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Uf emiști, tineri din agricultura !

Participați cu tot elanul 
și entuziasmul vostru tineresc

•>«?

la înfăptuirea liotărlrllor
CONSFĂTUIRII DE LA CONSTANȚA

In întreaga țară, în nume
roase adunări generale deschise 
convocate de organizațiile de 
bază U.T.M., tot mai mulți 
utemiști și tineri din unitățile 
agricole socialiste, studiind do
cumentele Consfătuirii de la 
Constanța, își asumă responso, 
bilitatea îndeplinirii unor im
portante obiective din planurile 
de producție ale acestor unități.

Utemiștii și tinerii colectiviști 
din comuna Căzănești, regiunea 
București, se alătură inițiativei 
de a executa, în cadrul gospo
dăriei, o serie de lucrări prin 
muncă voluntară, a căror con
travaloare să fie alocată fondu
lui de bază al gospodăriei co
lective.

Utemiștii și tinerii întovără
șiți din comuna Malul cu Flori, 
raionul Muscel, sprijină cu toa
te forțele toate acțiunile ini
țiate de conducerea întovărăși
rii pentru dezvoltarea fondului 
de bază al întovărășirii.

Acum, cînd pretutindeni tn 
agricultură a început și se des
fășoară cu intensitate munca 
pentru realizarea unor impor
tante obiective din planurile 
de producție ale unităților agri
cole socialiste, preocuparea 
principală a comitetelor regio
nale și raionale U.T.M. și a or-

Hotarîrea adunării generale 
a organizației de bază U. T. M. și a 

tinerilor din întovărășirea agricolă 
„Ștefan Gheorghiu“, comuna Malul cu 

Flori, raionul Muscel, regiunea Pitești
Noi, utemiștii și tinerii din întovărășirea agrozoo

tehnică „Ștefan Gheorghiu“ din comuna Malul cu 
Flori, raionul Muscel, regiunea Pitești, dornici de a 
oontribui, alături de părinții și rudele noastre, la 
traducerea în fapte a sarcinilor oe se desprind din 
documentele Consfătuirii de la Constanța, sub în
drumarea organizației de partid și cu sprijinul con- 
duoerii întovărășirii am organizat o adunare gene
rală deschisă în care am hotărît următoarele :

— Să executăm toate lucrările de întreținere pe o 
suprafață de 0,75 ha. cu pruni din cele 95 ha. pe 
care le are întovărășirea, de pe care să obținem o 
producție de 10.000 kg. fructe, față de 7.000 kg. cît 
se prevede în planul de producție al întovărășirii. 
Pentru realizarea acestei producții, socotită record în 
partea locului, noi vom efectua următoarele lucrări:

— Stropirea contra dăunătorilor ori de cîte ori va 
fi nevoie, recoltatul manual al fiecărui fruct pentru 
a asigura o valoare comercială ridicată a acestora.

— Se va da o atenție specială lucrărilor executate 
precum și reducerii consumului de zile-muncă. La 
stropiri noi vom executa numai 12 zile-muncă față 
de 18 zile planificate, iar la recoltatul și transportul 
fructelor numai 45 zile-muncă față de 71 planifi
catei

— Pentru folosirea rentabilă a suprafețelor de pă-naie — rentru loiosirea rentaDiia a supraiețeiur uo pa-
ganizațiilor de bază U.T.M.tre- mînt ocupate cu pomi fruotiferi proprietate obștea-

ii munci 
tînăr co- 
muncilor 
G.A-.S. și 
în afara

buie să fie aceea de 
astfel incit nici un 
lectivist, întovărășit, 
sau mecanizator din 
S-M-T. să nu rămînă 
ucestei importante acțiuni de 
interes obștesc, național.

PRIMA 
INSTALAȚIE petroliferă

In schela Cîmpina 
a fost pusă în func
țiune zilele acestea 
prima instaluție de 
teledinamometrare. 
Cu ajutorul acestei 
instalații se poate 
controla in orice mo- 

-ment funcționarea 
pompei de adîncime 
a sondei.

Noua instalație a 
fost concepută și

scă, noi vom cultiva între pomi peste 40 ha livadă 
cu trifoi și boroeag de pe care vom obține cel puțin 
80 tone de nutrețuri necesare pentru hrana celor 150 
oi proprietate obștească.

— Pe o suprafață de 1,25 ha. din cele 18 ha. plan
tate în această primăvară cu pomi fructiferi vom 
executa următoarele 
tori, stropiri contra 
menea întreținerea 
printre rindurile de 
luorărilor necesare. Prin efectuarea acestor lucrări, 
noi ne propunem să obținem de pe această supra
față cel puțin 20 tone de cartofi.

lucrări : legatul pomilor de tu- 
dăunătorilor. Preluăm de ăse- 
culturilor de cartofi plantați 

pomi prin executarea tuturor

de teledinamometrare
construită de specia
liștii secției de elec
tronică a Institutului 
de cercetări electro
tehnice din Bucu
rești în colaborare cu 
specialiștii secției de 
automatizări 
Institutul de 
țări pentru forajul 
sondelor și extracția 
țițeiului din Cîmpi- 
na.

de la
cerce

Reprezentînd teh
nica de control cea 
mai avansată în acest 
domeniu, instalația 
de teledinamometrare 
constituie un impor
tant pas pe calea 
automatizării operați
ilor de control și 
comandă la sondele 
de extracție a țițeiu
lui.

(Agerpres)

—• In lunile 
iulie și august 
vom defrișa prin 
muncă voluntară 
o suprafață de 
două ha. teren

(Continuare
în pag. 3-a)

Noi, utemiștii șî tinerii colectiviști din G.A.C. 
„Horia, Cloșca și Crișan“ din comuna Căzănești, ra
ionul Slobozia, regiunea București, dezbătînd în 
adunarea generală deschisă convocată de organizația 
de bază U.T.M. din gospodărie sarcinile stabilite prin 
documentele Consfătuirii de la Constanța, dornici să 
contribuim la consolidarea economioo-organizatorică 
a gospodăriei noastre, am hotărît următoarele :

1. Vom mobiliza pe toți tinerii colectiviști să efec
tueze cel puțin cîte 200 zile-muncă, adică mai mult 
decît minimul stabilit de adunarea generală a co
lectiviștilor (fiecare tînăr a efectuat pînă acum cîte 
100 zile-muncă).

2. în scopul obținerii unor recolte sporite la ha., 
vom lua sub îngrijirea noastră 100 hectare din su
prafața de 560 ha. de grîu pe care le are gospodăria, 
de pe care ne propunem să obținem o producție de 
1.880 kg. grîu la ha., față de Ì.600 kg. cît prevede 
planul gospodăriei.

3. Pentru a asigura sămînța hibridă de porumb 
necesară gospodăriei, vom executa toate lucrările pe 
cele 60 de ha. lot semincer de porumb, suprafață, 
pe care am însămînțat-o în primăvara aceasta.

4. Prin muncă voluntară vom construi patru plat
forme de gunoi cu o capacitate de 400 tone.

5. întregul sector zootehnic al gospodăriei, com
pus din : 72 vaci mulgătoare, 850 de oi, 250 de 
porci, 600 de găini și altele va fi deservit în între
gime de tineret.

6. Prin muncă voluntară vom întreține suprafața 
de 250 ha. izlaz, din cele 750 pe care le are co
muna, suprafață destinată pășunatului animalelor 
gospodăriei colective.

7. Pentru asigurarea bazei furajere vom răspunde 
de cultivarea, întreținerea și însilozarea porumbului 
de pe o suprafață de 5 hectare și de recoltarea și 
însilozarea altor culturi furajere de pe care ne anga
jăm să obținem cel puțin 500 tone furaje, adică în
treg planul de însilozare al gospodăriei.

8. Vom executa toate lucrările de întreținere nece
sare celor 2.100 pomi fructiferi pe care i-am plan
tat în primăvara aceasta.

9. Vom însămînța cu porumb hibrid o suprafață 
de 3 ha., de pe care vom obține o producție de 3.000 
kg. boabe la hectar. întreaga cantitate de boabe re-

(Continuare în pag. 3-a)

Primirea ministrului Franței de către președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 

Romîne, Chivu Stoica
Vineri, 9 mai, președintele Con- a primit îi> audiență pe noul rni- 

' siliului de Miniștri al Republicii nistru al Franței în R.P. Romina, 
Populare Romîne, Chivu Stoica, Jacques Emile Paris.

Holul sălii de mese a Combinatului chimic nr, 1

Aniversarea independentei
de stat a Romîniei

sia victoriei
asupra fascismului german

Depuneri de coroane
de flori

La Monumentul 
Eroilor Patriei

La Monumentul
Eroilor Sovietici

Adunarea solemnă 
din Capitală

La 9 tnaî, cu prilejul Zilei Vic
toriei, a avut loc solemnitatea 
depunerii coroanelor de Hori la 
Monumentul Eroilor Patriei.

La solemnitate au asistat tova
rășii : general de armată Emil 
Bodnăraș. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, general colo
nel Leontin Sălăjan, ministrul 
Forțelor Armate, Janoș Fazekaș, 
secretar al C.C. al P.M.R.. Gh. 
Stoica, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Tiță 
Florea, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, acad. prof. P. 
Constantinescu-Iași, membru în 
Prezidiul Marii Adunări Naționa
le, Alexa Augustin, FI. Dănăla- 
che. Elena Lascu-Iordăchescu. 
Petre Lupu, C. Scarlat, Ghizela 
Vass, membri ai C.C. ai P.M.R., 
Petre Costache, ministrul pentru 
Problemele Organelor Locale ale 
Administrației de Stat, generalii 
locotenenți Arhip Floca și I. Tu- 
toveanu, adjuncți ei ministrului 
Forțelor Armate, A. Mălnășan, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe, Dionisie lonescu, minis
trul Ceremonialului de Stat, D. 
Diaconescu. președintele Sfatului. 
Popular al Capitalei, generalii lo
cotenenți C. Mănescu', N. Muică și 
Al. Paraschiv, generali în rezer
vă, foști comandanți de mari 
unități pe frontul antihitlerist — 
generalii de armată în rezervă V. 
Atanasiu. C. Vasiliu-Rășcanu și 
Mihail Lascăr, generalii-colonei 
în rezervă V. Dombrovschi și C. 
Ionașcu, generalii-locotenenți în 
rezervă D. Dămăceanu, N. Cam
brea, Radu D. Rusescu și I. Crețu- 
lescu, membri ai C.C. al P.M.R., 
miniștri, generali și ofițeri supe
riori, conducători ai instituțiilor 
centrale și ai organizațiilor obș
tești, academicieni, oameni de ar
tă și cultură, ostași ai forțelor 
noastre armate, delegații ale oa
menilor muncii din întreprinderi
le și instituțiile Capitalei, sute 
de cetățeni ai Bucureștiului.

Au asistat: Stoian Pavlov, am
basadorul R. P. Bulgaria, Ivan 
Rohal lllkiv, ambasadorul R. 
Cehoslovace, Ferenc Keleti, am
basadorul R. P. Ungare, Georg 
Stibi. ambasadorul R. D. Germa
ne, Kim Ben Dik, ambasadorul 
R.P.D. Coreene, Janusz Zambro- 
wiez, ambasadorul R. P. Polone, 
France Hocevar, ambasadorul

R. P.F. Iugoslavia, Hasan Alimer- 
ko, ambasadorul R. P. Albania, 
Arieh Harell, ministrul Israelu
lui, Clifton Warton, ministrul
S. U.A., -lacques Emile Paris, mi
nistrul Franței, Cen Ke, însărci
nat cu afaceri ad-interim al R.P. 
Chineze. Nguyen Minh Chuong, 
însărcinat ca afaceri ad-interim 
al R D. Vietnam, Mohamed Abd 
El Karim Mohamed, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Arabe Unite, V. F. Nikolaev, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
U.R.S.S., E. G. Wiilan, prim se
cretar al Legației Marii Bri
tanii, general maior I. P. Jtirav- 
lev, atașat militar, naval și al ae
rului al U.R.S.S., colonel Miloslav 
Hoppe, atașat militar al R. Ceho-
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r Vineri după amiază a avut loc 
tn sala Teatrului C.C.S. din Ca
pitală adunarea solemnă consa
crată aniversării a 81 de ani de 
la proclamarea 
stat a Romîniei 
victoria asupra 
man.

In prezidiul

independenței de 
și 13 ani de la 
fascismului ger-:Cu prilejul Zilei Victoriei, la 

9 mai a avut loc solemnitatea de
punerii coroanelor de flori la Mo
numentul Eroilor Sovietici.

La solemnitate au asistat tovară
șii general de armată Emil Bod
năraș, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, general colonel 
Leontin Sălăjan, ministrul Forțelor 
Armate, Janos Fazekaș, secretar al 
C.C. al P.M.R., Gh. Stoica, secre
tarul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Tiță Florea, vicepreșe
dinte al Marii Adunări Naționale, 
acad. prof. P. Constantinescu-Iași, 
membru în Prezidiul Marii Adu
nări Naționale, Alexa Augustin, 
FI. Dănălache, Elena Lascu-Iordă
chescu, Petre Lupu, C. Scarlat, 
Gliizela Vass, membri ai C.C. ai 
P.M.R., Petre Costache, ministrul 
pentru Problemele Organelor Lo
cale ale Administrației de Stat, 
Gh. Diaconescu, ministrul Justi
ției, generalii locotenenți Arhip 
Floca și I. Tutoveanu, adjuncți 
ai ministrului Forțelor Armate, A. 
Mălnășan, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, Dionisie lone- membri ai 
seu, ministrul C
Stat, D. Diaconescu, președintele ’’obștești’’"generali
Sfatului popular al Capitalei, ge- & 1
neralii locotenenți C. Mănescu, N. Și ofițeri superiori

In prezidiul adunării au luat 
Toc tovarășii: general de armată 
Emil Bodnăraș, Ștefan Voitec, 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepreșe
dinți ai Consiliului de Miniștri, 
general colonel Leontin Sălăjan, 
ministrul Forțelor Armate, Flo- 
rian Dănălache, membru al C.C. 
al P.M.R., prim secretar a! Co
mitetului orășenesc P.M.R. Bucu
rești, general locotenent 1. Tuțo- 
veanu, adjunct al ministrului 
Forțelor Armate, general de ar
mată în rezervă C. Vasiliu Răș- 
canu.. D. Diaconescu, președintele 
Sfatului popular al Capitalei, 
acad. Eugen Macovschi, C. Pris
nea, adjunct al ministrului Irivă- 
țămîntului și Culturii, Virginia 
Bogoșilă, textilistă la uzinele 
„7 Noiembrie“, Dionisie Balaș, 
metalurgist la uzinele „Mao Țzc- 
dun“ și Ion Brașoveanu muncitor 
la întreprinderea „Viscofil“.

La adunarea solemnă au luat 
parte membri ai C.C. al P.M.R., 

guvernului, conducă- 
Ceremonialului de țori flj instituțiilor centrale și ai

activi și de 
războiul

Se dezvoltă interesul tinerilor muncitori

tehnicii moderne
Nu întotdeauna, odată cu sfîr

șitul schimbului, tinerii părăsesc 
fabrica. Mulți dintre ei merg la 
cabinetele și bibliotecile tehnice, 
consultă noutățile apărute în do
meniul în care lucrează, sau schi
țează, răbdători, conturul unui 
viitor dispozitiv. Aceștia sînt ino
vatorii și raționalizatorii, oamenii 
înaintați ai uzinelor, preocupați să 
găsească mijloacele care duc Ia 
creșterea producției și productivi
tății muncii. De la an la an crește 
numărul inovatorilor. Acest lucru 
grăiește limpede că oamenii nu 
se rezumă să minuiască strungul, 
raboteza sau freza, ci se frămîntă 
cum să ușureze munca, pentru ca 
să obțină cu minimum de efort 
maximum de randament.

In decursul activității lor, multe 
cabinete tehnice au devenit puter
nice școli de educare a muncitori
lor din punct de vedere tehnic. 
Ele sprijină dezvoltarea ideilor, le 
complectează cu materialul docu
mentar necesar. Prin munca des
fășurată, cabinetele tehnice din 
multe întreprinderi au reușit să 
antreneze masa muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor, la rezolva
rea dificultăților întîlnite în pro
cesul de producție.

Am vizitat de curînd cabinetele 
tehnice din întreprinderile „Tim
puri Noi“, „Donca Simo" și „Va
sile Roaită”, toate conduse de 
tineri ingineri. Am aflat multe 
noutăți.

La „Timpuri Noi", de pildă, 
există — unica în felul ei aici — 
o brigadă de tineri inovatori, O 
conduce Ilie Lucaci și, din punct 
de vedere tehnic, inginerul Paula 
Teodorescu. Fiecare membru al

brigăzii are 1-5 Inovații. Fiecare 
inovație este discutată în colec
tiv, întreaga brigadă dă sugestii 
pentru ca inovatorul să realizeze 
un lucru folositor.

Așa s-au petrecut lucrurile și în 
cazul dispozitivului conceput de 
Ilie Lucaci, inovație prin care 

se reduce timpul de lucru, la o 
anumită piesă, cu 18 minute.

Nu sînt însă singurii inovatori 
aici. In acest an 38 de tineri au 
propus 40 de inovații dintre care
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21 au și fost acceptate. Nume ca 
ala tinerilor Vasile Angelescu, Du
mitru Dima, Ion Voinescu sînt 
bine cunoscute în uzină.

Ca un fapt semnificativ se re
marcă interesul tinerilor pentru 
tehnică. La uzinele „Vasile Roai
tă“ o singură inovație, cea reali
zată de Ion Popescu și Radu Veli- 
cu, economisește anual 92 tone 
do metal. Urmărind ușurarea mun
cii, tînărul Alfred Rozei, inginer 
la țesătoria „Donca Simo“, a mo
dificat un dispozitiv care a permia 
să se renunțe la schimbul de 
noapte la operațiunea de rulare. ,

Acestea sînt numai cîteva exem
ple privind aportul tinerilor inova
tori în procesul de producție.

Cabinetele tehnice și-au asumat 
o obligație principală — sprijinirea 
muncitorilor in calificarea lor 
profesională. Căci, ce fel de ino
vator poți fi dacă nu stăpinești 
bino meseria ? In acest sens, îm
preună cu comitetele U.T.M. și cu 
cercurile A.S.I.T., cabinetele frun
tașe au studiat cele mai potrivi- 
to forme de calificare și ridicare 
a calificării profesionale.

La „Timpuri Noi“, „Donca Si
mo”, „Vasile Roaită” au fost or
ganizate cursuri de minim tehnic, 
pe meserii.

Frecventarea cursurilor de mi
nim tehnic a contribuit la îmbună
tățirea calității muncii. La „Donca 
Simo" tot mai puțini sint munci
torii care nu-și realizează norma 
iar la „Timpuri Noi" a crescut 
simțitor calitatea produselor, s-au 
înregistrat însemnate economii.

Bibliotecile tehnice au fost do
tate cu material de specialitate, cu 
reviste și colecții, pentru ca să 
sprijine pe muncitori în aprofun
darea cunoștințelor teoretice. Și 
reușesc să realizeze acest lucru 
întrucît cuprind cele mai recente 
lucrări de specialitate. (Bibliote
ca tehnică de la „Timpuri Noi" — 
de pildă — număra la sfîrșitul a- 
nului 1957 peste 5000 de vo
lume).

Tot pe linia sprijinirii califică-

LIDIA POPESCU

antihitlerist1, academicieni, oaț 
menii de știință și cultură, repre
zentanți ai presei.

A fost intonat Imnul de Stat U 
R. P. Romîne. i

Adunarea solemnă a fost des-t 
chisă de tov. Dumitru Diaconi 
seu, președintele Sfatului popu« 
Iar al Capitalei.

Despre aniversarea a 81 de ani 
de la proclamarea independenței 
de stat a Romîniei și 13 ani de 
la victoria asupra fascismului 
german a vorbit tov. Constantin 
Prisnea, adjunct al ministrului 
Invățămîntului și Culturii.

Cuvîntarea a fost subliniată în 
repetate rinduri prin vii aplauze. 
Participant» la adtinare au ma-< 
nifestat călduros pentru glorioasa 
Armată Sovietică eliberatoare, 
scut de nădejde al păcii și secii-* 
rității popoarelor pentru unitatea' 
de -granit a țărilor puternicului 
lagăr socialist în , frunte cu 
U.R.S.S.

In încheiere a avut loc un pro-- 
gram artistic prezentat de Anj 
samblul de cînfece și dansuri al 
Ministerului Forțelor Armate ale 
R.P. Romîne,

(Agerpres)
----------------- ,------------

în pag. 2-a 
Cuvîntarea tov. 

Constantin Prisnea
Muică și Al. Paraschiv, generali rezervă, participant la

(Continuare in pag. 3-a)

Din partea Ambasadei U.R.S.S. la București se depune o coroană 
de ilori la Monumentul Eroilor Patriei,

Depunerea unei coroane de flori din partea Consiliului de Miniștri și a C.C. al P.M.R. 
ia Monumentul Eroilor Sovietici.

în rezervă. foști comandanți de 
mari unități pe frontul antihitle
rist — generalii de armată în re
zervă V. Atanasiu, C. Vasiliu-Răș. 
canu și Mihail Lascăr, generali- 
eolonei în rezervă, V. Doinbrov- 
schi și C. Ionașcu, gcneralii-loco- 
tenenți în rezervă D. Dămâceanu, 
N. Cambrea, Radu D. Rusescu și 
I. Crețulcscu, generali și ofițeri 
superiori, conducători ai instituții
lor centrale și ai organizațiilor 
obștești, academicieni, oameni de 
artă și cultură, .ostași ai forțelor 
noastre armate, delegații ale oamc 
nilor muncii din întreprinderile și 
instituțiile Capitalei, sute de ce
tățeni ai Bucureștiului.

Au asistat șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați Ia București, 
atașați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Compania de onoare aliniată în 
Piața Victoriei a prezentat onorul. 
Au fost intonate Imnurile de Stat 
ale Republicii Populare Romîne și 
Uniunii Sovietice.

A luat cuvintul generalul colo
nel Iacob Teclu, șeful Academiei 
Militare Generale, care a spus

La cimitirele 
eroilor romîni 

și sovietici 
memoria eroilor căzuți în 
împotriva cotropitorilor fas- 
vineri dimineața, în Ziua

în 
lupta 
ciști. 
Victoriei, la cimitirul eroilor ro. 
mini de la Ghencea și la cimiti
rele eroilor sovietici din comunele 
Herăstrău și Jilava, numeroase de
legații ale oamenilor muncii din 
Capitală au depus coroane și bu
chete de flori pe mormintele osta
șilor romîni și sovietici care s-au 
jertfit pentru eliberarea Romîniei.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea Ministerului Forțelor 
Armate, sfaturilor populare și co
mitetelor raionale de partid din 
Capitală, precum și din 
unor colective din întreprinderile 
și instituțiile Capitalei. De aseme
nea au depus coroane numeroși 
oameni ai muncii, studenți și pio
nieri.

La fiecare din cele trei cimitire 
cîte o companie de onoare a dat 
onorul. La plăcile comemorative 
ostași ai Forțelor Armate împreu
nă cu foști participanți Ia războiul 
antihitlerist, studenți și pionieri 
au făcut gardă de onoare.

★
Asemenea solemnități au mai 

avut loc la cimitirele eroilor ro
mîni și sovietici din Orașul Stalin, 
Suceava, lași, Constanța, Cluj, 
Craiova, Deva ele. Peste tot oa
menii muncii au adus un pios o- 
magiu ostașilor romîni și sovietici 
care au căzut în războiul pentru 
libertatea și independența patriei,

partea

O delegație a C.C. al U.T.M. depune o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei.



ALĂTURI DE ÎNTREGUL POPOR,
Tineretul cinstește memoria eroilor
căzuți pentru independența, libertatea

Utemiștii și pio
nierii din întreaga 
țară, împreună cn 
întreg poporul mun
citor, au sărbătorit 
9 Mai, ziua inde
pendenței de stat a 
Romîniei, ziua vic
toriei asupra fas-

cismului. Cinstind 
memoria celor care 
au căzut in lupta 
pentru libertatea și 
independența pa
triei, pentru elibe
rarea omenirii de 
barbaria fascistă, ti
neretul nostru și-a

manifestat hotărireaf 
fermă de a lupta 
sub conducerea par. 
tidului pentru apă
rarea și consolida
rea cuceririlor po
porului nostru pe 
drumul făuririi vie
ții noi, socialiste.

patriotismului

Cuvïntarea tov. C. PRISNEA
la adunarea solemnă din Capitală

Utemiștii și pionierii
aduc prinos 
de recunoștință
IAȘI (prin telefon). — La Iași, ziua de 9 Mai a fost întâmpi

nată cu numeroase acțiuni menite să contribuie la educația patrio
tică a tineretului. încă cu multe zile m urmă utemiștii și pionierii 
au semănat flori la monumentele și cimitirele eroilor romîni și so
vietici. De asemenea au ajutat la curățirea și îngrijirea monumen
telor și mormintelor. în ajunul zilei de 9 Mai in toate școlile ele
mentare și medii, cadre didactice au vorbit elevilor despre în
semnătatea măreței zile, despre frăția de arme dintre glorioasele 
armate sovietice și romîne.

★ în cursul zilei de ieri la monumentul cavaleriei romînești, mo
numentul eroilor sovietici de pe Copou, Galuta, cimitirul l. C. 
Frimu, Eternitatea și Cimitirul evreiesc, utemiști, pionieri și elevi 
au dublat garda militară. La orele 10 ofițeri ai armatei R.P.R. au 
ținut scurte cuvîntări evocînd memoria eroilor romîni și sovietici, 
căzuți pe cîmpul de luptă, după care au fost depuse coroane de 
flori.

★ în comuna Ceplenifa din raionul Hîrlău printre zecile de mor
minte ale eroilor sovietici se află ți monumentul căpitanului 
Tiurin care ți-a dat viața pentru eliberarea acestei ațezări.

Din prietenia strînsă ce s-a legat între organizația U.T.M. 
pionieri de aici ți familia eroului, locuitorii Cepleniței au 
să cunoască viața acestui erou care cu citeva luni înainte 
muri, la versta de numai 20 de ani, fusese primit în rindurile par
tidului comunist. Astăzi, la mormîntul său ți ale celorlalți eroi, 
utemițtii ți pionierii din sat, care au sub îngrijirea lor acest ci
mitir, au depus buchete ți coroane de flori,

Se spune că la majoritatea oa
menilor, ochii exprimă întotdeauna 
ceea ce se află dincolo de aparen
țe, ceea ce sălășluiește adînc în 
suflet. Privirile tinerilor de la Fi
latura Românească de Bumbac și 
ale celor de Ia întreprinderea „Bo- 
leslaw Bierut“ ne-au confirmat 
încă odată acest adevăr.

Cu vocea caldă și catifelată, to
varășul locotenent-colonel Carol 
Barta readucea din vremurile răz
boiului pentru independență actele 
luminate de înalt patriotism de 
care au dat dovadă ostașii romîni, 
momentele de sinceră prietenie 
dintre poporul nostru și poporul 
frate rus care și atunci, ne-a întins 
mîna prietenească pentru a ne 
scăpa de jugul otoman. Și scenele 
de vitejie umpleau de adîncă bu
curie patriotică inimile tinerilor 
ascultători. Ștefănoiu Ion, Nicoles- 
cu Ilie, Berbecea Dumitru și alții 
au înțeles că pentru ei, ca viitori 
ostași ai armatei noastre populare, 
patriotism înseamnă acum muncă 
pentru întărirea și înflorirea pa-

de tineri 
au îngrijit 

mormintele eroilor
600

Mark

ți de 
reuțit 
de a

C. SLAVIC

TIMIȘOARA (prin telefon). — In ultimele zile, peste 400 de 
elevi din Timișoara au venit în orele lor libere la îngrijirea mor
mintelor eroilor romîni și sovietici. In ziua de 9 Mai utemiștii 
au organizat gărzi la monumentul eroilor In această zi în între
prinderile, școlile și facultățile din orașul Timișoara s-au ținut 
28 de întîlniri cu ofițeri ai armatei noastre populare care au po
vestit momente emoționante din lupta pentru eliberarea patriei 
noastre. fie

TG. OCNA (prin telefon). — Ca o prețuire a jertfelor, ca un 
semn al recunoștinței fierbinți a tinerei generații față de eroismul 
înaintașilor noștri, utemiștii și pionierii din raionul Tg. Ocna au 
luat în grija lor păstrarea și îngrijirea mormintelor din cimitirele 
eroilor romîni și sovietici.

In ziua de 9 Mai în orașul Tg. Ocna a avut loc o solemnitate 
cu prilejul căreia au fost evocate luptele 
înfrățită cu glorioasa armată sovietică 
noastre de sub jugul fascist.

In acest timp utemiștii și pionierii au 
moirmintelor eroilor romîni și sovietici.

Apoi numeroși tineri purtind coroane și jerbe de flori s-ari în
dreptat către comunele Oituz și Bogdănești unde sînt două 
numente ridicate în memoria eroilor romîni.

duse de armata romiriă 
pentru eliberarea țării

făcut de gardă în fața

MĂRĂȘEȘTI (prin telefon). — La Mausoleul eroilor de la 
rășești au avut loc încă din zorii zilei de 9 Mai vizite ale 
nierilor și școlarilor din regiunea Galați, ale oamenilor muncii 
din orașul Mărășești colectiviști de la G.A.C. .,21 Decembrie" din 
Jariștea raionul Focșani etc„ care au depus flori și coroane. 
Delegatul M.F.A. Andreieș Ștefan a evocat eroismul celor care 
s-au jertfit pentru dezrobirea

Printre vizitatori se aflau și 
tălia de la Mărășești sau la

In fața Mausoleului fîlfîiau 
panții la festivități, oameni ai

patriei.
foști luptători, partîcipanți la bă- 

războiul împotriva fascismului.
drapele roșii și tricolore. Partici- 

r_ ... ._ ______________... muncii din raionul și orașele Foc
șani, Panciu și Mărășești, elevi ai școlii medii mixte și de la 
fabrica „Chimica‘‘-Mărășești au depus coroane de flori.
Asemenea adunări comemorative au mai avut loc în satul Tișița 

unde se află monumentul Ecaterinei Teodoroiu
EMIL STANCIU

La școala
patriei

De vorbă cu luptătorul antifascist
triei libere, iar în toamnă, cînd vor 
îmbrăca haina militară, o însușire 
temeinică a meseriei armelor.

— Și noi, noi ce putem face ? — 
spuneau parcă privirile fetelor de 
la F.R.B. în timpul expunerii fă- 

Stoica Cop-cute de tov. căpitan
ștantin.

Răspunzînd parcă 
duri, în sală se auzi 
tovarășe, vă dovediți , 
dînd produse multe și de o cali-

acestor rin- 
clar : „Voi, 
patriotismul

tate superioară. Poate că mulți 
dintre părinții voștri au luptat pe 
frontul antihitlerist. Ei și-au pri- 
mojduit viața pentru ca noi nstăzi 
să trăim și să muncim în libertate".

„Fascismul german a fost nimi
cit. Astăzi ne îndreptăm gîndul cu 
recunoștința și admirație înspre cei 
care au înscrie această glorioasă 
pagină din istoria omenirii“.

I. PETRU

ORADEA (prin telefon). —
Animați de sentimente patrio

tice. de respectul profund față 
de memoria celor căzuți pe 
cîmpurile de bătălie împotriva 
fascismului, pentru independen
ța patriei noastre, tineretul o- 
rașului Oradea a muncit ln ve
derea reamenajării mormintelor 
și monumentelor eroilor sovie
tici și romîni. La această ac
țiune au participat in zilele pre
mergătoare sărbătorii de la 
9 Mai, 600 de tineri care au 
adus prin munca lor prinos de h 
recunoștință celor căzuți pentru a 
fericirea lor. a

ln cinstea zilei de 9 Mai, în \ 
organizațiile de masă, de tine- \ 
ret și pionieri din orașul Ora- v 
dea au avut loc întîlniri cu Q 
ostași a‘ armatei noastre v 
populare și cu scriitori, care () 
le-au vorbit tinerilor despre A 
luptele și faptele pline de vite- h 
jie ale ostașilor romîni și so- \ 
vietici, X

IO UTECISTÂ
Aplaudau pionierii. Femeia de 

la tribună, cu pieptul plin de de
corații pentru fapte de arme deo
sebite, este emoționată. E prima 
oară cînd vorbește unui număr a- 
tit de mare de copii. La sărbăto
rirea a 13 ani de la victoria asu
pra fascismului german, pionierii 
de la Palatul Pionierilor din Ca
pitală au invitat ieri, oaspeți de 
onoare, foști luptători antifasciști 
din divizia „Tudor Vladimirescu“. 
Au venit să le vorbească pionie
rilor locotenent major Violeta Ma- 
rinescu, fostă voluntară în divizia 
Tudor Vladimirescu locote-

el

n-

a-
a-

In mijlocul pionierilor

POVESTEȘTE
nent col. Dumitru Aafornîță, și
fost luptător pe frontul antifascist.

— La chemarea partidului de 
a lupta împotriva fascismului, ute 
cițtii, tinerii patrioți au răspuns 
cu însuflețire. Atunci am plecat 
ți eu voluntar, spune tov. Violeta 
Marinescu. Am fost numită sani
tară intr-un post înaintat al divi
ziei.

Pionierii ascultă cu deosebită 
tenție,

— La eliberarea Ungariei ți 
poi a Cehoslovaciei, am luptat
lături de ostașii sovietici, continuă 
să povestească fosta voluntară ute- 
cistă. Am cunoscut mulți dintre 
ei. De. Vania îmi amintesc în mod 
deosebit. Avea vreo 13—14 ani. 
Era orfan și se aciuise pe lingă 
o companie de cercetași sovietici. 
Cu timpul a devenit un adevărat 
cercetaș. ’ intr-o misiune de cerce
tare a fost rănit. Lîngă el a explo
dat un obuz... Ciuruit de schije, 
dînd dovadă însă de o voință ne
mărginită, el a reuțit să se întoar
că în linia întîia aducî-nd infor
mațiile prețioase pe care le cule- 
sese. A murit ca un erou...

— Și eu i-am cunoscut pe os
tașii sovietici, a spus It.-col. Du
mitru Naforniță.

Și rînd pe rînd, el povestește 
amintiri despre luptele purtate a- 
lături de ostașii sovietici împotri
va fasciștilor germani.

La sfîrșitul adunării, pionierii 
au oferit oaspeților buchete de 
flori.

J. ALPIN

O neobișnuită 
lecție de istorie...

DE G A R D A

1 Ii pasionează Istoria pe acești 
Școlari? E greu de făcut presupu
neri. Cataloagele clasei lor se gă
sesc departe, închise în cancelaria 
școlii și nici măcar profesorul de 
istorie nu-i prin apropiere să de
pună mărturie. Iar ca să dăm. aici 
în Muzeul Militar Central, un ex
temporal, nu se poate. Urmăresc 
însă, în tăcerea tulburată doar de 
vocea ghidului, privirile atente ale 
fetițelor cu codițe lungi și ale bă
ieților cu freza aranjată anevoie. 
Călătoresc pe drumurile istoriei 
patriei...

Uniforme, arme, drapele, foto
grafii. Uniforma de sublocotenent

La Muzeul Central Militar 
Foto: N. STELORIAN

și casoa Ecaterinei Teodoroiu. In 
altă sală, chipul lui Ștefan Plavăț 
și al utecistului Constantin Godea- 
nu. Peste decenii — aceeași dra
goste de patrie inspiratoare a ero
ismului.

Ce gînduri te preocupă, Pană 
Gheorghe ?

Citești poate hîrtia pe care stă 
scris cu litere nu tocmai perfect 
caligrafiate: „Noi, tinerii patrioți 
din Banat, vă avertizăm că nici o 
trădare, nici o faptă mîrșavă, fie 
directă sau indirectă, nu va rămî- 
ne nerăzbunată“ Intr-un colț o 
ștampilă : „Serviciul poliției de 
siguranță, nr. 8841“. Dedesubt, un 
referat meticulos redactat. Inutil. 
Avertismentul s-a împlinit...

Oradea, Debrețin, Gron. Banska. 
Bistrița... Ostașii romîni au ur
mărit fiara fascistă și au luptat 
pentru nimicirea ei. Pe un auto
mat. o inscripție în rusește. Un 
ofițer sovietic și-a dăruit arma to
varășului său romîn. Data : 10 fe
bruarie 1945. Explicația pare laco
nică. Reporterul este tentat să re
constituie momentul. Eroii sînt 
însă greu de găsit. Un lucru este 
cert: în focul luptei, sovieticii și 
romînii au dat noțiunii de priete
nie sensuri profunde.

Intrăm în două săli ce s-au 
Inaugurat astăzi. Sînt sălile închi
nate armatelor frățești care de la 
Elba la Pacific apără pacea po
poarelor, Intr-o vitrină, o unifor
mă dragă : a ostașului sovietic, la 
fel ca aceea a tanchiștilor pe care 
într-o dimineață de august ti în- 
ttmpinam pe șoseaua Colentinei, 
la intrarea în București.

...A fost o neobișnuită lecție de 
istorie pentru elevii de la școlile 
nr. 84 și 93. Mărturiile trecutului 
au servit drept profesor. Dar — 
de astă dată — n-au luat notițe 
înfrigurate nici unul. Explicabil. 
Sentimentele le-au transcris în su
flet amintiri de neșters.

EUGENIU OBREA

E dimineață. La Monumentul 
Eroilor Patriei de fa Academia 
Militară opt tineri — patru ostași 
și patru studenți — stau neclin
tiți de gardă.

Lingă zidurile de marmură ale 
Academiei Militare, așteaptă zeci 
de pionieri. Sînt emoționați: vor 
face parte din garda de onoare.

Profesorul Marcel Chivoiu. om 
cu tîmplele albite fumează țigară 
după țigară. 9 Mal 1945 — 9 Mai 
1958 ! Gîndurile lui se întorc cu 
13 ani în urmă spre pădurile. Mo- 
raviei, spre foștii săi tovarăși 
de arme. Și, petrecîndu-și mîna 
pe umerii unui pionier, profesorul 
începe să povestească rar:

„Am cunoscut în iarna anului 
1945 un erou. Eram comandantul 
unui cuib de mitraliere instalat 
intr-un defileu îngust din Munții 
Tatra. In noaptea aceea de smoa
lă, cînd abia vedeai Ia doi pași, 
eram numai ochi și urechi. Către 
ziuă un țipăt de om și două buf
nituri ca de sac căzut de Ia îtiare 
înălțime au sfîșiat liniștea. Cu ar
mele pregătite de foc am așteptat 
încă câteva minute. Nici un alt 
zgomot suspect nu a mai urmat, 
împreună cu fruntașul Aurel 
Stănculescu am pornit în cerce
tare. Obstacolele erau intacte. 
Ne-am tîrît mai departe să cer
cetăm defileul, 
de păși...

La vreo douăzeci 
și după ce profeso

rul trage adînc din țigară conti- 
vînător de mun-nuă. Soldatul

te Grigore Amariei, cioban de la 
poalele Ceahlăului, era un flăcău 
mic de statură, ceea ce nu-i îm
piedica să fie unul dintre cei 
mai iscusiți și curajoși cățărători 
ai regimentului. In noaptea aceea 
el cobora pentru a opta oară. Toc
mai cînd se pregătea să se lan
seze pe marginea prăpastie! o lo
vitură puternică primită în ceafă 
îi împăienjeni vederea. Căzu moa
le jos. Fasciștii începură să-l 
lege. Durerea pricinuită de sfoara

legată strîns peste încheieturile aici, ou arma în mină, opărind pă- 
mîinilor îl trezi pe soldat. Nu mîntul sfînt al patriei, 
mai avea nici o șansă de scă- Ostași și elevi, utemiști ai Șoo- 
pare. Grigore Amariei lua o ho- lH mf,dii nr 28 >Dr Petfu Gro.a-
tărire eroică. Incordîndu-și pute
rile se repezi asupra fascistului 
care se afla pe marginea prăpa- 
sfiei și amîndoi se prăbușiră în 
gol. Cînd l-am găsit de-abia mai 
sufla. înecat 
țișnea 
tr-una :

l-am 
tr-unul 
frată și 
mic. Fasciștii se pregăteau pentru 
un contraatac motorizat. A doua 
zi planurile lor au fost spulbe
rate. Grigore Amariei își făcuse 
din plin datoria..."

★
O tobă bate ritmic, 

s-âu aliniat în garda 
Gîndurile tuturor 
spre sutele de

de sîngele care ii 
pe gură, murmura în- 
„Epoletul... Epoletul...“. 
rupt epoleții tunicii. In- 
am găsit o scrisoare ci- 
schița dispozitivului ina-

eroi
se 
ca

Pionierii 
de onoare, 

îndreaptă 
Amariei;

D. PAUL
★

urmă, prin august 
armatei ramine y

Cu an i în 
1944, .unitățile 
detașamente ale gărzilor patriotici 
luptau cu eroism pentru apăra
rea Capitalei, pentru izgonirea ar
matelor hitleriste de pe pămîntu 
patriei.

Amplasați în puternice poziții 
de apărare, pe liziera pădurilor 
Băneasa și Tunari, fasciștii se 
cramponau c>u disperare pe pozi
țiile lor într-o ultimă sforțare de 
a înt.irziii o catastrofă ce devenise 
de neînlăturat.

, A curs mult singe atunci pe li
ziera pădurilor Băneasa-Tunari. Și 
azi, pricind pădurea deasă ce se 
desfășoară nesfîrșită și mută în 
spatele piettev comemorative din 
apropierea kilometrului 10 al șo- 
selei Băneasa, gîndurile se în
dreaptă recunoscătoare spre acei 
muncitori și so-ldați romîni ce și- 
au trăit ultimele, clipe ale vieții

-------- -- — fac de gardă aioi la piatra come
morativă ce poartă săpată cu litere 
de aur cinstirea adusă acelora ce 
și-au jertfit viața pentru libertatea 
poporului.

La piatra comemorativă închi
nată ostașilor și patrioților ro
mîni morți pe pozițiile de la mar
ginea pădurilor Băneasa-Tunari 
fac gardă de onoare tineri ostași 
și elevi. Prezența lor aici nu e 
numai un omagiu adus eroilor a 
căror suflare a încetat aici, dar 
în același timp și un angajament 
ferm de a apăra cu aceeași dîrze- 
hie independența patriei și cuce
ririle revoluționare ale poporului 
nostru muncitor, obținute prin 
jertfe grele de sânge.

Poporul muncitor din patria te 15 divizii romînești susținute tea unde era secretar. înainte șl 
noastră — a spus vorbitorul — de aviație, în total 
sărbătorește astăzi una din cele meni, 
mai de seamă aniversări ale is- -__ ____ __
toriei sale; proclamarea indepen- economic care are loc în țările 
denței de stat a Romîniei. Tot
odată, la 9 Mai, poporul nostru 
cinstește, alături de toate po
poarele lumii, istorica victorie 
obținută de coaliția antihitleriste 
în frunte cu Uniunea Sovietică, 
asupra fascismului german.

După ce a arătat că cucerirea 
independenței de 
81 ani în urmă a 
maselor populare 
stră, vorbitorul a 
țiile istorice care 
clamarea independenței.

După ce a vorbit despre eroi
cele fapte de arme ale ostașilor 
romîni în războiul de indepen
dență din 1877, vorbitorul a ară
tat că prin sîngele vărsat în co
mun pe cîmpurile de bătălie îm
potriva dușmanului, s-a Întărit 
odată mal mult străvechea prie
tenie și frăție 
rusă, prietenia 
bulgar.

In continuare 
a .J6ubllniat că 
pendenței de stat a Romîniei in 
1877 a reprezentat un însemnat 
act istoric progresist n? istoria 
patriei noastre, dar ea nu a dus 
la realizarea năzuințelor si spe
ranțelor maselor populare In nu
mele cărora ele au luptat.

Chiar și sărbătoarea indepen
denței a fost furată poporului. 
Falsificând datele 
tatorii au legat 
independenței de 
narhiel, jignind 
zecilor de mii de 
criticat pe cîmpiile Bulgariei.

In condițiile regimului burghe- 
zo-moșieresc independența națio
nală n-a putut căpăta conținutul 
său de astăzi.

După primul război mondial 
cînd burghezia și moșierimea au 
scos și mai mult țara și bogățiile 
ei la mezat, Partidul Comunist din 
Romînîa a fost forța conducătoare 
și organizatoare a luptei consec
vente plină de curaj, devotament 
și credință nestrămutată pentru 
cauza dreaptă a poporului, finind 
sus steagul luptei revoluționare 
pentru libertate și independență 
națională-

In timpul războiului împotriva 
Uniunii Sovietice, Partidul Co
munist din Romînia, a mobilizat 
în jurul său pe muncitori și pe 
țărani, pe toți patrioțil pentru a 
determina ieșirea Romîniei din 
război și întoarcerea armelor îm
potriva cotropitorilor, a hitleris- 
mului pentru eliberarea Romî
niei de sub fascism.

In condițiile favorabile create 
de ofensiva armatei sovietice, 
Partidul Comunist Romîn organi- 
zînd frontul comun al forțelor 
patriotice și revoluționare a ini
țiat și condus insurecția armată 
de la 23 August 1944 pentru răs
turnarea guvernului trădător al 
lui Antonescu, și întoarcerea ar
melor împotriva cotropitorului 
hitlerist.

stat a țării cu 
fost rodul luptei 
din țara noa- 

infățișat c'ondi- 
au dus la pro-

de arme romîno- 
cu poporul frate

tov, C. Prisnea 
dobindirea inde-

istoriei, exploa. 
amintirea zilei 
aniversarea mo- 
astfel memoria 
eroi ce s.au sa-

★
Dictatura militaro. fascistă a 

fost astfel înlăturată iar Armata 
Romînă în întregimea ei s-a a- 
lăturat Armatei Sovietice luptînd 
cot la cot împotriva trupelor na
ziste pentru eliberarea țării și 
apoi, urmărind pe agresor a con. 
tribuit !a eliberarea Ungariei și 
Cehoslovaciei și la zdrobirea de
finitivă a Germaniei hitleriste- 
Ca urmare a insurecției armate 
de la 23 August și a luptei ma
selor populare sub conducerea 
Partidului Comunist pentru în
făptuirea revoluției democrat- 
populare, poporul romîn și-a cu
cerit adevărata și deplina inde
pendență națională, a devenit 
stăpîn pe soarta sa și constru
iește cu succes orînduirea socia
listă.

Victoria Uniunii Sovietice în 
cel de-al doilea război mondial 
are o însemnătate istorico.mon- 
dială — a spus în continuare 
vorbitorul. Zdrobirea hitlerismu- 
lui a salvat omenirea de Ia 
pieire.

După ce a enumerat loviturile 
nimicitoare date inamicului 
către Armata Sovietică tov. 
Prisnea a subliniat:

încercările disperate pe care le 
fac scribii falsificatori de istorie, 
în solda imperialismului de a 
ascunde adevărul istoric, marele 
adevăr asupra rolului hotăritor 
al Uniunii Sovietice în zdrobirea 
hitlerismului și salvarea omenirii 
nu vor umbri niciodată marele 
merit al popoarelor sovietice.

Un sentiment de legitimă mîn- 
drie cuprinde poporul romîn pen
tru faptele de arme ale fiilor săi 
pe cîmpurile de luptă ale războ
iului împotriva fascismului ală
turi de vitezele armate sovieti
ce. Tov. C. Prisnea a vorbit a- 
poi despre marile sacrificii făcute 
de poporul romîn în războiul an
tihitlerist relevînd că la războiul 
împotriva fasciștilor au luat par-

de 
C

385.000 oa-

După ce a subliniat avîntul

după război, întreține legături 
de spionaj cu membrii unei lega
ții occidentale din București. Nu
mit in 1941 prin grația Măriei 
Antonescu comandant de lagăr de 
minori pe teritoriul Uniunii So
vietice, fură și aduce în țară va
goane întregi de materiale, o 
moară, tractoare și mașini, tur
me de oi, cîrduri de vite, stupi

lagărului socialist în contrast cu 
declinul economic din țările ca
pitaliste, vorbitorul a spus: Cea 
mai importantă cucerire a oame
nilor muncii din lumea întreagă 
obținută după cel de-al doilea 
război mondial, o reprezintă de albine. \
crearea sistemului mondial, so- La parohia în care era transfe- 
cialist. rat, lansează liste de subscripție,

Poporul romîp liber sărbăto- tipărește „cărămizi" și fuge cu 
rește ziua de 9 Mai mîndrii de banii peste graniță în 1948. 
succesele obținute sub conducerea 
partidului pe drumul construcției 
socialiste, hotărit să traducă In 
viață programul elaborat de Con
gresul al ll-lea al partidului, de 
dezvoltarea continuă â economiei 
naționale, de ridicarea neconteni
tă a nivelului de trai al celor ce 
muncesc. '

Sărbătorim 81 de ani de la 
proclamarea independenței națio
nale într-o țară cu adevărat 
beră și independentă.

De această independență 
țională de care ne bucurăm 
acuma, de succesele acestea 
poporului nostru nu sînt mulj 
mite de loc cercurile Imperial ste 
agresive ale capitaluJui monopo
list american.

Mai zilele trecute Vocea Ame- 
ric|| ne aducea vestea despre o 
caraghioasă ceremonie organizată 
de , cel mai proaspăt susținător 
ai tronului Romîniei".

Este yorba de di. Robert Wag- 
ner, primarul New York-ului care 
lansează proclamații către cetă
țenii urbei care-l suportă re- 
clamîndu-ne „că regimul actual 
din Rominla — citez textual — a 
eliminat ziua de 10 mai din ca
lendarul sărbătorilor naționale 
romînești". Dar spune mai depar
te primarul „ziua de 10 mai 
continuă să trăiască în inimile 
poporului romîn, care așteaptă 
restaurarea libertății lui".

La care libertăți se gindește
oare domnul Wagner ?

Nu e greu de ghicit. Petrolul 
romînesc nu mai curge pentru 
nici o societate „americană“. 
Pentru nici un „standard“ și 
pentru nici un „oii". Telefoanele 
nu mai fac parte din „Interna
țional Telephcne and Telegraph 
Corporation“ * miliardarului 
Morgan și construcția șoselelor 
nu mai este concesionată nici 
unei societății „Stewart“

Dl, Robert Wagner mare rega
list nu militează pentru încoro
narea pe tronul Statelor Unite 
ale Americii a vreunui monarh 
......... ~~'4 171 ' po-
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sau împărat. El pretinde că 
porul romin oftează după 
narhie după vreun bilbîit 
rege.

Poate dl. Robert Wagner 
știe că în memoria poporului 
mîn sînt întipărite și de neșters 
date Istorice memorabile : 1888
ca și 1907. Foștii șerbi de pe mo
șiile hohenzollernilor nu uită și 
nu vor uita niciodată regimul de 
cruntă exploatare al administra
țiilor domeniilor Coroanei; mun
citorii nu vor uita niciodată nici 
măcelul din piața Teatrului Na
țional, nici temnițele, nici închi
sorile și nici lagărele in care 
erau aruncați. întregul nostru 
popor nu va uita că fascizarea 
țării șl aruncarea ei în războiul 
împotriva Uniunii Sovietice se 
leagă de hidoasa și ticaloasa mo
narhie.

Poporul nostru nu poate să-și 
amintească decit cu dispreț și 
ură de această ploșniță uriașă ■- 
monarhia de Hohenzollern care 
a supt Romînîa de-a lungul atî- 
tor amar de ani.

Poporul romîn e stăpîn acum 
la el acasă. Și de aceea dl. Ro
bert Wagner e tare amarît.

In lipsă de altceva mai renta
bil organizează o ceremonie, la 
care participă între alte „perso. 
nalități" (care nu sînt amintite) 
două mostre ale așa-zisei inte
lectualități fugite din țara noas
tră: doctorul Sabin Mănuilă și 
„părintele“ Florian Gildău.

Din lipsă de romîni sadea — 
și pentru ca protocolul să fie mai 
bogat — e amintit ca membru al 
unui așa-zis Comitet Național 
Romîn și dl. James Farell, cică 
„director municipal". Halal Co
mitet I Comitet național romîn cu 
dl. James Farell, Popa Gildău și 
cu Mănuilă, slugile regaliste și-au 
găsit un stăpîn demn de dînșii, 
pe dl. Robert Wagner, care a de
venit dintr-odată dinastic și subit 
monarhist.

Vechi spion american, încă de 
pe cînd primea stipendii la se
minarul teologic din Chicago, de 
unde a venit înapoi recomandîn- 
du-se fără temei „doctor în teolo
gie", Popa Gildău fură bursele 
studenților teologi de la Faculta-

nu 
ro-

Cu crucea in mina dreaptă și 
cu mîna stingă pe pistol, „sfinția 
sa** — parcă-1 văd — stă de-a 
dreapta patronului său întru mo
narhie : dl. primar Robert Wag
ner.

Cu domnul Sabin Mănuilă 
completăm „Sfînta treime".

Fostul director al Institutului 
de statistică este și el vechi »pion 
plătit de agențiile de spionaj im
perialiste. încă de pe vremea cînd 
avea bursă Rockfeller. Nu sînt 
lucruri noi.

Legăturile pe care le avea cu 
Antonescu l-au pus în situația ca 
inventariind bunurile de pe teri
toriile cotropite ale Uniunii So
vietice, să se chivernisească cu 
vagoane de bunuri, pe care le 
transformă în devize și le depune 
la bănci în Elveția.

Excroc de talie, spion de me
serie, dușman înrăit intr-un cu- 
vînt, a dus o politică dublă. Cu 
nemții pe față, cu englezii și 
americanii pe ascuns. Lui i se pă
rea că nu lasă urme. Pină, la 
urmă a șters-o. Acum o face pe 
„profesorul".

La stingă domnului primar.
Halal treime I Dl. Robert Wag

ner între doi tîlhari, ceremoniază 
pentru monarhie, pentru zece Mai.

Dl. Wagner poate — ba chiar 
cu siguranță — n-o fl singurul 
animator al sentimentelor dinas
tice in S.U.A, Or mal fi fiind și 
alfi domni „congressmenl", care 
pling pe urmele monarhiei.

Dar oare dl. Wagner n.are 
oare alte griji, n.are alte treburi?

Mai bine s-ar îngriji de sutele 
de mii de șomeri ai New-'York- 
ului, de curățenia orașului al că
rui „primar" este, și care după 
însăși criticile din presa ameri
cană, nu arată cum trebuie, de 
școli și de muncitorii de la me
trou care l-au lăsat anul trecut 
„pe geantă".

Noi n-am fi vrut să ne ames
tecăm in treburile edilitare ale 
d-loi Robert Wagner. O facem 
numai pentru a nu-i rămînea da
tori pentru organizarea prohodu
lui dinastiei de Hohenzollern a- 
lungată de poporul nostru.

Vorbind despre politica externă 
promovată de R. P. Romină, tov. 
C. Prisnea a subliniat că : Repu
blica Populară Romină, profund 
credincioasă cauzei păcii, aduce 
o contribuție activă, alături de ce
lelalte țări socialiste la lupta pen
tru slăbirea încordării în relații
le internaționale, pentru promo- 
------  • ■ ■ - ■ j ln.
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varea coexistenței pașnice și 
tărirea păcii.

Poporul romîn prețuiește 
lumina ochilor independența 
națională, independență care

ca 
sa 

stă 
la baza progresului economic și 
cultural a! țării noastre, la te
melia politicii sale externe. Pen
tru apărarea acestei independențe 
poporul romîn și-a creat armata 
sa populară care stă cu fermitate 
de strajă cuceririlor obținute, su
veranității și independenței noas
tre naționale.

Oamenii muncii știu insă că 
această independență poate fi 
păstrată și apărată cu succes îm
potriva uneltirilor imperialiștilor 
numai in strînsă alianță și prie
tenie cu marea Uniune Sovietică, 
în strînsă alianță și colaborare 
frățească cu toate țările lagărului 
socialist. Noi știm că împreună 
cu U.R.S.S., marea Chină Popu
lară și cu toate popoarele țărilor 
socialiste, sîntem atît de puternici 
îneît nimeni și nimic nu va putea 
să ne zmulgă din mîini măreața 
noastră cucerire — independența 
națională și de stat. Independen
ței noastre naționale și de stat ca 
și independenței tuturor statelor 
socialiste, îi stau de strajă cu vi
gilență armatele țărilor socialiste 
în frunte cu Armata Sovietică.

Sărbătorind ziua de 9 Mai, ziua 
aniversării independenței de stat 
a Romîniei și a victoriei asupra 
fascismului, poporul nostru strîns 
unit în jurul partidului și guver
nului este hotărît să-și aducă 
contribuția sa și pe mai departe, 
alături de celelalte popoare so
cialiste, la întărirea unității și coe
ziunii puternicului lagăr al socia
lismului, la lupta pentru colabo
rare cu toate țările iubitoare ( > 
pace.

De gardă, pe locul unde eroicii noștri ostași au apărat Capitala împotriva hitleriștilor Foto: D. F. DUMITRU
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Aniversarea independenței 
de stat a nominici

și a victoriei asupra 
fascismului german

Depuneri
La Monumentul 
Eroilor Patriei

de coroane de flori

(Urmare din pag. l-a)

slovace, colonel Roman Szczepa- 
niak. atașat militar, naval și al 
aerului al R. P. Polone, colonel 
Lajos Soit, atașat militar al R.P. 
Ungare, locotenent colonel Mei 
lun-și, atașat militar al R.P. Chi
neze, locotenent colonel G. I.'Hei- 
gouache, atașat militar al Fran
ței, locotenent colonel O’Wighton 
Simpson, atașai al aerului al 
S.U.A., și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Compania de onoare a prezen
tat onorul, 
de Stat al 
Romîne.

Despre
Victoriei, a vorbit generalul loco
tenent Arhip Floca, adjunct al 
ministrului Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne.

In cuvîntul său. generalul loco, 
tenent Arhip Floca a spus printre 
altele: „Nu este petec de pămint 
pe întinsul Rominiei care să nu 
fie martor al vitejiei cu care po
porul nostru a luptat pentru li
bertate și independență. întipă
rite pentru totdeauna vor rămine 
în memoria poporului nostru lupta 
și jertfele fiilor devotați ai pa
triei care și-au vărsat sîngele 
luptind cot Ia cot cu invincibila 
armată sovietică pentru elibera
rea teritoriului țării și dincolo de 
hotarele ei pînă la victoria finală 
asupra fascismului.

în anii care au trecut de la eli
berarea țării de sub jugul fascist 
năzuințele pentru care a luptat și 
a dat jertfe poporul nostru 
veacuri de-a rîndul, au devenit 
realitate.

Construind cu fermitate socia
lismul, pentru întărirea și înflori
rea patriei noastre, dezvoltând ne
încetat prietenia cu Uniunea So
vietică și cu celelalte țări socia
liste, luptind pentru menținerea 
și consolidarea păcii în lume, po
porul romîn slăvește astfel me
moria celor ce și-au dat viața 
pentru cauza sfîntă a indepen
denței și libertății sale".

A luat apoi cuvîntul general- 
maior I. P. Juravlev, atașat mi
litar, naval și al aerului al 
U.R.S.S., care a spus printre al
tele: „In această zi — Ziua mă
reței victorii — cinstim astăzi me
moria luminoasă a fiilor credin
cioși ai poporului romîn care îm
preună cu ostașii sovietici și os
tașii altor țări au luptat cu curaj 
împotriva cotropitorilor fasciști.

In lupta comună a fost făurită 
prietenia de luptă a ostașilor so
vietici și romini. Această priete
nie este veșnică și de nezdrunci
nat“.

La Monumentul Eroilor Patriei 
au fost depuse apoi coroane de 
flori din partea C.C. al P M.R. și 
Consiliului de Miniștri, Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, cor
pului diplomatic. Ambasadei 
U.R.S.S., Ministerului Forțelor Ar. 
mate, Consiliului Central al Sin
dicatelor, C.C. al U.T.M., Comi
tetului orășenesc București al 
P.M.R., Sfatului Popular al Ca
pitalei, Academiei R. P. R., 
A.R.L.U.S., Consiliului Național 
al Femeilor din R.P.R., Comitetu
lui național pentru apărarea 
păcii, Consiliului Asociațiilor Stu
denților, precum și din partea

marilor întreprinderi ale Capita
lei.

Asistența a primit apoi defila
rea companiei de onoare.

La Monumentul 
Eroilor Sovietici

(Urmare din pag. I-a) 
printre altele : „în această zi 
poarele lumii sărbătoresc 
Victoriei coaliției antifasciste

A fost intonat Imnul 
Republicii Populare

po-
Ziua 
asu

pra Germaniei hitleriste. Este cu
noscut faptul că poporul sovietic 
și invincibila armată sovietică au 
avut rolul liotărîtor în zdrobirea 
agresorilor fasciști.

Poporul nostru nu va uita nicio
dată eroismul și spiritul de sacri
ficiu al ostașilor sovietici care, 
prin sîngele vărsat l-au ajutat să 
se elibereze, au creat condițiile fa
vorabile pentru ca forțele patrio
tice populare, sub conducerea Par
tidului Comunist, să răstoarne dic
tatura militaro-fascistă, iar armata 
romină în totalitatea ei să porneas
că la războiul drept alături de ar
mata sovietică împotriva cotropito
rilor hitleriști.

Prietenia și frăția de arme ro- 
mîno-sovietică se dezvoltă și se în
tărește neîncetat pe baza unității 
de interese și scopuri, pe baza i- 
deologiei comune — marxism- 
leninismului. Armata sovietică, 
Forțele Armate ale Republicii 
Populare Romîne, împreună cu 
armatele frățești ale țărilor lagă
rului socialist strîns unite în orga
nizația defensivă a Tratatului de 
la Varșovia stau cu fermitate de 
strajă cauzei socialismului și pă
cii“.

A vorbit apoi general maior 
I. P. Juravlev, atașat militar, na
val și al aerului al U.R.S.S., care a 
spus printre altele : „Astăzi se îm
plinesc 13 ani de la încheierea 
victorioasă a Marelui Război al 
Uniunii Sovietice pentru Apărarea 
Patriei împotriva Germaniei hitle- 
riste.

Grea a fost calea noastră spre 
victorie, deoarece poporul sovietic 
și forțele sale armate au avut de 
suportat principala greutate a 
luptei împotriva armatei germano- 
fasciste. Forțele armate sovietice 
și-au îndeplinit cu cinste misiunea 
istorică, au apărat libertatea și 
independența primului stat socia
list din lume, au salvat popoarele 
țărilor Europei centrale și de sud- 
est de tirania fascistă.

Iată de ce astăzi sărbătorind 
Ziua Victoriei întreaga omenire 
progresistă cinstește cu recunoș
tință memoria sfîntă a eroilor os
tași ai Armatei Sovietice, care 
și-au dat viața în lupta împotri
va fascismului.

lată de ce astăzi cinstim cu re
cunoștință memoria eroilor ostași 
ai armatelor celorlalte țări care, 
'umăr la umăr, au luptat împreună 
cu armata sovietică împotriva co
tropitorilor germano-fasciști.

Pe cîmpurile mărețelor bătălii 
s-a format și consolidat prietenia 
de luptă a ostașilor sovietici și ro- 
mîni. Declarăm cu fermitate că 
prietenia armatelor noastre, întări
tă prin sîngele vărsat în comun pe 
cîmpul de luptă, va fi veșnică și 
indestructibilă“.

La Monumentul Eroilor Sovie
tici au fost depuse apoi coroane 
de flori din partea Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn și Consiliului de Miniștri, 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Ambasadei U.R.S.S., corpului

diplomatic, Ministerului Forțelor 
Armate, Consiliului Central al 
Sindicatelor, C.C. al U.T.M., Co
mitetului orășenesc București al 
P.M.R. și Sfatului Popular al Capi
talei, Academiei R.P.R., A.R.L.U.S., 
Consiliului Național al Femeilor, 
Comitetului Național pentru Apă
rarea Păcii. Consiliului Asociațiilor 
Studenților, a marilor întreprin
deri din Capitală.

Compania de onoare a defilat 
apoi prin fața Monumentului.

La Cimitirul 
militarilor 
britanici

*

Se dezvoltă interesul tinerilor muncitori

O veleuză frumoasă dă o notă de caldă intimitate căminului. 
Iată de ce colectivul atelierului din incinta magazinului „Electro
tehnica" din Capitală cercetează cu atîta migală fiecare veieuză.

Foto: D. F. DUMITRU
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Vineri seara ambasadorul R. 
Cehoslovace la București, Ivan 
Rohall-JUkiv, a oferit un coclgtail 
cu ocatia*:zilei de 9 mai.— săr
bătoarea națională a R. Ceho
slovace. •*?

Au luai parte tovarășii Gîieor- 
ghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- 
raș, Petre Borilă, Nicolae Ce.iu- 
șescu, Alexandru Drăghici, Ale
xandru Moghioroș, Constantin 
Pîrvulescu. Dumitru Collu, Leoii- 
te Răutu, general colonel LĂpn- 
tin Sălăjan, Ștefan Voltec, Ale 
xandru Birlădeanu, Anton Moise- 
scu, Avram Bunaciu, Gh. Stoica, 
membri ai C.C. al P.M.R.. mi
niștri, conducători ai organizații
lor obștești, generali, oamțni de 
știință și cultură, ziariști romini 
și străini.

Au luat parte șefi ai misiunilor

diplomatice 
rești și alți 
diplomatic.

Tovarășii 
Chivu Stoica
Rohall-Illkiv 
prietenia și,?colaborarea frățească 
dintre poporul romîn și poporul’ 
cehoslovac,. pentru unitatea lagă
rului socialist în frunte cu Uniu
nea Sovietică, pentru pace în 
întreaga lume.

acreditați la BuctN 
membri ai corpului

Gh. Gheorghiu-Dej, 
și ambasadorul Ivan 
au toastat pentru

(Agerpres)

Vineri la amiază, cu prilejul 
Zilei Victoriei, a avut loc solemni
tatea depunerii de coroane la Ci
mitirul militarilor britanici căzuți 
pe teritoriul Romîniei in lupta îm
potriva fascismului.

La solemnitate au asistat tova
rășii Alexandru Birlădeanu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Gh. Gaston Marin, preșe
dintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Petre Drăgoescu, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, general locotenent Ion Tu- 
toveanu, adjunct al ministrului 
Forțelor Armate, Aurel Mălnășan, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe, acad. prof. dr. N. Gh. 
Lupu, ți C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu, membri în Prezidiul Marii 
Adunări Naționale, Dionisie Iones- 
cu, ministrul Ceremonialului de 
Stat, generali fi ofițeri superiori, 
activi ți de rezervă, foști coman
danți de mari unități pe frontul 
antihitlerist, reprezentanți ai Sfa
tului popular al Capitalei ți ai re
giunii București, conducători ai 
uniunilor de creație, delegați ai 
oamenilor muncii din întreprin
deri și instituții.

Au fost de față E. G. Willan, 
prim secretar al Legației Marii 
Britanii la București, șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

In fața Cimitirului militar bri
tanic era aliniată o companie de 
onoare. Fanfara a intonat 
de stat ale R. P. Romîne 
Britanii.

Au fost depuse coroane 
din partea Consiliului de

imnurile 
și Marii

de flori 
Miniștri 

al R. P. Romîne, Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, Corpului 
Diplomatic, Ministerului Forțelor 
Armate și Ministerului Afacerilor 
Interne, Comitetului național pen
tru apărarea păcii și din partea 
unor instituții și întreprinderi.

Cei prezenți au primit apoi de- 
filarea companiei de onoare.

pentru însușirea 
tehnicii moderne

Primul festival sportiv
al tineretului sătesc

(Urmare din pag. l-a)

și ridicării calificării profesio-«•«» i .
nale a muncitorilor, cabinetul teh
nic de Ia fabrica „Donca Simo“ 
organizează discuții cu secțiile co
dașe, analizînd cauzele răminerii 
în urmă, și inițiază cursuri de pre
gătire pentru cadrele tehnice me
dii și in special pentru maiștri, in 
vederea dobindirii 
gătiri.

Acestea nu șînt 
forme de muncă 
tehnice. Dezvoltarea gustului pen
tru tehnică, încurajarea începutu
rilor timide, impun folosirea diferi
telor mijloace.

Pentru aceasta sînt frecvente, în 
aceste întreprinderi, conferințele 
tehnice. Expunerile urmăresc să 
familiarizeze pe tineri cu noutăți
le din tehnică, cu noțiuni econo
mice cum ar fi productivitate, preț 
de cost, rentabilitate etc.

Cabinetele tehnice de la între
prinderile „Donca Simo" și „Tim
puri Noi“ conduse de tinerii ingi
neri Eleonora Pescaru și respectiv 
Constantin Dumitrescu, organizea
ză deseori discuții pe teme tehni
ce. Se fac sondaje pentru a cu
noaște ce-i interesează îndeosebi 
pe muncitori, pentru a le putea 
procura materialul necesar. In ve
derea ușurării muncii de propa
gandă, la uzinele „Timpuri Noi" 
au fost desemnați doi ingineri, tî- 
nărul Eugen Măndescu și tovară
șul Lazăr Alistar, care întocmesc 
bibliografiile, recenzează cărți teh
nice, informează aparatul de con
ducere cu noutățile apărute.

Educarea tehnică a muncitorilor 
se realizează și cu ajutorul schim
burilor de experiență. Această for
mă este îmbrățișată de multe

unei înalte pre-

insă singurele 
ale cabinetelor

1

Sosirea unei delegații de specialiști 
din agricultura U.R.S.S.

Vineri a sosit în Capitală o de
legație de specialiști din agricul
tura U.R.S.S. condusă de S. A. 
Gherasimov, șef de laborator al 
Institutului unional de cercetări 
științifice pentru mecanizarea a- 
griculturii. Oaspeții vor face de
monstrații practice în unități a- 
gricole și vor împărtăși experien-

ța lor privind însămînțarea po
rumbului și a altor plante pentru 
siloz, mecanizarea muncilor agri‘ 
cole și valorificarea economică a 
porumbului.

Demonstrațiile privind însămîn
țarea porumbului pentru siloz vor 
fi făcute cu mașini de mare ran 
dament.

cabinete tehnice. La „Timpuri 
Noi“ în ultima vreme au fost 
organizate 6 demonstrații practi
ce de tăiere rapidă și intensivă a 
metalelor. Cu acest prilej și-au a- 
rătat măiestria profesională, în fața 
a peste 40 de particlpanți, tinerii 
strungari Ioan Petrescu, Gheorghe 
Penea, Dumitru Ivănescu și alții. 
Tot acest cabinet tehnic a organi
zat un schimb de experiență între 
inovatorii din uzină, printre care 
s-a aflat și Ioan Petrescu, și cei ai 
uzinelor „Steagul Roșu" și „Ernst 
Thăllman“-Orașul Stalin, schimb 
de experiență care a durat patru 
zile.

In întreprindere se organizează 
ziua sau săptămîna propunerilor 
de inovații, se popularizează teme
le de inovații, se stimulează ino
vatorii. In anul care a trecut la 
uzinele „Vasile Roaită s-au plătit, 
inovatorilor, recompense în valoa
re de 62.000 lei, iar la „Timpuri 
Noi“ 45.139 lei.

Inovatorii care s-au distins în 
muncă sînt popularizați la vitrina 
inovatorului, gazeta de perete, sta
ția de radioamplificare și în zia
rul de uzină. Activitatea însă nu 
so rezumă la atît. Cabinetele teh
nice desfășoară o largă activitate 
pentru preluarea și răspîndirea ini; 
țiativelor tinerești. La „Timpuri 
Noi" de pildă, cabinetul tehnic 
și comitetul U.T.M. au extins a- 
plicarea inițiativelor tinerilor de 
la Combinatul Metalurgic Reși
ța și uzinele „Vasile Roaită“ din 
Capitală. La „Donca Simo." s-a ex
tins inițiativa privind creșterea 
randamentelor. Există deci preocu
pare pentru aplicarea inițiativelor 
care vin să sprijine organizarea 
muncii, creșterea producției, redu
cerea prețului de cost.

Există în prezent un avînt ge
neral către tehnică. S-au creat și 
condiții care permit pregătirea 
oamenilor. Colaborarea dintre or
ganizațiile U.T.M., cabinetele teh
nice și cercurile A.S.I.T. trebuie 
să soluționeze însă și o altă pro
blemă deosebit de importantă? In 
general tinerii sînt pasionați de 
tehnică, dar citesc încă insuficient. 
In primul trimestru, la „Timpuri 
Noi” au fost numai 350 de citi
tori. O asemenea situație există în 
multe întreprinderi. Este necesar 
ca organizațiile U.T.M. și cabi
netele tehnice să găsească căi noi 
pentru atragerea tineretului spre 
tehnică, reușind în felul acesta să 
valorifice pasiunea sa pentru ce e 
nou și înaintat.

Zilele acestea a început în raionul Rădăuți primul festival sportiv 
al tineretului sătesc. La întrecerile de fotbal, volei, călărie,ciclism, 
atletism și trintă desfășurate în prima etapă au participat peste 
7.000 de sportivi din colectivele sportive comunale. Pentru buna 
desfășurare a concursurilor, tinerii săteni au amenajat din timp 
prin muncă voluntară 15 terenuri de fotbal, 14 terenuri de volei 
și alte baze sportive.

In ziua de 25 mai cele mai bune echipe din satele raionului se 
vor întrece in faza intercomunală, iar în ziua de 8 iunie festivalul 
sportiv al tineretului din satele raionului Rădăuți se va Încheia 
printr-o frumoasă sărbătoare sportivă.

„Dmamo“-Moscova a sosit în București
Vineri a sosit în Capitală re

numita echipă de fotbal Dinamo 
Moscova, campioana U.R.S.S. pe 
anul 1957, pentru a susține o se. 
rie de întâlniri prietenești cu 
echipe din R.P.R.

Pe aeroportul Băneasa, fotba
liștilor sovietici li s-a făcut o pri
mire călduroasă de reprezentanți 
ai Federației romîne de fotbal, ai 
cluburilor din Capitală și 
riști.

Echipa Dinamo Moscova 
una din cele mai puternice 
Europa avînd un palmares 
care figurează victorii 
unor formații cunoscute ca: Ar
senal Londra (5—0), F.C. Milano 
(4—1), Partizan Belgrad (3—0), 
Wolwerhampton (3—2). Dinamo- 
viștii din Moscova au cucerit in 
cei 35 de ani de activitate de 8 
ori titlul de campioni ai U.R.S.S.

Din formație vor lipsi mai mulți 
titulari selecționați pentru cam
pionatul mondial de la Stock
holm, dar tinerii introduși în 
echipă p/>t suplini cu succes lipsa 
acestora. Cîțiva din jucătorii care 
au făcut deplasarea la București, 
Rîjkin, Sabrov, Mamîkin, Korșu
nov, Sapovalov au făcut parte 

“din reprezentativele Uniunii So
vietice.

Lotul echipei Dinamo Moscova 
cuprinde 17 jucători : portari — 
Polikanov, Balinov; fundași —

zia-

este 
din 
în 

asupra

ANUNȚ

Utemiști, tineri din agricultură !

Participați cu tot clonul
entuziasmul vostru tineresc 

la înfăptuirea hotărîrilor 
Consfătuirii ; ■

• •

de la Constanța

a
și a

adunarea generală a stabilit un număr de 29 ute
miști și tineri care să facă parte din echipa care va 
executa lucrările angajate. Adunarea generală a ales 
de asemenea un responsabil al -acestei echipe, iar 
răspunderea tehnică i-a fost încredințată utemistei 
Ioana Matei, tehnician agronom. S-au stabilit cu a- 
oest prilej și datele cînd vor avea loc adunările ge
nerale U.T.M. în care se va analiza felul cum se 
duc la îndeplinire angajamentele luate.

(Urmare din pag. l-a)

impropriu agriculturii acoperit de arboret și mărăcin?, 
în vederea plantării lui cu pomi fructiferi.

— Pentru cele 150 de oi cu miei proprietate ob
ștească vom însiloza cu forțele noastre 10 tone po
rumb furajer și vom ajuta la asigurarea celorlalte 
furaje.

Organizația noastră de bază, va sprijini în mod 
unanim și va desfășura o largă muncă politică pen
tru adoptarea propunerii conducerii întovărășirii noa
stre ca 70 la sută din produsele obținute de pe su
prafețele cultivate de întovărășire să fie repartizate 
după numărul zilelor-muncă și 30 ]a sută după su
prafața de pămînt adusă în întovărășire. Pentru a- 
ceasta vom munci tot timpul sub lozinca „să facem 
cît mai multe zile-muncă, să executăm lucrări agri
cole de cea mai bună calitate”.

— Organizația noastră de bază va sprijini în mod 
unanim și va desfășura o largă muncă politică pen
tru înfăptuirea propunerii conducerii întovărășirii 
noastre ca 5 la sută din toate veniturile realizate să 
fie reținute pentru dezvoltarea continuă a fondului 
de bază. In acest sens, conducerea întovărășirii a a- 
doptat propunerile noastre: cumpărarea unui număr 
de 10-12 porci și 10 vaci cu lapte pentru ca să pu
nem baza unei ferme proprietate obștească.

Pentru asigurarea realizării angajamentelor luate,

Hotărîrea adunării generale
a organizației de bază U. T. M. 

și a tinerilor colectiviști din G Ă.C. 
„Horia, Cloșca și Crișan“, din comuna 

Căzănești, raionul Slobozia, 
regiunea București

(Urmare din pag. l-a)
zultată de pe această suprafață va fi valorificată prin 
întreprinderile comerciale ale statului.

Suma echivalentă cu valoarea lucrărilor executate 
de tineri prin muncă voluntară (amenajarea silozu
lui, însilozarea, transportarea gunoiului la platforme 
etc.) va fi vărsată în fondul de bază al gospodăriei.

Pentru îndeplinirea cu succes a acestor angajamen
te, organizația U.T.M. va lua o serie de măsuri poli- 
tico-organizatorice ca: efectuarea unui control siste
matic ăl felului în care se îndeplinesc angajamentele, 
îndrumarea permanentă a tinerilor, analizarea rezul
tatelor din 15 în 15 zile, stabilirea măsurilor pentru 
etajele următoare de muncă.

Iurcenko, Lebedev, Mudrik; mij
locași — Cinenov, Jukov, Balkov, 
Sokolov, Korolenko; înaintași — 
Șabrov, Mamîkin, Korșunov, Rîj- 
kin, Cislenko, Urin, Sapovalov.

In primul meci al turneului, 
Dinamo Moscova va întîlni la 15 
mai în nocturnă pe stadionul 
Republicii o combinată divizio
nară.

(Agerpres)

Cursa Păcii

Î Direcția Centrală de Statistică
aduce la cunoștință absolvenți- 

I lor fostelor școli medii tehnice 
♦ de statistică fără examen de 
f diplomă, că organizează o uiți- 
I mă sesiune a examenului de di- 
l plomă intre 1—15 septembrie 
I’ 1958. Examenul se va ține la

București și se va da din obiec
tele prevăzute în planul de în- 
vățămînt pentru examenul de 
diplomă din 
1954—1955.

Cererile de înscriere însoțite 
de certificatul de studii, se vor 
depune la D.C.S. str. Stavropo- 
leos nr. 6, Raionul Tudor Vla- 
dimirescu, București pînă la da
ta de 15 august a.c.

Pentru informații suplimenta, 
re, candidații se vor adresa Di
recției Centrale de Statistică

Ciclistul francez Mastrotto a cîș- 
tigat etapa VÎI-a a „Cursei Păcii“ 
disputată vineri pe ruta Berlin- 
Leipzig. El a parcurs 206 km în 
5h42’ll”. Pe locurile următoare 
s-au clasat la diferențe de secun
de Klevțov (U.R.S.S.), Adler 
(R.D.G.), Vostriakov (U.R.S.S.), 
Petrovici (Iugoslavia), Asenov și 
Koțev (Bulgaria). Cicliștii romîni 
au făcut o cursă de echipă foar
te bună reușind să sosească la 
mică distanță după plutonul frun
taș. Gabriel Moiceanu a fost pri
mul din echipa noastră treeîn-d li
nia de sosire după 33” de cîștigă- 
tor, C. Dumitrescu a sosit la 1'05”, 
iar Zanoni, Șerban și Șelaru trtl- 
preună la 1’56“.

Olandezul Pit Damen a pierdut 
tricoul galben în favoarea belgia
nului Hermans care ocupă primul 
loc îh clasamentul individual cu 
33h58’09” urmat de Adler (R.D.G.) 
la 2’10” și Bebenin (U.R.S.S.) la 
4’10”.

Pe . . ______ _____
U.R.S.S. înaintea R. D. Germane 
și R. P, Polone.

Astăzi
VIIl-a : de la Leipzig la Halle. 40 
km contra cronometrul individual 
și mai departe pînă la Karl Marx- 
Stadt (140 km) 
bloc.

echipe conduce detașat

se _ desfășoară etapa

cu plecarea

din nouBotvinik 
campion mondial

în

anul școlar

In curînd
pe ecranele Capitalei

Ó PRODUCȚIE
STUDIOULUI „MOSFILM"A

Coroane depuse 
de ambasadorul 

extraordinar 
și plenipotențiar 

al R. Cehoslovace
Cu prilejul celei de-a 13-a ani

versări a eliberării R. Cehoslovace 
— sărbătoarea națională a R. 
Cehoslovace — ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al R. 
Cehoslovace la București, Ivan 
Rohall-Illkiv, însoțit de membrii 
ambasadei, a depus vineri dimi
neața o coroană de flori la Monu
mentul eroilor sovietici din Piața 
Victoriei.

Au asistat V. F. Nikolaev, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Soviețice la București, ge
neral mâior I. P. Juravlev, atașat 
militar naval și al aerului al Uni
unii Sovietice, și membri ai Am
basadei U.R.S.S.

Cu acest prilej a fost depusă o 
coroană de flori și la Monumentul 
Eroilor Patriei.

La solemnitățile de depuneri de 
coroane au fost de față tovarășii 
A. Mălnășan, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe, I. Moruzi, 
directorul Protocolului Ministeru
lui Afacerilor Externe, Ion Rab, 
șef de secție în Ministerul Aface
rilor Externe.

plenipotențiar al tv- 
la București, Ivan

Fază finală a trecerii 
în revistă a formațiilor 

artistice studențești
în zilele de 10—11 mai va avea 

loc în Capitală faza finală a tre
cerii în revistă a formațiilor artis
tice studențești. Pe scenele Casei 
de cultură a studenților „Grigore 
Preoteasa“ și „Palatului Pionieri
lor“ vor evolua formațiuni corale, 
de dansuri populare, orchestre de 
muzică populară și ușoară, brigăzi 
artistice de agitație etc. — care-și 
vor disputa și in acest an univer
sitar titlurile de laureați și frun
tași.

Sosirea unor ziariști străini 
participanfi la întîlnirea 

internațională 
a reporterilor

Capitală au început să so- 
ur-

_ După~ două luni de luptă pa
sionantă urmărită cu uriaș inte
res de milioane de amatori de 
șah din întreaga lume, meciul re
vanșă pentru titlul mondial de 
șah dintre marii' maeștri sovie
tici Botvinik și Smîslov a luat 
sfîrșiț vineri seara la Moscova. 
Arbitrii au consemnat remiza în 
cea de-a 23-a partidă, scorul de
venind 12*/s la 10'/s pun-ote în 
favoarea lui Botvinik care a re
cucerit într-o manieră strălucită 
titlul pierdut anul trecut.

Doctor în științe tehnice, Mi- 
fiail Botvinik, care a absolvit In
stitutul politehnic din Leningrad, 
este autorul unor valoroase lu
crări în domeniul energeticei.

In
sească ziariști străini care 
mează să participe la întâlnirea 
internațională a reporterilor, or- . 
ganizată între 11—13 mai la 
București de Uniunea Ziariștilor 
din R. P. Romînă. In cadrul în- 
tîlnirii se vor dezbate probleme 
profesionale, tema principală fiind 
„Reportajul, mijloc de cunoaștere 
și înțelegere între popoare“.

Pînă în prezent au sosit repor
teri din R. P. Chineză, R. F. Ger. 
mană, Mexic, R. D. Germană și 
R. D. Vietnam.

-- O--- 
Informații

Printr-un Decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale al R. P. 
Romîne tovarășul Constantin N'cu- 
ță a fost acreditat în calitate de 
trimis extraordinar și ministru ple. 
nipotenția.r al Republicii Populare 
Romîne în Austria.

★
Tn cadrul convenției de colabo* 

rare științifică dintre Academia 
R. P. Romîne și Academia de Ști
ințe din Berlin, joi a părăsit Capi
tala o delegație a Academiei R.P. 
Romîne, formată din academicienii 
Raluca Ripan, președinta filialei 
Cluj a Academiei R.P.R., Gr. Be- 
nețato, I. Murguies'cu și V. Mîrza. 
In țara prietenă membrii delega, 
(iei vor ține conferințe și vor avea 
întrevederi- cu oameni de ștjință 
germani.

★
A apărut volumul II de studii 

și referate monografice „Din lup
ta P.C.R. pentru închegarea alian
ței clasei muncitoare cu țărăni
mea muncitoare în bătălia pentru 
reforma agrară din 1944—1945“.

M. VAINBERG

A. 
K.

cocorii
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FW Indestructibile materiale
de construcție

Hotărîrea Plenarei 
CC. al P.C.U.S.

7 MOSCOVA 8 (Agerpres). — Agenția TASS a transmis hotărî
rea Plenarei din 6 și 7 mai a C.C. al P.C.U.S. „Cu privire la 
accelerarea dezvoltării industriei chimice și în special a producției 
Ide materiale sintetice și de articole din aceste materiale pentru
Satisfacerea cerințelor populației și nevoilor economiei na|ionale“, 
adoptată pe baza raportului lui N. S. Hrușciov.

Oprindu-se pe larg asupra uria
șelor succese repurtate de Uniu
nea Sovietică pe plan economic și 
social, asupra creșterii fără pre
cedent a puterii și înfloririi for
țelor creatoare ale U.R.S.S., a ri
dicării neîncetate a prestigiului 
Uniunii Sovietice, hotărîrea ple
narei relevă avantajele sistemului 
economic socialist, care a obținut 
în întrecere economică cu capita
lismul un ritm incomparabil mai 
Înalt de creștere a producției de- 
cît cele mai dezvoltate țări capi
taliste. Hotărîrea plenarei sub
liniază că IN PREZENT UNIU
NEA SOVIETICA A ÎNTRECUT 
S.U.A. AT1T IN CE PRIVEȘTE 
RITMUL DE CREȘTERE CIT ȘI 
IN CE PRIVEȘTE SPORUL 
PRODUCȚIEI DE MINEREU DE 
FIER. CĂRBUNE. PETROL, 
FONTA, OȚEL. CIMENT, ȚESĂ
TURI DE LINA. Uniunea Sovie
tică, se arată în hotărîrea plena
rei, dispune de toate posibilitățile 
pentru a întrece intr-un viitor 
apropiat S.U.A. în ce privește ni
velul producției industriale.

Hotărîrea plenarei subliniază, 
de asemenea, marile realizări ob
ținute in U.R.S.S. în lupta pen
tru ridicarea nivelului de trai al 
poporului. In prezent, se spune în 
hotărîre, în industria grea, în 
știință și tehnică s-a ajuns la un 
nivel cînd, fără să prejudiciem 
dezvoltarea continuă cu precăde
re a industriei grele și a capaci
tății de apărare a țării, vom putea 
spori Intr-un ritm considerabil 
mai rapid producția mărfurilor 
de consum popular pentru a asi
gura complect,. în viitorii 5—6 
ani, necesitățile populației de țe
sături, îmbrăcăminte, încălțăminte 
și alte mărfuri.

In rezolvarea acestei sarcini, o 
mare însemnătate prezintă dez-

voltarea accelerată a industriei 
chimice, in prezent Uniunea So
vietică ocupă în ce privește nive
lul producției chimice, locul ai 
doilea în lume.
< Plenara a hotărît aprobarea 
măsurilor elaborate de Prezidiul 
C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., măsuri ex
puse în raportul tovarășului N. 
S. Hrușciov pentru dezvoltarea 
accelerată a industriei chimice și 
îndeosebi sporirea producției de fi
bre artificiale și sintetice, mase 
plastice și alte materiale și obiec
te sintetice. Aceste măsuri prevăd 
creșterea de cel puțin 2—3 ori a 
producției celor mai importante 
produse chimice în perioada 1959- 
1965 și de 4,5—-8 ori a producției 
de fibre artificiale și sintetice și 
de mase plastice.

Aceste măsuri prevăd sporirea 
producției de țesături de lină pe 
baza dezvoltării producției cu ma
teriale sintetice, pină la 500 mi
lioane m. inclusiv cu folosirea fi
brelor artificiale și sintetice pînă 
la 450 milioane m., a țesăturilor 
de mătase pină Ia 1.485 milioane 
m. inclusiv din fibre artificiale și 
sintetice pînă la 1237 milioane 
m., a încălțămintei pină la 515 
milioane perechi etc.

Plenara C.C. al P.C.U.S. își ex
primă convingerea că poporul so
vietic, strins unit în jurul parti
dului comunist va rezolva cu suc
ces sarcina dezvoltării accelerate 
a industriei chimice și va aduce 
prin aceasta o nouă contribuție 
însemnată la rezolvarea sarcinii 
economice principale a U.R.S.S. 
— de a ajunge din urmă 
și a întrece în termenul cel mai 
scZ’rt cele mai dezvoltate țări ca
pitaliste în ce privește producția 
pe cap de locuitor, la cauza con
struirii comunismului în U.R.S.S.

Recepție la ambasada R.P.R. 
din Argentina

BUENOS AIRES 9 (Agerpres).-- 
La 7 mai ambasadorul Republicii 
Populare Romîne în Argentina, V. 
Dimitriu, a oferit o recepție în 
cinstea lui Ion Gheorghe Maurer, 
președintele’ Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne, conducătorul 
delegației guvernamentale romîne 
care la invitația guvernului argen
tinian a luat parte la festivitățile 
cu prilejul instalării noului pre
ședinte al Argentinei, Arturo Fron- 
dizi.

La recepție au luat parte : Mo- 
nardin, reprezentant al Camerei 
Deputaților din Congresul Națio
nal al Argentinei, Mekey, mi
nistrul Invățămînțului și al Justi
ției, și alți reprezentanți ai guver
nului argentinian, senatori și de
putali ai Congresului Național, 
membri ai corpului diplomatic, re
prezentanți ai cercurilor de afa
ceri și ai opiniei publice din Ar
gentina, oameni ai științei și cul
turi.

0 (ontrlbuflc la întărirea 
nnitâtli lagârulni socialist

— Declarația comună bulgaro-polonă —
Inițiativa R. P. Polone, subliniază 
Declarația, ar constitui un pas 
real constructiv spre asigurarea 
securității, spre o mai largă În
țelegere și rezolvare a altor pro
bleme politice din Europa.

Guvernul Republicii Populare 
Polone se solidarizează cu efor
turile pașnice ale guvernului Re
publicii Populare Bulgaria îndrep
tate spre întărirea păcii în Bal
cani și pentru stabilirea unor re
lații de bună vecinătate și cola
borare pe baza principiilor de 
egalitate, respectarea suveranită
ții naționale și de stat, a nea
mestecului în treburile interne și 
avaptajul reciproc. .'Interesele po. 
poarelor balcanice cer imperios 
ca Balcanii să devină o zonă de 
colaborare creatoare, o zonă de 
coexistență pașnică între țări cu 
sisteme sociale diferite. Realiza
rea propunerilor făcute anul tre
cut de președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne cu privire la convo
carea unei conferințe a conducă
torilor . guvernelor țărilor balca
nice ar putea contribui la atinge
rea cu succes a acestui scop.

Cele două părți sprijină punc
tul de vedere privind necesitatea 
lichidării blocurilor militare. Ele 
consideră de asemenea că atît 
timp cît există pactul nord-atlan- 
tic, atît timp cît forțele imperia
liste împiedică realizarea slăbirii 
încordării internaționale și rea
lizarea păcii, duc o politică de 
militarizare și continuă cursa 
înarmărilor, Tratatul de la Var
șovia este necesar , și constituie 
o garanție a securității și a pă
cii țărilor lagărului socialist.

Cele două delegații își exprimă 
convingerea că colaborarea strîn- 
să și unitatea frățească a țărilor 
socialiste, d'Upă cum s-a subliniat 
în Declarația celor 12 partide co
muniste și muncitorești, au o im
portanță deosebită pentru întări
rea forțelor păcii, progresului și 
socialismului, care se dezvoltă 
în întreaga lume.

In timpul vizitei delegației de 
partid și guvernamentale a Re
publicii Populare Polone în Re
publica Populară Bulgaria, trata
tivele în problemele colaborării și 
relațiilor dintre Partidul Comu
nist Bulgar "și Partidul Munci
toresc Unit 
șuraț într-o atmosferă partinică 
și frățească.

Cele d°uă partide fiind de a-

Sosirea la Budapesta a delegației 
de partid și guvernamentale 

a R. P. Polone

SOFIA 9 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat la 8 mai a 
fost semnată Declarația comună 
a delegațiilor C.C. a-1 P.C. Bul
gar și guvernului R.P. Bulgaria 
și a C.C. al P.M.U.P. și guver
nului R.P. Polone.

In declarație se arată că în
tre reprezentanții celor două par
tide și guverne au avut loc tra
tative în cadrul cărora s-a făcut 
un schimb de păreri în proble
mele internaționale actuale, în 
problemele mișcării muncitorești 
internaționale și în problemele 
dezvoltării continue a colaborării 
dintre cele două țări și partide. 
Delegațiile și-au exprimat unita.J 
tea deplină de păreri în proble
mele discutate.

Jn «legătură cu problema dezar
mării cele două delegații subli
niază că încetarea cursei înar
mărilor și realizarea unei înțele
geri în această problemă inter
națională centrală constituie pre-1 
miza de bază pentru o cotitură 
în situația internațională în in
teresul încrederii reciproce și a 
colaborării. In aceeași ordine de 
idei se subliniază importanța rea
lizării unei înțelegeri pentru in
terzicerea folosirii și fabricării ar
mei termonucleare și pentru în
cetarea experiențelor ou această 
armă.

Cele două delegații sprijină pe 
deplin hotărîrea Sovietului Su
prem al U.R.S.S. cu privire li 
încetarea unilaterală de către 
Uniunea Sovietică a experiențe
lor cu arme nucleare și își ex
primă convingerea că dacă acea
stă inițiativă importantă ar fi ur
mată de S.U.A. și Marea Brita- 
nie s-ar putea produce o slăbire 
a încordării și s-ar accelera ce. 
lelalte măsuri în domeniul dezar
mării.

Cele două părți — se spune în 
Declarație — sprijină pe deplin 
propunerile Uniunii Sovietice cu 
privire la convocarea unei confe
rințe la nivel înalt pentru dis
cutarea problemelor-cheie ale si
tuației internaționale și crearea 
unor condiții mai favorabile 
pentru colaborarea pașnică inter
națională.

Însuflețite de năzuința de a în
tări securitatea europeană, cele 
două părți sînt convinse de nece
sitatea unor eforturi continue 
pentru începerea tratativelor în 
vederea creării unei zone denu- 
clearizate în Europa centrală.

cord cu Declarația celor 12 par
tide comuniste și muncitorești 
din țările socialiste și cu Mani
festul Păcii, consideră că soarta 
viitoarei lupte pentru socialism și 
pace cere întărirea relațiilor fră
țești.

Cele două partide declară că 
unitatea ideologică între partide 
constituie o condiție pentru în
făptuirea cu succes a construirii 
socialismului. Pentru întărirea a- 
cestei unități este necesară lup
ta principială împotriva oricăror 
denaturări și devieri de la marx
ism-leninism. Aceasta se referă 
atît la lupta împotriva revizio
nismului, principalul pericol din 
mișcarea muncitorească interna
țională, cît și la lichidarea con
secventă a tuturor manifestărilor 
de sectarism și dogmatism.

X Din Varșovia — martiră a 
hitlerismului, am povestit odini- 
oară impresia adîncă pg care 

A mi-a făcut-o prezența unui afiș 
X uriaș. Panoul avea pe el scris un 
A singur cuvînt: „Nu!“; iar la mij- 
A loc, conturul tăiat al unei bom- 
X be. Nimeni nu putea rămîne ne- 
X simțitor la mesajul său de pace, 
A căci prin gaura deschisă se ve- 
A dea, ca o rană descoperită, lumi- 
A nată de reflectoare, o clădire 
A distrusă în război.
A Un alt gust, mai amar poate, 
A mi l-a lăsat o plimbare nocturnă 
A pe străzilg pustii, nu departe de 
0 piața Dzerjinski. Scheletul unui 
Q bloc cu multe etaje, complect 
A ruinat, lăsa să se vadă, printre 
O coastele sale frînte, cerul înste- 
7) lat. Deodată, sus, departe, am 
0 zărit pîlpîind o luminiță. Era o 
A mică încăpere rămasă 
A și acolo se cocoțaseră, 
Q locui oameni.
Iz Numai cine a văzut
0 și Gdanskul parcă pulverizate 
<2 sub cizmele ocupanților naziști, 
v poate înțelege rădăcinile excep- 
<) ționalului avînt constructiv al 
0 poporului polonez, și totodată 
(/ ura sa neîmpăcată împotriva mi- 
v litarismului războinic.
\ Reconstrucția orașelor martire 
\ și lărgirea lor conform necesită- 
% ților progresului pe calea socia

listă s-a făcut cu cel mai puter
nic sprijin din partea populației.

Note de drum 
din R. P. Polonă

Polonez s-au desfă-

întreagă, 
spre a

Varșovia

Cunoscutul film „Cei cinci din 
strada Barska" nu conține nici 
o exagerare. Intr-adevăr, la fel 
ca puștii-eroi ai filmului, fiecare 
polonez a avut ani de zile două 
profesiuni : oricare ar fi fost cea 
de a doua, prima era cea de 
muncitor constructor.

Pecetea unui oraș modem i-o 
dă Varșoviei rețeaua bulevarde
lor centrale, ramurile avtnd drept 
trunchi Marszalkotvka, altădată o 
obișnuită stradă neguțătorească, 
acum superbă aleie mărginită de 
clădiri cu multe etaje, așternute 
în marmură.

Trenuri electrice te duc pînă 
în centru, oprindu-se la gara 
subterană din preajma Palatului 
Științei și Culturii, un dar făcut 
polonezilor de poporul sovietic... 
Magazinul central prezintă o 
construcție originală, în care do
mină sticla, și care, sprijinită pe 
piloni, stă parcă suspendată dea
supra străzii. In interiorul său 
scările rulante sînt aproape la fel 
de rapide ca cele de pe traseul 
Est-Vest, unde ajută pietonii să 
circule între două bulevarde 
suprapuse.

Dl. Strauss face afirmații mincinoase
BUDAPESTA 9 (Agerpres). — 

MTI transmite: In legătură cu 
recenta declarație a ministrului 
Apărării al Republicii Federale 
Germane, Strauss, că în Ungaria 
s-ar construi rampe pentru lan
sarea rachetelor, Laszlo Qyaros, 
președintele Direcției informații
lor de pe lîngă Consiliul de Mi-< 
niștri al Republicii Populare Un
gare, a făcut următoarea decla
rație:

Nu este suficient de arătat că 
afirmația ministrului Apărării, 
Strauss este o minciună lipsită de 
orice temei. Aș vrea, de aseme
nea, să atrag atenția asupra ca
racterului ridicol al formulării.

O nouă înfringere 
a conservatorilor 

englezi
LONDRA 9 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția Asso
ciated Press, vineri au fost date 
publicității rezultatele aproape 
complecte ale alegerilor munici
pale care au avut loc în Anglia 
și Țara Galilor. Partidul conser
vator a suferit o grea înfringere 
pierzînd 292 de mandate în timp 
ce partidul laburist a cîștigat 
în comparație cu alegerile prece
dente un număr de 295 de locuri 
în consiliile municipale. De ase
menea partidul liberal a cîștigat 
încă 49 de locuri. Acest eșec al 
conservatorilor în alegerile muni
cipale, care urmează numeroase
lor înfrîngeri suferite de acest 
partid cu prilejul alegerilor par
țiale pentru complectarea locuri
lor vacante din Camera Comune
lor, constituie o nouă dovadă a 
nemulțumirii 
nici față de 
conservator,

Dl. ministru al Apărării a decla
rat : Am demult impresia că rușii 
construiesc în Ungaria rampe 
pentru lansarea rachetelor. Din 
această formulare rezultă că dl. 
ministru însuși nu privește cu 
seriozitate afirmațiile pe care le 
face.

Prin această afirmație falsă el 
a urmărit evident, două scopuri: 
pe de o parte a simțit nevoia să 
apere hotărîrea Bundestagului de 
la Bonn de a înarma Wehrmach- 
tul cu arma atomică împotriva 
indignării care se manifestă pre
tutindeni. Pe de altă parte, a 
vrut să pregătească prin această 
afirmație mincinoasă hotărîrile 
belicoase ale conferinței N.A.T.O. 
de la Copenhaga. Dar, chiar și 
răspîndind asemenea minciuni, dl. 
Strauss nu poate face acceptabile 
pentru masele populare iubitoare 
de pace hotărîrile de la Copen
haga și de la Bonn care urmăresc 
dezlănțuirea unui război.

BUDAPESTA 9 (Agerpres). jviTI 
transmite: La invitația C.C. al Par
tidului Muncitoresc Socialist Un
gar ?i a guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc ungar, la 9 
mai a sosit la Budapesta o dele
gație de partid și guvernamentală 
a R.P. Polone în frunte cu Wla
dyslaw Gomulka, prim secretar 
al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, și Jozef Cyranklc* 
wicz, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P. și președinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone.

Delegația a fost întîmpinată pe 
aeroportul Ferihegy de Jănos 
Kădăr, prim secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, de dr. Fe
renc Miinnich, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Ungare, 
de membrii și membrii supleanți 
ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., de membri ai Consiliu
lui Prezidențial al R.P. Ungare 
și miniștri. Au fost prezenți șefi 
al misiunilor diplomatice acredi-

tați Ia Budapesta. Pe aeroport se 
țt)au mii de oameni ai muncii din 
Budapesta.

Jănos Kădăr și Vladyslaw Go
mulka au rostit cuvintări.

★
Consiliul Prezidențial al R. P. 

Ungare și guvernul revoluționar 
muncitoresc țărănesc au oferit la 
9 mai în cinstea delegației de 
partid și guvernamentale polone
ze o recepție în sala de vînătoare 
a parlamentului.

La această recepție, Istvan Do- 
bi, președintele Consiliului Prezi
dențial al R. P. Ungare și Jozef 
Cyrankiewicz, membru tn Biroul 
Politic al C.C. al P.M.U.P. și 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, au rostit 
cuvîntări.

BUDAPESTA 9 (Agerpres).— 
In după amiaza zilei de 9 mai la 
Budapesta au început tratative 
între delegațiile de partid și gu
vernamentale ale R. P. Polone și 
R. P. Ungare.

Două imagini — același loc: Stare Miasto, în 1945 și 1958!
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Omagiu memoriei
ostașilo

Poporul cehoslovac este conș
tient că la eliberarea patriei sale 
de sub jugul fascist au contribuit 
alături de glorioasa armată sovie
tică, de unitățile cehoslovace, de 
partizanii cehoslovaci și numeroa
se divizii romînești. Trupele mili-

alegătorilor brita- 
politica partidului

Criza
din

cea

de guvern 
Franța

PARIS 9 (Agerpres). — In
de-a 24-a zi a crizei de guvern 
din Franța, după ce un număr 
de personalități din partidul ra
dical au refuzat să încerce să 
constituie noul guvern, s-a anun
țat la Paris că liderul grupului 
catolic „Mișcarea republicanilor 
populari“, Pflimlin, a fost însăr
cinat cu această misiune,

Modemul nu a înfrînt însă A 
tradiția, strîns legată de patria- A 
tismul poporului. Pe lîngă arte- A 
rele în stiluri contemporane, la A 
Varșovia, ca și în alte orașe, cel A 
mai mult îți rețin atenția — mo- A 
numente istorice — cartierele re- A 
construite aidoma ca înainte cu d 
veacuri. Q

Ulița Dluga din Gdansk sau A 
artera varșoviană Nowy Swiat, o 
iată numai două exemple. A

Dar puține se pot ridica la A 
înălțimea faimosului cartier Sta- () 
re Miasto. o

Am nimerit acolo in timpul d 
unui miting. Piața patrată a bur- A 
gului era tixită de lume. Casele d 
înguste, lipite una de alta, stă- Q 
teau mărturie unei măsuri reac- C 
ționare a Evului Mediu, odinioară O, 
semnificativă, dar azi opărind ri- Q 
dicolă și stupidă. Nici o clădire () 
nu are mai mult de patru fe- l) 
restre la un cat: construcții mai () 
largi aveau voie să-și facă nu- A 
mai nobilii... A

Poate atunci, în fata berăriilor () 
păstrate și azi, breslașii vremu- A 
rilor apuse Sg adunau, protestând A 
supărați împotriva acestei șicane A 
feudale. Istoricește justă, dorința () 
lor de afirmare îmi părea însă A 
meschină și neînsemnată față de j? 
cauza pentru care se adunaseră A 
acum zeci de mii de oameni: nu () 
pentru o fereastră mai 
pentru însăși existența a 
ce e clădit și viu pe 
pentru pace, împotriva 
lui atomic.

Din colțul meu, greu 
urmări cuvîntările. Îmi 
atunci ochii in 1ur 
lăria fierului forjat de pe lămpi- Q 
oatnele din fața cafenelei „Cro- (> 
codii", la faianța multicoloră 
care împodobea olădirea muzeu- () 
lui poetului Mickietcicz. Măies- 0 
tru lucrau meșteșugarii de pe i) 
vremuri... d

Deodată descoperii un loc toc- () 
mai potrivit pentru un reporter. X 
Sus, pe acoperișuri, la ieșirile po- \ 
durilor, ștrengari ji pisicuțe sco- a 
teau capul afară. \

Deschisei o poartă grea,’ de \ 
lemn sculptat, a uneia din bă- x 
trînele case, și intrai... în interio- X 
rul unui bloc ultramodern. Lo- x 
caitarii mă invitară să rămîn 
oaspete prin apartamentele cu 
parchet și calorifer, în care se 
aprindea automat pînă și gazul, 
de la boilerul din baie. Totuși 
mă urcai în pod :

Dantelăriile arhitecturii de c- 
pocă se sprijineau pe... carcase 
de beton armat!

Totul a fost reclădit din ruine, 
după album g vechi și după 
fresce; nu însă ca un decar de 
teatru, ci ca o construcție care 
trebuie să dureze milenii. Mae
ștrii, de o înaltă măiestrie, sînt 
constructorii socialismului...

Așa îi țin minte pe eroii con
structori polonezi.

In arhitectura acestei țări am 
văzut folosite bine multe materii, 
prime. Am amintit de marmură, Q

mult, ci A 
tot ceea ț) 
pămînt, 
războiu- 0

puteam Ò 
aruncai Q 

la dante- ò

Ji

Cf 
?l 

tl 
'I

II 
'I
J 

de faianță, de fier forjat. Să nu (?, 
le uităm pe cele mai însemnate.

Multe clădiri s-au zidit din că- Q, 
rămida arsă de incendii a case- V 
lor distruse de război. xi

Multe clădiri, ca pe locul xi 
fostului ghetto al Varșoviei, s-au XI 
ridicat pe o temelie de moloz, xi 
căci pulberea construcțiilor dina- x1 
mitate a ridicat aici terenul cu Vi 
nu mai puțin de doi metri. xl

Cărămidă arsă și moloz, legate xl 
cu lacrimile suferinței în anii xi 
grei de reacțiune și fascism — Xl 
iată un beton de a cărui rezis- V' 
tență cred că se va ciocni orice Vi 
dușman al socialismului și al xl 
păcii. VI
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Corespondență 
telefonică din Praga 

—o—
1 tare romîne au eliberat sute di 
. localități din Cehoslovacia printri 

care Stan/ Tura, Myjava, Javor 
nik, Bzenec și altele. Zeci de mi 
de eroi romîni și-au jertfit viațt 
în luptele pentru eliberarea Ceho
slovaciei. Poporul cehoslovac cins
tește memoria ostașilor romîni că- 
zuți pentru eliberarea patriei sale 
In Cehoslovacia se construiesc as
tăzi două mari cimitire în care voi 
fi reînhumați ostașii romîni alt 
căror morminte se află răspînditt 
pe plaiurile, pădurile, satele și vi 
roagele Cehoslovaciei. Eroii ro
mîni căzuți în regiunea Munțiloi 
Tatra, Banska Bystrica și Valea 
Gronului au fost deshumați și re- 
înhumați la cimitirul Zvolen (re
giunea Banska Bystrica).

Este de subliniat atitudinea pli
nă de recunoștință a locuitorilor 
comunei Stary Tura față de osta
șii romîni care au eliberat comune 
lor în lupte grele cu fasciștii. Să
tenii nu au acceptat ca osemintele 
eroilor romîni căzuți pentru elibe
rarea lor să fie deshumate. In mi
cul cimitir al eroilor romîni, ei an 
ridicat un monument închinat me
moriei eliberatorilor lor, iar pe 
mormintele celor căzuți cresc flo
rile recunoștinței. Asemenea exem
ple ce dovedesc sentimentele de 
care este animat poporul ceho
slovac se găsesc pretutindeni ir 
Slovacia, Moravia, Cehia, acole 
unde ostașii romîni și-au jertfii 
viața pentru eliberarea patriei noa
stre de sub cotropitorii hitleriști.

Sătenii din Piestany, Kromeriz 
Lucenec, Havlichuc, Brod etc. 
îngrijesc cu dragoste monumen
tele eroilor romîni.

La Praga, s-a deschis la Z ma

Lipsa de răspundere în relațiile 
internaționale pune în pericol 

lumii!pacea
în care omenirea șl-a pus mari nă- 
dejdi, 0 urmărit să prindă mai 
mulți iepuri. In primul rînd. ali
mentarea psihozei de război care 
alcătuiește cel mai favorabil cli
mat pentru intensificarea cursei 
înarmărilor, pentru sporirea impo
zitelor, pentru continuarea politi
cii de agresiune. In al doilea rînd. 
politica militaristă și întreținerea 
psihozei de război constituie o di
versiune potrivită și picată Ia timp 
pentru a distrage atenția de la ur
mările declinului economic al Sta
telor Unite. In al treilea rînd, a- 
larma și desfășurarea operației, 
venită tocmai în momentul în care 
Uniunea Sovietică desfășoară o 
largă activitate în scopul creării 
unei destinderii încearcă să seme
ne scepticism cu privire ta succe
sele unor tratative la nivel înalt. 
In sfîrșit, psihoza de război crea
tă în S.U.A. consțituie un factor 
psihologic important și pe plan in. 
tern, întrucît zdruncină nervii uner 
l»rgi categorii de oameni pe care 
îi transformă în unelte oarbe în 
mîna unor cercuri lipsite de răs
pundere, gata oricînd să dezlăn
țuie un nou război.

Două telegrame publicate în zia
rul de Joi, lovesc cu violență reti
na cititorului și rețin atenția co
mentatorului. Faptele redate su
mar sînt acestea : In Statele Uni
te a avut loc acum trei zile „Ope
rația de alarmă—1958“ și tot în 
S.U.A., ministrul adjunct al Apă
rării, Franz Bery se arată îngrijo
rat. într-o scrisoare adresată șe
fului său, că 67,3 la sută din mem
brii echipajelor de pe bordul a- 
vioanelor americane suferă de ne
vroză.

Să disecăm însă puțin faptele 
brute și să căutăm prin analiza 
lor, pusă în contextul situației in
ternaționale. să le aflăm semnifi
cațiile și consecințele.

„Operațiunea de alarmă — 
1958“ se încadrează Î11 acțiunea 
de propagandă dusă de cercurile 
conducătoare americane în scopul 
de a influența opinia publică și de 
a întreține psihoza de război. S-a '• 
dat alarma, activitatea publică s-a 
întrerppt. președintele Eisenhower 
a intrat în adăpost, s-a considerat 
în mod convențional că au căzut 
bombe nucleare asupra unor centre 
populate și tot convențional s-au 
evoluat niorții și pierderile mate
riale. Presa și radioul 
nut în tot acest timp 
nervoasă a oamenilor, 
mărit oare cu această 
mă ? „Operațiunea de__ ,__
1958“ venită în această primăvară . Ce consecințe poate avea acest

eu întreți- 
încordarea 
Ce s-a ur- 
falsă elar- 
e larmă —

dezechilibru nervos o dovedește 
tocmai scrisoarea lamintită adre
sată de Bery șefului său, minis
trul Apărării, Mac Elroy. In scri
soare e vorba de raportul medical 
întocmit în urma examenului la 
care au fost supuși toți ofițerii și 
membrii forțelor aeriene ale S.U.A. 
staționați în interiorul și în afara 
hotarelor Americii. Rezultatele 
sînt catastrofale : 67,3 la sută din 
aviatori sînt nevropați. Această 
psihastenie se manifestă printr-o 
excesivă impresionabilitate, prin 
reacții insuficient controlate de 
voință, prin. tot felul de fobii, pre
cum și prin simptome de isterie șl 
iritabilitate excesivă. Prin urmare, 
aviatorii americani, inclusiv cei ce 
se plimbă cu avioanele încărcate 
cu bombe nucleare, nu au reacții 
suficient controlate, sînt excesiv de 
impresionabili și de iritabili. Prin 
urmare, ■ acești piloțl nu sînt stă- 
pînl pe ei și pot săvîrși oricînd 
greșeli catastrofale. Așa dar, ei 
pot declanșa, din simpla proastă 
funcționare a sistemului nervos, 
un război atomic, cu consecințe 
nefaste. Franz Bery confirmă a- 
ceastă teză, dezvăluind că o serie 
de accidente (cele de pe insula

Midway, de la Coke A.F.B., de pe 
rîul Patuxent și mitralierea popu
lației civile în Wisconsin) nu se 
datoresc numai defecțiunilor me
canice, ci și deficiențelor psihice 
ale membrilor echipajelor.

In judecarea acestor fapte con
tează mai puțin cauzele ce duc la 
nevrozarea piloților. Interesează 
în primul rînd faptul crud și anu
me că aproape trei sferturi din pi- 
loții americani, inclusiv cei ce exe
cută zboruri pe avioane încărcate 
cu bombe nucleare, sînt bolnavi 
de nervi în mod grav. Interesează 
faptul că guvernul american în
credințează viața omenirii în mîi- 
nile unor piloți ce și-ar găsi mai 
degrabă locul în casele de sănă
tate.

Datele dezvăluite de Franz 
Bery arată cît de motivat a fost 
protestul guvernului sovietic împo
triva zborurilor avioanelor ameri
cane încărcate cu bombe cu hidro
gen în direcția frontierelor Uniu
nii Sovietice. Scrisoarea ministru
lui adjunct a,l Apărării arată cît de 
firească este îngrijorarea opiniei 

'j publice și cît de- periculoasă sînt 
manevrele agresive ale S.U.Ă.. ba
zate pe nervii slabi și mintea tul
bure a piloților americani. Omeni
rea este pe bună dreptate profund 
indignată' de acest joc cu focul și 
cere oamenilor politici americani 
să-1 înceteze.

AL. GIRNEAȚĂ
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