei atomice și de la reducerea armamentelor

DELHI 28 (Agerpres). — China Nouă transmite :La 28 iunie, Ciu En-lai, premierul Con- Biliului Administrativ de Stat și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze, și Jawaharlal Nehru, primul ministru și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Indiene, au dat publicității următoarea declarație comună :Declarația comună a primilor miniștri ai R. P. Chineze și Indiei.Excelența sa Ciu En-lai, primul ministru și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze a sosit la Delhi în urma invitației Excelenței sale Jawa- haral Nehru, primul ministru și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Indiene. Premierul chinez a stat în India trei zile în .care timp cei doi primi miniștri au discutat mai multe probleme care Interesează atît China cît și India. Ei au discutat îndeosebi perspectivele păcii in Asia de sud-est, precum și desfășurarea conferinței de la Geneva în ceea ce privește problema Indochinei. Situația din Indochina este de o importanță vitală pentru pacea în Asia, precum și pentru pacea întregii omeniri, și cei doi primi miniștri așteaptă cu un interes deosebit ca eforturile depuse la Geneva să fie încununate de succes.I. Ei au luat cunoștință cu satisfacție că In cadrul tratativelor de la Geneva s-a înregistrat un oarecare succes în ceea ce privește armistițiul. Ei speră ca eforturile depuse la Geneva să fie cît mai curînd încununate de succes și vor duce la o reglementare politică a problemelor din această zonă.II. Discuțiile dintre cei doi primi miniștri au avut drept scop să sprijine în modul în care va fi posibil eforturile depuse la
Cuvîntarea lui Nehru la recepția oferită în cinstea lui Ciu En-laiDELHI 28 (Agerpres). — Biroul Indian de Informații transmite că la 2S iunie, primul ministru al Indiei, Nehru, a oferit o recepție în cinstea premierului Consiliului Administrativ de Stat al R. P. Chineze, Ciu En-lai, la care Nehru și Ciu En-lai au rostit cuvîntări.In cuvîntarea sa Nehru a spus :„Ne întîlnim nu numai ca oameni, ci și ca reprezentanți ai marilor națiuni — India și China, care au amîndouă un trecut măreț.Modul în care aceste țări se comportă una față de cealaltă, măsura în care ele pot să colaboreze strîns pentru asigurarea păcii și bunăstării popoarelor lumii prezintă interes și are o mare însemnătate nu numai pentru cele două țări ale noastre, ci și pentru întreaga Asie și chiar pentru întreaga lume.Cele două țări ale noastre au obținut recent libertate și posibilitatea de a dispune de soarta lor în conformitate cu dorința noastră. Cele două țări ale noastre și-au propus drept scop binele omului simplu și se străduiesc să îmbunătățească pe diferite căi viața milioanelor de oameni care au avut atît de mult de suferit în trecut, iar acum trăiesc cu speranța intr-un viitor mai bun. Pentru noi și pentru orice țară a lumii, acest viitor

Cuvîntarea lui Ciu En-lai la recepția oferită de NehruPEKIN 28 (Agerpres). — China Nouă transmite :Premierul Consiliului Administrativ de Stat și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze, Ciu En-lai, a rostit o cuvîntare în cadrul recepției oferite la 26 iunie de primul ministru al Indiei, Djavaharlal Nehru. Ciu En-lai a spus pintre altele :Intre China și India există o prietenie tradițională de două milenii. In ultimii ani, în urma stabilirii relațiilor diplomatice dintre Republica Indiană și Republica Populară Chineză, această prietenie a luat o nouă dezvoltare pe bază de egalitate, avantaj reciproc și respect reciproc al integrității teritoriale și suveranității celor două țări.Guvernul și poporul chinez acordă o deosebită însemnătate prieteniei cu guvernul și poporul indian. Relațiile dintre cele două țări ale noastre se întăresc tot
PlecareaDELHI 28 (Agerpres). — China Nouă transmite :După cum a anunțat postul de radio Delhi, Ciu En-lai, premierul Consiliului Administrativ de Stat al Republicii Populare Chineze a părăsit în dimineața zilei de 28 iunie Delhi, plecînd spre Rangoon. La aeroport, el a fost însoțit de premierul indian Nehru, de șefii misiunilor diplomatice străine, de comandanții trupelor indiene și de alte persoane suspuse. Președintele Indiei a fost reprezentat de cătreSosireaLONDRA 28 (Agerpres). — China Nouă transmite :Ciu En-lai, premierul Consiliului Ad

In jurul conferinței de la GenevaGENEVA 27 (Agerpres). — TASS transmite :După cum s-a aflat la 25 iunie, la ședința restrînsă a celor nouă delegații a continuat discutarea problemei controlului asupra respectării acordului cu privire la încetarea operațiunilor militare în Indochina.Ca și la ședința precedentă, reprezentantul Cambodgiei a insistat ca pentru Cambodge să se înființeze o comisie internațională de supraveghere separată.Potrivit informațiilor existente, reprezentantul U.R.S.S. a arătat la ședință că în propunerile din 14 iunie ale lui V. M. Molotov, șeful delegației U.R.S.S. este elaborată în amănunt problema controlului asupra respectării acordului de armistițiu din Indochina, stabilindu-se în mod preliminar funcțiile și împuternicirile de supraveghere.

Geneva și In alte părți In vederea unei reglementări pașnice. Țelul lor principal a fost realizarea unei înțelegeri limpezi a punctului de vedere al fiecăruia pentru a putea contribui la menținerea păcii, atît prin colaborarea dintre ci cît și cu alte țări.III. China și India au semnat de curînd un acord în care au stabilit anumite principii care să conducă relațiile dintre cele două țări. Aceste principii sînt: 1) respectul mutual al integrității teritoriale și suveranității fiecărei țări; 2) neagresiunea ; 3) neamestecul în treburile interne ale celeilalte țări; 4) egalitatea; 5) coexistența pașnică.Primii miniștri au reafirmat aceste principii, cerînd ca ele să fie aplicate atît în relațiile țărilor lor cu alte țări ale Asiei, cît și în alte părți ale lumii. Dacă aceste principii sînt aplicate nu numai în relațiile dintre diferitele țări, ci în general în relațiile internaționale, ele vor constitui o temelie solidă pentru pace și securitate, iar temerile și neîncrederea care există astăzi vor face loc unei atmosfere de încredere.IV. Cei doi primi miniștri recunosc existența, în Asia și în diferite părți ale lumii, a unor sisteme sociale și politice deosebite. Dacă, totuși, principiile mai sus menționate vor fi acceptate, și se va acționa în conformitate cu ele și dacă nu se va produce amestecul nici unei țări în treburile altei țări, aceste deosebiri nu vor constitui o piedică în calea păcii și nici nu vor provoca vreun conflict. Coexistența pașnică și relațiile prietenești între țările interesate sînt pe deplin posibile dacă se respectă principiile integrității teritoriale, al suveranității fiecărei țări și al neagresiu
depinde în primul rînd de evitarea războiului și de asigurarea păcii și securității.Astfel, în prezent, principala problemă care stă în fața lumii constă în a se elibera de spectrul războiului, fricii și urii, sub teroarea cărora se află astăzi atît de multe țări și popoare.Nu de mult dvs. ați fost ocupat, alături de alți eminenți oameni de stat, cu rezolvarea marilor probleme ale lumii. Noi am fost fericiți să aflăm că eforturile dvs. și eforturile altor oameni de stat la Geneva au fost încununate de un oarecare succes. Vă felicităm pe dvs. și pe alte personalități care au participat la conferința de la Geneva, pentru această întorsătură fericită a evenimentelor. Am speranța fierbinte că aceasta va duce curînd la încetarea operațiunilor militare în Indochina și că după aceasta va urma reglementarea care va asigura pacea și libertatea tuturor țărilor. Dacă vom putea scăpa de teama războiului și agresiunii, care asuprește poporul, și să asigurăm condiții în care fiecare țară își va hotărî liber soarta conform propriilor sale dorințe, fără amestecul altor țări, vom face un bun serviciu generației noastre și vom pune bazele unei păci trainice pe întregul glob.Pacea este necesară întregii lumi și pacea in momentul de față este indivizibilă.
mai mult cu fiecare zi, iar legăturile culturale și economice se extind. Printre altele, acordul încheiat în aprilie a.c., între China și India cu privire la comerțul și relațiile dintre cele două țări în regiunea Tibetului nu numai că a dus la continua întărire a prieteniei chino-indiene, cl a constituit de asemenea expresia principiilor respectului reciproc al integrității teritoriale și suveranității, neagresiunii și neamestecului în afacerile interne ale celor două țări, a egalității și avantajului reciproc și a coexistenței pașnice dintre cele două țări ale noastre, dînd in acest fel un exemplu minunat de rezolvare a problemelor dintre țări pe calea tratativelor.China și India sînt țări Iubitoare de pace. Poporul chinez este fericit de » avea un vecin ca India care este devotată cauzei păcii. India a adus contribuții prețioase la eforturile în vederea rea
lui Ciu En-lai din Delhisecretarul său pentru chestiunile militare. Pe aeroport a fost aliniată o gardă de onoare. Orchestra a executat imnurile Indiei și Republicii Populare Chineze. Ciu En-lai a plecat cu un avion special al societății indiene de aviație. El este însoțit de Pilla, secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne din India.La Rangoon, Ciu En-lai va fi oaspetele președintelui Blrmaniei și va duce tratative cu primul ministru birman.In declarația făcută pe aeroport cores

ministrativ de Stat al Republicii Popu- goon pentru a duce tratative cu U Nu, lare Chineze, a sosit la 28 iunie la Ran- primul ministru al Birmaniei.

Propunerile cu privire la subordonarea comisiei mixte față de comisia internațională de supraveghere nu rezistă criticii, mai ales datorită faptului că aceasta ar contraveni principiilor generale ale ho- tărîrilor deja adoptate de conferința de la Geneva și îndeosebi hotărîrilor din 29 mai și 19 iunie ale conferinței cu privire la stabilirea contactului direct între părțile beligerante pentru elaborarea acordului cu privire la încetarea operațiunilor militare.Divergențele în pozițiile diferitelor delegații, se datorează în parte faptului că unele delegații n-au studiat cu suficientă atenție propunerile sovietice cu privire la control precum și datorită faptului că unele delegații fac încercări de a crea bariere artificiale în calea obținerii unui acord.Reprezentantul U.R.S.S. și-a exprimat 

nii. Aceasta va slăbi încordarea care există astăzi în lume și va contribui la crearea unei atmosfere de pace.V. Cei doi prim miniștri speră în special că aceste principii vor fi aplicate la soluționările problemelor din Indochina, unde reglementarea politică trebuie sâ aibă drept scop crearea unor state libere, democrate, unite și independente, care să nu fie folosite în scopuri agresive sau care să cadă victime agresiunii unei puteri străine. Aceasta ar duce la o creștere a încrederii în forțele proprii în aceste țări, cît și la stabilirea de relații prietenești între ele și vecinii lor. Adoptarea principiilor sus-mențidnate va contribui de asemenea la crearea unei zone de pace care poate fi lărgită, pe măsură ce o vor permite împrejurările, fapt care va reduce astfel primejdiile unui nou război și va întări cauza păcii în întreaga lume.VI. Cei doi prim miniștri și-au exprimat încrederea in prietenia intre China și India care va ajuta cauzei păcii în întreaga lume și dezvoltării pașnice atît a țărilor respective cit și a altor țări din AsiaVII. Convorbirile care au avut loc între cei doi prim miniștri au fost duse în scopul realizării unei înțelegeri in ce privește problemele Asiei și pentru a promova eforturile pașnice și de colaborare depuse laolaltă cu alte țări din lume in vederea rezolvării acestor probleme.VIII. Cei doi prim miniștri au căzut de acord ca țările lor să mențină o strinsă legătură pentru ca între cele două țări să existe în continuare o deplină înțelegere. Cei doi prim miniștri au fost deosebit de satisfăcuți de acest prilej de a se intilni și au avut un schimb deplin de vederi de natură să ducă la o înțelegere mai clară și la o colaborare a țărilor lor pentru cauza păcii.
In lume există disensiuni și divergențe, dar există și un sentiment de unitate și de coeziune crescîndă. Am ferma convingere că eforturile noastre vor fi îndreptate spre acest sentiment crescind de unire și spre înfăptuirea idealurilor ’comune care însuflețesc astăzi omenirea, m loc 'să subliniem aceste disensiuni și divergențe.Recent, India și China au căzut de acord asupra unor probleme și noi am pus la baza acestui acord cunoscutele principii care reglementează relațiile dintre cele două țări ale noastre. Aceste principii sint: recunoașterea suveranității și integrității teritoriale ale fiecărei țări, neamestecul reciproc în treburile interne ale celor două țări, egalitate și avantaj reciproc ; coexistența pașnică. Soarta pun: in fața țărilor noastre mari sarcini. Sper că în această clipă măreață a istoriei, cele două țări ale noastre vor fi la înălțimea situației.Am speranța fierbinte că eforturile dvs. și eforturile altor eminenți oameni de stat la Geneva vor fi încununate de succes și sper de asemenea că cele două țări ale noastre vor acționa pentru pace, vor trăi in prietenie și vor colabora una cu alta pentru menținerea păcii și pentru progresul omenirii, așa cum au făcut-o în cursul ultimelor două milenii din istoria omenirii’*.

lizării armistițiului din Coreea. India a manifestat in permanență interes față de lupta pentru încetarea războiului din Indochina și a sprijinit neobosit eforturile întreprinse la conferința de la Geneva în scopul restabilirii păcii în Indochina. Este absolut evident că această poziție a Indiei are o uriașă însemnătate pentru menținerea păcii în Asia.Toate popoarele Asiei doresc pacea. Amenințarea păcii în Asia provine în prezent din afară Asia de astăzi nu este însă ceea ce a fost ieri. Au apus pentru totdeauna vremurile cînd forțe din afară puteau să hotărască după bunul lor plac soarta Asiei. Sintem convinși că unitatea tuturor țărilor și popoarelor iubitoare de pace din Asia va zădărnici planurile ațîțătorilor la război. Sper că China și India vor colabora și mai strîns în numele țelului nobil al menținerii păcii în Asia.
pondenților preset, Ciu En-laî a arătat că tratativele dintre el și Nehru s-au desfășurat în spiritul înțelegerii reciproce și al colaborării și de aceea a fost realizat un anumit succes. Sînt convins, a declarat el, că un astfel de succes nu numai că va întări prietenia dintre China și India, ci va contribui de asemenea la întărirea păcii în Asia și. în lumea întreagă. El a relevat în mod special rolul pozitiv al lui Nehru în timpul tratativelor.

părerea cu privire la necesitatea ca delegațiile să studieze, mai profund, poate intr-un cadru mai restrîns, propunerile făcute anterior cu privire la controlul a- supra respectării acordului de armistițiu din Indochina, luînd ca bază propunenle delegației U.R.S.S., examinînd de asemenea și propunerile celorlalte delegații. In urma unui astfel de studiu vor fi lămurite punJtele, în legătură cu care pozițiile diferitelor delegații se apropie, iar pe de altă parte, un astfel de studiu va contribui la lămurirea punctelor asupra cărora exista divergențe între delegații. După cum s-a aflat, delegația R.P. Chineze, a sprijinit propunerea reprezentantului U.R.S.S. cu privire la studierea mai profundă a propunerilor prezentate anterior cu privire la controlarea și predarea acestor propuneri comisiei experților.

LONDRA 27 (Agerpres). — TASS transmite :Intre 13 mai și 22 iunie, la Londra și-a ținut lucrările subcomitetul Comisiei O.N.U. pentru dezarmare alcătuit din reprezentanții U.R.S.S., S.U.A., Angliei,Franței și Canadei. La 24 iunie a fost dat publicității un scurt raport al acestui subcomitet, prezentat Comisiei O.N.U. pentru dezarmare.Urmărind sarcina soluționării cît mai grabnice a problemei interzicerii armelor atomică, cu hidrogen și a celorlalte tipuri de arme de exterminare în masă și înlăturarea primejdiei războiului atomic, Uniunea Sovietică a prezentat spre examinare subcomitetului propunerea ca statele respective să-și asume obligația solemnă și necondiționată de a nu folosi armele atomică, cu hidrogen și celelalte arme de exterminare in masă. Propunerea Uniunii Sovietice prevede :„Comisia pentru dezarmare recunoaște necesar, ca un pas important pe calea spre eliminarea totală din armamentele statelor a armelor atomică, cu hidrogen și a celorlalte arme de exterminare in masă cu instituirea simultană a unui strict control internațional care să asigure îndeplinirea acordului cu privire la interzicerea folosirii energiei atomice în scopuri militare, ca statele respective să-și asume obligația solemnă și necondiționată de a nu folosi armele atomică, cu hidrogen și celelalte arme de exterminare in masă".Prezentînd această propunere, reprezentantul U.R.S.S., I. A. Malik a explicat că propunerea sovietică are drept scop înlăturarea primejdiei războiului atomic, fără a aștepta să se cadă definitiv de acord asupra tuturor condițiilor acordului, care prevede interzicerea totală a armelor atomică și cu hidrogen și instituirea unui strict control internațional asupra acestei interziceri. Reprezentantul sovietic a subliniat de asemenea că rezolvarea problemei renunțării la folosirea armelor atomică și cu hidrogen ar înlesni in mod substanțial încheierea unui acord cu privire la eliminarea totală din armamentele statelor a tuturor tipurilor de arme de exterminare în masă și la instituirea unui control internațional asupra acestei interziceri, precum și cu privire la reducerea substanțială a tuturor armamentelor șj forțelor armate.Reprezentantul S.U.A. și ceilalți reprezentanți ai puterilor occidentale au refuzat să adopte propunerea Uniunii Sovie
Propunerea Guvernului Sovietic :L Guvernul Sovietic prezintă spre examinare subcomitetului Comisiei pentru dezarmare „Prevederile fundamentale ale proiectului convenției internaționale cu privire la interzicerea armelor atomică, cu hidrogen și a celorlalte arme de exterminare in masă, la reducerea substanțială a armamentelor și forțelor armate și la stabilirea unui control internațional asupra respectării acestei convenții". Guvernul Sovietic pornește de la faptul că primul pas important pe calea spre eliminarea totală din armamentul statelor a armelor atomică, cu hidrogen și a celorlalte tipuri de arme de exterminare în masă cu instituirea simultană a unui strict control internațional, care să asigure îndeplinirea acordului cu privire la interzicerea folosirii energiei atomice în scopuri militare, constă în aceea că statele respective să-și asume obligația solemnă și necondiționată de a nu folosi armele atomică, cu hidrogen și celelalte arme de exterminare în masă, așa cum este prevăzut în propunerea prezentată subcomitetului la 1 iunie de reprezentantul sovietic.IL Convenția internațională cu privire

Hotărîrea adoptată de plenara C.C. al P.C.U.S.MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS transmite:Plenara Comitetului Central al Partidu- I lui Comunist al Uniunii Sovietice, care a J avut loc recent a examinat rezultatele în- sămînțărilor de primăvară, îngrijirea semănăturilor, pregătirea strîngerii recoltei și asigurarea îndeplinirii planului de colectări a produselor agricole în anul 1954. Plenara a adoptat o Hotărîre corespunzătoare.Hotăririea constată că măsurile adoptate de Partidul Comunist și Guvernul Sovietic pentru asigurarea unui nou avînt puternic al tuturor ramurilor agriculturii socialiste și pentru sporirea producției mărfurilor de larg consum au fost aprobate de întreg poporul și au dat naștere unui puternic avint în muncă în rîndurile muncitorilor, colhoznicilor și intelectualilor.In cursul acestei primăveri, colhozurile și sovhozurile au depășit planul de stat al însămințărilor culturilor de primăvară și au însămințat cu 9.500.000 hectare mai mult decît în 1953.Față de anul 1953, suprafețele însămîn- țate cu cereale au fost lărgite în această primăvară cu 6.429.000 hectare ; suprafețele însămînțate cu grîu au sporit cu
EvenimenteleNEW YORK 28 (Agerpres). — TASS transmite :După cum rezultă din știrile publicate de presa americană, Arbenz a fost destituit din funcția de președinte al Guate- malei de către colonelul Diaz și alți ofițeri superiori ai armatei.După cum se anunță din Tegucigalpa (Honduras), Arbenz a fost nevoit să de4 misioneze, în urma unei conferințe convocată de conducătorii armatei și care a durat o zi întreagă. La terminarea acestei conferințe, Diaz și alți doi colonei au vizitat pe președinte și i-au declarat că trebuie să demisioneze. Se anunță că Arbenz a fost indignat de hotărîrea lor, totuși în cele din urmă a consimțit să demisioneze.Se menționează că imediat după invadarea Guatemalei au circulat zvonuri că conducătorii armatei au propus lui Arbenz să demisioneze în decurs de 24 ore.Potrivit știrilor transmise din orașul Guatemala City, anunțînd la radio demisia sa, Arbenz a subliniat din nou că „agresiunea a l’ost dezlănțuită de „United Fruit Company" și de alte monopoluri americane care au investiții de capital în America Latină".

★NEW YORK 28 (Agerpres). — „Daily Worker" a publicat o știre din capitala Guatemalei în care se anunță că Armas, care se află în fruntea bandelor ce au in- 

tice și au formulat împotriva ei tot felul de „argumente" născocite, declarînd, de pildă, că înainte de a-și asuma obligația de a renunța la folosirea armelor de exterminare în masă, este necesar să se creeze „o atmosferă de încredere internațională" și să se asigure „garanțiile" corespunzătoare.In ceea ce-i privește reprezentanții S.U.A., Angliei și Franței nu au prezentat subcomitetului nici un fel de propuneri care să fie îndreptate spre soluționarea problemei interzicerii armelor atomică și cu hidrogen și a reducerii înarmărilor. Urmărind să slăbească întru cît- va presiunea -opiniei publice mondiale, care insistă asupra înlăturării neîntîrzia- te a primejdiei războiului atomic și asupra reducerii substanțiale a armamentelor, reprezentanții puterilor occidentale, au încercat să rftodifice redactarea propunerilor lor anterioare și le-au prezentat subcomitetului sub forma unor propuneri „noi". In aceste propuneri ca și în cele anterioare, rezolvarea sarcinei interzicerii neîntirziate a armei atomice și a reducerii armamentelor este înlocuită cu examinarea problemelor privitoare la culegerea și verificarea informațiilor referitoare la armamentele și forțele armate ale statelor, adică cu culegerea unor date cu caracter de spionaj. Urmărind să-și camufleze refuzul de a adopta propunerea sovietică cu privire la reducerea cu o treime în decurs de un an de către cele cinci mari puteri a armamentelor lor, reprezentanții puterilor occidentale au propus ca intr-un viitor nedeterminat, după declararea și verificarea informațiilor cu privire la armamente, forțele armate și cheltuielile militare ale statelor să fie „înghețate" la nivelul existent în decembrie 1953.In ce privește problema interzicerii armei atomice, reprezentanții puterilor occidentale nu au făcut decît să repete vechile lor propuneri de mult demascate, refuzînd ca și înainte să adopte o hotă- rîre cu privire la interzicerea armei atomice și la stabilirea simultană a unui strict control internațional.Luptînd pentru rezolvarea pozitivă a problemei interzicerii tuturor tipurilor de arme de exterminare în masă și a reducerii substanțiale a armamentelor și forțelor armate, reprezentantul U.R.S.S. a prezentat la 11 iunie subcomitetului spre examinare următoarea propunere a Guvernului Sovietic: 
la interzicerea armelor atomică, cu hidrogen și a celorlalte arme de exterminare în masă, la reducerea substanțială a armamentelor și a forțelor armate și la stabilirea simultană a unui control internațional asupra respectării acestei convenții, trebuie să cuprindă următoarele prevederi fundamentale :1. Interzicerea necondiționată a folosirii, fabricării și păstrării armelor atomică, cu hidrogen și a celorlalte tipuri de arme de exterminare în masă.2. Reducerea de către fiecare participant la convenție și în primul rînd de către S.U.A., Anglia, Franța, R. P. Chineză și U.R.S.S. a tuturor armamentelor lor și a tuturor forțelor lor terestre, maritime militare și militare aeriene cu o treime în decurs de un an din momentul intrării in vigoare a convenției.Obligația statelor participante la convenție de a reduce cheltuielile lor militare în decurs de un an cu cel puțin o treime față de nivelul cheltuielilor din anul 1953-1954.Obligația participanților la convenție de a nu întreține baze militare, militare aeriene și maritime militare pe teritoriile
3.583.000 hectare, iar cele însămînțate cu porumb pentru sămînță cu 756.000 hectare. Suprafețele însămînțate cu bumbac ocupă o suprafață care depășește cu 354.000 hectare cea din anul trecut. A fost semănată o cantitate mai mare de sfeclă de zahăr, floarea soarelui, de legume și zarzavaturi, culturi furajere și pentru însilozare. Munca stațiunilor de mașini și tractoare * fost îmbunătățită. In cursul acestei primăveri, tractoarele au îndeplinit în colhozuri munci agricole (luînd aratul ca bază de calcul) care depășesc cu 18.674.000 hectare pe cele efectuate anul trecut. Calitatea lucrărilor efectuate cu tractoare a fost îmbunătățită.Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice constată că sarcina valorificării pămînturilor virgine și înțelenite a fost sprijinită cu căldură de colhoznici, de lucrătorii de la stațiunile de mașini și tractoare și sovhozuri, ca și de locuitorii de la oraș. Ea a devenit o sarcină a întregului popor. In urma chemării Partidului și guvernului, peste 140 mii de persoane au și sosit la stațiunile de mașini și tractoare și la sovhozuri și au început să muncească cu elan pentru valorificarea pămînturilor noi.
din Guatemalavadat Guatemala, „a primit un mesaj de solidaritate din partea dictatorului fascist al Spaniei, Franco".

★NEW YORK 28 (Agerpres). — TASS transmite :După cum se anunță din Tegucigalpa (Honduras), într-un comunicat al comandamentului armatei guatemaleze se arată că comandamentul suprem „a început să recruteze contingente noi pentru a asigura rezervele necesare satisfacerii actualelor nevoi ale apărării naționale".In comunicat se menționează în continuare că în luptele care au avut loc pînă în prezent, armata a respins pe cotropitori în toate sectoarele, cu excepția sectorului Chiquimula, „unde luptele continuă".„Această agresiune, se spune în comunicat, a obligat armata să dea o luptă ho- tărîtoare în situația extraordinară care s-a creat în prezent". Se anunță de asemenea despre incursiunile aeriene violente ale intervenționiștilor asupra localităților Chiquimula și Zacapa. Două avioane au aruncat asupra localității Zacapa 30 de bombe a 100 livre, „ucigînd un mare număr de persoane din rîndul populației civile și provocînd mari distiugeri". Un avion a făcut o incursiune asupra orașului Guatemala. Au fost ucise două femei ; cîteva persoane au fost grav rănite. 

unor state străine, și de a lichida în decurs de un an bazele existente de acest fel.3. Instituirea unui control internațional eficient asupra respectării de către toate statele a stipulațiilor convenției cu privire la interzicerea armelor de exterminare în masă și la reducerea armamentelor și forțelor armate.Controlul internațional se instituie pe următoarea bază :A) Controlul internațional se instituie asupra tuturor întreprinderilor care se ocupă cu extracția de materii prime atomice și cu producția de materiale atomice și energie atomică, precum și asupra armamentelor clasice.B) Pentru înfăptuirea măsurilor de control asupra întreprinderilor atomice, precum și asupra armamentelor clasice se instituie în cadrul Consiliului de Securitate un organ internațional de control. Personalul acestui organ este selecționat pe bază internațională.C) Organul internațional are ca sarcină inspectarea întreprinderilor care extrag materii prime atomice, și care produc materiale atomice și energie atomică. Organul internațional de control înfăptuiește inspecția pe bază permanentă fără dreptul de a se amesteca în treburile interne ale statelor. Organul internațional de control supraveghează îndeplinirea de către toate statele a obligațiilor legate de reducerea armamentelor clasice și a forțelor armate.D) Indeplinindu-și funcțiile, organul internațional de control înfăptuiește supravegherea asupra activității întreprinderilor, care extrag, prelucrează și folosesc materialele atomice și energia atomică, culege și prelucrează datele cu privire la extracția, producția și folosirea materialelor atomice și a energiei atomice ; cere și verifică informațiile prezep* tate de state cu privire la armamente »•<, forțele armate, face recomandări guvernelor și Consiliului de Securitate în problemele referitoare la producția, păstrarea și folosirea materialelor atomice și a energiei atomice, precum și în problemele referitoare la reducerea armamentelor și forțelor armate ale statelor.4. Toate statele participante la convenție se obligă să interzică propaganda, avînd drept scop ațîțarea vrajbei și urei între popoare și pregătirea unui nouboi mondial.5. Convenția intră în vigoare după ratificarea ei de către cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al O.N.U.".Reprezentanții puterilor occidentale au refuzat să adopte această propunere a Uniunii Sovietice, încercînd să camufleze refuzul lor de a soluționa pozitiv problema interzicerii armei atomice și a reducerii armamentelor prin declarații cu caracter general despre necesitatea de a se crea în mod prealabil „garanții corespunzătoare" și de a se asigura așa-numita încredere internațională. Explicîndu-și poziția, reprezentantul S.U.A., a declarat că S.U.A. nu vor renunța la folosirea armei atomice, invocînd cu fățărnicie faptul că nu au fost prezentate nici un fel de propuneri, care, după părerea S.U.A., ar fi mai bune decît „planul Baruch", care după cum se știe, nu prevede interzicerea armei atomice. Oricărui om lipsit de idei preconcepute îi este clar că adoptarea unei hotărîri cu privire la interzicerea armei atomice și la reducerea substanțială a armamentelor, așa cum propune Uniunea Sovietică, ar fi prin ea însăși un pas excepțional de important în ceea ce privește slăbirea încordării internaționale, crearea unei adevărate atmosfere de încredere și ar asigura salvarea omenirii de amenințarea unui război atomic.
Plenara C.C. al P.C.U.S. relevă cîteva lipsuri în activitatea diferitelor instituții și organizații în cursul însămințărilor de ■primăvară, în valorificarea pămînturilor virgine și înțelenite, în construcția efectuată de noile sovhozuri, în aprovizionarea sectorului agricol cu utilaje necesare și în întărirea economică și organizatorică a colhozurilor.Partea a doua a Hotărîrii expune măsurile care urmăresc asigurarea cu furaj a vitelor și în special organizarea în bune condiții a cositului și așezării finului în stoguri, sporirea producției de furaje suculente și pregătirea în condiții bune a vitelor în vederea iernii.Partea a treia a Hotărîrii se ocupă de pregătirea și organizarea strîngerii recoltei.Partea a patra a Hotărîrii este consacrată măsurilor ce trebuie luate pentru îndeplinirea planurilor de stat de colectare și achiziționare a produselor agricole. Unul din paragrafele acestei părți prevede măsurile care duc la asigurarea creșterii cointeresării materiale a colhozurilor și colhoznicilor în producția de cereale și culturi oleaginoase.

Cuvîntarea lui ChurchillNEW YORK 28 (Agerpres). TASS transmite :Corespondentul din Washington al agenției Associated Press, relatează că Churchill luînd cuvîntul la un dejun ținut la Casa Albă, la care au luat parte și lideri ai Congresului, „a lăsat să se înțeleagă în mod limpede că el sprijină intru totul pe ministrul afacerilor externe, Eden, al cărui discurs recent, cuprinzînd o critică serioasă a politicii externe americane, a provocat comentarii vehemente din partea unor reprezentanți sus-puși ai Departamentului de stat. După cum se anunță, Churchill a declarat că aprobă observația lui Eden cu privire la „coexistența pașnică cu Rusia" scop final al politicii engleze. Churchill a spus că după părerea lui „această idee a fost bine exprimată".După cum se anunță scrie în continuare corespondentul, Churchill a spus că Statele Unite și Anglia, ca parteneri militari, trebuie să rămînă puternici și vigilență pentru a putea asigura „coexistența pașnică" cu Uniunea Sovietică.încă înainte de aceasta, corespondentul de la Washington al agenției Associated Press a relatat că, după spusele senatorilor care au participat la dejunul de la Casa Albă, Churchill a spus : „Mai bine să ducem tratative dificile decît să ducem război și deși vor exista totdeauna divergențe de păreri între diferitele țări, Statele Unite și Anglia trebuie să lucreze în comun".
REDACȚIA București, Piața ScînteH. Tel. Nr. 7.81.00, Secția scrisori Tel Nr. 7.66.91 DIFUZAREA Tel. Nr. 8.3877. TIPARUL: Combinatul Poligrafic Casa Sctntell „1. V. Stalin-* - Piața Sctnteil


