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Ziua Victoriei

Poporul romîn, împreună cu 
toate popoarele iubitoare 
de pace și libertate săr- 

lătorește la 9 Alai anul aces.a, 
5 ani de la victoria obținută 
supra Germaniei hitleriste, de 
ătre coaliția antihitleristă a 
ărei forță de bază a fost Uni- 
inea Sovietică.

Lumea întreagă își afirmă 
u ocazia acestui măreț eveni- 
lent dragostea și recunoștința 
ață de eroismul legendar ma- 
lifestat de poporul sovietic, care 

dus tot greul acestui război 
îngeros, zdrobind Germania hi- 
leristă — detașamentul cel 
nai prădalnic al imperialismu- 
ui mondial — salvîno popoarele 
4 civilizația umană de la peri
colul înrobirii și distrugerii fas- 
iste-

infruntînd dușmanul înarmat 
iină-n dinți, care subjugase a- 
iroap' întreaga Europa, poporul 
ovie.iC i-a decimat forțele și» 
>tăviJindu-i Înaintarea l-a alun
gat de pe teritoriile cotropite 
vremelnic, mrn'cindu-1 în pro- 
iriul lui birlog.

Dezlănțuind prin surprindere 
itacul mișelesc împotriva Uniu- 
lii Sovietice, cotropitorii ger- 
nano-fasciști sconiau pe duce- 
ea unui ..război fulgeri* care 
ă le asigure victoria in decurs 
le citeva luni. Hoardele fas- 
:iste au pornit atacul împotriva 
arii socialiste cu o furie turba- 
ă, urmărind să răstoarne orin- 
iuirea socialistă și să subjuge 
jopcrul sovietic.

In acele clipe de grea incer- 
:are pentru Uniunea Sovietică 
P.C.U.S. a declarat patria 
socialistă in pericol și a 
:hemat poporul sovietic să se 
•idice la luptă pentru apărarea 
patriei, pentru respingerea agre- 
iiunii și zdrobirea cotropitori- 
(0r fasciști.

Luptînd cu un eroism fără 
seamăn, Armata sovietică a ob
ținut la sfîrșitul anului 1941 o 
primă și strălucită victorie in 
bătălia de la Moscova, care a 
inmormîntat mitul „războiu’ui 
fu'geri* și al „invincibilității" 
armatei hitleriste.

A urmat apoi marea bătălie 
de la Stalingrad, a cărei victorie 
a marcat începutul cotiturii ra
dicale în desfășurarea Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei 
Sovietice și a celui de-al doilea 
război mondial.

Poporul 
toate 
A. r-.

Lt. col. lonescu Ion

După Stalingrad au urmat 
marile victorii de la Kursk și 
Orel, a început izgonirea in 
masă a ocupanților de pe teri
toriul Uniunii Sovietice.

Alungind dușmanul dincolo 
de granițele U.R.S.S., Armata 
sovietică a continuat iupta eh* 
berînd rînd pe rind Rominia. 
Polon.a, Bulgaria, Iugoslavia, 
Ungaria, Finlanda, Norvegia. 
Cehoslovacia. Austria, iar ia 2 
Mai 1945 a dat cotropitorilor 
hitleriști lovitura decis.vă in 
propriul lor birlog, la Berlin.

La 9 august 1945, sprijinind 
lupta popoarelor din As a înro
bite de imperialiștii japonezi, 
Uniunea Sovietica a început 
marea ofensivă împotriva Japo
niei, zdrobind in Kvantung ar
mata de el.tă d acesteia și de- 
terminînd 
torios a!

Victoria 
mondială 
în cel de al doilea război mon
dial constituie o dovadă strălu
cită a trăiniciei și superiorității 
orînduirii sociale și de stat so
vietice, asupra celei capitaliste ; 
s-a verificat tăria armatei sovie
tice, superioritatea științei mili
tare socialiste. Inițiatorul șj or
ganizatorul aceslei sirăluci.e 
v.ctorii a fost Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice 
bllizat toate forțele 
suflețit pe oamenii 
glorioase fapte de arme și la 
desfășurarea unei munci p.ine 
de abnegație in spatele frontului. 
Faptele de arme și de muncă ale 
poporului sovietic, eroismul osta
șilor sovietici, dirzenia fără pre
cedent a apărătorilor Moscovei, 
Stalingraduiui, Sevastopolului și 
Odesei, vor râmîne pentru totdea
una în amintirea noastră și a 
generațiilor viitoare.

De ziua Victoriei, popoarele 
lumii iși îndreaptă gindul cu res
pect și recunoștință spre po
porul sovietic care, cu nease
muit eroism și-a îndeplinit cu 
cinste mărețul său rol elibera
tor. nobila misiune internațio- 
nalistă. Zdrobind hitlerismul, 
U.R.S.S. a salvat întreaga ome
nire de robia fascistă.

Lecția tragică a războiului a 
îmbogățit imens experiența po-

astfel sfîrșitul vic- 
războiului.
de importanță istorică 
obținută de U.R.S.S.

care a mo- 
țărif, a in- 
sovietici la

poarelor, a dat un impuls uriaș 
năzuințelor de libertate in l«- 
mea întreagă. Ca urmare a vic
toriei. un șir de țari s-au smuls 
din Tanțvr.ie Mstemului impe
rialist*; astăzi in țări care cu
prind un miliard de oameni, po
poarele construiesc " " 
și comunismul ; a 
vint nemaicunoscut 
eliberare națională, 
mai mult revo.ta 
împotriva sistemului social care 
generează războaie. împotriva 
imperialismului urzitor de mă
celuri.

La zdrobirea Germaniei hitle
riste ° contribuție de seamă a 
adus și poporul romîn.

In condițiile favorabile crea*e 
de puternica ofensivă a armatei 
sovietice pe frontul lași Chișinău, 
Partidul Comunist Romin a or
ganizat și a condus insurecția 
armată, care a început în ziua 
de 23 august 1944 și care a dus 
la răsturnarea d ctaturii militaro- 
fasciste antonesciene. Răspun- 
zînd chemării partidului și ex- 
primind voința și hotărirea de 
luptă a poporului, armata romină 
a întors armele împotriva hitle- 
riștilor, lupii nd cu toate forțele 
sale alături de Armata sovietică, 
pînă la înfringerea Germaniei 
hit eriste. în lupta comună îm
potriva cotropitorilor hitleriști 
s a pecetluit pe veci frăția de 
arme soviete romină. expresie a

ne* 
ro-

Cu prilejul celei de-a 15 a aniversări a sărbă
torii naționale a Republicii Cehoslovace, vă 
transmitem dv. și prin dv. întregului popor 
frate cehoslovac un salut călduros și cele mai 
sincere felicitări.

După eliberarea țării de către Armata Sovie
tică, clasa munriioare cehoslovacă, sub condu
cerea încercatului său Partid Comunist, a zdro 
bit uneltirile reacțiunii interne și a cucerit 
terea politică, deschizi nd as riel drum larg 
voluției socialiste din Cehoslovacia.

Tn anii puterii populare, oamenii muncii
Cehoslovacia au obținut succese Importante in 
dezvoltarea Industriei socialiste și în transfor
marea socialistă a agriculturii. Crește neconte
nit nivelul de trai, material și cultural al celor 
ce muncesc.

Poporul romîn se bucură sincer de marile

pu- 
re-

d;n

socialismul 
luat un a- 
mișcarea de 
A crescut și 

popoare or

Praga 

succese ale harnicului și talentatului popor ceho- 
s’ovac în munca sa rodnică pentru făurirea unei 
vieți noi, libere și fericite.

însuflețite de țelul comun — construirea so- 
cialis nulul — popoarele romîn și cehoslovac 
sînt unite prin trainice legături de prietenie și 
de colaborare frățească.

Consacrindu-și toate forțele construcției so- 
c aliste. Republica Populară Romină și Repu
blica Cehoslovacă, a'ături de Uniunea Sovietică 

și celelalte țări socialiste luptă pentru des
tinderea internațională, pentru realizarea dezar
mării generale și totale, 
păci trainice înfe toate 

în această zi de mare 
Cehos’ovace prietene, vă
dv.. dragi lovarăși, și întregului 
slovac noi victorii în munca pentru 
construcției socialiste și pentru 
triei dv.

pentru asigurarea unei 
popoarele, 
sărbătoare 
dorim din

a Republicii 
toată inima 
popor ceho- 
desăvîrșirea

înflorirea pa-
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Romi ne

Se împlinesc anul acesta 83 
de ani de la proclamarea 
independenței dt stat a 

Romîniei- In șed.nța din 9 mai 
1877 a parlamentului, M.had 
Kogalniceanu, pe atunci min.s- 
trui de txterne. anunța acest 
important eveniment din istoria 
patriei cu cuvintele: „Sintem 
independenți Sintem naț<une 
de sine stătătoare*. Alături de 
poporul rus, cu sprijinul sau 
irațesc, Rominia intra în răz
boiul drept pentru sfănmarea 
jugului asupririi otomane, pen
tru cucerirea independenței na
ționale — dorința arzătoare se
culara a poporu.ui romîn.

Sărbătorim ue asemenea în 
această zi împlinirea a 15 ani 
de la istorica zi ae 9 Mai 1945, 
care a marcat epocala victorie 
a Un.unii Sovietice asupra î^s- 
c.sfliului german, victorie la 
care și-a dai contribuția și țara 
noastră. Astfei, o feric.ta co.n- 
cidența face d.n ziua de 9 Mai 
o înooita sarbatoare a libertății 
și independențe pororu ui ro
mîn, a prieteniei și alianței sa e 
indestructibile cu popoarele fră
țești ale Un.unii Sov.ei.ce, zi 
ue cinstire a unor scumpe tra
diții de lupta.

Năzuința sfintă spre indepen
dență națională a fost de-a tun- 
gui secole’ui f acără vie în su
fletul poporului romîn insune- 
ț.ndu-l Ia mari fapte de vitej.e și 
eroism In conștiința maselor 
de țărani, a e.einentelor munci
torești și meseriași.or de la o- 
rașe, a intelectualilor înaintați, 
sfarîmarea asupririi și împilării 
străine era strîns legata de 
lupta pentru pâmînt, pentru o 
viața mai buna, pentru drepturi 
și libertăți democratice. Una 
din cele mai glorioase pagini 
din istoria lupieior purtate ue 
poporui nostru pentru indepen
dența, este războiul din 1877— 
1878.

Masele largi populare din 
țara noastra, insetaie de |iber+ 
late și o viața mai bună au 
luptat cu un neasemuit’ ifroism, 
împotriva juguiui turcesc. Oșiile 
romînești ‘ au dat lovituri. na- 
praznice cotropitorilor turci. Din 
rîndurile poporuiui s-au ridica^ 
eroi ca maiorul Sonțu, căpita
nul Vaiter Mărăcineanu, mâioi- 
rul Ene, gornistul Ștefan Fur
tună, sergentul Grigore Ion 
Aiucăi și alții- Pe timpurile de 
luptă de la Plevna și Grivița, 
jertfele comune ale ostașilor 
ruși și romin' au pus o nouă 
piatră de temelie străvechii prie*- 
tenii și frății dintre poporul rus 
și poporul romîn, prietenie în
chegată încă de pe vremea lui 
Alexandru cel Bun, a lui Ște
fan cel Mare, a lui Ion Vodă și 
a lui Dimitrie Cantemir-

Nepieritoare vor rămîne tn a4 
mintirea poporului actele de vi
tejie ostășească ale dorobanți
lor romîni de la 1877. Jertfa lor 
a pecetluit actui proclamării 
independenței de stat a Romi- 
niei.

Poporul nostru nu uită că a- 
ceasta scumpă aspirație națio- 
na.ă a fost înfăptuită cu spriji
nul hotărîtor al poporumi rus.

In anii care au urmat războiu
lui ae la 1877, clasele exploata
toare in cap cu monarh.a au 
tradat independența națională; 
e.e au furat în cea mai mare 
parte roadele jertfe.Or pe care 
le-au dat maseie muncaoare, a- 
șezinu ș. mai apasat pe gruma
zul lor jugul exploatări,. Mon
struoasa coalițtt burghezo-mo
șierească a transformat curind 
independenta cucerita de ma
seie populare in fața redute.or 
P.evnei. intr-o dependență umi
litoare față de interesele trus
turilor d.n Apus, țara noastră 
a tost transformata intr-o semi
colonie a capitalului internațio
nal

In vreme ce burghezia și mo- 
șienmea scoteau ia mezat bo
gățiile și independența Romin.ei, 
clasa muncitoare, în frunte cu 
Partidul Comunist, a luat în 
mi.nile ei steagul luptei pentru 
independența ț..rii. Ridicînd pe 
o treaptă mai înalta tradițiile 
luptei patriotice și revoluționare 
a mase.oi popi.tare. P.CR. și-a 
consacrat întreaga activitate e- 
Hberarii socia.e și naționale a 
poporului. „Noi, comuniștii — se 
spunea intr-un manifest ilegal 
ai C C al P C.R. — care iubim 
fierbinte poporul nostru, pentru 
a cărui pîme, pentru a c^rui li
bertate, pentru a cărui cuitură 
luptam fără preget și 
care știm să dam jertfe.e 
mai grele., noi, comuniștii, 
sa slam în fruntea mișcării 
tru neaiirnarea poporului 
tru*.

Deplina independență a 
noastre a tost cucerita în urma 
eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist și din cătușele imperia
lismului ca rezu.tat al luptei 
duse de poporul nostru sub con
ducerea Partidului Comunist, în 
condițiile victoriilor hotaritoare 
ale Uniunii Sovietice în cel de 
al doi;ea război mondial.

Eiiberîndu-se Ce sub jugul 
fascist și din lanțurile imperia
lismului poporul nostru și-a 
luat pentru prima oară soarta 
în propriile-j mîini, pășind la 
construirea unei vieți noi, feri
cite. Năzuințele pentru care 
s-au jertfit eroicii dorobanți în 
1877 au fost astfel nu numai

pentru
ce.e 
știm 
pen- 
nos-

(Continuare in pag. 2-a)

In fața graficului de întrecere

prieteniei și alianței de 
zdruncinat dintre poporul 
min și poporul sovietic

In amintirea poporului nostru 
vor rămine neșterse faptele de 
vitejie, abnegație și sacrificiu ale 
oamenilor muncii. în frunte cu 
comuniștii, ale soldaților și ofițe
rilor romîni, care printr-o uriașă 
încordare a tuturor forțelor au 
contribuit la eliberarea patriei 
și zdrobirea definitivă a Germa
niei hitleriste. Veșnică este re
cunoștința poporului nostru față

a victoriei asupra Germa- 
întregulul personal al ar- 
dumneavoastră și tuturor 
MidUri.

I

Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări 
nici hitleris-.e, permiteți-mi ca in numele 
maiei populare romîne să vă transmit 
militarilor sovietici cele mai călduroase

Sub conducerea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, glorio
sul popor sovietic, eroicele sale forțe armate eliberatoare purtind 
principala povară a război ilui și zdro’rind forțele militare a’e Ger
maniei hitleriste, au salvat omenirea de primejdia robiei fasciste.

Frăția de arme romino-sovietică, cimentată pe cîmpul de luptă 
împotriva cotropitorilor fasciști, se dezvoltă și se întărește neîncetat 
pe baza comunității de interese și țeluri care unesc popoarele noas
tre în lupta pentru construirea socialismului și comunismului, 
pentru asigurarea securității popoarelor și păcii în lume.

(Continuare in pag. 2-a)

Ministrul Forțelor Armate 
ale

Republicii Populare Romine 
General de armată
LEONTIN SALAJAN

ION HOREA
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Prima zi de pace
Ziua Victoriei I Ascultați-J 
cum cintă pe Elba soldații, 
cei din răsărit și cei din apus, 
peste cadavrul fiarei, răpus. 
Amintiți-vâ oameni, nu uitați, 
de cintecul acelor soldați, 
in ziua cind se-ntilniră, 
prefăcîndu-și armele-n liră, 
in mult așteptata pămintului liră I 
Mai spuneți-mi această baladă 
cu steagul pe Reichstag filfiind in azur 
cu orașul-ruinâ de jur împrejur 
și soldatul ce poate sâ șadă 
liniștit, să fumeze-o țigară.
Mai spuneți-mi de primăvară I

Ziua Victoriei I Clipă prea sfîntă, 
ascultați-i, soldații, cum cintă 
in toate limbile lumii și cheamă 
din noaptea pămintului, mamă, 
copii și părinți și neveste.
Mai spuneți-mi această poveste, 
această poveste ce-și stringe 
zilele vii și zilele moarte 
de-aici, de dincol', de departe, 
din ruină, din cenușă, din singe.

Mîinile lumii, fintini arteziene,, 
cautâ-nâlțimea și soarele, 
și urmele morții ie șterg de pe gene, 
să-și vadă omul ogoarele;
Singele lumii zvicnmd in aortă 
răcoarea fintînii, miresmele poamei, 
alunga întreaga cohortă, 
a terorii, a spaimei, a foamei — 
Mai spuneți-mi această baladă 
cu inima lumii palpitînd in azur, 
peste străzi, peste cimpuri, și de jur împrejur, 
cu tot ce-și dorește omul să vadă.

Ziua Victoriei I Ascultați-î, 
cum mai cintă in amintire soldații 
din răsărit din apus, 
peste ruina timpului dus.
Mai spuneți-mi această poveste 
începută in zilele-acele, 
cu liniștea lumii și-a țării mele, 
cu copii și bâtrini și neveste, 
bucuroși de lumina de-afarâ. 
Mai spuneți-mi de primăvară I

Comunistul Grtfan Ccnstcntn, 
șeful brigăzii de tineret din sec
ția prăjini — Fobrica de țevi din 
Roman - împreună cu dțiva 
membri ai brigăzii, in fața 9’0" 
ticului de întrecere.

----------------------- —----------------------
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IN CINSTEA CELUI DE AL III-LEA

CONGRES AL P. M. R.

Cînd se întrec toți, cîștigâ toți» 9

Inițiativa pornită de tinerii de 
Ia Uzina metalurgică „1 Mai“ 
Ploești „nici un leu risipit, fie
care leu fructificat*4, s-a extins 
în majoritatea întreprinderilor 
din Regiunea Ploești.

Ca să economisească metal 
mai mult, tinerii din secția tur
nătorie a Atelierelor C.F.R. — 
Ploești au adus unele îmbună
tățiri tehno ogice la turnarea 
cuzineților, reducînd consumul 
de metal la fiecare cuzineț tur
nat cu 0,5 kg. Exemplul lor a 
fost urmat și de ținerii secției 
fierărie, care reduc consumul de 
metal Ia confecționarea piulițe
lor fus-frină cu 500 gr. pe bu- 
Cc4ă. In felul acesta brigăzile 
de tineret de la Atelierele 
C.F.R. Ploești au economisit în- 
tr-o singură luna aproape 35.000 
(*e lei.

Incadrînd'U-se în această ini
țiativă, tinerii de la Uzinele 
„I. C. Frirnu**, Sinaia, Poiana- 
Cîmpina, Moreni, Teleajen, și 
Ploești au găsit noi posibilități 
pentru reducerea consumului 
specific de metal și materiale. 
Ei au retișit să economisească în 
fiecare lună, la fiecare tonă de 
piese turnate și forjate, cite 
100—200 kg. metal.

(Agerpres)

— Cum se face că dumneata 
din secția S.D.V, indeplinindu-ți 
sarcinile de serviciu ai găsit 
timp să te ocupi împreună cu 
cei de la freze de rezolvarea 
unei probleme de producție pri
vind o a treia secție — ajusta- 
jul ?

Tînărul Flaviu Micu, de la 
Fabrica „Tehnometal"-București 
a rămas cam nedumerit de în
trebare și n-a răspuns ime
diat.

Să vă spunem despre ce pro
blemă a fost vorba. La fabrică, 
a sosit nu de mult, de la o în
treprindere textilă, o comandă 
urgentă pentru niște suporți spe
ciali la axele de flayere. Turnă
toria a realizat un lot de 900 
piese care au intrat apoi la fre- 
zare. După operațiile de frezare 
piesele trebuiau găurite.

— Cu frezarea merge ușor, 
dar cînd vom ajunge la găurit 
multe vor cădea rebut — au 
spus muncitorii de la freze care 
au observat că piesele, avind 
conform tehnologiei 
neegale, nu vor putea 
per}ect cu metodele 
de lucru.

L-au chemat și pe 
indcă îi mai ajutase 
mult. Acesta le-a dat dreptate 
și a început să se gindească

suprafețe 
fi găurite 
obișnuite

Flaviu fi- 
nu de

cum ar putea să asigure o gău
ri re care să corespundă tuturor 
necesităților de funcționare a 
piesei.

Cind piesele au fost gata la 
freze, previziunea frezorilor s-a 
adeverit : cele 3 4 piese pe care 
s-a încercat găurirea 
au 
se rebuieze 900 de piese.'" 
au spus însă 
a justa j, control tehnic și de la 
alte servicii.

Și Flaviu a găsit primul so
luția. A conceput un dispozitiv 
reglabil. Firește l-au ajutat și 
frezorii. Apoi l-au ajutat băieții 
din brigada din care face par
te. Un strungar i a făcut citeva 
piese, un alt băiat le-a polizat. 
Șeful de brigadă i a dat îndru
mări.

FLaviu știa că brigada de la 
ajustaj. care pe luna aprilie ciș- 
tigase in întrecere drapelul de 
fruntașă pe fabrică lăsind în 
urmă brigada lor. era tocmai a- 
ceea care avea să se bucure de 
avantajul noului dispozitiv. De 
aceea gindindu-se că lucrează 
oarecum pentru „rivalii" din în
trecere, nu și-a putut stăpini un 
zîmbet.

— Ei și, să ne mai întreacă 
încă odată. Doar n-o să le pun

_ obișnuita
căzut. „Dar n-o să lăsăm sâ

muncitorii de la

piedici. Piesele reprezintă obli
gația întregii fabrici.

Cînd componentele dispoziti
vului au fost gata, Flaviu le-a 
luat in brațe și le-a dus la a- 
telierul de sudură. Tot el a dus 
apoi dispozitivul gata montat la 
mașinile de găurit de la ajus
taj. A asistat și. la încercarea 
dispozitivului care a trecut cu 
succes toate probele, tn felul a- 
cesta celor aproape 900 de piese 
le-a fost asigurată o calitate su
perioară !

— Așa că problema se prezin
tă foarte simplu, îmi răspunde 
Micu Flaviu. Dacă n-o rezolvam 
eu, o rezolva altul. Cu siguran
ță că se găsea cineva care să 
realizeze o inovație. Fiind o 
chestiune care ar fi putut să 
scadă din rezultatele întrecerii 
noastre, ne-am gîndit cu toții la 
rezolvarea ei. Doar cu toți sin- 
tem în întrecere pentru cele mai 
bune rezultate în muncă.

„Cu toții sintem în întrece
re !a aceste cuvinte explică 
multe lucruri. Fiind în între
cere cu toții, nerămînînd nici- 
unul m afara luptei pentru 
cele mai bune rezultate in în
trecere m cinstea Congresului

T. MIRONESCU
(Continuare în pag, 2-a)



VICTOR TULBURE

P L E V N A
(fragmente)

Iarna povestea bunicul 
despre vremuri de demult, 
imi plăcea să stau s-ascult. 
Undeva torcea pisicul. 
Nopți și nopți aș fi rămas 
să-i ascult blajinul glas.

• ■ • • • • A •
N-am să uit pe unul Miteâ, 
strașnic om era. Ne-a spus : 
„Frîniă*i Plevna ; însâ nu-s 
alte Plevne ? Sînt atitea I 
Fiecare avem în țara 
cîte-o Plevnâ mai amarâ.

Războiul 
pentru independență 

în plastica noastră
«O

Ziua Victoriei
(Urmare din pag. l-a) 

de Marea Uniune Sovietică eli
beratoare, față de eroica sa ar
mată, Oare a dat nenumărate

Mai cu gluma, mai cu hazul 
i-am trecut răbdării vadul 
și la Grivița fu iadul, 
Para ne ardea obrazul.

Dar acum aveam pe rusul 
frate bun ca să ne-ajute. 
Din redute in redute 
înfruntarăm crunt obuzul. 
Și’n arșiță și’n furtună 
am dus greul împreună.

Și-a fost geana de lumina 
vorba core a grâit-o.
Plevna, da, am cucerit-o 
prin măcel, prin foc, prin tină.
Insa Plevna de acasâ, 
Plevna de boieri ne-apasâ.

Mulțl erau cazaci cu faimă. 
Ne-au mai dat și alt cindva 
ajutor la vreme grea.
Și n-aveau de moarte spaimă. 
Pentru-a noastră țărișoară 
rușii singele-și virsară.

N-am să uit eu chipul lor ca 
soarele bălai prin grine, 
cind mușcam aceeași piine 
și'ndenoi trăgeam mahorca ; 
cind la fel răpuse glonțu 
pe Volodia și pe Șonțu.

Scut ne-a fost in luptă rusul 
de-am răzbit la Plevna-atunci. 
Burnița a toamnă’n lunci. 
Ruginise cucuruzul.
Plevna drum era de oase, 
Grivița’napoi rămase.

Noi sâracii-am dus năcazul. 
Pe grumaji războiu-am dus. 
Iar boierii sînt tot sus, 
ne tot pun in jug grumazul. 
Și din zori pînc-n chindie 
doare jugul pe moșie.

Povestea demult bătrinul 
imi plăcea sâ stau s-ascult 
despre vremea de demult, 
despre rusul și romi nul. 
Scursâ-i vreme de-atunci multa*., 
azi spun eu. Pruncii m-ascuitâ.

C-am purtat in Tatra steagul, 
steag pe care el l-a dus, 
prin furtună, prin obuz.
Și ni-i liber azi meleagul 
și-i pe veci la noi căzută 
boiereasca Plevnâ slută.
Cu sovieticirmpreună 
batem astăzi dram spre soare 
noi, nepoții celor care 
singerat-au in furtuna 
să ne dea - ieri - neatîmare, 
astăzi ; drumuri largi spre soare.

^INTILNIREA'

în fotografia noastră sînt tinerii 
muncitori fruntași Petre Florea 
și lonițâ Ștefan de la Atelierele 
„C.F.R. „Grivița Roșie"-București. 
Ei trasează îmbrăcămintea 
cutia de foc a unui oazan 

loco motiva.

pe 
de

Cînd se întrec toți, 
cîștigă toți

(Urmare din pag. I-a)

Partidului, fiecăre se simte răs
punzător de obținerea succe
selor generale, de îndeplini
rea angajamentelor întregului 
colectiv. Și cind in întrecere 
este cuprins întregul colectiv 
al fabricii, de la omul care 
face transportul materialului la 
locul de 'munci, pini 
care elaborează procesele 
nologice, nu poate să 
problemă fără rezolvare, 
limpede următorul fapt :
Micu n-ar fi găsit rezolva
rea problemei, ea ar fi fost pre
luată imediat în continuare de 
alți muncitori pină cînd și-ar fi 
aflat o rezolvare sigură. Ața se 
întâmplă întotdeauna într-o în
trecere care a cuprins toți mun
citorii fabricii ce se simt răs
punzători pentru calitatea pro
duselor ce poartă emblema în
treprinderii lor.

la cal 
teh- 

existe 
Este 
daci
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Steagul victoriei
deasupra Reichstagului

Compania se afla deja lingă 
inial, cind mie și caporaluluican>al, 

comsomolist 
tnmînat un 
țearn că ni__ _________,_
acțiune care avea o deoseb'tă 
importanță nu numai pentru 
compania noastră, sau numai 
pentru regimentul nostru, ci 
poate chiar pentru întreaga di
vizie. Toți voiau sa atingă cu 
mîinile steagul care ne fusese 
încredințat pentru a fi arborat 
deasupra Reichstagului.

Focul îndărătul geamurilor 
era puternic. Sosi momentul de 
plecare și noi o luarăm la Fugă 
unul după altul, împreună cu 
noi au fost trimiși raidiști și te- 
legrafiști, care, îndată după ce 
vom fi tnălța^steagul trebuiau 
să anunțe despre aceasta co
mandantului ițe . regiment, colo
nelul Zincenko'.

Am alergat puțin, dar a tre
buit să ne tupilăm intr-o pîlnie 
de obuz Am stat lungiți o ju
mătate de ceas, deoafece foctil. 
era extrem de puternic. Stăm 
lungiți fn pîlnie și priveam tot 
timpul la steagul pe care II ■- 
veam cu noi într-o husă. Ne am 
temut ca husa să nu se fi des
făcut și să alergăm cu ea așa. 
Totul era însă in ordine, -teșim 
din pîlnie și alergăm mai de
parte. Pină la Reichstag nu 
mai era mult. Am convenit să 
nu ne mai oprim.

Iată-ne ajunși la o scară lar
gă. Urcăm pe ea Focul este 
puternic, nu vedem nimic, dar 
simțim că de la subsol stntem 
priviți: eram de asemenea ur
măriți din Reichstag, dar acolo 
deja se aflau ai noștri.

In prag sta aruncată o scă
riță. Am rezemat-o de peretele 
din țața Reichstagului și am 
strigat:

— Kantaria, desfă repede 
husa I

— Și cu ce-l vom lega ? tml 
strigă drept răspuns Kantaria.

Imediat mi-a trecut prin min
te că tntr-adevăr nu luasem eu 
noi nici o funie.

— ÎI legăm cu husa — strig — 
eu, și apoi mă urc singur pe 
scăriță în sus... E incomod să 
stai în picioare, scăriță să clă
tină gata, gata să cadă.

Am potrivit steagul. El flu
tura la intrarea in Reichstag.

— Haide înăuntru — Imi spu
ne Kantaria să vedem ce se pe
trece acolo.

Am luat-o la stingă. E în
tuneric. Toate ferestrele sînt 
ticsite cu cărămizi. Acolo este 
o luptă criîlcenă Nenttii tree 
de sus. Aveam asupra noastră 
cinci grenade, ceea ce însemna 
că și noi puteam de un ajutor 
infanterie:

Dacă infanteria s-a avintai 
sus înseamnă că steagul trebuie 
de asemenea să stea sus ■— sou
se Kantaria. Și începu să co
boare. Eu coboram după el. Am 
luat steagul și am alergat sus.

— —

Kantaria ni s-a 
steag roșu. Sim- 
s-a încredințat o

L-am instalat apoi într-o am- 
brazură de la al doilea etaj. 
Am fi vrut să ridicăm steagul 
și mai sus dar ca să ajungem 
acolo era imposibil deoarece e- 
tajele de sus erau încă ocupate 
de nemți. Dar iată că situația 
se schimbă. Puteam acum urca 
la al treilea etaj. In curînd 
steagul deja flutura acolo. Noi 
voiam ca el să fie acolo unde 
lupta continua.

Trebuia să urmărim ca 
cumva vreun neamț 
la steag. Ei insa

Pretu- 
obuze- 

steagui 
din in-

de SA VA HENȚ1A

jertfe pentru libertatea și inde
pendența patriei noastre.

Sărbătorirea Zilei Victoriei are 
■ foc în condițiile cînd popoarele 
dih iumCa întreagă. își intensi
fică eforturile pentru apărarea 
păc’l, pentru coexistență pașni
că, pentru dezarmarea generală 
și totală, pentru încheierea Tra
tatului de pace cu Germania și 
rezolvarea problemei Berlinului 
occidental.

Uniunea Sovietică, care prin 
lupta sa eroică în anii Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei 
a salvat popoarele lumii de oro
rile fascismului, luptă astăzi cu 
aceeași energie și abnegație 
f»entru rezolvarea problemei Vi
ale a omenirii — pacea. Aces
tui țel măreț de a asigura po
poarelor lumii pacea și securita
tea, îi consacră eforturile lor 
toate statele socialiste, printre 
care și Republica Populară Ro- 
mînă, care militează activ pen
tru întărirea relațiilor de priete
nie și colaborare între popoare, 
pentru înlăturarea primejdiei 
unui nou război.

Ignorind lecțiile aspre ale is
toriei, cercurile imperialiste în
cearcă să reia politica din anii 
cînd pregăteau cu ajutorul fas
cismului german agresiunea an- 
tisovietică. Reînvierea fascismu
lui și militarismului în Germania 
occidentală, sub oblăduirea ace
lorași monopoluri americano- 
anglo-franceze, constituie o pro
fanare a memoriei milioanelor 
de victime ale fascismului, o sfi
dare adusă popoarelor care aii 
luptat șj sîngerat pentru a ni
mici fiara fascistă.

Faptele arați ci in pofida in- 
fringerilor rușinoase suferite de 
cercurile agresive imperialiste in 
faimoasa politici „de pe poziții 
de forță" aceste cercuri nu s-au 
hotărît încă să renunțe ia a- 
ceastă politică falimentară. In ul
timul timp, forțele agresive im
perialiste din S.U.A. întreprind 
acțiunile cele mai reprobabile 
pentru a submina ținerea con
ferinței de la Paris a șefilor de 
guverne sau in orice car, a îm
piedica realizarea unor acorduri 
pe care le așteaptă întreaga 
lume.

Dar împotriva uneltirilor 
cercurilor agresive imperialiste 
se ridică forța uriașă a șutelor 
de milioane de oameni care 
luptă pentru preîntâmpinarea 
unui nou război. Astăzi în con
dițiile existenței puternicului la
găr socialist in frunte cu 
U.R.S.S., s-a creat o asemenea 
situație pe arena mondială, incit 
orice încercare din partea orică
rui stat agresiv de a păși pe 
calea războiului pentru rezolva
rea problemelor Internaționale li
tigioase va duce ' '
imediată și totală 
va încălca pacea, 
arătat tovarășul N.
statele socialiste dispun astăzi 
de o putere nu mai mică, ci mal 
mare decât statele imperialiste și 
zi de zi, an de an, forța și pu
terea lor cresc. Această for
ță și putere este pusă în slujba

la zdrobirea 
a celui care 
După cum a 
S. Hrușciov,

nobilei cauze a păcH și security 
ții popoarelor. Ea este capabilă 
să împiedice și să zdrobească 
aventurile agresive ale imperia
liștilor.

Sărbătorind ___ .....
poporul nostru păstrează o vie 
amintire eroilor care s-au jertfit 
pentru binele și fericirea patriei 
noastre.

Aspirațiile pentru Independen
ță, libertate și progres, pentru a 
căror îndeplinire au luptat și 
și-au jertfit viața înaintașii no
ștri sînt traduse astăzi în fapt 
și depășite mult de oamenii 
muncii din țara noastră care, 
conduși de Partidul Muncitoresc 
Romîn, construiesc societatea so
cialistă.

Apropiatul Congres al parti
dului — eveniment de o deose
bită însemnătate în viața parti
dului și a întregului nostru po
por, prilejuiește un puternic a- 
vînt în munca oamenilor muncii 
pentru îndeplinirea 
stat pe anul 1960.

Sărbătorind ziua 
oamenii muncii din 
stră, strîns uniți în 
dului și guvernului își manifestă 
hotărîrea de a munci cu și mai 
multă abnegație pentru înfăptui
rea planului de dezvoltare a «• 
conomiei naționale, creșterea 
continuă a bunăstării poporului 
muncitor, pentru întărirea și în
florirea continuă a țării noastre 
pe drumul socialismului.

Ziua Victoriei

planului de

de 9 Mai, 
patria noa- 
jurul parti- 
ii manife

Informații
®u prilejul Zilei radiofoniei, 

la Casa prieteniei romino-sovie- 
tice A.R.L.U-.S. a avut loc stai- 
bâtă după-air.iază o manifestare 
fn cadril căreia tov. ing. Petre 
Gaibură. director tehnic la Co
mitetul de radiodifuziune și tele
viziune, a ținut conferința „A. 
S. Popov, inventatorul radiou
lui". A urmat un film închinat 
vieții și activității lui A. S, Po
pov.

cuu, dirijată de Mircea Basarob. 
a prezentat simbătă seara. in 
sala Ateneului R. P. Romine, un 
festival Ceaikovski, cu prilejul 
împlinirii a 120 de ani de la 
nașterea marelui compozitor nu.

Ce trebuie făcut

Simbătă seara la posturile 
noastre de radio, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Democrate Germane 
la București, Wilhelm Bick, a 
vorbit despre importanța istori
că a eliberării Germaniei de sub 
jugul fascismului hitlerist.

Direcția generală a poștelor și 
telecomunicațiilor a pregătit în 
cinstea celei de-a 15-a aniver
sări a Zilei victoriei asupra fas
cismului o emisiune de timbre 
formată din 
vignetă.

două valori și o

Orchestra simfonică a Filar
monicii de Stat „George Enes-

★

seara, în sala Teatru- 
din Capitală, Ansam

blul de cîntece ți 
Consiliului Central 
lor a prezentat, 
,JBatăda Patriei", i 
tacol muzical — coregrafic.

Simbătă 
lui C.C.S.

i dansuri al 
' al Sindicate- 

in premieră, 
un nou spec-

nu 
să se urce 
n-au făcut 

nici o asemenea încercare. Pes
te puțin timp infanteria noastră 
a aruncat pe nemți la dreapta 
și s-a format o trecere spre 
ceardac. Din nou luăm steagul 
și răzbim deasupra chiar pe a- 
coperișul Reichstagului S-a fă
cut lumină. Noi eram cu stea
gul pe acoperiș. Ne-am uitat de 
jur împrejur : întreg Berlinul 
zace sub picioarele noastre. O- 
fașul arde. împrejur plutește un 
fum negru Pe acoperiș exp’o- 
ceeză proiectile. Noi stăm co 
steagul in mîini și chibzurm 
unde e mai bine să-l înstelăm. 
Ne Unțm de calul .de fier de
oarece nu putere.' supcn» valul 
de aer. In acest timp o «cr ă 
lovește cfi’ar pta'ece’e ca . _ 
Calul era gol pe dinăuntru și 
s-ă formai o 
spuse :

— Aici să-l Înfigem.
Am potrivit lemnul In gaura 

formată in burta calului de 
fier și-am Început să cobori— 
Un soldat ne Inrimpină ill 
fugă :

— Steagul se vede acri: 
dintr-o carte — strigă ei — ,i 
apoi de jos se pare eă steagul 
este ținut tn mtini de — 
cocoțat pe calul de fler 
m-au trimis să-l mut.

— Glumești — i-am 
noi. Iți mulțumim pentru sfat 
Insă steagul o să-t indrw'-ăm 
singuri.

D-n nou ne-am urcat pe aco
periș. Sub picioarele noastre

gaură. Kaftt’rie

eălfa-etJ 
Pe mine

risc-:»

scrîșrtbște sticla spartă, 
tindeni lovesc schijele 
lor. Unde să implîntăm 
pentru ca să fie vizibil 
treg Berlinul ? Pe cupolă. Da'
cupola e toată flintă. Cum sâ 
te urci pe ea ? Sticla a fost 
spartă. A mai rămas doar o 
muchie, Am hotărît să ne ur
căm pe aceasta. Am privit peste 
cupolă în jos — o prăpastie 
grozav de adîncă. Nu aveam 
însă vreme de pierdut și apo< 
pe acoperiș obuzele explodau 
mereu.

Kantaria înainte și eu după 
el ne cățăram pe muclB* cu
polei. Am legat zdravăn stea- 
Ri-ii cu husa ți ne-am cobori!

Traversăm fn iugă piața. 
Sneiperele nemțești trag d:n 
toate părțile. Cînd dintr-ua 
colț, tind dintr-un alta! se and 
strigăle de „ura*. Ostașii noș
tri pornesc la asalt Ii dtearei 
la ’uetâ «‘.eagu! rtrfiet deasu
pra Pe jhstag’-.'ta- Aol-j >■: t»i 
i-am văzut oara rutară_ Sufla
tei ± s-a i-r-T! de vaseke

Cctae»* ' frrecere® M-. fc- 
ttmpinat cj pe niște fă dragi.

— Tfkarâșe ceîooei — ra
portează Kantaria — ordinul 
dumneavcas'.re a fo« îndepli
nit Steagul a fost 'nălțat dea
supra Rekhatagvini.

— Bravo ’ — răspunde colo
neta'. și ne îmbrățișează puter
nic Acurr odihniți-vă.

Am ioet dosi in Reichstag 
unde tos ar aș. i noștri duceau o 
luptă erneenă sub steagul vic
toria*. Irerreună o* o gruoă de 
ostași am cărat th Reichstag 
iaz: cu grenade. De fiecare 
dată travarslnd piața priveam 
ia steagul victoriei care flutura 
pe cupola Reichstagului. Cineva 
ne-a arâtat că se tncMn*se pu
țin Am aierțet sus și am ve- 
rifieat Ni ta pâreta- steagul 
stătea drept.

Sergent M. EG9ROV 
Erou <d Uiuunii Sovietice 

(Din volumul .Stuful Berli
na*).

Noi blocuri de locuințe se înalță necontenit în cartierul „Steagul 
Roșu“ din Orașul Stdin,

Foto : A VIERU

acum pe
Tn ultimele 15 zile vremea a 

fost in general umedă și răco- 
rcasă, ceea ce ?• făcut ca peri- 
că_a de executare a urtor lucrări 
aghcole, îndeosebi de însămîn- 
tare a porumbului, $ă fie prelun
giți

Potrivit datelor primite de 
M. " ?’.enil Agriculturii, pină la 
5 na* s-a insamînțat peste 92 la 
sută (fcn suprafețele prevăzute. 
Această iucrare este aproape 
terminată in regiunile Pitești, 
Suceava. Bacău și Constanța. 
Porumbul, plantă cu ponderea 
cea mai mare in structura cultu- 
riicr de primăvară, a fost semă
na: pe 96 la sută din suprafe- 
M prevăzute, iar suprafața des- 
tiaatâ porumbului siloz a fost 
seriaatâ in procent de 80 la 
sc.U» Pprtunbtri siloz « continuă 
sâ sesnănat pe «trenurile de 
pe care se pâșsneazâ

=asa varda.
Aa To< eitWse ctftar.'.e inter

calate «e iaseițțjî- drfirg. Pici 
acum s-f sernafoSt ral3e prin
tre porumb pe 873.000 ha., iar 
devieri pe 763.000 ha. Această 
acțiune cpptințiă in toate regiu
nile țării. Au mai rămas de in- 
sămințat unele culturi de legume 
și plante de nutreț, bfet. bum
bac.

In ultima săptămină p conti
nuat prima prașilă la sfecla de 
zahăr, floatea-sderelgl, cartofi

Concurs pe tema t

„Atomul în slujba păcii"

ogoare ?
și legume, precum și la porum
bul semănat timpuriu. Totodată 
au fost executate lucrări Ce în
grijire a pășunilor și fînețelor 
naturole. Bune rezultate in des
fășurarea acestei acțiuni au fost 
obținute in regiunile Bacău, Hu
nedoara, Constanța. Timișoara, 
Ploești și Regiunea Autonomă 
Maghiară.

In săptămina viitoore este ne
cesar să se termine însămînța- 
rea porumbului pe toate supra
fețele prevăzute și să se gră
bească insămințarea orezului, a 
bumbacului, precum și trans
plantarea legumelor in cimp.

Deoarece condițiile din acest 
«1 favorizează creșterea buru
ienilor și formarea crustei la su
prafața solului, este necesar să 
se acorde o atenție deosebită lu
crărilor de îngrijire a culturilor 
ta special primei prațile la sfe
cla de zahăr, floarea-screeiui, 
cartofi *i porumb.

Pentru mărire* productivității 
pășunilor și fițiete|or naturale, 
să s« intensified lucrările de în
grijire a lor, literari rămase în 
urmă in majoritatea regiunilor. 
In toate regiunllă să se termine 
cit mai repede amenajarea tere
nurilor pentru extinderea cultu
rilor irigate, astfel ca pină la 
15 mai să fie date în exploatare 
toate suprafețele planificate.

Printr-o bună organizare și 
folosire a forțelor se va putea 
recupera întlrzierea lucrărilor a- 
gricoie rămase în urmă șt asi
gure condiții cit mai bune de 
vegetație culturilor tn vederea 
obținerii unei recolte bogate.

(Agerpres)

A venit sezonul de vară! Orice tînăr dorește să aibă cămăși 
comode de vară — iar tinerele, bluze cochete. Țesătura „Ma
tador" satisface din plin toate gusturile. Acest material în tret 
variante colorktice, alb, bleu și crem are un aspect foarte plăcut.

Imprimeul special pentru fuste de vară denumit „Delfin#“ în 
culori variate, cu un pronunțat caracter tineresc îmbogățește 
gama țesăturilor de in destinate pentru îmbrăcămintea de vară.

SE MAI RECOMANDA ;
Fața de masă de in „DEJUN44, imprimeuri sugestive în cu

lori vii.
Prosoapele de in „MATINAL" în culori diferite, ușor lavabile. 
Stofa de mobila de in imprimata „BALADA“.

pfMrgu coMMrf/m

INFECȚIILOR 
PIELII

FABUICA Of ANTIBIOTICE DIN IAȘI VA DUNE LA DISPOZIȚIE ■■

UNGUENTUL CU KOUREOCIClINi

La Școala medie din Cost ești, 
regiunea Pitești, a avut loc un 
interesant concurs „Drumeții ve- 
Săli* Pe IM» ..AtBffiW W sltljbi 
păcii", organizat intre băieții si 
tetele din clasa a X-a. tema con
cursului fiind anunțată din timp, 
elevii s-au pregătit temeinic, stu
diind cu -ill 
„Energia «torni 
mice". w altek

Iată-ne
Ga înk-un Hm, s-au perindat 
în fața spectatorilor episoade ale 
luptei savanților atomul sovie
tici pentru stăpînirea și cunoaș
terea acestei surse uriașe de e- 
nergie. Numeroasele întrebări 
la care au răspuns concurența 
au scos în evidență succesele 
științei sovietice pentru folosirea , 
energiei atomice în scopuri paș
nice. Concursul a plăcut foarte 
mult pârtieipanțdor. Juriul ă a- 
oordat elevilor numeroase pre
mii în obiecte.

multă atenție cărțilfe 
lică hRaze cos^

re. i
in ziua concursului.

GHEORGHE IONESGU 
activizt al Comitetului 
raional U.T.M. Cârtești

(Urmare din pag. l-a)

împlinite ci și cu mult depă
șite.

Poporul nostru nu uită și nu 
va uita niciodată că și-a cuce
rit independența de stat în 1877 
luptînd alături de fiii poporului 
rus și că urmașii acestora, eroi
cii ostași sovietici și-au vărsat 
sîngele pentru eliberarea Romî- 
niei.

Poporul nostru muncitor pre
țuiește ca pe lumina ochilor in
dependența națională. Ei știe 
că această independență poate 
fi păstrată și apărată cu succes 
de uneltirile imperialiștilor nu
mai în strînsă alianță cu 
U.R.S.S., în strînsă alianță și 
colaborare frățească cu toate ță
rile lagărului unit și puternic

A N U H ț
tn conformitate cu instruc

țiunile M.I.B.C, — Direcția 
Personal și învătămînt — 
nr. 281.387/1960, la Centrul 
Școlar Tehnic și Tehnic de 
Maiștri din București, str. 
Poetul Cerna, nr. î, raionul 
T. Viadimirescu — între t-15 
septembrie i960, se organi
zează o ultimă sesiune de 
exartiene pentru absolvenții 
fostelor școli medii tehnice 
din sectorul M.I.B.C. care nU 
au dat examenul de diplomă 
în sesiunile legale.

Examenul coristă din :
1. — Susținerea proiectu

lui de diplomă.
2. — Examinarea la teh

nologia de specialitate și O 
materie înrudită, conform 
programelor școlilor medii 
tehnicb din anul școlar 1954- 
i$S5.

înscrierile se fac pină la 
1 august 1960.

Pentru orice alte lămuriri 
candidați! se vor adresa se
cretariatului școlii in fiecare 
zi între orele 7,30—20,30, te
lefon 21.25.80.

M A
al socialismului. Apartenența 1* 
sistemul mondial socialist, rela
țiile de colaborare și întraju
torare tovărășească dintre ță
rile lagărului socialist in frunte 
cu U.R.S.S., înzecesc forțele cre
atoare ele poporului nostru in 
lupta pentru Înflorirea patriei 
socialiste, chezășuiesc indepen
dența și suveranitatea noastră 
națională împotriva oricăror ur
zeli ale imperialiștilor.

Independența națională, 
cerlrile noastre socialiste — în 
cununare a luptei revoluționare 
a maselor — stnt scumpe oa
menilor muncii care sînt hotă 
riți să le «pere cu strășnicie. 
Tinăra noastră generație știe cu 
cite Jertfe, cu cîte sacrificii a 
fost cucerită viața noastră nouă,

cu

FOlOdlȚl-L. CU ÎNCOEDER E

.Ardeleana' Al
EABDICA DC iNCAlTA MINTE

Vreți pantofi flexibili, uțorl, durabili!
Cumpărați produsele Fabricii de încălțăminte „ARDELEANA" 

ALBA IULIA.
care pune la dispoziția publicului o gamă de reușite modele 

de încălțăminte pentru femei, în diferite culori.

I 1877
liberă și e drfcînd gata să a- 
peră cu abnegație, ca pe o co
moară de neprețuit libertatea 
și independența patriei.

Poporul nostru, strîns unit în 
jurul încercatului său conducă
tor, Partidul Muncitoresc Ro 
mîn. nu-șî precupețește forțele 
pentru a face patria sa tot mai 
puternică și mai înfloritoare. în 
plin avînt ai construcției so
cialiste, poporul nostru întîmpi- 
nă acum cu deosebite succese 
țel de-al lll-lea Congres al 
P.M.R., Congres ale cărui hotă- 
rîri vor deschide calea unor noi 
și mari realizări pe drumul în
tăririi șl înfloririi patriei, pe 
drumul făuririi unei vieți feri
ciți celor ce muncesc.

Nu există dorință mai arză
toare, satisfacție mai deplină

pentru tinerii constructori a! so
cialismului din patria noastră 
decît aceea de s-și închina toate 
eforturile, toată energia clocoti
toare a tinereții cauzei pentru 
care s-au jertfit de-a lungul 
timpului ce’ mai buni fii ai po
porului, generații întregi de lup 
iători patrioți, cauzei inlx/ririi 
și gloriei patriei, cauzei progre
sului social, cauzei libertății și 
fericirii celor ce muncesc.

Educat de partid în spiritul 
tradițiilor de luptă patriotice și 
progresiste ale poporului, tine
retul nostru găsește în pilda e- 
roilor care s-au jertfit pentru 
independența și libertatea pa
triei un indemn insuflețitor pe 
drumul construirii socialismului.



Concursul 
de matematică, mecanică 
și fizică pentru studenți

Și în acest an are loc con
cursul de matematică, mecanică 
și fizica pentru studenți, organi
zat de Societatea de științe ma
tematice ți fizice din R. P. Ro- 
miria și Consiliul U.A.S.R., cu 
sprijinul Ministerului învățămîn- 
iului și Culturii.

La concurs participă studenți 
fruntași la învățătură și în acti
vitatea obștească de la facultă
țile de matematică și fizică ale 
universităților și institutelor pe
dagogice, precum și studenți ai 
institutelor tehnice superioare.

în momentul de față se desfă
șoară prima fază a concursului 
— pe facultăți și institute — ur
nind ca în toamnă să aibă loc 
cea de-a dou-a fază — finală. în 
pregătirea lor, studenții pârtiei- 
panți la concurs sini sprijiniți 
de cercurile științifice. De ase
menea, pentru ei se țin referate 
și conferințe tratînd unele pro
bleme mai complicate, precum și 
aspectele noi ale dezvoltării știin
țelor matematice și fizice.

(A ger preș)

Sport

Noul record al R.P.R. 
la aruncarea suliiei
Sîmbătă pe stadionul Repu

blicii, în prima zi a campiona
telor universitare republicane 
de atletism, Maria Diți, studen
tă la Facultatea de geografie 
din București, a stabilit un nou 
record al R. P. Romine la a- 
runcarea suliței cu performanța 
de 54,33 m.

Vechiul record, deținut de a- 
ceeași atletă era de 52,59 m. 
Rezultatul Măriei Diți constituie 
totodată cea de-a doua perfor
manță mondială a anului ia 
această probă. In cadrul ace
luiași concurs, atletul Cornel 
Porumb, student la Universita
tea din Cluj, a sărit la înăl
țime 2,04 m.

(Agerpres)

Tal - campion 
mondial de șah

Cu cea de-a 21-a partidă 
încheiată remiză la mutarea 17, 
meciul pentru titlul mondial de 
șah a luat sfîrșit sîmbătă seara 
în sala Teatrului Pușkin din 
Moscova. Toializînd 12^» punc
te, Mihai Tal a cîștigat pasio
nanta dispută cu Mihail Botvin
nik, și a cucerit astfel titlul de 
campion mondial. După termina
rea partidei, fostul deținător al 
titlului, Mihail Botvinnik l-a fe
licitat călduros pe Tal pentru 
strălucita sa victorie. Din cele 21 
de partide. Tal a cîștigat 6, 13 
s-au terminat remiză, iar 2 au 
revenit lui Botvinnik care a 
realizat 8^/2 puncte.

Noul campion al lumii la șah, 
Mihail Tal, este în vîrstă de 23 
ani. El a absolvit recent Facul
tatea de filologie și istorie de 
pe lingă Universitatea din Riga. 
Deși foarte tînăr, Tal s-a afir
mat în ultimii ani ca unul din
tre cei mai puternici șahiști din 
U.R.S.S. și din lume. El a âș- 
tigat de două ori titlul de cam
pion unional și locul I la tur
neul de la Zurich și la turneul 
oandidaților desfășurat în anul 
1959 în Iugoslavia.

în anul 1961, Tal se va în- 
tîlni din nou cu Botvinnik în 
meci revanșa.

Tov. Barabaș Mihai de la C.I.L.-Reghin lucrează la edi-se de 
viori. In cinstea celui de a| IH-lea Congres al P.M.R. s a angajat 

să dea lucru de .cea mai bună calitate.

Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări 
a eliberării Cehoslovaciei

In sala Bibliotecii centrr-le 
universitare a avut loc sîmbătă 
la amiază vernisajul expoziției 
„15 ani de l-a eliberarea Ceho- 
slovaciei**, organizată de Insti
tutul român pentru- relațiile cul
turale cu, străinătatea.

Ea-festivitate au participat re
prezentanți ai Ministerului învă
țământului și Culturii, Ministe
rului Afacerilor Externe, Insti
tutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Uniu
nii artiștilor plastici, oameni de 
artă și cultură.

Au fost de față Iva<i Rohal- 
Ilkiv, ambasadorul R. Ceho
slovace la București, membri ai 
ambasadei și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Cuvin tul de deschidere a fost 
rostit de Virgil Manoliu, se--

In citeva comune din raionul Câmpulung, regiunea Suceava 
au luat ființă anul acesta din inițiativa Comitetului raional de 
partid case ale absolvenților. Aceste case funcționează pe lin
gă școli și au ca scop îndrumarea tinerilor care au absolvit 7 
clase elementare să mențină pe mai departe legătura cu car
tea. Aici ei se întîlnesc de două ori pe săiptăimînă cu un grup 
de profesori și își însușesc noi cunoștințe de cultură generală, 
politice și de comportare cetățenească. Un grup de tineri ab
solvenți din comuna Moldovița, urmăresc expunerea prof. Elena 

Petroaiei despre orientarea pe glob.
Foto : AGERPRES

Activitatea pionierească 
și cucerirea distincțiilor

Nu de mult celor mai buni 
pionieri li s-a înminat „Carneiul 
pionierului** în care sânt trecute 
condițiile ce trebuie îndepli
nite pentru obținerea distincții
lor. După cum se știe, aceste 
distincții vor consta din una 
sau două steluțe roșii ce vor fi 
purtate pe bluză î-n partea stin
gă a pieptului. Introducerea lor 
a fost stabilită de Plenara a V-a 
a CC. al U.T.M., în scopul îm
bunătățirii muncii de educare 
patriotică a pionierilor, a dezj 
voltării dragostei acestora față 
de muncă și învățătură. Pentru 
a cunoaște unele aspecte ale 
desfășurării activității pionie
rești î-n vederea cuceririi distinc
țiilor. redacția noastră a între
prins, o scurtă anchetă în orașul 
Fetești, regiunea Constanța. 
Iată citeva aspecte din cele con
statate cu acest .prilej-

Activitatea artistică 
și... învățătura

Pentru a ridica situația la in- 
vățătura a copiilor, condiție 
principală in obținerea distinc
țiilor, instructoarea superioară 
de la Școala de 7 ani nr, 1, to
varășa Olimpia Mârinescu, a 
inițiat „ziua elevului fruntaș'* 
în care cei mai buni pionieri îm
părtășesc celorlalți din expe
riența lor : cum tșî iau notițe, 
cum. învață, cum își organizea
ză timpul etc.

— Rezultatele nu m-au mul
țumit însă — mărturisește ea — 
și de aceea am îmbogățit acea
stă acțiune cu un program ar
tistic cât mai variat dat în cin
stea elevilor fruntași. Și situa
ția s-a schimbat. Fiecare pionier 
a început să depună Străduințe 
pentru a obține note cît mai 
bune-

Tot pentru ridicarea situației 
lâ învățătură și disciplină a fost 

cretar general al Institutului 
romîn pentru rels^iite culturale 
cu străinătatea.

Asistenț-a a vizitat apoi expo
ziția care, prin panouri cu foto
grafii și grafice, redă aspecte 
Gin multiplele transformări pe
trecute în țara prietenă îh cei 
15 ani de viață liberă.

★

în sala clubului central din 
Bi-caz a avut loc sîmbătă după- 
amiază o adunare consacrată 
celei de-a 15-a aniversări a e- 
li be rării Cehoslovaciei de sub 
jugul fascist.

Au luat parte reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, ai organizațiilor de masă 
și obștești, numeroși construc
tori fruntași, specialiști cehi care 

folosită și brigada artistică a 
pionierilor, o altă realizare deo
sebit de valoroasă. Brigada ar
tistică, formată din pionieri ta- 
lentați se bucură în Fetești de 
o apreciere unanimă.

Un interesant 
„jurnal vorbit"

La Școala de 7 ani nr> 2, in
str uctoarea superioară Ecaterina 
Pădunaru a organizat un „jur
nal vorbit** cu tema : „Trecutul 
de luptă al poporului nostru** la 
care au participat pionieri din 
toaie detașamentele. Iată în ce 
a constat acesta. Un pionier a 
vorbit, de pildă, despre Răscoa
la din 1907; imediat s-a citit un 
fragment literar, proză sau ver
suri, care trata acest subiecț. 
După aceea alt pionier a vorbit 
despre grevele din 16 februarie 
1933 sau despre actul revoluțio
nar de la 23 August 1944- A ur
mat de asemenea, partea li
terară. La sfîrșit a avut loc 
un program artistic format din 
recitări, aîntece, dansuri, care, 
după cum afirmă tovarășa in
structoare, a fost foarte fru
mos- Ceea ce vrem să remar
căm este faptul că instructoa- 
rea superioară nu și-a» pro
pus organizarea „jurnalului 
vorbit'* doar în scopul îndepli
nirii uneia'dintre condiții de că
tre pionieri, Ci în scopul reali
zării în general a unei acțiuni 
educative frumoase și intere
sante.

înfrumusețarea școlii 
și împrejurimilor

în toamna trecută în Fetești 
s-a inaugurat una din cele mai 
mari și mai frumoase clădiri din 
oraș : clădirea școlii medii, așe
zată pe șoseaua principală care 
duce de la gară spre centru. 
Vă închipuiți bucuria tuturor e- 
levilor și școlarilor care pînă a- 
tunCi învățau în săli fă&pîndite 
în diverse locuri și care acum 
au și ei o școală mafe, cu teren 
de sport, lot școlar etc. Bine
înțeles că printre acești elevi se 
află și un număr mare de pio
nieri- Instructoarea superioară 
Elena Răduță a folosit entuzias
mul lor și i-a antrenat î-n o se
rie de acțiuni patriotice de în
frumusețare a școlii și a împre
jurimilor. Și rezultatele sînt 
demne de relevat: au amenajat 
un părCUleț în fața școlii, un 
parc botanic, au plantat 350 
pomi fructiferi, au curățat de 
pietre șoseaua pe o distanță de 
cîțiva kilometri și așa mai de
parte. Pe de o parte pionierii de 
la școala medie au realizat ast
fel unele acțiuni pentru care 
și-au cîștigat un prestigiu fru
mos, pe de altă parte au înde
plinit (Unii dintre Ci) Un pro
cent serios din condiția privi
toare la efectuarea de ore de 
muncă patriotică. Iar dacă vizi
tezi școala și curtea școlii vezi 
pretutindeni curățenie și ordine.

Casa pionierilor
Activitatea pionierească desfă

șurată in școli se întregește cu 
activitatea de la Casa pionie
rilor. O serie de acțiuni intere
sante și atractive organizate d« 

contribuie la înălțarea hidrocen
tralei „V. I. Lenin**. Au fost de 
față membri ai Ambasadei R. 
Cehoslovace la București.

★
împlinirea a 15 ani de la eli

berarea Cehoslovaciei de sub ju
gul fascist a fost sărbătorită și 
la șantierul combinatului de la 
Chișcani.

Alături de constructorii și 
mentorii romîni, au participat la 
festivitate muncitorii și tehni
cienii cehi, germani, polonezi 
care lucrează la ridicarea aces
tei importante construcții indus
triale.

★

Cu prilejul celei de-a 15-a a- 
niversări a eliberării Cehoslo
vaciei de sub jugul fascist, sta

Sosirea în Capitals 
a ambasadorului Turciei 

la București

Vineri 6 mei i.c. • cosit în 
Capitală domnul Izzet Aksalur, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Turciei la 
București.

La sosire, dl. Izzet Aksalur a 
foot salutat de Nicu Șerban, di
rector ad-interim al Protocolului 
Ministerului Afacerilor Externe.

------•------

Expoziție 
„Tehnica medicală" 
din R. D. Germană
Sâmbătă sa deschis In sala 

expoziției permanente aR.D. Ser. 
mane din b-dul Dacia 28, expo
ziția „Tehnica medicală", orga
nizată de întreprinderea de co
merț exterior de mecanică fină 
și optică din RD. Germană.

Sânt prezentate numeroase 
produse ale industriei de apara
te medicale și optice: aparataj 
dentar, aparate rdntgen, instru
mente medicale, diferite tipuri 
de microscoape și instrumente 
de oftalmologie, aparate de pro
tecția sănătății tn mine și al
iate.

(Agerpres)

Casa pionierilor în diferitele 
sale cercuri reușesc să antreneze 
un număr foarte mare de pio
nieri. Multi dintre ei își înde
plinesc și prin activitatea de 
aci o parte din condițiile pentru 
obținerea distincțiilor pionie
rești. Astfel, Casa pionierilor are 
un lot de 8.000 m.p. pe care se 
află o pepinieră silvică, planta
ții de viță de vie și o pepinieră 
pentru pomi fructiferi unde, 
îndrumați de .tinărui profesor 
Ion Anghel, activează pio
nierii de la cercul de științe 
naturale. Un alt cerc, al „mi
cilor tractoriști", a fost înzes
trat de curând cu un tractor 
adevărat.

— Machetele nu-i mulțumeau 
deloc pe copii — povestește tov. 
Sergiu Lupu, directorul Casei 
pionierilor — astfel ca atunci 
oînd s-a făcut cunoscut că 
G-A.S. Fetești ne va da un 
I.A.R.-22 (model vechi care nu 
mai era utilizabil) entuziasmul 
pionierilor n-a mai cunoscut 
margini. Și bineînțeles că în 
urma obținerii tractorului mem
brii cercului s-au înmulțit.

Cercul de navouiodelism lu
crează de asemenea de zor la o 
barcă mare de șase persoane. 
Cînd va fi gata se vor face de
sigur cu ea plimbări pe lacul 
Borcea

Dar Casa pionierilor a orga
nizat în Vacanța de primăvară 
și unele excursii tn scop turistic, 
ca de pildă, una la Constanța 
unde t-a vizitat muzeul de ar
heologie, acvariul, portul și alta 
la București, condusă de Dumi
tru Damian, unde s-a vizitat 
Casa Scînteii, citeva muzee și 
grădina botanică.

Pentru la vară — spune tova
rășa Olimpia Marinescu, In
structoare* superioară de la 
Școala de 1 ani nr. 1. — am 
să propun Casei pionierilor or
ganizarea unei excursii de 2 
zile intr-o comună, la Făcăieni, 
de pildă. Plecăm dimineața, 
mergem cu podul pe Borcea, iar 
seara ne instalăm corturile în 
marginea comunei. Pe tot 
timpul excursiei organizăm gru
pe de cercetași, jocuri cu sem
nalizări. cîțiva pionieri Vor face 
schița drumului parcurs, la po
pas construim adăpoș.uri pentru 
noapte etc. Toate acestea pen
tru a da excursiei o notă cit mai 
romantică, cit mai specific pio
nierească, și totodată, pentru a 
da posibilitate copiilor să înde
plinească condițiile pentru obți
nerea distincțiilor privitoare la 
excursii.

*
Toate acestea demonstrează că 

desfășurarea unei activități pio
nierești interesanta, constituie 
totodată cel mai nimerit prilej 
pentru pionieri de a îndeplini 
normele care se cer în vederea 
cuceririi distincțiilor Cucerirea 
distincțiilor, se știe doar, nu 
constituie un scop în sine, a- 
cestea avînd rolul să stimuleze 
activitatea pionierească. Pe de 
altă parte, orice acțiune pionie
rească bine organizată ajută 
implicit la cucerirea distincțiilor. 
Așadar, să organizăm pentru 
pionieri o cît mai irumoasă și 
mai atractivă activitate.

AUREL GEORGESCU

țiile noastre de radio organi
zează o „Săptămînă a muzicii 
cehoslovace**. Radiodifuziunea 
din Praga a pus la dispoziția 
Radiodifuziunii române o serie 
de înregistrări cuprinzând mu
zică cehă și slovacă de toate 
genurile.

★
Sîmbătă la amiază, la Athănee 

Palace, artista Jelena Lukesova 
Tucna și regizorul Jan Lacko, 
oaspeți ai țării noastre cu prile
jul „Zilelor filmului cehoslovac^ 
s-an întilnit cu ziariști din Ctf- 
pit-ală.

Cineaștii cehoslovaci au vorbit 
despre activitatea Studiourilor 
cinematografice din R. Ceho
slovacă și au împărtășit aspecte 
din munca lor de creație.

(Ageîprtt)

Salut poporului frate cehoslovac I
Ziua de 9 Mai este sărbătoarea națională a poporului frate 

cehoslovac. La 9 Mai 1945 glorioasele armate sovietice au dat 
lovitura decisivă mașinii de război hitleriste eliberând poporul 
cehoslovac de sub jugul fascismului. Astfel, a luat sfîrșit cea 
mai neagră pagină din istoria Cehoslovaciei.

Oamenii muncii din Cehoslovacia, deveniți stâpîni in țara loi» 
au început o viață nouă. Sub conducerea Partidului Comunist 
poporul cehoslovac a obținui in răstimpul scurt de 15 ani de la 
eliberare, importante succese în construirea socialismului.

Economia R. Cehoslovace cunoaște în anii puterii populare o 
dezvoltare impetuoasă. Acest lucru este ilustrat și de faptul că 
țări ca Franța, Austria, Suedia, sînt depășite de către R. Ceho
slovacă în ceea ce privește producția de oțel pe cap de locuitor, 
iar în privința producției de ciment pe cap de locuitor R. Ceho
slovacă a întrecut Anglia, Franța, Italia, Canada și alte state 
capitaliste.

Poporul, tineretul romîn urmăresc cu adincă satisfacție și 
bucurie succesele pe care le obține poporul frate cehoslovac in 
construirea societății socialiste.

De-a lungul istoriei, între popoarele romîn și cehoslovac s-a 
cimentat o strinsă prietenie. In anii puterii populare, în lupta 
comună pentru socialism și pace, prietenia și colaborarea fră
țească, de nezdruncinat, dintre popoarele noastre a devenit mai

puternică ca orieînd. Trainicele legături economice, culturale, 
științifice, sportive, dintre țările noastre iau an de an o extin
dere tot mai mare, spre folosul ambelor țări, spre folosul cauzai 
păcii, al înțelegerii între popoare.

Republica Populară Romînă și Republica Cehoslovacă smt 
alături în marea familie a țărilor socialiste, dîndu-și aportul la 
întărirea continuă a coeziunii și unității puternicului lagăr socia
list, în frunte cu marea noastră prietenă Uniunea Sovietică, la 
apărarea păcii în lume.

Țările noastre desfășoară pe plan extern o politică care ur
mărește în mod consecvent lichidarea încordării internaționale 
și se pronunță pentru promovarea coexistenței pașnice jntre 
toate statele fără deosebire de regim social. Popoarele țărilor 
lagărului socialist, ca și întreaga opinie publica mondială, aș
teaptă ca la apropiatele tratative la nivel înalt de la Paris cele 
mai importante probleme privind relațiile între state să fie regle
mentate pe o bază corespifrzătoare intereselor păcii. Popoarele 
noastre condamnă energic încercările unor, cercuri agresive oc
cidentale de a reînvia falimentarul „război rece".

Cu prilejul sărbătorii naționale a R. Cehoslovace, tineretul ro
mîn, alături de întregul nostru popor, transmite poporului, tine
retului frate cehoslovac un cald salut, urîndu-i noi succese in 
lupta pentru continua înflorire a patriei sale socialiste, pentru 
întărirea păcii in lume.

Tineretul cehoslovac, sub 
conducerea Partidului Comu
nist, desfășoară o muncă en
tuziastă pe șantierele con
strucției socialiste. Fotografia 
noastră redă un aspect de 
pe un șantier al tineretului 

cehoslovac.

PE SCURT
O serie de întreprinderi 

de confecții din R. Ce-
hoslovacă folosesc pre

parate chimice 
impregnarea 
îmbrăcăminte 
dintre acestea 
„Mittin f.fr 
pentru înlăturarea larvelor de 
molii. Preparatul se introdu
ce in baia de coloranți unde 
se impregnează în lină, pro- 
tejind-o astfel împotriva a- 
tacului moliilor. „Mittin f. 
f" se menține otit după spă
lat cit și după călcat.

! noi pentru 
articolelor de 
din lină. Unul 
este preparatul 
foarte eficace

Zilele acestea Urinele 
Teria*LibereC au reali
zat cel de-al 1.000-lea 

dictafon marca „Korespon- 
dent“. Pînă la sfârșitul anu
lui vor fi puse în vînzare în
că 3000 de 
înzestrarea 
slovace cu 
de muncă.

dictafoane pentru 
instituțiilor ceho- 
mijloace moderne

/n sala ^Cavaleriei" din 
castelul Hluboka (Ce- 
hia de sud) s-a des- 

galeria de artă „Ales" 
după Galeria Națională 

cea mai de seamă gale-

chis 
care 
este 
rie de artă din R. Cehoslova
că. Aici sînt expuse 12.000 
lucrări de pictură, gravură, 
sculptură etc., opere ale artei 
cehoslovace și universale.

Pentru amenajarea galeriei 
s a afectat suma de 7.000.000 
coroane.

Săli de clasă curate, spațioase și luminoase stau la dispoziția 
ftNoc oamenilor muncii cehoslovaci.

Tineretul pe șantierele 
construcției socialiste

In apropierea micului oră
șel Kralupy, într-o cîm- 
pie întinsă, mărginită de 

pădure de pini, se afla pînă

ajutorul 
nouă u- 
cauciu-

părăsit

o r____  , , - . .
nu de mult, un aeroport sportiv- 
Și acum se mai văd hangarele 
și catargul înalt, la capătul că
ruia se fixa un sac colorat, care 
indica aviatorilor direcția vân
tului. In schimb, nu mai aveți 
ocazia să asistați la pornirea 
și aterizarea avioanelor.

Nenumărați băieți și fete din 
Kralupy, Praga și Slovacia, con
struiesc aci, sub conducerea 
specialiștilor, și cu 
muncitorilor vîrstnici o 
Zină, pentru fabricarea 
cuiui sintetic.

Mulți tineri și-au 
locurile de muncă din fabrici și 
Institute, pentru ca să participe 
la construirea acestei uzine cu 
propriide lor mâni. La început, 
au trebuit să-și facă ucenicia, 
în cadrul unor cursuri scurte 
și practice de săpători, betoniști 
și fierari. Apoi au trecut la să
pătură, la betoniere, la armătu
rile de fier In scurt timp s-au 
acomodat cu munca și lucrul a 
început să aibă spor.

In apropierea șantierului se 
află orășelul lor, format din 
Citeva căsuțe fără etaj. Acolo 
se întîlnesc seara la televizor, 
danseaza, cîntă și discută 
ședințe despre munca lor.

Echipa de betoniști, condusă 
de tînărul Juliu Galad, în vîr
stă de 23 ani, a fost cel mai 
bun colectiv în ultima vreme. 
Patru tineri viguroși, dintre 
care nicîunul nu mai lucrase 
anterior pe șantier, depășesc 
zilnic norma de producție cu 
190%. în mîinile lor se naște 
scheletul de beton al uzinei ter
mice, care.va fi centrul energe
tic din viitoarea uzină. Deocam
dată se ridică modest'din adîn- 
cul săpăturilor, dar curînd se 
va înălța cu zeci de metri.

L-a cîieva sute de metri mai 
departe de cîmpia scormonită 
de săpători, se află alt loc de 
muncă —- secția de panouri. Nu 
este ușor de ajuns la ea, căci 
în cale stau săpături adânci 
pentru canalizări, grămezi mari

în

din gropi șide pămînt aruncat _ . .
depozite de prefabricate din be
ton. Ici, colo, au mai rămas 
tufe de iarbă, care se clatină 
în bătaia vântului de dimineață, 
de parcă s-ar teme de apropiata 
lor dispariție- Intr-adevăr, vor 
dispare. Acolo unde nu vor fi 
construcții industriale, se vor 
găsi căi de comunicație betona^ 
te. Întreaga suprafață va fi 
transformată astfel încât la sfâr
șitul anului 1965, să semene fi
del cu proiectul uzinei de cau
ciuc, care acum atîrna desenat 
pe un perete din camera direc
țiunii-

Secția de panouri, plasată în 
fostul hangar, produce elemente 
de beton, blocuri de zgură și 
pereți întregi pentru celelalte o- 
biective ale șantierului. Tinere
tul care lucrează aci, formează 
30% din numărul personalului, 
restul fiind muncitori cu expe
riență. Deși puțini la număr,

Scrisoare din Praga

tinerii se fac remarcați. Cea 
mai bună muncitoare este tî- 
năra Bozena Dedicova, venită 
dintr-un sat, care depășește cu 
250% norma stabilită pentru 
bărbați. Asemenea exemple se 
întîlnesc în fiecare colț al șan
tierului. Tinerii muncitori din 
numeroase întreprinderi se an
gajează împreună cu colectivele 
de muncă din care fac parie ■să 
sprijine grăbirea construcției.

Tinerii din uzina de mașini 
din Brno au hotărît să sprijine 
livrarea înainte de termen a u- 
tilajelor pentru uzina de cau
ciuc, astfel ca aceasta să poată 
fi dată în exploatare cu jumă
tate de an mai devreme decît 
s-a planificat. Tineretul din u- 
zina C K.D. Dukla Praga va 
livra instalația pentru prepa
rarea apei cu q lună înainte de
cît se stabilise inițial- Membrii 
Uniunii Tineretului Cehoslovac 
de la Uzina „E'ektrozavod Zi- 
lina' și „Elektrotechnicke Za- 
vody“ din Bratislava, au scur
tat termenul de livrare a pos
turilor de transformare.

Eforturile 
muncitorilor 
de partidul

tineretului și ale 
vîrstnici, conduși 

clasei muncitoare,

Televizorul „Loto:
La Uzina „Tesla" 

din Pardubice a fost 
realizat ptototipul 
noului televizor „Lo- 
tos“ — a doua vari
antă a televizorului 
„Narcis" a cărui pro
ducție în serie a în
ceput recent la uzi
nă. Dimensiunea e-

cranului televizorului 
este pe diagonala de 
53 cm. Noul televi
zor cîntărește cu 10 

mai puțin decît 
predecesorul său, de
oarece la producția 
noului aparat au fost 
folosite scheme tipă
rite. Constructorii au

Un oraș nou
In Gehia de nord continuă 

lucrările de strămutare a 
orașului Ervenice. Acest 

oraș, întemeiat cu 700 de ani 
în urmă, este așezat pe un bo 
gat zăcămînt de cărbune brun. 
Carierele au și ajuns pînă la 
suburbiile orașului și specialiștii 
au calculat că la Ervenice, sub 
fiecare cameră se găsesc apro-

Tovarășului 
VACLAV DAVID, 
ministrul Afacerilor 

Externe al Republicii 
Cehoslovace

Praga

Stimate tovarășe ministru,

VI felicit călduros cu prilejul 
celei de a 18-a aniversări a 
marii sărbători naționale a po
porului cehoslovac și vi urez 
din inimă succese tot mai mari 
in desăvârșirea construcției so
cialismului in patria dv. și fn 
activitatea pe care o desfășurați 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare frățească 
intre țările noastre, pentru 
triumful unei păci trainice in
tre popoare.

AVRAM BUNAGIU 
ministrul Afacerilor Externe 

al
Republicii Populare Romine 

, - ____  pe
Vah, la construirea renumi- 
lucrări „Calea prieteniei** 
partea răsăriteană a Slova- 
și la construirea cuptoare- 
înalte de la Kuncice din

garantează faptul că uzina va fl 
construită în termenul stabilit.

Nenumărate faptc arată ela
nul deosebit cu care tineretul 
cehoslovac muncește pentru 
înflorirea socialistă a pa
triei sale. In anul 1945, deci 
imediat 
găzile de tineret 
ticipat 
ruinelor din orașele 
distruse. ___ * _
ugurat primul șantier al ti
neretului, șantierul șoselei Lit
vinov — Most. In anii care au 
urmat, tineretuil cehoslovac s-a 
evidențiat pe șantierul „Barajul 
tineretului", de la Nosice 
rîul ’ 
tei 
din 
cie-i 
lor 
Ostrava. Pe șantierele tineretu
lui a-u muncit zeci de mii de 
tineri.

La sediul din Praga al Uni- 
u-nii Tineretului Gehoslovac se 
află o hartă a republicii, împîn- 
z-ită de numeroase steguiețe al
bastre. Cite steguiețe rint pe 
harta, atâtea șantiere Ia care 
participă din plin tineretul. Ti. 
neretul contribuie la construi
rea unei fabrici mari de ciment 
la Lobkov, unui cuptor al tine
retului la Ostrava, unui baraj 
la Jeseflice, a locuințelor pentru 
mineri la Jirkov, unei mine de 
minereu la Rudnany, a locuin
țelor la Podzatec, unei uzine de 
gaze sub presdune la Uzîn, a 
locuințelor la Praga, unei fa
brici de panouri prefabricate la 
Holeșovi-ce și Hradec Kralove, 
unui cinematograf și unei case 
de cultură la Pardubice, unei 
uzine pentru prelucrarea deșeu
rilor de lemn la Jihlava, a lo
cuințelor la Brno etc.

Acestea sînt șantiere de inte
res republican. Dar în afara lor, 
tinerii mai muncesc pe șantie
re locale de mai mică amploa
re, în toate raioanele Republi
cii. Ei construiesc, în majorita
tea cazurilor, grajduri pentru 
vaci și alte clădiri gospodărești 
pentru cooperative agricole uni
ce, uneori locuințe etc.

Tineretul cehoslovac este pre
zent pe șantierele construcției 
socialiste, muncind cu abnegație 
pentru înflorirea patriei sale.

JAN NOVAGEK

după eliberare, bri- 
au par- 

activ la îndepărtarea 
și satele

In anul 1947, s-a ina-

folosit în locul fire
lor care unesc dife
ritele piese o foiță de 
cupru intercalată în
tr-o placă din fibre 
de sticlă. Producția 
în serie a noului te
levizor „Lotos' va 
începe unul viitor.

ximativ 60 vagoane de cărbune. 
De aceea în apropiere de ve
chiul oraș se construiește noul 
oraș Nove Ervenice, unde în 
locuințe confortabile se mută 
locuitorii vechiului oraș. Rîul Bi- 
liaa, care traversează orașul, va 
curge de asemenea într-o nouă 
albie artificială.

f.fr


Sesiunea Sovietului Suprem a I U.R.S.S. și-a încheiat lucrările

Cuvintarea lui N. S. Hrușciov

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite:

In cursul ședinței dim 7 mai 
a celei de-a V-a Sesiuni a So
vietului Suprem al U.R.S.S. 
N. S. Hrușciov a rostit o cuvân
tare' Bl a constatat cu satis
facție câ toți cei care au luat 
cuvjntul la sesiune au fost în- 
trutotul de acord și au spri
jinit în unanimitate propu
nerile guvernului sovietic cu 
privire la desființarea icnpozi- 
telor percepute de la mundiori 
și funcționari și cu privire la 
desăvîrșirea în anul I960 a tre- 
cerii tuturor muncitorilor și 
funcționarilor la ziua de muncă 
redusă. In cuvântările lor, a 
spus N. S, Hrușciov, deputății 
au aprobat în unanimitate poli
tica internă și externă a guver-1 
nuluî sovietic.

N. S. Hrușciov a subliniat în 
mod deosebit necesitatea creării 
unei puternice industrii de con
strucții în vederea îndeplinirii 
cu succes a programului lucră
rilor de construcție prevăzute ta 
planul saptenal.

In continuare N. S. Hrușciov 
a declarat că actul agresiv să-* 
vîrșit de aviația americană îm
potriva Uniunii Sovietice a pro
vocat indignarea justificată a 
deputaților și a întregului po
por sovietic. Versiunile oficiale 
care au fost puse în circulație 
de persoane oficiale americane 
în legătură cu avionul american 
doborît la 1 mai deasupra te
ritoriului sovietic, a spus el. 
constituie o născocire de la un 
capăt la altul.

Autorii acestor versiuni, a 
spus N. S. Hrușciov, presupu
neau că de vreane ce avionul 
este doborît, probabil că și pi
lotul a pierit. Astfel, nu v* pu
tea fi întrebat nimeni cum s-au 
petrecut lucrurile in realitate, 
nu se va putea verifica ce fel 
de avion a fost și cu ce fel de 
aparataj a fost utilat.

în primul rind doresc să 
anunț că pilotul avionului 
american doborît este viu 
și sănătos. El se află în 
prezent la Moscova. Au fost 
aduse aici și sfărîmăturile 
acestui avion împreună cu 
aparatura respectivă desco
perită în cursul cercetări^ 
ior.

Numede pilotului este Fran- 
cis Gary Powers, în vîrstă 
de 30 de ani. El a declarat 
că este că-pita-n în forțele ae
riene militare ale S.UA. 
unde a servit pînă în anul 
1956, adică pînă la data 
cînd a trecut în serviciul 
Direcției Centrale de Inves
tigații (Serviciul de spionaj 
american — n.r.).

N. S. Hrușciov a subliniat că 
după cum a declarat 
american, acesta nu a 
un fel de amețeli tot 
cum nu i s-a defectat 
râtul cu oxigen. El 
potrivit itinerariului care l-a fost 
indicat. îndeplinind întrutotul or
dinele șefilor săi, a conectat și 
deconectat deasupra obiectivelor 
indicate aparatele pentru cule, 
gerea de date de spionaj cu 
privire la obiectivele militare și 
industriale ale Uniunii Sovietice.

O comisie competentă de 
experți, a declarat N. S. 
Hrușciov, a examinat avio
nul doborît și a stabilit că

acest avion ce poale zbura 
ia mari înălțimi, de fcp 
„Lockhead U 2" a fost pre
gătit special pentru spionaj 
a?rten. El a avut misiunea 
să traverseze întregul teri
toriu al Uniunii Sovietice 
din regiunea Pamirului pînă 
la peninsula Kola în scopul 
spionării obiectivelor mili
tare și industriale ale Ur/J- 
nii Sovietice prin 
fie-e.

Șeful guvernului sovietic 
a arătat deputaților _ , .1. 
din fotografii pe care pot 
fi văzute aerodroame mili
tare, depozite de benzină, 
întreprinderi Industriale — 
probe materiale jncontesta-*

fotogra-

o parte

X. S. Hrușciov a comunicat 
de asemenea că în avion se 
afla o mașină infernală. Pentru 
a ascunde urmele crimei, pilo- 
t'jiuî j s-a spus că el nu trebuie 
să cadă viu în mii ni le autorită
ților sovietice. In acest scop i 
s-a dat un ac special. El trebu:a 
sâ se înțepe cu acest ac cu 
otravă care i-ar fi provocat 
moartea instantanee.

Dar tot ce e viu vrea 
trăiască și cînd avionul a 
doborît. pilotul s-a aruncat 
parașuta. Qnd a ajuns pe 
mînt, el nu a tinut seama
sfaturile celor care l-au trimis 
într-o acțiune tîlhărească împo
triva Uniunii Sovietice și a ră
mas în viață.

sâ 
fost 

cu 
pâ-
de

• Avionul american doborît deasupra 
teritoriului Uniunii Sovietice a fost pregătit 
special pentru spionaj aerian • Pilotul este 
viu ți sănătos e Există fotografii ~ probe 
materiale incontestabile ale activității de 

spionaj a avionului american

aviatorul 
avut nici 
așa după 
nici apa- 
a zburat

bile ale activității de spio
naj a avionului american 
care, după cum a declarat 
N. S. Hrușciov, a fost do
borît în regiunea Sverd
lovsk.

N. S. Hrușciov a arătat ta 
continuare că avionul american 
care a pătruns în spațiul aerian 
al Un unii Sovietice a parcurs 
deasupra teritoriului sovietic 
peste 2 000 de kilometri și a ră
mas jn aer în total aproximativ 
patru ore. îa tot acest răstimp 
avionul a fost sub urmărire, iar 
cînd s-a primit cntmd, el a 
fost dobori!.

Ciad bateria noastră de ra
chete antiaer-ane a interceptat 
și a doborît avionul, a spus 
N. S Hrușciov, es.e de presu
pus că pilotul „și-a recăpăiat 
rapid cunoștința*' pentru câ s-a 
aruncat cu parașuta și, fiți a- 
tenți, s-a aruncat nu cu ajutorul 
catapultei care trebuie să-1 a- 
runce afară automat pe pilot, 
ci prin portiera superioaiă care 
servește pentru intrarea in a- 
vion. Se naște întrebarea de ce 
a făcut el aceasta dud există 
un dispozitiv pentru catapuitare 
rapidă ?

Probabil ci a făcut aceasta* 
deoarece în avion se afla mate
rial exploziv care urma să a- 
runce in aer avionul după ca
tapultarea •' • • • 
aceasta și 
va fi ucis 
seama I

Potrivit 
Powers, a ._ ____ ,___
la 27 aprilie acesta a zburat din 
orașul turc Ada .a în Pakistan 
pe aerodromul Peșevar. La l 
mai, de pe teritoriul Pak sianu- 
lui. de pe aerodromul Pe-e-.ar 
— și nu de pe aerodromul tur
cesc din apropierea orașului A- 
dana, cum se arată in versiunea 
Departamentului de Stat al 
S.U.A. — pilotul Powers a de
colat avînd misiunea ca — po
trivit itineriului indicat pe harta 
lui — să zboare deasupra Mării 
Aral, Sverdlovsk și alte puncte, 
să iași spre Arhanghelsk și 
Murmansk și apoi să atenzeze 
pe aerodromul norvegian Bud.

a noas'

plic tu iui. Pilotul >Li 
probabil se temea că 
de explozie. Și-a dat

depozițiilor SD-'onuiui 
spus X. S. Hrușcov

Hotârîri ale Sesiunii
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite : Sesiunea So
vietului Suprem al U.R.S.S. l-a 
ales la 7 mai p; K. E. Voroșilov 
membru al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.

★
MOSCOVA 7 (Agerp-es). — 

TASS transmite: In legătură 
cu desăvîrșir^a trecerii în anul 
1960 a tuturor muncitorilor și 
funcționarilor la ziua de muncă 
de 6 și 7 ore. Sovietul Suprem 
al U.R.S.S. a adoptat la 7 mai 
legea cu privire Ia modificarea 
articolului 119 din Constituția 
U.R.S.S. care stabilește dreptul 
cetățenilor sovietici la odihnă, 
în prezent acest articol este for
mulat in felul următor:

„Dreptul la odihnă se asigura 
prin stabilirea pentru muncitori 
și funcționari a zilei de muncă 
de 7 ore și prin reducerea zilei 
de muncă pînă la 6 ore pentru 
o serie de profesiuni cu condi
ții grele de muncă și pînă la 4 
ore în secțiile cu condiții de 
muncă deosebit de grele, prin 
stabilirea de concedii anuale 
pentru muncitori si funcționari 
cu menținerea salariului, prin 
punerea la dispoziția oamenilor 
muncii a unei largi rețele de sa-

natorii, case de odihnă, cluburi 
pentru deservirea acestora-

★
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 7 mai in 
cadrul ședinței comune a Came
relor, Sesiunea Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a aprobat le
gile cu privire la desființarea 
impozitelor percepute de la mun
citori $i funcționari și cu pri
vire la desăvhș rea trecerii iu 
anul 1960 a tuturor muncitori
lor și funcționarilor la ziua de 
muncă de 7 și 6 ore.

Sovietul Suprem a aprobat de 
asemenea hotărirea Consiliului 
de Miniștri al U.R S S. cu pri
vire la. mărirea etalonului ru
blei de zece ori încenind de la 
1 ianuarie- 1961. și punerea în 
circulație a unor bani noi.

★

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite :

In ședința sa de închidere 
Sesiunea Sovietului Suprem a! 
U.R.S.S. a adoptat în unanimi
tate o hotarîre prin care aprobă 
activitatea Consiliului 
ștri al U.R.S.S. atît în 
politicii externe cît și 
niul politicii interne.

de Aii ni- 
domeniul 
în dome-

N. S. Hrușciov a remarcat că 
pilotului, care chipurile trebuia 
să cerceteze atmosfera, i s-au 
dat 7.500 ruble în bani sovietici, 
i s-au dat de asemenea franci 
francezi aur, valută vest-ger- 
mani, italiană și altă valută. Mai 
mult, în afară de propriul său 
ceasornic 1 s-au dat la drum în
că două ceasornice de aur și 7 
inele de aur de damă.

Nici un fel de versiuni scor
nite nu pot sa'.va reputația ace
lora care pc 
pentru aceas: 
Ei “ ’ ‘
ca 
pe 
cu 
la 
cu

oaria răspunderea 
â actuoe perixlâ- 

sîst prinși ia Ea grant deild 
organizatori ai iacarsiuu 
teritorm! Umanii Sovietice 
puțin înainte de intilmrea de 
Paris a șefilor gnvemetor. 
puțin înainte de ><zja pre

ședintelui Statelor 
Uniunea Sovietici 
ceas a este o pregătire 
trivită ia vederea 
biri serioase 
birea încorda

Ce :-a putut imp nge spre na 
asemenea pas oesăbx\ a spas 
în ce stana re X. S Hrușcov- 
Aceasta s-a iatimplat probabil 
pentru că in Statele Unite spio
najul a devenit pentru utej o 
idee fixâl Este curoscră pro
punerea Statelor Ls-te ca pero
ra la «ceru desdus*. 
respins aceas â propxsere. 
tnnri militarii •rear: as 
tării sâ „desch-iâ' e iașș. 
ral sovielx. Dar existe legi in
ternaționale. există graaite fi 
nimănui na-i este pem?s ta 
violeze aceste legi fi să pătrun
dă in a’te țâri

X. S. a decla
rat : wDe la înalte tritenă 
a Sn*veristei Sapreov a^erp- 
zăm dia nan aoese ian care 
pu la dnporțte terTtoeM 
tor peotni trianterea de a- 
'toan? jaasBce japnnn 
țâr.i noastre: n vă ^cați 
cu food

Guverneie a 
riei, PaMste: 
2 S{X1S X. S 
să-și dea stei 
ele au deve- 
izKU'sxiri: re 
ca aerxxr.-Lr

in 
că a- 
neoo- 

r convor- 
ivire Ia slâ- 

intertuționale.

UiLte 
Cred

Xoi »□ 
A-

re

X-rne^e.

AceasU na esâ 
o ș
un ari d^șr-ino* t: pa 
fa*ă de L’RS.S. Dări 
neie arestx U- ai n i 

inU d« aceasu — * 
câ îi carji de fa' 

au ști-t de arest k

ele ar fi trebuit să știe ce pun 
la cale autoritățile militare ale 
Statelor Unite ale Americii pe 
teritoriul țărilor lor împotriva 
Uniunii Sovietice. Ele trebuie să 
tragă concluzii și să vadă unde 
poate să ducă o asemenea si
tuație. cînd ele pun la dispo
ziție teritoriile lor unei terțe 
țări, care folosește aceste teri
torii tn scopuri agresive.

Este greu totuși să accepți că 
guvernele acestor țări nu șfiau 
în ce scop pun la dispoziția 
Statelor Unite teritoriul lor pen
tru crearea de baze ale forțelor 
aeriene militare.

N. S. Hrușciov a declarat că 
el vorbește amănunțit despre 
toate acestea pentru a Infirma 
născocirile destul de stîngace 
alfe Departamentului de Stat al 
S.U.A. și pentru a aduce la cu
noștința opiniei publice a tutu
ror țărilor, inclusiv* a S.U.A., 
datele faptice precise despre ac
țiunile agresive săvîrși-te de 
Statele Unite împotriva Uniunii 
Sovietice.

N. S. Hrușdov și-a exprimat 
părerea că este utilă o conte- 
rință de presă specială la care 
să fie arătate toate mijloacele 
cu care a fost echipat și înar
mat pilotul american, care a 
efectuat zborul diversionist dea
supra teritoriului Uniunii So
vietice.

In afară de aceasta, a adău
gat X. S. Hrușciov, cred că va 
ii just să se pună problema ca 
acest pilot sâ fie deferit jus
tiției.

îmi aduc aminte de convorbi
rile pe care le-am avut cu ame
ricanii, care au produs asupra 
mea o impresie —4—“x 
convins și acum 
întâlnit cu mine ____ ____ __
relații bune, prietenești cu Uni
unea Sovietică. Se vede însă că 
miiitarlștli de la pentagon și 
monopoiișfii legați de ei nu se 
pot opri și continuă să acționeze 
in direcția războiului.

După ce a primit știrea referi
toare la raportul meu la sesiune, 
purtătorul de cuvînt al președin
telui, Hagerty, a declarat că 
după părerea lui, președintele 
Eisenhower nu este informat de 
incidentul cu avionul american. 
Admit întrutotud că președintele 
nu știa nimic despre faptul că 
avionul fusese trimis în Uniunea 
Sovietică și că nu s-a mai îna
poiat. Dar acest lucru trebuie sâ 
r.e pună și mai mult io garda.

X. S. Hrușciov a decla
rat: „Deocamdată na apre
ciem .acest act agresiv de 
violare a frontierelor noas
tre de către un avion ame
rican dreot o manifestare a 
dorinței de a încorda nervii, 
de a ~emvia „războiul re
ce". dî a invte șobolanul 
mort. Dexamcaiâ 

pxMm un război,
4e azL Dar axat 

act 7~o'rxa:or șf agres v 
a*e te baza pregătea xu 
rizbei fa vntx. Iată <to ce 
demiscăm ci at?te hotarire 
aceste acțiuni agres ve".

Cazul cu zborul ba.-xfitesc a! 
arioGnba imercar. subliniază 
Încă o detâ necesitatea vigilen
ței, a v.glenței revoiuțronare. 
care a caracterizat intotdeaura 
poporul sovietic. Inț«<egeci prea 
bine că pe pămha mai exi«tă 
f-?rte negre și rete, care ne crase 
și care sfat gata sâ se lissrze

puternică. Sint 
câ cei care s-au 

doresc pace și

șoooian 
aceasta 

pregătire 
razbo- ia

(Sublinierile aparțin reac
ției).

Iota rămășițele avionului american doborît deasupra teritoriului 
Uniunii Sovietice, in regiunea Sverdlovsk.

Leonid Brejnev a fost ales președinte 
al Prezidiului Sovietului Suprem 

al U. R. S. S.

MOSCOVA 7 (Agerpres), —’ 
TASS transmite: Leonid Ilici 
Brejney s-a născut în anul 1906 
în orașul Dneprodzerjinsk, R.S.S. 
Ucraineană, în familia unui 
muncitor metalurgist.

In anul 1921 a început să 
muncească. învăța concomitent 
cu munca în producție și în 1927 
a absolvit școala medie tehnică 
de cadastru și de îmbunătățiri 
funciare din orașul Kursk.

Intre anii 1927-1930 L. I. 
Brejnev a lucrat în Ural ca spe-i 
cialist în lucrările de cadastru 
ca șef al unei secții agricole ra- 
tonale. ca vicepreședinte de Co- 
mitet Executiv raional, ca loc* 
țiitor al șefului unei direcții a- 
griede regionale.

In anul 1931 L. I. Brejnev s-a 
înscris la Institutul metalurgic 
din Dneprodzerjinsk. După 
terminarea institutului a lucrat 
ca inginer la tfzina metalurgică 
wE>ze."jinski“.

In mai 1937 L. I. Brejnev a 
fos: ales vicepreședinte al Corni- 
fetid-1 Executiv Orășenesc Dne- 
pcodzerjinsk. El a deținut apoi 
funcția de șef de secție in ca
drul Comitetului Raional de 
parrid Dnepropetrovsk, iar ta 
1939 a fost ales secretar al Co-

ItegMXiai Dreprope- 
trovsk al P. C. din Ucraina, 
unde a lucrat pini Ia începerea 
Marelui Război pentru Apârarea 
Patriei.

In ani: Marelui Război pentru

★

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Khmeot Voroșilov > cerut So
vietului Suprem al L.HS.S. să-l 
•libereze din funcția de pre- 
Rdrate al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S- în legătură 
cu starea nesatisfâcătoare a să- 
oâtăp'i sate.

X. S. Hrușciov care a teat a- 
poi csviaui ia numrie Comite
tului Ceatral al P.C.UA, a pro- 
pvs *â fie aprobată cererea tai 
KHmem Varoțitov ca privire la 
eliberarea sa din funcția de pre
ședinte al Prezidiatai Sovietu
lui Suprem al U.g-S.S-

Consider, a declarat N. S. 
Hrușciov. că feebuie ta mulțu
mim lui Kliment Efremovici Vo- 
roșitov. Fiu credincios al parti
dului ta a. ri a muncit malți ani 
$i a fost unul din acei care au 
participat la crearea Iul a apă
rat cauza lui pe fronturile răz
boiului civiL N. S. Hrușciov a 
spus că întreaga muncă. întrea
ga activitate a Im K. E Voroși
lov au fost îndreptate spre bi
nele popoarelor Țării sovietice, 
spre înflorirea Partidului comu
nist

N. S. Hrușciov a prezentat ur
mătorul proiert de hotărî re : 
.Sovietul Suprem al U.R.S.S. a 
hoțărit ta satisfacă cererea lui 
Kliment Voroșitov cu privire la 
eliberarea sa din funefia de pre
ședinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem ai U.R.S.S. din motive 
de sănătate-.

N. S. Hrușciov a propus ca 
Kliment Voroși’ov să fie distins 
:u titlul de Erou al Muncii So
cialiste și a dat citire proiectu
lui de decret in care se spune: 
..Relevînd meritele remarcabile 
ale lui K. Voroși’ov față de 
Partidul comuni>t și guvernul 
sovietic i se conferă lui Kliment 
Voroșilov titlul de Erou al Mun
cii Socialiste cu Ordinul Lenin și 
Medalia de Aur „Secera și Cio
canul".

N. S. Hrușciov a declarat că 
Comitetul Central al P.C.U.S. 
propune pentru funcția de pre
ședinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. pe Leonid 
Brejnev. Șeful guvernului 
U.R.S.S. a dat citire următoru
lui proiect de hotărîre al Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.: „Leo
nid Brejnev să fie ales pre
ședinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.**.

N. S. Hrușciov a caracterizat 
pe L. Brejnev ca un eminent 
fruntaș al vieții publice. L. Brej-

Apăirarea Patriei, L. I. Brejnev 
a făcut parte din armata opera
tivă îndeplinind munci politice 
de răspundere : șef adjunct al 
Direcției politice a frontului de 
sud, șef al unei secții politice a 
armatei, șef al Direcției politice 
a frontului 4 ucrainean.

In 1946, L. I. Brejnev a fost 
ales prim-secretar al comitetului 
regional Zaporojie al P.C. din 
Ucraina, în noiembrie 1947 — 
prim-secretar al comitetului. re
gional Dnepropetrovsk al P.C. 
din Ucraina, iar în iulie 1950 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
R.S.S. Moldovenească.

La cel de-al XIX-lea Congres 
ăl P.C.U.S., L. I. Brejnev a fost 
ales membru al C.C, al P.C.U.S., 
iar la o plenară a C.C. al 
P.C.U.S. — membru supleant al 
Prezidiului și secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

Din februarie 1954 pînă în 
martie 1956 a lucrat ca al doile<a 
secretar și apoi ca prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Kazahstan.

La cel de-al XX-le^ Congres 
al P.C.U.S„ L. I. Brejnev a fost 
ales membru al C C. al P-C.U S-, 
membru supleant al Prezidiului 
și secretar al C.C. al P.C.U.S. 
Din Iunie 1957 este membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S.

L. I. Brejnev a fost deputat 
in Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
al celei de a 3-a, a 4-a și a 5-a 
legislaturi.

★

nev este membru al Prezidiului 
Comitetului Central al P.C.U.S., 
este deputat al Sovietului Su
prem al U.R.S.S. timp de trei 
legislaturi. Comitetul Centrai ai 
P.C.U.S., a spus N. S. Hrușciov, 
este convins că Leonid Brejnev 
este un candidat demn pentru 
funcția de președinte al Prezi
diu ui Sovietului Suprem al 
L.R.S.S.

Sesiunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a satisfăcut cererea lui 
Kliment Voroșilov și l-a elibe
rat din funcția de președinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. A fost aprobat decretul 
cu privire la conferirea titlului 
de Erou al Muncii Socialiste cu 
Ordinul Lenin și Medalia de 
Aur „Secera și Ciocanul" lui 
Kliment Voroșilov.

Sesiunea a adoptat hotărîrea 
de a alege pe Leonid Brejnev in 
funcția de președinte a! Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S-

Rostind o scurtă cuvîntare, 
Le»mid Brejnev a mulțumit de
putaților pentru încrederea ce i 
s-a acordat.

Cu aceasta Sesiunea Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. și-a în
cheiat lucrările.

N. S. Hrușciov va vizita 
Austria la 30 iunie

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite : N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., va vi
zita Austria la 30 iunie.

Anterior se anunțase că, răs- 
punzind invitației lui Julius 
Raab, cancelarul federal al 
Austriei, și a lui Bruno Pitter-

mann, vicecancelarul Austrie), 
N. S. Hrușciov a comunicat 
guvernului austriac că intențio
nează să viziteze Austria in iu. 
lie-august. In prezent s-a că
zut de acord ca N. S. Hrușciov 
să Întreprindă această vizită 
la sfirșiiul lunii iunie — înce
putul lunii iulie.

Decernarea titlului 
de Erou al Muncii Socialiste 

Iui IG Voroșilov
MOSCOVA 7 (Agerpre.), — 

TASS transmite : Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. a 
decernat lui Kliment Voroșilov 
titlul de Erou al Muncii So
cialiste, Ordinul Lenin și Meda

lia de aur ,3®c«fa ?i Ciocanul'*. 
In decret se spune că înaltul 
titlu se acordă lui Kliment Vo
roșilov pentru meritele sale re
marcabile față de partidul co
munist și față de statul sovietic,

Decorarea unui grup 
de militari sovietici

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 7 mai, Pre
zidiul Sovietului Suprem al 
U.R S.S. a decorat cu ordine Și 
medalii un grup de militari 
„pentru îndeplinirea cu succes 
a misiunii militare încredințate 
de guvernul sovietic privind a- 
părarea inviolabilității Uniunii 
Sovietice și doborârea avionului 
care a violat teritoriul U.R.S.S-

la 1 mai a.c. tn scopuri dușmă
noase".

Au fost decorați cu ordinul 
Steagul Roșu, locotenentul-ma- 
jor Serghei Safronov, căpitanul 
Nikolai Soiudko și maiorul Mi* 
hail Voronov. Patru ofițeri au 
fost decorați cu ordinul Steaua 
Roșie, iar 14 ofițeri, sergenți șî 
ostași au fost decorați cu me
daliile „pentru eroism'* și ,pen« 
tru merite militare".

Numirea comandantului șef al trupelor 
de rachete ale Armatei Sovietice

MOSCOVA 7 (Agerpres). —
TASS transmite:

După cum a comunicat N. S. 
Hrușciov în cuvîrutarea de în
cheiere rostită la Sesiunea So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
mareșalul principal al artile
riei, Nedelin, a fost numit co-

mandant șef al trupelor de 
rachete ale Armatei Sovietice.

N. S. Hrușciov a declarat 
că mareșalul Nedelin s-a dis
tins în anii celui de-al doilea 
război mondial ca excepțional 
artllerist.

K. D. Malaviya: Poporul indian 
apreciază foarte mult ajutorul 
acordat Indiei de R. P. Romînă

DELHI 7 (Agerpres). — 
K. D. Malaviya, ministrul Mine
lor și Petrolului al Indiei, a 
vizitat șantierul de la Gauhati 
(stalul Assam) unde se insta
lează o rafinărie livrată Indiei 
de R. P. Romînă în cadrul a- 
cordului comercial romîno-in- 
dian. Construcția rafinăriei se 
face cu ajutorul specialiștilor și 
tehnicienilor romîni.

La mitingul care a avut loc

cu ocazia vizitării șantierului 
rafinăriei, K. Dt Malaviya a fe
licitat pe tehnicienii romîni și 
indieni pentru progresul reali
zat în lucrările de construcție și 
le-a urat succes în muncă. K. D. 
Malaviya a arătat că poporul 
indian apreciază foarte mult a- 
jutorul prietenesc acordat In
diei de Republica Populară Ro« 
mină în dezvoltarea industriei 
petrolifere.

Lupta maselor populare 
din Coreea de Sud continuă

SEUL 7 (Agerpres). — Ma
sele populare din Coreea de Sud 
continuă lupta. Cei 1.200 de stu- 
denți ai facultății comerciale a 
Universității din Seul a>u decla
rat la 6 mai o grevă, cerînd în
lăturarea profesorilor lisîn- 
maniști.

In ultimele zile lupta popu
lației din Coreea de Sud pentru 
înlăturarea completa a regimu
lui lisînmanist și pentru drep
turi democratice a continuat să 
se dezvolte. Membri ai „Adună
rii Naționale*4 care au vizitat a- 
ceasta regiune au făcut cunoscut 
la 6 mai Ministerului de război 
și comandantului stării de ase
diu că orașul Pusan se află în
tr-o „stare de anarhie** datorită 
marilor demonstrații populare. 
Potrivit relatărilor deputaților. 
situația politică din Pusan se 
tflă în întregime sub controlul 
maselor. Ei au arătat că partici
pant» la demonstrație, care la 
(nceput s-au ridicat împotriva 
alegerilor frauduloase care au 
avut loc la 15 martie, luptă în 
prezent sub lozinci politice noi.

In ultimele zile la demonstra
ții au participat mai ales tine
retul și studenții. Dar la 6 mai

s-au alăturat mișcării un mare 
număr de muncitori, șomeri și 
mici comercianți. Autoritățile din 
Seul au hotărît să treacă poliția 
secretă din Pusan sub controlul 
direct al armatei și să aducă noi 
întăriri militare în acest oraș.

★
SEUL 7 (Agerpres). — Situa- 

ți a in Coreea de Sud amintește 
în prezent liniștea înaintea fur
tunii. Noua clică care a venit in 
locul lui Li Sin Man își întă
rește în grabă pozițiile, plasează 
pe oamenii săi în posturi de 
conducere atît in capitală cit și 
in provincii.

Parlamentul sud-coreean for. 
mat în cea mai mare parte din 
politicieni venali, in pofida cere
rilor formulate de mase, conti
nuă să amine abrogarea legilor 
reacționare lisînmaniste. La 5 
mai in Adunarea Națională au 
început dezbaterile în problema 
formei de guvernămint care tre
buie să fie stabilită în Coreea 
de Sud. In vederea preîntimpi- 
nării unor eventuale acțiuni anti
guvernamentale trupele au blo
cat toate drumurile de acces spre 
clădirea Adunării Naționale.

PARAGUAY : Ciocniri violente între răsoulați 
și armatele guvernamentale

SUNC1ON 7 (Agerpres). — 
După cum anunță agențiile de 
presă, în Paraguay continuă

MOSCOVA. — La 7 mai. N. S. 
j Hrușciov. prim^secietar al C.C. 

ai PC UjȘ. l-a primit pe Bias 
f Rocai secretar general al Comi- 
. tetuluî națio.ial al Partidului 
1 Popular Șoca st din Cuba, care 
I sej afiă <n. Uniunea Sovietică. 
■ COnvcfbirea s-a desfășurat în- 
' tr.o atmosferă cordială.

P.VOA1 PENH —Premierul Ciu 
En-lai și vîcepremierul Cen I au 
părăsit la / mac orașul Pnom 
Penh lndrgptlndu.se pe calea ae
rului spre Kompong Cinang in 
Camboidgia pentru a Itia parte 
la inaugurarea unei întreprin
deri textile din Kompong Cinang.

WASHINGTON 7 (Ager 
preș). — După cum arvunță 
agențiile de presă occidentale, 
la 6 mai experimentarea dc 
către aviația americană a une? 
rachete balistice de tip „Atlas*4 
s-a soldat cu un eșec.

FRAGA. — Editura pentru li
teratură. muzică și artă din 
Praga a publicat în traducere 
cehă un volum intitulat: „Hanul

Ancuței și alte nuvele" de Mihail 
Sadoveanu.

WASHINGTON. - La 7 mai la 
Gettysburg unde se găsește în 

-prezent președintele Eisenhower, 
James Hagerty, șeful biroului de 
presă al Casei Albe, a anunțat 
în numele președintelui S.U.A. 
că Stately Uni’e vor efectua, 
poate pe la sfîrșitul anului, noi 
experiențe nucleare subterane.

BONN. — Agențiile de presă 
occidentale relatează că la Bon-n 
a fost anunțat că cancelarul R.F. 
Germane, Adenauer va pleca la 
Paris la 15 mai. In cercurile po
litice de la Bonn se precizează 
că în cursul vizitei sale la Paris 
cancelarul Adenauer va avea o 
serie de întrevederi cu conducă
torii guvernelo’ occidentale asu
pra problemelor oare vor f'i dis
cutate în cadrul conferinței la 
nivel înalt.

MOSCOVA. - La 6 mal In o- 
rașul Dubna șl-a încheiat lucră
rile conferința științifică inter
națională de fizică teoretică, con
sacrată problemelor relațiilor de 
dispersie In teoria timpului.

răscoala armată împotriva dic
tatorului Strcessner-

In comunicatul dat publicită
ții de „Mișcarea din 14 mai de 
eliberare a Paraguayului** se 
spune că unitățile armate aie 
răsculaților conduse de Juan 
Jose Rotela au pricinuit pierderi 
grele armatelor guvernamentale. 
Totodată se arată că unitățile 
răsculaților au înaintat adînc în 
munții Cuagaz — circa 200 km 
— unde au avut loc lupte crin- 
cene cu armatele dictatorului.

Agenția Prensa Latina anun« 
ța ca răsculații și-au păstrat po
zițiile cucerite în munții Cua
gaz în ciuda atacurilor repetate 
ale forțelor guvernamentale.

------•------

Declarația șefului 
serviciului de presă 

al Casei Albe
WASHINGTON 7 (Agerpres). 

La 7 mai, James Hagerty, șeful 
serviciului de presă al Casei Al
be, a declarat că președintele 
Eisenhower a studiat împreună 
cu el declarațiile făcute de N. S. 
Hrușciov la Sesiunea Sovietului 
Suprem în leg^ură cu pilotul a- 
merican Francis Powers doborît 
deasupra teritoriului sovietic, 
dar nu vor face comentarii asu
pra acestui caz.
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