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Instituțiile extrașcolare
IN ȚARA NOASTRA, pe lîngă rețeaua 

largă de școli teoretice și tehnice, au 
fost înființate un mare număT de insti

tuții extrașcolare — biblioteci, palate și 
case ale pionierilor — pe care copiii le 
frecventează cu regularitate.

Părinții și copiii prețuiesc aceste in
stituții care sînt de un real sprijin în 
educarea tinerei generații. Instituțiile 
extrașcolare contribuie la lărgirea ori
zontului copiilor, îi familiarizează cu teh
nica nouă, le dezvoltă interesul pentru 
diversele domenii ale științei, artei, cul
turii, cultivă la copii dragostea pentru 
sport în aer liber, pentru munca fizică. 
La Palatul pionierilor din Orașul Stalin, 
copiii frecventează cu un deosebit inte
res cercurile de automecanică, strungă- 
rie, țesătorie și tricotaj. Aici, copiii 
— muncitorii, tehnicienii sau inginerii 
de mîine — au cel mai bun prilej să facă 
cunoștință de pe acuht cu unele pro
bleme ale tehnicii moderne. Pionierele 
care tricotează azi pulovărașe pentru pă
puși, îndrăgesc de pe acum lucrul de 
mînă, se străduiesc să aleagă și să po
trivească firele cele mai frumos colorate 
și cele mai durabile.

La Palatul pionierilor din orașul Arad 
funcționează „Cercul tinerilor tipografi1*. 
Aici se strîng după orele de curs pio
nierii dornici să cunoască tainele tipări
rii ziarelor, cărților pe care ei le văd zil
nic și le citesc. La Casa pionierilor din 
Tg. Mureș se desfășoară o remarcabilă 
activitate a cercului de aeromodelism, 
unde tînărul profesor Otto Hints a reu
șit să organizeze bine timpul liber al co
piilor.

In unele case și palate de pionieri 
însă, activitatea cercurilor „tinerii ma
tematicieni", ,,tinerii geografi" și altele 
e aridă, neinteresantă și neatrăgătoare 
prin faptul că se pun problemele în mod 
schematic, se „copiază" orele de curs. 
Acest lucru obosește copiii. Altele, cu 
toate că dispun de un spațiu larg și co
respunzător din toate punctele de vedere, 
nu le utilizează suficient. Aceasta se în- 
tîmplă mai ales din pricina unor profe
sori sau instructori de pionieri care în 
activitatea cercurilor nu antrenează un 
număr cît mai mare de copii. Ei se mulțu
mesc să lucreze doar cu ac-i care dove
desc de la început înclinații deosebite, 
ori cu acei care sînt foarte disciplinați și 
înțelegători. Unii profesori sau instruc
tori supraîncarcă copiii cu tot felul de 
acțiuni neinteresante fără a se gîndi 
cum se răsfrîng acestea în formarea ca
racterului lor.

Conducătorii și profesorii palatelor și 
caselor de pionieri au în primul rînd 
datoria să cultive la copii dragostea față 
de muncă, prietenia dintre ei și mun
citorii fruntași în producție. Se pot or
ganiza în acest scop vizite în fabricile 
sau uzinele din localitate, consfătuiri in
teresante, vii, care să atragă pe copii și 
care să nu aibă un caracter formal de 
paradă. Tot astfel, conducerea caselor de 
pionieri și a palatelor pionierești tre
buie să dea o mai mare atenție organi
zării celor mai variate acțiuni în aer 
liber și să împărtășească din experiența 
lor și celor care lucrează în taberele de 
curte și orășenești.

; Sportul trebuie să fie. una dm preocu

pările de bază ale copiilor în timpul 
verii. Gimnastica, înotul, ciclismul, te
nisul de masă, volei-ul, excursiile — toate 
aceste discipline sportive trebuie să fi? 
organizate în cele mai bune condițiuni. 
Copiii trebuie să fie antrenați în aceste 
discipline sportive numai după preferințe 
și jjosibilități.

Anul școlar a luat acum sfîrșit. A ve
nit vacanța cu zilele de odihnă și distrac
ție pentru copii.

După un an de muncă rodnică, pionie
rii și școlarii cei mai merituoși pleacă 
în tabere. Alții merg la sate, la rude; 
mulți rămîn însă în orașele și satele în 
care învață.

Odată cu sosirea vacanței de vară, ins
tituțiile extrașcolare capătă o sferă și mai 
largă de activitate. Ele trebuie să cons
tituie un factor principal în buna orga
nizare a odihnei copiilor, să le asigure 
activități interesante, multilaterale.

De pildă, ce interesantă poate fi o ex
cursie cu caracter științific documentar, 
o excursie pentru cunoașterea locurilor 
natale, a locurilor istorice, a țării! Sau 
cît de bine îșl pot duce acum activitatea 
cercurile tinerilor naturaliști. Vara, na
tura pune la dispoziția micilor natura
liști largi posibilități de experiență, o 
bogăție de plante, insecte din care pot 
face ierbare, insectare, pot îmbogăți cu 
noi specii de plante, insecte și animale 
muzeele caselor sau palatelor de pio
nieri, a școlilor.

Copiilor le place și se avîntă în ac
țiuni grele în care să-și arate îndemî- 
narea, priceperea și curajul de a învin
ge greutățile. E bine deci să li se dea po
sibilitate copiilor de a vedea roadele 
muncii lor. Munca în grădină, la strîn- 
sul recoltei șî diferite alte acțiuni de fo
los obștesc îi vor atrage cu siguranță 
și vor avea satisfacția să vadă că sînt 
folositori.

Cu cîtă bucurie vor participa copiii la 
activitatea cluburilor volante organizate 
de casele și palatele pionierilor, îar de
plasările acestora într-o gospodărie co
lectivă sau de stat vor contribui la strîn- 
gerea legăturilor dintre țăranii munci
tori și școlari, le vor da posibilitate co
piilor să cunoască viața nouă a satelor 
patriei noastre. Sau, cu cît interes va fi 
urmărit un meci prietenesc cu o echipă 
sportivă a unei tabere de curte sau oră
șenești, un festival artistic dat de an
samblul casei sau palatului pionierilor 
într-una din aceste tabere.

Firește, acestea nu sînt decît cîteva din 
acțiunile pe care le pot organiza cei care 
lucrează cu copiii în casele și palatele 
de pionieri. Programul acestor instituții 
extrașcolare poate fi mult mai variat, 
aceasta depinzînd de priceperea și do
rința activiștilor caselor și palatelor de 
pionieri de a face copiilor zilele vacanței 
vesele și pline de bucurii, de a organiza 
acțiuni în raport cu virsta, cu dorințele | 
lor și cu necesitatea unei educații multi- I 
laterale.

Organizînd astfel activitatea în casele 
și palatele de pionieri, activiștii care lu
crează cu copiii vor avea satisfacția că 
și-au făcut datoria ajutîndu-i pe copii să 
se odihnească cît mai plăcut, să învețe 
lucruri noi și să înceapă școala cu forțe 
proaspete.

Conferința organizației 
orășenești București a P. M. R.

Sîmbătă dimineața au început, în sala 
Casei Prieteniei Româno-Sovietice, lucră
rile conferinței organizației orășenești 
București a Partidului Muncitoresc Ro- 
min.

La conferință participă .numeroși dele
gați și Invitați: membri al C.C. al 
P.M.R., membri ai guvernului, conducă
tori ai organizațiilor de masă, academi
cieni și alți oameni de știință, cultură și 
artă, conducători și fruntași în muncă 
din marile uzine și fabrici, activiști de 
partid.

In prezidiul conferinței au fost aleși 
tovarășii Gh. Apostol, prim-secretar al 
Comitetului Central al P.M.R., D. Colin 
și N. Ceaușescu, membri supleanți ai Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., Florian 
Dănălache, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R., Ștefan 
Bălan, președintele comitetului executiv 
al Sfatului Popular al Capitalei, colonel 
Ion Gheorghe, șeful Direcției Superioare 
Politice a Armatei, prof. Al. Graur, mem
bru corespondent al Academiei R.P.R., 
Elena loidachescu, iprim-secretar al co
mitetului raional P.M.R. ,,V.I. Lenin*, 
Cornel Lazăr, secretar al comitetului de 
partid al uzinelor „23 August**, Nicolae 
Florea, fruntaș în producție de la Comple
xul C.F.R. „Gri vi ța Roșie", Ana Velea, 
fruntașă în producție de la Atelierele cen
trale I.T.B.

Întâmpinat cu vii aplauze, tovarășul 
Gh. Apostol a transmis conferinței, din 
însărcinarea Comitetului Central al 
P.M.R., un călduros salut.

Darea de seamă asupra activității Co
mitetului orășenesc București al P.M.R. 
a fost prezentată de tpv. Florian Dănă
lache.

Tov. Csilag Ludovic a prezentat apoi 
raportul comisiei de revizie.

In continuarea conferinței, numeroși 
participant au luat cuvîntul în legătură 
cu rapoartele prezentate.

Lucrările conferinței continuă. 
(Agerpres).

Pe șantierul național 
de la Ozana - Cracau

In primăvara acestui an, la Pipirig, în 
pitoreasca vale a Ozanei, străjuită de 
masivii păduroși ai munților Stănișoarei 
și de culmea Pleșului, s-a deschis șantie
rul național al tineretulur Ozana-Cracău. 
Aici se construiește o rețea de cale fe
rată forestieră care va deschide perspec
tive largi de dezvoltare localităților din 
raionul Tg. Neamț prin exploatarea pă
durilor de fag ce se întind pe zeci de 
mii de hectare. Această lucrare, care va 
lega centrul forestier Ozana-Cracău de ! 
centrul raionului, a trezit un interes deo
sebit în rmdul tineretului nostru.

La îndemnul organizațiilor U.T.M., sute 
de tineri din regiunile Suceava, Iași, Ba
cău, Galați, Bîrlad. Cluj, Ploești și Re
giunea Autonomă Maghiară, au venit să 
lucreze aici, cinstind prin muncă cons
tructivă marea sărbătoare a tineretului, 
cel de al V-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților de la Varșovia.

La „Colțul 
Festivalului"

Seară liniștită de iunie. La 
clubul uzinelor textile „7 No
iembrie" din București, . lu
mina învăluie perechile de 
dansatori care plutesc în le
gănări de vals pe lespezile de 
marmoră. E rîset și voie bună.

Dincolo de geamuri, mul
țimi gălăgioase colindă ma
rile bulevarde. Aerul e răco
ros, ca după ploaie, tranda
firii își risipesc petalele de 
carmin, teii risipesc mireas
mă subțire și pretutindeni, ca 
o dăruire a tinereții, îșț face 
loc voioșia...

La club, reuniunea e pe 
sfîrșite. Petrecerea a fost fru
moasă, lăsînd amintiri vesele, 
stirnind în mulți fiorul unor 
noi prietenii Și poate, cine 
știe, un început sfios de dra
goste.

Asemenea serate au loc 
mai în fiecare zi la „Col
țul Festivalului", din iniția
tiva comitetului organizației 
de bază V.T.M. Pentru cei 
din comitet, cu toate că n-o 
mărturisesc deschis, faptul 
că tinerii uzinei participă cu 
dragoste la toate acțiunile în 
cinstea Festivalului, consti
tuie o mîndrie de seamă. La
„Colțul Festivalului" s-au ți
nut în această perioadă, con
ferințe despre activitatea tine
retului din Varșovia, s-a dis
cutat cu aprindere despre 
darurile ce vor fi trimise 
Și cine să le lucreze. Problema 
aceasta însă a trebuit reluată 
vaci s-au ivit neînțelegeri 
pricinuite de unii care vroiau

Primirea de către Președintele Consiliului de Miniștri al R.P.R., 
Gh. Gheorghiu-Dej, a ambasadorului R. P. Polone, Jan Izydorczyk

Sîmbătă, 18 iunie, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, Gh. Gheorghiu-Dej, a primit în audiență pe ambasadorul RepubliÂ Popu
lare Polone, Jan Izydorczyk.

La audiență a fost de față ministrul Afacerilor Externe al R. P. R., Simion 
Bughici- (AgerpreS)

Un tînăr gospodar
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în fotografie: un grup de tinere de la uzinele textile „7 Noiembrie** din Capitală au 
venit la „Colțul Festivalului** să afle noutăți despre felul cum se pregătesc tinerii din întreaga 

lume pentru marea sărbătoare a păcii și prieteniei.

cu toț dinadinsul ca lor să le 
revină cinstea de a le lu
cra. Mal CU seamă s-au ri
dicat cu pretenții membr i 
brigăzii condusă de utemista 
Dumitrescu Elena de la țe
sătorie. Fetele ziceau că ele 
și-au luat angajamentul să 
depășească sarcinile de plan 
între 1—15 iunie cu 6 la sută

și s-au întrecut singure, au 
realizat cu 22 la sută mai 
mult. Le-au potolit înflăcăra
rea alții, care se puteau lăuda 
și ei cu realizări tot la fel 
de mari... Fapt cert este însă 
că în momentul de față se lu
crează cinci fețe de masă cu 
motive naționale, avînd pe

După exemplul tinerilor colectiviști
Cu cîteva zile în urmă... La sediul or

ganizației de bază U.T.M. de la gospo
dăria colectivă „Partizanii păcii" din co
muna Căzănești, raionul Rîmnicu Vâlcea, 
începuseră să se adune tineri colectiviști... 
Fusese anunțată o adunare generală de 
organizație deschisă. Era vorba să se dis
cute inițiativa pornită de către tinerii co
lectiviști din comuna Agriș, regiunea Bai>a 
Mare, în cinstea Festivalului Mondial al 
Tineretului și Studenților și a zilei de 23 
August. Ei au hotărî^ să întîmpine.aces'e 
două mărețe sărbători cu noi izbtasy in 
lupta pentru sporirea recoltelor, angajîn- 
du-se să aplice în mod exemplar agro
tehnica în acest scop. Tinerii colecti
viști din Căzănești doreau din tot su
fletul să se alăture acestei acțiuni pre
țioase și se strânseră acum yă-și spună 
părerea, să-și chibzuiască angajamentele...

...A început ședința. Tinerii colectiviști 
și-au spus cuvîntul. Au arătat cît de pre
țioasă este acțiunea tinerilor colectiviști 
din Agriș în lupta pîntru recolte îmbel
șugate, că este un mijloc de seamă de a 
întâmpina cel de al V-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților și ziua 
de 23 August cu noi succese în lupta 
pentru sporirea rodniciei ogoarelor. Și 
toți cei care au vorbit au arătat că se 
alătură cu însuflețire acestei chemări pa
triotice, luîndu-și angajamentul să aplice 
în mod exemplar agrotehnica la întreți
nerea culturilor.

Angajamentele lor au fost, citite apoi 
de tovarășul Aurel Mojoiu, secretarul or
ganizației de bază U.T.M. din gospodărie. 
,,Noi, tineretul din gospodăria agricolă

din Agriș
colectivă „Partizani; păcii'* — începeau 
angajamentele tinerilor colectiviști din 
Căzănești — alăturindu-ne chemării tine
rilor colectiviști din Agriș, ne angajăm ca, 
în cinstea celui de al V-lea Festival Mon
dial a; Tineretului și Studenților de la 
Varșovia și a zilei de 23 August, să rea
lizăm...

...Tinerii colectiviști din Căzănești s-au 
angajat să depună toată rîvna și price
perea pentru a obține recolte sporite, să 
execute la vreme întreținerea culturilor, 
să dea t°t sprijinul pentru ca la porumb, 
cartofi și floarea soarelui să se dea cel 
puțin trei prașile, să execute răriful și 
copilitul în timpul prielnic, să facă po
lenizarea suplimentară artificială pe o su
prafață însemnată la porumb... Tinerii co
lectiviști vor da atenție și culturilor din 
grădina de legume și zarzavaturi a gos
podăriei, pentru ca și a'cj să se culeagă 
recolte sporite. Ei vor da tot sprijinul la 
plivitul și prășitul legumelor și zarzava
turilor, la asigurarea grădinii cu apă, 
ajutînd la buna funcționare a canalelor 
da irigație, vor da culturilor îngrășăminte 
chimice suplimentare... în acest scop, ei 
au hotărîf să mobilizeze pe toți tinerii să 
participe cu regularitate la muncă, să exe
cute lucrări de bună calitate...

De a doua zi, munca tinerilor colecti
viști la întreținerea culturilor a fost mai 
rodnică. Realizările obținute dovedesc ho. 
tărîrea lor de a înfăptui, în cît mai scurt 
timp, angajamentele ce și le-au luat ală- 
turîndu-se tinerilor colectiviști din Agriș.

Corespondent 
CONSTANTIN TUDOR

margini, scris cu fire colorate 
în țesătură: Festivalul de la 
Varșovia—1955

Tot la „Colțul Festivalului" 
au avut loc concursuri de 
ghicitori literare și, cu toate 
că pasajele au fost alese din 
cărți de curînd apărute, au 
fost mulți cîștigători.

Mii de tineri în întrecerea 
socialistă

Pentru a munci mai rodnic în întâmpi
narea Festivalului, mii de tineri se 
avîntă în întrecerea socialistă și organi
zează noi brigăzi de producție.

In întreprinderile din orașul Ploești și 
raioanele Cîmpina, Tirgovlște, Pucioasa, 
din regiunea Ploești sînț cuprinși în în
trecerea socialistă 95 la sută din tinerii 
muncitori. Ei își îndeplinesc și depășesc 
sarcinile ce le revin. Organizînd schim
buri de onoare în cinstea Festivalului, ti
nerii mineri din regiunea Ploești au dat 
peste plan mai bine de 200 tons ds câr-> 
bune.

In regiunea Bacău, în întâmpinarea 
Festivalului s-au mai încadrat în între
cerea socialistă încă 5.000 de tineri. Ti
nerii de pe șantierul hidrocentralei ,,V. 
I. Lenta" de la Bicaz s-au angajat ca în 
cinstea Festivalului și a zilei de 23 Au
gust să imprime muncii un ritm mai viu 
și să termine străpungerea celor două țiu
itele — intrare și ieșire — cu o lună 
înainte de termenul planificat. Ei mun
cesc acum cu avânt pentru a-și îndeplini 
cu cinste angajamentul luat.

In întreprinderile din Orașul Slalin, 
după 15 mai au fost cuprinși în întrece
rea socialistă încă 1.320 de tineri și s-au, 
mai organizat 14 brigăzi ds producție. 
In același timp, în întreprinderile din re
giunea Stalta au fost antrenați în între
cere încă 1.600 de tineri.

Pentru a-și îmbunătăți munca, în mai 
multe întreprinderi industriale și unități 
comerciale de stat din regiunea Baia 
Mare au mai fost organizate 47 brigăzi de 
tineret.

Succese noi în întîmpinarea Festiva
lului obțin și tinerii din regiunea Pitești. 
In această regiune 360 de tineri se întrec 
pentru obținerea titlului de ,,cel mai bun 
pe profesie".

prieteniei a împlinit un an

In ziua cînd. m-am duș 
la Rebrișoara, burnița. La 
sfatul popular erau adu
nați mai mulți țărani 
muncitori ca să asculte 
sfatul agronomului des
pre felul cum trebuie cul
tivați cartofii și porumbul 
pentru a obține o recoltă 
bogată. Aici l-am întilnit 
și pe Gheorghe Cîrcu, de
putat sătesc.

Cînd a fost ales deputat 
în sfat, Cîrcu nu prea în
țelegea cum ar trebui să 
muncească. Era el secre
tar al organizației de bază 
U.T.M. ; sarcinile organi
zației erau și ele legate 
de munca obștească, dar 
răspunderea era alta. 
Ajutat de deputății comu
niști,'a început să înțelea
gă multe lucruri și să 
pună umărui acolo unde 
trebuie. $i cite treburi ob
ștești nu sînt intr-un sat ?

Cea mai ascuțită pro
blemă pentru locuitorii 
din Rebrișoara era cămi
nul cultural. Âu început 
deputății să lămurească 
pe țărani să sprijine ac
țiunea de autoimpunere

pentru construcția cămi
nului, Cîrcu a umblat și 
ei din casă în casă. Că
minul a început să se 
inalțe văzînd cu ochii.

Rebrișorenii stnt oameni 
îndrăzneți și pretențioși 
în felul lor. Nu se mulțu
mesc niciodată numai cu 
ceea ce fac. Anul trecut 
au aflat Că o parte din 
satele de prin apropierea 
Năsăudului au fost radio- 
ficate și au cerut și ei ra- 
d'oficare.

Cei de la sfatul raio
nal le-au spus-o scurt: 
„Rebrișoara nu-! trecută 
in plan. Dacă puteți prin 
mijloace locale, faceți-o !" 
înainte de toate trebuia 
aprobare de la regiune. 
S-au dus la sfatul regio
nal de mai multe ori 
delegați din Rebrișoara. 
Și Cîrcu s-a numărat 
printre ei. Nu s-au lăsat 
pînă n-au obținut apro
barea.

Intr-o zi de toamnă, 
anul trecut, au venit in 
sat electricieni. Deputății 
au dat. de veste cetățeni
lor, au procurat stîlpi, au

săpat Oropi și au ajutat 
la întinderea firelor. N-a 
trecut mult timp și în 
peste 180 de case au fost 
instalate difuzoare. Cîrcu, 
împreună cu alți tineri din 
sat — Toader Bozbici, Du
mitru Pop, Ion Lăcătuș — 
au săpat numeroase gropi, 
au cărat și ridicat stâlpii 
pentru întinderea firelor.

Tot prin autoimpunere a 
fost construit peste nîriul 
Gersa, ce trece prin Rebri
șoara, un pod in valoare 
de 30.000 lei.

De multe ori Cîrcu a 
făcut apel la tineri să 
amenajeze șoselele șt dru
murile, să le pietruiască, 
să sape șanțurile de pe 
margine. Tinerii au răs
puns. Tot ei au amenajat 
un teren sportiv și un 
pavilion descoperit pentru 
dansuri.

Cîrcu își iubește satul 
așa cum și-l iubesc toți 
rebrișorenii. Cu toții vor 
să-i vadă și mai frumos.

MARIN OPREA

Intre Giurgiu și Russe, pe uriașa 
magistrală de oțel ce unește cele 
două maluri ale bătrînei Dunări, 
aleargă trenuri rapide, iar ia „etajul 
II" al celui mai mare pod din Europa 
fișîie lin cauciucurile mașinilor ce se 
îndreaptă spre București sau merg 
spre Sofia. Podul peste Dunăre repre
zintă o mare înlesnire pentru dezvol
tarea schimburilor economice și cultu
rale între R. P. Română și R. P. Bul
garia precum și a Schimburilor cu alte 
țări.

La „etajul I“, așezat pe picioare uriașe 
de beton, ce poartă încălțări de piatră 
ca și cum ar avea de străbătut țări 
și mări, aleargă la Russe, spre malul 
bulgăresc, șinele căii ferate. Deasupra, 
la „etajul II", se desfășoară o alee 
largă cu trotuare asfaltate, străjuite 
de lampioane albe ca niște străjeri ali- 
niați la o paradă. Jos, fluviul majes- 
tuos lovește îh asalturi neîntrerupte în
văluite în spumă picioarele măreței 
construcții. Pășind pe aceste locuri, 
simți o puternică emoție. Fiecare pilon 
masiv, fiecare tablier al arcadei 
aduce aminte de actele de eroism 
constructorilor podului prieteniei.

...Era în 1953. Portul își țintuia 
cioarele în ădîncul Dunării. Intr-o 
căpere special amenajată, numită che- 
son, fixată în apele fluviului, coborau 
să lucreze chesonierii. Aerul compri
mat la o presiune de cîteva atmosfere 
era pompat de la suprafață. Chesonul 
12 plutea la suprafață zdrobind asal
turile valurilor care se fărîmau într-o 
spumă groasă. Lucrul în cheson cerea 
în aceste condiții mult sînge rece. Un 
tînăr nu prea înalt, dar lat în spate, 
cu fața brăzdată de soare și vînturi 
coborî în camera de sub apă. Apele 
Dunării veneau mari, crescînd din oră 
în oră. Trebuia acționat în mare gra
bă. In mod normal, nu s-ar fi reușit 
să se coboare chesonul în 16 ore pen
tru a se continua turnarea betonului. 
Ristea Nicolae ieși la suprafață, își 
adună băieții și hotărî să se lucreze 
încontinuu în cheson : un singur om 
sau cei mult doi oameni în adine. Cei
lalți îi vor schimba apoi. Vor lucra în 
felul acesta fără întrerupere. înăun
tru presiunea era constantă : 2 atmos
fere. O toropeală ușoară îi cuprindea 
pe oameni. La zeci de metri sub Du
năre, chesonierii deschideau drum pi
cioarelor de beton. Deodată chesonul 
începu să se aplece. Dacă mai dura 
puțin așa, catastrofa nu mai putea fi 
evitată. Era oare o greșeală de calcul?

O singură întrerupere a presiunii făcea 
ca apa din fundul fluviului să zvîc- 
nească sălbatic în cheson. Un colț de 
pămînt, care cu o jumătate de oră mai 
înainte se mai vedea, era acum unde
va sub apă. Chesonierul Sniarăndoiu 
ezită să mal coboare în fluviu. Atunci

Ristea, care abia ieșise la aer, intră 
din nou. După el veniră îndată și cei
lalți. Au cercetat de unde venea pe
ricolul': chesonul se aplecase deoarece 
dăduse de o piatră. La zeci d? metri 
sub Dunăre, acolo unde n-a pășit nici
odată vreun om, cei trei chesonieri

îți 
ale

Pl
in-

au înlăturat obstacolul și treaba a 
mers mai departe. Pentru eroismul și 
dirzenia sa, utemistuț Ristea Nicolae 
a primit Ordinul Muncii clasa l-a; 
alături, pe pieptul său strălucește 
„Steagul Roșu al Muncii", înaltă dis
tincție ce i-a fost conferită de către 
R.P. Bulgaria. Astăzi, Ristea lucrează 
la un alt șantier și în scrisorile pe 
care le schimbă cu prietenul său, con
structorul bulgar Dimitr Penev, își 
aduce aminte cir drag de podul care 
leagă cele două țări surori.

'V'
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i
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e

...Situată în apropierea podului, in
sula Mocanu constituia un punct îhet- 
intat de luptă al constructorilor cu 
apele fluviului. Aci &e găseau atelierele ; 
mecanice, fabricile de beton și un nu
meros utilaj greu. Fluviul, de obicei 
liniștit, era furios. Apele creșteau din 
oră în oră .Direcția șantierului hotărî 
evacuarea. Secția ateliere mecanice 
lucra -însă nuli departe comanda de 
piese pentru contrașine. Ca și cum n’- 
mic nu s-ar fi întîmplat, mecanicii 
spuneau: „Vom pleoa cînd ultima 
piesă va fi gata"! Conducerea șan-

■ tierului trimise piașini care să-i aducă 
pe țărm pe mecanici. Dar, în loc de 
constructori, sosise trecînd pe podețul 
ce se zguduia ca izbit de un berbece 
de piatră sub loviturile Dunării, un 
nou transport de piese. Victorie! Erau 
ultimele. începuse evacuarea.

La 15 martie 1953, apele se ridicară 
brusc cu 8 metri peste nivel. Fluviul 
Se_ repezi asupra insulei Mocanu și, 
măturînd totul în calea sa, se năpusti 
setos de răzbunare spre podeț. Acesta 
gemu scurt și veni în cap scufundîn- 
du-se. Orice legătură cu insula Mo
canu era acum tăiată.

Pe țărmul unde abia ajunseră, me
canicii priveau cum valurile jucau pe 
locul de unde plecaseră cu o jumătate 
de oră în urmă. Întregul utilaj era sal
vat ! Peste cîteva săptămîni, oamenii 
aveau să se reîntoarcă pe insula pe 
care Dunărea pusese stăpînire vremel
nică. După doi ani și trei luni, cu 7 
luni înainte de termenul fixat, podul 
peste Dunăre — cel mai mare pod din ■ 
Europa — era gata! Constructorii 
bulgari, romîni și sovietici se îmbră
țișau sărutîndu-se pe obraji.

De la ziua aceea, a trecut un an de 
zile.

M. ZONIS



O muncă conștiincioasă î n t r e c e r eg
însemnări despre acfivifafea unui insfructor raional

Zilele trecute am fost în cîtev.a organi
zații de,bază U.T.M, care sînt date sub. 
instructaj tovarășului Ianoș Ianău, in
structor al comitetului raional U.T.M. 
Bacău.

— ...Astăzi lucrurile stall cu totul altfel; 
se simte că avem un tineret. Știți... e mai 
vesel în sat. Cum să vă spun, ți-e mai 
mare dragul să-i privești cînd se adună și 
vorbesc despre lucratul într-un fel nou al 
ogorului pentru ca să dea rod mai bun, 
că porumbul trebuie semănat în pătrat... 
și că o singură prașilă, he, he, e prea pu
țin !... Apoi cînd vine vorba despre rariță, 
să vezi ce se mai aprind unii de parcă 
s-ar certa pentru vreo mîndră din sat; 
de, așa-s tinerii ! Dar nici la petrecere nu 
ni-e rușine cu ei- Au făcut băieții un -an
samblu artistic!,.. Strașnic! Să-i, vezi 
cum joacă !... Și-mi place .de ei că-s dis
ciplinați...

Nicolae Ghiorghian — un om încă .'tînăr, 
grăsun, dar vioi — se oprește din poves
tit și apropiindu-se de fereastră. ne îmbie 
să privim afară. , ;; - -------------

— II vedeți — ne arată el parcă cu tot prea multă răbdare la oameni. Nu pentru
corpul', un tînăr 
fața sfatului —. , _____ ___ ___ „ .. — -
de bază U.T.M. Bun băiat. Nu de mult chiar așa. Ianoș ascultă cu atenție ceea 
s-a reîntors din 
lan. Sînt de 5 ani președinte în comuna 
Traian, dar așa ajutor de la utemiști ca 
acuma n-am avut. Cînd e vorba de însă- 
mînțări sau altă campanie agricolă, Bălan 
cu comitetul lui se întrunesc aici, la sfat 
și a doua zi gata, echipe de băieți și fete 
umblă prin circumscripții și duc muncă 
de lămurire... De ogoarele lor nici vorbă, 
sînt însămînțate la timp și îngrijite așa 
cum scrie la carte... Nimic de zis, n-avem 
ce ne plânge, ne ajută băieții. Nu degeaba 
spunem noi comuniștii : ăștia-s activul 
nostru fără de partid. Dar să nu credeți 
că așa au fost ei întotdeauna, nu. Pentru 
treaba asta să-i 
cu care ați fost 
Ianoș Ianău...

Așa instructor 
ședințele — mai 
pravă. Nu-i ca ăl de acum un an și jumă
tate care venea în sat cu bicicleta, se 
oprea la sfat, stătea ce stătea, întreba pe 
secretar dacă a încasat cotizația, se uita 
prin dosarul cu acte și apoi, pe aici ți-e 
drumul... Cu tovarășul Ianoș se schimbă 
socoteala. In primul rînd întrebați prin 
sat cine nu-1 cunoaște. Toți îl cunosc. 
Cînd a venit anul trecut prima oară în 
sat, mi-a spus : tovarășe președinte, vreau 
să-i cunosc pe oameni mai întîi, altfel nu 
m-oi. putea descurca în treabă. Și așa a 
făcut... Apoi nu degeaba avem acum peste 
20 de utemiști. Pînă a venit tovarășul 
Ianău la noi, nu erau nici 10. Astăzi să-mi 
arăți un tînăr care să nu vină la treabă 
cînd îl cheamă organizația.

Cînd Ermina, fata lui Creștea, spunea că 
maică-sa nu-i dă voie să vină la ședințe, 
la cor său mai 
Ianău îl lua de 
un alt membru 
cu învățătoarea 
ea —se ducea, 
două ori, pînă femeia se lămurea. Și iată 

, că Ermina. vine astăzi1 și la ședințe și la 
' ansamblu, unde o chemi. Dar nu a fost 
de l'Oc ușor...

Cînd Ianău a intrat în casă la Cristea, 
numai că nu l-au dat afară.

— Cum — începu mama Erminei — 
fata mea să umble cu ăștia, apoi să mi-o 
arate lumea cu degetul ? Nu! Nu! Să nu 
te prind fa, auzi ?

Instructorul a ascultat-o liniștit, apoi 
începu s-o lămurească cu răbdare... că 
dacă Ermina vine la ședință sau la cămi
nul cultural, nu aude acolo nimic rău, ci 
dimpotrivă. S-a străduit să-i explice fe
meii pe înțelesul ej ce se discută acolo, 
ce fac tinerii, ce vrea organizația de la 
ei. Femeia l-a ascultat, dar pe Ermina tot 
n-a lăsat-o să se miște de acasă. După ce 
instructorul a mai vorbit cu ea de cîteva 
ori, femeia i-a spus într-o zi fetei :

—Iți dau voie să te duci la U.T.M., 
dar să nu ieși din vorba tovarășului de 
la raion...

După Ermina, au urmat vizite la pă
rinții altor fete.

Băiețiîerau oarecum avantajați, nu tre
buia să stea cît e. ziua de mare și nici 
seara, neapărat, lingă fusta mamei. Cu 
toate acestea șl cu mulți dintre ei trebuia 
să se ducă aceeași muncă. Cu Gheorghe 
Tofan, de pildă, care se depărtase de or
ganizație și de viața satului, era în urmă 
cu plata impozitelor și a cotelor, comite
tul organizației de bază a avut mult de 
furcă, mai bine de o lună, dar a reușit. 
Astăzi este printre tinerii fruntași ai sa
tului. Așa s-a întâmplat și cu Gheorghe 
Vernica și cu alții.

Pentru că Traian a fost una din comu
nele mai grele, adică necesita o reorga
nizare aproape totală a muncii de U.T.M., 
cea mai mare parte a timpului Ianău și-a 
petrecut-o ia incepdt aci, pînă cînd treaba 
s-a pus pe .„roate" : a ajutat comitetul la 
alcătuirea-planului, la repartizarea sarci
nilor pe oarheni și l-a instruit cu toate 
problemele care interesau specificul satu
lui. O atenție deosebită a dat deschi
derii anului de învățământ politic...

Unii tovarăși spun despre Ianoș că are

care tocmai trecea -prin _ _
e secretarul organizației Ianoș o consideră exagerată.

că for Je-ar lipsi această calitate, dar la 
Dar nu-i

armată. îi zice Ion Bă»

mulțumim tovarășului 
azi dimineață la școală,

raional — continuă pre
zic și eu. Un om de is-

știu eu unde, tovarășul 
mână pe secretar sau pe 
din comitet și împreună 
Cojocaru — utemistă și 
la fată acasă. Odată, de

ce îi povestesc tinerii s'au oamenii mai 
în vârstă din sat și trage învățămintele 
cuvenite.

Cînd îl întâlnești .pentru prima oară pe 
Ianoș Ianău participând la vre-o adunare 
de tineret sau la vre-o ședință, îți face 
o deosebită impresie modestia lui. De cele 
mai multe ori evită să treacă în prezidiu 
— bine înțeles cînd îi merge. Se așează 
într-un colț lingă ceilalți participanți și 
ascultă. Participă la discuții atunci — 
după cum spune el — „cînd e cazul". Iar 
după ce cdunarea s-a închis, îi strînge pe 
tovarășii din comitet și-și face observa
țiile.

Așa se 
utemiștii 
Nu se așează la masa „oficialităților". Stă 
în mijlocul tinerilor, dansează și ride cu 
ei, le cîntă... După terminarea petrecerii 
iar îi adună pe tovarăși și-și spune din 
nou părerea : ce lipsuri au fost în orga
nizarea festivalului, balului sau reuniunii, 
în timpul desfășurării și ce anume va tre
bui făcut pe mai departe. De aceea îl iu
besc utemiștii și tinerii, de aceea e res
pectat : 
lor.

poartă Ianoș și în timpul cînd 
și tinerii petrec, se distrează.

muncește și trăiește în mijlocul

★
Ianău are un jurnal în care-și 
zilnic probleme de organizație, de

Ianoș 
notează 
viață, impresii...

In primele pagini o situație exactă, în
grijit scrisă, pe rubrici, a fiecărui s’at și 
organizație de bază de care răspunde : 
Berbinceni : Suprafața... ce se cultivă... 
numărul locuitorilor tineri... din aceștia, 
utemiști... despre trecutul satului... Pers
pective pentru viitor... specificul satului... 
observații deosebite...

Am răsfoit jurnalul. în una din ultimele 
file scrise era notat : „Ce multă dreptate 
a avut tov. Ungureanu, secretarul orga
nizației de partid din Secuieni. Noi ne ocu
păm 'încă puțin de utemiștii care se pre
gătesc pentru a deveni candidați de par
tid. Mîine voi trece iar pe la el, să vedem 
ce măsuri se mai pot lua..."

O altă filă: „Am fost supărat ieri... M-au 
criticat pe drept cuvînt. Atunci la ce bun 
toată supărarea asta? Cînd omul are drep
tate, dă-i-o}... Mi s-a mat spus că lipsa 
cea mai mare pe care o am e că citesc 
puțin. Foarte just. Ce dracu, nu pot să-mi 
găsesc două sau trei ore libere pe zi pen
tru a lua o carte în mînă?... îmi voi revi
zui neapărat programul..."

Ne-am despărțit de Ianoș Ianău în co
muna Buihbciu. El a rămas aci.

— Față de alte Organizații de bază, ute
miștii de aici au o activitate mai slabă, 
a mărturisit Ianoș. Rămîn la ei c-îteva 
zile. Secretarul organizației de bază e nou 
și trebuiș ajutat mai mult...

Am plecat cu convingerea că în scurt 
timp tinerii din Buhociu nu vor fi cu ni
mic mai prejos' decît tinerii din satele 
fruntașe.

îmbrăcați cu salopete de protecție și 
cu cascheta pe cap, încălțați cu cizme de 
cauciuc sau bocanci, turliștii trebăluies'c 
la talpa sondei, în podul ei sau în vîrful 
turlei, demontînd macaraua capului hi
draulic. Ii cunosc toți petroliștii. în nu
mai cîteva zile oamenii aceștia sînt în 
stare să mute colosul de oțel de pe un 
deal pe altul.

Poți să tte apuci să-ți construiești o 
casă dacă nu ai instalată schela ? Tot așa 
se întâmplă și cu forajul. Dacă nu ai turla 
montată, nu-1

Brigada ?...
Constantin 

mai vîrstnici 
mutatului turlelor, le este și responsabil. 
Muncește în schelă de aproape 18 ani. 
Sute de sonde a mutat dintr-un loc in
tr-altul. Omului acestuia „ghioceii” i-au 
nins din belșug tâmplele. Cînd reușești să 
îndrăgești însă ca el peisajul petrolifer, 
să vezi cum sondele considerate înainte 
„seci” sînt redate producției, cînd vezi 
că aici la Moreni, unde odinioară peste 12 
societăți aservite capitalului străin — 
„Romino-America-na”, „Vega”, „Steaua 
Română”, „Concordia" și altele afirmau 
că nu există petrol, apar noi și noi turle, 
într-adevăr îți este cu neputință să nu 
fii tânăr.

Există în brigadă și un alt tovarăș, mai 
în vârstă ca toți. E Căruntu Dumitru, care 
nu peste puțin timp își va serba a 62-a 
aniversare. Printre oameni merge vorba, 
și tovarășul Căruntu confirmă, eg a refu
zat pur și simplu să iasă la pensie. Au
ziți și dumneavoastră îndrăzneală ! Să-i 
spună cineva lui că de acum încolo să 
stea în pridvor și să aștepte poștașul să-i 
aducă pensia ! Asta niciodată.

Aici în schelă a învățat el meseria de 
turjist, acum vreo patruzeci și nu știu 
cîți de ani... Aici1 a furat tainele meseriei 
și a încasat ca „un milion de ghionturi". 
Acele zile nu le-a uitat. Și astăzi le mai 
vorbește celor tineri despre necazurile ce 
se abateau peste capetele sondorilor de la 
Moreni cînd aici stăpâneau patronii

Nu există om în schelă să-1 fi auzit pe 
nea Căruntu înjurând vreun tînăr. A ară
tat, a îndrumat, a ajutat totdeauna pe cei 
mai puțin pregătiți.

Față de tovarășii Constantin Ion și Că
runtu Dumitru, Zaharia Gheorghe, Con- 
da Ion, Dobrescu Pantelimon, Preda 
Daniel, Matei Barbu și Dospinescu Victor 

sînt „oameni noi". în toamna trecută 
s-au reîntors din nou la sondele de unde 
plecaseră înarmată. împreună Cu tova
rășul Constantin, au format echipa care 
astăzi este cunoscută în întreaga schelă.

Responsabilul echipei are numai cuvin
te de laudă pentru tinerii cu care mun
cește.

Iosivoiu Gheorghe doar cu cîteva luni 
în urmă a împlinit 17 ani. „Un copil” —- 
ai spune la prima vedere. Povestea ve
nirii lui în echipa de turliști pare intere
santă. S-a întîmplat cam așa. De mai mul
te luni de zile, Iosivoiu nu-și găsea, chi
purile, meseria care să-i placă. Dul-

poți începe.
Sînt în total 14 tovarăși.
Ion, fiind unul dintre cei 
și cel mai priceput în ale

’1 ■ . '. c, - '.iSji;

gher, cizmar și cîte altele nu încercase. Băieții mej. 
Acum ajunsese cu calirufetul la cea de așa le spurife _ 
turlist. La un moment dat se credea că ’brigadă mi
mai bine s-o prinde apa de gîscă decît —11 A" 
meseria de el.:Cu răbdare Căruntu și apoi 
Constantin l-au -îndrumat și au căutat să 
șe apropie mai mult de sufletul lui.

— Măi Gheorghiță, ce ai tu măi pe
inimă ? — l-a întrebat moș Căruntu în
tr-o zi. Sț ;ț .

— Ce să am... nimic — se apără eL
— Nu-ți place aici la noi ?
— Ba dă... îmi place....
— Păi atunci...
Iosivoiu și-a - trecut mina prin părul 

răvășit :
— Uite, nea Căruntule, încă nu mă 

ajung cu banii, , asta e !
Nea Căruntu nu-i răspunse pe loc. El 

începu să-i povestească'cum iriștigăitutare1 
sau cutare, că unul Șl-a cumpărat, acum, 
radio... dar, ce-i drept, ei' sd ocupă ide 
meserie, nu lipsesc, se străduesc la lucru... 
Și Gheorghe ar putea asta ! Nu'?

De atunci a trecut aproape un ah. Dacă 
îl întrebi azi pe responsabilul echipei des. 
pre tîtiărul TofsiVoiu, gfli că din el va ieși 
un muncitor de nădejde.

într-o zi, ce să vezi ? —- îmi povestește 
dânsul. Unde crezi că-I văd ? Șus de tot, 
aproape de vîrful turlei. Am , înghețat. 
Dacă-1 strig,.poate să se sperie, și să cadă. 
Să-1 las, n-ar fi trebuit. Nu știam, drept 
să-ți spun, ce să . fac. Uite așa, afurisitul 
ăsta m-a fiert aproape’două ore. La în
ceput, cînd s-a dat jos, am vrut să-1 cert.. 
Dar cînd l-am .auzit că .vpea și el «O mun
că mai importantă"...

E drept!, acum Iosivoiu nrprg dreptul 
să se urce decît,pînă .'în podul turlei, .Dar 
nu este departe, timpul’ cînd va. putea 
ajunge șj, în,, vîrf. Depinde doar de .el 
ca timpul acela ,șă vină mai repede*

Trecus'e o ploicică peste întregul oră-, 
șei. Spălase văzduhul prospețindu-1 și bă-, 
tuse război împotriva prafului- Acum se 
răcorise. Se însera. Pînă la această oră 
n-a fosț chip să-1 prind pe nea Constan
tin două clipe în același loc. ;

Acum însă, cînd în vale, în orășelul pe. 
troliștilor, becurile răspândeau de mult 
lumina aurie, amîndoi mergeam agale pe 
poteca ce înconjoară stația de des’benzi- 
nar-e și șerpuiește apoi către sonde, pier- 
zîndu-se în cele din urmă în șoseaua abia' 
stropită.

Aflasem cu puțin timp înainte că echi
pa de turliști pe care o conduce este în 
întrecere cu cea condusă de Tudorache 
Vasile, un brigadier tot atît de priceput. 
Mai aflasem că amîndouă echipele își de 
pășetsc cu mult Sarcinile de plan. Desipre 
aceste lucruri 1-âm rugat pe nea Constan
tin — cum îi spun turliștii — să-îni vor. 
bească. jr.

— Da, Sîntem în întrecere de aproape 
patru luni. Știi, Tudorache este unul din
tre turliștii cel mai pricepuți la noi. Mi-a 
fost teamă să ma întrec cu el la început. 
Dar, spune-mi, poți să nu primești o' ase
menea chemare cînd pornește din suflet ?

mult cur: . „' 
două ■ echipele 
ivea'.,de cîștige 
njă încurajau < 
cei cu care lucrez îi 
cunoșteam destul de 
bine; Știam cum 
muncește fiecare. Și 
ne-am decis: „Acum 
sîntem în întrecere”.

La început ne de
pășeam norma cu 5- 
10 la sută, jar cei din 
echipa lui Tudor ache

1 Mai. Oriunde te

cu 6-8 la șută; tp . 
luna utmătohfe -’ d-T 
frele astea fură lă
sate în urmă. Veneau, 
altele să le ia locul: 
10-15 procente peste 
normă. După aceea 
am trecut de 20.

Se apropia ziua de
întorceai, în toată schela auzeai vorbin- 
du-se numai de angajamente sporite.'

— Dar cum nea Constantine — mi-a .zis." 
într-o zi Conda Ion — noj nu ne . luăm țin 
angajament, știi, așa, mai important?

Ce am înțeles eu din cuvîntul impor
tant ? Aveam pe timpul acela de. mutat 
turla 160-Colibași, în 4 zile și T3 ore 
Ne-am .sfătuit, am calculat și am Văzut 
că o vom da celor de1 la foraj cu 12 Ore 
înainte de termen. De unde pînă acum'în' 
vîrful turtei nu munceau decît 2-3 to
varăși, acum și Tiseanu și Cătănescu ,și 
Preian și Zaharia și Dobrescu — cu toții 
erau sus odată cu zorile.

Tudorache a auzit de noul nostru an
gajament. împreună Cu cei din echipa lui 
și-au luat și ei unul.

...Se înserase de-abinelea. în casele pe
troliștilor din Moreni se auzeau, cîntece. 
La un moment dat, credeam că asta a fost 
totul cu întrecerea, dar nea Constantin 
— mă obișnuisem săli zic și eu așa — m-a 
întrebat:

— Mai departe te interesează ? Alături 
de cele două ebhipe s-a alăturat' și cea a 
lui Predescu. De atunci întrecerea con
tinuă. Acum nu glumim : depășirile sînt 
de ordinul sutelor.' Dacă vrei cifre, iată-le: 
115, 120, 135, iar echipa lui nea Constan
tin Ion și-a întrecut norma în luna tre^ 
cută cu peste 145 la s'ută. Numeroase 
turle au fost mutate în această perioadă 
cu multe zile înaintea termenului fixat.

M-am despărțit de nea Constantin-cînd 
de undeva din apropiere o sirenă vestea 
schimbul de-noapte. ’ ' ' ■! '

...Mergeam spre Moreni și mă gîndeam 
la o altă discuție avută cu tovarășul Fră- 
țil-oiu, directorul adjunct al schelei.:, n-ar 
fi rău. ca și forajul Să meargă aici în pas 
cu faptele turliștilor...

- - I. NEACȘU ■
--------------- -------- -------
Concursurile sportive ale tineretului

întreceri viu disputate în regiunea Hunedoara

M. BURAN

Aproape în fiecare zi -poți întâlni .pe te
renurile de sport din satele și orașele 
regiunii Hunedoara sute și chiar mii de 
tineri și tinere care participă cu însufle
țire la diferite întreceri sportive închinate 
Festivalului de la Varșovia. în Valea Jiu
lui, de pildă, există o permanentă preocu
pare a colectivelor sportive și a organi
zațiilor de bază U.T.M. din întreprinderi 
și instituții față de buna organizare și 
pregătire a concursurilor sportive ale ti
neretului. Un interes deosebit îl manifestă 
față de această acțiune membrii comite
tului raional C.F.S. Petroșani. La sfârșitul' 
fiecărei săptămîni au loc la sediul aces
tui comitet ședințe de lucru a comisiei 
raionale de organizare a Concursurilor 
sportive ale tineretului la care se discută 
și se iau măsuri ce trebuiesc să ducă 
antrenarea unui și mai mare număr 
participanți.

Pînă în prezent au fost organizate
toate colectivele sportive din Valea Jiu-
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Emîsiuni muzicale 
dedicate Festivalului

în săptămâna de La 20 la 26 iunie, sta
țiile noastre de • radio consacră numeroase 
'emisiuni mtfzfcale celui de ai V-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și Studenți
lor care va avea loc în vara aceetui an 
la Varșovia. ........

■ înregîsțrări. .de.,lâ. .c.el. de .aj. doilea Con
curs 'națîonâj aj ținerilor, soliști, una din 
manifestările artistice importante card au 
loc în țară noastră în întîmpînareă Fes
tivalului de la-Varșovia, vor putea fi as
cultate luni ora 18,15 pe programul- I, 
marți ora 22,10,,pe programul I, joi, ora 
18, pe programul II, sâmbătă, ora 15,35, 
pe programul II și duminică, ora 12,40, pe 
programul I. v„

tare 
mîn-

Prietenul meu pe care-l întîlnesc în 
fiecare dimineață în stația tramvaiu
lui, de aproape doi ani, fără să știu 
cel puțin cum se numește, are o față 
cu aspect... peticit. Pe față îi apar, cu 
regularitate în ultimul timp, schim
bate din două în două zile, aplicații 
artistice de plasture ce ascund tăieturi 
de la ras.

— Lamele astea de ras sînt 
proaste — se scuză el amărît, 
gîindu-și ostentativ fața.

Deunăzi, un reviriment în aspectul 
obișnuitului meu tovarăș din stația de 
tramvai mi-a reținut atenția.

— Știi — îmi șoptește el tainic — 
a sosit la depozit un stoc de lemne.:, 
aur nu altceva : uscate, esență tare, 
pe alese... Nu pierde ocazia !

în clipa aceea bucuria își strecura 
radiațiile pe fața lui printre aplica
țiile artistice de leucoplast.

Poate aș fi uitat acest incident mă
runt dacă într-o zi nu ar fi sosit în 
redacție sezisarea unui cititor al zia
rului nostru.

„Cetățenii sînt nemulțumiți de cali
tatea lamelor de ras „București". Ce
rem să se ia măsuri..."

S-a procedat cu ea așa cum de obi
cei se procedează cu ălte numeroase 
sezisări. Faptul fiind constatat real, 
s-a trimis forurilor în drept, res
pectiv Ministerul Gospodăriei Comu
nale și Industriei Locale, o adresă în 
care se cerea să se procedeze la rezol
varea deficienței și să ni se comunice 
măsurile luate. Am așteptat, zece, 
cincisprezece zile, termenul legal: 
Aveam de gînd să revenim, cînd iată 
că la redacție sosește un plic, iar în 
interior un răspuns la adresa noas
tră.

„La adresa dvs. referitoare la sezi
sarea unui corespondent vă comuni
căm următoarele :

Calitatea și gradul de umezeală al 
lemnelor de foc (vechimea de ia data 
tăierii) sînt fixate prin STAS-ui nr. 
2340... Neresvectarea constă în faptul 
că s-au livrat lemne cu o vechime mai 
mică de 4 luni de Iq tăierea lor... Sezi- 
sați fiind de asemenea cazuri, am ce
rut M.ILH.C. să ia urgente măsuri 
și a dispune unităților sale furnizoare 
pentru respectarea întocmai a condi- 
țiunilor prevăzute în STAS-ul nr. 
2340, lucru pe care l-a făcut și prin 
ordinul său circular nr. 718 din 17 
martie a.c. și pe care îl anexăm în co
pie iar noi am emis instrucțiunile nr. 
2700 a.c. către toate secțiile „Com
bustibil" din cadrul comitetelor exe-

cutive ale sfaturilor populare regio
nale, cît și întreprinderilor regionale 
de combustibil, prin care s-a interzis 
preluarea furniturilor de lemne de foc, 
care nu corespund susmenționatului 
STAS. ...Semnat : Director general ad
junct, St. Procopiu".

Ce-i asta ? Lemne de foc ? Dar cine 
s-a plîhs de calitatea lor? Trebuie să 
fte o greșeală. Ani luat din nou pli
cul, am confruntat cu numărul nostru. 
Totul era în ordine. Nu se făcuse deci 
nici o greșeală. Dar cum a ajuns o 
sezisare despre lame de ras la Direc
ția aprovizionării cu lemne de foc ?

Care va-să-zîcă : unde dai și unde 
crapă ?

Ne-am imaginat o clipă reacția ce a 
stîrnit-o sezisarea noastră. Plicul a 
ajuns la Ministerul Gospodăriei Co
munale, a fost deschis la registratură- 
Un arhivar miop sau grăbit a citit 
„lemne de ars“ în loc de „lasne” și a 
fixat irevocabil unghiul de marș al 
hîrtiei: către Direcția lemnelor de 
foc. Acolo alții au citit cam la fel 
și au dat alarma : „cetățenii sînt ne
mulțumiți de calitatea lemnelor de 
foc’’... In clipa următoare, întregul 
aparat administrativ s-a pornit în 
scîrțîitul harnic al penițelor și răpăi
tul intermitent al mașinilor de scris. 
Se luau măsuri ț

Circulari, ordine, instrucțiuni, refe
rate, adrese către alte ministere... 
Acolo, din nou circulari, instrucțiuni-

Dintre hîrtii îmi răsare imaginea 
prietenului necunoscut din stația de 
tramvai. Radiază : „Știi, au sosit lem
ne de foc, aur nu altceva...” „Nerespec- 
tarea celor de mai sus atrage..."

O furtună uriașă stîrnită în unită
țile și depozitele din țară în urma 
unei nevinovate lame de ras.

Unde dai și unde crapă I
Ceri să se ascută mai bine o lamă 

de ras și crapă lemnele tăiate în pă
dure, înainte de termenul STAS.

Nu știu de ce, dimineața îl ocolesc 
pe amicul meu necunoscut. Cînd îi 
văd de departe ornamentațiile de leu
coplast,, m.ă fîstîcesc și iau din gre
șeală uh alt tramvai. Mă frămîntă să-i 
propun o răzbunare diabolică : să in
tre neahunțat, netrecut prin registra
tură, în cabinetul directorului (cel cu 
lamele) și- acolo, fără chip de eschivare, 
să-l radă prompt cu o lamă „Bucu
rești". La sftrșit, să-l împodobească 
fesțiv, în loc de leucoplast, cu petice 
de adrese, instrucțiuni și referate.

Oare ar avea vreun efect ?
GH. PIETRARU

lui nenumărate . competiții de volei și 
handbal la care au participat sute de ti
neri și tinere. La Petroșani, alături de în
trecerea „celor mari", au mai avut Toc 
și competiții de volei rezervate' „celor 
mici” din școlile elementare și profesio
nale. La întrecerile de volei din'faza pe 
raion, elevii Școlii profesionale ' de căr
bune din Lupeni dovedind o bună pregă
tire tehnică și fizică, au reușit să obțină 
cu succes cele mai bune rezultate. Lă vic
toria acestei echipe a contribuit în mod 
deosebit profesorul de educație ..fițipă loan 
Ciortea cafe a desfășurat zi de zi o muncă 
neîntreruptă si plină de însuflețire pen
tru pregătirea echipei.

în fiecare după-amiază Și în special 
atunci cînd>-țerenul de fotbal al colectivu
lui „Minerul Petroșani" era liber, comite
tul raional C.F.Ș. -Petroșani .programa di
ferite întreceri de-atletism,-închinate. Fes
tivalului, cu: care prilej majoritatea părti- 
cipanților își treceau' și normele comple-

xului G.M.A.' în ultimele 15 zile, mai bine 
de 500 de tineri și tinere din orașul Pe
troșani au trecut cu "succes diferite norme 
ale complexului G.M.A.

De asemenea în cadrul colectivului spor
tiv al Școlii profesionale de cărbune din 
Petroșani există în prezent o serioasă 
preocupare față de-întrecerile sportive ale 
tineretului. Cu ajutorul organizației de 
bază U.T-M. și a conducerii acestei școli,' 
au putut fi antrenați la întrecerile inter-’ 
clase la șah 140 de participanți, la volei 
120, la atletism 200, iar la fotbal 45.

Tot în cinstea Festivalului într-o serie 
de colective sportive din Valea Jiului, 
Vulcan, Lupeni, Petroșani și Petrila se 
desfășoară serioase pregătiri ale tineretu
lui de atletism, lupte, fotbal, tir, volei etc. 
în curînd, urmează ca acești sportivi’să 
susțină primele întreceri amicale cu spor
tivii din- diferite localități vecine.

R. TEODOR

Tineri prieteni ai pădurilor
TG. MUREȘ (de la corespondentul nos

tru)..— In masivele din Călimănel, Gudea. 
Bătrâna siau Voivodeasa, se fac uriașe plan
tații pentru reîmpădutire.

Cîndva, pe timpuri; aceste masive au 
fost acoperite cu păduri întregi de' tot fe
lul de arbori dar, tot atunci, pe timpurile 
regimului burghezQ-moși^resc, societă
țile capitaliste, forestiere „Lotnaș" șr-„Fo
rests" au tăiat,fără nici o milă aceste pă
duri frum.oase și au lăsat munții galeși.

Refacerea patrimoniului silvic, în zilele 
noastre, a devenit o acțiune care ia pro
porții tot mai mari.

Numai în cursul anului 1954, în cadrul 
ocolului silvic din Toplița, au- fost plan
tați peste un milion .. puieți de rășinoqse 
și au fost puse semințe în peste ,500.000 
cuiburi. ; • -.Ț.....   . ........ • ■•' ' . ■ ■

■ ...După câțiva kilometri de urcuș, tre
când peste pîrîul Măgheruș. în Valea. Sea
că, vezi de o parte și de alta o suprafață 
de 33' hectare- cu ‘puiăți de’ curând pian- ' 
•tați. Această plantație- a fost'făcută sub 
supravegherea. pădurarului Crnitoru Pe
tre, care lucrează în acest domeniu de mat 
bine de. 30 de ani. Plantări întinse sTau 
făcut și în Călimănel,, sector de.,care răs
punde brigadierul Pali Somoi.. ,. .. .

Anul 'acesta, în cadrul „Lunii pădurii", 
în raionul Toplița âu fost obținute rezul
tate frumoase. Astfel, au fost plantați: 
1.600.000 puieți și puse semințe în peste 
200.000 cuiburi. .. u
' în această acțiune, un ajufor ; prețios 
I-au dat‘organelor silvice — organizațiile 
U.T.M. șl'pionierii. Numai eleVii școlilor 
de 7 ani din Gălăuțaș și Sărmaș ău plan
tat pe terenul degradat din perimetrul 
„Pîrîul adine" 10.000 p'Uieți de molift și 

. salcîm. în parcul preventoriplui din To
plița, elevii'școlii. . profesionale . metalur
gice au ajutat la plantarea celor 5.000 
puieți de nțoliiț. Țpt în.,.pare, pentru 
atragerea păsărilor-, folositoare în comba
terea dăunătorilorr,-utemiștii -det la ocolul 
și’lviț .au gșe?șt , în ,cop,agi l^ocuiburi"erri-, - 
ficiale, iar pionierii dip, localitate. și-au 
luat angajamentul să facă 60 zile de 
muncă voluntară Ia întreținerea pepinie
relor. ‘-

•ș r

Solii muzicii populare chineze
spune: 

omului.
fică sunetele. Aceste instrumente sînt"de 
felurite .mărimi Și au timbre diferite pu- 
tîndu-se realiza, cu ele melodii de o mare 
căldură și dulceață a 
Jue, pn talentat .solist 
dovada măiestriși sale 
strumentului .„er-hu” 
„Cale luminoasă" de 
eminent compozitor chinez. Iar Ma-Guap- 
Lun, acompaniat de. orchestră, a cîntat cu

O veche vorbă chinezească 
„După sunet poți afla inima 
Cînd omul simte o bucurie, o redă în 
cuvinte. Iar cînd cuvintele nu-1 ajung, 
o cîntă' De milenii, poporul chinez a 
cîntat bucuriile și greutățile sale, vic
toriile și durerile sale înscriindu-le în 
acea carte de aur originală care este te
zaurul creației sale populare. Cultura 
muzicală chineză este una dintre cele mai 
vechi ale lumii. încă în mileniul al trei- ' vioiciunela ,,tuei-ho“ muzica din drama 
lea î.e.n., învățatuj Liu-Lun a căutat să 
cerceteze această mare comoară și a creat 
prima teoretizare a acesteia, făurind pri
ma concepție din lume despre muzica 
pentatonică (întemeiată pe cinci sunete). 
El a explicat cele cinci sunete, le-a dat 
nume diferite, după păturile sociale exis
tente în vremea lui: de la țăran (iu) la 
împărat (kon). Muzică se făcea din cele 
mai vechi timpuri în China. Legendarului 
„împărat galben” (de prin veacul al 28-lea 
î.e.n) i se atribuie „Cintecui porții înnou
rate” cîntat cu veacuri în urmă. Despre 
urmașul său Șun (care ar fi trăit cam 
în jurui anului 2250 î.e.n.) Confucius 
spune că ar fi creat o muzică frumoasă 
și bună. Confucius însuși a prețuit va
loarea etică a muzicii, a notat unele cîn- 
tece ș.a.m.d.

Iată o serie de lucruri pe care nu ne-ar 
fi fost greu să le găsim în cărți de isto
ria muzicii. Dar muzica populară chineză 
noi nu am prea cunoscut-o neavind decît 
rareori prilejul să o auzim. De aceea con
certele orchestrei de muzică populară chi
neză care ne vizitează țara au fost pri
mite cu profund interes. Știam că este o 
muzică plină de pitoresc, știam că ea 
constituie o mîndrie a poporului chinez 
Concertele orchestrei ne-au dovedit în 
chip strălucit, forța, profunzimea folclo
rului chinez, vitalitatea geniului muzical 
al marelui popor prieten.

*
Mai întîi cite ceva despre aspectul or

chestrei. Ea este organizată, ca mai toate 
orchestrele, pe baza a trei categorii de 
instrumente, cu coarde, de suflat și de 
percuție. Astfel, în stingă dirijorului se 
află cei care cîntă la instrumentele de 
coarde din familia ,,er-hu‘ și ,,tuei-ho‘‘. 
Sînt instrumente cu două corzi, care se 
sprijină pe genunchi șj la care sunetul este 
produs cu un arcuș La baza instrumentu
lui e-te o cutie de rezonanță care ampli-

sunetului.• Ci-Jan
al orchestrei, a dat 
și a resurselor i-n- 
în lirica melodie 
Lu-Tian-Hua, un

Ha-nan. Un instrument interesant este și 
„Pi-pa“ care aduce cu ghitara cunoscută 
nouă;

Instrumentele de suflat sînt variate. 
Așa este de. pildă „So-na", un soi-de cor
net putînd scoate sunet e amintind pe-cele 
ale diferitelor păsări. Cu umor și fgrmec 
Iu-Fun-Tun a interpretat la So-na partea 
solistă din melodia „Toate păsările cins
tesc pasărea Phoenix", în care onomaio- 
peele ingenios realizate se întrețes cu me-

lodia. Interesant este. și instrumentul inima (așeultă<orjfor. pînțecuț „La1: moara 
„Sou" cu cinci - mici” țevi sau fliieful •-H- 1. j..'
Cuen-țzî cu șase deschizături, ș. *■

Instrumentele de percuție; Care au rol 
de seamă în susținerea ritmică a prehes- 
trei, sînt și- ele variate — de la' tobă’cu 
sunet plin și’ puternic, Ia' micf’-: instru
mente de lemn cu sunete firave și fine.

Evident; aspectul unei dsefoeneă 'orches
tre estejtoarte pitoresc. Dar nu în acest 
pitoresc rezidă secretul faptului.„că jjx- 
chestra te cucerește de-a lungul concer
tului. Dacă n-ar fi decît aspectul pitoresc, 
ascultătorul ș-ar. plictisi repede,' atenția 
i-ar slăbi-. Or aceasta nu se. întâmplă nici

• mică";-fa ’uacepUt* vioi, 'apoi 'teculegîndu- 
se..într-o- tihnită, jioștalgieîși;: Snrfîrșșt.h iz- 
biictund - &tr-firi' -daiis cu’ bar'iăfef ' bărbă
tesc ; capricioasa me’odie clasică „Primă- 
vărdtic cfof''da'îtiriă" exe!Cdtată..la’,',P'-'-p'i", 
evecîflfi Ctf o nthre’forță' dd'exțprrisi'Ș ima
ginea munților și-rîuritbf/Chiriei, șl a LU- 
fletulur osmenfldr din părfea ^focului;; li
rica „întîlnire fericită" cu bucuria csre 
se degajă din ea, redată cu virtuozitate, 
de VăK'Teri'Ciur rdahsuT7,îao“ care redă 
fericirea după eliberare ; melodia popr-

. Iară plină de tristețe din Canion’..n-sr- 
: pretată -de :FaBiHam;î ‘tfinis'cut clasic "Pri-’'

X CU oicl'Ul, <lvCdo Id 11U. &c . X11’ blllii^/ld i.iiv» w w . i . w , .,, , x.

pe departe Secretul succesului solilor mavarateca lumina a soarelui , execu at 
muzicii populare chineze rezidă în fru- d.e . lia.
musețea'melodiilor rnt.erprețâte. Deși este pTa—iceleț lor cadejițe solistice,, vechea
sigur că unei urechi neobișnuite cu mu- ’ melodie clasică ' „Gușn Lui Sau ,; d n
zică chifieză îi scapă o serie^de subtilități, veacul III. î.e.n.; î
de nuanțe, multe dini lucrărHe din pro- 1 - ... . .. ,■ -»-,* *
gramul prezentat au cucerit mintea și domnea cu un veac înainte —

' *•' ’ fpa voriAtPTAa fnirln

__  . din 
veacul'III. r.e.n.; în care este cîntat erois
mul'viteazului care 1-ă ucis pe' tiranul ce 

—t?.__________________________aces
tea dovedesc varietatea folclorului muzi
cal chinez, cdrițînutul său bogat de Idei 

" și emoții, văloărea sa ărtistită nepieri
toare. Eminentul istoric chinez Sim-Țiaii 
din veacul al TI-lea îie.n. scria ;

„Cuvintele pot fi înșelătoare... doar 
muzica este , aceea care .nu poate minți". 
Infr-adeVăr,_ sinceritatea,” dătuirșa .ar; ,s- 
tică neprecupețită sînt/caracteristice.mu
zicii, ascul’țațe, și intșrpretilpr ei. Ac.uș ă 
sinceritate și dăruire artisțică;am,pj;;ut-o 

’abrecia, :d^ joildă, la basul'C’i^rLGuan- 
•rfiia âtît în interpretarea frumos:elbr^țr.e. 

lodii'chineze „îiîul ’Hurn^Ue” c.i îi cpV- 
turi" și „Cînfocul căruțașului" ca”ș’ în.’re
darea* expresivă a cirițecuiui rcm ntsc 
„Cine m-aude. clntînd" de Tibcriu E'f?.-1:.- 

‘ceanu (cînțat în românește cu evident* ’n- 
țelegere a caracterului național al cin'e- 
cului). — ' *
. Toate, aceste, .'calități, fac ca manifestă- 
.r.ile. artistice ale orchestrei populare chi
neze să fie .urmărite. ,în.. Capitală, și în 
țară cu interes, cu plățere.de iubitorii de 
muzică de la noi, care găsesț în ele un 
prilej de' satisfacție estetică și de învă
țăminte. Concertele orchestrei de muzică 
populară chineză dirijată de Cin-Pen- 
Ciah contribuie astfel la cunoașterea artei 
marelui popor prieten, la strîngerea legă
turilor dintre popoarele noastre unite in 
lupta pentru psce și socialism.

C, TEODOFÎU
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Hotărîrea Consiliului de Miniștri al R. P. R. N U-I V OM UITA!
cu privire la dezvoltarea creșterii oilor

Dezvoltarea creșterii oilor are o deose
bită însemnătate pentru economia națio
nală. Creșterea oilor este izvorul principal 
de aprovizionare cu lină și blănuri a in
dustriei ușoare și, casnice în vederea pro
ducției de -îmbrăcăminte necesară oameni
lor muncii; ea este, de asemenea, una din
tre cele mai de seamă surse de aprovizio
nare a populației de la orașe și sate cu 
came, lapte, brînză și alte produse ali
mentare, contribuind la îmbunătățirea 
continuă a-nivelului de viață a celor ce 
muncesc.

Condițiile naturale, de sol. și climă, din 
țara noastră stat deosebit de favorabile 
dezvoltării. creșterii oilor. Munții Carpați, 
cu bogate pășuni alpine, dealurile sub
carpatice și platoul Transilvaniei, cu mari 
recolte de fîn, văile ■ riuri-lor, șesurile și 
bălțile ■.'Dunării sînt imense bogății națio- 

e care pot și trebuie să fie mult mai 
....alt valorificate pe calea dezvoltării creș
terii oilor. Pășunile și fînețele naturale 
se întind în țara noastră pe suprafețe to
talizând peste 4 milioane hectare, din care, 
peste un milion hectare, goluri de munte.

Datorită condițiilor naturale favorabile 
și avantajelor materiale Obținute de cres
cătorii de oi, țărănimea noastră se ocupă 
de multe secole cu creșterea oilor și are 
o deosebită dragoste pentru această în
deletnicire tradițională, in care a cîștigat 
o îndelungată experiență- Sînt bine cu
noscute turmele de oi din Vrancea, Vai- 
deeni Vîlcea, Dobrogea, Bran, Poiana Si
biului, Covasna, Caransebeș, Năsăud, 
Maramureș, Suceava, care, pe lîngă pro
ducțiile mari de lînă, brînză și blănuri, 
au constituit, în ’același’ timp, centre în
semnate de creștere și răspândire ă teilor 
de rasă.

Consiliul de Miniștri al Republicii ■ 
Populare Romine acordă o mare impor
tanță dezvoltării creșterii oilor, îmbu
nătățirii calității și sporirii productivității 
lor la lînă, lapte și carne.

în urma măsurilor luate de partid și 
guvern pe baza hotăririlor Plenarei CC. 
al P;M.R. din august 1953 și a Legii nr. 
6/1953 privitoare la măsurile pentru dez
voltarea creșterii animalelor pe anii 1934- 
1956,’ S-au realizat unele succese în creș
terea numărului de oi și în deosebi în 
îmbunătățirea raselor, prin sporirea nu
mărului de oi cu lînă. fină și semifină.

Fără eforturi deosebite, la sfîrșitul anu
lui 1954, numărul de oi cu lînă fină și 
-semifină pe întreaga republică a cres
cut cu aproape un milion de capete față 
de 1950.

Aceasta arată că dacă Ministerul Agri
culturii și Silviculturii ar fi dus o mun
că sistematică și stăruitoare pe linia spo
ririi numărului de oi cu lînă fină și 
semifină, efectivul acestora s-ar fi putut 
dubla în această perioadă.

Un rol important.în îmbunătățirea efec
tivelor de oi în țara noastră l-a avut sec
torul agricol de stat, care a livrat în pe
rioada 1949—1954 peste 145.000 berbecuți 
și mieluțe, din rasele cu lînă fină și semi
fină.

Din numărul total de oi pe care le de
țin unitățile agricole de sfat, peste 90% 
sînt cu lînă fină și semifină. Unele uni
tăți agricole de stat au reușit să obțină 
producții ridicate de lînă. Astfel, la sta
țiunea experimentală zootehnică din Pa- 
las, regiunea Constanța, S-a obținut o pro
ducție medie de 6,3 kg. lînă la o turmă 
de peste, 1.100 oi merinos recordul fiind 
deținut de berbecul cu numărul matri
col 27, care a dat 13,5 kg. lină la o 
tunsoare. La gospodăria agricolă de stat 
Valea lui Mihai, regiunea Oradea, s-a ob
ținut ’O producție medie de peste 5 kg. 
lînă la o turmă de aproape 1300 de oi 
merinos ; gospodăria de stat Jegălia, re
giunea Constanța, a realizat o produdțîe 
medie de 3,200 kg. lînă la o turmă de peste 
4.200 oi spancă.

Stațiunea experimentală zootehnică din 
Slobozia, regiunea București, încruclșînd 
ovine, din rașa merinos precoce cu 
ovine, din fasa țigaie bucălae, a realizat, 
berbec;, de peste 100 kg. greutate vie și o 
producție , de 8 kg. lină ; unii berbeci 
de rasă.spancă au ajuns pînă la 110 kg. 
greutate vie. Stațiunea. experimentală 
din Rușețu, regiunea Galați, a obținut în

■ anul 1954 un. număr, de 125 miei la 100 oi
țigăi,.,.. .....

Succese. importante în . creșterea oilor 
au ob.țgiut,., șj. gospodăriile agricole colec
tive. Acestea au deținut în 1952 la suta 
de hectare de teren agricol 38 oi, iar în 
1954 la suta de. hectare de . teren agricol 
62 oi, din care’pește 70% sin;, oi cu lînă 
fină .’și semifină. Gospodăria agricolă co
lectiva din comuna' Lenauheim regiunea 
Arad ~a obținut tin număr de 121 miei la 
o sută oi țigăi și 73 litri de lapte pe cap 
de oaie.

Astfel de rezultate s-au obținut în foarte 
multe gospodării agricole. Ele dovedesc 
marile posibilități pe- care gospodăriile 
agricole de stat, gospodăriile colective, 
întovărășirile agricole, asociațiile de cres
cători.de oi și gospodăriile agricole indivi
duale le au în sporirea numărului de oi, 
îmbunătățirea Iot calitativă șj creșterea 
productivității de lînă, lapte și carne pe 
cap de oaie.

Cu toate succesele obținute, în dezvol-
■ tarea creșterii oilor se constată o serioasă 

rămînere în urmă față de condițiile natu
rale favorabile acestei importante ramuri 
a agriculturii și față de cerințele mereu 
crescînde ale populației muncitoare și ale 
industriei noastre ușoare și alimentare.

. Ministerul . Agriculturii și Silviculturii, 
comitetele executive ale sfaturilor popu
lare și organele lor de specialitate, pre
cum șj "institutele și stațiunile de cerce
tări zootehnice și veterinare nu au dat 
importanța cuvenită dezvoltării și a- 
meliorării acestei importante ramuri 
de producție animală. Ele nu au in
trodus consecvent $'i Pînă la capăt 
măsurile prevăzute de legea pentru dez
voltarea creșterii animalelor pe anii 1954- 
1956, nu s-au ocupat în mod temeinic de 

, asigurarea unei baze furajere, corespun- 
i zătoare, de curățirea și întreținerea pă- 
șunilbr'și :de ridicarea productivității lor 
Ia hectar, nu au luat' mașteri de amena
jare a pășunilor din golurile de munte, 
din luncile și'bălțile rîurilor și ale Dună
rii; de asemenea nu au luat măsurile ne
cesare pentru ‘ furajarea și întreținerea 
în bune condiții a berbecilor comunali, 
nici măsurile veterinare pentru combate
rea bolilor la oi și în special a" scabiei.

Nu ' S-a aplicat în mod corespunzător 
principiul cointeresării materiale a gos
podăriilor agricole care se ocupă cu creș
terea, oilor

Datorită celor de . mai sus, nivelul pro
ducției de lînă. nu acoperă integral ne
voile industriei noastre textile, astfel că 
sîntem nevoiți să . importăm an de an 
ca’ntități însemnate de lînă fină și semi- 

fihă, cheltuind sume importante de devize 
cu cere am putea importa alte produse 
necesare economiei naționale.

Una "din cele mai serioase deficiențe în 
domeniul. creșterii oilor este numărul; încă 
redus al oilor, cu lînă fină și semifină. 
Ani de zile au fost. sacrificate;, pen
tru consumul, de carne, mieluțe și- ber- 
becuți de rasă, atît din sectorul socialist 
cit și din sectorul individual, ceea ce a 
adus o mare, pagubă crescătorilor , de oi 
și întregii economii naționale. Acestei 
practici profund dăunătoare trebuie să i 

■se pună capăt cu toată hotărîrea.
Este necesar ca în ceea ce privește creș

terea oilor, atenția principală, în anii 
următori, să fie îndreptată spre dezvol
tarea creșterii oilor cu lînă fină' și semi
fină care sînt cele mai rentabile.

Trebuie folosite cît mai bine condițiile 
naturale și economice ale diferitelor re
giuni ale țării, astfel încît în fiecare re
giune să se crească acele rase de oi care 
dafu, în condițiile locale,' calitatea cea 
mai bună de lînă și cea mai ridicată pro
ductivitate de lapte și came. Principala 
preocupare trebuie îndreptată spre creș
terea oilor din rasele merinos, spancă și 
țigaie, folosindu-se în acest scop pe o 
scară cît mâi largă încrucișarea oilor cu 
lînă groasă cu berbeci din rasele cu lînă 
fipă și semifină, pe calea montei naturale 
și a însămînțărilor artificiale.

De asemenea, o mare atenție trebuie 
dată și creșterii batalilbr ; practica a do
vedit că creșterea batalilor aduce mari 
venituri crescătorilor și economiei națio
nale, prin producția sporită de came și 
lînă de calitate.

Interesele dezvoltării economiei națio
nale și îmbunătățirea continuă a aprovi
zionării populației muncitoare de la orașe 
și sate cu îmbrăcăminte, lapte și came 
cer ca în următorii cinci ani efectivul de' 
oi să crească pînă la cel puțin 15 mili
oane capete, din care cel puțin ■ 8 mili
oane oi cu lînă fină și semifină, iar pro
ducția globală de lînă să ajungă la cel 
puțin 34.000 tone, din care cel puțin 
20.000 tone lînă fină și semifină.

Rezultatele obținute de gospodăriile 
agricole fruntașe în creșterea oilor arată 
că pentru aceasta avem în țară toate 
condițiile necesare. Ministerul Agricul
turii și Silviculturii, comitetele execu
tive ale sfaturilor populare, institutele 
de cercetări zootehnice și veterinare și 
zootehnicienii au datoria'șă cunoască pe. 
fruntașii în creșterea oilor, să răspân
dească pe scară cît mai largă, experiența 
pozitivă, metodele de muncă și de orga
nizare a muncii a gospodăriilor de stat, 
gospodăriilor colective, întovărășirilor 
agricole, asociațiilor de crescători de oi 
și gospodăriilor individuale fruntașe în 
creșterea oilor.

Ministerul. Agriculturii și Silviculturii 
are datoria să folosească în cercetările 
științifice experiența gospodăriilor agri
cole fruntașe în creșterea oilor, îmbună
tățirea calitativă a efectivului lor și spo
rirea productivității de lînă, lapte și 
carne și să introducă cuceririle științi
fice îti practica creșterii oilor.

Succesele dezvoltării creșterii oilor de
pind în mare măsură de aplicarea con
secventă a principiului cointeresării ma
teriale a crescătorilor de oi, a ciobanilor, 
tehnicienilor și medicilor veterinari la 
sporirea efectivului de ovine și îmbună
tățirea, lui calitativă.

Consiliul de Minișțri, examinind felul 
cum se aplică Legea nr. 6/1953 privitoare 
la ,.Măsurile pentru dezvoltarea crește
rii animalelor în anii 1954—1956 în Repu
blica Populară Romînă” constată în afară 
de realizări și unele lipsuri în aplicarea 
ei pe teren ;

în scopul dezvoltării creșterii oilor, 
obținerii unei producții sporite de lînă 
fină și semifină pe cap de oaie, pentru 
asigurarea cu materii prime a industriei, 
precum și pentru obținerea unei cantități 
sporite de carne și lapte. Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare Romîne, 

HOTĂRĂȘTE:
1. Aplicarea măsurilor necesare ca 

efectivele de ol să crească ajungînd. la 
sfîrșitul anului I960,, pe întreaga econo
mie, la cel puțin 15,000.000 capete, din 
care, cel puțin 8.000.000 oi cu lînă fină 
și semifină.

Gospodăriile, .agricole de. stat, fermele 
de stat și comitetele executive ale sfa
turilor populare șîpt obligate să ia. mă
surile necesare ca pînă în anul 1960 să 
ajungă la uri efectiv de cel puțin 100 de oj 

. cu lînă fină și semifină la suta de hectare 
teren agricoj. (arabil, plus pășuni și finețe 
naturale). în acest scop gospodăriile agri
cole de stat, fermele de stat și 'comite
tele executive ale sfaturilor populare 
vor organiza stînl speciale pe pășunile 
de munte și baltă, aflate în folo
sința lor.

Se recomandă gospodăriilor agricole co
lective ca pînă în 1960 să ajungă la 
100-110 ol proprietate obștească la suta 
de hectare teren agricol propriu.

Se recomandă gospodăriilor agricole in
dividuale țărăhești ca, prin folosirea ra
țională a resurselor lor gospodărești, să 
crească cel puțin 3—5 oi de gospodărie, 
din rasele cu lînă fină și semifină.

2. Pentru realizarea acestor sarcini:
a) Se interzice tăierea în gospodăriile 

agricole de stat și fermele de stat a tutu
ror categoriilor de ovine din rasele meri
nos, spancă, țigaie, karakul și metiși din 
aceste râse. ■

Tăierea ovineloi* inapte ‘ pentru crește
re din rasele de. mai sus, se va putea 
face număr în condițiile ce se vor sta
bili, prin instrucțiuni, de Ministerul Agri
culturii și Silviculturii;

b) Se obligă Ministerul Industriei Ali
mentare să ia măsuri pentru a nu se tăia 
mieii și oile din rasele" de mai sus 
primite prin cotă, achiziții și . con
tracte și să organizeze schimbul aces
tora cu oi și miei din rase țufcană sau 
cu alte ovine din rasele și categoriile ad
mise la tăiere; ce se vor stabili prin ins
trucțiunile Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii. Schimbui.se va. face kg/'kg.

în acest scop. Ministerul Agriculturii și 
' Silviculturii, 'Ministerul Industriei Ali- 
'rfientare și comitetele executivă ale sfa
turilor populare, vor stabili anual măsu
rile necesare. organizării . în bune, condi
ții a acestui schimb ;

c) Se recomandă gospodăriilor agricole 
colective, întovărășirilor, ’ asociațiilor 
de creștere a animalelor ș; gospodă
riilor individuale sa nu taie, ci să păs^ 
treze tineretul din rasele de mai sus, pen
tru mărirea turmelor proprii..

3. Pentru realizarea unei producții mă
rite de lînă :

a) Se obligă gospodăriile agricole de 
stat și fermele de stat și se recomandă 

Președintele Consiliului de Miniștri,
GH. GHEORGHHJ-DEJ Director general al treburilor Consiliului de Miniștri,

PETRE COSTACHE

gospodăriilor agricole colective să ia mă
surile necesare ca pînă în 1960 să se a- 
jungă la cel puțin următoarele producții 
medii de lină de fiecare oaie:

— la oile cu lînă fină 5 kg.
— li a oile cu lînă semifină 3,0 kg.
—■ la oile cu lini? groasă 2,3 kg.
b) Se obligă Ministerul Agriculturii și 

Silviculturii, Ministerul Industriei Ali
mentare și celelalte ministere și organi
zații economice centrale să organizeze 
■creșterea bătăliilor din rasei© -merinos, 
spancă și țigaie în turmă, astfel- ca pînă 
la sfîrșitul anului 1960 numărul de batâll 
din aceste turme să ajungă la cel puțin 
400.000 de capete, din care, ia gospodă
riile agricola de stat cel puțin 100.000 bă
tăii.

Se recomandă gospodăriilor agricole co
lective să crească batali din aceleași rase, 
în așa fel ca pînă în lfkiO. șă ajungă la 
cel puțin 5% batal! din’întregul efectiv 
de ovine;

c) Se obligă Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii și comitetele executive ale 
sfaturilor populare să intensifice măsu
rile de prevenire și lichidare a bolilor la 
oi. ■■

în acest scop, Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii va asigura cantitățile nece
sare de medicamente și preparate de uz 
veterinar.

d) Se obligă Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii să extindă -mecanizarea tun
sului oilor în anu,i 1956 la gospodăriile 
agricole de stat și să organizeze în sta
țiunile de mașini și tractoare brigăzi pen
tru tunderea mecanică a oilor,' Care să 
deservească gospodăriile agricole colecti
ve, ' întovărășirile, asociațiile agricole și 
gospodăriile individuale.

4. Pentru extinderea creșterii raselor de 
oi cu lînă fină și semifină și de pîelicele, 
măsurile pentru îmbunătățirea raselor de 
ol vor fi duse, astfel:

— rasa merinos se vă crește și va fi 
folosită ca amelioratoare' în regiunile : 
București, Constanța, Galați, în partea su
dică a regiunilor Craiova, Pitești și Plceș- 
ti, în partea vestică a regiunilor Timișoa
ra, Oradea și Baia Mare, precum și în 
raioanele Murgeni din regiunea Bîrlad și 
Huși din regiunea Iași.

— rasa țigaie se va crește și va fi folo
sită ca amelioratoare în regiunile : Auto
nomă Maghiară, Stalin, în afara părții 
sudice a raioanelor Sibiu- și Făgăraș, Hu
nedoara, în afara părții nordice și sudice 
a acesteia, Cluj, în afara- -unor porțiuni 
din raioanele munților Apuseni și Retinei, 
Baia Mare, în cea mai mare parte a raioa
nelor Oaș, Semnata, Cehul Sllvaniei 
și o parte a' raionului Lăipuș, în raioanele 
de deal ale regiunilor : Oradea, Arad, Ti
mișoara, Craiova, Pitești, în regiunea-Plo- 
ești în afara părții sudice, în regiunea 
Bîrlad, în raioanele Focșani, Tecuci și 
parțial în raioanele Bîrlad? Adjud, Panciu 
și Vrancea, în raionul Liești, din regiu
nea Galați și comunele din baltă și deltă 
a raioanelor Macin și Tulcea, în raionul 
Fetești din regiunea Constanța și comu
nele din baltă din raionul Călărași, regiu- 
București. ■

— rasa .karakul se va crește și va fi 
folosită câ amelioratoare în jumătatea de 
est a regiunii Suceava, în regiunea Iași, 
în afara raionului Huși, în partea sud-’ 
estică a regiunii Bacău și în partea nor
dică a regiunii Bîrlad. De asemenea, se 
va da o atenție deosebită creșterii țur- 
canei brumării în regiunile Bacău și 
Suceava.

5. Se obligă Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii și comitetele executive ale 
sfaturilor populare :

a) Să asigure efectivul necesar de ber
beci reproducători, de calitate superioară, 
din rasele prevăzute în harta de răiOnare 
a raselor .de, oi.

b) Să asigure condiții bun© de cazare, 
furajare, îngrijire și folosire a berbecilor 
reproducători, potrivit normelor stabilite 
de Ministerul Agriculturii și Silviculturii.

c) Să asigure îți gospodăriile agricole 
de stat creșterea în bune condiții a ber
becilor reproducători' în așa fel ca să-i- 
livreze lâ vîrsta de cca. 18 luni, în con
diții de reproducție ;

d) Să interzică în zonele prevăzute pen
tru creșterea ■ oilor merinos,-spancă, țigaie 
și karakul, folosirea altor berbeci decît 
a celor autorizați de organele zootehnice.

6. Ministerul Agriculturii ' și Silvicul
turiiși comitetele executive ale sfaturi
lor populare răspund de îngrijirea și 
asigurarea -hranei normale a berbecilor 
comunali, prin cultivarea rațională a lo
turilor zootehnice și defalc area de por
țiuni speciale pentru pășunat, din- izlazu
rile comunale, precum și de starea lor 
sanitară. , ■ .

7. Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii, comitetele executive ale sfaturi
lor populare și conducerile gospodăriilor 
agricole colective și întovărășirilor vor 
lua măsuri pentru asigurarea cu adăpos
turi necesare a efectivelor de oi, folosind 
în acest • scop pe scară l-argă materialele 
locale de construcție.

8. Ministerul Agriculturii și Silvicultu
rii va importa berbeci reproducători și 
oi din rasele merinos și karakul.

9. Pentru a se realiza într-un timp mai 
scurt creșterea numărului de oi cu lînă 
fină și semifină și a oilor karakul, Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii și co
mitetele executive ale sfaturilor populare 
se obligă :

a) Să extindă rețeaua stațiunilor de în- 
sămînțări artificiale la oi și să le asigure 
cu clădirile, inventarul și utilajul nece
sar pentru buna lor funcționare, în așa 
fel ca în 1960 să funcționeze cel puțin 
4.000 de stațiuni.

b) Să asigure școlarizarea . personalului 
necesar organizării lucrărilor la stațiunile 
de însămînțări artificiale.

c) Punctele agricole să .devină centre 
de îndrumare pentru creșterea și îmbu
nătățirea raselor, de oi, răspunzând direct 
de activitatea stațiunilor de însămînțări 
artificiale.

10. Se obligă-. Ministerul Agriculturii și
Silviculturii: ■. - , ■ ■

a) Să repartizeze- efectivele de oi din 
gospodăriile agricole de stat, și din stațiu-

■ nile experimentale zootehnice în așa fel 
ca acestea să crească rasele de oi prevă
zute în harta de raionare â raselor..

b) Să sporească efectivele de oi și berbeci 
la stațiunile experimentale zootehnice, 
astfel câ,. pe lîngă cercetările științifice, 
acestea să contribuie în' măsură și mai 
largă la răspîndirea raselor superioare de 
oi, livrînd gospodăriilor agricole de stat, 
gospodăriilor agricole colective și întovă
rășirilor, oi oentru înființarea de fernie 
de creștere.

c) Să profileze gospodăriile agricole de 
stat în vederea organizării de ferme de 

creșterea oilor cu producții ridicate și să 
organizeze ferme de selecție a ovinelor.

11. Gospodăriile agricole de stat ș; sta
țiunile experimentale vor livra, contra 
cost, gospodăriilor 'agricole colective, în
tovărășirilor și asociațiilor de crescători 
de oi, precum și țăranilor cu gospodării 
individuale, berbeci și mieluțe de prăsilă 
cu lînă fină și semifină, karakul și me
tișii acestora.

12. Pentru îmbunătățirea bazei furajere 
necesară dezvoltării creșterii .oilor, Minis
terul Agriculturii și Șilviculturii-, și alte 
ministere, care au în folosință pășuni, 
precum și comitetele executive ale sfa
turilor populare sânt. obligate :

a) Să ia., măsuri ca pînă. , la. 1 ianuarie 
1956 să fie date pășunatului suprafețele 
de pășuni din munți, bălți, păduri, și go
lurile de munte, care au fost 'folosite în 
trecut pentru creșterea pilot.

De asemenea, vor fj redate pășunatului' 
și alt©' suprafețe ce pot fi folosite pentru 
pășunatul oilor.

b) Să ia măsuri pentru sporirea pro
ducției la hectar a pășunilor și finale
lor naturale, prin curățirea pășunilor de 
mărăcini și îngrășarea lor cu' îngrășă- 
mints naturale și chimice.

c) Să .introducă pe scară cit mai largă 
semănatul secarei furajere, a ierbii de 
sudan și a altor culturi Ce' “pot fi consu
mate de oi sub formă de masă verde în 
primele luni ale anului Și în perioadele 
secetoase alp verii.',. ?.

d) Să amenajeze pe pășuni stîne, adă
posturi, saivane și adăpători. ■

e) Să interzică folosirea suprafețelor de 
pășuni desțelenite în altp socipuri decît 
pentru cultivarea ■ porumbului și altor 
plante furajere;

f) Să ia măsuri pentru însilozarea pe 
scară/largă a nutrețurilor și în principal 
a pofu-mbulu.i în vederea folosirii lor în 
hrana ojipr jn timpul, iernii și în perioă-. 
dele secetoase ale verii.

13. Gospodăriile agricole colective, în
tovărășirile agricole și crescătorii de ovine 
ce sînt constituiți 'în asociații pot încheia 
contracte da pășunat pe o perioadă de 
4—5 ani, plata pășunatului urmînd a se 
face în bani sau natură.

14. Pentru sțiritulaftea și cointeresarea 
ciobanilor în vederea îmbunătățirii îngri
jirii oilor în unitățile agricole de stat, 
se stabilesc următoarele :

a) Ss va introduce plata în natura a 
ciobanilor după obiceiul locului.

b) Se va permite ciobanilor, , să crească
în turma încredințată lor spre îngrijire, 
un număr de oj .și porci, proprietate per
sonală. potrivit instrucțiunilor c« se vor 
da de Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii. . ' .

15. Ciobanii și tehnicienii carp se ocupă 
direct de creșterea oilor la gospodăriile 
de stat,. fermele de stat Și stațiunile ex
perimentele care vor crește berbeci și 
batali din rasele cu lînă fină și semifină 
în greutate vie de peste 100 kg. și cu o 
producție de lînă de cel puțin 8 kg., vor 
priimi premii pentru fiecare, berbec, sau 
batal în sumă de 100 lei, daoă și-au înde
plinit planul de stat la producția de lînă.

16. Ciobanii și tehnicienii care se ocupă 
direct de creșterea oilor în gospodăriile 
agricole de stat, fermele de stat și sta
țiunile experimentale care vor crește oi 
cu lină fină în greutate de 65 kg. și cu 
o producție de lînă de peste 6 kg. .sau. 
oi cu lînă semifină de aceeași greutate și- 
cu 4 kg. prcducți© de lînă, vor primi în 
fiecare an și pentru fiecare oaie lei 50, 
dacă și-au, îndeplinit ■ planul de stat la 
producția de lînă.

17. Ingineri; zootehniști, medicii vete
rinari și tehnicieni; de la punctele agri
cole care vor lichida rîia oilor în comu
nele de care răspund direct, vor realiza 
și depăși planul de creștere șj răspîndirea 
oilor cu lînă fină și semifină, vor putea 
primj premii anuale de 500—3.000 lei fie
care, conform inștrucțiunilor Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii și Ministerului 
de Finanțe» . ' 4

Ș8. Se recomandă gospodăriiîbr agricole 
colkctive să ..sporească numărul zilelor- 
muncă pentru ciobanii care obțin 8' kg. 
de lînă fină și semifină de la berbeci și 
batali și 6 kg. de lînă fină și semifină de 
la oi.

19. Inginerii zootehniști, medicii veteri
nari și tehnicienii care vor obține, la, gos
podăriile agricole.de. stat și fermele de. 
Stat, beste 120 de .miei înțărcați de la 
100 de oi cu lînă,fină și semifină, vor fi 
premlăți cu sume ce variază. de la, ,,500- 
3.000 lei, conform instrucțiunilor Ministe
rului Agriculturii și Silviculturii și Minis, 
tarului de Finanțe.

20. Pentru a , ajuta creșterea și dezvol
tarea oilor cu lînă fină și semifină, oile, 
berbecii și mieii din rasele merinos, span
că, țigaie, karakul: și. țurcană, contractați. 
de organizațiile Ministerului Industriei 
Alimentare, vor putea fi livrați gospodă
riilor agricole colective, întovărășirilor și 
asociațiilor de creștere a oilor, precum și 
gospodăriilor individuale, mici și mijlocii,, 
pe credit de trei ani,. cu plata în natură 
(lînă, lapte, carne) conform instrucțiunilor 
elaborate de Ministerul de Finanțe, Minis
terul Industriei Alimentare și Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii.

21. Gospodăriile agricole colective, în
tovărășirile, asociațiile și țăranii munci
tori cu gospodării individuale din munții 
Apuseni, Vrancea și din alte regiuni mun.

. toase, lipsite de culturi cerealiere, vor 
putea primi în echivalență, pentru lînă, 
lapte sau brînză livrată prin contracte, 
porumb la prețul de’stat.

Ministerul Industriei Ușoare și Minis
terul Industriei Alimentare vor. lua măsu
rile necesare pentru ducerea la îndepli
nire a prezentului articol.

22. Gospodăriile agricole, colective și în
tovărășirile care vor preda pe bază de 
contract întreaga cantitate de lînă fină 
și semifină vor fi scutite de a preda cota 
d-e lapte de la of.

23. Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii, Ministerul Culturii: și comitetele 
executive ale sfaturilor populare vor 
organiza expoziții' ș: 'Concursuri pentru 
popularizarea rezultatelor bune obținute 
în creșterea oilor, acordîndu-se premii 
și diplome fruntașilor în creșterea oilor.

De asemenea, vor lua măsuri pentru 
editarea în tiraj mare de brpșuri, afișe 
și alte materiale privitoare Ia creșterea 
oilor și combaterea bolilor lâ oi și se vor 
îngriji de realizarea de. filme documen
tare și. de popularizare, a metodelor 
înaintate în creșterea oilor.

24 Ministerul Finanțelor și Comitetul 
de Stat al Planificării yor prevedea. în 
planurile anUale fondurile, și materialele 
necesare pentru duCepea la îndeplinire a 
prezentei Hotărîri.

Caut să-mi imagi
nez cum vă veți pe
trece voi, cei ce veți 
citi rîndurile de mai 
jos, după amiaza zi
lei de 19 iunie 1955. 
Mai precis1: orele 
dintre unui și opt ale 
acestei după-amiezi 
de duminică. S-ar pu
tea să vi se pară o zi 
oarecare. Veți învăța 
poate trigonometrie 
pentru examen, sau 
veți cancta pe lac, 
veți gusta ghemuiți 
in fotoliu o carte bună ori vă veți lua 
fata de mină să sorbiți, la șosea, mi
reasma sălbatică a șiragurilor de tran
dafiri roșii împletită cu cea dulce, ame
țitoare a teilor- Ori unde yeți fi însă, 
stăpîni pe voi, pe viața voastră, pe aerul 
proaspăt și strălucirea soarelui, căutați să- 
retrăiți cu mintea și sufletul scenele de 
mai jos. S-au petrecut tot într-o după 
amiază de 19 iunie, între aceleași ore.

...La 19 iunie 1953, soarele a răsărit 
roșu și mînios.

La ora unu după amiază, Curtea Su
premă a respins cererea de suspendare 
a execuției, acordată de Douglas.

La ora unu și patruzeci de minte, Ei
senhower a refuzat grațierea. La ora pa
tru s-a anunțat că soții Rosenberg, vor 
fi executați înainte de apusul soarelui 
la ora opt.

Pînă. la șapte și douăzeci de minute. 
Julius și Ethel au stat împreună — după 
aproape trei ani în care tone, d? foment 
și’ oțel i-au despărțit, deși s-au aflat mai 
tot aceșț timp‘sub același acoperămînt — 
vorbind și scriindu-și împreună ultimele 
scrisori, către copil ,și prieteni.

Undeva, ceasornicul a bătut ora ODt...
La op.t și patruzeci -de minute, progra

mul de muzică de dans transmis, de. pos
turile americane de radio a fost între
rupt de comunicarea : „Julius și Ethel 
Rosenberg au fost executați".

Și glasul șpicherului a continuat 
monoton :

„Cel dinții a murit Julius. El a pășit 
în camera morții cu o privire fixă, dîrză... 
Au fost necesare trei șocuri electrice pen
tru a i se putea constata moartea

A urmat . Ethel Rosenberg... înainte, de 
a se așeza -pe scaun, s-a apropțat de gar
diană ei și a sărutat-o... Cind i s-a apli
cat primul șoc, din masca de piele care-i 
acoperea fața și capul, a ieșit fum ..

S-au mai aplicat două șocuri.., . încă 
două...".,

Cu mai puțin de 21 de ore înainte de 
a fi așezat pe scaunul electric, mina lui 
Julius Rosenberg notase într-o scrisoare 
adresată avocatului Bloch : „Nu știu 
să-mi Iau rămas bun, pentru că șjnt con
vins că tot ce e bun trăiește veșnic, dar 
îți pot spune că dragostea mea de viață 
nu a fost niciodată atît de puternică ca 
acum, pentru că mi-am dat seama cit de 
frumos poate fi viitorul și pentru că, 
într-o anumită măsură, ne-am dat și noi 
contribuția : cred că fiii mei și milioane 
de oameni alături de ei vor beneficia de. 
acest viitor". Iar în 19 iunie, a adăugat: 
..Ethel vrea să se știe că noi sî-ntem pri
mele victime ale fascismului american".

Doi oameni tineri, care s-au-iubit așa cum 
poate nici un poet al lumii n-a reușit să 
scrie încă despre iubire. care< și-au iubit 
copiii și viața cum numai oamenii cu su
fletul curat pot iubi, și-au dăruit lucrul 
cel mai de -preț : viața- Să știi și să nu 
uiți niciodată acest lucru.

La mii și mii de kilometri depărtare, 
peste pămînturi și - ape neSfîrșite, acolo 
unde soarele apune cînd la noi răsare, 
unde oamenii vorbesc altă limbă și au 

-alte obiceiuri, doi tineri soți au fost asa
sinați pentru că au apărat adevărul, ade
vărul -tău, al meu. al fiecărui om de pe 
suprafața planetei noastre. Acuzați în 
mcă stupid dd spionaj atomic, ei — neșo
văitori luptători pentru pace și-au sus
ținut pînă la caipăt nevinovăția, convinși 
fiind că procesul lor e de fapt o infamă 
înscenare, menită a înfricoșa, a paraliza 
masele în lupta, lor, pentru pace și demo
crație. ■

De acești doi americani simpli și obiș- 
nuiți pe care nu mintea înflăcărată a vre
unui scriitor, ci viața însăși și faptele 
lor i-a făurit după marile dimensiuni 
umane ale eroilor legendari, de acești doi 
tineri vreau să-ți amintes'c acum.

Am citit zilele acestea O carte de dra
goste, cum cred că nu cunoaște alta ome-, 
nirea. îmi închipuiam pî-nă atunci că ni
mic nu poate depăși tragica dar sublima 
poveste de iubire a celor' doi țineri îndră
gostiți din Verona, pe care ne-â lăsat-a 
moștenire Shakespeare. Cartea aceasta, 
pe care n-a scris-o niciun condei genial 
ci doi oameni condamnați la moarte, m-a 
făcut să mă îndoiesc însă de acest lucru.- 
Se numește : „Scrisori din Casa Morții"

Decorări la Prezidiul Marii Adunări Naționale
Sîmbătă dimineața â avut loc la Pre

zidiul Marii Adunări Naționale solemni
tatea decorării unor muncitori ceferiști 
și lucrători din Ministerul Căilor Ferate, 
.precum și a unor lucrători din învățămîn- 
tul public.

La solemnitate au luat parte tovarășii: 
dr. Petru Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Avram Buna- 
ciu, secretarul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Theodor Blumenfeld, Dumi
tru Moc-ahu și Vasile Gîndilă, locțiitori 
al ministrului Căilor Ferate și alții.

Au fost decorați cu Ordinul Muncii 
clasa I-ă, a II-a și a IlI-a pentru contri
buția deosebită adusă la realizarea și de

o.

O nouă metodă de turnare
In lupta pentru realizarea de economii 

și reducerea prețului de cost, un colectiv 
de la. uzinele „Ernst Thalmann" din Ora
șul Stalin, format, din inginerii. Iulian 
Cazacu, laureat al Premiului de Stat, 
Alex. Fechete, chimistul Tudor Pe- 
trișan, tehnicianul Ion Cazacu și șeful de 
laborator Vasile Negresou, experimentea
ză o nouă metodă de țumare.

După noua metodă metalele se toarnă în, 
coji subțiri din nisip care au ca . liant 
bachelita. Prin folosirea acestei metode 
se realizează importante economii de 
oțeluri aliate, de manoperă și, în același 
timp, o creștere a productivității muncii. 
Formele în care se toarnă sînt din coji 
subțiri de. 6-10 mm. și au o rezistență 
mult superioară. •

In prezent, colectivul din serviciul de 
pregătire siderurgică, condus de inginer 
rul Iulian Cazacu, folosind rășina ter- 
mo-reșetivă lichidă, a reușit să obțină 
coji de bună calitate. Pentru a rezolva 
problema turnării anticamerei chiulasei

și e alcătuită, -într-adevăr, din cîteva suta 
de scrisori de dragoste. Scrisori pe cartfț 
și le-au scris, mai toate, de-a lungul ca- * 
lor doj ani petrecuți în Casa Marții din 
închisoarea Sing-Sing din Ossining, New. 
York. Ethel și Julius Rosenberg. Ele au 
transmis „prin cei treizeci de metri de 
piatră, oțel șl spațiu -care ne despart", 
cum scrie Julius, trecînd prin încăperea » 
scaunului electric ce se afla intre, ei. nea
semuitul suflu al dragostei și demnității 
lor umane. / ■ ‘ -
' Imaginați-vă... Un uriaș bloc compact 

de ciment și oțel, care se înalță, ca un .,i 
impecabil și monstruos simbol al oprimățâ^fc 
rîi sfidînd întinderea nezăgăzuită a ceru co 
lui și revărsarea nestăvilită a luminii - 
soarelui. Nimic nu poate pătrunde liber-, - 
aici, nici aer, nicj lumină, nici sunet. Li-oir» 
niile acestea drepte și înghețate ale zidu
lui, cenușiul mort al cimentului, „desă- - 
vîrșirea" aceasta modernă a celulelor 
perfect simetrice îți taie răsuflarea. Ai 
impresia că viața s-a oprit în fața aces
tor ziduri. Și, într-adevăr, aici, în Caea 
Morții, nu se află decît cei al© căror inimi 
vor mai bate o lună, o săptămînă. o zi. 
De fapt, viața nu există ■ aici, pentru că 
a fost condamnată dinainte la pieire.

Și totuși în miezul de granit al acestei 
clădiri moarte, viața a pulsat, timp de 
doi an» întregi, la o tensiune și cu o vi
talitate rar întîlnită. Do; ani de zile, ' 
Ethel Rosenberg a stat singură ca în-'" 
tr-un mormînt, în întreaga aripă a feme-'" 
ilț>r din „Casa Morții", singură, nevăzînd: 
altă ființă omenească în afara gardienei.' " 
Și de aici, Ethel a scris'soțului ei : „...în
cătușată de cărămizi,- ciment și oțel, " 
fie ca dragostea noastră să înflorească 
și să capete rădăcini mai adînci. De aici " : 
să ne strigăm disprețul și să dăm lupta". . 

"(19 mai 1951).
După aproape doi ani întregi. în care,... 

au suportat cea mai cumplită tortură pe -- 
care o poate imagina mintea omenească, 
tortura sufletului, în care au fost rupți 
de copii și unul de celălalt. în care zl 
de zi, clipă de clipă, li s-a cerut, cu o’ 
diabolică tenacitate, să-și recunoască o 
vină în care absolut nimeni nu credea, ’ 
promițîn-du-li-se în schimb libertatea, 
după doj ani întregi, Julius îi scria so
ției sale • i

....încă odată, scumpa mea, vreau S^’,J 
știi că te iubesc cu fiecare fibră a ființer’? ( 
mele. Nu sînt, firește, bucuros de încer-'"^ ; 
carea prin care trecem, dar sînt mulțu-;;-' * 
mit de tăria de care am dat dovadă și de “ * 
bătălia neșovăitoare pe care am dus-o ; 
pentru a ne dovedi nevinovăția. Sent!-'” ' 
mentele mele pentru tine sînt adînci •și'/'" ' 
fără margini, Iar despărțirea, un sacrifl-''-’ 
ciu. E însă de-ajuns să mă gîndesc la 
căsnicia, la iubirea noastră, la viața noas
tră și la sinceritatea țelului nostru, la 
marea făgăduială a viitorului, ca să fin 
puternic și curajos... Trebuie să mai ți
nem seama și de faptul că oamenii în 
care credem ne sprijină ș; ne fac loc în 
inimile lor. O dovadă in plus a justeții 
principiilor noastre și a adevăratului în
țeles al,frăției dintre oameni. O aseme
nea viață merită să fie trăită. In defi> 
nitiv, important este să continuăm lupta 
pentru cinste, pentru demnitate omeneas
că, pentru înțelegere, democrație și pace. 
Chiar și în locul .acesta îngrozitor, ne pu
tem aduce contribuția la cauza progre
sului". (8 martie 1953).

Există oare în lume ciment și oțel'care 
să se asemene sufletelor acestor doi oa- ’ 
meni ? Zidurile sfidătoare ale Casei Mor- 
ților par ridicol de neputincioase în fața 
granitului acesta uman, pe care mmic, 
nimic, în lume nu a putut să-i facă să 
mintă, să-și vîndă sufletul. Nici teama 
morții. Nici teama de teamă.

Oamenii aceștia de un fel deosebit Sînt 
oamenii zilelor noastre. Mi i-am amintit ' 
pe Matrosov, pe Fucik, pe Zoia. Șl oa
menii aceștia nu mor niciodată.

Soții Rosenberg ne-au lăsat în grij,ă 
nouă, întregi; omeniri iubitoare de pace, 
pe cei doi copii ai lor, Michael și Roby. - 
Ne-au lăsat acel impresionant documente"' 
uman care sînt scrisorile lor. Dar ne-au’"1 
lăsat mai ales jertfa lor șj. avertismentul"1
lor ; „...Sîntem primele victim^ ale fas- % 
cismuluj american". w 

Cuvintele acestea nu trebuie uitate ni
ciodată !

SANDA FAUR
• •o

pășirea planului de transporturi pe c-a-' 
.lea ferată un grup de 51 de muncitori 
ceferiști și lucrători din Ministerul Căi
lor Ferate.

De asemenea, șase învățători și profe
sori au fost decorați cu Ordinul Muncii 
clasa II-a și a IlI-a pentru merite dep-, 
sebite în activitatea didactică și educativă.

Cu prilejul aceleiași solemnități, mai
strul rafinor Dumitru Cristea a fost de
corat cu Ordinul Muncii clasa IlI-a, pen
tru merite deosebite și eroism în muncă.

(Agerpres)

de la motorul K.D. 35 și pentru a econo
misi un oțel laminat scump, provenit 
din import, oțelarii au luat inițiativa de ‘ " 
a turna aceste piese în miezuri obișnuite. 
Acest sistem de turnare, pînă la definiți--..-, 
varea procesului de turnare în coji, a dat. 
rezultate satisfăcătoare. Piesele care se 
toarnă după noua metodă .se strunjeau ' 
înainte din bare de oțel, ceea ce diicea t . 
la o pierdere mare de . metale și de mă-. ? . 
noperă. Prin folosirea noii metode se." 
elimină 6 operații de strunjire și găurire, 
se realizează o economie lunară de peste -sb 
600 kg. oțel, de scule necesare prelucră— - 
rii pieselor și însemnate economii de me
tale și manoperă. Acestea vor contribui 
la reducerea prețului de cost cu 8 lei . la 
-fiecare piesă.

„Scînteia tineretului"
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Libertate
lui J. Angenforth

W. Seiffert!
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Recent, Tribunalul federal din Ger
mania occidentală a condamnat la în
chisoare doi tineri luptători activi pen
tru pace — Jupp Angenforth (prima fo
tografie) ș; Wolfgang Seiffert (a doua 
fotografie). Să-i cunoaștem mai bine,
dragi cititori, pe cei doi prieteni întem- i 
nițați în mod samavolnic de autoritățile ( 
vest-germane 2

Jupp Angenforth i 
s-a născut în 1922. 
Tatăl lui a lucrat i 
la căile ferate. 
După terminarea 
liceului a fost în
rolat în armată. 
Ca militar a trăit 
intens grozăviile 
războiului. După 
război s-a înrolat 
activ în rîndul 
mișcării democra
tice, devenind 
membru al Parti-

din Germania. Ca

cl Biroului central 
Liber German, Jupp 

stat în fruntea tine- 
germani, mobilizîn- 

activă pentru pace și

Vizita tovarășului N. S. Hrușciov în R.S.S. Estonă
TALLIN 18 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 17-18 iunie tovarășul N. Ș. Hruș
ciov, prim secretar al C.C. 
vizitat R.S.S. Estonă.

La 17 iunie el a vizitat 
colhozul „Kaardiviaelane", 
Tovarășul Hrușciov a stat 
președintele colhozului, cu membri ai con
ducerii și cu colhoznici. El s-a interesat 
de problemele sporirii producției agricole, 
despre felul în care se îndeplinesc hotă-

al P.C.U.S. a

orașul Tartu, 
raionul Tapa, 
de vorbă cu

al 
vi
de

rîrile plenarei din ianuarie a C.C. 
P.C.U.S. Apoi tovarășul Hrușciov a 
zitat sovhozul „Visu“. în seara zilei 
17 iunie el a asistat la un concert dat la 
Tallin de maeștri ai artei din republică. 
Publicul a întîmpinat cu aplauze furtu
noase apariția în sală a tovarășului N. S. 
Hrușciov.

La 18 iunie, tovarășul N. S. Hrușciov a 
discutat cu conducătorii organizațiilor re
publicane și orășenești despre dezvoltarea 
agriculturii în R.S.S. Estonă.

Vizita lui Nehru în ILR. S. S«

Delegații sosite la Moscova 
în drum spre Helsinki

MOSCOVA 18 (Agerpres). — TASS 
transmite : în dimineața zilei de 18 iunie 
reprezentanții vieții publice din Moscova 
au întîmpinat într-un cadru festiv pe 
delegațiile RepuSiicii ,Poipulare Chineze, 
Republicii Democrate Vietnam, Japoniei 
și Noii Zeelande, care se află în drum 
spre Helsinki, unde vor participa la lu
crările Adunării Mondiale a Păcii.

în numele Comitetului sovietic pentru 
apărarea păcii, oaspeții au fost salutați 
de Zinaida Lebedeva, vicepreședinte al 
Comitetului.

La miting au luat cuvîntul reprezen
tanți ai delegațiilor care au transmis lo
cuitorilor Moscovei un salut cordial din 
partea popoarelor țărilor lor și mulțumiri 
pentru primirea ospitalieră
~ La Moscova a sosit de asemenea, în 
drum spre Helsinki, delegația partizani
lor păcii din R. P. Mongolă în frunte cu 
Bazarîn Sirendîb, președintele Comitetu
lui național pentru apărarea păcii.

europene de voleiCampionatele
De vorbă cu

i și ura 
măresc pasionanta întrecere dintre vo
leibaliștii- romîni Șj polonezi. Abdel Azid 
Ged jucătorul cu nr. 3, pe care spectatorii 
l-au aplaudat atît de entuziaști, mi-a po
vestit despre dorința Iu; și a celorlalți 
coechipieri de a juca cât mai mult volei, 
despre dorința ca și în țara lui voleiul să > 
cunoască o mai mare dezvoltare, ca mai 
mulți tineri să practice acest sport, care, 
intr-adevăr „este un sport minunat".

Firește bucuria lui ca și a celorlalți co
legi, este cu atît mai mare cu cît echipa 
Egiptului învinsese ou o zi în urmă re
prezentativa Austriei. „Este prima noas- . 
tră victorie internațională", ne-a spus Z' 
del Azid. Ged. O

Fără-ndoială că filele carnetului nu s-au 
consumat. Ele cuprind și alte aspecte in
teresante pe care le vom aduce la cunoș
tință tinerilor noștri cititori cît mai curînd.

R. CALARAȘANU

parficipanfii
egiptenii. Sînt cu toții în tribună 
măresc pasionanta L.'.—— - -—

®CCAMPIONĂTELE>®SVERDLOVSK 18 (Agerpres,. — TASS 
transmite : La 17 iunie, au sosit la Sverd
lovsk, venind din Magnitogorsk, Jawa
harlal Nehru,.primul ministru al Republi
cii India și persoanele care îl însoțesc.

Jawaharlal Nehru s-a urcat într-o ma
șină deschisă împodobită cu flori, cu dra
pelele naționale ale Republicii India și 
Uniunii Sovietice. Pe străzile orașului el 
a fost salutat de zeci de mii de oameni ai 
muncii din Ural. Răsunau aclamațiile : 
„Trăiască prietenia dintre popoarele 
Uniunii Sovietice și Republicii India', 
„Trăiască marele popor indian 1", „Tră
iască pacea în întreaga lume !".

In aceeași zi a sosit la Sverdlovsk gru
pul de ziariști indieni.

MAGNITOGORSK 18 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 17 iunie, K. I. Polu- 
kin, președintele Comitetului executiv al 
Sovietului Orășenesc de deputați al oa
menilor muncii din Magnitogorsk, a ofe
rit un dejun în cinstea lui Jawaharlal 
Nehru, primul ministru al Republicii In
dia.

După aceea, primul ministru al Indiei, 
persoanele care îl însoțesc, precum și de
legația ziariștilor indieni au vizitat timp 
de cîteva ore marele combinat metalur
gic „Stalin'1 din Magnitogorsk. Ei au vi
zitat de asemenea abatajele minei de fier 
din muntele Magnitnaia.

In seara zilei de 17 iunie, Jawaharlal 
Nehru și persoanele care îi însoțesc au 
părăsit Magnito'gorskul, plecând la Sverd
lovsk pe calea aerului.
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dului Comunist 
deputat al Westfaliei de Nord 
ca președinte 
al Tineretului 
Angenforth a 
rilor pa.trioți 
du-i la luptă 
unitate. Din vara anului 1050, cînd a f 
intrat in camera deputaților, el a folo- f 
sit tribuna camerii pentru a apăra inte- t 
resele tineretului. Văzînd in persoana j 
lui Jupp Angenforth un înflăcărat < 
militant pentru drepturile vitale ale ? 
tinerei generații, autoritățile vest-ger- f 
mane și-au îndreptat atenția asupra lui 
și au inițiat o întreagă campanie de 
persecuții.

In prezent Jupp Angenforth se. află 
ț întemnițat pentru 5 

înscenări judiciare.
Wolfgang Seif

fert este tova
răș de luptă al lui 
Jupp Angenforth 
Și el a cunoscut 
din plin anii grei 
ai războiului, con
secințele lui de
zastruoase pen
tru tînăra gene
rație. După in- 
fringerea hitleris- 
mului, el s-a în
cadrat cu ho- 
tărîre în iureșul luptei pentru pace, 
pentru un viitor mat bun al tinerei 
generații. Ca membru al prezidiului 
Congresului Tineretului Liber German 
el a militat cu abnegație pentru inte
resele tineretului vest-german. Deose. 
bit de rodnică a fost activitatea sa de
pusă în presă unde în calitate de co
respondent a explicat tineretului în
cotro ar putea duce pregătirile de 
război. In presă el a scris cu căldură, 
cu pdtimă. despre 
viitor pașnic în

? poată dedica cu > 
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viitor, despre acel 
care tineretul să-și 
bucurie toate forțele 

spre binele și fericirea lui.
Wolfgang Seiffert este iubit și stimat 

de tineretul vest-german. Activitatea 
tînărului patriot nu putea să fie de
sigur pe placul cercurilor reacționare 
care au intensificat persemțiilp împo
triva lui. In prezent Wolfgang este 
svîrlit în închisoare pe timp de patru 
ani.

Tineretul romîn care Iubește fier
binte pacea și militează ae'.lv pentru ea 
se află alături de lupta tinerilor 
patrioțl germani pentru eliberarea lui 
Jupp Angenforth și Wolfgang Seiffert. 
Laolaltă cu sutele de milioane de ti- ? 
neri cinstiți din întreaga lume, tinere
tul romîn protestează împotriva actului 
arbitrar al Tribunalului federal din 
Germania occidentală și cere ca 
doi tineri patrioțl vest-germani să 
eliberați deîndată.

Apelul F. M.T.D.
Tineri și tinere!

întemnițarea lui Jupp
Wolfgang Seiffert stîrnește. o

cei 
fio

Angenforth 
adîncă 
partea 
a cere 
doi ti- 
îl cu-

și Wolfgang Seiffert Stîrneștp. o 
îngrijorare. Cu toții sîntem de 
lor și am luat măsuri pentru 
achitarea și eliberarea acestor 
neri germani. Mulți dintre voi 
nose pa Jupp Angenforth, președintele 
Uniunii Tineretului Liber German din 
Germania occidentală, și pe prietenul 
său Wolfgang Seiffert. Ei întruchipează 
voința de neclintit a tineretului ger
man în lupta pentru pace și prietenie. 
In ciuda faptului că acuzarea s-a năruit 
și s-a dovedit ilegală, Jupp Angenforth 
a fost condamnat la 5 ani închisoare, 
iar Wolfgang Seiffert — la 4 ani.

Campania noastră energică și neo
bosită de protest, se arată în apelul 
F.M.T.D., a ajutat la obținerea eliberării 
francezului Henri Martin, a grecului 
Manolis Glezos, a olandezului Pit van 
Staveren, a spaniolului Lopez Raimundo 
și a multor altora. Ea trebuie fă redea 
libertatea Iui Angenforth și Seiffert.
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SCURTE ȘTIRI
• Printr-un decret din 18 iunie 1955, 

Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. a 
ratificat acordul comercial și acordul de 
plăți între U.R.S.S. și R.P.F. Iugoslavia, 
semnate la Moscova la 5 ianuarie 1955, 
și aprobate de Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S.

• La 17 iunie s-a deschis la Tirana cel 
de al 3-lea Congres al Frontului Demo
cratic al R. P. Albania.
• Agenția France Presse anunță .că 

17 iunie Senatul american a ratificat 
majoritate de voturi Tratatul de stat 
Austria.

© Ziarele au publicat comunicatul 
asupra tratativelor duse între 6 și 16 
iunie în Iugoslavia între primul ministru 
al Uniunii 
tele R.PF. 
Cele două 
tărîrea de
eforturile pentru a duce mai hotărît 
politică de coexistență,. a rezolva 
tratative și acorduri 
internaționale. In cadrul tratativelor a
fost examinată de asemenea problema 
dezvoltării relațiilor economice și cul
turale.

la 
cu 
cu

Birmane, U Nu. și președin- 
Iugoslavia, Iosif Broz-Tito, 
guverne și-au confirmat ho- 
a depune și in viitor toate 

o
prin 

toate problemele
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Pag. 4-a 19 iunie 1955

Consfd'uirea celor irei miniștri de externe 
occidentali a luat sfîrșit

NEW YORK 18 (Agerpres). — La 17 iu
nie s-a încheiat la New York consfătuirea 
miniștrilor Afacerilor Externe ai celor 
trei puteri occidentale — S.U.A., Angliei 
și Franței. După încheierea consfătuirii a 
fost dat publicității un scurt comunicat 
comun redactat in termeni destul de vagi 
și din care nu s.e poate deduce cuprinsul 
concret al tratativelor.

După cum rezultă din comunicat, cei trei 
miniștri au discutat nota guvernului so
vietic din 13 iunie a.c. adresată guvernelor 
celor trej puteri, în problema conferinței 
șefilor guvernelor celor patru puteri. In 
comunicat se spune că „a sosit timpul pen
tru a depune noi eforturi menite să înlă
ture cauzele conflictului" din relațiile in
ternaționale.

In continuare se arată că miniștrii au 
avut o întrevedere cu cancelarul Ade
nauer. Comunicatul nu pomenește nimic 
despre cuprinsul acestor tratative, dar 
presa americană a arătat că ș-au discutat 
problemele legate de invitația adresată lui 
Adenauer de a vizita Moscova.

In comunicat se spune că înainte de 
conferința șefilor guvernelor celor patru 
puteri, care urmează să aibă loc la Ge
neva, vor avea loc la Paris consultări ale 
celor trei puteri occidentale cu alte țări

— membre ale Uniunii nord-atlantice.
Se subliniază îndeosebi că cele trei pu

teri occidentale intenționează să urmeze și 
de acum înainte aceeași ..politică comu
nă'1 pe care au dus-o pînă în .prezent.

*
NEW YORK 18 (Agerpres). — TASS 

transmite: Știrile transmise de corespon
denții americani despre rezultatele întâl
nirii separate a miniștrilor Afacerilor Ex
terne ai S.U.A., Angliei și Franței vădesc 
că în cursul acestor tratative s-au mani
festat grave divergențe între participanții 
la îhtîlnire în problemele legate de apro
piata conferință a șefilor guvernelor ce
lor patru puteri.

Aceste divergențe sînt dovedite între 
altele de caracterul vag al comunicatului 
dat publicității de cei trei miniștri.

In comunicat se ocolesc problemele con
crete care au constituit, după cum rela
tează presa, obiectul tratativelor.

Ziarele scriu că S.U.A. n-au reușit să 
obțină adoptarea principiului ca sfera pro
blemelor care ar putea fi discutate la con
ferință să fie limitată. Miniștrii n-au că
zut de acord asupra proiectului de ordine 
de zi a conferinței pe care ei intenționau 
s-o discute cu V. M. Molotov la San Fran
cisco.

încheierea Congresului U.T.M. 
din R. P. Ungară

BUDAPESTA 18 (Agerpres). M.T.I.
în ședința din 17 iunie a Congresului 

U.T.M. din. R.P. Ungară, tovarășul Ma- 
tyas Rakosl, ,a rostit o amplă cuvântare 
în numele Partidului celor ce muncesc 
din Ungaria,

In ședința din 18 iunie congresul a 
discutat punctul 3 de pe ordinea de 
zi — modificări în statutul Uniunii. 
Raportul a fost prezentat de Jânos Mol- 
năr, secretar al C.C. al Uniunii Tinere
tului Muncitor din R. P. Ungară. După 
discuții, Congresul a adoptat în unanimi
tate, cu unele schimbări neînsemnate, 
proiectul de statut modificat.

Apoi congresul, prin vot secret, a ales 
Comitetul Central alcătuit din 69 de 
membri și 13 supleesiți și comisia de revi
zie compusă din 15 persoane.

A fost adoptat textul unei scrisori de 
salut către Comitetul Central al Partidu
lui celor ce muncesc din Ungaria, precum 
și textul >unei scrisori de salut adresată 
Comitetului Central al U. T. C. L. din 
U.R.S.S.

Congresul a adresat un apel către ti
neretul .muncitor din Ungaria, îndemnîn- 
du-1 să lupte cu dârzenie, pentru îndepli
nirea sarcinilor puse de Partidul celor ce 
muncesc din Ungaria în opera de con
struire a socialismului.

Filele carnetului de 
reporter se întorc 
ana după alta. Di
verse aspecte, cum ar 
fi excelenta organi
zare, buna pregătire 
a voleibaliștilor, ca
litatea arbitrajelor, 
sportivitatea specta
torilor noștri, chiar și 
mici amănunte ca de 
pildă tabela de afi- 
șaj luminoasă... — 
despre toate acestea

discută cu aprindere sportivii și sporti
vele din diferite țări ale Europei, care 
s-au întîlnit în Capitala patriei noastre 
la marea întrecere. în tribuna rezervată 
loturilor de sportivi, voia bună, rîsetele, 
încurajările adresate celor care se întrec 
pe teren, toate acestea întrețin un spirit 
prietenesc, de adevărați sportivi. Unguri 
și bulgari, egipteni și romîni, cehoslovaci 
și iugoslavi, toți discută cu aprindere des
pre înalta factură tehnică a partidelor.,

Am surprins-o la un moment dat sin
gură pe Liliana Ivanova, căipitana echipei 
reprezentative a R. P. Bulgaria. Am 
căutat să aflu cîteva păreri de la această 
.tînără și talentată jucătoare, în legătură 
cu valoarea echipelor participante.

„Despre fete (este vorba de toate repre
zentativele feminine participante la aceste 
campionate) aș vrea firește să vorbesc 
mai mult. Ce să spun ? Voleibalistele so
vietice sînt net superioare celorlalte 
echipe. Vera Ozerova și Ciudina au do
vedit din nou înalta lor clasă. De altfel re
prezentativa Uniunii Sovietice se în
dreaptă cu mar,- pași spre titlul suprem, 
întrecerea echipelor masculine este și ea 
foarte dîrză, multe echipe fiind de va
loare apropiată, dar cîștigătorul titlului 
european nu-1 vom putea afla desigur de
cît la 26 iunie".

înconjurați de toată atenția și simpatia 
sînt și voleibaliștii de pe celălalt țărm al 
Mediteranei — sportivii din țara Nilului—

15.000 de spectatori au ovaționat pe 
voleibaliștii noștri care au întrecut puter
nica reprezentativă a R. P. Polone 
scorul de 3—2.

In clișeu : o fază din întrecerea 
lor două echipe.

Turneul final al campionatelor europene de volei

Cine se află în spatele rebelilor din Argentina
NEW YORK 18 (Agerpres). — Cores

pondentul din Buenos Aires al agenției 
United Press transmite o informație des
pre evenimentele din Argentina în care 
subliniază că principalii complotiști din 
răscoala de la 16 iunie au fost, ca și în 
1951, ofițerii de marină, care au făcut in
strucție la bazele militare ale flotei S.U.A.

PARIS 18 (Agerpres). — Ziarele „Li- 
beratibh" și ,.L‘Humanite‘‘ subliniază că 
evenimentele din Argentina „poartă pe
cetea" atît a cardinalului Spellman cît 
și a Washingtonului șș Wall Streetului.

Ziarul „L'Humanite" scrie că eveni
mentele care au avut loc la Buenos Ai-

Intre 20 și 26 iunie are loc la San Fran
cisco sesiunea jubiliară a O.N.U., închi
nată împlinirii a zece ani de la înteme
ierea acestei organizații internaționale. La 
capătul unui deceniu de existență a 
O.N.U., popoarele își afirmă cu o energie 
sporită dorința de a menține și consolida 
pacea cucerită cu prețul atîter jertfe, 
cauză în numele căreia, la 26 iunie 1945, 
s-a dat viață Organizației Națiunilor Uni
te. Ideea menținerii păcii și realizării unei 
destinderi în relațiile între state întru
nește în zllelg noastre adeziunea celor mal 
largi și influente cercuri ale opiniei pu
blice mondiale și tocmai de aceea acțio
nează într-o măsură tot mai mare asupra 
desfășurării vieții internaționale. In 
aceste condiții, un rol însemnat revine Or
ganizației Națiunilor Unite, chemată să 
fie un mijloc al asigurării securității în 
colectiv a tuturor statelor, un for al în
țelegerii între popoare și nici de cum in
strumentul politicii ,,de forță” a unei pu
teri sau a unor puteri așa cum ea a de
venit în unele perioade ale ultimilor ani. 
Organizația Națiunilor Unite a doved t 
prin însăși existența ei — și va trebui și 
de acum înainte să dovedească pe o scară 
mult mai largă — posibilitatea coexis
tenței pașnice a statelor cu sisteme poli
tice și sociale diferite. In ceea ce privește 
Uniunea Sovietică și celelalte țări din la
gărul socialist — membre ale O.N.U. — 
ele au demonstrat în practică dorința de 
înțelegere pașnică.

Cum a luat ființă O. N, U.
Existența Organizației Națiunilor Unite 
devenit posibilă ca o urmare directă aa . __ ______

înfrângerilor suferite de statele fasciste în 
ultimul război mondial sub loviturile pu
terilor aliate și în primul rînd ale 
U.R.S.S.

La conferința came a avut loc la Moscova 
între 19—30 octombrie 1943 a reprezen
tanților guvernelor U.R.S.S., S.U.A. și 
Angliei, s-a ridicat problema asigurării 
securității generale în perioada de după 
război. In declarația comună a conferinței 
se sublinia necesitatea

„creării în termenul cel mai scurt a unei or
ganizații internaționale pentru menținerea păcii 
și securității, bazată pe principiul egalității și 
suveranității tuturor țărilor iubitoare de pace, 
mari și mici**.

Aceeași idee o găsim reafirmată îin de- 
clarația conferinței de la Teheran (1 de
cembrie 1943), conferință la care au luat 
parte conducătorii U.R.S.S., S.U.A. și An
gliei. Pe baza hotărârilor de la Moscova și 
Teheran, reprezentanții celor trei puteri 
s-au întîlnlt la Dumbarton Oaks (o sub
urbie a orașului Washington), între 21

CU

ce*

Cu aceasta, congresul și-a încheiat lu
crările.

în cadrul plenarei Comitetului Central 
nou ales, care a avut loc după terminarea 
congresului, au fost alese Biroul Comite
tului Central și secretariatul Comitetului 
Central. Joszef Szakali a fost ales prim- 
secretar al C.C., Janos Gastony, Ervin Ho
los, Istvan Kadas, Janos Molnar, Iulia 
Turgonl au foșț aleși secretari.

res au aceleași caracteristici ca și acțiu
nile de violență comise în trecut în Bra
zilia și în alte țări din America Latină.

BUENOS AIRES 18 (Agerpres). — Pos
tul de radio guvernamental din Argentina 
a anunțat că în țară a test restabilită li
niștea.

Deși nu se cunoaște exact numărul victi
melor provocate de recenta rebeliune din 
Argentina, ziarul ,,La Nacion“ scrie că au 
fost ucise 360 de persoane, iar alte 600 au 
fost rănite.

In țară continuă să fie menținută starea 
de asediu.

33.000 marinari americani 
în grevă

NEW YORK 18 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvânt al Uniunii maritime na
ționale, sindicat al marinarilor americani 
afiliat la CIO, anunță că marinarii din 
18 porturi de pe coasta de est a S. U. A. 
și din golful Mexicului au declarat grevă. 
Numărul greviștilor se ridică la 33.000 
amenințând să imobilizeze în porturi peste 
1.000 de vase de transport și de mărfuri, 
adică aproximativ jumătate din întreaga 
flotă comercială particulară a S.U.A.

Greva a izbucnit deoarece conducerea 
unui grup de societăți de transport ma
ritim care duceau tratative cu Uniunea 
maritimă națională pentru încheierea nou
lui contract colectiv a respins net toate 
propunerile sindicatului.

Astăzi începe turneul final al campio
natelor europene de volei care se desfă
șoară pe terenurile instalate în incinta 
stadionului Dinamo din Capitală. Cu acest 
prilej, la ora 16, va avea loc festivitatea 
oficială de deschidere a campionatelor.

în zilele de duminică și luni jocurile 
se vor desfășura după următorul pro
gram :

Duminică 19 iunie: teren I. ora 8,30: 
U.R.S.S. — R. P. Ungară (m); R. Ceho
slovacă — R. P Polonă (m); ora 16: festi-

eu-vitatea de deschidere a campionatelor 
ropene de volei; ora 17: R. P. Bulgaria —• 
R.P.R. (f); R.P.F. Iugoslavia — R.P.R. (m); 
U.R.S.S. — R. Cehoslovacă (f). Teren III: 
ora 8,30: R. P. Ungară — R. P. Polonă 
(f); R. P. Bulgaria — Franța

Luni 20 iunie : teren I. ora 
Albania — Finlanda (m);
U.R.S.S. (m); ora 16,30: R. P.
R. Cehoslovacă (m); R.P.R. — R. P. Po
lonă (m); R.P.F. Iugoslavia — R. P. Bul
garia (m). Teren III: ora 8,30: Austria — 
Belgia (m); Egipt — Italia (m).

(m).
8,30: R. P. 
Franța —• 
Ungară -—

O nouă victorie a reprezentativei R. P. R. de polo pe apă
MOSCOVA 18 (Agerpres). — La 17 iu

nie a luat sfîrșit .turneul internațional de 
polo pe apă desfășurat la Moscova.

în ultima zi a turneului echipa R.P.R. 
a reușit să întreacă reprezentativa Italiei 
cu scorul de 5—4 (3—2).

Spectacolele de azi
CINEMATOGRAFE : Patria, I. C. Frimu. înfră

țirea între popoare, Gh. Doja: Mandy: Republica, 
Elena Pavel; Astă seară se va termina totul; Donca 
Simo, Aurel Vlaicu: Umberto D.; Magheru, 8 Mai: 
Cei trei mușchetari; Filimon Sîrbu, București, Aiex. 
Gorki : Copiii fericiți. Doamnele, O poznă primej
dioasă; Timpuri Noi: Actualitatea în imagini, Nou
tățile zilei, Alpinism, Vițelul de paie. Drumul prin 
taigă; Lumina: Contele Mișka; Victoria: Desco
perirea misterioasă: Tineretului: Misterul lacului
din munți; Alex. Popov, Flacăra: Eu și bunicul;

8 Martie : 
fost odată _  _ _____
rea : Răzbunarea ; C.
Arta, Miorița : Imblînzitoarea de tigri; Munca, Ra
hova : Merele de aur; Moșilor : Frumusețea dia
volului; 23 August : Cine-și iubește nevasta ; llia 
Pintilie : Cei 13 ; M. Eminescu : încercarea fideli
tății: Volga, Boleslaw Bierut: Un om teribil; Li
bertății : Neamul Jurbinilor ; N. Bălcescu : 2x2 
fac cîieodată 5 ; Gh. Coșbuc : Insula misterioasă ; 
Olga Bancic : Mînăstirea din Parma.

Conștiința ; Vasile Roaită, Popular : A 
un împărat; Cultural : Libelula : Uni- 

David: Marea aventură

august și 28 septembrie 1944. Aci s-a dis
cutat în amănunțime structura noii orga
nizații, precum și medul ei de 
nare. Pe baza discuțiilor purtate, s-a 
trecut la redactarea tezelor unul proiect 
de Cartă a Națiunilor Unite. La Dumbar
ton Oaks și-au găsit reglementarea marea 
majoritate a problemelor legate de exis
tența O.N.U., cu excepția unei singure 
probleme și anume problema sistemului 
de votare în noua organizație, respectiv 
mecanismul luării hotărârilor. Această 
problemă a putut R rezolvată la confe
rința de la Yalta (4—12 februarie 1945), 
conferință care a reunit în jurul mesei 
tratativelor pe I. V. Stalin, F. D. Roosevelt 
și W. Churchill. La Yalta s-a stabilit că 
la baza activității Organizației Națiunilor 
Unite trebuie să stea principiul unanimi
tății marilor puteri, principiul înțelegerii 
și colaborării între eîe — principiu care, 
precum se știe, a stat la baza coaliției 
antihitleriste în anii războiului.

..Intîlnirea noastră, aci în Crimeea — se soune 
în declarația de la Yalta — a reafirmat hotă- 
rîrea noastră comună de a menține și a întări 
și în timpul păcii viitoare aceeași unitate de 
acț’une care a făcut ca victoria în acest război 
să fie posibilă și sigură pentru Națiunile Unite**.

Hotărîrile luate la Yalta erei au condi
țiile necesare făuririi noii organizații in
ternaționale. în acest scop, la San Fran
cisco, a fost convocată conferința Națiu
nilor Unite. Această conferință s-a deschis 
la 25 aprilie 1945 și la ea erau prezenți 
reprezentanți ai 49 de state.

Conferința de la San Francisco a dat 
posibilitatea să' se manifeste mai multe 
puncte de vedere referitoare la rolul 
O.N.U. Dacă delegația sovietică lupta pen. 
tru ca O.N.U. să devină un organ eficient 
de menținere a păcii, în schimb unii re
prezentanți occidentali încercau să reducă 
la maximum posibilitatea ca O.N.U. să ac
ționeze în direcția apărării păcii. Este 
semnificativ că puterile occidentale și 
guvernele țărilor legate de acestea au pro
pus în timpul conferinței de la San Fran
cisco un număr de 1.200 amendamente 
la Carta O.N.U., amendamente care tipă
rite alcătuiau un volum de 400 pagini. 
Cea mai mare parte a acestor amenda
mente erau îndreptate împotriva princi
piului unanimității marilor puteri, împo
triva dreptului de veto al fiecăreia dintre 
marile puteri. Or, prin aceasta se urmă
rea să se creeze terenul prielnic pentru 
a se impune Uniunii Sovietice hotărîri 
împotriva voinței ei.

Era limpede că anumite guverne vroiau 
să creeze Organizația Națiunilor Unite 
după chipul și asemănarea defunctei Ligi 
a Națiunilor. După cum se știe, Liga Na
țiunilor a fost creată imediat după primul

funcțio-
s-a

războl mondial; ea s-a dovedit însă inca
pabilă să pună frîu agresorilor imperialiști. 
Liga Națiunilor a avut o existență lip
sită de glorie, falimentul el neflind alt
ceva decît expresia falimentului oricărei 
politici care în loc să prevină agresiunea 
nu face altceva decît o stimulează. I. V. 
Stalin a subliniat că Organizația Națiuni
lor Unite nu trebuie să fie o repetare a 

care 
pen-

Ligii Națiunilor de tristă amintire 
nu avea nici drepturi, nici mijloace 
tru preîntâmpinarea agresiunii.

Eforturile Uniunii Sovietice au 
roade astfel îneît conferința de la 
Francisco a reușit, la 26 Iunie 1945, să 
ajungă la o înțelegere asupra Cartei O.N.U. 
și să adopte textul el definitiv. Carta 
O.N.U. a intrat în vigoare la 24 octom
brie 1945. Acest eveniment a fost întâm
pinat cu bucurie de către popoare, care 
și-au pus mari speranțe în Organizația 
Națiunilor Unite.

Ce este Carta O. N. U.
Carta O.N.U. este documentul funda

mental care consemnează scopul și prin
cipiile de activitate ©le Organizației Na
țiunilor Unite. Regulile stabilite de Cartă 
au fost acceptate de către toate statele 
membre ale O.N.U. ca norme obligatorii 
de comportare. La baza acestor reguli stă 
principiul colaborării și înțelegerii între 
popoare și al respectului reciproc pentru 
independența și suveranitatea națională.

Carta O.N.U. cuprinde 111 articole. Pre
ambulul Cartel — adică partea Introduc
tivă a documentului care conține o ex
punere a motivelor care au dus la crea
rea O.N.U. — exprimă voința popoarelor 
Națiunilor Unite de a feri „generațiile vii
toare de flagelul războiului care 
ori în răstimpul unei generații 
omenirii suferințe nespuse”.

In articolul 1 al Cartel O.N.U. 
cizate țelurile O.N.U. și anume :

1. A menfine pacea și securitatea _____ T._
r.ală și în acest scop a lua măsuri comune efec
tive pentru prevenirea și înlăturarea situațiilor 
de amenințare a păcii ; a suprima actele de 
agresiune și alte acte de încălcare a păcii ; a 
lichida și rezolva prin mijloace pașnice, pe baza 
principiilor de justiție și drept internațional, 
conflictele internaționale și situațiile care pot 
duce la încălcarea păcii ;

2. A dezvolta între națiuni raporturi de prie
tenie pe baza respectării principiului egalită
ții în drepturi a popoarelor și a dreptului lor 
la autodeterminare și a lua orice alte măsuri 
corespunzătoare pentru întărirea păcii în lume;

3. A realiza cooperarea între națiuni în re
zolvarea problemelor internaționale de ordin 
economic, social, cultural și umanitar ; a încu
raja și dezvolta respectul pentru drepturile 
omului și pentru libertățile de bază pentru 
toți oamenii, indiferent de rasă, sex, limbă și 
religie ;

4. A deveni centrul de coordonare a acțiu
nilor întreprinse de națiuni pentru realizarea 
acestor scopuri comune.

dat 
San

de două 
a Impus

sînt pre-

internațio-

Carta O.N.U. a stabilit ca pentru buna 
funcționare a Organizației Națiunilor Unite 
să se creeze șase organe principale a 
căror activitate să fie ajutată de exis
tența unor organe secundare. Cele șase 
organe principale sînt: Consiliul de Secu
ritate, Adunarea Generală, Consiliul Eco
nomic și Social, Consiliul de Tutelă, 
Curtea Internațională de Justiție, precum 
și Secretariatul.

Dintre acestea cele mai însemnate prim 
rolul ce le-a fost rezervat sînt Consiliul 
de Securitate și Adunarea Generală. In 
stabilirea atribuțiilor acestor organe s-a 
ținut seamă de experiența tristă a 
Ligii Națiunilor. La Liga Națiunilor, Con
siliul și Adunarea. aveau o competență 
identică și dispuneau de puteri egale, ceea 
ce dădea naștere la diferite defecțiuni 
care în ultimă instanță anulau capacita
tea organizatorică a Ligii. De asemenea 
hotărîrile erau luate cu unanimitate de 
voturi — absolut ale tuturor membrilor 
Ligii. Era deci suficient ca un singur stat 
ca, de pildă, Luxemburg, să se opună 
pentru ca „să împiedice luarea unei ho
tărîri.

Carta O.N.U. delimitează de aceea a- 
tribuțiile Consiliului de Securitate și cele 
ale Adunării Generale. In problemele pri
vind pacea și securitatea internațională, 
articolul 24, paragraful 1, conferă Consi
liului de Securitate răspunderea princi
pală. Consiliul de Securitate este format 
din 11 membri dintre care cinci sînt par- 
manenți și anume marile puteri: U.R.S.S., 
S.U.A., Anglia, Franța și China. Ceilalți 
șase membri sînt aleși în mod periodic 
de către Adunarea Generală ținîndu-se 
seama de principiul reprezentării tuturor 
zonelor geografice. în Consiliul de Secu
ritate hotărîrile se iau în felul următor: 
în chestiunile de procedură sînt necesare 
voturile a șapte membri, indiferent dacă 
sînt. sau nu permanenți; în chestiunile 
neprocedurale și cu deosebire în chestiu
nile legate de paicea și securitatea po
poarelor nu se pot lua hotărîri decît în 
cazul cînd ele întrunesc voturile tuturor 
membrilor permanenți, adică voturile 
statelor care poartă principala răspundere 
a păcii. Această prevedere izvorăște din 
necesitatea asigurării unității de acțiune 
a tuturor marilor puteri, din necesitatea 
realizării coexistenței pașnice. V. 
Molotov a subliniat că acest principiu

fost adoptat la întâmplare:
..Recunoașterea acestui principiu exprimă

rința Națiunilor Unite de a asigura acordul și 
unanimitatea marilor puteri în ceea ce pri
vește împiedicarea oricărei, agresiunt even
tuale".

Trebuia subliniat că, de la înființarea 
O.N.U. și pînă în prezent, principiul 
unanimității marilor puteri estP ținta a- 
tacurilor cercurilor reacționare, îndeosebi 
din S.U.A.

In ceea ce privește Adunarea Generală 
a O.N.U., aci hotărîrile Importante se Iau

a

M. 
nu

do-

Cu o majoritate de două treimi. Astfel, 
guvernele interesate în accentuarea încor
dării internaționale au putut să organizeze 
o adevărată „mașină de vot” — creată cu 
concursul guvernelor unor țări dependente 
din punct de vedere economic și politic 
de S.U.A. — care să strecoare o serie de 
hotărîri primejdioase pentru pace, cum a- 
fost hotărîrea ilegală care a declarat 
China populară drept „agresoare” în Co
reea. O uriașă lovitură a fost dată pres
tigiului O.N.U. prin terfelirea numelui a- 
cestel organizații în agresiunea americană 
din Coreea.

Potrivit Cartei, pe lingă cele șase or
gane principale, există o serie de comisii 
și comitete destinate să rezolve anumite' 
probleme. Iată un exemplu: cea mai vie 
năzuință a popoarelor este să se pună ca
păt cursei înarmărilor care primejduiește 
pacea lumii și să se treacă la o reducere 
a armamentelor și forțelor armate precum 
și la interzicerea armei atomice. In acest 
scop, funcționează Comisia O.N.U. pentru! 
dezarmare, al cărei subcomitet s-a întru
nit la Londra. Cercurile agresive încearcă 
însă să abuzeze de prevederile Cartei 
O.N.U. și să creeze tot felul de comisii 
care, în loc să reglementeze problemele, 
spinoase, nu fac altceva decît să le com
plice. Aceste comisii le sînt însă necesare 
pentru ca, la adăpostul lor, cercurile im
perialiste să se poată amesteca în trebu
rile interne ale altor state.

Prevederile Cartei O.N.U. (respectiv ar
ticolul 52) au fost grosolan încălcate prin 
crearea unor grupări agresive ca pactul; 
nord-atlantic, SEATO, uniunea vest-euro-t 
peană etc. Aceste încălcări, ca și altele, 
s'int mărturia politicii anumitor forțe caref 
vor să transforme O.N.U. într-un instru-L- 
ment al politicii lor. Faptul că nici pinăt 
în prezent n-au fost primite în O.N.U.! 
toate statele care conform Cartei O.N.U.: ' 
au dreptul, printre care și țara noastră,^ 
iar drepturile legale ale Chinei n-au fost; 
restabilite, arată că unele puteri nu sînt 
interesate ca O.N.U. să capete caracterul 
universal indispensabil înfăptuirii țeluri
lor sale. ‘

★

Cei 10 ani de existență ai O.N.U. au ară
tat că există posibilitatea ca, pe baza resH 
pectării Cartei, această organizație să 
contribuie la reglementarea pașnică a pro.' 
blemelor internaționale, la asigurarea' 
securității generale. Rezultate pozitive au 
fost obținute în examinarea unor problel 
me internaționale și în clarificarea poziției 
diferitelor state. Dar aceasta nu este su
ficient. Pentru ca O.N.U. să fie cu ade
vărat un mijloc eficace de întărire a păcii 
este nevoie ca toate puterile să se arate 
interesate ca această organizație interna-l 
țională să corespundă țelurilor pentru: 
care a fost creată, țeluri atît de clar sta
bilite în Carta Organizației Națiunilor | 
Unite.
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