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SĂ ÎNGRIJIM EXEMPLAR Prășesc cartofii 
a doua oară

în cinstea celui de al V-lea Festival Mondial
al Tineretului și Studenților și a zilei de 23 August

Mai mult fier vechi colectat de tineri

CA0
CULTURILE

RASPLATA bine meritată a 
muncii cultivatorului, semănăturile 
din primăvara aceasta răsar și-și 

înalță către soare firele plăpînde, înver
zind ogoarele care pînă mai iert erau încă 
negre. De data aceasta, munca trebuie să 
țintească spre îngrijirea plantelor în cele 
mai bune condiții, spre ajutorarea lor 

în vederea creșterii și dezvoltării optime.
In primăvară, ce'.e mai mari suprafețe 

se însămînțează cu plante prășitoare. Li 
se spune așa, deoarece principala lucrare 
de îngrijire care li se dă, fără de care 
planta nu se poate dezvolta și da producții 
mulțumitoare, este prășitul. Poporul nos
tru a observat binefacerile multilaterale 
ale prășitului și le-a strîns într-o singură 
zicală, al cărei adevăr este dovedit astăzi 
pe de-a întregul: „O prașilă dată la timp, 
face cît o ploaie bună”.

Fiecare cultură prășitoare are nevoie de 
mai multe prașile. Porumbul are nevoie 
de cel puțin trei prașile, bumbacul se pră
șește cel puțin de șase ori. Trebuie știut 
însă că fiecare prașilă în plus aduce spo
ruri însemnate de recoltă, atît la porumb 
cît și la celelalte prășitoare.

Multe gospodării de stat, gospodării co
lective și întovărășiri precum și un număr 
însemnat de țărani muncitori cu gospodă
rii individuale înțeleg întru totul impor
tanța prășitului la vreme; de aceea, în 
unele locuri, paralel cu însămînțarea ulti
melor hectare cu plante tîrzii a început și 
prășitul. Astfel, pînă de curînd, colectivi
știi din Luncani, regiunea Iași, au termi
nat prima prașilă pe întreaga suprafață 
cultivată cu floarea-soarelui. De aseme
nea, harnicii muncitori de la gospodăria 
agricolă de stat din Devesel, regiunea 
Craiova, au prășit însemnate suprafețe de 
floarea-soarelui și sfeclă de zahăr, iar 
colectiviștii din Sîntana de Mureș, Regiu
nea Autonomă Maghiară, au început chiar 
prășitul porumbului.

Sarcini de seamă în ceea ce privește 
executarea la timp a lucrărilor de între
ținere la plantele prășitoare revin tineri
lor mecanizatori. In primăvara aceasta 
s-au însămînțat suprafețe mari cu porumb 
și cu alte plante în cuiburi așezate în pă
trat. Pe aceste suprafețe se poate lucra 
cu cultivatoarele trase de tractoare în lung 
și-n lat, înlăturînd aproape cu totul nece
sitatea muncii cu brațele la prășit. Pe de 
altă parte, acolo unde porumbul a fost în
sămînțat cu mașina în rînduri, mecaniza
torii pot să facă buchetatul, creînd condi
țiile pentru prășitul mecanizat, în două 
sensuri. Deoarece suprafețele ocupate de 
plantele prășitoare — și mai ales de po
rumb — sînt mari în țara noastră, me
canizatorii pot folosi la maximum 
capacitatea de lucru a tractoarelor, lucrînd 
cu cuplaje de mai multe cultivatoare, în- 
sușindu-și tehnica prășitului mecanizat.

Paralel cu extinderea pe scară largă a 
prășitului mecanizat, este necesar să se 
folosească în mare măsură atelajele trase 
de animale — și nu trebuie să disprețuim 
de loc contribuția pe care o vor aduce la 
executarea la timp a prășitului. Prin ur-

mar-e, tinerii muncitori din gospodăriile 
de stat, membri ai gospodăriilor colective 
și-întovărășirilor, toți tinerii țărani mun
citori trebuie să continue buna îngrijire a 
animalelor de muncă, pentru ca acestea 
să pX)ată face față eforturilor.

Cea mai de seamă sarcină a organiza 
fiilor de bază U.T.M. sătești este mobili
zarea largă a tuturor utemiștilo.r și tine
rilor care muncesc pe ogoare la prășit. 
In acest scop este indicată folosirea la 
maximum a tuturor mijloacelor de agita
ție. Dar nu numai atît. Organizațiile de 
bază U.T.M. pot să ia multe inițiative fru
moase și îndrăznețe în legătură cu execu
tarea prășitului, inițiative cărora tineretul 
muncitor de la sate să li se alăture cu 
entuziasm. Așa de pildă, se pot organiza 
zile sau săptămîni ale prășitului — zile 
cînd utemiștii dintr-o organizație de bază 
să mobilizeze un număr cît mai mare de 
țărani muncitori la prășit. De asemenea 
organizațiile de bază U.T.M. din satele 
vecine pot să pornească o întrecere sub 
lozinca: „Toți membrii organizației noas
tre să obțină o recoltă de porumb boabe 
la hectar egală cu recolta obținută de 
fruntași” și așa mai departe. Folosind cu 
pricepere condițiile specifice fiecărei co
mune și fiecărui sat, inițiind acțiuni vii, 
care să atragă pe tineri, organizațiile de 
bază U.T.M. pot să obțină rezultate 
din cele mai bune la executarea 
prășitului. Paralel cu acțiunile de spriji
nire a prășitului, organizațiile de bază 
U.T.M. sătești găsesc un larg cîmp de 
activitate în combaterea procedeelor îna
poiate care se mai folosesc încă în unele 
locuri la prășit. Deosebit de dăunătoare 
pentru porumb — ca și pentru celelalte 
prășitoare — sînt rărițatul și mușuroitul, 
care pun plantele în condiții vitrege de 
viață, ducînd la pierderea apei din pă- 
mînt, ruperea rădăcinilor etc. împotriva 
acestor metode învechite, organizațiile de 
bază U.T.M. sătești trebuie să lupte du
cînd muncă de lămurire pentru transfor
marea rarițelor în prășitori, cu ajutorul 
cărora să se grăbească prășitul. In acea- 
tă direcție, organizațiile de bază U.T.M. 
trebuie să ceară și să-și asigure ajutorul 
inginerilor și tehnicienilor agronomi.

Deseori se întîmplă ca prașilele să coin
cidă cu epoca de recoltare a păioaselor. 
Este necesar să se muncească de la în
ceput în așa fel incit atunci cînd păioasele 
vor da în pîrgă și va fi vremea secerișu
lui, să fi fost deja executate cîteva prașile 
pentru ca, în această perioadă, forțele 
principale să poată fi îndreptate spre 
stringerea recoltei la timp și fără pierderi.

Lupta pentru realizarea unei producții 
globale de cel puțin 10 milioane tone de 
grîu și porumb boabe, pentru obținerea de 
recolte bogate în fiecare raion, în fiecare 
comună, pe fiecare tarla este grea dar are 
mare însemnătate pentru progresul agri
culturii noastre, pentru creșterea nivelu
lui de trai al celor ce
vom munci mai intens pentru îngrijirea 
la timp, în cît mai bune condițiuni a cul
turilor, cu atît va fi mai mare contribuția 
noastră la obținerea unei recolte bogate 
în acest an.

Una dintre gospodăriile agricole colec
tive fruntașe din raionul Sibiu la lucră
rile de întreținere a culturilor este cea 
din Șelimbăr. Colectiviștii din această 
gospodărie, care anul trecut au cules mai 
mult de 25.000 kg. cartofi la hectar și 
2.600 kg. porumb boabe la hectar de pe 
ogoarele semănate în cuiburi așezate în 
pătrat, lucrează acum cu multă însufle
țire.

Prășitul cartofilor pe cele 10 ha. semă
nate după această metodă se face acum 
pentru a doua oară, iar prășitul la floa
rea-soarelui a fost terminat și în curînd 
se va începe prășitul celor 20 ha. semă
nate cu porumb.

Echipa a Il-a, condusă de colectivista 
Maria Bordon se întrece cu echipa I, con
dusă da Matei Nicolae. Echipa Măriei 
Bordon, în care lucrează numai femei, 
se află în fruntea tuturor. Maria Bordon 
pune în practică cele învățate la consfă
tuirea pe țară a fruntașilor în agricultură 
la care a participat, lucrînd pămîntul 
după metode avansate. Terminînd prașila 
a doua pe terenul care i-a fost repartizat, 
echipa Măriei Bordon ajută acum echipa 
condusă de Mihu Vasile, care nu putea 
face față la săditul răsadurilor și la lu
crările de întreținere. Astfel organizați, 
colectiviștii celor două echipe au terminat 
prașila a Il-a la cartofi și floarea-soarelui, 
Iar din cele 76 ha. semănate cu grîu, 
ha. au fost plivite.
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In întîmpinarea 
Zilei internaționale 

a copilului
Femeile din regiunea Oradea întîmpină 

prin muncă rodnică Ziua internațională 
a copilului șl Congresul mondial al ma
melor.

In cinstea acestor evenimente, în satele 
regiunii Oradea au fost amenajate pînă 
acum peste 200 de grădinițe sezoniere și 
37 cămine de zi. în comuna Săcueni, fe
meile au amenajat peste 100.000 m. p. de 
spații verzi și parcuri. La spitalul din Să
cueni femeile 
puf.

Femeile din 
în aceste zile 
dină fruntașă 
cultivarea legumelor”.

în satele Batăr, Talpoș, Arpășel și Mă- 
dăraș din raionul Salonta, țărancele mun
citoare sînt antrenate în întrecerea pen
tru terminarea întreținerii culturilor la 
păioase și a prașilei I la culturile prăși
toare. Pînă acum, in aceste comune s-au 
executat peste 65 la sută din lucrările de 
plivit a păioaselor, iar la culturile de pri
măvară prașila I-a, a fost executată în 
aceste ccmune pe o suprafață de peste 
250 ha.

Incepînd din lunile trecute, alături de 
tineretul întregii țări, tinerii și pionierii 
din orașul Ploești s-au alăturat acțiunii 
patriotice de colectare a fierului vechi. 
Prin munca lor, ei contribuie și în acest 
mod la eforturile întregului nostru popor 
muncitor pentru dezvoltarea cu precădere 
a industriei grele, pentru dezvoltarea 
necontenită a întregii economii naționale 
și astfel pentru ridicarea continuă a ni
velului de trai al oamenilor muncii.

Intr-un timp relativ scurt, din luna 
aprilie, utemiștii și pionierii din oraș au 
strîns circa 300 tone fier vechi.

Astfel, tineretul de la uzina de reparații 
mecanice a strîns 70 tone fier vechi, iar 
tinerii ceferiști 113 tone.

Pionierii s-au prins să țină și ei pas 
cu tineretul. Cei de la Școala elementară 
nr. 27 au colectat astfel 5,6 tone fier 
vechi, iar cei de lă Școala elementară nr. 
1 aproape 2 tone.

Roadele obținute într-un tim, 
dovedit cu i ’ 
jini tinerii prin colectarea de fier vechi, 
creșterea producției de metal. Ele au do
vedit, mai mult, că există condiții pentru 
a se colecta o cantitate mai mare.

In aceste zile tineretul din Ploești, ală
turi de tineretul întregii țări, se pregă
tește să întîmpine cu cinste al V-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Stu
denților și ziua de 23 August, aniversa
rea eliberării patriei de sub jugul fascist. 
Despre posibilitatea ca, în cinstea acestor 
evenimente, să se colecteze și mai mult 
metal, s-a discutat pe larg acum cîteva 
zile într-o consfătuire organizată cu se
cretarii organizațiilor 
activiști ai U. T. M. 
șl delegați din par
tea I.C.M.-ului, în 
sala „Casei Pionie
rilor” din oraș.

Cei care au luat 
cuvlntul au vorbit 
despre experiența lor 
acumulată in colecta
rea flerului vechi.

Ce a întreprins tineretul 
din orașul Ploeșfi

fier 
cei

muncesc. Cu cit

Mașini pentru agricultură

înzestrarea agriculturii cu mașinile și uneltele de care are nevoie este una 
din sarcinile pe care clasa muncitoare se străduiește să le îndeplinească cu cinste.

Utemistul Ion Nlcoară de la uzinele „Icsif Rangheț“-Arad, lucrînd la două 
mașini de frezat capace pentru cutia de viteză a seccrătorîlor - legători, îți 
depășește zilnic norma cu 90—92 la sută.

Foto : E. CSJKOȘ

au lucrat 40 de perne din

regiunea Oradea se întrec 
pentru titlul de „gospo- 

în creșterea păsărilor și

obținute intr-un timp scurt au 
prisosință cit de mult pot spri-

de bază U.T.M.,

Tov. Nicolae lordache, secretarul comi
tetului U.T.M. de la Atelierele C.F.R. a 
prezentat roadele organizării zilelor spe
ciale pentru colectarea fierului vechi. Ast
fel, el a arătat cum s-au colectat aici 
patru vagoane, cu contribuția adusă de 
membrii brigăzilor conduse de utemiștii 
Sebastian Ciobotaru, Petre Paveliu, Mi
hai Radu și alții.

Cu același elan au muncit și tinerii de 
Ia Rafinăria nr. 1. Tov. Petru Erbogeanu, 
secretarul comitetului U.T.M., a amintit 
faptul că în cinstea zilei de 1 Mai, tinerii 
au predat cantitatea de 23 tone fier vechi 
și s-au angajat să mai colecteze. încă 30 
de tone din care pînă acum s-au și reali
zat 13.5 tone. La acest succes au contri
buit din plin utemiștii Aurora Rușoiu, Pe
tre Simion. Victor Popa, Gheorghe An
gliei și alții. Din discuțiile purtata în 
consfătuire a reieșit că în orașul Ploești 
numai în primele 14 zile ale lunii mai 
tineretul a colectat cantitatea de 126 tone 
fier vechi.

Fiind încă multe posibilități de sporire 
a acestui prim succes, ele trebuie din 
plin folosite de fiecare organizație, de fie
care tînăr în parte.

50 de vagoane cu fier vechi colectat 
— iată noul angajament pentru realizarea 
căruia se întrec acum tinerii și pionierii 
orașului Ploești. E demnă de relevat hotă- 
rirea ca în acest scop fiecare utemist și

tînăr să strîngă cel puțin cite 10 kg. 
vechi, iar fiecare școlar și pionier 
puțin cite 5 kg. De pe acum s-a stabilit 
ca din cele 50 vagoane, ultimele vagoane 
încărcate cu metal să plece din gara 
Ploești către Reșița și Hunedoara într un 
cadru festiv.

întrecerea are toate perspectivele de a 
duce la realizarea angajamentului cu 
mult înainte de termen. Organizațiile 
U.T.M. din unele întreprinderi și instituții 
din Ploești trebuie să fie cu grijă, căci o 
serie de organizații U.T.M. au și trecut 
in frunte. Astfel, tinerii de la Baza nr. 1 
Teleajen, în frunte cu utemista Maria Di- 
mitrescu, au predat deunăzi 30 tone fier 
vechi. In pas cu ei merg pionierii de la 
școlile nr. 3 băieți, nr. 11 mixtă și nr. 8 
băieți care se-ntrec pentru colectarea can
tității de 3 tone fier vechi. Alăturîndu-se 
acestei întreceri, utemista Crețulescu 
Ivenița, instructoare superioară de pio
nieri la Școala elementară nr. 27 fete 
mobilizează pionierele pentru stringerea 
cantității de 6 tone fier vechi.

Pentru reușita victoriei. în consfătuire 
s-au stabilit măsuri privind intensificarea 
colaborării cu organele I.C.M.-lui in ve
derea rezolvării problemei transportului, 
pentru fixarea datelor de deplasare la 
fiecare unitate de pionieri, pentru justa 
aplicare a sistemului premial al frunta
șilor în această acțiune.

In cinstea celui de al 
Mondial al Tineretului și 
la Varșovia și a zilei de
neretul din fiecare localitate poate urma 
exemplul tineretului din Ploești. în con
sfătuirile pe orașe și raioane va fi un an

gajament de onoare 
acela ca plnă în 
preajma Fesrlvalulu’, 
trenuri Întregi 
cărcate 
colectat
plece către marile 
centre siderurgice, 
pentru a fl transfor
mat în metalul atît 
de necesar patriei.

V-lea Festival 
Studenților de 
23 August, ti-

Tineretul din Ploești s-a angajat să trimită centre- 
siderurgice

50 vagoane încărcate cu fier vechi
Trenul cu ultimele vagoane va părăsi gara Ploești 

într-un cadru festiv în preajma Festivalului.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - .

lor
ln- 

cu fier vechi 
de tineri să

„Joia Festivalului" în București
Sărbătoarea tradițională a păcii și a prieteniei, Festivalul 

Mondial al Tineretului $1 Studenților, este întîmpinată prin noi 
succese în muncă de tineretul patriei noastre.

Și tinerii de la uzinele textile ,,7 Noiembrie” din Capitală 
întîmpină cu cinste această sărbătoare a tinereții, păcii și 
prieteniei.

Ieri după amiază, la clubuț întreprinderii, unde peste cîteva 
zile va fi creat „Colțul Festivalului", ei s-au întîlnit în sala 
clubului. Tînărul muncitor lăcătuș Nicolae Răduț a împărtășit 
ultimele știri despre pregătirile pentru Festival.

Tovarășul Gheorghe Băloiu a vorbit apoi despre lucrările 
Conferinței de la Varșovia a statelor europene pentru asigurarea 
păcii și securității în Europa.

Curînd, după ce a terminat de vorbit Gheorghe Băloiu, In 
sunetele vioaie ele armonicii, perechile de dansatori alunecă 
în vîrtejul dansului. Tinerii petrec plini de voie bună în acea
stă zi „Joia Festivalului".

Ei nu'sînt singurii. Și cei de-la „Tricotajul Roșu", „Flacăra 
Roșie" și de la alte întreprinderi din Capitală au petrecut îm
preună în această ii.

A doua zi ei pornesc cu forțe proaspete la muncă, pentru 
îndeplinirea angajamentelor luate în cinstea Festivalului și 
a zilei de 23 August.

Darul tinerilor ceferiști din Caransebeș
Colectivul de lăcătuși, montatori, cazangii și forjări de la 

depoul C.F.R.-Caransebeș este format din tineri intre 18 și 
19 ani. Cu doi ani in urmă. în timpul celui de al IV-lea Festi
val Mondial aj Tineretului și Studenților de la București, ei 
erau încă elevi. în acest an, ei întîmpină Festivalul de la Var
șovia ca cetățeni majori ai țării — muncitori înrolați în pu
ternicul detașament al ceferiștilor. Schimbarea petrecută in 
viața lor le inspiră un sentiment de mîndrie. Ca o justificară 
a acestei mîndrii și ca un prim salut și dar închinat Festiva, 
lului, tinerii au contribuit la îndeplinirea planului de produc
ție, de revizie și de reparație a locomotivelor, pe ultima lună, 
în proporție de 146,24 la sută.

Un alt prilej de mîndrie îl au și din conștiința faptului că 
succesele lor contribuie la succesele întregului colectiv al de
poului. Mecanicii și fochiștii, primind înainte de termen loco
motivele reparate de harnicii tineri și folosind metodele îna
intate de muncă, au încheiat luna trecută cu o economie de 
peste 680 tone de combustibil convențional.

în prima decadă a lunii mai, datorită contribuției acelorași 
tineri, depoul C.F.R.-Caransebeș și-a îndeplinit planul de pro
ducție în proporție de 108,96 la sută. Consumul specific a fost 
redus cu 15,15 la sută, iar combustibilul economisit se ridică 
la 249,6 tone.

(Agerpres)

Poporul nostru aprobă cu entuziasm
documentele Conferinței de la Varșovia
Avem ce apăra

Nicolae Trocan 
președintele Comitetului executiv 

al Sfatului Popular al regiunii Bîrlad

Un scut sigur al muncii
Am aflat cu satis

facție rezultatul Con
ferinței de la Varșo
via a statelor europe
ne pentru asigurarea 
păcii și securității în 
Europa. Rezultatele conferinței dovedesc 
convingerea profundă a statelor demo
crate în frunte cu U.R.S.S. că pacea poate 
și trebuie să fie menținută, dar că pentru 
aceasta sînt necesare eforturi mari. Con
ferința de la Varșovia a luat o serie de 
măsuri dintre care trebuie subliniată în 
primul rind încheierea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală.

O simplă parcurgere a prevederilor 
acestui Tratat este de natură să te con
vingă de dorința de pace a țărilor parti
cipante la Conferința de la Varșovia. 
Acest Tratat este un tratat al păcii, un 
tratat menit să ferească popoarele țărilor 
libere de primejdia unei agresiuni impe
rialiste.

Țările participante la Conferința de la

împreună vom

Acad. E. I. Nyârâdy
Laureat al Premiului de Stat

noastre

Regiunea Bîrlad a fost unul dintre acele 
colțuri de țară care au avut foarte mult 
de suferit de pe urma celor două războaie 
mondiale. La aceasta s-a adăugat atitudi
nea criminală a regimului burghezo-mo- 
șieresc care a dus o politică de păstrare 
a acestei regiuni — ca și a altora — în
tr-o stare de cruntă înapoiere economică.

In anii regimului democrat-popular, în 
regiunea Bîrlad au început vaste lucrări 
pentru ridicarea nivelului de viață al oa
menilor muncii.

S-au construit 325 școli, 123 spitale, dis
pensare și case de naștere, au luat ființă 
567 cămine culturale și peste 600 de bi
blioteci. Au fost electrificate 24 de sate, 
iar 26 de comune au fost radlioficate. Prin 
rețeaua comercială de stat, oamenilor 
muncii din regiune le-au fost distribuite 
mărfuri în valoare de zeci de milioane lei. 
Numai în ultimii doi ani cantitatea măr
furilor distribuite a crescut cu 53 la sută. 
Caracterul „eminamente agricol" al re
giunii s-a schimbat în acești ani prin 
crearea unor unități industriale impor
tante. însăși viața țărănimii muncitoare 
s-a schimbat. In cultivarea pămîntului se 
introduc metodele înaintate. Pe tarlale au 
apărut tractoarele care răscolesc pămîntu- 
rile în pregătirea marilor recolte. Azi, ță
ranii muncitori din regiunea noastră as- 
cultînd îndemnurile partidului luptă pen
tru o producție de 445.000 tone porumb și 
grîu anual.

Pe fundalul unor asemenea fapte atît tale în blocul nord-atlantic, 
de apropiate inimii noastre, semnificația 
recentului Tratat de ia Varșovia apare în 
toată limpezimea ei. Noi am cucerit toate 
aceste victorii cu prețul unor eforturi sus
ținute, dar azi ne mîndrim pe drept cu- 
vînt, pentru că 
avem ce apăra, 
care să ne abată 
tru socialism. In 
te trebuie privite șt gîndite cele hotărîte 
la Varșovia. In lumina dîrzeniei noastre, 
a hotăririi noastre de a ne apăra toate 
cuceririle exprim totala mea adeziune la 
istoricele măsuri luate la Varșovia. Ele 
corespund in întregime năzuinței noastre 
de a apăra pacea.

avem pentru ce lupta. 
Nu poate exista forță 

de la lupta noastră pen- 
lumina acestor jurămin-

Varșovia au arătat 
că acest Tratat este 
deschis și altor state. 
Aceasta este o trăsă
tură distinctă a Tra
tatului de la Varșovia: 

deschis, profund defensiv.

Vom spori succesele 
în muncă

caracterul său
în deplină armonie cu prevederile Cartei 
Organizației Națiunilor Unite.

Țările democrate în frunte cu U.R.S.S. 
au exprimat clar hotărîrea lor de a lupta 
în continuare pentru organizarea unui 
trainic sistem de securitate colectivă în 
Europa.

împreună cu colectivul de cercetători 
care lucrează la Cluj la alcătuirea celor 
12 volume ale „Florei R.P.R.", salut cu 
însuflețire încheierea cu succes a lucră
rilor Conferinței de la Varșovia. Pentru a 
continua cu succes munca noastră avem 
nevoie de liniște și pace. încheierea Tra
tatului de la Varșovia ne Sporește încre
derea în viitor. Munca noastră pașnică 
capătă un scut

cîștiga

Gheorghe Pacoste
Inginer șef al trestului 2 foraj 

Pitești

siaur.

Angelica Rozeanu 
maestru emerit al sportului 

campioană mondială de tenis de masă

Conferința țărilor 
europene care a avut 
loc de curînd la Var
șovia constituie o 
nouă mărturie a do
rinței fierbinți a tu
turor popoarelor din lagărul democrației 
și socialismului pentru o înțelegere de
plină intre state

Cei care au participat la conferință au 
discutat profund despre situația creată în 
urma ratificării acordurilor de la Paris 
și despre includerea Germaniei occiden- 

fapte care 
măresc primejdia unui nou război.

Pentru a preîntîmpina acest pericol re
prezentanții la conferință ai R. P. Alba
nia, R. P. Bulgaria. R. P. Polone. R. Ce
hoslovacă, R. D. Germană, R. P. Romine, 
R. P. Ungare si U.R.S.S. au semnat un 
Tratat de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală, prin care se obligă să rezolve 
prin mijloace pașnice toate litigiile. să 
participe la toate acțiunile al căror scon 
este menținerea păcii, să se consulte în 
legătură cu problemele internaționale de 
interes comun, să se ajute reciproc în 
caz că unul din state ar fi atacat. 
Acest Tratat va ajuta la strlhgerea și mai

pacea
puternică a legături
lor de prietenie din
tre statele demo
cratice.

Dorința nemărgini
tă de pace a statelor

din lagărul democrației reiese și din fap
tul că orice țară va dori să adere la Tra
tatul încheiat va găsi porțile larg des
chise. Tratatul semnat la Varșovia este 
o nouă lovitură pentru ațițătorii la război, 
pentru cei ce caută prin toate mijloacele 
să arunce popoarele într-un nou măcel. 

Desigur că în aceste momente cînd 
cauza păcii ne cere eforturi sporite nu pot 
să nu mă gîndesc la prietenii mei nenu- 
mărați din apus, sportivi de care mă 
leagă ani de activitate comună, și care 
ca și mine doresc pacea. Or, Tratatul în
cheiat la Varșovia punînd la respect pe 
militariștii vest-germani și pe protectorii 
lor de peste ocean, ne apără pe noi toți 
de o agresiune, de vremuri în care liniș
tea sălilor de concurs ar putea fi înlo
cuită cu urletele sirenelor de alarmă, cu 
plînsetul copiilor. Noi dorim pacea și 
acestui scop îi servesc toate măsurile gu
vernului nostru. împreună cu voi, spor
tivi prieteni din apus, in luptă comună, 
pacea va fi cîștigată.

Conferința de ia Varșovia a țărilor eu
ropene pentru asigurarea păcii și securi
tății în Europa a realizat succese de o în
semnătate istorico-mondială.

In clauzele Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală încheiat la 
Varșovia se arată clar calea justă pentru 
apărarea păcii și securității în Europa. In 
articolul 2 al tratatului, țările semnatare se 
arată gata de a participa, în spiritul unei 
colaborări sincere, la toate acțiunile in
ternaționale care urmăresc asigurarea păcii 
și securității internaționale și că acestor 
scopuri își vor consacra toate forțele. Sta
tele participante la Conferința de la Var
șovia au luat o serie de măsuri pe deplin 
justificate cu scopul de a nu ăștepta ne
pregătite o eventuală agresiune imperia
listă. Crearea comandamentului unificat 
al forțelor armate ale țărilor democrate în
seamnă crearea unei forțe capabile să facă 
față oricăror încercări, capabile să zdro
bească orice provocare a dușmanilor păcii. 
Să ia aminte amatorii de agresiuni! Noi iu
bim pacea,dar dacă agresorii se vor încu
meta să comită un act nebunesc, atunci 
soarta lor nu va fi deloc de invidiat.

In frontul celor 900.000.000 de oameni 
care trăiesc în țările lagărului păcii, mun
citorii, tehnicienii și inginerii trestului 
nostru se solidarizează cu hotărîrile Confe
rinței de la Varșovia a statelor europene 
pentru asigurarea păcii și securității în 
Europa, sprijinindu-le zi de zi prin efor
turile noastre în munca.

Hotărîrile Conferinței de la Varșovia 
mi-au stimulat dorința de a munci in 
scopul îndrumării muncitorilor petroliști 
pentru folosirea metodelor avansate de lu
cru în scopul obținerii de noi succese pen
tru realizarea și depășirea sarcinilor de 
plan, contribuind astfel la întărirea păcii 
și securității poporului nostru.

Sînt convins că prin obținerea de tot mal 
multe succese în producție vom aduce o 
contribuție însemnată la opera de întărire 
a uriașului zid ce se va ridica in , alea ori
căror aventurieri care vor încerca să aten
teze la liniștea vreuneia din țările noastre,



Nina, tu te poți schimba!
Ochii negri, pătrunzători, dar care pri

vesc totdeauna alături de om, părul ne
gru, bogat, împodobesc fața frumoasă a 
Ninei Constantin.

Natura a fost darnică cu Nina, a înzes- 
trat-o cu frumusețe și inteligență. Nina 
știe aceste lucruri și se mîndrește... dar 
numai cu frumusețea.

Fiecare cap care se întoarce s-o pri
vească, fiecare zîmbet pe care i-1 aruncă 
băieții, răscolesc în Nina mîndria frumu
seții, îi întăresc credința că în viață îi 
ajunge să trăiască cu aceasta.

Nimeni nu știe mai mult despre Nina, 
nimeni n-a vrut s-o cunoască pe Nina 
altfel decît ca pe o fată „drăguță, simpa
tică și cochetă", n-a îndrăznit să treacă 
de această frumusețe, presimțind că în 
Spatele ei va găsi ceva urît, care va în
tuneca și ochii frumoși și fața veșnic zîm- 
bitoare. Poate de aceea nimeni n-a în
trebat-o pe Nina Constantin, studentă în 
anul I al facultății de chimie a Universi
tății „Al. I. Cuza” din Iași, ce vrea, cu 
ce scop a venit ea la facultate, ce gîn- 
duri are, ce înseamnă pentru ea viața, 
viitorul.

Fără a avea pretenția că am reușit să 
cunosc toată complexitatea vieții sufle
tești’ a Ninei, tot ce o frămîntă sau mai 
bine zis ce n-o frămîntă pe Nina, să-i 
cunosc pe deplin caracterul, care întîr- 
zie să se contureze, am să încerc să-i 
arăt Ninei ceea ce singură n-are curajul 
să recunoască nici în fața propriei perj 
soane, ceea ce unii colegi n-au reușit să 
citească în sufletul ei.

★
Nina, fiica a doi învățători vrednici, 
a terminat liceul la vîrsta de 17 ani. Nu 
l-a absolvit cu rezultate proaste, dar nici 
cu rezultate foarte bune. Minată înainte 
în viață de principiul în virtutea căruia 
după iiceu se cade să faci și facultate, 
Nina Constantin s-a înscris la facultate. 
Nu la Facultatea de chimie industrială,, 
unde s-a gîndit în liceu că ar fi bine să 
meargă, ci la Facultatea de chimie a 
Universității „Al. I. Cuza’’ din Iași. Aici 
auzise că nu se face atîta matematică — 
„nesuferita" materie cu care „nu s-a îm
păcat și nu se va împăca".

Din prima zi de facultate a fost dusă 
înainte de evenimente, nu de dorință, de 
năzuință, de pasiune. A mers înainte pen
tru că trebuia să meargă. A trebuit să 
meargă la cămin ; a mers! A trebuit să 
meargă la cursuri și seminarii ; a mers! 
Apoi și-a dat seama că poate să și lip
sească ; și a lipsit. Uneori învăța, dar 
curînd a văzut că nimerii n-o împiedică 
să nu învețe și n-a mai învățat.

De atunci lucrurile au mers ca de la 
sine. Au început zile de lenevie, plim
bări și distracții, zile cînd se întorcea la 
cămin seara tîrziu și se culca fără să 
spună fetelor un cuvînt. Cîte odată, în 
timpul ei li'ber sta și pe la cămin, dor
mea sau tricota. Colegele au văzut-o de 
puține ori citind, învățînd. Cîte odată, 
mai ales în sesiunea de examene, fetele 
au încercat s-o atragă în grupul lor, 
să învețe cu ele. Dar Nina își alesese 
drumul ei și n-avea puterea morală să 
și-1 schimbe. își masca această lipsă de 
voință printr-o indiferență batjocoritoare 
care a îndepărtat-o de colegele ei.

în prima sesiune de examene Nina a

O consfătuire a crescătorilor de păsări și de viermi de mătase
BÎRLAD. — (De la corespondentul nos

tru).
De curînd a avut loc la Bîrlad o con

sfătuire organizată de comitetul regional 
de partid și sfatul popular regional, la 
care au participat peste 200 de crescători 
de păsări și viermi de mătase. în urma 
referatelor prezentate de tovarășii dr. 
Benedict Gareev și ing. Constantin Vasi- 
lescu, participanții la consfătuire au dis
cutat posibilitatea de a se obține 1,400 kg. 
gogoși dintr-un gram de sămînță de 
viermi de mătase, ca și perspectivele de 

triumfat. S-a descurcat la colocvii, a 
smuls la fiecare un „promovat”. La cele 
două examene a trecut. Nimeni nu se 
putea lega de €a ; luase doar examenele 
ca și colegele ei care învățaseră. Aceasta 
i-a întărit convingerea că în viață va 
reuși să meargă înainte și fără eforturi.

Dar ulciorul nu merge de multe ori ța 
apă. La sfîrșitul anului, Nina a rămas re
petentă. Ei, și — și-a spus ea după o cli
pă — o singură clipă — de remușcare. 
Mai sînt ani, n-au intrat în sac și apoi 
n-am nici 19 ani.,.

Nimeni n-a întrebat-o ceva pe Nina. 
A rămas repetentă, a rămas. Ce, parcă-i 
singura ? Va mai face un an, doi... ce au 
ei de pierdut din asta ? Și colegii au ple
cat mai departe în anul II, iar Nina s-a 
întors din nou la facultate în anul I, pen
tru că așa se obișnuiește toamna : să în
ceapă un nou an de școală.

Nu și-a făcut nici un plan, n-a gîndit 
la. nimic, n-a visat la nimic, în afară de 
obținerea unei camere în oraș, în care să 
se refugieze de la cămin, să fugă de co
lege, cît mai departe, să n-o abată din 
drumul său, să fie mai în largul ei.

Aici, Nina a dovedit voință. Și-a găsit 
o cameră. Și fără părere de rău a re
nunțat la colectiv, schimbîndu-1 cu Iu- 
lia Gagoș, fata liniștită și supusă, care o 
urma peste tot pe Nina, făcea așa’ cum 
dicta ea.

Nina profita inconștient de lipsa de per
sonalitate a Iuliei, care se frămîntă — 
totuși, se gîndea la viitor, dar care n-avea 
tăria să-i spună Ninei : Nu, ajunge, acum 
fac ce vreau eu, ce trebuie.

Au mai trecut multe luni și mii de cea
suri din viața lor. Cîte din aceste ceasuri 
au dăruit Nina și Iulia facultății, învăță
turii ? Puține, foarte puține. în facultate 
fiind, erau absente, Amândouă aveau 
banca lor separată de restul grupei, la 
cursuri și seminarii se gîndeau întotdeauna 
la altceva, își scriau bilețele, se distrau.

în condică figurau însă ca prezente, 
grupa le vedea la facultate. Puțin îi in
teresa pe colegi ce se întîmplă cu ele ; 
la ei conta ca procentajul frecvenței să 
fie ridicat. încolo, treaba fiecăruia ce 
face...

Și iar au venit examenele. Nina a luat 
iar insuficient și alături de ea a căzut la 
examen și Iulia. Numai după două reexa
minări, Nina a reușit să obțină suficient 
la matematică.

*
Aceasta-i Nina ; și-n umbră o urma cu 

teamă — dar o urma — Iulia. Nina n-are 
prieteni. Recunoaște ușor că Gagoș Iulia 
nu-i e prietenă, ci i-a fost doar vecină 
de pat, gazdă care-i ținea de urît în orice 
împrejurare, dar pentru care nu simțea 
nimic, nici măcar dorința de a o face păr
tașă le necazurile și bucuriile ei. Iulia 
era doar un paravan în dosul căruia își 
ascundea Nina indiferența pentru toți cei 
ce o înconjoară.

Nina nu are încredere în oameni, se 
ascunde de ei, luptă din răsputeri pen
tru ca nu cumva din greșeală să simtă 
nevoia să se lege prin sentimente mai 
trainice de un anumit om.

De ce ?
Pentru că Nina este adînc convinsă că 

prietenii au adus-o în situația de față, 
că din cauza lor a pierdut voința, pasiu

sporire a numărului de păsări existente 
în regiune.

La discuții au luat parte 30 de parti- 
cipanți — în mare majoritate femei — 
atît din sectorul socialist al agriculturii, 
lucrătoare la crescătoriile de păsări și 
la cultura viermilor de mătase, cît și gos
podine și țărănci muncitoare. Ele au vor
bit la această consfătuire despre realiză
rile obținute. împărtășind totodată și me
todele aplicate. Au luat cuvîntul, printre 
altele, tinerele Cocoș Uinca, gospodină din 
orașul Bîrlad, Calian Sorica, țărancă mun

nea. Nina vede acum în toți cei care o 
înconjoară pe prietenele din liceu care 
au tras-o în coada clasei, pe prietenul de 
anul trecut care a făcut-o să rămînă ca 
și el, repetentă.

Nu poate concepe că pot exista și alt
fel de băieți care să nu-i prețuiască nu
mai frumusețea ci să nutrească pentru ea 
sentimente sincere, puternice, cară să o 
ducă numai înainte. Ea nu poate concepe 
că pot exista și altfel de fete decît ace
lea invidioase pentru rochia, pantofii 
sau baticul ei mai elegant, pentru fru
musețea ei. De aceea s-a închis în cara
pacea ei, cu gîndurile și preocupările ei.

Nu Nina este singura vinovată pentru 
că s-a depărtat de colectiv, ci șl colecti
vul studențesc în care trebuia să trăiască.

Nina a fost îndepărtată de colectivul 
grupei, în jurul ei grupa a clădit un zid 
gros și nimeni n-a îndrăznit să treacă 
peste acest zid, să caute portița care ar 
duce la o altă Nina. Au lăsat-o singură 
și ea nu a avut putere să spargă zidul. 
Nina și-a ales calea cea mai comodă : să 
rămînă în afara colectivului, să plutească 
deasupra a tot ce o înconjoară, să trăias
că pentru propria-i persoană.

La ce bun — și-au spus colegii — să 
mai încerce să le readucă din nou în co
lectivul de care nu s-au simțit niciodată 
legate. Ele au drumul lor, noi al nostru. 
De fapt, colectivul grupei le-a dat de 
mult „verdictul" : cu Nina și Iulia nu se 
mai poate face nimic, am încercat... și 
apoi nici nu sînt utemiste. Dacă ar fi ute- 
miste, ar fi altceva, s-ar mai găsi me
tode...

Judecătorul aspru al Ninei — colecti
vul — i-a dat o pedeapsă nemeritată: 
sentința „imposibil de îndreptat".

Anulînd această sentință nescrisă, dată 
într-un proces nejudecat, colectivul ar 
trebui s-o recheme pe Nina în mijlocul 
său, s-o ajute acum din nou, tovărășește.

★
Aceste rînduri n-au fost scrise pentru 

a o apăra pe Nina Constantin, pentru a 
pune în spinarea colectivului tot ce a fă 
cut rău ea. Ele sînt scrise din dorința sin
ceră de a ajuta pe Nina și colectivul să 
găsească calea de întîlnire, de apropiere 
și judecare a faptelor de la suflet la su
flet.

Și acum, cîteva cuvinte numai pentru 
Nina:

Am fost în vizită la mama ta. Dac-ai 
ști cît e de mîhnită că îi nesocotești 
truda, cît e de mîhnită că n-ai moștenit 
de la ea dragostea pentru muncă, pasiunea 
pe care ea Și tatăl tău — doi oameni 
simpli — au pus-o în munca lor de edu
catori. Măcar din respect pentru mama 
ta care nu crede încă tot ce i Se sipune 
despre tine, dovedește-i că are dreptate 
să nu creadă.

La început îți va fi greu să renunți la 
viața ta comodă, fără flacără, îți va fi 
greu să începi o viață mai ordonată și to
tuși agitată, multilaterală, îndrăzneață. 
Tinerețea care mocnește acum în tine 
fără să ardă cu flacără, cere s-o trăiești 
din plin. învinge deci greutățile începu
tului !

Și chiar dacă va fi nevoie să începi cu 
noi preocupări, o nouă muncă, începe-o, 
convinsă că în această muncă vei pune 
pasiune, suflet și-i vei consacra întreaga 
ta viață.

LUCREȚIA LUSTIG

citoare cu gospodărie individuală din co
muna Suraia, raionul Focșani, învățătoa
rea Filoti Ortansa din Țigănești, raionul 
Tecuci, și Bobîrnac Profira, din întovără
șirea agricolă din comuna Drăgușeni, ra
ionul Adj ud.

Consfătuirea a adoptat hotărîrea de a 
lupta pentru ca prin folosirea posibilită
ților existente să se obțină o creștere a 
numărului de păsări cu încă 2.000.000 
bucăți, și de asemenea să se realizeze 
peste 1,400 kg. gogoși din fiecare gram 
de sămînță de viermi de mătase.
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Veseli și fericiți cresc pionierii pa-8 
triei noastre. In palatele și casele de| 
pionieri ei au prilejul să-și petreacă 8 
timpul în mod plăcut și instructiv. | 

Iată un grup de pionieri, membri ai 8 
unui cerc de aeromodelism, ieșind în g 
curtea Palatului Pionierilor din Bucu-| 
rești la una din probe.

Foto: DUMITRU F. DUMITRu!

Activitatea culturală 
în Cîndești

Pe Valea Buzăului sînt multe comune, 
răzlețe, fiecare ou specificul ei. Printre 
acestea se află șl comuna Cîndești.

îmbunătățirea condițiilor de viață ele 
țărănimii muncitoare n-a ocolit nici pe 
cei de aici. Electrificarea comunei1 a lu
minat parcă drumul țăranilor muncitori 
din această comună spre un nou fel de 
viață.

în centrul comunei șe află căminul 
cultural. El te atrage atît prin înfățișa
rea sa cît și prin intensa activitate ce se 
desfășoară aici.

Cînd s-a format echipa artistică, ală
turi de tineri au fost și vîrstnicii dornici 
de o viață nouă. Compusă din 60 de per
soane, echipa artistică cuprinde formații 
de cor, dansuri, recitări. Reprezentațiile 
date, deși nu prea multe la număr, s-au 
bucurat de un mare succes.

Țăranii muncitori din Cîndești au po
sibilitatea să-și petreacă timpul liber în 
modul cel mai plăcut. Jocurile de șah 
stau la dispoziția fiecărui iubitor al ace
stui sport.

Prin aspectul său, biblioteca te chiamă 
parcă să nu treci pe lingă ea fără s-o 
vizitezi. Expoziția de cărți, care se 
schimbă cu multă regularitate, oferă ță
ranilor muncitori cărțile cele mai noi și 
mai folositoare.

Bibliotecarul, un utemist energic și cu 
multă dragoste pentru munca sa, se stră
duiește să aleagă pentru fiecare cititor 
cartea cea mai potrivită nivelului său de 
cunoștințe.

Așa se explică de ce numărul cititorilor 
a crescut mult în ultimul timp.

' Prin căminul cultural se popularizează 
metodele înaintate de lucrare a pă- 
mîntului. Mobilizînd un număr din ce în 
ce mai mare de tineri și vîrstnici la o in
tensă muncă culturală, organizația de 
bază U.T.M. din comuna Cîndești, luptă 
perrtru ridicarea continuă a nivelului 
cultural al țăranilor muncitori.

Corespondent
GHEORGHE POPESCU

Colțul științei șl tehnici!

Inovații în industria noastră
Tăierea oxielectrică 

a metalelor

După cum se știe 
oțelul poate fi tăiat 
cu flacără oxiacetiie- 
nică datorită faptului 

că oxizi! formați de el au proprietatea de 
a arde în oxigen la o temperatură infe
rioară celei de topire (circa 1080° C. față 
de circa 1500° C). Inovatorii Albu Traian 
și Faniți Lulgi au introdus pentru prima 
oară în țară o metodă mocternă de tăiere 
a oțelului. în locul încălzirii ou flacără 
oxiacetilenică, tăierea oțelului se face cu 
ajutorul încălzirii ou arc electric și su
flării de oxigen.

Electrozii din oțel moale înveliți pe toată 
lungimea tor, cu excepția capului de prin
dere port-electrod, sînt prevăzuți cu un 
canal axial prin care este suflat oxigenul. 
Oxigenul în contact cu temperatura înaltă 
a arcului electric se disociază parțial în 
oxigen atomic, care este mult mai activ 
mărind de 2-3 ori viteza de tăiere față de 
tăierea oxiacetilenică. La această metodă 
consumul de oxigen este cu 40 la sută mai 
mic decît în cazul tăierii cu flacără oxia
cetilenică. Noua metodă permite de ase
menea tăierea sub apă și tăierea unor me
tale neferoase ca aluminiul și cuprul, pre
cum și a oțelurilor inoxidabile.

Transportor mobil Un colectiv de 
pentru încărcat lăzi muncitori în frunte 
în vagoane C.FTrT ?u tov' Szatmarl $te- —------------------- fan a realizat un
transportor care servește la încărcarea de 
pe rampă în vagoanele C.F.R. a lăzilor, cu
tiilor, pachetelor sau a altor încărcături 
similare. Transportorul, compus dintr-un 
cadru de 5 m. lungime, este mai îngust 
în partea care intră în vagon și mai lat 
în partea opusă. Pe platforma cadrului 
confecționat din stejar se mișcă două lan
țuri paralele, acționate de un electromo
tor de 1,5 C. P. montat în partea de jos 
a cadrului. între lanțuri sînt fixate la 
distanțe de 70 cm. stinghii de lemn. Lă
zile, cutiile, pachetele etc. se așează în
tre stinghii care fiind antrenate de lan
țuri conduc prin alunecare încărcătura 
pînă la ușa vagonului.

Transportorul fiind montat pe roți și 

avînd o greutate relativ mică, poate fi mm 
tat cu ușurință dintr-un loc în altul.

Prin utilizarea acestui transportor ma» 
noțpera de încărcare se reduce cu cca. 60— 
70 la sută.
Detergent pentru Pentru scoaterea

' ~~ petelor de ulei de
curățirea țesăturilor uns, ulei vegetal și 

alte substanțe grase 
de pe materialele țesute se foloseau în tre
cut diverse produse procurate din import.

Aceste produse pe lingă că erau costisi
toare și se procurau relativ greu, aveau 
deseori numai o eficacitate parțială.

Pentru asigurarea unui efect corespun
zător în scoaterea petelor, de curînd 
s-a pus la punct o rețetă de detergent) 
care cuprinde săpun moale industrial, tere
bentină și sodă calcinată. Se obține o so
luție concentrată care se diluează apoi prin 
adăugare de apă. In urma experiențelor 
efectuate șl a aplicării practice s-a consta
tat că acest detergent fabricat din produse 
existente în țară are o mare eficacitate, 
înlăturind complect atît petele de ulei d» 
uns, ulei ars, ulei vegetal cît șl pe cela 
de smoală.
Aparat de luat probe Aparatul realizat 
de pămînt din fundulde tov- Munteanu ion _. -— este aicâtUit din
—1—1 , două cupe metalice
avînd flecare forma unui sfert de cilindru 
și care se pot roti în juruj unui ax co* 
mun.

La partea inferioară cupele sînt prevă
zute cu cîte un cuțit de oțel ce ta'ie pă- 
mîntul cînd cupele se închid pentru luarea 
probelor. Cupele se închid și se deschid 
cu ajutorul unor pîrghii ce sînt manevrat» 
de la suprafață prin niște cabluri. în jurul 
cupelor, în două cutii din tablă de oțel s» 
pun greutăți de plumb care ajută la fixa
rea aparatului de fund. Aparatul ara ci 
formă alungită spre a opune o rezistență 
redusă la curentul apei.

Aparatul se coboară avînd cupele des
chise și după ce s-a fixat de fund, cu aju
torul pîrghiilor manevrate de cabluri, cu
pele se închid tăind fundul ou cuțitele și 
prind între ele o probă de pămînt de circa 
trei decimetri cubi,

Despre lupta
„Scînteia partizanilor" (anii

fc........................................ ~ ...........................................
' In raionul Pervomaisk, regiunea Nikolaev, în valea rîulul Kodîma, se întinde 

un mare sat ucrainean denumit Krîmka. In crîngul din acest sat, printre 
saleîmii și arțarii tineri se înalță un modest obelisc. Nici vifornițele iernii nu 
înzăpezesc cărările care duc la el. Primăvara, cînd lingă lespezile de granit se 
deschid petalele delicate ale primelor flori, se adună aici mulți oameni. Ei vin 
din tot ținutul, din satele apropiate și depărtate, din orașe și tîrguri, pentru a 
cinsti memoria eroilor organizației comsomoliste ilegale „Scînteia partizanilor".

In anii Marelui Război pentru Apărarea Patriei dus de poporul sovietic 
împotriva fascismului german, eroii „Scînteii partizanilor" au dus o luptă plină 
de abnegație împotriva cotropitorilor străini. Tinerii patrioți au dus în rîndurile 
oamenilor, căzuți temporar sub jugul cotropitorilor străini, cuvîntul înflăcărat 
al adevărului, au sădit în ei credința în victoria asupra dușmanului, au mobilizat 
tineretul la lupta sfîntă pentru libertatea măreței lor Patrii. Ei au creat o orga
nizație de luptă a tineretului și sub conducerea comuniștilor au luptat cu arma 
în mînă împotriva înrobitorilor.

Eroii „Scînteii partizanilor" au difuzat în rîndurile populației satelor din 
raionul Pervomaisk și din raioanele învecinate comunicatele Biroului de infor
mații sovietic, manifeste antifasciste, au adunat o mare cantitate de arme, s-au 
pregătit să pornească în momentul apropierii trupelor sovietice o răscoală armată 
în spatele frontului dușman, au sabotat cu dibăcie toate ordinele cotropitorilor, 
au subminat muncile agricole, au organizat în spatele frontului dușman curajoase 
operații diversioniste.

El au păstrat pînă la ultima suflare dragostea fierbinte pentru măreața lor 
patrie, cele mai bune calități ale omului sovietic, patriot. Figurile luminoase ale 
eroilor „Scînteii partizanilor" — a comunistului Vladimir Morgunenko, ale com- 
somoliștllor Parfenti Greceanîi, Dmitri Popik, Ivan Belicikov, Mihail Kraveț, 
Pelaghea Popik, Daria Diacenko, Mihail Klimeniuk, Vladimir Weisman și ale 
tovarășilor lor de luptă nu se vor stinge niciodată din amintirea tineretului so- 

, vletic. Eroismul lor ne insuflă devotamentul nemărginit față de marea cauză a 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, dragostea fierbinte față de patria so
cialismului victorios.

Momente grele
Frontul nu trecuse pe aci. Ca un bu

buit surd, îndepărtat se mai auzea la 
Krîmka glasul tunurilor care băteau lîngă 
Pervomaisk, iar noaptea loviturile grele 
— se bombardau trecerile peste Bug — 
făceau să se cutremure și să vuiască surd 
pămîntul. Oamenii priviseră în tăcere 
cum trecuse prin sat ultimul grup de sol
dați sovietioi.

Cu toate că muncile agricole sînt în 
toi, oamenii nu jes la cîmp. Griul înalt 
se îndoaie sub greutatea spicelor coapte.

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 20 mai 1955

organizației comsomoliste ilegale

La 16 august intrară în sat fasciștii. 
Clubul satului fu ocupat și transformat 
în post de jandarmi, sovietul sătesc de
veni cantonamentul șefului jandarmeriei, 
în fața direcțiunii colhozului „Voroșilov" 
unde se instalase primăria, apăru decre
tul nr. 1 al cotropitorilor. în el se spu
nea că de acum înainte teritoriul dintre 
Nistru și Bugul de Sud, cu excepția ra
ionului Odesei, mărginit la nord cu li
nia Moghilev-Jmerinka, intră sub admi
nistrația fascistă română și se numește 
Transnistria.

Iar peste cîteva zile Trofim Romeniuk, 
fost bandit petliurist, trecu împreună 
cu doi jandarmi pe ulițe, agitînd o era- 
vașă nou-nouță. Pe mînecă purta o ban
derolă galbenă, lată de polițist. „Veniți 
cu toți la adunare 1“ — ordonă el consă
tenilor săi.

Oamenii se adunară în piața din fața 
fostului club înconjurați de jandarmi cu 
cîini. Anușcu, șeful jandarmeriei, le co
munică faptuț că în locul colhozurilor se

1941-1943)
înființează obștii de muncă. Șefii vor fi 
numiți de jandarmerie. El arătă cu cra
vașa într-o direcție și foștii chiaburi Feo
dor Vetușneak, Iakov Kucer și Kondrat 
Kraveț, care apăruseră acolo ca prin mi
nune, făcură ca la comandă cîte o plecă
ciune.

Discursul ofițerului suna ca un ordin. 
Toți trebuie să muncească; de la vîrsta de 
14 la 70 de ani, de la răsăritul și pînă 
la apusul soarelui. Se interzice ca pe 
stradă să se adune mai mult de trei oa
meni și să comenteze noutățile militare. 
Pentru deținerea de arme — pedeapsă cu 
moartea...

La întîj septembrie, în acea zi deose
bită pentru orice școlar, Parfenti se po
meni fără să vrea lîngă școală. Cineva 
îi acoperi ochii. El se întoarse : „Polea!"

De după tufișuri apărură și Dmitri Po
pik, Mihail Cerneavski, Mihail Kraveț, 
Vanea Belicikov, Volodia Belous.

— Aproape toată clasa a 10-a este aici 
— spuse cu tristețe Polea. După un mo
ment de tăcere, adăugă, — numai Vladi
mir Stepanovici lipsește.

Prietenii stătură puțin, schimbară pri
viri între ei și plecară. Iar noaptea, în 
timp ce satul dormea, Greceanîi, Kraveț, 
Belicikov și Belous scoaseră majorita
tea cărților din biblioteca școlii. Nimeni 
din sat nu știa că încă înainte de aceas
ta Polea Popik ascunsese mașina de scris 
luată de la școală, iar Parfenti luase în 
taină aparatul de radio.

în acest timp fostul director al școlii 
din Krîmka, Vladimir Stepanovici Mor
gunenko se întoarse în satul său natal.

Cu o lună înainte, cînd dușmanul era 
încă departe, comuniștii fuseseră convocați 
la comitetul raional. „Așteptați. Vă vom 
comunica întîlnirile, planul de acțiune, 
legăturile, — le spuse reprezentantul co
mitetului regional, — iar deocamdată 
trebuie să faceți tot ce e posibil-..“

...Timp de o săptămînă Morgunenko co
lindă pe la casele tuturor comuniștilor 
pe care îi cunoștea și care fuseseră la 
consfătuire. Oameni necunoscuți ridicau 
din umeri și răspunsurile lor erau aproa
pe aceleași : „Nu știu", „A plecat", „S-a 
evacuat”, „în armată". Și ei se întoarse la 
Krîmka numai pentru vi mai avea o 
slabă speranță ’n suflet că va veni 
timpul și îl vor căuta cei care au ne
voie de el.

într-o zi el se întîlni cu elevii săi. Ini
ma începu să-i bată de emoție. Mitea 
Popik, Greceanîi, Belicikov, Mașa Ka- 
leandra, Mișa Klimeniuk, Dliubarski... 
„Am venit la dumneavoastră 1“

Toțj începură să vorbească deodată, cu 
înflăcărare și indignare. Morgunenko pri
vea cu atenție fețele elevilor săi și nu 
spunea nici un cuvînt...

Cînd plecară cu toții, el îi urmări în
delung cu privirea, studiindu-1 parcă pe 
fiecare în parte. Ei mergeau pe cărare 
înșirați unul după altul. Ultimul mergea 
Greceanîi, adus puțin din spate, cu pa
sul larg și ușor.

— Parfen ! — strigă deodată Morgu
nenko. Rămîi un pic !

Din seînteie se va aprinde 
flacăra

Parfenti se opri puțin în tufișurile de 
lîngă rîu. Privi în jur. Apoi își ridică 
gulerul scurtei și porni pe ghiață. Sub pi
cioarele lui scîrțîia zăpada. El mergea 
repede, fără să privească înapoi și numai 
după ce ajunse pe insulă se opri să mai 
răsufle.

Nimeni nu știa în sat despre întîlni
rile secrete ale tinerilor cu Morgunenko. 
Veneau mulți la el, dar profesorul dez 
vălui planurile sale numai lui Dmitri Po
pik și lui Parfenti.

Trebuia creată o organizație de tineret 
ilegală cu o conspirație riguroasă pentru 
a-i sabota în fiecare zi pe cotropitori, 
pentru a dezvălui oamenilor adevărul și 
a-i mobiliza la luptă armată. Parfenti 
adunase astăzi pe insulă grupul lui de 
tovarăși după sfatul lui Morgunenko.

Primul sosi Alexandr Kucer. Parfenti 
nu fusese niciodată prea apropiat de el. 
Sașa învăța bine, participa activ la toate 
manifestările școlare, dar avea prea pu
țini prieteni adevărați.

Curînd veniră Ivan Belicikov, Mihail 
Kraveț, Iuri Iscenko. Ultimul sosi Dmi
tri Popik: el locuia mai departe decît 
ceilalți.

Se însera. Ninsoarea măruntă se trans
formase într-un adevărat viscol. Gre
ceanîi începu să vorbească cu voce scă
zută, emoționat, dar ca întotdeauna, 
fără grabă.

— Nu ne-a trimis nimeni aici, băieți ! 
Am venit singuri. Și mulți ni s-ar alătura 
dac-ar ști pentru ce ne-am adunat. Dar 
trebuie să fie cineva care să-i cheme pe 
toți. Trebuie să înceapă lupta. Grupul 
nostru va fi comitetul organizației com
somoliste ilegale.

El cumpăni puțin ce avea de spus, așa 
cum făcea înainte la școală la vreo adu
nare, înainte de a pune la vot o propu
nere.

— Cine dintre cei care au venit aici se 
consideră membru al comitetului orga
nizației ilegale și este gata să-și asume 
răspunderea pentru ea, este gata pentru 
luptă pe viață și .pe moarte împotriva 
fasciștilor, rog să ridice mîna.

Șase mîini se întîlniră în centrul unui 
mic cerc.

— Trebuie să jurăm, Parfen, — pro
puse cu voce scăzută Kraveț.

Parfenti scoase din carîmbul cizmei o 
foaie de caiet. Vifornița se întețise. Dar 
cei adunați aici uitaseră totul. Ei repe
tau după Parfenti cuvintele jurămîntului.

Dmitri Popik propuse să fie ales un 
comandant. Fiecare aștepta să vadă ce 
va spune tovarășul său. Iar apoj aproa
pe simultan spuseră cu toții : „Parfen 1" 

îl cunoșteau cu toții prea bine pe Par
fenti. Fiecare se gîndea la el în felul lui, 
dar nici unul nu se îndoia că Greceanîi 
nu-i va trăda.

Se despărțiră tîrziu. Fu adoptată hotă
rîrea ca membrii comitetului să pregă
tească tineretul pentru intrarea în organi
zație. Aceasta s-a întîmplat la 2 ianuarie 
1942. Iar după 2 săptămîni în casa lui 
Greceanîi, sub pretextul onomasticii, se 
adunară aceeași șase tovarăși.

In acea zi comitetul adoptă hotărîrea 
ca organizația lor să fie denumită „Scîn
teia partizanilor”. Dmitri Popik fu numit 
șef de stat major.

Nevăzută de ochii jandarmilor creș
tea și se întărea în Krîmka tînăra gardă, 
viteazul detașament de tineri patrioți — 
„Scînteia partizanilor".

Din primele zile, „Scînteia partizanilor” 
își extinse influența și asupra altor sate, 
în care trăiau foștii elevj din clasele mai 
mari — comsomoliștii școlii din Krimka. 
Un puternic grup se înjgheba în satul 
vecin Katerinka. Firele de legătură se în
tinseră pînă în satul îndepărtat Kamen- 
naia Balka de pe Bug unde trăia Nadea 
Burevici, în satul Kumari la Volodea Weis
man, în satul Novo-Andreevka, din raio
nul vecin Vradievka, la Dașa Diacenko și 
Vanea Vasiliev. „Scînteia partizanilor" își 
începea lupta.

într-o noaipte, în pivnița de lîngă casa 
lui Dmitri Popik o lădiță de culoare neagră 
începu să șuiere și deodată se auzi clar 
ceva atît de scump și mult așteptat: 
„Vorbește Moscova!” și în semiîntuneri
cul pivniței se aprinseră ca o flacără vie 
ochii tineri fericiți.

Statul major ordonă: „Să fie difuzate 
în toate satele manifeste cu adevărul 

despre lupta Armatei Roșii, să fie sub
minată munca obștiilor agricole, să se 
saboteze îndeplinirea ordinelor jandar
meriei și primăriilor”. Se repartizară răs-< 
punderile între activiști.

Organizația ilegală 
intră în acțiune

Doi flăcăi cu legături mari, bine strîri- 
se, de vreascuri în spinare merg grăbiți 
pe o cărare. Vreascurile sînt dintr-un 
motiv necunoscut foarte grele și flăcăii 
sînt nevoiți să schimbe mereu legătura 
de pe un umăr pe celălalt.

Piotr Macovei și Volode® Weisman 
transportă adesea arme cînd într-un sao 
între căpățîni de varză, cînd, așa ca as\ 
tăzi, în legături de vreascuri.

Toți membrii organizației strîngeau 
arme. Frații Voloșin ascunseseră în gră
dina lor de legume 15 puști. Belous păs
tra o cutie cu focoase pentru grenade, o- 
ladă cu focoase de mine, un revolver și 
o pușcă mitralieră. Greceanîi, Kraveț și 
Belous găsiseră în rîul Kodîma o mitra
lieră și benzi pentru ea. Aveau arme și 
Demian Popik, Dașa Diacenko și Polea.

Odată Pelaghea Popik, Alexandr Kucer, 
Iuri Isacenko și frații Voloșin porniră de 
dimineață din Krîmka la Bug să siringă 
arme și se întoarseră numai pe înserat. 
Iar în ziua aceea tatăl lui Alexandr, Iakov 
Kucer, cutreera alarmat casele satului. 
Disparițiile repetate ale lui Alexandr îl 
îngrijorau de mult și el hotărîse să-l ur
mărească. Iakov citise în jurnalul fiului 
său ceva despre niște adunări, despre niș
te oameni cu porecle ciudate: Ștolț; 
Krivda, Balagan. Iakov, simți că-1 trec 
fiorii: „Nu e lucru curat".

La un păhărel de vodcă, el scăpă o vor
bă în fața chiaburului Feodor Vetușneak, 
spunîndu-1 că în sat ar putea fi partizani - 
Cîinii aceia bătrâni deveniTă atenți, știind 
că Iakov nu va face aluzii așa degeabr 
și îl preveniră de-a dreptul: „Dacă nu 
spui — te denunțăm pe tine".

A doua zi frații Voloșin și Iuri Isa 
cenko fură arestați pe baza denunțulu 
lui Iakov. Pe fiul său Iakov îl trimise 
afară din sat pe timp de o săptămînă 
Băieții fură bătuți cu cruzime la jandar 
merie, dar tot nu se află pentru ce fu
seseră dincolo de Bug. Alexandr Kuce: 
nu spuse nimic tovarășilor săi nici des
pre întîmplarea cu tatăl său nici des 
pre jurnalul pe care îl citise Iakov. Pest< 
cîteva zile, pe un drum din afara satulu 
un căpitan german fu ucis de cineva. în 
cepură percheziții generale. Și cu toate ci



PROPAGANDISTULUI
Munca noastră va continua și în vacantă

Cursurile cercului politic pentru înce
pători pe care l-am condus anul acesta 
s-au terminat la timpul stabilit. Aproape 
toți cei 14 cursanți aiu învățat cu conștiin
ciozitate, dovedind la seminarul recapitu
lativ că și-au însușit cunoștințe temeinice.

Pline de conținut au fost discuțiile pur
tate în seminar de utemiștii Dulea Con
stantin, Petcu Aurel, Voinea Joița, Lazăr 
Constanța. în discuții ei nu s-au mărginit 
numai să dea răspuns la întrebarea pusă, 
ci au legat cunoștințele teoretice de mun
ca practică, fapt care mă îndreptățește 
să afirm că, cu ajutorul cercului politic, 
cursanții reușesc acum să înțeleagă mai 
bine politica partidului și să lupte pentru 
eplicarea ei în viață.

Acum — după un an de studiu îm
preună — cred că nu greșesc de loc cînd 
afirm că majoritatea cursanților au cres
cut din punct de vedere politic. învăță
tura în cercul politic a ajutat la formarea 
conștiinței utemiștilor, a educat în ei de
votamentul față de partid, atitudinea so
cialistă față de muncă. îmi amintesc că 
într-o convorbire, un cursant — Petcu Au
rel — a vorbit și despre felul în care ute
miștii din Băicoi luptă pentru terminarea 
la timp și în cele mai bune condiții a cam
paniei de. însămînțări, despre participarea 
lor la unele acțiuni obștești etc. S-a dat 
ca exemplu bun, printre altele, utemista 
Mihăilescu Sultana — și ea cursantă în 
cercul nostru — care a ieșit printre primii 
la muncile cîmpului și care s-a dovedit a 
fi o bună agitatoare în rindul multor ță
rani muncitori. S-a vorbit de asemenea 
despre contribuția utemiștilor din organi
zația 'noastră de bază U.T.M. la desfășu
rarea muncii politice pentru formarea ce
lor trei întovărășiri agricole. în alt semi
nar s-a accentuat asupra exemplului pe 
care trebuie să-l dea utemiștii la locul de 
muncă.

— îndatoririle care le avem le cunoaștem 
cu toții — a spus unul dintre cursanți. 
Dar mai sînt utemlști care, deși le cunosc 
destul de bine, totuși nu le îndeplinesc. 
Să luăm de exemplu pe Mărăcineanu Ele
na care muncește la „O.C.L. Alimentara" 
nr. 32 și care urmează cursurile cercului 
nostru. Cît de frumos poate să-ți vorbească 
ea despre îndatoririle utemiștilor, inclusiv 
a celor care muncesc în comerțul de stat! 
Dar între vorbele și faptele ei nu există 
o concordanță. Adeseori ea se poartă ne
cuviincios cu unii cumpărători. Poate fi 
aceasta o atitudine corespunzătoare unui 
utemist ? Alți cursanți au mai povestit 
cîteva fapte care dovedeau că Mărăcinea
nu Elena vorbea uneori arogant cu clien- 
ții, îi repezea, făcîndu-i să plece nemul
țumiți din magazin.

Parcă o văd pe Mărăcineanu cum sta 
rușinată, cu ochii în jos, roșie la față. De
sigur că-i era destul de neplăcut să audă 
criticile aspre, dar adevărate ale utemiști
lor. Cînd tinerii au terminat ce aveau de 
spus, Mărăcineanu a cerut și ea cuvîntul. 
Pe toți ne interesa să știm ce va spune, 
cum va primi critica. Fata a recunoscut de 
la început că purtarea ei a fost greșită și 
a promis că pe viitor nu va mai repeta 
asemenea greșeli. Și Mărăcineanu, așa cum 
ne-am așteptat cu toții, a știut să-și țină 

•cuvîntul dat.
La seminarul recapitulativ unii cursanți 

și-au manifestat dorința ca să ne mai în
tâlnim în intervalul de timp pînă la des
chiderea noului an de învățămînt politic 
și să organizăm unele acțiuni comune.

Crește numărul bibliotecilor
Tn Regiunea Autonomă Maghiară, nu

mărul bibliotecilor crește neîncetat. In 
prezent, funcționează o bibliotecă regio
nală cuprinzînd peste 130.000 de volume, 
7 biblioteci raionale, 34 biblioteci sătești 
și 503 biblioteci pe lângă căminele cultu
rale și casele de citit, cu sute de mii de 
volume în limbile romînă, maghiară, ger
mană, rusă etc.

această întâmplare se sfîrși cu bine, Par- 
fenti vorbi la ședința comitetului, pro- 
nunțîndu-se cu hotărîre împotriva acțiu
nilor „de partizani” de acest gen. Ele pu
teau să aducă pieirea întregii organizații.

Obiectă numai Kucer. El îl învinui pe 
Parfenti de lașitate și îi îndemnă pe cei
lalți să înceapă îndată lupta armată. Par- 
fentj se duse să ceară sfatul lui Morgu- 
nenko. Acesta îi spuse că trebuie să-i sa
botăm pe cotropitori unde este posibil 
dar numai cu șiretenie, pricepere și pru
dență.

...Cotropitorii îi încredințaseră agrono
mului Nikitenko, dezertor din Armata 
Roșie, conducerea sectorului experimen
tal agricol, care era situat nu departe de 
școală. Pe cernoziomul gras ucrainian se 
plănuia să se cultive soiuri selecționate 
de pătlăgele roșii, de arde] roșu.

Trecu o săptămînă și pe lotul experi
mental se întîmplă o nenorocire: pe o 
suprafață de cîteva ■ hectare răsadurile 
plelră. Cuprins de turbare, agronomul se 
tîra pe straturi, examina tulpinițele veș
tejite, ofta, dar pînă la urmă nu putu des. 
coperi cauzele pieirii legumelor.

într-o noapte cineva înecă în Kodîma 
cîțiva porci îngrășați care aparțineau 
jandarmilor din Krîmka. Pe cîmp, în ta
băra unei brigăzi de tractoare, o mină ne
văzută deșuruba în timpul nopții bușoa- 
nele butoaielor de fier cu petrol șj lăsa să 
se scurgă carburantul pe pămînt. Din 
Katerinka se comunică la jandarmerie 
că pe drum și lîngă primărie au fost gă
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Raionul unde își desfășura activitatea „Scînteia partizanilor**

Ajutată de comitetul U.T.M. — cu care 
țin și acum o strânsă legătură — eu mi-am 
notat propunerile făcute de cursanți. Deși 
cursurile cercului politic s-au închis, noi. 
ne întâlnim de două ori pe săptămînă la 
căminul cultural și citim împreună unele 
articole apărute în „Scînteia", „Scînteia 
tineretului" și ziarul local „Flamura Pra
hovei”, Citim de asemenea din „Carnetul 
agitatorului", iar de curând am început 
lectura romanului „Secerișul" de Galina 
Nicolaeva.

în discuțiile avute cu unii cursanți am 
putut vedea dorința lor de a cunoaște cît 
mat multe din trecutul de luptă al parti
dului nostru. împreună cu comitetul 
U.TJH. am hotărît ca în cursul lunii aces
teia să organizăm o vizită la muzeul de la 
Doftana. Ne-am glndit de asemenea să or
ganizăm întâlniri cu unii tovarăși membri 
de partid încă din vremea ilegalitățjj care 
să ne povestească despre lupta comuniști
lor și a uteciștilor. Sînt convinsă că fie
care seară petrecută împreună, fie la că
minul cultural pentru a citi, fie la cine
matograf pentru a viziona un film, îi 
unește și mai mult pe cursanți, le lăr
gește cunoștințele căpătate în cerc.

în munca de conducere a cercului am 
primit ajutorul și îndrumarea organizației 
de partid din Băicoi și a tovarășului Irl- 
mia Pîrvu, instructor al comitetului raio
nal U.T.M. Ajutorul primit în special de 
la organizația de partid a fost întotdea
una deosebit de prețios. Aceasta a fost o 
condiție importantă care a determinat suc
cesul studiului în cercul nostru politic.

Munca de conducere a cercului a con
tribuit mult și la ridicarea nivelului meu 
politic. în timpul lecțiilor m-am convins 
odată mal mult cît este de necesar să-ți 
ridici necontenit nivelul ideologic, să-ți 
desăvîrșești munca de propagandist, să 
fii demn de înalta încredere a organiza
ției.

Eu mă întâlnesc aproape în fiecare zi cu 
cite unul sau doi din cursanții cercului 
politic. Totdeauna îi întreb ce cărți au 
mai citit, ce filme au mai văzut, cum își 
petrec timpul liber, cum își îndeplinesc 
unele sarcini obștești.

Pînă la deschiderea noului an de învă
țămînt politic mai sînt câteva luni. Noi 
știm însă că timpul trece destul de repede 
și nu vrem să ne aflăm în prag de deschi
dere nepregătiți. Dat fiind că un rol im
portant în însușirea problemelor de către 
cursanți, în înviorarea lecțiilor, îl au dife
ritele materiale demonstrative și că anul 
trecut noi nu le-am folosit suficient pen
tru că nu le-am avut, de pe acum noi am 
început să ne îngrijim de procurarea lor. 
Cu ajutorul tovarășului director al Școlii 
elementare din Băicoi, ne vom procura o 
hartă. Cu contribuția membrilor cercului 
vom confecționa unele albume cu fotogra
fii, cîteva grafice și un fotomontaj. S-ar 
putea • să avem și un glob pămîntesc.

Am povestit pe scurt cîteva fapte din 
care reiese preocuparea noastră pentru 
studiu pînă la deschiderea noului an de 
învățămînt politie. Cred că această pro
blemă ar trebui să preocupe mai mult pe 
activiștii comitetului raional U.T.M. Cîm- 
pina. In felul acesta, munca cercului nos
tru politic — pe care sînt hotărîtă s-o duc 
mai departe — va da roade și mai bune.

Propagandistă 
ZENA1DA SCURTU

Numărul cititorilor permanenți ai aces
tor biblioteci se ridică la peste 50.000.

Anul acesta stalul a alocat bibliotecilor 
din Regiunea Autonomă Maghiară 389.000 
lej peste prevederile bugetare, din care 
numai în luna martie s-au cumpărat 26.397 
volume.

site zeci de manifeste antifasciste bătute 
la mașina de scris și scrise cu mîna. Sosi
ră denunțuri din satele Kumarî și Novo- 
Andreevka ; în Kumarî fuseseră scoase 
din funcțiune cîteva semănătoare, a fost 
arsă o combină și fuseseră stricate roțile 
plugurilor.

Grupurile lui Weisman și Diacenko își 
lărgeau activitatea. Apăru un aderent al 
„Scînteii partizanilor" și la stația de cale 
ferată Kamennîî most. Era Ivan Tuz, fost 
elev al școlii din Krîmka. Intr-o zi, el îi 
comunică lui Mihail Klimeniuk că în 
această gară a fost trasă pe o linie moartă 
o cisternă cu petrol. „Se spune că este 
pentru tractoarele obștei de muncă".

în aceeași zi, după ce se întîlni cu Mor- 
gunenko, Greceanîi propuse distrugerea 
cisternei. Fură însărcinați să facă aceas
ta Kraveț, Belicikov și Klimeniuk.

Era o noapte întunecoasă, ploioasă, o 
adevărată „noapte de partizani".

Tinerii se strecurare mult timp tîrîn- 
du-se pe pămîntul ud de ploaie. Dînd cu 
grijă crengile la o parte, băieții ridicară 
armele. Traseră la comandă. Incărcară 
din nou armele și mai traseră odată, apoi 
încă odată...

Paznicii speriați, scotociră pînă dimi
neața împrejurimile, căutînd partizanii, 
dar nu-i găsiră. Tractoarele rămaseră 
fără carburanți.

Reproducere prescurtată 
din „Comsomolscaia pravda".

(Va urma)
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Cititorii ne scriu

Rezultate 
bune 

la examene 
noastre avind în

Sesiunea din va
ră a pus proble
me grele în fața 
studenților grupei 

vedere cele 5 exa
mene pe care le aveam de dat, patru 
fiind integrale, iar două materii de 
specialitate.

Pentru aceasta, încă cu o lună și ju
mătate în urmă, cu sprijinul organiza
ției de bază U.T.M. a anului și a to
varășilor asistenți, studenții au trecut 
la formarea grupelor de învățătură 
pentru repetarea materiei.

fn grupa noastră au funcționat 3 
grupe de învățătură; două la căminul 
de băieți ții una la căminul de fete.

Metoda principală de lucru în aceste 
grupe a fost următoarea : studen
ții studiau individual notițele și cursu
rile, iar apoi seara, în cămine, în ca
drul grupelor de învățătură, se dezba
teau principalele probleme studiate, 
confrunt'indu-se cu această ocazie și 
notițele fiecărui student.

Problemele mai dificile, nelămurite 
în timpul studiului sau în grupele de 
învățătură, au fost discutate în cadrul 
orelor de consultații colective organi
zate de asistenți cu întreaga grupă.

Afară de grupele de învățătură, co
lective de cite 2 sau 3 studenți se aju
tau reciproc în aprofundarea materiei. 
De pildă, tov. Lisenco Victoria a fost 
ajutată de tov. Ivan Maria să-și com
pleteze notițele și conspectele și să-și 
sistematizeze materia în timpul reca
pitulării.

După primele 4 examene situația se 
prezintă în felul următor: calificative 
de „bine" și „foarte bine“ au obținut 
studenții Culiceanu Boris, Vlad Maria, 
Tiboca Rafila, Cohn Rică. Aprecieri 
asemănătoare au primit și studenții 
Rusu Florin, Ivan Maria și Ivan Toma, 
care datorită ajutorului primit din 
partea colegilor lor au obținut succese 
mai mari decît pe primul semestru.

Sînt și studenți care nu și-au valo
rificat toate posibilitățile și care au 
obținut rezultate slabe. Așa sînt Fla- 
maropol Ion, Turcanu Silvia, Moldo- 
veanu Ion, Ionescu Angela Și Dobre- 
scu Antoneta. Ei adesea au venit ne
pregătiți la seminarii, dînd dovadă de 
delăsare și uneori chiar nepăsare față 
de studiu, iar la examene — cum era 
de așteptat — au primit răsplata me
ritată.

In grupa noastră, după cele 4 exa
mene, din 25 studenți care s-au pre
zentat, au promovat 23.

Și această sesiune de examene ca și 
celelalte date pînă acum arată în mod 
elocvent că rezultate bune se pot ob
ține numai printr-o pregătire temei
nică în tot timpul anului și nu numai 
în preajma examenelor.

GAVRIL CONSTANTIN 
responsabil profesional în grupa 

409 anul III I.S.E.P. „V. I. Lenin"- 
București

Ajutor 
tovărășesc

Veneau de la 
munca voluntară 
pe care o făcuse
ră în G.A.S.-Ha-

lingă la dezgropatul viței de vie și la 
scos pueți din pepinieră. Dar nici obo
seala și nici vîntul ce le batea în față 
nu reușeau să le alunge veselia.

Mai erau 4 km. pînă la Craiova. Deo
dată mașina s-a oprit. Ca la o coman
dă toți au tăcut. Ce se întîmplase ? Un 
car era răsturnat în șanțul din margi
nea șoselei, iar o femeie îi tot da ocol 
și nu știa cum să-l ridice. Ii jucau 
ochii în lacrimi cînd se uita la sacii cu 
făină care căzuseră din car și se a- 
fundaseră în apa din șanț.

Tinerii se înțeleseră din priviri- 
Știu ce au de făcut. într-o clipă au 
fost jos din camion.

Apa din șanț le trecea peste bocanc; 
iar ca să ridice carul și sacii au riscat 
să se înnoroieze, nu glumă. Dar băie
ții noștri și în special Neagoe Dumitru. 
Irinoiu, Grigore și Păunescu Ale
xandru, secretarul organizației lor de 
bază U.T.M., nu s-au lăsat pînă nu au 
scos carul și sacii din șanț.

Totul era din nou în ordine. Carul 
încărcat cu sacii de făină a fost scos 
iar pe șosea.

Emoționată, femeia mulțumi băie
ților din inimă.

Corespondent 
NICOLAE RACANEL

COMUNICAT 
cu privire la sesiunea a VI-a 

a Comisiei de colaborare 
tehnico-științifică 
romîno-polonă

In prima jumătate a lunii mal a. c. a 
avut loc la București a șasea sesiune a 
Comisiei de colaborare tehnico-științifică 
romîno-polonă.

Protocolul care s-a semnat prevede un 
schimb reciproc și continuu de ajutor și 
de experiență tehnico-științifică în di
verse domenii ale economiei naționale. 
Hotărîrile luate în această sesiune vor 
întări și mai mult colaborarea între cele 
două țări.

In conformitate cu Protocolul semnat, 
Republica Populară Romînă va pune la 
dispoziția Republicii Populare Polone do
cumentații și va transmite experiența sa 
tehnicienilor care vor studia în Republi
ca Populară Romînă problemele de con
strucții, industrie petroliferă, alimentară 
și industrie ușoară.

Republica Populară Polonă va preda 
Republicii Populare Romîne material do
cumentar și va primi vizite de specialiști 
în domeniul industriei metalurgice, căr
bunelui. cît și în sectorul chimiei, con
strucțiilor și industriei ușoare.

Documentațiile care formează obiectul 
Protocolului se vor preda în mod gra
tuit.

Informație
Joi dimineața au părăsit Capitala, îna- 

poindu-se în patrie, membrii delegației 
de cineaști din R. Cehoslovacă : Eduard 
Hofman, director general adjunct al Fil
mului de stat cehoslovac, Bretlslav Pojar, 
regizor, Iulius Pantik, laureat al Premiu
lui de Stat „Clement Gottwald" și Vere 
Bublikova, actori de film, care au luat 
parte la manifestările din cadrul Săptămî- 
nii filmului cehoslovac în țara noastră.

Totodată, au părăsit Capitala Iaroslav 
Josifko, prim flautist al Orchestrei Sim
fonice din Praga și Milena Sperlova, har

pistă care în cadrul acordului de cola
borare culturală dintre țara noastră și R. 
Cehoslovacă și-au dat concursul în cadrul 
unor concerte în București și alte orașe.

(Agerpres)

In preajma Adunării 
reprezentanților mișcării pentru pace din R. P.R.

Niciodată istoria omenirii nu a cunoscut 
o mișcare atît de populară și de o aseme
nea amploare ca mișcarea contemporană 
pentru apărarea păcii. Pentru sutele de 
milioane de oameni din toată lumea 
devine tot mai clar faptul că nu trebuie 
să stea pasiv; și să se lase tîrîți într-un 
nou război nimicitor pentru interesele 
profitorilor de pe urma distrugerilor și 
suferințelor popoarelor. Ei se conving tot 
mai mult de forța uriașă pe care o re
prezintă, uniți în voința lor de a stăvili 
calea războiului. Iată de ce, în toate ță
rile lumii oamenii de cele mai diferite ca
tegorii sociale, convingeri politice și cre
dințe religioase, se ridică cu fermitate 
în apărarea cauzei păcii.

Miliardarii americani, sprijiniți de cer
curile agresive din Anglia, Franța, Ger
mania occidentală, se agață cu încăpățî- 
pare de falimentara politică „de pe poziții 
de forță’’. Ei vor să pună din nou pe pi
cioare odiosul wehrmacht hitlerist, își în
mulțesc pe teritoriile diferitelor state ba
zele militare, înjghebează blocuri mili
tare. Politica cercurilor imperialiste care 
încearcă să întroneze metodele dictaturii, 
intimidării și ale șantajului în relațiile 
internaționale, se izbește însă de frontid 
unit al țărilor lagărului democratic, care 
sînt conștiente de forța și unitatea lor, de 
superioritatea lor materială și morală de 
sprijinul nelimitat pe care popoarele iu
bitoare de pace și libertate îl dau poli
ticii lor constructive de pace.

Tn lumea întreagă forțele partizanilor 
păcii au crescut imens. Apelul împotriva 
pregătirii războiului atomic adresat de 
Consiliul Mondial al Păcii s-a bucurat de 
o călduroasă primire și a fost aprobat de 
milioane și milioane de oameni cinstiți din 
toate țările lumii.

Consiliuj Mondial ai Păcii a Invitat pe 
reprezentanții forțelor iubitoare de pace 
din toate țările să se întrunească în Fin
landa, la Helsinki, într-o Adunare Mon
dială pentru a discuta problemele urgente 
ale luptei pentru pace. In importantul do
cument adoptat în această privință se su
bliniază faptul că numai o puternică miș
care a popoarelor înseși, poate împiedica 
scindarea lumii în blocuri opuse unul al
tuia și reînvierea acelor armate care au 
adus omenirii în trecut atâtea lacrimi și 
atîta jale, poate elibera omenirea de po
vara grea a cheltuielilor militare. Numai 
o asemenea mișcare poate asigura cola
borarea dintre state, în vederea prospe
rității jor, a menținerii independenței lor 
și a securității colective.

Alături de toate popoarele lumii Iubi
toare de pace, poporul romîn. constructor

LANURI DE PORUMB
Istorie...

Istoria consemnează în cele mai vech! 
anale ale sale cum că armatele Persiei 
conduse de Darius, venite pe locurile 
noastre să se înfrunte cu Sciții, s-au pier
dut în lanuri imense de grîu ale căror 
spice înțepau obrajii călăreților. Po
poarele asiatice migratoare, pornite în 
bejenie spre inima Europei găseau în Bă
răganul nostru holde întinse ce se aple
cau grele înaintea lor. Cunoscînd greu
tatea bobului de grîu romînesc pe piața 
lumii, oștile turcești cotropitoare au dat 
ghes secole la rînd spre nordul Dunării, 
înghițind sub piele destule săgeți și vîr- 
furi de lănci de-ale oștenilor lui Mircea, 
Ștefan sau Ion Vodă cel Cumplit. în anii 
de stăpânire otomană, șiruri de corăbii 
grele plecau pe Dunăre pline de grîne 
asemenea cocorilor călători. în Bărăganul 
nostru era mult grîu și țărani iobagi 
care să-l muncească erau de asemenea 
destui.

în vremea domnitorului Șerban Canta- 
cuzino, țăranilor romîni li s-a dat un alt 
soi de sămânță, necunoscut lor pînă 
atunci : porumbul. 11 adusese în Europa 
din Mexic descoperitorul Americii. Țăranii 
l-au pus cu supunere în pămînt; se vede că 
pămîntul gras al Bărăganului 1-a priit 
porumbului și astfel s-a statornicit aici. 
Porumbul a devenit de atunci hrana ief
tină a țăranului, griul luind ca și mai 
înainte drumul spre alte țări, Plinea abu
rea Pe masa țăranului doar la zile mari. 
Cu mămăligă tare și grunjoasă ca ias
ca, mergea țăranul pe cîmp, la prașilă, 
cu ea în traistă plecau la armată flăcăii 
recruți. Țăranului nu-i era rușine cînd 
venea la oraș, la piață, să se așeze pe 
caldarîm în văzul lumii, să scoată mămă
liga și ceapa din desagă și să înfulece 
zdravăn, făcând cucoanele să sughiță de 
silă. „Ăsta-i cozonacul nostru —spuneau 
ej cu un fel de șiretenie amară. Nu ni-i 
rușine cu el pentru că noi îl muncim".

...Lanurile de porumb cuprind astăzi 
aproape jumătate din ogoarele patriei. 
Și de ele se bucură cei ce muncesc. 
Știuleți mari, cît o mină de copil dolo
fan, atîrnă în zilele de toamnă pe coceni, 
aplecîndu-i spre pămînt. „Să se pună cît 
maj mult porumb ! Țara are nevoie de 
mai mult porumb !“ E o sarcină de par
tid, o sarcină de stat. Oamenii au înțe
les-o, îi pricep însemnătatea și încep 
să-și facă tot mai multe marcatoare, aleg 
sămînța cea mai de soi, îndoapă ogoarele 
cu gunoi așa cum îndopî cu grăunțe gân
sacii puși pe îngrășat.

Lanurile de porumb să crească mari, 
să te pierzi în ele ca într-o pădure, știu- 
leții să atîme cît purceii, cu bobul sănă
tos, mare cît dintele de cal...

Prelegere
— De ce atîta ceartă pentru un hec

tar? îl dojeni femeia pe brigadier. Cu 
unul mai mult sau maj puțin, tot acolo 
ajungi. Lasă-i să facă așa cum vor. Hai 
și culcă-te.

De la masă, brigadierul se uită spre 
nevastă cam întunecat, lucru care o face 
pe aceasta să-și vîre capul sub plapumă 
și să-și vadă de somn. Florea socotește 
mai departe în carnețelul său, murmu
rând încet ca un copil care învață o 
poezie pe de rost. Socotește, socotește, 
apoi, cînd simte că a obosit, își aprinde o 
țigară și se gândește.

— Ia ascultă — o strigă el încet pe 
nevastă.

— Ascult.
— Va-să-zică și tu zici să lăsăm hec

tarul ăla ? întrebă el pe un ton ce anunța 
o discuție nu prea calmă.

Nevasta bătu însă în retragere.
— Păi, o fi bine cum zici tu, dar dacă 

iese cu atîta tîrguială...
— Și ce dacă-i cu tîrguială ? Hectarul 

ăsta o să fie pus cu porumb ! se răsti 
brigadierul de parcă ea ar fi fost adversa
rul lui cel mai periculos în această ches
tiune. înțelegi ?

— înțeleg. Dar ei or să zică la fel ca 
tine ?

Cristea Pantazi
Secretar al Comitetului Permanent 
pentru Apărarea Păcii din R.P.R.

al socialismului, își ridică cu putere gla
sul în apărarea păcii. El sprijină în una
nimitate politica externă a guvernului 
nostru, politică de apărare activă a cauzei 
păcii și este ferm hotărît să apere munca 
sa pașnică, cuceririle regimului democrat- 
popular, libertatea și independența pa
triei.

In cadrul campaniei de strângere a sem
năturilor, comitetele de luptă pentru pace 
din patria noastră au luat inițiative la 
care au participat pături largi ale popu
lației. Au fost organizate astfel mari adu
nări publice la care au. participat oameni 
de știință, juriști, artiști, scriitori, cadre 
didactice, slujitori ai cultelor, ofițeri de 
rezervă, muncitori, țărani, gospodine. In 
cadrui acestor adunări, personalități ale 
vieții noastre sociale exprimând gândurile 
maselor largi șl-au manifestat adeziunea 
la Hotărîrea Biroului Consiliului Mondial 
al Păcii și au înfierat cu hotărîre unelti
rile și provocările adepților înfierbântați 
ai războiului atomic. Numai în regiunea 
Galați, au fost organizate în această pe
rioadă circa 2.200 adunări și mitinguri 
la care au participat peste 260.000 de ce
tățeni.

Semnînd Apelul, cetățenii patriei noas
tre s-au angajat să contribuie din toate 
puterile la contlnua dezvoltare și întărire 
a patriei, la îndeplinirea și depășirea sar
cinilor ultimului an al planului cincinal. 
Oamenii munci; din fabrici și uzine mun
cesc cu abnegație penitru dezvoltarea 
economiei naționale contribuind astfel la 
ridicarea propriului lor nivel de trai.

Strungarul Constantin Vasilache, Erou 
al Muncii Socialiste, s-a angajat odată cu 
semnarea Apelului ca în cursul acestui 
an să ajungă să lucreze în contul anului 
2000. In ziua semnării Apelului, strunga
rul Stelian Furtună de la uzinele Matyas 
Rakosi din București a realizat peste 5 nor
me și s-a angajat ca brigada condusă de 
dînsul să dea câte două norme și jumătate 
lunar. Pe ogoarele patriei noastre țără
nimea muncitoare își întărește semnătu
rile pe Apel muncind cu rîvnă în campa
nia de însămînțări pentru obținerea unei 
recolte bogate ia toate culturile în acest 
an și îndepllnindu-și îndatoririle patrio
tice către stat. Intelectualitatea își încor
dează forțele creatoare pentru a contribui 
la un nou avînt al științei și culturii.

— Or să zică.
—,Să zică. Numai că...
— Bine. O să vezi. Tu știi ce-i aia pre

legere ?
— Nu știu.
— Ei, eu știu. Am învățat la București. 

Asta înseamnă să ții o conferință, adică 
o lecție, așa ca un academician. Să nu 
poată zice nimeni nici pis. Cum zice ceva, 
cum îi dai cu cifre la cap. Punct cu 
punct.

— Ce vrei să spui cu asta ? Că și tu 
ești academician și ții prilegeri ?

— Nu. Eu n.u sînt academician. Eu sânt 
brigadier. Dar am să le țin mîine o pre
legere (nu cum zici tu prilegere) despre 
ce înseamnă pentru noi porumbul, de n-o 
să mai zică nimeni nici o vorbă. O să 
cîștig hectarul sută în sută. Mă pregătesc 
de-acuma, punct cu punct. Cu cifre, cu 
date, cu citate, cu tot ce trebuie. Ție ți-e 
somn ? Vrei să mă asculți să vezi ce-o să 
spun mîine ?

— Te ascult, dar să nu vorbești prea 
mult, așa cum faci la ședință.

— Nu. O să fiu scurt. Așa. îmi iau 
carnețelul în mină, mă ridic...

— Lasă. Asta știu. Spune ce-o să zici 
cu porumbul.

— Bine. Trec direct la porumb. încep 
așa :

„Tovarăși, noi ne sfătuim aici dacă tre
buie să punem sați nu anul .acesta încă 
un hectar de porumb în plus^ Unii spun 
că 33 de hectare e deajuns, că ce ne tre
buie nouă atîta porumb. Asta e greșit. 
Țara noastră are azi nevoie de cît mai 
mult porumb. Și pentru ce ne trebuie 
nouă porumb, ce se face din el ? în pri
mul rînd, tovarăși, pentru hrana oame
nilor, apoi pentru creșterea animalelor 
(asta e foarte important), pentru glu
coză...

— Ce-i aia glucoză ? îl întrerupe ne
vasta.

— Ceva din industrie, pentru bomboa
ne... Nici eu nu știu precis. O să mă uit 
mîine pe o carte.

— Păi, vezi, că oamenii te întreabă...
— Așa, pe urmă pentru spirt, tovarăși, 

pentru amidon și pentru multe altele. To
varășul Gheorghiu-Dej ne-a spus la 
consfătuire : „In agricultura țării noas
tre, porumbul ocupă un loc de frunte. 
Puține plante răsplătesc atît de bine mun
ca cultivatorului, cum o răsplătește po
rumbul- El poate fi folosit pentru hrana 
oamenilor, poate fi folosit ca furaj pen
tru creșterea și îngrășarea animalelor, ca 
materie primă importantă în industria de 
amidon, glucoză, spirt și altele”. Apoi 
tovarășul Gheorghiu-Dej ne-a spus că 
„Romînia deține primul loc în Europa și 
al treilea loc în lume în cultura porum
bului”.

Acum să trec mai departe. Noi am ob
ținut acum un an o recoltă de 12 vagoa
ne de porumb. Colectiviștii au primit cîte 
7,500 kg. porumb pentru fiecare zi-muncă. 
Pe urmă noi am crescut 18 scroafe care 
ne-au umplut boxele cu purcei. Am vân
dut și la colectiviști purcei frumoși de 
rasă, am dat 6 porci la contractare, pri
mind aproape 5000 lei pe ei. Banii ăștia, 
nu uitați, ni i-a dat porumbul. Noi am 
făcut o greșeală că acum un an nu am 
oprit pentru creșterea animalelor mai 
mult porumb. Dacă noi creștem 40—50 de 
porci și-i vindem, luăm pentru ei un ca
mion. Ce maj vreți decît asta ? Iată, ăs
ta-i porumbul. E o vacă pe care poți s-o 
mulgi din cinci ugere deodată. Așa că să 
lăsăm hectarul pentru porumb, tovarăși".

Florea se opri din cuvîntare șă-și aprin
dă țigara.

— Ce zici, e bine pînă aici ? o întrebă 
el pe nevastă.

Nu primi însă nici un răspuns.
— Ce faci, dormi ?
Intr-adevăr, nevasta dormea. Florea 

dădu amărât din mînă,
Scoase creionul din buzunar și începu 

iar să socotească în carnețel. Răsfoia fi
lele calm, cercetînd atent fiecare însem
nare. Uite că a găsit. Ce ar fi să vorbeas
că și despre avantajele pe care le are de

Răspunzînd dorinței înflăcărate a tine
retului de a participa la nobila luptă îm
potriva pregătirii războiului atomic, cu 
sprijinul- organizațiilor U.T.M. au fost 
organizate concursuri de desene cu aceas
tă temă. Numai în orașu; Ploești peste 
10.009 elevi și eleve din școlile medii și 
elementare au luat parte la acest concurs. 
In afară de desene, numeroși elsvi au mai 
prezentat broderii, albume, lucrări cera
mice, iar alții poezii și cîntece despre 
munca pașnică a poporului nostru, despre 
lupta oamenilor cinstiți din toate țările 
împotriva dușmanilor omenirii, interesați 
în dezlănțuirea unui nou război.

Numeroși școlari au adresat scrisori co
mitetelor de luptă pentru pace prin care 
își exprimă profunda adeziune la Apelul 
Consiliului Mondial al Păcii. „Noi sîntem 
alături de muncitorii din uzine și de pe 
ogoare și vrem să le dovedim că printr-o 
bună purtare și un progres continuu la 
învățătură ne pregătim a fi luptători 
conștienți” — arată în scrisoarea lor elevii 
Școlii elementare nr. 11 din Orașul Stalin.

In întîmpinarea Adunării Mondiale pen
tru pace de Ia Helsinki, peste cîteva zile 
va avea loc în țara noastră Adunarea re
prezentanților mișcării pentru apărarea 
păcii, din R.P.R., care va constitui un 
nou prilej de manifestare a voinței ferme 
a poporului' nostru de a lupta pentru apă
rarea cauzei păcii, pentru înflorirea și în
tărirea continuă a patriei noastre.

Pentru fiecare cetățean iubitor de pace 
din țara noastră este limpede că întă
rind puterea statului nostru democrat- 
popular, el luptă în mod activ pentru men , 
ținerea și întărirea păcii, își îndeplinește 
datoria internațională de luptător al ma
relui front al păcii din întreaga lume.

In rîndul marelui front al păcii și socia
lismului, avînd prieteni și aliați de nădej
de, sîntem destul de puternici pentru a 
face față oricărei provocări. Recentul Tra
tat de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală încheiat la Varșovia între țările 
europene iubitoare de pace a fost primit 
cu bucurie de poporul nostru, care este 
hotărît să-și consacre toate forțele pentru 
îndeplinirea îndatoririlor ce-i revin din 
acest Tratat în scopul asigurării păcii și 
securității în Europa.

Conștienți de răspunderile lor — oame
nii muncii din țara noastră vor ști — 
așa cum a spus tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej la sesiunea Marii Adunări Naționale 
— „să-și apere patria și cuceririle revolu
ționare ca niște oameni care au trecut 
prin focul luptelor revoluționare și au în
vățat să-i bată pe dușmani".

pildă un colectivist de pe urma porumbu
lui ? Să arate așa, punct cu punct.

Și brigadierul își continuă în gînd pre
legerea :

„Tovarăși, eu am să vorbesc acum des
pre colectivistul nostru Ivan Dumitru. El 
e aici de față și dacă spun ceva greșit să 
se ridice și șă mă îndrepte că nu-i nici o 
supărare. El a primit astă toamnă 2421,700 
kg. de porumb. Dumltale, nene Ivan, țl-a- 
junge pentru mîncare pe timp de do; ani? 
Ți-ajunge, Ai vîndut 700 kg. la coopera
tivă și ai primit materiale de construcție 
pentru casa pe care ți-ai făcut-o. Pe urmă 
ai crescut 3 porci. Ai daț unul la con
tractări și ai luat pe el 1300 lei, Toate 
avantajele astea, tovarăși, Ivan Dumitru 
le are numai de pe urma porumbului.

Așa că să lăsăm hectarul pentru po
rumb, tovarăși".

Brigadierul șe simți oarecum mulțumit 
își puse carnețelul în buzunar și după 

ce se mai plimbă o vreme prim odaie, se 
culcă. Cocoșii cîntau de miezul nopții.

...A doua zi, brigadierul gospodăriei co
lective din Bolintinul din Deal, raionul 
Crevedia a cîștigat hectarul pentru po
rumb.

Pătrate — ca într-un caiet 
de aritmetică

—■ Ca-ntr-un caiet de aritmetică să fie 
pătratele. Ați înțeles ?

— înțelegem, înțelegem.
— Așa. Să fiți cu ochii în patru îi 

dădăcește mai departe șefa de echipă 
Ileana Ion pe cei doi colectiviști care mar
chează terenul ce se însămânțează cu po
rumb. Apoi, după ce urmărește cîteva 
clipe marcatorul care lasă în urmă linii 
ușoare în pămîntul reavăn șj afinat. Ilea
na se întoarce la echipă. Fetele aleargă 
ca la un joc de șotron pe liniile drepte, 
săpînd eu grijă culcușul pentru semințele 
de porumb. Pe ogorul acesta, care se în
tinde pînă departe, liniile se încrucișea
ză într-o ordine perfectă. Alături de 
echipă un tractorist înalt, cu o bască pră
fuită așezată pe vîrful capului, în timp 
ce ară un petec de ogor trage mereu cu 
ochiul spre fetele Ilenei.

— Măi, vezi să nu rămii cu gîtul 
strîmb — îl necăjește Ileana din cînd în 
cînd.

— Ia lăsați-mă în pace. Eu nu mă uit 
la voi. Mă mai uit și eu din cînd în cînd 
să văd cum faceți treabă. Vedeți că mai 
tîrziu o să vin în inspecție.

în timpul prânzului, tractoristul trecu 
alături pe ogorul fetelor și, punîndu-și 
mîinile la spate ca un logofăt, începu să 
se plimbe printre rînduri. Fetele îl urmă
reau zâmbind.

— Vă place, tovarășe inspector ? îl în
trebă o zgîtie de fată mică și negricioasă.

— Itoi place, dar văd aici, un rînd care 
a luat-o razna. Eu pe-aici nu pot să trec 
cu tractorul cînd o fi să prășesc.

— Ia să-l văd și eu, sare Ileana de la 
masă. -■ .

— Uite, ășta-i. Cotește într-o parte.
— Da. Ai dreptate. Ia dați-mi o sapă 

să-l îndrept. Dar restul sînt bune, nu ? 
Treci cu tractorul printre ele ca pe bu
levard. O să fie un porumb de două ori 
cît tine de mare. Acum un an am scos 
cîte 6500 de kg. pe hectar. Anul ăsta o 
să mai punem o mie de kg. peste ce-a fost. 
Și dacă tu vrei să te însori cu o fată din 
echipa mea să facj nunta după ee-o să 
culegem porumbul. Atuncj o să mă bupu? 
de două ori și pentru tine și pentru re
coltă. Facem așa ?

— Facem, tușă Ileană.
— Ei, atunci fugi pe tractor. Și să 

n-ai grijă de pătrate. Tot cîmpul o să fia 
ca un caiet de aritmetică.

ION BAIEȘU
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Cuvîntarea lui N* S. Hrușciov A 65-a aniversare a nașterii lui Ho Și Min
TASS transmite telegrama adresată de C.C. al

9a conferința unională 
a lucrătorilor din industrie

MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS 
transmite cuvîntarea rostită de N. S. 
Hrușciov la 18 mai ța conferința unională 
a lucrătorilor din industrie :

înainte de a-mi formula observațiile în 
problemele activității industriei noastre, 
a spus N. S. Hrușciov, aș vrea să citez c;- 
teva cifre și fapte caracterizând situația 
în agricultură. Hotărîrile partidului cu 
privire la avîntul agriculturii au o impor
tanță deosebită. Există toate temeiurile să 
se considere că sarcinile tras'ate de Ple
nara din ianuarie a Comitetului Central 
al partidului vor fi îndeplinite nu în șase 
ani, cum s-a prevăzut, ci în ■ 3—4 ani. 
(Aplauze prelungite).

Iată cîteva cifre din domeniul econo
miei cerealiere. Se știe că avîntul econo
miei cerealiere și, pe această bază, avîn
tul creșterii animalelor, constituie princi
pala sarcină trasată prin hotărîrile Ple
narei C.C.

Planul prevede ca anu.i acesta suprafe
țele însămânțate cu cereale să fie extinse 
cu 18.587.000 ha., în comparație cu anul 
1953. Sînt sigur însă că colhozurile și sov
hozurile vor corecta puțin acest P-a.n în 
sensul măririi lui. Planul va fi fără îndo
ială depășit. Anul trecut la noi s-au des
țelenit peste 17.000.000 de hectare de pă- 
mînturi înțelenite și virgine, în lecui celor 
13.000.000 prevăzute.

Dacă adăugăm la aceasta cele aproxi
mativ 2.000.000 de hectare de arături de 
primăvară, înseamnă că numai prin valo
rificarea pămînturilor înțelenite vor fi în- 
sămînțate aproximativ 20.000.000 de hec
tare. Dacă de pe fiecare hectar vom ob
ține câte 60 de puduri de cereale, țara 
va căpăta suplimentar 1.200.000 000 de 
puduri de cereale. Adăugată la ceea ce 
aveam dinainte, aceasta nu este o cifră 
mică. Și acest lucru trebuie să ne bucure.

Datorită cărui fapt am reușit să extin
dem atît de repede suprafețele arabile și 
să punem o bază solidă pentru avintul 
economiei cerealiere ? Datorită faptului 
că puternica noastră industrie socialistă a 
înzestrat regiunile în care se valorifică 
pământuri înțelenite cu un număr îndes
tulător de mașini bune, a spus N. S. Hruș
ciov. Acest lucru a devenit posibil dato
rită muncii eroice a clasei noastre munci
toare, a țărănimii noastre colhoznice, da
torită faptului că, la chemarea partidului, 
Comsomolui a trimis în regiunile în care 
se valorifică pămînturi înțelenite multe 
mii din cei mai buni oameni ai săi.

Deși în acest an primăvara a întîrziat, 
însămînțările de primăvară se desfășoară 
mult mai bine ca anul trecut. La 15 mai. 
în colhozurile și sovhozurile din țară se 
însămînțase mai mult decît la aceeași dată 
a anului trecut, după cum urmează : ce
reale cu 16.300.000 de hectare mai mult, 
dintre care grîu cu 11.750.000 de hectare 
mai' mult.

La noi se extind considerabil semănă
turile de porumb. Colhozurile și sovhozu
rile manifestă multă inițiativă în acea
stă chestiune și foarte multe depind de 
inițiativa lor. S-a dovedit în practică că 
porumbul este un puternic mijloc de dez
voltare a creșterii animalelor.

Anul acesta, însămînțările de porumb se 
desfășoară pe scară largă și în ritm rapid. 
Se prevede să se însămînțeze în acest an 
16.000.000 de hectare cu porumb față de 
3.500.000 de hectare în 1954. La 15 mai 
fusese însămînțată cu porumb o supra
față mai mare cu 4.500.000 de hectare de- 
cit la aceeași dată a anului trecut.

Anul acesta, condițiile atmosferice sînt 
bune în majoritatea regiunilor, pretutin
deni există umiditate suficientă. Dacă nu 
se vor ivi nici un fel de împrejurări ne
prevăzute (lucru care se întîmplă deseori 
în natură) există toate motivele să ne aș
teptăm la o recoltă bună în acest an.

Există anumite rezultate și în domeniul 
creșterii animalelor. Datele arată, că în 
ultimele șapte luni, cantitatea t°tală de 
lapte muls a sporit cu 840.000 de tone, 
adică cu 29% față de perioada corespun
zătoare a anilor 1953—1954 și cu 1.424.000 
de tone, adică cu 60% față de 1952—1953. 
La 10 mai 1955 fusese colectată și achi
ziționată o cantitate de lapte cu 22% 
mai mare decît la aceeași dată a anu
lui 1954.

Această realizare este un rezultat al 
faptului că partidul a reușit să sporească 
cointeresarea materială ă colhoznicilor în 
dezvoltarea creșterii animalelor, să le 
dezvolte inițiativa, să concentreze atenția 
organizațiilor de partid asupra dezvoltă
rii agriculturii, să întărească cu cadre 
stațiunile de mașini și tractoare.

Aceste date din domeniul economiei 
cerealiere și al creșterii animalelor, a 
spus N. S._ Hrușciov, dovedesc că hotărî
rile Plenarei din ianuarie a Comitetului 
Central al partidului se înfăptuiesc cu 
succes. Aceasta nu înseamnă desigur că 
acum poate fi slăbită atenția față de agri- 

z cultură și că lucrurile pot fi lăsate să 
meargă de la sine. Trebuie să dăm do
vadă și de acum înainte de perseverență 
în lupta pentru avîntul _..............
îmbunătățim organizarea ei și s-o împin
gem înainte. Țelul nostru este de a ajunge 
la situația ca agricultura socialistă să asi
gure din belșug produse alimentare pen
tru populație și materii prime pentru in
dustrie. Avem toate posibilitățile pentru 
rezolvarea acestei sarcini.

în continuare. N. S. Hrușciov s-a ocu
pat de problemele industriei.

Dușmanii ar putea spune că dacă dis
cutăm atît de larg problemele industriei 
înseamnă că la noi există greutăți mari, 
că in industrie situația nu este favorabilă. 
Acest lucru, firește, nu corespunde rea-

agriculturii, să

lității. Noi dorim mai binele și pentru 
mai bine nu există limite. De aceea vom 
pune și discuta cu regularitate unele sau 
altele din problemele dezvotării econo
miei naționale.

Cum lucrează industria noastră ? Ea 
lucrează cu succes. Se poate încă de pe 
acum spune că cel de al 5-lea plan cinci
nal va fi depășit. Ce arată aceasta ? 
Aceasta arată cu cîtă abnegație muncesc, 
sub conducerea partidului comunist și a 
guvernului sovietic, clasa noastbă mun
citoare, țărănimea colhoznică și intelec
tualii sovietici, (Aplauze prelungite).

N. S. Hrușciov a subliniat că industria 
sovietică dispune de rezerve uriașe, dar 
că aceste rezerve sînt încă nesatisfăcă
tor folosite. Această problemă a fost tra
tată in mod just de toți cei care au luat 
cuvîntul la actuala ‘ “
panții la conferință sprijină în unanimi
tate măsurile pentru avîntul continuu al 
industriei noastre socialiste elaborate de 
Comitetul Central al partidului și de Con
siliul de Miniștri M U.R.S.S.

Organizînd mai bine producția, putem 
obține o sporire considerabilă a produc
ției industriale, pe suprafețele de produc
ție existente și cu aeelași utilaj. Folosind 
mai bine metalul putem spori producția 
articolelor metalice de odată jumătate- 
două ori. Citind numeroase exemple con
crete, N. S. Hrușciov a arătat că metalul 
este folosit adesea în mod nerațional.

N. S. Hrușciov a vorbit apoi despre ne
cesitatea lărgirii sortimentului de lami
nate. S-ar putea economisi o mare can
titate de metal, a spus el, dacă lamina
tele s-ar fabrica într-un sortiment mai 
bogat în ceea ce privește calibrul, dimen
siunile precum și calitatea.

Pentru dezvoltarea continuă a indus
triei, au o însemnătate uriașă speciali
zarea producției, cooperarea întreprin
derilor și ramurilor industriale.

Trebuie să se acorde o mai mare aten
ție dezvoltării industriei constructoare de 
mașini-unelte, producției de scule și dis
pozitive, a spus N. S. Hrușciov. Trebuie 
să perfecționăm prin toate mijloacele 
tehnica producției, să înzestrăm neconte
nit toate ramurile industriei cu utilajul 
cel mai nou. Vom putea face acest lucru 
numai cu condiția ca industria construc
toare de mașini-unelte și scule s-o ia cu 
mult înaintea dezvoltării celorlalte ra
muri industriale. Nu se poate lucra la o 
mașină-unealtă pînă devine inutilizabilă, 
pentru ca abia atunci să fie înlocuită sau 
modernizată.

în cuvîntarea sa, N. S. Hrușciov a acor
dat o mare atenție problemelor planifi
cării. El a subliniat că producția trebuie 
planificată nu numai pe scara întregii 
țări, ci și pe diferite regiuni economice 
luate în parte, folosind mai deplin toate 
posibilitățile acestora.

Un rol important în satisfacerea ce
rințelor crescînde de mărfuri de larg con
sum ale populației sînt chemate să înde
plinească industria locală și cooperația 
meșteșugărească. Această producție tre
buie neapărat centralizată și concentrată, 
întreprinderile industriale locale trebuie 
Înzestrate cu tehnică nouă, introdusă 
acolo o tehnologie nouă, înaintată și 
atunci industria locală ne va furniza de 
2-3 ori mai multe bunuri de larg consum, 
mai ieftine și de calitate superioară. Acea
sta ne va permite să asigurăm mai bine 
mărfurile de larg consum necesare popu
lației. (Aplauze). Desigur că în acest scop 
sînt. necesare unele investiții de fonduri, 
care vor fi însă foarte repede amortizate.

După ce a analizat sarcinile îmbună
tățirii planificării, N. S. Hrușciov a subli
niat importanta hotărîrii adoptate recent, 
cu privire la împărțirea Comitetului de 
stat al planificării, în Comisia de stat a 
planificării care s’e va ocupa de pro
blemele planificării de perspectivă și 
Comisia economică, care se va ocupa de 
problemele planificării curente. Aceste 
două organisme trebuie să se complecteze 
unul pe altul. Nu putem trăi fără o pla
nificare de perspectivă, dar nu putem 
trăi nici fără o planificare curentă.

Avem nevoie de planuri de dezvoltare 
a economiei naționale nu numai pe un 
an și nu numai pe un cincinal, ci și pe 
o perioadă mai îndelungată. Pentru o 
serie de ramuri și în special pentru ener
getică, trebuie să avem planuri de pers
pectivă pe 10—15 ani.

Cine trebuie să elaboreze planurile de 
perspectivă ? Aceasta trebuie s-o facă 
Comisia de stat a planificării, cu ajuto
rul institutelor științifice. Elaborarea pla
nurilor pe perioade îndelungate va înar
ma pe oamenii sovietici cu perspectiva 
clară a înaintării spre comunism, va arăta 
în ce termene vom întrece, în ceea ce 
privește une’e sau altele din ramurile in
dustriei, în producția pe cap de locuitor, 
cele mai dezvoltate țări capitaliste.

S-ar putea pune întrebarea pentru ce 
avem nevoie si de o Comisie economică 
în afară de Comisia de stat a planifică
rii ? Avem nevoie de Comisia economică 
pentru a folosi mai rațional toate rezer
vele materiale, tehnice și de muncă în 
vederea îndeplinirii planurilor de stat de 
dezvoltare a economiei naționale. Or. în 
înfăptuirea planificării curente trebuie să 
se dea dovadă de maximum de elastici
tate, de o atitudine creatoare.

N. S. Hrușciov a consacrat o parte în
semnată a cuvîntării sale problemelor ri
dicării productivității muncii, normării 
salariului, îmbunătățirii calității produc
ției și reducerii prețului ei de cost.

N. S. Hrușciov a criticat sever excesele

conferință. Partici-

birocratice în aparatul de conducere al 
ministerelor, serviciilor și întreprinderi
lor.

încheind analiza sarcinilor în domeniul 
industriei, N. S. Hrușciov a vorbit despre 
marea răspundere a organizațiilor de par
tid din întreprinderile industriale în ceea 
ce privește creșterea și perfecționarea in
dustriei, îndeplinirea planurilor de stat.

In continuare, N S. Hrușciov s-a oprit 
asupra cîtorva probleme ale situației in
ternaționale. El a subliniat uriașa însem
nătate a Tratatului de stat cu privire la 
restabilirea unei Austrii independente și 
democrate, semnat recent la Viena.

Rezolvarea problemei austriece, pe baza 
inițiativei Uniunii Sovietice, constituie o 
contribuție substanțială la slăbirea încor
dării în relațiile internaționale, la întări
rea păcii.

Propunerile guvernului sovietic în pro
blemele reducerii armamentelor, interzi
cerii armelor atomice și înlăturării pri
mejdiei unui nou război, date publicității 
zilele trecute, constituie o contribuție în
semnată la cauza păcii.

Ducîndu-și politica de pregătire a unui 
nou război, cercurile agresive organizează 
blocuri militare, desfășoară cursa înarmă
rilor, amenință popoarele 
atomic, refac 
iau o serie de 
împotriva vieții

un război 
german și 

măsuri îndreptate

cu 
militarismul 
alte 

pașnice a popoarelor. 
Propunerile Uniunii Sovietice dau o nouă 
lovitură uneltirilor și planurilor forțelor 
imperialiste. însemnătatea deosebit de 
mare a acestor propuneri constă în fap
tul că ele oferă o bază reală pentru a face 
să progreseze în mod practic chestiunea 
reducerii armamentelor, a interzicerii 
armelor atomice și a celorlalte arme de 
exterminare în masă și a înlăturării pri
mejdiei unui nou război, lucru pe care po
poarele îl doresc atît de fierbinte.

Toate aceste fapte arată în mod evi
dent că politica noastră în domeniul re
lațiilor internaționale se întemeiază pe 
principiile de neclintit pe care ni le-a 
lăsat moștenire marele Lenin.

Principiul fundamental al politicii ex
terne sovietice este recunoașterea posibi
lității și necesității coexistenței pașnice a 
diferitelor sisteme sociale. Numai por
nind de la acest principiu, se pot stabili 
relații normale și o colaborare concretă 
între toate țărila,

Cei care urmează politica „de pe po
ziții de forță** se încăpățînează să nu în
țeleagă acest lucru.

Ej uită un lucru simplu și anume că 
încă în primii ani al existenței statului 
sovietic, in vremea cînd noi eram atît de 
slabi, V. I. Lenin învăța poporul sovietic 
să nu cedeze amenințărilor imperialiștilor 
și să le dea o ripostă hotărîtă. Lenin a 
condus lupta poporului sovietic împotriva 
intervenției celor 14 state și poporul nos 
tru a repurtat victoria în această luptă. 
Nu este oare clar că acum, cînd Uniunea 
Sovietică este un Stat industrial puternic, 
politica „de pe poziții de forță** este 
csîndită la un eșec total ?

în continuare N. S. Hrușciov a subliniat 
că pentru micșorarea încordării interna
ționale și consolidarea păcii este de o 
mare însemnătate apropiata întîlnire a 
delegațiilor guvernamentale ale U.R.S.S 
și Republicii Iugoslavia la Belgrad. Dele
gația poporului sovietic va pleca acolo 
cu inima deschisă și cu sufletul curat. 
Avem toate condițiile necesare pentru a 
asigura normalizarea deplină a relațiilor 
între U.R.S.S. și Republica Populară Fe
derativă Iugoslavia, înainte de toate pe 
linie de stat.

Noi ne menținem ferm la punctul de 
vedere că pentru relații normale între 
state este necesară 
piului egalității în drepturi și al 
amestecului reciproc în treburile interne. 
Este oare posibil să stabilim pe această 
bază relații trainice și prietenești cu Iu
goslavia ? Este pe deplin posibil.

Mai departe *. Este oare posibil să dez
voltăm în condiții avantajoase pentru 
ambele părți comerțul și alte relații eco
nomice cu Iugoslavia ? Este oare aceasta 
în avantajul celor două țări ? Este fără 
îndoială 
avantajul

Sîntem 
goslaviei . 
tradiții seculare de prietenie și au luptat 
nu odată împreună împotriva unor duș
mani comuni, că aceste popoare care au 
țeluri comune în lupta pentru un viitor 
mai bun, pentru o viață fericită, au o 
bază trainică pentru o colaborare largă 
și multilaterală. O asemenea colaborare, 
a spus N. S. Hrușciov, este importantă 
nu numai pentru popoarele sovietic și 
iugoslav. Ea este importantă pentru 
cauza păcii în întreaga lume -

Tovarăși ! Statul sovietic socialist, 
creat de marele Lenin, se întărește și 
prosperă. Succesele noastre cresc și se în
mulțesc. Ele vor fi și mai mari dacă vom 
trata în mod rațional, în mod bolșevic, 
în mod leninist, rezolvarea tuturor sar
cinilor ce ne stau în față în domeniul 
conducerii industriei, agriculturii, con
strucției de stat și politicii externe.

Sub conducerea partidului comunist, a 
Comitetului 
guvernului 
lupta cu și 
deplinirea 
struirii comunismului. (Aplauze prelun
gite, toți se ridică în picioare).

promovarea princi- 
ne-

posibil, este fără îndoială în 
lor.
ferm convinși că popoarele Iu- 
și Uniunii Sovietice, care au

său Central, sub conducerea 
nostru, oamenii sovietici vor 
mai multă energie pentru în- 
mărețelor sarcini aie con-

Conf erința de presă de la 
organizată de Secretariatul Consiliului

Viena
Mondial al Păcii

trans-VIENA 19 (Agerpres). — TASS
mite :

La 18 mai a avut loc la Viena, 
latul Auersperg, 
convocată de 
Mondial al Păcii 
și străini

La conferința
Jean Laffite, secretar genera! al Consi
liului Mondial al Păcii și Emmanuel 
D’Astier de la Vigerie (Franța). Isabelle 
Blume (Belgia). 
Achille ’e Corona 
(U.RS.S.), Ikuo 
Saonzi (Japonia) 
lui Mondial al Păcii.

Deschizînd conferința' de presă, D’Astier

în Pa- 
presăo conferință de 

Secretariatul Consiliului 
pentru ziariștii austrieci

de presă au participat :

Richardo Lombardi ș’ 
(Italia) Ilya Ehrenburg 
Oyama și Kinkadzu 

— membri ai Consiliu-

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 20 mai 1955

de la Vigerie a arătat că între 17 și 18 
mai, s-a desfășurat la Viena sesiunea Bi
roului Consiliului Mondial al Păcii, în 
cadrul căreia s-au discutat printre altele 
probleme legate de pregătiri în vederea 
Adunării mondiale a reprezentanților for
țelor iubitoare de pace de la Helsinki.

D’Astier de la Vigerie a dat apoi citire 
declarației Secretariatului Consiliului 
Mondi el al Păcii în legătură cu semnarea 
Tratatului de stat cu Austria

D’Astier de la Vigerie a amintit că din 
inițiativa Consiliului Mondial al Păcii, in
tre 22 29 iunie, va avea loc la Helsinki 
Adunarea mondială a reprezentanților 
forțelor iubitoare de pace care va juca 
un mare rol în destinderea încordării in
ternaționale și intensificarea luptei pentru 
pace

Membrii Consiliului Mondial al Păcii au 
răspuns apoi la numeroase întrebări puse 
ds reprezentanții presei austriece și stră-

largă

MOSCOVA 19 (Agerpres).
P.C.U.S., lui Ho Și Min :

„Scumpe tovarășe IIo Și Min,
Cu prilejul celei de a 65-a aniversări a zilei dvs. de naștere. Comitetul Cen

tral al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice vă trimite dvs. — organizator șl 
conducător al partidului oamenilor muncii din Vietnam șl luptător neobosit pentru 
eliberarea poporului vietnamez din lanțurile imperialismului — un salut fierbinte 
șl frățesc șl urări de sănătate. ....

Vă urăm noi succese în lupta pentru refacerea șl dezvoltarea economiei națio
nale, pentru 
independent

ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, pentru un Vietnam unit, 
șl democrat.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE*'

19 (Agerpres). TASSMOSCOVA ...
roșilov, președintelui Republicii Democrate

Scumpe tovarășe Ho Șl Min, 
de naștere vă

transmite telegrama adresată de K. Vo- 
Vitinam, tov. Ho Și Min :

»»
Cu prilejul zilei dvs. 

șl sănătate în lupta pentru 
dvs. iubitoare de libertate, 
nobilă pentru binele păcii.

2___ 1 felicit din toată Inima șl vă urez putere
unitatea, Independența națională șl prosperitatea patriei 
Vă urez de asemenea din suflet succese în munca dvs.

IC VOROȘILOV
PREZIDIULUI SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.**

C.C. al Partidului Comunist Chinez și Mao Țze-dun, președintele Republicii 
Populare Chineze, au trimis de asemeni telegrame lui Ho Și Min .

PREȘEDINTELE

Seimul R. P. Polone 
a ratificat Tratatul de la Varșovia

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — P.A.P.
La 19 mai a avut loc la Varșovia cea 

de e 7-a sesiune a Seimului Republicii 
Populare Polone.

Sesiunea a aprobat în unanimitate ur
mătoarea ordine de zi :

1. Propunerea cu privire la ratifica
rea tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între Republica Popu
lară Albania, Republica Populară Bulga
ria, Republica Cehoslovacă, Republica 
Democrată Germană, Republica Populară 
Polonă, Republica Populară Romînă, Re
publica Populară Ungară și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste, încheiat 
la 14 mal 1955.

2. Modificări în componența Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare Polone.

3. Aprobarea hotărîrii Consiliului de 
Stat cu privire la modificări în compo
nența Consiliului de Miniștri.

Raportul la primul punct de pe ordinea 
de zi a fost prezentat de J. Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Miniștri.

In încheiere, J. Cyrankiewicz, cere, în 
numele guvernului, ca Seimul să ratifice 
Tratatul celor opt state care, ca o plato-

Vizita în U. R. S. S. 
a delegației lucrătorilor 
din învățămintul public 

al R. P. R.
MOSCOVA 19 (Agerpres).—TASS trans

mite :
• Răspunzlnd invitației Ministerului Invă- 
țămîntului al R.S.F.S.R., la Moscova se 
află în vizită o delegație a lucrătorilor 
din învățămintul public al Republicii 
Populare Romîne, în frunte cu academi
cianul Ilie Murgulescu, ministru al lnvă- 
țămîntului al Republicii Populare Ro
mîne.

In cursul celor trei săptămîni de ședera 
în U.R.S.S. delegația romînă s-a docu
mentat asupra activității institutelor da 
cercetări științifice ale Academiei de 
Științe pedagogice a R.S.F.S.R., activității 
școlilor, institutelor și școlilor medii pe
dagogice, grădinițelor de copii, caselor în
vățătorului, căminelor de copii, institute
lor de perfecționare a învățătorilor din 
Moscova și Leningrad.

La 19 mai, Ministerul învățământului al 
R.S.F.S.R. a oferit o recepție în cinstea 
vizitei la Moscova a lucrătorilor romîni 
din învățămintul public. I. A. Kairov. mi
nistrul învățămîntului al R.S.F.S.R. a 
vorbit oaspeților despre sistemul de orga
nizare a învățămîntului și a răspuns la 
întrebările puse de membrii delegației.

șă de oțel, va apăra securitatea țărilor iu
bitoare de pace, munca lor pașnică, crea
toare.

In numele Comisiei pentru afacerile ex
terne a Seimului a luat cuvîntul S. Kulc- 
zynski. El a comunicat că comisia pentru 
afaceri externe a aprobat în unanimi
tate proiectul de hotărîre cu privire la 
ratificarea Tratatului celor opt state

Vorbitorii care au luat cuvîntul in ca
drul dezbaterilor au subliniat uriașa în
semnătate istorică a hotărîrilor conferin
ței de la Varșovia pentru întărirea păcii 
și securității popoarelor, pentru crearea 
unui sistem de securitate colectivă în 
Europa.

Sesiunea a adoptat în unanimitate o ho
tărîre în care se spune ;

„Seimul Republicii Populare Polone a 
hotărît să ratifice Tratatul de prietenie, 
colaborare 
Republica Populară
Populară Bulgaria, Republica Cehoslova
că, Republica Democrată Germană, Repu
blica Populară Polonă, Republica Popu
lară Romînă, Republica Populară Ungară, 
Uniuaea Republicilor Sovietice Socialiste, 
semnat la 14 mai 1955“.

și asistență mutuală între 
Albania, Republica

Guvernul cehoslovac a aprobat hotârîrile 
conferinței de la Varșovia

PRAGA 19 (Agerpres). — Ceteka trans
mite : La 17 mai a avut loc o ședință a 
guvernului cehoslovac, în cadrul căreia a 
fost discutată darea da seamă a delega
ției care a participat la conferința de la 
Varșovia a statelor europene pentru asi
gurarea păcii și securității în Europa. 
Conducătorul delegației, Viliam Sîroky, 
prim ministru al Republicii Cehoslovace, 
a prezentat darea de seamă asupra con
ferinței.

Guvernul cehoslovac a aprobat în una
nimitate Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală și a adoptat hotă
rârea ca în conformitate cu Constituția 
R. Cehoslovace să-l trimită spre aproba
re Adunării Naționale. Guvernul ceho
slovac a aprobat tot în unanimitate hotă- 
rîrea conferinței'de la Varșovia cu pri
vire la crearea comandamentului unificat 
al forțelor armate ale statelor semnatare 
ale tratatului.

Prinderea unor spioni turci în U.R.S.S
MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS 

transmite comunicatul Comitetului Secu
rității de Stait de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S.:

Organele Securității de Stat din U.R.S.S. 
au reținut și arestat pe spionii turci Is
mailov Amit Kurtmollalevici, Zeinalov 
Orud Gyulmaly (alias Sultan Iavuz) și 
Aslanov Katib Sabid (alias Iazgan Katib).

In momentul arestării, asupra spionilor 
au fost găsite pistoale de proveniență 
străină, cu gloanțele respective, fiole cu 
otravă, un aparat de fotografiat, un bi
noclu, o busolă și alt echipament destinat 
activității de spionaj. In afară de aceasta, 
a fost confiscat un post de radiorecepție șl 
emisie, de fabricație americană, ascuns dî 
Ismailov în orașul Chișinău, precum și ci
fruri și coduri pentru legătura prin radio 
cu centrul de spionaj turc.

In urma cercetărilor efeotuate s-a stabi
lit că Ismailov, tătar din Crimeea, servind 
în armata sovietică, a comis o crimă de 
drept comun și în iulie 1942 a trecut de 
partea inamicului.

In 1948, Ismailov, împreună cu un grup 
de alte „persoane strămutate1* a fost du3 
în Turcia, unde a fost recrutat de servi
ciul de spionaj turc pentru activitate sub
versivă pe teritoriul Uniunii Sovietice și 
în decursul unei lungi perioade, sub con
ducerea colonelului Djavid Bey, ofițer din 
serviciul de spionaj turc, a fost instruit 
să lucreze la un post de radio pe unde 
scurte, să folosească cifruri și coduri, 
scrierea cifrată, mijloace de culegere a 
informațiilor cu caracter de spionaj, să ia 
fotografii, să culeagă date topografice și 
să desfășoare alte acțiuni de spionaj.

După cum a arătat Ismailov in timpul 
instrucției, ofițerii din serviciul de spio
naj turc căutau sistematic și perseverent 
să insufle ură față de poporul sovietic.

După terminarea instruirii, serviciul de 
spionaj turc din portul turc Sinope a tri
mis pe Izmailov deghizat în pescar, pe 
o barcă specială cu motor în regiunea 
orașului Alușta (regiunea Caucaz).

Odată ajuns pe teritoriul sovietic Izmai
lov nu s-a prezentat în fața autorități
lor. act prin care ar fi putut să aducă un 
anumit folos și să se reabiliteze și în de
cursul unei oarecari perioade a încercat 
să îndeplinească misiunile de spionaj ale 
serviciului de spionaj turc.

Ceilalți doi spioni arestați, Zeinalov 
(alias Sultan Iavuz) și Aslanov (alias

Iazgan Katib), cetățeni turci, au fost re
crutați pentru activitate subversivă îm
potriva Uniunii Sovietice de către Nadji 
Bey, ofițer in serviciul de spionaj turc.

Zeinalov și Aslanov au urmat de ase
menea un curs de pregătire, în cadrul 
căruia au fost instruiți să folosească me
todele de spionaj și au fost strecurați în 
U.R.S.S. peste frontieră de către Sukri 
Bey șj căpitanul Dindar Bey, ofițeri în 
serviciul de spionaj turc, care i-au dat lui 
Aslanov și lui Zeinalov arme, bani sovie
tici și alte mijloace necesare pentru înde
plinirea misiunilor de spionaj.

In momentul arestării, Zeinalov și As
lanov au opus rezistență armată.

înainte de a fi strecurați pe teritoriul 
U.R.S.S., spionii turci Izmailov, Zeinalov 
și Aslanov au primit din partea servi
ciului de spionaj turc misiunea de a cu
lege date cu caracter de spionaj cu pri
vire la cele mai importante întreprinderi 
industriale, unități ale armatei și flotei 
sovietice, aerodromuri militare și alte 
obiective din Crimeea și Transcaucazia 
importante pentru apărare. Ei au avut 
misiunea de a obține prin orice mijloace 
acte sovietice autentice, să-și stabilească 
un domiciliu permanent și să înceapă să 
îndeplinească misiunea primită.

După culegerea informațiilor despre 
Uniunea Sovietică care Interesează servi
ciul de spionaj turc, A.slanov și 
trebuiau să se reîntoarcă prin 
mijloace în Turcia, iar Izmailov 
misiunea ca, cu ajutorul postului 
pe care l-a primit, să stabilească 
cifrată cu serviciul de spionaj turc pentru 
a-i transmite informațiile cu caracter de 
spionaj și pentru a primi noi instrucțiuni 
legate de activitatea subversivă în 
U.R.S.S.

Organele judiciare din U.R.S.S. după ce 
au examinat cazurile lui Izmailov Amid 
Kurtmollaievici, Zeinalov Orud Gyulmaly 
Oglî (alias Sultan IavuZ) și Aslanov Ka
tib Sabid Oglî (alias Iazgan Katib) și, ți- 
nînd seama de gravitatea crimelor să- 
vîrșite de ei împotriva Uniunii Sovietice, 
în baza decretului Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. din 12 ianuarie 1950 
„cu privire la aplicarea pedepsei cu moar- 
tea trădătorilor de patrie, spionilor, 
mentelor subversive și diversioniste”, 
condamnat ia pedeapsa maximă — 
pușcarea.

Sentința a fost executată.
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Cultiiră fizică șl sport
Noi întîlniri internaționala 

de fotbal
Capitala țării noastre va găzdui luni șl 

marți două întîlniri internaționale de fot
bal, în care selecționatele divizionare vor 
avea ca partener echipa austriacă Wiener 
Sport klub.

Aceste jocuri vor constitui un ultim cri
teriu de verificare înaintea meciurilor cu 
reprezentativele R. P. Polone

Wiener Sportklub este în prezent cea 
mai în formă echipă austriacă, ocupînd 
locul întîi în clasament după 20 etape cu 
31 puncte, înaintea cunoscutelor formații 
F. C. Rapid și Vienna care au 30 și res
pectiv 29 puncte. Echipa oaspete cuprinde 
mai mulți jucători care au fost selecțio
nați în repetate rînduri în reprezentati
vele Austriei : fundașul Barchandt, mijlo
cașul Standlmayer, aripa dreaptă Horak 
și alții. In ultimul meci de campionat 
Wiener Sportklub a învins Vienna cu 4—1 
(2—1).

Iată programul întîlnirilor : luni 23 mai 
ora 17,30, stadionul „23 August"; selec
ționata divizionară A — Wiener Sport
klub (arbitru D. Schulder) ; marți 24 mai, 
ora 17,30, stadionul Republicii : selecțio
nata divizionară B — Wiener Sportklub 
(arbitru M. Segall).

Festivitatea premierii 
cîștigătorilor „Cursei Păcii“
Capitala R. P. Polone unde a luat sfîr« 

șit cea de a VIII-a ediție a „Cursei Păcii** 
cunoaște o vie animație în aceste zile. Pa 
străzile orașului, sportivii din cele 17 țări 
care s-au întrecut în marea competiție ci- 
clistă sînt înconjurați cu simpatie și ad-< 
mirație de oamenii muncii polonezi. 
Miercuri a avut loc în sala „Gwardia** 
festivitatea decernării premiilor. Au luat 
parte la ceremonie reprezentanți ai zia
relor comuniste „Trybuna Ludu“ (Varșo
via), „Rude Pravo** (Praga), „Neues Deut- 
schland** (Berlin), organizatoarele între
cerii, cicliștii participant la.cursă, nume
roși sportivi polonezi. într-o atmosferă de 
entuziasm, Gustav Schur (R. D. Germa
nă) a fost declarat învingător al celei de 
a VIII-a ediții a „Cursei Păcii", iar echipa 
R. Cehoslovace învingătoare pe națiuni. 

Un mare concurs internațional 
de atletism la Moscova'

Declarațiile lui Eisenhower și Dulles

MOSCOVA 19 (Agerpres). ' — TASS 
transmite : In luna iunie va avea loc la 
Moscova un mare concurs internațional da 
atletism la care au fost invitați să parti
cipe, alături de cei mai buni atleți sovie
tici, sportivi din R- P. Bulgaria, R. P. Un
gară, R. P. Polonă, R. P. R., Danemarca, 
Norvegia, Finlanda, Franța, Italia și 
Suedia.

Sosirea în Bururești 
a lui Ikuo Oyama

Eminentul om de știință și fruntaș poli
tic, profesorul Ikuo Oyama, membru în 
Biroul Consiliului Mondial al Păcii, pre
ședintele Comitetului japonez pentru apă
rarea păcii, laureat al Premiului interna
țional Stalin „Pentru întărirea păcii în
tre popoare", a sosit la 19 mai la Bucu
rești, împreună cu soția sa.

Profesorul Ikuo Oyama va participa la v 
Adunarea reprezentanților mișcării pentru 
apărarea păcii din R.P.R., ca reprezentant 
al-Consiliului Mondial al Păcii.

Concertele sfudenfilcr 
Conservaforu'ui „Ciprian 

Porumbescu" din București

ine și au vorbit despre pregătirea 
care se desfășoară în diferite țări în ve
derea Adunării mondiale a reprezentan 
ților forțelor iubitoare de pace Această 
adunare va avea 
zentativ.

La lucrările ei 
cele mai diferite 
si credințe religioase 
de seamă, oameni de stat și personalități 
politice din numeroase țări ale lum'i 
Astfel Edouard Herriot, președ'ntele de 
onoare al Adunării Naționale franceze, a 
acceptat să fie conducătorul de onoare al 
delegației franceze la această adunare.

Din delegațiile Japoniei. Indiei. Brazi
liei, Americii de Sud și altor țări fac 
parte membri ai parlamentelor și condu
cători ai diferitelor partide politice De 
legația Mexicului va fi condusă sau de 
președintele Republicii, sau de reprezen 
tantul său personal

un larg caracter repre

vor participa oameni cu 
profesii, vederi politice 

oameni de știință

WASHINGTON 19 (Agerpres). — TASS 
La o conferință de presă care a avut 

loc la 18 mai, președintele Eisenhower a 
răspuns la o serie de întrebări în legă
tură cu așteptata conferință a marilor pu
teri și în legătură cu relațiile sovieto- 
americane.

Referindu-se la perspectivele convocării 
conferinței celor patru puteri, Eisenhower 
a declarat că „fără îndoială trebuie acțio
nat cu prudență, indiferent de speranțele 
care ar exista**. Occidentul, a spus el, 
abordează conferința celor patru puteri de 
pe pozițiile unei forțe mai mari decît în 
trecut.

Răspunzînd la întrebările în legătură cu 
tratativele, Eisenhower a declarat că gu
vernul S.U A. nu va cădea 
cificării**
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NEW YORK 19 (Agerpres). — TASS 
La 17 mai. secretarul de stat al S.U.A-. 

Dulles, a rostit un discurs radiotelevizat 
pe întreg teritoriul Statelor Unite. Dis
cursul lui Dulles, consacrat călătoriei sale 
în Europa, a fost prezentat sub forma 
unui dialog cu președintele Eisenhower.

La începutul discursului său, Dulles a 
susținut că ratificarea acordurilor de la 
Paris ,,ar fi dat o nouă viață civilizației 
occidentale**. El s-a referit apoi la semna
rea Tratatului de stat cu Austria, care a 
avut loc la 15 mai la Viena. In această 
privință el a declarat că poziția adoptată 
de Uniunea Sovietică în problema austria
că a constituit o „surpriză1* pentru S.U.A.

Dulles s a referit și la problemele le
gate de convocarea unei conferințe a ma
rilor puteri la nivelul șefilor guvernelor, 
ceea ce. potrivit afirmațiilor lui Dulles, 
„implică atît primejdii, cît și posibilități**. 
Dulles s-a pronunțat în favoarea unei con
ferințe de „proporții limitate**.

In cadrul manifestărilor artistice prile
juite de cea de a 90-a aniversare a Conser
vatorului de muzică din București, jci 
seara a avut loc în sala Dalles un recital 
dat de studenți ai claselor de canto și in
strumente de la Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu** din Capitală.

Au interpretat piese do : Bach, Brahms, 
Liszt, Schubert, Prokofiev, Haciaturian, 
Kabalevski, G. Enescu, M. Jora, Ciortea 
și de alți compozitori, studenții: Constan
tin Iliescu, Gh. Hamza, Varujan Cosighian, 
Damian Benone, Liana Serbescu.

Seria recitalelor și concertelor date da 
studenții Conservatorului „Ciprian Porum
bescu" va continua sîmbătă seara, în sala 
Dalles, cînd își vor da concursul studenți 
de la clasele de canto și instrumente. Du
minică seara, în sala Ateneului R.P.R. va 
avea loc un concert simfonic dat de clasa 
de orchestrație și dirijat orchestră.

(Agerpres)

Spectacolele de azi
CINEMATOGRAFE : Patria, Elena Pavel : 0 x 2 

= cîteodatâ 5 ; Republica. 8 Martie : Un om teri
bil ; București, Gh. Doja. Cinematograful din Bd. 
Magheru nr. 29, Al Sahia, T. Vladlmirescu: Mă. 
năsiirea din Parma : I. C. Frimu. înfrățirea Intre 
popoare, Arta. Ilie Pintilie, Popular : Frumusețea 
diavolului ; Maxim Gorki, Victoria, Flacăra : por-» 
tul din nord : Lumina, Libertății : Cine-și iubește 
nevasta : Tineretului : Un vals vienez ; Timpuri 
Noi : Actualitatea tn imagini. Noutățile zilei. Spor-I 
tul sovietic nr. 2. Unde este Mișa. Pionieria nr 1J 
Peștișorul cel istet : Al Popov : Cazul dr. Wagner;’ 
V. Roaltă, 8 Mai : Jucătorul de rezervă : Cultural: 
Cîntecul fluviilor ; Unirea, 23 August : Directorul 
nostru. Pui de șoimi ; C. David : Dama cu Came
lii ; Munca : O noapte la Veneția; Miorița : încer
carea fidelității ; Moșilor, Gh, Coșbuc : Submarinul 
323. Donca Simo: Mtnuitorul de păpuși- M. Emi- 
nescu: - Stiletul; 1 Mal: Doi acri de pămtnt; Volga: 
Vrăjitoarele : N. Bălcescu : Libelula. Pe 
libertății : Aurel Vlaicu : Așteaptă-mă ; 
Olga Bânclc: A fost odată un împărat; 
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