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Să urmărim îndeplinirea hotărîrilor 
adunărilor de alegeri DE PE CUPRINSUL PATRIEI

D UPĂ ADUNAREA de dare de seamă 
și alegeri din organizația de bază 
U.T.M. de la G.A.S. Ițcani, multe 

schimbări s-au petrecut în munca tine
rilor de aici. Tinerii muncesc acum cu 
mai multă rîvnă, iar comitetul U.T.M. se 
preocupă îndeaproape de participarea cu 
regularitate a tinerilor la cele două cursuri 
tehnice care funcționează în gospodărie.

In hotărîrea adunării de alegeri s-a 
pus un deosebit accent pe organizarea 
timpului liber al tineretului. După alegeri, 
activitatea- culturală și sportivă a fost în
viorată. Pînă acum au fost organizate nici 
multe reuniuni tovărășești, o recenzie asu. 
pra cărții „Un om între oameni” de Camil 
Petrescu, a fost reorganizată brigada ar
tistică de agitație. Tinerii sînt antrenați 
să participe în număr cit mai mare la 
Competițiile Sportive ale Tineretului orga
nizate în întîmpinarea Festivalului de la 
Varșovia. Acestea, ca și alte lucruri au ri
dicat pe o treaptă nouă activitatea orga
nizației, activitatea tinerilor din această 
unitate socialistă.

îmbunătățirea muncii organizației de 
bază U.T.M. de la G.A.S. Ițcani se dato- 
rește în primul rînd faptului că comitetul 
U.T.M. a trecut în mod operativ la înde
plinirea hotărîrii adunării de alegeri și a 
propunerilor făcute de utemiști.

Există însă și unele comitete U.T.AL 
care n-au luat asemenea măsuri și n-au 
desfășurat o astfel de activitate care să 
determine o cotitură în munca organiza
țiilor de bază U.T.M. respective. Așa de 
pildă, cu toate că adunarea de dare de 
seamă și alegeri din organizația U.T.M. 
de Ia cooperativa „8 Martie" din Breaza 
a avut loc la începutul lunii februarie. în 
această organizație puține lucruri s-au 
schimbat. Tinerele din brigăzile de pro
ducție nu muncesc întotdeauna după un 
plan de muncă bine stabilit, lipsindu-le 
preocuparea permanentă, concretă pentru 
ridicarea calificării lor. Comitetul nou 
ales nu se îngrijește în măsura care ar 
trebui de organizarea timpului liber al 
tinerelor, deși această problemă a fost 
trecută în hotărîrea adunării de alegeri. 
Intr-un cuvînt nu se urmărește îndepli
nirea hotărîrii adunării de alegeri. De 
această stare de lucruri se face vinovat 
In primul rînd comitetul organizației de 
bază U.T.M. care n-a ținut cont de păre
rile și propunerile utemiștilor exprimate 
în hotărîrea adunării de alegeri, de fap
tul că el trebuie să muncească așa cum 
i-au cerut utemiștii. Iar comitetul raional 
U.T.M. Cîmpina deși a instruit la raion 
comitetul organizației de bază U.T.M. de 
la cooperativa „8 Martie” nu i-a arătat 
practic cum trebuie să-și ducă munca, 
cum să traducă tn viață propunerile ute
miștilor, cum să urmărească îndeplinirea 
lor.

Cu totul altfel se comportă membrii co
mitetului U.T.M. din G.A.S. Ițcani. Ei 
s-au ferit să repete greșelile vechiului co
mitet care nu antrena în munca de or
ganizație un activ larg de utemiști. Ma
joritatea utemiștilor au primit de data 
aceasta cîte o sarcină concretă în raport 
cu pregătirea și capacitatea lor de munca.

Hotărîrea adunării este lege pentru toți 
utemiștii, inclusiv pentru membrii comite
telor U.T.M.. Propunerile și criticile ute
miștilor, sfaturile și dorințele pe care ei 
le-au exprimat în adunările de alegeri, 
constituie un bogat plan de activitate al 
organizațiilor de bază U.T.M. Tocmai de 
aceea se cere o atitudine plină de grijă 
față de propunerile și criticile de jos. A 
recunoaște critica drept justă, a promite 
c.ă vei ține seamă de ea, a face pe seama 
ei proiecte de hotărîri și planuri de muncă 
interesante, dar numai pe hîrtie, fără însă

a-ți îndeplini promisiunea, înseamnă a 
desconsidera în fapt critica de jos, a înă
buși inițiativa creatoare a maselor de ute
miști și tineri. Cînd utemiștii văd că 
după observații!? lor s-au luat măsuri 
operative, că o serie de lipsuri au fost 
înlăturate, ei vor vorbi cu și mai mult 
curaj despre slăbiciunile muncii, fără a 
ține seamă de persoane, se vor simți cu 
adevărat stăpîni ai organizației, răspun
zători de munca ei.

Greșelile și lipsurile care există In 
munca unor comitete U.T.M. ar putea fi 
evitate dacă comitetele raionale și oră
șenești U.T.M. le-ar remarca și ar inter
veni la timp pentru -înlăturarea lor. Este 
necesar ca, așa cum activiștii utemiști 
s-au ocupat de ținerea adunărilor de ale
geri, de întocmirea tuturor materialeloi 
pentru desfășurarea lor, să pătrundă tot 
mai mult în activitatea comitetelor noi 
alese, să le ajute practic în rezolvarea 
unor probleme reieșite din hotărirlle luate.

In noile comitete ale organizațiilor 
U.T.M. au fost aleși utemiști buni, dar 
unii sînt încă lipsiți de experiență și pri
cepere în muncă. Comitetele raionale și 
orășenești U.T.M. sînt datoare să-i ajute 
pe aceștia în organizarea activității ute
miștilor în producție, în ridicarea califi
cării profesionale, în învățătură, în viața 
de toate zilele. Cu răbdare și pricepere 
noile comitete U.T.M. să fie ajutate să 
organizeze adunări generale interesante, 
în care să se discute problemele care 
preocupă pe utemiști și tineri, să activi
zeze fiecare grupă U.T.M., fiecare ute- 
misț. Ele trebuiesc ajutate să înțeleagă 
că numai prin antrenarea efectivă a ute
miștilor și a celorlalți tineri în munca 
de organizație, se poate organiza în fie
care loc o activitate interesantă, atrac
tivă pentru tineret.

Locul activistului utemist este în orga
nizația de bază, acolo unde muncesc și 
trăiesc tinerii, acolo unde se hotărăște 
succesul muncii. Punînd cu seriozitate 
umărul la muncă, activiștii trebuie să dea 
indicațiile necesare, dar să și ajute con
cret la îndeplinirea și urmărirea hotărî- 
rilor, la înlăturarea unor lipsuri și gre
șeli. Printr-un control sistematic, operativ 
și calificat, urmat de ajutor tovărășesc, 
organizațiile de bază U.T.M. pot fi aju
tate să dea viață propriilor hotărîri, să ri
dice nivelul întregii activități de educare 
comunistă a tineretului. In executarea 
controlului este necesar să se caute și să 
se descopere și cauzele care frînează aoli- 
carea și urmărirea îndeplinirii hotărî
rilor.

Este de datoria fiecărui comitet nou 
ales să dea dovadă de mai multă iniția
tivă și îndrăzneală în muncă și să treacă 
cu mai multă hotărîre la mobilizarea ti
neretului în întîmpinarea celui de al 
V-lea Festival de la Varșovia și a zilei 
de 23 August. In afară de mobilizarea 
mai activă a tineretului în procesul de 
producție, tinerii trebuiesc antrenați să 
participe în număr cît mai mare la Com
petițiile Sportive ale Tineretului, la con
cursul permanent pentru citirea literaturii 
„Iubiți cartea" și la .alte acțiuni.

Este necesar ca noile organe alese să 
țină mereu seama că toate succesele mun
cii U.T.M. se datoresc conducerii și în
drumării permanente de către partid. Ele 
au datoria să cultive aceasta la toți ute
miștii și să ceară la timp ajutor orga
nizațiilor de partid în toate problemele.

Organizînd în mod temeinic urmărirea 
îndeplinirii hotărîrilor luate în adunările 
de alegeri, comitetele U.T.M. vor obține 
un nou avînt în mobilizarea maselor largi 
de utemiști și tineri pentru traducerea în 
viață a politicii partidului nostru.

Utilaj modern

Uzinele „23 August" din Capitală cunosc în anii regimu
lui nostru o dezvoltare continuă. Datorită utilajelor moderne, 
pot fabrica acum piese mari care altă dată se comandau în 
străinătate. ,

Uriașa roată din fotografie, în greutate de 20 tone, nece
sară industriei de ciment, a fost lucrată în secția mecanică 
grea a uzinelor. Foto : AGERPRES

Un nou cinematograf
Zilele trecute a - avut loc în orașul Tr. Severin inaugurarea 

cinematografului „Flacăra".
Noul cinematograf are o sală cu 322 de locuri și este în

zestrat cu două aparate de proiecție „Tehnocin". Față de anul 
1948, rețeaua cinematografică a crescut în regiunea Craiova 
cu sută la sută. în anii puterii populare au fost înființat! 9 
cinematografe în Craiova, Tr. Severin, Cetate, Strehaia, Băl
tești etc. în afară de aceste unități, 65 de cămine culturale 
printre care cele din Plenița, Vînju Mare, Novaci, Baia de 
Aramă etc.

în timpul verii oamenii muncii din orașele Craiova, Tg. 
Jiu, Tr. Severin și Caracal vor putea viziona filme în aer 
liber, în cele 6 grădini de vară special amenajate. Ca urmare 
a îmbunătățirii 
lor a crescut.

condițiilor de vizionare, numărul spectatori- '

Noi stîne cooperatiste
ales al cooperativei din Cîndești, regiuneaConsiliul nou

Bacău, s-a dovedit activ și cu multă dragoste de muncă. Spri
jiniți de comuniști, tovarășii Grigoraș Ion, Păduraru Nicolae 
și State Gheorghe, cu concursul utemiștilor din Cindești, au 
dus o susținută muncă de lămurire în rîndul țăranilor munci
tori în vederea constituirii stînelor cooperatiste. Și munca lor 
a dat roade. Țăranii muncitori au înțeles importanța stînelor 
cooperatiste și foloasele pe care acestea le vor aduce.

Așa s-a făcut că pe lingă cooperativa din Cîndești au fost 
organizate două stîne — una în sectorul Mereșanca cu 274 de 
oi și cealaltă în sectorul Lozenița cu

Au terminat reparațiile 
cu o zi mai devreme

180 de oi.
Corespondent 

TACHE VASILACHE

TG. MUREȘ (de la corespondentul nos
tru). — Datorită unei bune organizări a 
muncii și antrenării tineretului în între
cerea socialistă, la S.M.T. Tg. Mureș re
paratul batozelor, secerătorilor-legători, 
motoarelor electrice s-a terminat cu o zi 
înainte de prevederile planului.

La executarea reparațiilor s-au eviden
țiat utemiștii Nagy Dezideriu, Mureșan 
Vasile, mecanici lăcătuși, Crețu Gheorghe, 
motorist și Dopoveț Ștefan, fierar. Un 
aport deosebit l-au adus în munca de re
parații și muncitorii Iakob Sandor, Ko
vacs Bela, Bazai Gheorghe și Kiss Ludo
vic, venițl din industrie.

Bucuriile creatorilor

Angajamente ale tineretului 
în cinstea Festivalului

Tineretul din patria noastră dragă, cre
dincios cauzeț păcii și prieteniei, se pre
gătește să întîmpine în vara aceasta 
două evenimente importante: Festivalul 
Mondial al Tineretului și Studenților de 
la Varșovia și ziua de 23 August. Pretu
tindeni, de-a lungul și de-a latul țării ti
nerii muncitori, țărani muncitori, studenți 
și elevi se străduiesc să repurteze noi suc
cese în munca lor de fiecare zi, aducînd 
prin aceasta un sprijin însemnat la cons
truirea socialismului.

Ieri la uzinele „Mao Țze-dun” și la fa
brica „Tricotajul roșu“ din Capitală au 
avut l°c mitinguri în care tineretul și-a 
luat angajamente privind apropierea ma
rii sărbători a tinereții, Festivalul Mon
dial al Tineretului și Studenților de la 
Varșovia și a zilei de 23 August.

Astfel tinerii de la uzinele „Mao Țze- 
dun” s-au obligat să dea peste plan 10 
tancuri de bere, 2 poduri rulante manuale, 
să strîngă și să dea cuptoarelor uzinei 
peste 50.000 kg. fier vechi. Angajamentul 
lor prevede ca pînă la data de 15 iunie 
să sporească numărul tinerilor antrepați 
în întrecerea socialistă cu 90 tineri.

La fel ca ei, tinerii de la fabrica „Tri
cotajul roșu" sînt hotărîți să obțină noi 
succese. Ei s-au obligat să îmbunătățească 
cu 2 la sută calitatea produselor, să dea 
32.000 bucăți articole de mătase și bum
bac peste plan și să facă economii în 
valoare de 36.000 lei.

La aceste mitinguri au participat sute 
de tineri muncitori, tehnicieni și ingineri. 
Mulți dintre ei au luat cuvintul manifes- 
tîndu-și voința de a munci cu rezultate 
sporite contribuind prin aceasta la întă
rirea economică a patriei noastre și 
triumful cauzei păcii..

la

In preajma Zilei internaționale 
a copilului

Librăria copiilor de pe bulevardul Magheru din Capitală 
e mereu plină de micii cumpărători. In această librărie, care 
s-a deschis pentru ei, copiii găsesc cărți de povești, știiriți- 
fice, literare, frumos legate șl ilustrate.

Iată în fotografia noastră un colț al librăriei copiilor.
Foto : AGERPRES .

Concursul interregional 

al tinerilor soliști

în sala de festivități a universității 
„Bolyai” din Cluj s-a deschis miercuri în- 
tr-un cadru festiv, concursul interregio
nal al tinerilor soliști în cinstea Festiva
lului Mondial al Tineretului și Studenți
lor ce va avea loc la Varșovia.

Concursul s-a desfășurat la specialita
tea pian. Din comisie fac parte compo
zitori, muzicologi și profesori de specia
litate de la conservatorul „Gh. Dima” și 
Școala medie de muzică din Cluj.

Pretutindeni se pregătesc daruri
IAȘI, (de la corespondentul nostru). — Nu de mult, în raio

nul de confecții pentru copii al magazinului U.R.C.M. d’in Iași au 
apărut articole noi : costumașe de joc pentru copii, eostumașe 
de olandă pentru vară, șepcuțe „jocheu" și altele. Aceste arti
cole sint confecționate de cooperativele meșteșugărești din re
giunea Iași, în întîmpinarea Zilei internaționale a copilului. 
Mai toate cooperativele au ținut să facă surprize plăcute 
copiilor în această zi. Șepcuțele sînt produsele cooperativei 
•4 Mai" din Iași, costumașele de joc, ale cooperativei „îmbră
cămintea" iar costumașele de olandă aparțin cooperativei „9 
Mai din Vaslui. La cooperativa ,,1 Mai" se lucrează bluze de 
pionieri, șorturi sportive. Tot aci se vor pune în lucru fuste 
pionier, costumașe pentru copii. Cooperativa ..9 Mai"-Vaslu’i a 
pus în lucru pantalonași scurți de doc și cămășuțe pentru copii. 
Cele mai multe din aceste articole sînt lucrate peste plăn. Alte 
cooperative s-au angajat să dea mai multe articole în Cinstea 
Zilei internaționale a copilului.

Copiilor li se pregătesc pretutindeni daruri. înconjurați - de 
dragostea tuturor, ei vor avea mereu noi și noi bucurii/ 

Concursuri de trotinete și chioșcuri 
cu surprize

ORADEA, (de la corespondentul nostru). — în întreaga re
giune Oradea au loc în aceste zile manifestări și pregătiri in 
vederea întîmpinării Zilei internaționale a copilului. O-ase
menea manifestare a cunoscut duminică orașul Beiuș, unde cei 
mai mici sportivi, copii între 3—12 ani, s-au întrecut cu troti
nete, triciclete și biciclete. Părinții și ceilalți spectatori au răs
plătit eforturile copiilor prin ropote de aplauze. La încheierea 
concursurilor, copiii au primit daruri. „.... .-

★

Familia harnicelor filatoare
Muncitoarele fabricii de tricotaje ,-,Sen- 

covici Irina", în majoritate tinere, s-au 
angajat, să dea în cinstea zilei de 1 iun-a

Reflectorul trimite spre ma
sa de operații o lumină lăp
toasă, palidă. „Pacientul", 
un Saint-Bernard roșcat, gî- 
fîie sufocat. Spasmul stoma
cului e într-atît accelerat in
cit poate fi comparat cu cli
pitul unei pleoape iritate. 
Diagnosticul indică o- cangre
nă intestinală. Animalul nu 
mai are mult de trăit. Viața 
i se scurge încet, picătură cu 
picătură, dinele ii privește 
pe oameni cu ochi-i mari, ca
fenii, înecați de tristețe.

Profesorul chirurg arată 
spre masa de operații. Clțiva 
studenți se desprind din 
grupul celor care asistă și îl 
așează pe „pacient", tn jurul 
mesei, halatele albe formează 
un cerc compact gata să re
cepționeze orice mișcare de 
pe „frontul de luptă" dintre 
știință și moarte. Profesorul 
însă nu se grăbește. Zîmbe- 
tu-i obișnuit îi flutură pe față. 
Din pricina acestui zîmbet, 
studenții se pling adesea că 
nu pot defini cind profesorul 
lor e supărat, glumește sau se 
găsește sub impresia unei emo
ții. De ce oare este atit de 
calm chirurgul ? De ce, de ce?

' fiecare clipă...

Ploaia bate cadențat în gea
muri. Chirurgul a luat bistu
riul și a crestat „cîmpul de 
luptă". Punctul nevralgic apa
re ca un nod gordian. Profe
sorul Vlăduțiu încearcă o pu
ternică emoție. Experiența de 
față trebuie să confirme cer
cetări de ani și ani de zile în 
domeniul cangrenelor intes
tinale. Zeci și zeci de animale, 
cai și vite își găsesc moartea 
în urma invaginațiilor. Cli
nele are o invaginație veche. 
Un intestin a intrat intr-altul 
pe o porțiune largă. Porțiunea 
aceasta trebuie extirpată. O 
asemenea operație încă nu s-a 
făcut în țară. Mîinile execută 
aproape mecanic, gîndul se 
întoarce însă în urmă cu ani...

Operația aceasta nu con
stituie un scop in sine. Stu
denții trebuiesc convinși de 
utilitatea ei. Pentru aceasta 
„pacientul" trebuie să trăias
că. Stomacul este închis re
pede ; se injectează antibio
tice.

Au trecut cîteva zile Soa
rele măsoară nestînjenit întin
derile astrale. La spitalul de 
animale mici de la Facultatea 
de medicină veterinară din 
București are loc vizita zilni
că. „Pacientul" operat de inva

ginație n-are temperatură. 
Poate începe deci „rodajul" 
stomacului. Cîinele vesel, li- 
păie lacom cîteva lingurițe de 
lapte și insistă apoi zadarnic 
să i se mai dea. Pentru astăzi 
însă ajunge. „Sudura" ' este 
încă prea proaspătă.

După o săptămină. Acum 
este clar : operația a reușit! 
Hernia strangulată la cai, in- 
vaginația destul de frecventă 
la vitele cornute nu vor mai 
oferi morții un cîmp atit de 
larg de activitate. O problemă 
a fost în mare parte rezolva
tă. Dar mai sint atîtea altele 
în lucru. Și iată că o altă ex
periență anunță o nouă reali
zare pe tărîmul medicinii. 
Știrea aceasta îi va bucura și 
îi va umple de speranțe pe 
acei oameni care avînd o 
slabă structură dentară au 
rămas fără dinți. Profesorul 
Vlăduțiu Octavian împreună 
cu colaboratori ai Facultății 
de stomatologie au ajuns la 
rezultate avansate în proble
ma implantului dentar la 
oameni. După ce s-au extras 
unui cîine toți dinții, sub gin
gii s-a introdus o plăcuță de 
materie rășinoasă care s-a so
lidificat. Pe această bază den
tară au fost plantați alți dinți.

Rezultatul ? Experiența a reu
șit ! Cercetările în această pro
blemă sînt avansate și în scurt 
timp se va ajunge la un re
zultat practic.

Una din marile satisfacții 
ale unui om de știință, con
stă în pregătirea unor conti
nuatori demni ai operei sale. 
Profesorul Vlăduțiu se poate 
mîndri cu faptul că unul din 
foștii săi asistenți, prof. Ion 
Grigorescu, este astăzi recto
rul Institutului Agronomic din 
Arad. Doi tineri medici vete
rinari, dr. Ion Murgu și Titus 
Blidaru sînt asistenții talen- 
tați ai profesorului Vlăduțiu, 
care de aproape trei decenii 
lucrează neobosit la Faculta
te. De la profesorul lor, ei au 
învățat în primul rînd că tre
buie să-ți iubești pătimaș pro
fesia aleasă, să faci orice sa
crificiu pentru ea. Și poate că 
nu peste prea mulți ani, zia
rele vor purta știrea că dato
rită strădaniilor lor, alte pro
bleme complicate au căpătat 
răspuns din partea științei, că 
viața a obligat din nou moar
tea să bată tn retragere. In 
aceasta constă suprema satis
facție a creatorilor, marea lor 
bucurie.

M. ZONIS

N-a trecut prea mult timp de cînd 16 
filatoare din tura B. s-au hotărît să se 
organizeze într-o brigadă de tineret.

— Așa vom munci mai bine, mai orga
nizat — au zis ele. Ne vom ajuta una pe 
cealaltă, vom învăța din experiența celor 
mai bune brigadiere. Iar roadele muncii 
noastre vor crește mult.

Zilele care au trecut de la înființarea 
brigăzii I-a de tineret de la filatura fa
bricii „Victoria” din Iași au dovedit cu 
prisosință că în brigadă munca e mai 
spornică. în primele două decade din luna 
aprilie harnicele mînuitoare de ringuri din 
brigadă au filat peste plan peste 600 kg. 
fire de bună calitate. Ba mai mult chiar : 
în schimbul de onoare închinat zilei de 
1 Mai, Maria Radu, Brighiu Maria, Elena 
Chiprian și celelalte brigadiere și-au în
trecut normele zilnice cu 12—30 la sută.

Dar pînă a se ajunge la aceste rezultate 
frumoase a trebuit multă trudă. Au tre
buit transformați unii oameni, înlăturate 
unele metode vechi de lucru.

CODAȘII POT FI ȘI EI FRUNTAȘI
— Iar n-a venit Anica — îi zise plină 

de necaz Maria Radu, responsabila bri
găzii, tovarășei sale de muncă, Maria Bri
ghiu. E a treia oară în luna aceasta cînd 
lipsește sau întîrzie de la lucru.

Anica Dascălu, căci de ea vorbeau cele 
două brigadiere, întîrzia mult de-o vreme 
încoace. în felul acesta nu-și îndeplinea 
norma de lucru șl făcea ca întreaga bri
gadă să aibă un Indice mic de îndepli
nire a planului. La început, filatoarele nu 
s-au prea sezisat de lipsurile ei de ja mun
că. „Se va îndrepta” ziceau ele. Cu tim
pul și-au dat seama însă că trebuie s-o 
ajute îndeaproape.

Prima a stat de vorbă cu ea Maria 
Radu.

— Dacă mai continui să muncești așa, 
apoi numai brigadieră nu te vei maj pu
tea numi.

Schimbarea așteptată n-a fost însă de- 
cît de scurtă durată. De aceea în prima 
consfătuire de brigadă atitudinea AniCăi 
Dascălu a fost discutată în colectiv, cu 
toată seriozitatea.

Cu ajutorul tovarășelor sale da muncă, 
care nu s-au mulțumit doar să constate 
că ea, cică, n-ar putea face mat mult,

Anica Dascălu a reușit să devină o fila
toare dintre cele mai bune.

Dar nu numai pe ea a schimbat-o bri
gada, ci și pe Ecatcrlna Enache.

FIRUL TREBUIE ALTFEL LEGAT
„După terminarea schimbului avem 

consfătuire de brigadă”, acestea au fost 
cuvintele care s-au transmis de la om Ia 
om. La ora 6 dimineața, cînd schimbul de 
noapte Și-a • terminat lucrul, membrele 
brigăzi; I-a s-au întîlnit în biroul șefului 
de sector. Consfătuirea a fost scurtă, dar 
a rid'cat probleme importante.

— De la mașini poți căpăta mai multe 
fire — a zis Maria Radu. Dacă vom căuta 
să aplicăm cele mai eficace metode înain
tate de lucru vom aduce o contribuție maj 
mare la îndeplinirea sarcinilor de plan.

— Țesătoarele ne cer fire mai bune — 
a. zis apoi o brigadieră. Or. se mai în- 
tîmplă la noi ca firele să fie prost le
gate. Unele lucrătoare nu punctează le
gătura, ci o fac gșa cum se nimerește.

Brigadiera a arătat apoi că punctarea 
corectă a firelor duce la scăderea ruperi
lor la apret și războaie.

De _la consfătuire, filatoarele au plecat 
hotărîte să aibă și această preocupare, 
alături de cea de organizare a locului de 
muncă și de preluare a mașinilor din 
mers. Și în scurt timp, sectorul filatură 
a primit un număr tot mai mic de re
clamați! privind calitatea firelor.

Pentru ca mașinile să fie folosite din 
plin este necesar să existe, o strînsă co
laborare între filatoare și echipa de le
vată. în acest sens echipa de levată con
dusă de tovarășa Maria Deț-evenschi spri
jină miilt pe filatoarele din'brigadă.
„IN BRIGADA MEA TOATE FETELE 

MUNCESC BINE”
Deobice; cînd se vorbește despre o bri

gadă sau secție, se evidențiază tinerii care 
muncesc în chip deosebit. Maria Radu 
cînd vorbește despre munca brigăzii pe 
care o conduce nu vrea nici în ruptul ca
pului să spună că o fată e mai bună de- 
cît cealaltă. „în brigada mea toate fetele 
muncesc bine” — zice ea. Tot mai bine 
muncesc acum în. întrecerea socialistă, 
Elena Chiprian. Maria Brighiu, Maria 
Făstăceanu, Paraschiva Timotej ca și ce
lelalte.

Brigada este un colectiv unit și puter
nic. Fetele au ridicat-o la titlul de bri
gadă fruntașă.

'Corespondent 
J. LENȚER

mai multe tricotaje de calitate superioară. 
Rezultatele efortului depus se oglindesc i:i 
realizarea pianului pe luna în curs in pro
cent de 114 la sută. Numai în ultima.șăP- 
iămînă ele au tricotat 1393 articole dg îm
brăcăminte diferită peptru copii, de ase
menea au pus în fabricație două noi mo
dele de bluze.

Tinerele Hireș Aurora și Keneși Ileana 
din secția de depănat, realizează mai.mult 
de o normă și jumătate pe zi. Rezultate 
asemănătoare au obținut și tinerele Nagy 
Irina • și Karbsteei. Irma din secția, trico
taje pentru copii, d’.rd în același timp 
tricotaîe de calitate ireproșabilă.

Peste cîteva zile se va deschide la Qr*- 
dea orașul copiilor. In acest scop în parcul 
muncitoresc, cel mai mare parc din Ora
dea, se montează gherete cu dulciuri, 
chioșcuri cu jucării și se pregătesc sur
prize pentru cei mici. --

Iniîlniri înfre scriitori și copii
Cu prilejul Zilei internaționale a copi

lului, Uniunea Scriitorilor din R.P.R. .or
ganizează o serie de întilniri intre scrii
tori și copii.

Prima manifestare de acest fel a avut 
loc duminică dimineața în sala „Baruch 
Berea? unde sute de copii — pionieri și 
școlari din raionul Tudor Viadimirescu — 
s-au întîlnit cu scriitorul Vladimir Colin.

Luni după-ămiază, poeta Nina Casslan, 
laureată a Premiului de Stat s-a întîlnit 
la clubul orășenesc al sindicatelor de arta 
și cinematografie cu numeroși copii ai ar
tiștilor din Capitală. Scriitoarea a aflat-ci 
acest prilej ce-ar dori să mai citească 
micii cititori, ie-a ascultat părerile și-la 
sfîrșit le-a citit din versurile ei.

La clubul uzinelor textile „7 Noiem
brie" scriitorul I. Jipan a stat de. vorbă 
marți dimineața cu copiii oamenilor mun
cii din această întreprindere despre căr
țile sale. întîlnirea s-a încheiat cu prezen
tarea filmelor de desen animat „Cocoțe- 
Iul și găinușa" ș; „Aventurile unui pin
guin".

Miercuri, la clubul uzinelor metalurgice 
„Mao Țze-dun” scriitorii N. Labiș.șF So
nia Larian s-au întîlnit cu copiii, iar Oc- 
tav Pancu Iași a stat de vorbă în aceeași 
zi cu numeroși copii adunați in sala de 
festivități a Gării de Nord.

în zilele următoare scriitorii pentru 
copii Mioara Cremepe, Sidonia Drăgușan, 
Gica Iuteș, Cezar Drăgoi și alții se vor 
întîlni cu copiii la clubul fabricii „Fiii- 
mon Sîrbu”, la clubul ,;Grivița Roșief‘, 
la grădinița de copii nr. 4.

(Agerpres)
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Tehnicianul Hie Ionescu, de la com
plexul C.F.R.-„Grivița Roșie", a spus :

Ceferiștii Griviței, pe care am cinstea 
să-i reprezint, sînt vechi luptători în rân
durile celor ce militează pentru pace, pen
tru bună înțelegere între popoare, împo
triva fascismului. Prin activitatea noastră 
noi continuăm tradiția luptătorilor de 
acum mai bine de 20 de ani, a acelora oare 
în zilele lui februarie 1933 s-au ridicat și 
au protestat împotriva fascizări! țării, îm
potriva pregătirilor de război.

Noi știm că cei care au tras profituri 
de pe urma războaielor trecute aU și în
ceput să-și facă socoteala câștigurilor pe 
care le-ar putea realiza de pe urma răz
boiului pe care îl pregătesc. Ar fi bine 
însă ca ei să se trezească la realitate. 
Dacă vor îndrăzni să dezlănțuie un nou 
război, soarta lor nu va fi deloc de in
vidiat. Forța lagărului democrat în frunte 
cu U.R.S.S. este atît de mare, tacit even
tualii agresori vor primi o ripostă zdrobi
toare. Noi nu amenințăm pe nimeni, dar 
nici nu ne temem de amenințări.

Noi sântem gata să apărăm cuceririle 
noastre pașnice. Alături de întregul po- 
por am salutat și noi, muncitorii de la 
Grivițs, încheierea Tratatului de la Var
șovia, care oglindește atât de bine voința 
de pace a popoarelor din lagărul socialist.

Muncitorii de la complexul C.F.R.-,,Gri- 
Vița Roșie" vor fi și de aci înainte în pri
mele rtaduri ale celor care luptă pentru 
pace, pentru înflorirea și întărirea scum
pei noastre patrii, detașament înaintat al 
puternicului front al păcii și prieteniei 
între popoare.

★'
Episcopul reformat loan Văsărhelyi, din 

Cluj, a spus: în numele bisericii refor
mate, cu încredere și iubire aduc un sa
lut fierbinte adunării noastre, exprimând 
totodată voința slujitorilor bisericii refor- 
măte de a participa și pe mai departe la 
luptă pentru apărarea păcii.

Pacea înseamnă apărarea vieții și muncii 
constructive a omului.

Toate acestea pot fi realizate numai 
prin securitatea colectivă europeană și 
anume pe calea tratativelor. Această cale 
a fost trasată de Congresul mondial și la 
urmarea acestei căi ne-am obligat pe noi 
Inșine cu semnăturile noastre.

Popoarele vor pace. Ele nu vor permite 
distrugerea bisericilor, căminelor, școli" 
lor și institutelor reconstruite ; ele nu vor 
permite ca o altă devastare să se năpus
tească asupra lumii ; ele întăresc pacea și 
o vor apăra.

Cu .această convingere participăm în 
marea slujbă a păcii propovăduind că 

și viziunea 
realitate.

munca noastră va învinge 
proorocului ceresc va deveni

★
Luând cuvîntul, prof. ing.

Karpen a spus : Fiind născut în anul 1870 
sînt, fără îndoială, decanul de vîrstă al 
tuturor tovarășilor care se găsesc în acea
stă sală. Declar însă că iau parte cu însu
flețite și din toată Inima la marea miș
cate? pentru apărarea păcii.

O pace dreaptă și trainică nu poate veni 
de la sine, fără lupta stăruitoare a popoa
relor, a tuturor popoarelor lumii, împo
triva' unor cercuri care urmăresc alte sco
puri decît pacea.

Ultimele evenimente internaționale do
vedesc întețirea luptei pentru pace. 
Aceste evenimente datorite eforturilor 
permanente ale Uniunii Sovietice sînt 
semne îmbucurătoare și prevestitoare ale 
îndrumării omenirii spre pace.

Unul din aceste evenimente este sem
narea Tratatului de stat cu Austria. Un 
alt eveniment de o însemnătate covârși
toare este propunerea făcută recent de 
Uniunea Sovietică pentru dezarmarea pro
gresivă și pentru interzicerea armei ato
mice. propunere care a găsit un puternic 
ecou în toate țările.

Dar evenimentul cel mai eficace pen
tru apărarea păcii este desigur Tratatul 
de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală încheiat la Varșovia între țările Iu
bitoare de pace din Europa.

Rolul științei, rolul tehnicii de toate 
categoriile este covîrșitor în ridicarea pro
ductivității muncii, deci în ridicarea ni
velului economic al țării — a continuat 
vorbitorul. Colegii mei mai tineri, cunos
când greaua răspundere ce au în această 
privință, se străduiesc și se vor strădui și 
mai mult să ridice productivitatea mun
cii, prin Introducerea cît mai rapidă în 
cercetările științifice, în industrie și 
agricultură a metodelor moderne preco
nizate de știința sovietică.

învățați și tehnicieni români, procedând 
astfel, veți contribui la mărirea puterii de 
apărare a țării șl în același timp la ridi
carea nivelului de trai al oamenilor 
muncii!

VasilescU'

★

A vorbit apoi Anton Breitenhoffer, re
dactor șef al ziarului „Neuer Weg“, depu
tat în Marea Adunare Națională. în acea
stă sală — a spus vorbitorul — se află nu
meroși delegați maghiari, germani, evrei, 
sîrbi și ai celorlalte minorități naționale. 
Ei s-au înfrățit cu poporul romîn prin 
muncă comună și năzuințe comune, ei își 
consacră eforturile creatoare pentru bi
nele și fericirea patriei noastre scumpe. 
Republica Populară Romînă.

Populația germană din R.P.R, susține 
politica de pace a guvernului țării, con
tribuind la întărirea aportului pe care țara 
noastră îl dă luptei marelui lagăr al pă
cii, în frunte cu Uniunea Sovietică. Ea sa
lută cu căldură semnarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală 
de la Varșovia prin care s-au unit și mai 
strîns forțele uriașe ale lagărului socia
list, forte capabile să dea o ripostă nimi
citoare acelora care ar încerca să atenteze 
la pacea și securitatea noastră.

Ea este convinsă că semnarea Tratatu
lui de stat cu Austria deschide posibilități 
largi pentru rezolvarea și pe mai departe 
a problemelor litigioase pe calea tratati
velor, arătînd calea care poate și trebuie 
să ducă și la realizarea unei Germanii 
unite, democratice și iubitoare de pace.

, . ' *
După ce a făcut un scurt istoric al cer

cetărilor științifice în domeniul energiei 
nucleare, prof, univ Horia Hulubei a spus 
în continuare:

'Uniunea Sovietică și, împreună cu ea, 
popoarele de pe aproape o treime a glo
bului pămîntesc duc o luptă hotărîtă 
împotriva folosirii energiei nucleare în 
scopuri de distrugere.

Uniunea Sovietică posedă toate datele 
privind energia nucleară. In domeniul

producției de arme cu hidrogen, ea 
a depășit țările capitaliste. Cir toate 
acestea Uniunea 
supra necesității 
terzicerii armelor 
masă, a distrugerii armelor atomice. în 
revistele sovietice de specialitate apar nu
meroase lucrări legate de utilizarea pașnică 
a izotopilor radioactivi. Prima centrală 
electrică pe bază de energie nucleară a 
fost pusa la punct în această țară, iar o 
alta de 100.090 kw. putere este pe cale de , 
a intra în funcțiune. Cercetătorii sovietici .false, cu arme și cu planuri criminale, 
propun la O.N.U. să împărtășească expe
riența lor privind centralele atomice.

Noul Pronjeteu, înlănțuit de cercurile 
agresive doritoare de câștiguri monstru
oase, este în fine eliberat prin gestul 
Uniunii Sovietice, care este decisă să di
fuzeze ‘întreaga ei experiență privind uti
lizarea pașnică a energiei nucleare. Pasul 
este hotărîtor în lupta dusă pentru a pune 
energia nucleară în slujba progresului și 
pentru a paraliza atitudinea atât de peri
culoasă pentru omenire a cercurilor agre
sive din Apus, care au hotărât, în med 
oficial, utilizarea energiei nucleare ca ele
ment de bază în strategia viitoarelor lor 
războaie.

Noi sîntem dintre țările care pot bene
ficia de Oferta sovietică pentru a dezvolta 
mai de grabă studiile de fizică nucleară 
și a le utiliza în folosul poporului.

Gestul are o importanță 
pentru noi.

Studiile de fizică nucleară, puțin ataca
te de fizicienii noștri pînă
putea fi întreprinse pe o scară largă, căci 
vom dispune de aparatură, ds combustibil 
nuclear și de. substanțele radioactive nece
sare acestor cercetări. Oamenii noștri de 
știință vor putea aduce contribuția lor 
proprie în acest domeniu al fizicii mo
derne, vor servi viața și progresul, intro
ducând metodele noi de cercetare, infinita 
varietate de aplicații, 
crearea unor condiții 
bune.

Resursele noastre în 
situează printre țările 
ducă foarte repede energia nucleară în 
circuitul lor energetic.

Energia nucleară va aduce o asemenea 
revoluție în dezvoltarea civilizație-; încât, 
în cîteva zeci de ani, fața lumii va pre
zenta aspecte pe care imaginația cea mai 
bogată abia de le poate prevedea.

Oamenii de știință din R.P R. știu foarte 
bine ce înseamnă un război atomic și ce 
reprezintă pentru civilizație dezvoltarea 
liberă a cercetărilor nucleare și a apli
cațiilor lor; de aceea ei s-au situat, de 
la început, cu toată convingerea și pute
rea lor de muncă de partea păcii și a 
vieții ; ei nu vor lucra niciodată și nu vor 
lupta decît pentru pace, pentru fericire.

★
Toți membrii gospodăriei noastre — a 

spus Drăghina Curții, președinta gospo
dăriei colective din comuna Semlac, 
giunea Arad — și-au pus semnătura 
Apelul de la Vierra.

Fiecare din noi își dă însă scama 
nu ne putem mulțumi numai cu semna
rea Apelului, ci trebuie să luptăm zi de 
zi pentru întărirea prin fapte a acestoi" 
semnături. Hotăriți să dea scumpe! noa
stre patrii tot mai multe produse agri
cole, membrii gospodăriei noastre colec
tive au pornit lupta pentru a obține 
2.000 kg. grîu la ha, și 2.500 kg. porumb 
boabe la ha.

Orice încercare a dușmanilor păcii, ori
ce zvârcolire a lor pentru a întrona din 
nou rînduielile trecutului vor fi zadarnice, 
deoarece noi am învățat să apărăm ceea 
ce am cîștigat și alături de clasa munci
toare vom lovi fără cruțare în acei care 
ar încerca să se ridice împotriva vieții 
fericite pe care noi o construim.

★

Provicarul arhiepiscopiei catolice a Bu- 
cureștiului, Petre Pleșca, a spus, printre 
■altele . . -

întreaga desfășurare a evenimentelor 
situației internaționale demonstrează că 
popoarele nu-și precupețesc forțele în 
lupta lor pentru zădărnicirea unul război 
atomic.

înțelegînd interesele vitale ale tuturor 
popoarelor, ne alăturăm chemării Birou
lui Consiliului Mondial al Păcii, prin care 
sîntem chemați să luptăm pentru intensi
ficarea și un nou avînt al mișcării pentru 
apărarea păcii.

în numele arhiepiscopiei romano-cato- 
lice din București sprijinim cu hotărâre 
acțiunile de pace de pretutindeni și cerem 
dezarmarea generală șl securitatea pen
tru toți, precum și respectarea suverani
tății și drepturilor fiecărei națiuni.

★
în cuvîntul său, prof. univ. Tudor Vianu

a spus între altele :
Pentru a zădărnici uneltirile dușmanilor 

păcii ne-am adunat 
spunem cuvîntul din 
noastre obișnuite.

Oamenii de știință 
chiderea lor în tabere antagoniste, Izolate 
prin tranșele și sîrme ghimpate, prin 
ploaia de obuze și cortine de fier, ci de 
drumurile larg deschise ale lumii, pe care 
să circule toate bunurile culturii, pen
tru a fi comparate între ele și cu pro
priile creații, pentru a se retușa și îm
bogăți, pentru a ajunge la forma lor cea 
mai deplin închegată. Toate acestea nu 
sînt posibile decât în condiții de pace.

De curând s-a semnat la Varșovia Tra
tatul de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între opt state europene, tratat 
care reprezintă o bază largă pentru dez
voltarea tratativelor. Nu cred că poate 
exista un intelectual cinstit care să nu 
aprobe spiritul care însuflețește acest tra
tat. Noi. oamenii de știință șl cultură ro
mâni. adresăm un călduros apel tuturor 
oamenilor de știință și cultură din Europa 
și America, pentru a-i chema la conștiința 
îndatoririi lor, urîndu-le să intervină ener
gic pentru a dezvolta în propriile lor țări 
spiritul pacific al deliberării, cumpănirea 
înțeleaptă care să împiedice fapta necuge
tată și iresponsabilă.

Ca om de știință și ca profesor mă rân
duiesc printre apărătorii păcii, printre cel 
care se pronunță pentru colaborarea cul
turală a tuturor țărilor, pentru tratativele 
internaționale, pentru a feri tineretul de 
greul tribut de sânge pe care 
impună amatorii de războaie 
sacre.

Sovietică insistă 
controlului, a 
de distrugere

a- 
in-
în

excepțională

acum, vor

care vor ajuta la 
de viață tot mai

materie primă ne 
capabile să intro-

ra
pe

că

aici, hotărîti să ne 
unghiul activității

au nevoie nu de în-

vor șă i-l 
și de ma-

★

Poetul Mihai Beniuc, laureat 
lui de Stat, a spus printre altele :

al Premiu-

Peste hotare, în unele țări din Apus și 
în continentul american, există o catego
rie de dușmani ai țării noastre care au 
plecat de aici odată cu războiul și ar 
vrea să se întoarcă îndărăt cu războiul. 
Aceștia sînt fugarii.

Din rîndurile acestor 
societății — fugarii — se 
defăimează țara noastră 
radio străine. Din rîndurile lor se recru
tează cei ce încearcă să se întoarcă în 
țară, prin vămile văzduhului cu acte

putregaiuri ale 
recrutează cei ce 
la posturile de

Din rândurile acestor trădători de tară 
înrăit! se recrutează provocatorii, autorii 
de atentate și asasinate.

Ei își văd împlinirea visului lor irea
lizabil numai prin suprema crimă la 
adresa popoarelor : războiul.

Iar cel mai mare vrăjmaș al lor este 
pacea. Acolo unde lupta pentru pace 
este intensă, «țițătorii Ia război șl unel
tele lor se simt ca dihorii când apare ță
ranul cu furca.

Intensificând lupta pentru pace, ffi- 
cînd-o să cuprindă tot mai multe țări, 
vom face să se îngusteze terenul sub pi
cioarele ațâțătorilor la război și ale tuturor 
uneltelor lor.

★
scriitorul chinez Hu 
intre altele :

în cuvântul 
Ch>sng-chin a

Convocarea__
zentanților mișcării pentru apărarea păcii 
din R.P.R. este expresia puternicei nă- 
zuinți de pace a poporului romîn. Sîntem 
convinși că această adunare va contribui 
la creșterea mișcării mondiale pentru pace. 
Poporul chinez, alături de toate popoarele 
iubitoare de/pace, participă activ la lupta 
pentru preîntâmpinarea războiului. Poli
tica externă de pace dusă de guvernul 
R. P. Chineze corespunde intereselor po
poarelor asiatice și ale întregii lumi. Cu 
prilejul conferinței de la Bandung, premie
rul Ciu En-lai a făcut o serie de propuneri 
îndreptate spre realizarea unei colaborări 
pașnice între state. Aceste propuneri s-au 
bucurat d« sprijinul multor țări africane 
și asiatice și au fost primite cu bucurie de 
toate popoarele iubitoare de pace. Unelti
rile războinice ale imperialiștilor în Asia 
au primit o lovitură serioasă.

Subliniind însemnătatea mondială a re
centei conferințe de la Varșovia a statelor 
europene pentru asigurarea păcii și secu
rității în Europe, vorbitorul a spus :

Dacă pacea în Europa va fi încălcată, 
dacă agresorii imperialiști vor declanșa 
războiul împotriva țărilor europene care 
slujesc păcii, guvernul nostru și eroicul 
nostru popor de 600 de milioane. împreună 
cu guvernele și popoarele țărilor noastre 
frățești, vor duce lupta împotriva agresiu
nii pînă la victoria finală. Pentru cauza 
păcii și securității mondiale, noi, poporul 
chinez, nu vom precupeți nici un efort. 
Noi snrijinim cu toată sinceritatea toate 
măsurile și propunerile menite să contri
buie la asigurarea păcii în lume și slăbi
rea încordării internaționale.

Vorbitorul a spus în încheiere :
Astăzi forțele păcii cunosc pe tot pămân

tul o dezvoltare nemaiîntâlnită. ‘ Sîntem 
convinși că nici o putere nu poate să îm
piedice mersul nostru înainte pe calea lu
minoasă a păcii, a fericirii.

★

Ernst Goldenbaum, vicepreședintele Ca
merei Populare a R.D. Germane, a adus 
salutul Consiliului german al păcii și al 
președintelui acestuia, prof. dr. Friede
rieh, președintele Academiei de Științe.

Marea majoritate a poporului german 
din răsăritul șl apusul patriei noastre — 
a spus vorbitorul — se împotrivește acor
durilor războinice de la Paris.

Pentru luptătorii pentru pace din Ger
mania încheierea Tratatului de stat cu 
Austria este un mare sprijin și un în
demn în lupta lor. Prin acest lucru s-a 
dovedit în mod practic că, renunțând la 
participarea la pacte militare agresive și 
neadmlțînd crearea de baze militare stră
ine în propria țară, adică urmând calea 
păcii spre binele popoarelor, este absolut 
posibil de a ajunge la o înțelegere.

Prin Tratatul de la Varșovia li s-a dat 
popoarelor noastre siguranța pentru conti
nuarea pașnică a construcției, siguranța 
pentru munca în uzine șl pe ogoare și pen" 
tru munca științifică și artistică. Dar cel 
mai minunat lucru pentru întărirea păcii 
este faptul că Tratatul de la Varșovia con
stituie pilda unui tratat în cadrul căruia 
asigurarea securității este strîns legată de 
întărirea păcii și dincolo 
lor participante.

în centrul Congresului 
securitate 
Dresda. a 
campania 
războiului
putea cîștiga în răsăritul și apusul Ger
maniei, prin campania de strângere a 
semnăturilor, tot mai mulți oameni pen
tru mișcarea noastră. Pot să comunic 
congresului că în R. D. Germană, pînă la 
plecarea mea, 95 la sută din populația 
adultă a semnat apelul. în Germania oc
cidentală campania continuă în ciuda 
greutăților. O largă răspîndire a găsit 
lupta împotriva războiului atomic și în 
campania electorală din landul Rhenania 
Palatinat, unde și partidul social-demo
crat german a ales lozinca : „Să plece tu
nurile atomice din Germania

Luptătorii pentru pace germani 
conștienți că poartă în această 
mare răspundere. Ei știu însă, și aceasta 
o va arăta din nou Adunarea Mondială 
de la Helsinki, că lupta împotriva acor
durilor de la Paris este și cauza întregii 
mișcări pentru pace, la care și mișca
rea romînă pentru pace aduce un aport 
însemnat. Deoarece 
tr-un front 
războiul.

său,
spus 
prezentei adunări a repre-

de cercul state-

german pentru 
s-a ținut lași pace, care

spus apoi vorbitorul, a stat 
mondială împotriva pregătirii 
atomic. S-a discutat cum am

sînt 
luptă o

popoarele luptă în- 
unlt, pacea va învinge

★
său, Gheorghe Savin, pre-în cuvîntul 

ședințele Camerei de Comerț a R.P.R., a 
spus :

Printre succesele obținute de forțele pă
cii în ultimul timp s-a înscris și multila
terala lărgire a relațiilor comerciale din
tre Est și Vest.

în vreme ce cercurile agresive ameri
cane practică discriminarea în comerțul 
internațional, ca și comerțul pe bază de 
dictat, lucru care duce la agravarea re
lațiilor între state și pune piedici dezvol
tării lor economice, partizanii păcii din 
lumea întreagă leagă lupta lor și de nor
malizarea relațiilor comerciale.

în cadrul general al creșterii schimbu
rilor între țările lagărului democratic și

țările capitaliste, țara noastră și-a dezvolți;' 
tat de asemenea relațiile comerciale, nu
mărul țărilor capitaliste cu care ea are 
relații comerciale sporind la 44 în 1953, 
față de 37 în 1952. în anul 1954, țara ndjss- 
tră a încheiat numeroase alte acorduri cu 
țări ca India, Indonezia, Grecia, Turcia, 
Norvegia, Danemarca, Islanda, Franța 
etc., iar în primele luni ale anului 1955 
au fost încheiate noi acorduri, altele fiind 
în curs de încheiere.

★

A vorbit apoi D. Panaltescu-Perpessî- 
cfris.

în numele' unei generații care a avut du
rerosul prilej de a fi participat, direct 
sau moralmente numai, la rqai toate răz
boaiele acestei prime jumătăți de veac și 
de a fi fost nevoită să le suporte conse
cințele, a spus vorbitorul, mă asociez cu 
toată hotărîrea marii mișcări pentru pre
întâmpinarea războiului atomic dacă nu și 
pentru punerea în afara legii — odată 
pentru totdeauna — a războiului.

Singură pacea potolește furia talazuri
lor dezlănțuite, aduce in suflete liniștea 
și răstoarnă peste pămîntul însetat daru
rile generoase ale cornului el de abun
dență.

Iată o credință născută în vremea ar
melor convenționale, dar căreia per spec- 
tivele erei atomice în care trăim îi con
feră o și mal acută actualitate.

Iată de ce noi cei din breasla cărturari
lor și purtătorilor de condei, mandatari ai 
înaintașilor noștri și conștienți de dezas
trele ce amenință omenirea hăituită de 
forțele demonice ale războiului, sîntem 
hotărîți să luptăm pentru înseninarea at
mosferei internaționale, pentru fericirea 
obștească.

frunte cu Unlu- 
destinderea încor-

păcii și soci 
ne< 
dă:

subliniat a 
oaș te ar
ta noastră.

Noi știm că cursa înarmărilor este, nu
mai șl numai tîn folosul marilor miliardari, 
fabricanți de' ârmamănt.

Domnii imperialiști agită arma atomică 
iar strategii Pentagonului nu mal pridi
desc cu amenințările. Dar amenințările 
pot speria pe cei cu nervii slabi, iar noi 
nu sîntem dintre aceia.

Domnii imperialiști care vorbesc de fo
losirea armei atomice să nu uite că 
această armă este în primul rînd primej
dioasă pentru el. Chiar și specialiști mi
litari occidentali de vază recunosc că sta
tele occidentale sînt cele maj vulnerabile 

: datorită concentrării populației și a cen
trelor economice pe un teritoriu limitat. 
Și mai trebuie șă mai reținem ceva: dis
tanțele pot fi cu ușurință parcurse, astfel 
îneît agresorii nu s-ar putea socoti în si
guranță în bârlogul lor de peste ocean.

Noi vrem pace, sintem pentru coexis
tență pașnică, dar să se ferească impe
rialiștii uneltitori de război de mînia omu
lui care-și apără libertatea cîștigată.

Conștienți de primejdia care amenință 
pacea, muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din Valea Prahovei își iau angajamentul 
de a munci în viitor cu mai mult elan, 
abnegație și dragoste pentru a 
noastre cît mai multe tone de __
tru întărirea ei și a lagărului păcii, de
mocrației și socialismului.

★
A luat apoi cuvîntul 

Camilar care a spus :
Oamenii de știință și 

torii trebuie să fie și 
păcii.

Apărând cauza măreață a păcii, apă
răm izvorul către care rîvnim din toată 
puterea inimilor noastre, apărăm tot ce 
are omenirea bun și nobil, tot ce a creat 
ea, de la imnul egiptean al soarelui pînă 
la monumentele culturale contemporane, 
apărăm descoperirile științifice, operele 
de artă, tot cu ce se mândrește omenirea.

Să nu fie inimă care să nu bată de grija 
culturii aflate ân primejdie. Apărînd pa
cea, strângîndu-ne în frontul ei uriaș, 
apărăm patrimonii milenare, apărăm pro
gresul. Stă în puterea noastră să oprim 
un al treilea masacru. Strîns uniți în 
frontul luptătorilor pentru 
vîrși minuni, vom stăvili 
cleară, vom apăra viața.

★
emerit al artei Sabin Drăgoî 
în cuvîntul său hotărîrea com- 
și muzicienilor din întreaga 
contribui cu toate puterile lor 
forțelor păcii în lume.

Vorbitorul a 
pe care o cm 
troliferă 'din ț

Noi știm că 
mai și numai -în folosțil 
fabricanți de' armamăi

stlizi industria pe-' 
;tră.

da patriei 
țiței pen-

sor il torul Eusebiu

de cultură, scrii- 
sînt apărători ai

Comandorul Georges Jot mean a adus 
adunării salutul partizanilor păcii din 
Franța.

Patrioții din Franța — a ȘPus vorbito
rul _  urmăresc cu interes și cu simpatie
marile acțiuni desfășurate de poporul ro
mîn împotriva reînarmării Germaniei oc
cidentale și a amenințării de război pe 
care o reprezintă aceasta.

Patrioții din țara mea știu că ân R.P.R. 
lupta pentru pace este dusă pretutindeni: 
in întreprinderi, în instituții, în orașe și 
în sate. Un aceste acțiurii, noi, francezi, 
găsim încurajare pentru a întări efortu
rile noastre.

în ciuda mistificărilor și minciunilor, 
poporul francez își dă perfect seama că 
politica de includere a Germaniei occiden
tale în pactul Atlantic periclitează pacea. 
Fiecare dintre noi își dă tot mal bine sea
ma astăzi că prezența revanșarzilor de la 
Bonn, sub steagul lui Adenauer, în pactul 
Atlantic înseamnă cale deschisă pentru 
specularea provocărilor și a intrigilor. 
Partizanii păcii din Franța au încredere 
in eficacitatea acțiunii lor, sprijinită de 
acțiunea comună a tuturor forțelor păcii 
din întreaga lume.

Propunerile sovietice asupra dezarmării 
generale, ca și încheierea Tratatului de 
stat cu Austria, arată largile posibilități 
de destindere internațională 
tatlvelor.

Trebuie ca noi să luptăm

pe calea tra

din toată ini-

★
Jiva Stoiadlnovîci, țăran muncitor de 

naționalitate sîrbă, a spus în cuvîntul 
său :

Noi. oamenii muncii din rândul minori
tăților naționale, ne bucurăm în patria 
noastră, Republica Populară Romînă, de 
drepturi depline și egale cu ele poporu
lui romîn.

Prin părțile noastre sînt mulți gospo
dari al treburilor obștești de naționali
tate sîrbă. Aceștia, alături de noi toți, 
au făcut o treabă de ispravă care a dus 
la transformarea vieții satelor bănățene, 
în regiunea noastră există 13 școli ele
mentare ?i o școală pedagogică cu limba 
de predare sîrbă, unde copiii noștri, prin
tre care șl fetita mea, se instruiesc să 
devină cadre didactice bine pregătite.

La căminele culturale se țin deseori 
conferințe, manifestări artistice, în limba 
sîrbă, în cadrul cărora ne sînt lămurite 
evenimentele Interne și internaționale, 
probleme agrotehnice, științifice.

în numele celor care în aceste clipe se 
află în plină bătălie, pentru o recoltă de 
10 milioane tone porumb și grîu, vă asigur 
că nu vom precupeți nici un efort pentru 
a obține o producție sporită la hectar, 
dovada hotărîrii noastre de a lupta pentru 
apărarea păcii, împotriva celor ce vor să 
aducă din nou pîrjolul asupra

*
în cuvîntul său, episcopul 

luteran Friederieh Miiller a 
serica evanghelică luterană a 
de mult la mișcarea pentru pace, găs'.nd 
la credincioșii ei un consimțământ una
nim. Noi, creștinii evangheliei, ne stră
duim să trăim după îndrumarea Bibliei. 
Ne-a făcut o mare bucurie faptul că gu
vernul Republicii Populare Române a 
sprijinit de la început mișcarea pentru 
pace.

Noi, aparținătorii Bisericii evanghelice 
din Republica Populară Romînă, îndepli
nim toate îndatoririle noastre de cetățeni 
și ne rugăm necontenit ca puterile păcii 
să biruie asupra tendințelor de agresiune, 
credincioșii noștri contribuind totodată cu 
toată munca lor la propășirea patriei 
noastre.

pace vom să- 
nebunia nu-

pămîntului.

evanghelic 
spus: Bi- 
aderat încă

★
Juristul Mihail Ghelmegeanu s-a ocupat 

ân cuvîntul său de problema admiterii ță
rii noastre în O.N.U.

El a arătat necesitatea ca O.N.U.. pen
tru a-și îndeplini scopurile în vederea că
rora a fost creată, să capete un caracter 
cu adevărat universal, să cuprindă în 
rîndurile sale toate statele pașnice, capa
bile și dispuse să-și îndeplinească obliga
țiile în vederea întăririi păcii, potrivit 
cartei.

Vorbitorul a prezentat apoi numeroase 
fapte care oglindesc politica discriminato
rie a S.U.A. și Angliei în problema ad 
miiJerii de noi membri în O.N.U., poli
tică care constituie o încercare inadmisi
bilă de amestec în treburile interne ale 
altor state.

Guvernul și poporul român acordă o 
deosebită atenție Organizației Națiunilor 
Unite.

R.P.R. a îndeplinit clauzele politice ale 
tratatului de pace, a dizolvat toate orga
nizațiile de tip fascist și n-a îngăduit or
ganizații de acest fel care au drept scop 
lipsirea poporului romîn de drepturile 
sale democratice.

Prevederile despre drepturi și libertăți 
ale tratatului de pace cu România nu 
apără pe acei care vor să deschidă drum 
liber fascismului, care atentează la legile 
republicii și pun la cale și încearcă să or
ganizeze răsturnarea puterii legale.

Politica externă a R.P.R. este de «te
menea o politică de pace.

Republica Populară Romînă contribuie 
la cauza colaborării economice intemațio 
nale, pentru normalizarea relațiilor în
tre popoare.

Hotărârile Istorice ale conferinței de la 
Varșovia au deschis posibilitatea și sta
telor care nu sânt membre ale O.N.U.. 
printre care și Republicii Populare Ro
mâne, de a continua să-și dea contribuția 
la cauza securității colective în Europa

Admiterea Republicii Populare Romine 
în Organizația Națiunilor Unite ar în
semna o contribuție la slăbirea încordă
rii în raporturile dintre state, la spori
rea eficacității și autorității O.N.U. în 
ochii popoarelor care urăsc războiul, luptă 
pentru pace și doresc întărirea ei.

*
Inginerul Nicolae Stoianov, delegat al 

petroliștilor din Valea Prahovei, a vorbit 
despre anii întunecați cînd industria noas
tră petroliferă era subjugată de trusturile 
imperialiste care jefuiau resursele de pe
trol și exploatau sîngeros pe muncitori.

Maestrul 
a subliniat 
pozitorilor 
țară, de a 
la victoria

Noi am urmărit și urmărim cu mult 
interes lupta pe care o duce Uniunea So
vietică în fruntea lagărului păcii pentru 
interzicerea 
pentru 
tivel-or. 
acestei 
ziunea 
via.

Credem că, pe lîngă marile acțiuni di
plomatice și în sprijinul acestor acțiuni, 
este necesară colaborarea pe plan cultu
ral.

Noi siîntem un popor cu deosebite ap
titudini pentru muzică ; dovadă este mi
nunatul nostru folclor muzical. Cîntecele 
noastre ar trebui să fie cunoscute în - lu
mea'întreagă. Din ele se poate vedea foar
te bine cît de larg, cit de generos este spi
ritul poporului nostru, cît de accesibil este 
el marilor valori culturale ale umanității.

Acum oîtva timp, dansurile populare ro
mânești au fost primite în capitala Franței 
ca un mesaj de energie, prospețime și în
credere în viitor. Opinia publică franceză 
a înfierat încercările jalnice ale unor tră
dători de a tulbura calda întâmpinare 
făcută ansamblului nostru de poporul 
Franței și întreaga presă, cele mai dife
rite cercuri au subliniat, odată cu admi
rația față de folclorul nostru, recunoaște
rea că el este un factor al 
prieteniei internaționale.

Dorim schimburi culturale 
care le doresc la 
cunoaștem și să 
tărirea prieteniei

folosirii armelor atomice, 
dezarmare, pentru spiritul trata- 
Sintem convinși de dreptatea 

lupte și ne exprimăm cu tărie ade- 
noastră la cele hotărîte la Varșo-

apropierii si

cu toți acei 
Vrem să ne 
activ la in-

rîndul lor. 
contribuim 
între popoare.

★
noastră nobilă, cu careîndeletnicirea 

natura ne-a înzestrat, de a zugrăvi pe om, 
de a zugrăvi viața — a spus pictorul 
Corneliu Baba — pe lîngă multe condiții 
de meșteșug, cere artistului în primul 
rind marea însușire spirituală de a putea 
intui sensul uman al vieții, de a iubi și 
înțelege pe oameni. Această dragoste de 
oameni artistul o transmite prin opera sa. 
Iar opera artiștilor noștri vorbește despre 
dorința de pace a poporului.

Războiul qu e dorit decît de cei care 
îl pun la cale, adică de acei care nu-i 
simt dezastrele, ba din contră se îngrașă 
și profită de pe urma lui. Oamenii cei 

bi
la 
de 
în 
au

și profită de pe urma lui. Oamenii 
mulțî și cinstiți doresc să se bucure de 
nefacerile științei, să se poată ridica 
înălțimea înțelegerii marilor opere 
artă, bucurie spirituală a vieții, vor 
sfîrșit să se folosească de dreptuj ce-1 
de a trăi.

Arta adevărată nu învrăjbește. EaArta aoevarată nu învrăjbește. Ea nu 
poate fi pusă în slujba dușmanilor omu
lui. Ea se adresează oamenilor de pretu
tindeni — pe care îi leagă aceleași aspi
rații, aceleași idealuri. în aceasta constă 
justificarea adeziunii artiștilor la lupta ce 
se duce pentru apărarea păcii și demni
tății umane.

★
Vorbind în numele luptătorilor împo

triva fascismului, foști' deținuți în lagăre 
și închisori. Constantin Agiu « evocat 
crimele săvârșite de hitleriști în ultimul 
război mondial.

Nici țara noastră n-a fost scutită de 
ororile fascismului, de durerosul tribut de 
suferință, de distrugere de bunuri și de 
vieți omenești. Au căzut victimă fasciș 
tilor legionari, oameni ai muncii cum s 
fost neuitatul Constantin David, oameni 
ai culturii și științei ca profesorii Nico- 
lae Iorga, Virgll Madgearu, profesorul 
Bratu și alți mii și mii de cetățeni ai ță 
rli noastre.

Iată de ce noi, luptători împotriva fas
cismului. foști deținuți în lagăre și în
chisori. condamnăm cu tărie politica de 
pe „poziții de forță” dusă de provocatorii 
de război în frunte cu monopoliștii ameri
cani și salutăm cu toată căldura străduin 
țele încununate

ma, cu tot curajul, pentru a realiza cît 
mai curând cu putință speranțele de pace 
pe care Ie nutresc toți oamenii de bună 
credință de pretutindeni.

*
Profesorul universitar Polinszky Kăroly 

a adus adunării salutul Consiliului na
țional pentru pace din R. P. Ungară și al 
poporului muncitor maghiar.

Poporul maghiar •—• a spus vorbitorul 
— a răspuns cu peste 7 milioane de sem
nături la Apelul Consiliului Mondial al 
Păcii, dînd dovadă astfel că pornește la 
luptă unită pentru interzicerea armei ato
mice și împotriva reînarmării Germaniei 
occidentale.

Legăturile dintre țările noastre devin 
din ce în ce mai strânse, în toate dome
niile vieții, lăsînd în urmă acei zid arti
ficial ce ne-a fost impus de către fostele 
clase stăpînitoare. Aceste legături se rea
lizează, prin vizitele reciproce ale specia
liștilor noștri, prin transmiterea experien
ței lor și în multe alte feluri.

Proiectele noastre frumoase se pot rea
liza numai în condiții de pace, însă pacea 
este amenințată de către propovăduitorii 
unul nou război mondial. Din această 
cauză poporul maghiar a salutat cu mare 
bucurie încheierea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală între cele 
8 țări participante la conferința de la Var
șovia, tratat care este expresia voinței 
noastre ca, strâns uniți pe drumul con
struirii socialismului, să apărăm pacea, li
bertatea și independența noastră.

Țările noastre sînt legate printr-o prie
tenie veșnică pentru că avem același țel. 
Acest țel ne unește în lupta comună pe 
care o ducem pentru pacea lumii, pentru 
fericirea omului.

★
în numele delegației din Regiunea Au

tonomă Maghiară a luat cuvîntul sculpto
rul Ștefan Csorvăssy care a spus: Noi ve
nim din acea parte a țării unde, înainte 
de eliberare, oamenii muncii romînl, ma- 
ghiari 
ațîțațl 
otrava 
ție s-a 
nostru 
muncii, indiferent de naționalitate, 
bucură de drepturi egale, luptînd într-o 
frățească unitate pentru pace, pentru în
florirea patriei comune. Această frăție 
este un izvor de întărire a mișcării cres- 
cînde a luptei pentru pace din țara noas
tră.

Cu adâncă convingere și voință de fier 
pot lupta numai acei oameni care au ce 
apăra. Poporul romîn și minoritățile na
ționale au ce apăra : libertatea, minuna
tele noastre posibilități de dezvoltare, 
viața noastră ce devine zi de zi mai îmbel
șugată, fabricile, școlile, teatrele și ogoa- 
rele noastre bogate, întregul avut al po
porului nostru. Oamenii muncii din Re
giunea Autonomă Maghiară — români, 
maghiari și de alte naționalități — cu bra
țul lor puternic, sânt gata să 
fermitate viața noastră nouă, să păzească 
cu vigilență cuceririle patriei noastre 
dragi. Ei sprijină cu hotărîre 
adoptate la conferința de la Varșovia, 
măsuri care servesc asigurării securității 
noastre și apărării păcii,

★
A luat apoi cuvântul Nicolae Răduță, 

muncitor fruntaș la uzinele ,,23 August", 
care a spus : Ca unul care lucrez în in
dustria grea țin să asigur pe delegații la 
această adunare că • muncitorii noștri 
sînt pe deplin conștienți de însemnătatea 
dezvoltării industriei grele, care are un 
rol hotărîtor pentru înflorirea economiei 
national^ și ridicarea nivelului de trai al 
poporului. O industrie grea puternică 
servește, în același timp, nevoile de apă
rare a țării, ceea ce ne dă posibilitatea să 
creăm o pavăză puternică cuceririlor noa- * 
stre obținute prin lupte grele.

Noi am primit cu mîndrie și satisfacție 
vestea că țara noastră se află în rîndurile 
țărilor semnatare ale Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală 
cheiat la Varșovia.

Noi dorim fierbinte pacea, dar nu 
temem de agresori; forțele lagărului 
cialist sînt atît de puternice îneît pot 
riposta meritată acelora care ar încerca 
să ne zădărnicească munca noastră paș
nică.

Ca muncitor Intr-o mare uzină, ca om 
care dorește ca pacea să triumfe în lume, 
tmi iau angajamentul în fața voastră, a 
reprezentanților mișcării pentru apărarea 
păcii, să-mi aduc contribuția la întărirea 
capacității de apărare a patriei, strădum- 
du-mă ce secția în care lucrez să reali
zeze o înaltă productivitate în muncă, să 
dobîndească noi succese în lupta o*rtru 
realizarea sarciniloi puse de planul cin
cinal.

și de alte naționalități au fost 
unii împotriva altora, folosindu-se 
șovinismului. Acum această situa- 
schlmbat fundamental. în regimul 
democrat-popular toți oamenii 

se

apere cu

măsurile

In-

ne 
so
da

de succes ale lagărului
(Cuvintftrile vor fi publicate 
continuare in nuwfrul viitor).

in



ZI de zi crește 
preocuparea colecti
vului fabricii de În
călțăminte „Ștefan 
Plavăț‘‘ din Timișoa
ra pentru satisface
rea cerințelor cumpă
rătorilor. Pentru se
zonul actual el a pro. 
dus noi sortimente de 
încălțăminte bărbă
tească și de damă.

In fotografie: tî- 
năra Ana Lambert 
împachetează noile 
produse ale fabricii 
spre a fi trimise ma
gazinelor de desfa
cere.

I

La club timpul liber 
se petrece plăcut 

și cu folos
Mulți dintre muncitorii, tehnicienii și 

funcționarii fabricii de confecții „6 Mar
tie" din Curtea de Argeș, după ce ter
mină munca, vin la clubul întreprinderii 
unde își petrec în mod plăcut și folositor 
timpul liber.

De obicei, sala mare a clubului, după 
amiezile devine neîncăpătoare. Cei pa
sionați pentru șah și tenis de masă, fie 
că-și dispută cu dîrzenie partidele, fie că 
asistă la asemenea dispute, se adună aici 
zilnic. Printre cei mai „bătăioși" șahiști 
și îndrăgostiți de paletă, găsești și pe ti
nerii muncitori Constantin Olaru, Nico- 
lae Badea, Emilian Rădulescu.

Camera alăturată e rezervată pentru re
petițiile formațiilor artistice de amatori 
ale fabricii. In câteva după amiezi din 
fiecare săptămînă aici își face repetițiile 
brigada artistica de agitație. De mergi 
într-o asemenea zi în această încăpere 
găsești pe Gheorghe Județ și Elena Bălan, 
repetînd de zor monologurile, pe solista 
Maria Mateescu care te încîntă cu melo
dia vreunui cîntec popular — surpriză 
pregătită pentru fruntași în producție, 
ori întreaga brigadă repetînd vreun cîn
tec satiric destinat unora care mai calcă 
încă pe de lături. Prin strădania și per
severența cu care muncește colectivul 
brigăzii artistice de agitație reușește să 
prezinte programe artistice la un nivel 
din ce în ce mai ridicat.

în zilele cînd brigada artistică nu are 
repetiții, găsești adunat în această sală 
colectivul echipei teatrale. în zilele acestea 
ea repetă de zor comedia „Mielul turbat" 
de Aurel Baranga. Gheorghe Zuciaru 
care-1 interpretează pe Spiridon Biserică, 
ca de altfel și ceilalți interpreți, depun 
multă rivnă pentru a se prezenta în fața 
spectatorilor cu un spectacol cît mai 
reușit.

Nici formația de cor nu se lasă mai 
prejos. Cu cîtva timp în urmă corul a 
fost reorganizat. Cei aproape 70 coriști 
fac acum repetiții intens, pregătind un 
bogat repertoriu.

Corespondent 
IOAN POPA '“"V? '"X_<

Numeroase banchize de ghiață, mari și 
mici, se mișcă încet în Oceanul înghețat 
de Nord. Pe două dintre ele au apărut 
anul trecut orășele formate din căsuțe și 
corturi ; pe stîlpi înalți flutură steagul 
roșu aii patriei noastre. A trecut un an 
de cînd au sosit aici mici colective forma
te din oameni de știință sovietici. Ei se 
află chiar în apropierea Polului Nord, dar 
duc aceeași viață ca și întregul popor so
vietic. Aci pulsează o viață socială in
tensă : cercetătorii Polului și-au ales de- 
putați în Sovietul Suprem, studiază, cons
pectează lucrările lui Lenin, vizionează 
noi filme, organizează campionate de șah 
și scot gazete de perete. Cu toate că la 
început le-a fost greu să se obișnuiască 
cu gîndul că sub "picioarele lor se află nu
mai ghiață, iar sub această ghiață abisul 
fără fund âl oceanului și că în jurul lor 
pe distanțe de sute de kilometri nu se 
află nici o ființă vie (cu excepția focilor 
marine, a urșilor albi etc.) ei nu s-au sim
țit nici o clipă rupți de Patrie.

Stațiunile polare, aflate în întregul sec
tor al Arcticei sovietice, au furnizat și fur
nizează prețioase informații științifice. în 
aceste stațiuni se efectuează observații 
sistematice în domeniul meteorologiei, hi
drologiei, oceanografiei, aerologiei, radia
ției solare, magnetismului pămîntesc.

Toate acestea permit să se planifice na
vigația, să se navigheze cu îndrăzneală pe 
mările nordice și să se zboare în siguranță 
deasupra ghețurilor. In țara noastră s-a 
dezvoltat jn ultimii ani o nouă ramură a 
științei: „studiul ghețurilor'".

Oamenii sovietici au acumulat multe 
cunoștințe despre natura Bazinului po
lar central, dar mai este nevoie de multă 
muncă pentru a pune aspra natură arctică 
în slujba omului.

In ani! de după război, munca de stu
diere a Arcticii a luat o deosebită am
ploare.

Adîncimile Oceanului înghețat de Nord 
au fost măsurate amănunțit pe suprafețe 
vaste de cercetătorii sovietici ai Polului 
Ele oscilau brusc de ia cinci mii pînă la 
t> mie de metri. Măsurarea adîncimilor a 
dat r^dbilitatea să se facă o importantă 
descoperire științifică : existența unui pu
ternic lanț de munți submarini cu înălți
mea de 2,5 — 3 kilometri, care străbate 
Oceanul înghețat de Nord pe direcția 
Insulele Novosibirsk — Groenlanda. Aces
tui lanț de rriunți i s-a dat gloriosul 
lume al întemeietorului oceanografiei ar- 
itice, numele marelui savant rus M. V. 
Lomonosov.

Cultivatorii
f

? Vasile Năstase din Budești a insă- 
j mînțat anul trecut o jumătate de hec- 
) tar cu burrlbac. El a Acordat o atenție 
j deosebită însămînțării la timp și în- 
t grijirii bumbacului. De pe o jumătate 
? de hectar el a cules aproape 500 kg. 
j bumbac.
i Cînd, în toamna anului trecut, a pre- 
, dat bumbacul la baza de recepție, to- 
( varășii de acolo îl felicitară. Bumba- 
t cui era de bună calitate și depășise 
j cu mult producția planificată la hectar, 
i De aceea, Vasile Năstase a primit un 
> premiu de 2.500 lei. El nu se gîndAse 
' nicidecum că va ciștiga vreodată un 
( premiu atit de mare pentru cultivarea 
l bumbacului. Intr-adevăr munca lui era 
? răsplătită din plin. Vasile Năstase luptă 
■, acum să devină unul din cei mai buni 
j cultivatori de bumbac.
' In comuna Budești sînt mulți frun- 
? tași în cultura bumbacului, ca țăranii 
f muncitori Constantin Năstase, Ioan A. 
) Pavel, Dumitru L. Tudorache, Gheor- 
I ghe Pavel și mulți alții care au obți- 
‘ nut și ei în anul trecut recolte mari 
( la bumbac și au primit premii pînă 
j la 3.500 lei fiecare. Ei s-au hotărît să 
; formeze o întovărășire agricolă, în 
j care, cu ajutorul S.M.T.-ului din a- 
' ceeași comună, să obțină în 1955 recol- 
( te bogate la porumb, la grîu și recolte 
j și mai bogate de bumbac. 40 de familii 

de țărani muncitori au format întovă- 
, rășirea agricolă „1 Mai”. Printre ei 
ț era și Vasile Năstase.
( Încă pe cînd se făceau arăturile de 
? toamnă întovărășiții s-au gîndit să 
j pregătească bine terenul pentru bum- 
? bac. Mai întîi ei s-au adresat agrono- 
1 mutui Gheorghe Securțanu, utemist, și 
( l-au rugat să le arate ce să facă pen- 
? tru a obține o recoltă bogată de bum- 
j bac. Și iată ce au făcut întovărășiții 
, .după ce au ascultat sfatul agroncmu- 
1 lui. Cele 12 hectare"'pe care le aveau 

de semănat cu bumbac, le-au arat a~ 
dînc de cu toamnă, după ce măi întîi 
desmiriștiseră terenul proaspăt recol
tat. In primăvară i-au grăpat. au bă
gat discuitorul și l-au făcut tocmai bun 
pentru semănat. S-au îngrijit întovă
rășiții să-și procure sămînță de soi și 
s-o trateze cu acid sulfuric. In ajutor 
le-a venit brigada a n-a de tractoare 
de la S.M.’lț.-Budești. Dacă înainte 
vreme întovărășiții își munceau fie
care în parte pămîntui cu uneltele pe 
care le aveau, de multe ori așteptau 
să împrumute de la unul și de la al
tui tin plug, o grapă sau chiar și un cal

a
i

i 
i

In adîncul Arcticii
M. Vodopianov

Erou al Uniuni; Sovietice

în primăvara anului 1950 a fost organi
zată pe o banchiză în dețiyă, 76 grade 
latitudine nordică stațiunea polară „Po
lul Nord-2’’. Avioanele au adtis pe aceas
tă banchiză 16 oameni de știință și 50 
tone încărcătură.

Nu se răciseră încă motoarele navelor 
aeriene, cînd pe banchiză se și pornise 
„construcția capitală’’. Aviatorii, mecani
cii, piloții, colaboratorii științifici au fă
cut totul singuri ca niște adevărați ro- 
binsoni — au înălțat corturi de o construc
ție specială, au montat reșouri ușoare de 
gaz și butelii cu gaze, luate de la Mos
cova, au tăiat cu lopețile zăpada depusă 
in straturi și au topit-o apoi în găleată 
pentru a face ceai. Zăpada s-a dovedit și 
un material de construcție destul de bun. 
Magnetologii au construit cu repeziciune 
din cărămizi de zăpadă îngrădituri pentru 
a feri de vînt aparatele lor sensibile.

Mulți cred că în regiunea Polului Nord 
nu există nici un fel de viață. De jur 
împrejur, pe distanțe de sute de kilome
tri se văd cîmpii compacte de. ghiață aco
perite cu zăpadă sau întinderi de apă rece, 
întunecată, pe care se mișcă banchize de 
ghiață ce seînteiază în soare. Cum ar pu
tea trăi aici, în deșertul acesta de ghiață, 
animale, pești și păsări ? Dar în reali
tate, aici ca și în orice alt punct al glo
bului pămîntesc, pulsează viața.

Primăvara vin în zbor pe banchize pă
sărele mici, pe cer se rotesc pescăruși 
albi ca zăpada. Pe zăpadă se pot distinge 
urmele vulpilor polare, iar urșii albi sînt 
atît de numeroși incit este periculos să 
umbli aci fără arme.

...Cam după 6 luni dfe la începutul de
rivei stațiuni! „Polul Nord-2" s-a simțit 
necesitatea de a i' se complecta rezervele 
de alimente. Afară de aceasta, trebuia să 
fie adus pe banchiză un automobil cu șe
nile „Gaz 67’’ și un medic. Conducerea 
acestei operațiuni mi-a fost încredințată 
mie. Toate încărcăturile trebuiau aduse 
de la capul Otto Schmidt — punctul cel 
mal nordic a; Ciukotkăt.

Expedițla dispunea de două avioane bi- 
motoare conduse de renumiții aviatori po
lari M. Tiflov și B. Oșipov și de un avion 
greu de transport cu patru motoare, „ca
mionul arctic", cum îi spuneam noi, con
dus de V. Zadkov,

Se apropia lunga noapte polară. Tre
buia să ne grăbim. Am întrebat prin ra

de bumbac
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— acum toata muncile le-au executat ‘ 
cu mijloace mecanizate. ?

Și iată-i la semănat. j
In dimineața aceea erau la eîmp toți ; 

întovărășiții. Încă, de cu seară discu- 
taseră despre semănatul bumbacului. ' 
Mai aveau de pus oamenii și po- ? 
rumbul, iar pe o tarla pepenii. Așa că j 
au trebuit să se împartă în trei gru
puri mari. Unii la bumbac, alții la po
rumb, iar un grup la pepeni. Președin
tele întovărășirii, Gheorghe Pavel, spu
nea în seara aceea: „Cei care vor 
termina primii vor primi și răsplata 
cuvenită la cules. Să ne întrecem să 
terminăm de grabă însămînțările 1“ 
N-au trebuit prea multe cuvinte pen
tru că întovărășiții au priceput că ori
ce zi pierdută la însămînțări o vor 
plăti scump la toamnă. Așa că în di
mineața aceea tractoriștii Stan Gheor
ghe, Lăcătușu Dumitru și alții și-au 
pornit tractoarele, semănînd cu semă- 
nătorile mecanice bumbacul și porum
bul pe pămîntui întovărășiților. In 
urma semănătorilor mergeau utemiștii 
Chircă Nicolae, care este și secretarul 
organizației de bază U.T.M., Dumitru 
Năstase, Nicolae Alexandru, Leana lui 
Vasile Năstase, Pavel Constantin și 
alții. Tinerii munceau împreună cu 
părinții lor ca să termifte semănatul 
bumbacului.

A treia zi, întovărășiții au terminat 
semănatul bumbacului. Brigada de 
tractoriști își îndeplinise planul cu 125 
la sută. Tot atît de vrednici au fost 
și întovărășiții-; pe poarta lui Vasile 
Năstase stă înfiptă o tăbliță cu in
scripția : „Fruntaș la însămînțări !" Și 
alții s-au făcut vredniți de toțtif lauda 
la semănatul' bumbacului. Printre ei 
sînt și Gheorghe Pavel, Ioana A. Pa
vel, Dumitru L. Tudorache.

Alături de țăranii colectiviști din 
comună, care au‘ terminat la timp se
mănatul bumbacului și cei cu gospo
dării individuale și întovărășiții au în
deplinit încă de la 8 mai una din sar
cinile cele mai importante: termina
rea campaniei de însămînțări de pri
măvară.

Acum, întovărășiții din Budești se 
pregătesc pentru îngrijirea bumbacu
lui., Intr-o discuție cu tinerii,'Dumitru 
L. Tudorache spunea : „Daca vom face 
ciupitul și cirpitui și pom îngriji de . 
bumbac așa cum se cuvine, apoi și coo- ( 
perativa trebuie să aducă marfă mai ? 
multă răsplătindu-ne astfel munca1'. j

GABRIEL IONESCU ’ ?
corespondentul „Scînteli tineretului" 

pentru regiunea București

dio, în ce star® se află „aerodromul” de 
ghiață. Răspunsul a fost liniștitor :

„Totul este în ordine. Pentru ateriza
rea avioanelor a fost pregătită o pistă 
lungă de peste 1000 de metri. Grosimea 
banchizei este destul de mare —-’circa doi 
metri. Așteptă» f

Dacă ne așteâptă — trebuie să plecăm. 
Am luat cîte 6 tonă de încărcătură în 
avioanele bimotoare, iar în cel cu patru 
motoare — cinci tone.'

Dar tocmai cînd ne pregăteam de de
colare sosește o radiogramă alarmantă :

„Nu putem să vă primim. Viscolește. 
Banchiza pe care este instalată stațiunea, 
s-a spart în cîteva locuri, „aerodromul” 
s-a deteriorat”.

A doua zi s-a schimbat timpul și la noi, 
în Ciukotka. S-a pornit un viscol atît de 
năprazaic, îneît nu se vedea nimic nici la 
doi bași. I-am adunat pe aviatori și am 
început să ne sfătuim cum să transpor
tăm totuși-încărcătura. Fiul meu Vladimir, 
care era mecanic secund de bord pe „avio
nul arctic" a făcut atunci o propunere.

— Ce-ar fi dacă am lansa încărcătura 
incasabilă de-a dreptul, din avjon pe ban
chiză ? De pildă, carnea congelată. O în
velim în piei de ren, o legăm bine cu 
trînghi! și îi dăm drumul jos. Procedăm 
tot așa și cu untul, iar țigările sînt o în
cărcătură foarte ușoară...

— E o idee ! — spun aviatorii.
— Ideia-i bună, — le răspund eu, — 

dar cum putem lansa automobilul cu șe
nile sau pe doctorul Volovici ? Putem să-1 
învelim și în o sută de p'ei de ren, toț 
o să șe sfărîme.

— Dar eu sînt parașutlst, — spune doc
torul Volovici, arătîndu-ne insigna. Ați 
văzut cu toții, cum am sărit de 1 Mai pe 
banchiză.

— De sărit ai sărit d-ta dar de unde 
luăm o parașută ?

Doctorul își plecă mîhnit capul. într-ade- 
văr n-aveam parașute.

Peste cîteva zile a mși sosit o radio
gramă prin care ni se comunica, că din 
pista de aterizare rămăseseră numai 500 
de metri. Cum poate ateriza un avion 
greu pe un aerodrom atît de mic ? Dar 
piloții Titlov și Osipov începură să mă 
roage într-un glas să le permit să plece.

M-am gîndit eu ce m-am gîndit și am 
hotărît să plec împreună cu Titlov șl 
Osipov.

După șase ore și jumătate de zbor am 
zărit focuri pe o banchiză. Piloții noștri 
au aterizat cu succes. Am adus cu noi o 
parte din alimente și automobilul cu șe
nile. Mecanicul Komarov din stațiune se 
așeză îndată la volanul lui Și ne duse în

Pe carnetul de student: „foarte bine“ .veoocooao VEȘTI BUNE
Sînt aproape zece ore de cînd tovarășul 

conferențiar Erlitz nu s-a mișcat de la 
catedră. ,A examinat. El însă nu simte nici 
un fel de oboseală, e mulțumit și în minte 
îi stăruie doar calificativele bune pe care 
le-a dat studenților grupei M. 43, la exa
menul de „Exploatare și întreținere 
auto".
. Un grup de studenți tocmai discută cu 

tovarășii lor abia ieșițf din sala de exa
mene. Pe fețele proaspeților promovați 
se citește bucuria. Cu toții au răspuns 
bine și-și împărtășesc însuflețiți „impre
siile"...

Biletul lui Trifan Paparodu cuprindea 
problemele : „Dispozitive de agregare și 
agregate suspendate", „Lucrări ce se exe
cută în ateliere și uzine de reparații, îm
părțirea atelierelor și faza lor de activi
tate" și „Sistemul de alimentare a carbu
ratorului și repararea lui". La toate, Tri
fan a răspuns cu chibzuință. întrebă
rile suplimentare ale tovarășului confe
rențiar au primit aceleași răspunsuri 
prompte caracteristice studentului care 
și-a însușit temeinic fiecare lecție.

Ș.i aprecierea nu a întîrziat să vină : 
studentul Trifan a obținut calificativul 
„foarte bine".

...în sala de curs tocmai își aștepta rin- 
dul la examinare studenta Avrigeanu. Ea 
are un plan amănunțit al celor trei pro
bleme despre care trebuie să vorbească, 
plan care îi va ajuta să facă o expunere 
concisă și • organizată. Totodată planul 
constituie o dovadă că studenta stăpînește 
bine materia1 și rezultatul nu poate fi de
cft foarte bun.

Colegul ei, Oâncea Nicolae e un tovarăș 
care n-a avut posibilitatea să urmeze la 
timpul cuvenit cursurile unei facultăți. 
Acum însă el depune multă străduință 
pentru a arăta că cei care l-au trimis în 
învățământul superior nu s-au înșelat 
asupra posibilităților sale. Mulțumit de 
pregătirea studentului Oancea, examina
torul îi trece în carnet, alături de alți 
doi de „foarte bine" un al treilea „foarte 
bine" la examenul de „Exploatare și în
treținere auto".

Cei din grupa M. 43, anul IV al Facul
tății de mecanică din orașul Stalin sînt 
studenți harnici și privesc cu seriozitate 
munca de învățătură. De data aceasta nu 
numai că s-au prezentat toți la examene 
dar au și promovat cu toții obținînd re
zultate demne de laudă ; 10 calificative
de „foarte bine". 9 de „bine" și numai 
4 de „suficient". Aveau deci de ce să se 
bucure atît tovarășul conferențiar Erlitz 
cît și studenții...

Timpul îndelungat dedicat studiului, 
adunările de grupă în care erau aspru

Cu pasiune
Spre sfîrșitul anului 1950, tînărul Leit

ner Simon din Rădăuți, văzu pentru pri
ma dată în viață lui cum arată un strung, 
la întreprinderea Metalurgică „21 De
cembrie". Aăistă la strunjirea unei piese 
minunîndu-se de dibăcia cu care strun
garul mînuiește manetele mașinii.

Curind, Leitner Simon intră ca munci
tor la întreprinderea Metalurgică „21 
Decembrie" din Rădăuți. Ceru să fie re
partizat la secția strungărie.

Cererea i-a fost ascultată șl iată-1 pe tî 
nărui Leitner Simon, pipăind cu mîinile 
sale corpul strungului.

Nu după mult timp intră în școala de 
calificare din întreprindere, unde își com
plectă cunoștințele tehnice necesare unui 
strungar.

Acum strungul îi era și mai drag. îl 
îngrijea ca un prieten apropiat, îl curăța 
și-l ungea cu atenție asigurîndu-i în per
manență buna funcționare.

Curînd începu să lucreze singur, iar 
piesele lucrate de mina lui erau de bună 
calitate. Devenise stăpîn pe meseria de 
strungar.

Zilele au trecut repede. Venise iarna. 
Tînărul strungar Leitner Simon intră în 
sala clubului. Aici, căldura sobei făcea 
atmosfera mal plăcută. Găsi la club to
varăși de muncă care jucau șah, citeau 
cărți și reviste.

tabără. împreună cu noi aterizase și doc
torul Volovici. La întoarcere, cînd am de
colat, s-a întîmplat un accident — avio
nul lui Osipov s-a lovit de un bloc de 
ghiață, ascuns sub zăpadă și s-a defec
tat. Am plecat numai cu un singur 
avion.

Pe insula Schmidt ni s-a trasat sarcina 
de a transporta în tabără încă 20 de tone.

— Ce-i de' făcut acum ? Avionul nu 
poate duce decît o singură tonă. Și am 
hotărît să pun în aplicare ideea fiului 
meu. I-am ordonat comandantului „ca
mionului aerian" Zadkov să învelească în 
piele de ren tot ce ni se părea că nu se 
va sparge.

Zadkov a decolat după două zile. Pe 
rămășița terenului de aterlzaj oamenii din 
stațiune au aprins focuri, ca să se vadă 
unde să se arunce încărcătura.

Și a început un „bombardament” nemai 
văzut. Experiența aceas.ta nu a reușit. 
După cum am aflat mai tîrziu, blocurile 
de came congelată se spărgeau de ghiață 
îneît rămîneau numai oasele, iar zăpada 
se înroșea de jur împrejur «Un cauza 
prafului de carne.

Am aruncat și țigări în lăzi bine sudate. 
Multe pachete erau intacte pe dinafară, 
dar înăuntru nu s-a găsit nicio țigară în
treagă, rămînînd numai praf de tutun.

Oamenii din stațiune au trimis îndată 
o radiogramă pe bordu, avionului dar n-a 
fost primită acolo. Radiograma a fost 
recepționată la Moscova și a ajuns în mîi
nile șefului Direcției generale a navigației 
maritime nbrdice. El a scris îndată un or
din conceput în termeni foarte severi pe 
care mi l-a expediat în Ciukotka.

Am chemat de urgență avionul, dar el 
nu răspundea. Probabil radiotelegrafistul 
nu era încă liber. în sfîrșit, peste o jumă 
tate de oră comandantul avionului, Zad
kov îmi comunică plin de entuziasm :

— Totul e în ordine, încărcătura a fost 
lansată.

— Grozav ne-am mai îndeplinit sarcina 
— m-am gîndit eu cu amărăciune.

A doua zj am plecat din nou cu avionul 
lui Titlov spre banchiză. Pe drum am ni
merit într-un ciclon puternic, totuși am 
ajuns și am aterizat cu bine.

— Ne-ați dat de lucru, — ne-au spus 
cercetătorii polari — de abia am prididit 
să strîngem „darurile" voastre.

Pierderile s-au dovedit a fi nu prea mari 
și eu m-am liniștit. Am rămas pe ban
chiză cîteva zile ș! am legat cu locuitorii 
ei o prietenie pentru toată viața. Șeful 
stațiunii era tînărul om de știință Mihail 
Mihailovici Somov, care a primit mai tîr
ziu înaltul titlu de Erou al Uniunii So
vietice și a devenit doctor în științe geo
grafice.

critipați cei c,e stăteau prost cu frecvența 
și în. care se dădeau îndrumări pentru 
folosirea rațională a timpului liber ău dat 
roadele așteptate.

Desele ore de consultații cu prilejul că
rora proiectele, studenților erau controlate 
de corpul didactic, tovarășii asistenți ve
nind cu diferite observații și complectări, 
atitudinea colegială a celor veniți din pro
ducție care explicau cu drag colegilor mai 
puțin cunoscători ai muncii practice, cum 
să lucreze la proiecte, discuțiile tovără
șești purtate în jurul proiectelor didactice, 
au folosit mult studenților, i-au ajutat la 
obținerea de rezultate bune.

Toate acestea, dublate bineînțeles și de 
dorința personală de a învăța, l-au aju
tat de pildă, pe Andrei Pălășanu să 
părăsească rândurile mediocrilor si să 
treacă între fruntașii grupei. Acum, în 
catalog în dreptul numelui său se înscriu 
după fiecare examen, numai calificative 
de „bine" și „foarte bine",, iar la ambele 
proiecte a obținut „foarte bine".

Dar vorba bătrînească,mu-i pădure 
fără uscături". Un fel de „uscătură" 
pentru grupa M. 43 este și studentul Du
mitru Cargol. Fotbalist de „forță" în 
echipa fabricii de tractoare ,,Ernst Thăll- 
mann". Dumitru Cargol uitînd că mai este 
și student lasă deseori „Pe planul doi" 
învățătura

Nimic de zis. e bine să practici un 
sport. Nu trebuie însă scăpat din vedere 
că nu poți deveni un bun inginer stînd 
numai pe terenurile sportive și uitînd de 
facultate. Dumitru nu vrea .să înțeleagă 
acest lucru Și de aceea situația lui școlară 
umbrește acum rezultatele bune ale cole
gilor săi.

A promovat el, examenul „Exploatare 
și întreținere auto", la „Calcul și eons 
trucții auto" însă s-a îthpotmolit — pri
mind „insuficient".

De fapt acest calificativ nu e ceva nou 
pentru Cargol. Cam în același fel s-a des
fășurat pentru el și sesiunea l-a. Dar 
Dumitru n-a înțeles să tragă învățăminte 
din primul semestru. El n-a ascultat sfa
turile tovarășilor din grupă și ale cadre
lor didactice. Prezenta sesiune de exa
mene l-a găsit cu 130 de absențe și aces
tea numai pe semestrul II.

Așa stînd lucrurile, e greu să știe ma
teria parcursă de colegi și, ca urmare nu 
e ușor să promoveze..

Grupa va ști să-și dovedească puterea 
și în acest caz. Muncind cu perseverență 
pentru aducerea pe calea cea bună a 
colegului lor Dumitru Cargol, studenții 
grupei M. 43 vor avea satisfacția nu nu
mai de a fi considerați un colectiv frun
taș la învățătură ci și unul capabil de a 
transforma și crește oameni.

, CORNELIA MANCIUR

de sportiv
în una din încăperile clubului se dis

puta o partidă de tenis de masă. Se așeză 
pe o bancă și urmări cu atenție cum cei 
doi iucători mînuiesc cu pricepere paleta.

Ii plăcea acest sport pe care de mult 
vroia să-1 practice. Seri de-ă rîndul era 
nelipsit de la masa de tenis.

După multe ore petrecute la club, ti
mid, prinse și el paleta în mină. La înce
put cu sfială, apoi cu mai mult curaj.

Tînărul Leitner Simon se antrena me
reu. Curînd începu să participe la dife
rite competiții locale.

In anul 1953 a obținut titlul de cam
pion pe raion și regiune. Ca răsplată a 
pregătiri! sale a primit categoria a III-a 
de clasificare sportivă la tenis de masă.

Victoriile obținute i-au mărit pasiunea 
pentru acest sport.

în anul 1954 împreună cu alți tovarăși 
participă la faza de zonă a campionatului 
R.P.R. și se clasifică pe locul I. în anul 
1955 tînărul sportiv Leitner Simon cla- 
sîndu-se primul pe raion și regiune la 
aceeași competiție participă la finala 
Pe țară. Aici, intrînd în primii clasați, 
primi categoria a II-a de clasificare la 
tenis de masă. Așâ a pornit pe drumul 
măiestriei’ sportive Simon Leitner.

Corespondent 
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Somov avea cincisprezece minunați tova
răși — viteji, harnici care nu-și pierdeau 
niciodată cumpătul. Și prin cîte greutăți 
n-au trecut ei ! Cînd în timpu] compri
mării ghețurilor a crăpat banchiza, tabăra 
s-a scindat în cîteva părți. Au apărut 
crăpături pretutindeni, chiar sub’ corturi 
Dar oamenii au reușit să salveze tcate apa. 
ratele și toate alimentele. Tabăra a fost 
mutată într-un alt loc. Și toate acestea 
au fost făcute în bezna nopții polare, în 
șueratul viscolului care a durat cîteva zile.

Pe banchiză se afla și vechiul nostru 
prieten, doctorul-parașutist Vitali Gheor- 
ghevici Volovici. El n-avea aproape nici 
un pacient — toți oamenii din stațiune 
erau sănătoși — și ca să nu stea degeaba, 
își asumase voluntar îndatoririle de bu
cătar.

Volovici a rămas și mai tîrziu în inima 
Arcticii. El a fost medicul stațiunii „Polul 
Nord-3“. De data aceasta el nu mai 
era nevoit să facă Pe bucătarul. Cercetă
torii Polului erau hrăniți de bucătarul 
Ivan Maximovici Șarikov — vechi cerce
tător a.; Polului — care avea la dispoziție 
rezerve mari de alimente, complectate me
reu. Avioanele aduceau pe banchiză le
gume și fructe proaspete, bere. Deoarece 
Volovici n-avea nici acum pacienți — toți 
cercetătorii Polului erau sănătoși și plini 
de viață — doctorul, bun pianist și ooet, 
mai căpătase o „specialitate". El devenise 
un fel de „magaziner-șef" : avea grijă de 
recepționarea mărfurilor sosite cu avionul.

Somov și vitejii săi prieteni și-au dus 
munca științifică în stațiunea „Polul 
Nord 2“ timp de 376 zile. Primăvara, 
cînd a venit ziua polară, aviatorul I. Ma. 
zuruk i-a transportat de pe banchiză pe 
continent.

Cercetătorii Polului și-au părăsit ban
chiza, cînd aceasta se afla la 82 grade 
latitudine nordică. în anul 1954, aviato
rul Maslenn'kov a descoperit-o la 75 
grade latitudine nordică.

Banchiza parcursese un drum lung, des
criind un cerc uriaș mișeîndu-se în sen
sul arătătoarelor de ceasornic.

...Pentru buletinele meteorologice (nu 
numai cu privire la Arctica, ci și pentru 
întreaga Uniune Sovietică) precum și în 
vederea obținerii de date științifice pen
tru o serie întreagă de domenii ale științei 
este extrem de important să existe sta
țiuni permanente în Bazinul polar cen
tral. Două stațiuni de acest fel pe ban
chize în derivă — „Polul Nord-3“ și „Po
lul Nord-4‘‘ — au fost organizate la latitu
dinile nordice de 86 și 75 grade, fiind în
zestrate cu toate cele necesare.

In aceste stațiuni oamenii au la dis
poziția lor nu numai corturi călduroase 
ci și căsuțe confortabile din panouri in
stalate pe schiuri, avînd mobilier demon- 
tabil ușor, din duraluminium. în salonul 

| In dorința de a contribui la electri- s 
8 ficarea satului lor, țăranii muncitori din g 
8 Drăgoeni, raionul Tg. Jiu au prestat 8 
g 1500 ore muncă voluntară. Ei au săpat § 
8 gropile, au cioplit și instalat stîlpii. | 
|Apci au ajutat la întins firele pe o Iun- | 
g gime de 7000 m. Mult interes pentru | 
8 electrificarea satului au depus printre 8 
| alții țăranii muncitori Pătru Danciu, 8 
j loan Drugea, fonici N. și alții.
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Elevii Școlii medii zootehnice din 
Șendricenl, regiunea Suceava, folosindJ 
timpul prielnic, țn erele libere au ame-; 
najat parcul și livada școlii. Astfel, au < 
curățat pomii de omizi și Lau văruit, i 
au săpat și amenajat rondurile cu flori.; 
In mod deosebit în această acțiune s-au, 
remarcat elevii Sîrbu Zinca, Toma AL, < 

Chitoc Constantin, Hie V.
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| Cu mult entuziasm muncesc tinerii | 
8 pentru înfrumusețarea și înflorirea pa-| 
| triei noastre. |
8 Astfel, elevii Școlii tehnice exploa-1 
ș tare C.F.R.-Craiova au amenajat prin | 
g muncă voluntară curtea școlii și terenul | 
8 de baschet. Aici au adus zgură de la g 
| fabrica „Ceramica", au reparat plasele, 8 
g stîlpii și au vopsit băncile. La această | 
8 acțiune cu multă însuflețire au muncit 8 
§ elevii Mitalcas Pandelis, Florea Dumi-1 
g tru etc. o
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Locuri de recreeze
Dacă trec! prin Bărboși, raionul Galați,, 

nu poți să au admiri curtea gospodăriei 
agricole de stat din această comună. Este 
un adevărat parc. în fața clădirii princi
pale unde pînă nu de mult erau împrăș
tiate resturi de materiale de construcții, 
cărămizi și nisip, au apărut acum stra
turi cu flori, brazde de iarbă și ale! fru-r 
moașe. Tinerii din gospodărie au creat 
prin muncă voluntară un loc minunat de 
recreere după orele de muncă.

Parcă-i văd pe tinerii Carciu Radu, AU 
dea Emanuel, Popovici Gh. și alții, lu- 
crînd cu hărnicie la amenajarea parcului 
în mijlocul căruia au pus panoul de onoa
re al fruntașilor în producție. Parcă văd 
gazeta de perete, care prin articolele sale 
oglindește munca din această gospodărie 
agricolă de stat. în alt colț al gospodăriei 
muncesc cu aceeași hărnicie tinerii Mun- 
teanu Vasile, Prună Ion, Gogonea Ion 
și Popa Sorin pentru amenajarea terenu
lui de volei,, a pistei G.M.A., și a groaper 
de sărituri. într-una din sălile cele mai 
spațioase ale gospodăriei Podașcă Alex., 
Breit Stefan. Bodnar Gh. și alții amena
jează clubul gospodăriei care-i dotat cu 
bibliotecă, jocuri de șah și aparat de ra
dio. Aici muncitorii vin acum cu multă 
plăcere să citească cărți, să joace sah. 
sau să asculte radio.
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Comemorarea lui Jules Vernt
în sala de povești a Palatului Pionie

rilor din Capitală, copiii au comemorat 
marți dimineață pe unul dintre scriitorii 
cei mai dragi tineretului din lumea în
treagă, pe Jules Verne, de la a cărui în
cetare din viață s-au împlinit de curind 
50 de ani.

Despre viața și opera marelui scriitor a 
vorbit pionierilor profesoara Aneta Po
pescu, de la cercul literar al Palatului 
Pionierilor. A avut loc apoi un concurs- 
ghicitoare pe teme din operele lui Jules 
Verne.

comun spațios, pe dușumeaua căruia sînt 
așternute covoare, se află un pian, o bi
bliotecă, în glastre sînt flori și ex:stă 
chiar și un veritabil samovar de Tul®.

Pentru efectuarea muncii științifice 
există aparate mecanizate, perfecte, cer
cetătorii polari sînt înzestrați cu un fie
răstrău electric de tăiat ghiață, cu țrolil 
cu motor, cu centrale electrice și de ra
dio, cu instalație telefonică, cu tractoare, 
automobile cu șenile și cu helicoptere. 
Stațiunile în derivă sânt deservite de mi
nunate helicoptere.

Partidul, guvernul. întregul popor so
vietic urmăresc zi de zi activitatea glo
rioșilor cercetători polari din Arctica ceri* 
trală și nu precunetesc nimic pentru a 
asigura succesul muncii lor. S-au stabi
lit curse regulate de avioane pe traseul 
Moscova — stațiunile în derivă. Pe acea
stă nouă „lîpie aeriană" navele aeriene 
sînt conduse de aviatori polari cu o mare 
experiență.

...O scrisoare scrisă la Moscova sau Le
ningrad. este citită peste trei zilg îq, 
apropierea Polului Nord. O astfel de le
gătură, o astfel de grijă îi bucură extrem 
de mult pe oameni, ei nu se simt rupt! 
de pămîntui natal, nu se simt Izolați.

Banchizele de ghiață pe care au fost 
instalate stațiunile . științifice „Pplul 
Nord-3" și „Polul Nord-4“, au parcu's 
în Oceanul înghețat, în linie dreaptă 
aproape cîte 1000 de kilometri fiecare, iar; 
drumul lor real în linie frîntă depășește, 
2000 de kilometri.

Nu le-a fost ușor vitejilor cercetători 
ai Polului în scurta vară arctică, dar și 
mai asore au' devenit condițiile de viață 
iarna și toamna. A venit lunga noapte po
lară. Deseori bîntuteu viscole. Vîntul în
ghețat dobora oamenii din picioare. Co
loana de mercur a termometrului răttiî- 
nea adesea la 40 de grade sub zero Eă-' 
pada înghețată scîrțîia sub picioare,;; Ca 
sticla spartă. Dar munca științifică con
tinua. orice s-ar fi întîmplat „afară"

Greutățile derivei au rămas acum ip 
urmă. în Arctica a venit primăvara.

îndeplinind cu cinste sarcina dată de 
Patrie, vitejii cercetători ai Polului s-au 
întors de curînd acasă, la familiile lor. 
Vor veni să le ia locul alțî oameni de ști
ință sovietici, alți glorioși cercetători ai 
Polului. Vor porni din. nou în zbor spre 
Nord le latitudinile înalte avioanele grele 
ale noii expediții aeriene.

Ofensiva împotriva A.rcticii continuă L,
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Inuînarea Premiului 
internațional Stalin

- „Pentru întărirea păcii 
; t?. între popoare4'- 

lui Berthold Brecht
MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASSț 

transmite :
La 25 mai, în sala Sverdloiv din Krem-ș 

lin a avut loc solemnitatea îiamînării Pre-î 
miului Internațional Stalin «Pentru intă-î 
rirea păcii între popoare” lui Bertholdf 
Brecht, poet și dițamaturg german, actî-l 
yist de seamă al mișcării partizanilor? 
păcii.
, Din însărcinarea Comitetului pentruj 

decernarea Premiului Internațional Staling 
ședința a fost deschisă de scriitorul Ni-»' 
kola! Țihonov, președintele Comitețuluia 
sovietic pentru apărarea păcii. El a sub-i 
Unișt că Premiul Stalin pentru Pace, de-^ 
cej-nat lui Berthold Brecht, relevă, minu-ț 
nata activitate a omului al cărui nume^ 
este bine cunoscut nti numai în Germa-ți 
riia, dar și în lumea întreagă.

Eminentul luptător pentru pace a fosta 
călduros salutat de scriitorul Konstantin? 
Fedin din partea Comitetului sovietic pen-s 
tru apărarea păcii, .de regizorul Nikolai ț 
Qhlopkov, artist al poporului al U.R.S.S.^ 
șl de Elena Gogoleva, airtistă a poporu-Ș 
luic a U.R.S.S., din partea- oamenilor de*. 
artă, de Boris Polevoi din partea -Uniunii^ 
scriitorilor a U.R.S.S.

In- -cuvîntarea sa, Berthold Brecht a 
sous-: „Unul din uimitoarele obiceiuri ale 
UniunM Sovietice — acest stat uimitor — 
este de a premia în fiecare an pe luptă
torii pentru pacea mondială- Un astfel de; 
premiu mi se pare cea mal înaltă și ceai 
mai măgulitoare dintre toate distincțiile^ 
care pot fi pcordate în prezent”.

i

TASS Sovietului Naționalități-

Masuri în scopul îmbunătățirii planificării 
de stat a economiei

De la Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S
Ratificarea Tratatului de prietenie, colaborare

și asistență mutuală semnat la Varșovia la 14 mai 1955
MOSCOVA 25 (Agerpres). 

transmite:
La 24 mai a avut loc la Kremlin o șe

dință a Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. prezidată de K. E. Voroșilov.

La ședință au participat N. A. Buiga- 
nin, președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., V. M Moiotov, prim vice
președinte sl Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și ministru Afacerilor Externe 
al U-R.S.S., M. A. Suslov, președintele 
Comisiei pentru Afaceri Externe a So
vietului' Uniunii. '

Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
ă examinat propunerea Consiliului de Mi
niștri al U.R S.S, cu privire la ratifica
rea Tratatului de prietenie, colaborare și 
BSistență mutuală, semnat la Varșovia la 
14 mai 1935;

In cadru] ședinței Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a prezentat raportul cu privire 
lâ tratat.

După aceea, M. A. Suslov, președintele 
Comisiei pentru Afaceri Externe a Sovie
tului Uniunii, a comunicat avizul comi
siilor pentru Afaceri Externe ale Sovie-

tulul Uniunii și 
lor.

La discutarea 
Tratatului de la 
I. V. Kapitonov, 
Kuusinen, A. M,--------- .
lin, F. R. Kozlov, membri ai Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

După închiderea dezbaterilor, K. E. Vo- 
roșilov, președintei^ Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., a P«S la vot ra
tificarea Tratatului de la Varșovia.

Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a adoptat în unanimitate hotărîrea de a 
ratifica Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre Republica 
Populară Albania, Republica Populară 
Bulgaria, Republica Cehoslovacă, Repu
blica Democrată Germană, Republica 
Populară Polonă, Republica Populară Ro- 
mînă, Republica Populară Ungară și 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, 
semnat la Varșovia rla 14 mai 1955, care 
a fost aprobat de Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. și a primit aviz favorabil din 
partea comisiilor pentru Afacerile Externa 
ale Sovietului Uniunii și Sovietului Na
ționalităților.

problemei ratificării 
Varșovia au luat parte 

D. S. Korotcenko, O. V. 
Pankratova, K. M. Ozo-

MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS 
transmite : In scopul îmbunătățirii pla
nificării de stat a economiei naționale a 
U.R.S.S., Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a 
din 25 mai 
nificării de 
al U.R.S.S.

reorganizat printr-un decret 
a.c. Comitetul de stat al Pla- 
pe lingă Consiliul de Miniștri 
și a constituit pe baza lui :

a) Comisia de stat de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. pentru planifica
rea de perspectivă a economiei- naționale. 
(Gosplan al U.R.S.S.);

b) Comisia economică de stat de pe lingă 
.Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. pentru

naționale a U.R.S.S.
planificarea curentă a economiei națio
nale. (Gosekonomkomisia a U.R.S.S.).

Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S 
a numit președinte al Comisiei de stal 
de pe lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. pentru planificarea de perspec
tivă a economiei naționale pe Baibakov 
Nikolai Konstantinovici, eliberîndu-1 din 
funcția de ministru al Industriei petroli
fere al U.R.S.S., și președinte al Comisiei 
economice de stat a Consiliului de Mi
niștri pentru planificarea curentă a eco
nomiei naționale pe Saburov Maksim Za- 
harovici, prim vice-președinte ‘ al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

e

Președintele R. D. Germane 
Wilhelm Pieck, a ratificat 

Tratatul de la Varșovia
BERLIN 25 (Agerpres). — A.D.N. tțans-J 

mite':. ,
Președintele Republicii Democrate Ger-; 

mane, Wilhelm Pieck, a ratificat la 21) 
mai a. c. Tratatul de la Varșovia de. prie-i 
tenie, colaborare ți asistență riiutuală în-< 
cneiat între Republica Populară Albania, 
liepublica Populară Bulgaria, Republica 
Cehoslovacă Republica Democrată Ger
mană, Republica Populară Polonă, Repu
blica Populară Romînă, Republica Popu-i 
lsră Ungară și Uniunea Republicilor So-’ 
viștice Socialiste.

In conformitate cu articolul 10 din Tra- 
ț&tul de la Varșovia, la 24 mai a.c,, am-' 
basadorul extraordinar și plenipotențiar- 
al Republicii Democrate Germane în Re
publica Populară Polonă, Stefen Hei
mann, a remis spre păstrare guvernului! 
Republicii Populare Polone instrumentele j 
d'e’ ratificare.

în comisiil9 pentru afacsri extarne ala Sovietului Uniunii 
și Sovietului Naționalităților ala Sovietului Suprem al U.R.S.S.

la Conferința de la Varșovia a statelor 
europene pentru asigurarea păcii și secu
rității ia Europa a fost prezentat de de
putatul V. M. Molotov, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S.

La discuțiile pe marginea raportului au 
luat parte deputați, membri ai comisiilor 
pentru afaceri externe ale Sovietului 
Uniunii și Sovietului Naționalităților ele 
Sovietului Suprem al U.R.S.S-

Deputatul D. T. Șepilov, președintele co
misiei pentru afaceri externe a Sovietului 
Naționalităților, a arătat că toti membrii 
comisiilor, care au luat cuvintul. au apro
bat Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală semnat la Varșovia, 
care a fost prezentat spre ratificare Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 

Comisiile pentru afaceri externe ale So
vietului Uniunii și Sovietului Naționalită
ților ale Sovietului Suprem, al U.R.S.S. au 
aprobat în unanimitate tratatul de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală 
semnat la Varșovia la 14 mai 1955 și au 
hotărît să recomande Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. să ratifice 
tratat.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS 
La 24 mai a avut loc la Kremlin o șe

dință comună a comisiilor pentru afa
ceri externe ale Sovietului Uniunii și So
vietului Naționalităților ale Sovietului 
Suprem al U.R.S.Ș. prezidată de deputa
tul D. T. Șepilov. In cadrul ședinței a 
fost discutată propunerea cu privire la 
ratificarea Tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală între Repu
blica populară Albania, Republica Popu
lară Bulgaria, Republica Cehoslovacă, Re
publica Democrată Germană, Republica 
Populară Polonă, Republica Populară Ro- 
mînă. Republica Populară Ungară și 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, 
semnat la Varșovia, la 14 mai 1955, de 
către participanțij la cea de a doua con
ferință pentru asigurarea păcii șj secu
rității în Europa, propunere prezentată 
de Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. spre 
examinare Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. Această problemă a fost tri
misă de către Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. comisiilor pentru afaceri ex
terne pentru a-și da avizul.

Raportul cu privire la tratatul încheiat
acest

în aceste zile în Belgrad
TASSi

Adunarea de stat a R. P. Ungare 
a ratificat Tratatul de la Varșovia

BELGRAD 25 (Agerpres). 
transmite :

In aceste zile în capitala iugoslavă dom
nește animație. Cu mare nerăbdare și in-l 
teres populația Belgradului și a întregii 
țări așteaptă apropiata întrevedere a re
prezentanților Uniunii Sovietice și Iugo
slaviei.

Acesț lucru este lesne de înțeles. Țelu
rile pe care le urmărește întrevederea — 
îmbunătățirea continuă a relațiilor din
tre cele două țări și întărirea păcii — 
corespund aspirațiilor și dorințelor celor 
mat profunde ale păturilor largi ale po
porului iugoslav.

La fiecare pas poți vedea dovezi ale 
sentimentelor frățești, de prietenie ale 
popoarelor Iugoslaviei față de popoarele 
Uniunii Sovietice, sentimente care s-au 
dezvoltat în decursul istoriei. Te poți 
convinge de acest lucru vizitînd, de pildă, 
Casa culturii sovietice din Belgrad. 
Aceasta este o clădire mare și frumoasă 
pe strada Frontul Popular. Casa culturii 
sovietice, cu numeroasele ei încăperi lu
minoase, săli de țectură, cu o sală de ci
nematograf și o bibliotecă, atrage îndeo
sebi în ultima vreme un mare număr de 
cetățeni ai capitalei iugoslave. Numai din 
noiembrie anul trOcUt numărul' Cititoriidt 
bibliotecii a crescut de peste 20 de ori.

Cînd rulează filme sovietice, sala de ci
nematograf este totdeauna arhiplină. De 
mare succes s-au bucurat filmele „Bo
ris Godunov”, „Sadco”, „Cazacii din Cu- 
ban”c„Romeo și Julieta” și altele.

Ziarele din Belgrad publică articole 
consacrate apropiatei conferințe și ecouri 
dip presa străină la acest eveniment.

La 24 mai, ziarul „Vecern-e Novosti” a 
publicat portrete ale membrilor delega
ției sovietice : N. S. Hrușciov, N. A. Bul
ganin și A. I. Mikoian, precum și date 
biografice despre ei.

In aceste zile Clubul ziariștilor este 
deosebit de animat. In încăperile sale se 
string numeroși colaboratori ai ziarelor 
din Belgrad și corespondenți străini, so? 
siți din diferite țări pentru . a relata des
pre întrevederea sovieto-iugoslavă.

După cum anunță ziarul „Borba”, nu
mărul ziariștilor, foto-reporterilor și ope
ratorilor de cinema sosiți din diferite țări 
la Belgrad depășește în prezent cifra de 
100.

— M. T. I.BUDAPESTA 25 (Agerpres). 
transmite :

La 25 mai a avut loc o sesiune extra
ordinară a Adunării de stat a Republicii 
Populare Ungare. Pe ordinea de zi a se
siunii a figurat problema ratificării Tra
tatului da la Varșovia de prietenie, co
laborare și asistență mutuală.

Sesiunea a fost deschisă de Șandor Ro- 
nai, președintele Adunării de stat. Apoi, 
Janos Bo’doczky, ministrul Afacerilor Ex
terne, a prezentat sesiunii Adunării de 
stat. în numele guvernului ungar, spre 
examinare proiectul de lege cu privire la 
ratificarea Tratatului de la Varșovia.

Andras Hegediis, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Populare Un
gare, șeful delegației ungare la conferința 
de la Varșovia, a prezentat un raport des
pre conferința de la Varșovia a statelor

europene pentru asigurarea păcii și secu
rității.

In cadrul dezbaterilor pe marginea ra
portului a luat cuvintul Mathyas Rakosi. 
prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului celor ce muncesc din Ungaria. 
Pretutindeni în lume, a spus' el, toți cei 
care năzuiesc spre fericire și un viitor 
mai bun al omenirii au întîmpinaț Tra
tatul de la Varșovia cu o mare satis
facție.

Vorbitorii care au luat 
în cadrul dezbaterilor, au 
narea de către guvernul 
tatului de la Varșovia.

Adunarea de stat a ratificat în unani
mitate Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală dintre țările partici
pante la Conferința de la Varșovia. De
putății au salutat această hotărire cu a- 
plauze furtunoase, prelungite.

apoi cuvintul 
aprobat sem- 

ungar a Tra-

In Comisia pentru afaceri externe 
a Adunării Populare a R. P. Bulgaria

SOFIA 25 (Agerpres). — Agenția Tele
grafică Bulgară transmite :

" La 25 maf, Comisia pentru Afacerile Ex
terne a Adunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria a examinat proiectul 
de lege cu privire la ratificarea Tratatu
lui de la Varșovia de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între cele opt state. 
Mincio Neicev, ministrul Afacerilor Ex-

terne al Republicii Populare Bulgaria, a 
prezentat un raport despre lucrările con
ferinței de la Varșovia și despre însem
nătatea Tratatului. Apoi au avut loc dez
baterile.

Comisia pentru afacerile externe a re
comandat în unanimitate Adunării Popu
lare să ratifice tratatul.

Pe marginea unui comunicat
PARIS 25 (Agerpres). — TASS trans

mite : La Paris s-a aflat că, în legătură 
cu știrile apărute în presa străină anun- 
țînd punerea în libertate a grupului de 
teroriști israelieni care au participat la 
atentatul împotriva clădirii legației sovie
tice din Tel-Aviv, precum și la atacul 
împotriva legației Republicii Cehoslovace, 
Ministerul Afacerilor Externe al Israelu
lui a dat publicității un comunicat în 
care încearcă să nege că teroriștii elibe
rați din ordinul lui Ben Gurion, ministrul 
Apărări) al Israelului, ar fi participat la 
crimele sus-menționate.

Publicarea acestui comunicat a provo
cat surprindere în rindurile cercurilor 
ziaristice și opiniei publice, deoarece răs
punderea pentru atacul săvirșit împotri
va legațiilor sovietică și cșhos’ovacă de 
către teroriștii eliberați de Bep Gurion 
a fost stabilită precis încă în anul 1953. 
la procesul împotriva acestor teroriști. 
După cum se știe, actul de acuzare pre
zentat în instanță de procurorul ger erai 
al Israelului, H. Cogan, și rechizitoriul pe 
care acesta l-a făcut la proces, precum 
si declarația judecătorului, generalul Ha
levi,- menționau dovezi concludente în ce 
privește complicitatea- acuzaților la ex
plozia provocată în clădirea legației so
vietice.

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 26 mai .1955

Recepția 
de la legația Argentinei 

din București
La 25 mai a.c., dr. Josă Medoro Delfino, 

însărcinatul cu afaceri ad interim al Ar- 
gantinei, a oferit o recepție cu prilejul 
sărbătorii naționale, ziua independenței.

La recepție au participat tovarășii; dr. 
Petru Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Iosif Chiși- 
nevschi, Chivu Stoica. Alexandru Mo- 
ghioroș, prim vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, Emil Bodnăraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, minis
trul Forțelor Armate, S. Bughici, ministrul 
Afacerilor Externe, Marcel Popescu, mi
nistrul Comerțului Exterior, general loco
tenent Leontin Sălăjan, prim locțiitor al 
ministrului Forțelor Armate, A. Bunaciu, 
secretarul Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, N. Cicroiu, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe, funcționari superiori 
ai Ministerului Afacerilor Externe, ca- 
meni ai științei și artei.

La recepție au participat de asemenea 
numeroși membri ai Corpului Diplomatic.

Recepția s-a desfășurat intr-o atmosferă 
cordială.

TASS vator al Republicii Populare Chineze, 
sosit la Moscova venind de la Varșovia.

La invitația guvernului U.R.S.S., Pîn 
De-huai va rămîne cîteva zile în U.R.S.S. 
ca oaspete al guvernului sovietic.

La 23 mai, Pîn De-huai a vizitat pe 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., precum și 
nistrul Apărării al 
convorbire cu ei.

al Consiliu-

Sosirea lui Pin De-huai la Moscova 
ir *

MOSCOVA ^5 (Agerpres) 
transmite :

Pin De-hual, vice-premier
lui de Stat și ministru al Apărării al Re
publicii Populare Chineze, care a parti
cipat la conferința de la Varșovia a sta
telor europene pentru asigurarea păcii și 
securității "In Europa în calitate de obser-

pe G. K. Jukov, mi- 
U.R.S.S. și a avut o

r
(Agerpres)

Sosirea la Canton a primului ministru
CANTON 25 (Agerpres). — China Nouă’ 

transmite :
La 25 mai, primuj ministru al Indone

ziei, Aii Sastroamidjojo, împreună cu so
ția, a sosit cu avionul la Canton. Primul 
ministru vizitează R. P. Chineză la invi
tația guvernului Republicii Populare Chi
neze.

al Indoneziei
Cu același avion

Huan Cen, ambasadorul R.
Indonezia.

La sosirea sa la Canton,
tru Sastroamidjojo a făcut o declarație 
reprezentanților

a sosit la Canton și 
P. Chineze îp

primul minis-

prssîi.

-----  . L

Informație
Miercuri, 25 mai a.c., ministrul Aface

rilor Externe, S. Bughici, a primit în au
diență pe trimisul extraordinar $j minis
trul plenipotențiar al Republicii Italiene 
la București. Francesco Lo Faro, în legă
tură cu apropiata depunere a scrisorilor 
de acreditare.

(Agerpres)

Retragerea unităților militare sovietice
MOSCOVA 25 (Agerpres) — TASS 

transmite:
în conformitate cu acordul sovleto-chi- 

nez din 14 februarie 1950 cu privire la 
Port-Arthur, precum și în conformitate 
cu comunicatul sovieto-chinez din 12 oc
tombrie 1954 cu privire la retragerea uni
tăților militare sovietice din baza mari
timă militară chineză Port-Arthur, folo
sită în comun, și la trecerea acestei baze 
la deplina dispoziție a Republicit Popu
lare Chineze, guvernul Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste și-a retras unită
țile militare din baza maritimă militară 
Port-Arthur folosită în comun și a predat 
fără plată guvernului Republicii Populare 
Chineze instalațiile din această regiune, 
iar guvernul Republicii Populare Chineze 
a preluat în proprietate deplină baza ma-

din Port-Arthur
ritiml militară 
instalațiile din

Retragerea unităților militare sovietice 
din baza maritimă militară chineză Port- 
Arthur, folosită în comun, și trecerea că
tre R. P. Chineză a instalațiilor din- acea
stă regiune au fost consemnate într-un 
protocol semnat la 24 mal 1955 de către 
Comisia militară mixtă sovieto-chineză 
din Port-Arthur, constituită in conformi
tate cu acordul din 14 februarie 1950.

Lucrările Comisiei sovieto-chineze pen
tru aplicarea măsurilor legate de retrage
rea unităților militare sovietice și preda
rea instalațiilor din regiunea bazei ma
ritime militare Port-Arthur către guver
nul Republicii Populare Chineze s-au des
fășurat într-o atmosferă de deplină înțe
legere și colaborare prietenească.

Port-Arthur, precum 
această regiune.

Și
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Adunarea consacrată aniversării

MOSCOVA 25 (Agerpres,. — TASS 
transmite : La 24 mai, în Sala Coloanelor 
din Casa Sindicatelor a avut Ioc o adunare 
consacrată celei de a 30-a aniversări de 
la apariția primului număr al ziarului 
„Komsomolskaia Pravda11 — organ al 
Comsomolului leninist.

Deschiderea Congresului
BERLIN 25 (Agerpres). — După cum 

transmite postul de radio Berlin, la 25 
maj s-a deschis la Erfurt Congresul al 
5-lîa al Uniunii Tineretului Liber Ger
man. La lucrările Congresului participă 
2500 de delegați din diferite regiuni ale 
Republicii Democrate Germane, precum 
și oaspeți din Germania Occîdsrtală. La 
congres asistă Bruno Bernini, președin
tele Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat. Organizațiile de t'neret din 
Uniunea Sov'.e.ică, Republica Populară 
Chineză, precum și din țările de democra
ție populară au trimis de asetnsnea repre
zentanți ia Congres. La Erfurt au sosit și 
reprezentanți ai organizațiilor de tineret 
din țările capitaliste.

ziarului .Komsomolskaia pravda
D. P. Goriunov, redactor-șef al ziaru

lui „Komsomolskaia Pravda", a prezentat 
un raport.

în cadrul adunării s-a dat citire mesa
jelor de salut din partea redacțiilor zia
relor „Pravda", „Izvestia", „Krasnaia 
Zvezda", „Trud", „Literaturnaia Gazeta”.

Tineretului Liber German
Președintele Republicii Democrate Ger

mane, W. Pieck, a adresat deiegaților la 
Congres un mesaj de salut.

In mesajul de salut, adresat delegatilor 
la Congres in numele guvernului R.D. 
Germane, primul ministru al R.D. Ger
mane, Otto Grotewohl, le-a urat succes 
în desfășurarea lucrărilor Congresului. 
El ți-a exprimat convingerea că hotă- 
ririle care vor fi adoptate la Erfurt vor 
servi înfăptuirea ideii restabilirii unității 
Germaniei pe cale pașnică și democrat.

In prima zi a lucrărilor sale. Congresul 
a ascultat raportul de activitate prezen
tat de Erich Honnecker, președintele 
Uniunii Tineretului Liber German.

Vizite ale unor oaspeți străini
Reprezentanții mișcării pentru pace da 

peste hotare, care au participat la Adu
narea reprezentanților mișcării pentru 
apărarea păcij din țara noastră, au făcut 
în cursul zilei de miercuri diferite vizite 
în Capitală.

Profesorul Ikuo Oyama, membru în Bi
roul Consiliului Mondial al Păcii, a avut 
în cursul dimineții o întrevedere cu con
ducătorii Institutului Romin pentru Rela
țiile Culturale cu Străinătatea cu care a 
discutat problema schimburilor culturale 
dintre țara noastră și Japonia.

Comandorul Georges Jouneau, reprezen
tantul mișcării pentru pace din Franța, 
a făcut o vizită la Camera de Comerț a 
R.P.R.

Reprezentanții mișcării pentru pace din 
R. D. Germană, R. P. Bulgaria șj R. Ce
hoslovacă su vizitat fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej", membrii delegației 
din R. P. Chineză au vizitat expoziția 
„Materiale didactice din R D. Germană", 
iar prof. univ. Karoly Polinszky, decanul 
Facultății de chimie industrială din Vesz- 
prem (R. P. Ungară) a vizitat o între
prindere chimică.

Ernst Goldenbaum. vicepreședinte al 
Camerei Populare a R. D. Germane a fă
cut o vizită la Institutul de Cercetări 
agronomice, unde a avut o întrevedere cu 
reprezentanți ai conducerii și cu cerce
tători ai institutului.

★
Miercuri după amiază, comandorul 

Georges Jouneau, reprezentantul mișcării 
pentru pace din Franța, Ernst Golden
baum. vicepreședinte al Camerei Populare 
a R. D. Germane, șj Traiana Nenova, se
cretar al Comitetului național al păcii din 
R. P. Bulgaria, au făcut o vizită la Co
mitetul național pentru apărarea păcii din 
R.P.R. Aci oaspeții au fost salutați de 
prof. univ. Lotar Rădăceanu, vicepre
ședinte al Comitetului național pentru 
apărarea păcii din R.P.R.. general da 
armată în rezervă Mihail Lascăr C Pa- 
raschivescu-Bălăceanu. ing. Oliviu Rusu, 
membri ai Comitetului rational pentru 
apărarea păcii din R.P.R.. I. Colesnic. se
cretar adjunct al Comitetului național 
pentru apărarea păcij din R.P.R. și alții.

Alegătorii britanici în fata urnelor
Întrunirile s-au ți

nut lanț, discursurile 
radiofonice au răpit 
multe ore din pro
gramele postului de 
radio din
pivnițele tipografiilor au ajuns în mîinile 
pietonilor tone de manifeste iar febra 
pariurilor a pus în grea încurcătură fir
mele de specialitate. După o campanie 
electorală precipitată în care conserva
torii și laburiștii au cheltuit multe energii 
pentru a smulge voturi cît mai nume
roase. alegătorii britanici pășesc astăzi în 
fața urnelor.

După constatările presei occidentale, se 
pare că eforturile electorale ale partidelor 
burgheze n-au avut ecoul dorit. Observa
torii obișnuiți cu tradiționala glacialitaie 
a alegerilor britanice, subliniază că de 
astă dată apatia este deosebit de accen
tuată. „Apatia în care se desfășoară 
această campanie electorală este fără pre
cedent" — remarca ziarul francez „Jour
nal de Dimanche". De multe ori candidații 
au avut surpriza 
întrunirile convocate 
cel mult 10 oameni, 
viitoarele meciuri de 
englez pasionează pe 
mult decît cuvîntările 
vatori sau laburiști.

Este vorba de lipsa de interes a alegă
torului față de intîlnirea cu urna dz vot 
sau de cu totul altceva? înclinăm să cre
dem că nu lipsa de interes este factorul 
determinant. Rădăcina trebuie căutată în 
sistemul electoral britanic în care două 
partide — conservatorii și laburiștii — își 
dispută puterea, în timp ce celorlalte par
tide calea le este în mod practic închisă 
printr-un nesfirsit cortegiu de măsuri an
tidemocratice. Or, atît conservatorii, cît ?i 
laburiștii practică aceeași politică anti
populară și numai considerente de ordin 
electoral provoacă dispute oratorice sau 
cazetărești. Comparînd programele celor 
două partide, revista „Economist" scria că 
ele nu se deosebesc unul de altul „ca albul 
de negru, cl ca două nuanțe de gri". De
altfel chiar și Churchill, reîntors după o 
călătorie mediteraniană, a mărturisit la o 
întrunire că conservatorii și laburiștii 
„sînt buni vecini, între care nu sînt disen
siuni sau dușmănie, politică". Aceasta nu 
l-a împiedicat pe fostul premier să afirme 
că liderul laburist Attlee este „bălțat",

să constate că la 
n-au venit decît 

Se afirmă chiar că 
fotbal ale „ll“-ului 

unii alegători mai 
liderilor conser-

ceea ce a provocat riposta furioasă a lui 
Attlee care a doua zi vorbind în Scoția l-a 
caracterizat pe Churchill drept „un came
leon care devine albastru dacă îl pui pe o 
față de masă albastră și roșu dacă îl pui 
pe una roșie".

Convocarea corpului electoral britanic la 
26 mai, fixată cu un an și jumătate îna
inte de expirarea mandatului actualului 
parlament, se datorește instabilității parla
mentare. Trecutele alegeri parlamentare 
au adus o victorie minimă a conservato
rilor. Fragilitatea majorității conservatoare 
a pus guvernul în multe situații dificile. 
Faptul că conservatorii și laburiștii au ob
ținut un număr de voturi aproape egal se 
datorn lipsei de încredere a majorității 
alegătorilor într-unul din aceste partide.

Conservatorii — după ce l-au înlocuit pe 
Churchill die la șefia guvernului datorită 
lipsei de popularitate a politicii lui — au 
socotit că momentul este prielnic pentru a 
face să încline balanța parlamentară de 
partea lor. De aceea, guvernul a fixat o 
dată otît de apropiată pentru alegeri. Wil
liam Pickles, comentator al postului de 
radio Londra, sublinia că „calcule subtile 
de partid" determină graba electorală. Si 
aceste calcule trebuiesc privite în legătură 
cu unele fenomene ale situației interne și 
externe. Prosperitatea economică despre 
care vorbesc conservatorii nu există decît 
în vorbe. Faptul că cheltuielile militare 
din buaet reprezintă colosala sumă de 
1.494 milioane lire sterline se resfrînge in 
mod direct asupra nivelului de trai al po
porului britanic. După datele nublicate de 
„Labour Press Service" în perioada 19Ș1—• 
1954 — adică sub guvernele conservatoa
re — prețurile principalelor produse ali
mentare au crescut cu 25—70 la sută. Tre
buie notnt că printre aceste produse se nu
mără plinea, untul, carnea, zahărul etc. 
Ziarul „News Chronicle" scrin că „pu
terea de cumvărare a banilor deținuți de 
fiecare din noi scade continuu, așa cum 
se năzuiește cu încetul o casă cu igrasie". 
Cercurile economice din Anglia privesc cu 
pesimism viitorul, convinse fiind că men
ținerea actualei situații va avea repercu
siuni negative din ce în ce mai puternice

de trai al poporului en-asupra nivelului
glez. După unii observatori, acesta a fost 
unul din 
servatori
De altfel 
afla în 
și-a

factorii care i-au făcut pe con- 
să se grăbească cu alegerile, 
primul ministru Eden 
turneu electoral în 

întrerupt călătoria și s-a 
de urgență la Londra. Agenția 
dated Press" relata că revenirea neaștep
tată a lui Eden la Londra sa datorește 
primejdiei extinderii mișcării greviste in‘ 
Anglia. Grevele docherilor și feroviarilor 
reflectă cum nu se poate mai grăitor se
rioasele dificultăți pe care trebuie să le 
înfrunte oamenii muncii ca o urmare a 
scăderii puterii lor de cumpărare.

Centrul de greutate al campaniei elec
torale a căzut mai ales asupra probleme
lor internaționale. Alegătorul britanic, 
chiar dacă se numără printre adepții con
vinși ai conservatorilor, nu poate rămîne 
insensibil față de primejdia unui nou răz
boi. Ziarul elvețian „Basler Nachrichten" 
remarca că „masele populare engleze ma
nifestă o dorință i!e pace adine înrădăci
nată" care reprezintă „aspectul principal 
al politicii electorale în Anglia".

De această situație încearcă să se folo
sească acum conservatorii. Se știe că vre
me îndelungată ci au respins ideea tratati
velor între marile puteri ca mijloc de re
glementare a problemelor internaționale 
litigioase. Iată însă că peste noapte conser
vatorii au devenit adepți ai tratativelor. 
Miniștrii conservatori se scoală dimineața 
vorbind despre tratative și se culcă noap
tea vorbind tot despre tratative, după ce 
și-au petrecut toată ziua vorbind bineînțe
les despre... tratative. Ideea tratativelor, 
conservatorii an folosit-o ca un mijloc de 
a obține voturile alegătorilor iubitori de 
pace. De altfel, în această privință guver
nul conservator s-a bucurat de tot spri
jinul S.U.A. Ziarul „New-York Journal 
American" scria: „E limpede că avem in
teresul ca conservatorii să obțină victoria 
deoarece primul ministru Eden este un 
prieten verificat al Statelor Unite, în timp 
ce în rindurile partidului laburist se re
marcă tendințe spre neutralism și chiar 
sentimente antiamericane". Consimțămin- 
tui american la organizarea unei confe-

care sc 
Scoția 
întors 

„Asso-

rințe a șefilor de gu
verne ale marilor 
puteri are drept scop 
— după spusele zia
rului „New-York Ti
mes" — „a nu crea

dificultăți guvernului Eden în initoarele 
alegeri”.

De dificultăți guvernul Eden nu a pu
tut fi însă salvat pentru că masele popu
lare nu pot uita că conservatorii sînt acei 
care au contribuit la reînarmarea Germa
niei occidentale și la intrarea ei în NATO 
și pentru că conservatorii, deși pălăvră
gesc despre tratative, mizează tot pe po
litica >,de forță”. La un miting în regiu
nea Clapham, Eden a avut neplăcuta sur
priză de a constata că auditoriul era pro
fund revoltat de politica de refacere a 
wehrmachtului. întrucît argumentele lui 
Eden n-au putut potoli publicul, organi
zatorii mitingului au recurs la ajutorul 
poliției. De altfel, atit conservatorii cît 
și laburiștii au evitat pe cît le-a stat în 
putință de a pune în discuție problema 
germană. Nu de altceva, dar le-a. fost 
teamă să nu provoace alegătorilor aduceri 
aminte nu prea plăcute...

Forțele progresiste din Anglia au des
fășurat campania electorală în grele con
diții. Mult lăudata „democrație” britanică 
nu a permis partidului comunist să se fo
losească de radiodifuziune, așa cum au 
dreptul să se folosească celelalte partide. 
Cei n candidați comuniști au spus însă 
poporului adevărul în ciuda tuturor ob
stacolelor ce le-au fost create. ■

Un ziar elvețian compara alegerile din 
Anglia, cu o competiție sportivă în care 
ciștigătorul poate fi desemnat cu mare 
greutate, cu ajutorul fotografierii. A face 
pronosticuri este un lucru dificil, pentru 
că alegerile nu sînt totuși o alergare hi
pică. Ceea ce trebuie menționat este fap
tul că reacția alegătorilor față de des
fășurarea campaniei electorale din Anglia 
a dovedit cu prisosință că poporul bri
tanic năzuiește spre destindere internațio
nală, spre crearea unei atmosfere de în
credere în relațiile între state, spre o po
litică internă și externă care să țină sea
ma de năzuințele sale. Aceasta a fost note 
dominantă a campaniei electorale și ea 
trebuie reținută oricare ar fi rezultatul fi
nal al scrutinului.

EDGARD OBERST

Pentru merite 
în domeniul muzicii

Printr-un decret al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a fost conferit titlul 
de maestru emerit al artei din R.P.R. 
compozitorilor Paul Ccnstantinsscu și Mi
hail Jora pentru merite deosebite în do
meniul creației muzicale.

★
Cu prilejul împlinirii a 90 

înființarea Conservatorului 
,,Ciprlan Porumbescu" din _____
pentru merite deosebite in activitatea di
dactică artistică. Prezidiul Marii Adu
nări Naționale a R.P.R. a conferit titlul 
de artist emerit al R.P.R. muzicienilor 
Dimitrie Dinicu, Iosif Pruner, Florica Mu- 
zicescu. Constantin Stroescu, Silvia Șer- 
bescu șl Alexandru Teodorescu.

(Agerpres)

de ani de la 
de muzică 

București și

ȘTIRI SPORTIVE
Miercuri după-amiază a sosit în Capi

tală echipa reprezentativă de fotbal a 
R- P. Polone care va întîlni dumln’că 
echipa selecționată a R.P.R. Din delegația 
sportivilor polonezi, condusă de Wladis- 
law Rajkowski, președintele Comisiei cen
trale de fotbal din R. P. Polonă, fac parte 
numeroși jucători cunoscuți printre care' 
portarul Szymkowiak, mijlocașul Zientara;, 
înaintașii Cieslik, Hachorek, Kempy și 
alții.

★
Intîlnirea internațională de fotbal din

tre echipele reprezentative A ale R.P.R. ți 
R. P. Polone se va desfășura duminicăt 
29 mai pe stadionul „23 August”. Jocul 
va fi condus de arbitrul sovietic N. Ba
lakin.

Spectacolele de azi
CINEMATOGRAFE ! Patria, 

cîteodată 5; Republica, Vasile
Elena Pavel: 2x2-»

q. ncpuuuva, vasne Roaiti: Un om te
ribil; Magheru, Libertății: Mănăstirea din Parma; 
I. C. Frimu, Flacăra, Volga: Frumusețe» diavolu
lui; înfrățirea Intre popoare, Al. Sahia, 1 Mal. 
București: Imbllnzitoarea de tigri; Maxim Gorki. 
Lumina. Gh. Doja: A lost odV« un îmnărat: Timpuri 
Noi: Actualitatea tn imagini. Noutățile zilei. In tara 
piramidelor. Mica leurezentnlie. Ștlintă ?i tehnică 
nr. 52: Victoria, 8 Martie: Portul din noid; Tine, 
ret ului: Răzbunarea. Alex. Popov : Submarinul
323; Unirea: Caut o nevaslă: Cultural: Mtnuitorul 
de nănusi: C. David: Ne-am tntllnit undeva
1. Vladimirescu: Cine șl Iubește nevasla; A. Vlalcu. 
Rahova: Chemarea destinului: Munca: Cîntccul fiul 
viilor; Arta: Vrăjitoarele; Popular: Cazul dr. Wng? 
ner: M. Eminescu: Din Argentina In Mexic: Mlo 
rlța, 23 August: Libelula. Pe drumul libertății: 
Moșilor: Poteci primejdioase: Donca Slmoi încer
carea fidelității : Iile Plntllie: Dragoste șl ură ,
8 Mai: Directorul nostru. Pui rle șoimi: N. Băl. 
cescu: Doi acri de pămtnt; Gh. Coșbuc: Pădurea 
șoimilor albaștri, Scaunul magic ; ,Olga Bancic : 

Mascarada. •
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