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Primind cu bucurie reducerea de prețuri

Oamenii muncii intensifică întrecerea socialistă 
în cinstea lui 1 Mai

Hotărîrea Consiliului de Miniștri cu privire 
Ia reducerea de prețuri cu amănuntul a unor 
mărfuri alimentare și industriale șl a tarifelor 
de spectacole a fost primită cu bucurie de între
gul nostru popor. In fabrici șl uzine, la sate, oa
menii muncii sint acum hotărîțl să muncească 
mai bine pe viitor pentru ca productivitatea 
muncii să sporească și mai mult, pentru redu
cerea continuă a prețului de cost al produselor 
în vederea creșterii puterii de cumpărare a sala
riilor șl ridicarea continuă a nivelului de trai 
material și cultural al întregului popor.

Un al muncii harnice
OAMENII MUNCIT au primit cu 

bucurie Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri cu privire la reducerea de 

preturi cu amănunțiți a unor mărfuri ali
mentare și industriale și a tarifelor de 
spectacole. încă în seara zilei de 23 apri
lie, puțin după apariția ediției speciale 
care anunța reducerea de prețuri, meta- 
lurgiștn de la uzinele „23 August” din 
Capitală, s-au adunat și au hotărît să tri
mită ca expresie a recunoștinței lor, o 
scrisoare Comitetului Central al parti
dului.

Recenta reducere de prețuri este un re
zultat al politicii duse de partid și gu
vern, al muncii harnice a poporului nostru, 
încă la sfîrșitul anului trecut, dezvoltarea 
industriei grele, creșterea producției bu
nurilor de larg consum și sporirea pro
ducției agricole au creat condițiile pentru 
trecerea la desființarea sistemului de a- 
provizionare pe bază de cartele și rații. 
Dezvoltarea economiei naționale in cele 
4 luni care au trecut de la introducerea 
comerțului desfășurat au arătat efectele 
pozitive ale acestei măsuri: stimularea 
mai departe a producției industriale și 
agricole, creșterea cu 11 la sută în tri
mestrul 1 al anului 1955 față de trimes
trul 1 al anului 1954 a cantității de măr
furi vindute prm comerțul socialist, mă
rirea volumului de mărfuri aduse pe 
piață de producătorii agricoli.

îmbunătățirea aprovizionării populației 
este cu deosebire vizibilă; în timp ce tn 
anii trecuți perioada februarie—aprilie se 
caracteriza de obicei prin greutăți și lip
suri î.i acest domeniu, acum datorită creș- 

yterii rolului regulator al statului pe piață, 
se manifestă scăderea prețuri'or produse
lor agro a'imentare din sectorul particular.

Toate acestea exprimă creșterea sala
riului real al clasei muncitoare, ridicarea 
nivelului de trai material și cultural al 
oamenilor munc i, creșterea puterii de 
cumpărare a leului.

Așa cum arată Hotărîrea Consiliului 
de Miniștri cu privire la reducerea de 
prețuri, noua măsură economică a fost 
posibilă în special pe baza rezultatelor 
obținute în acest an în industrie și agri
cultură. Datorită eforturilor clasei munci
toare, planul producției globale industriale 
pe trimestrul I a fost realizat în proporție 
de 106,2 la sută, numeroase întreprinderi 
îndeplinind în această perioadă, cu nouă 
luni înainte de termen sarcinile ce le 
beveneau în planul cincinal. In agricultură 
sectorul socialist a crescut și s-a întărit 
la sfîrșitul trimestrului 1, numărul gos
podăriilor colective și întovărășirilor ri- 
nicindu-se la 5.145. In comparație cu tri
mestrul I al anului 1954, volumul realizat 
a contracte, achiziții și cote obligatorii 

crescut simțitor, atît la produse vege- 
ale cît și la produse animale.

Reducerea prevede scăderea prețului la 
■ serie de produse alimentare, cum sînt 
astele făinoase, conservele de legume în 

jlH, conservele de carne, peștele afumat, 
arat și semiconservele de pește în ulei, 
a și la săpunuri, în proporții între 9,3 și 
5 la sută. Kilogramul de paste făinoase 
ărsate, de exemplu, care slmbătă costa 
,40 lei, putea fi cumpărat de ieri cu 
umai 5 lei-

Reducerea de prețuri cuprinde de ase
menea o serie de articole de îmbrăcăminte 
și încălțăminte, cu procente între 4 și 30 
la sută la confecții și 5-12 la sută la 
încălțăminte. Un exemplu: Un raglan din 
postav pentru bărbați, care costa înainte 
394 lei, va costa acum 276 lei.

Scăderi de prețuri de 7 la sută au fost 
aduse la mobilă și de 10 la sută la nu
meroase produse metalice de uz casnic.

Importantă pentru ridicarea nivelului 
cultural al maselor este micșorarea pre
țurilor la spectacole artistice (teatre etc.) 
în medie cu 10 la sută și la spectacole 
cinematografice cu 12 la sută.

Tineretul, avînd foloase de pe urma re
ducerii de prețuri la toate articolele a- 
mintite, are de cîșligat și de pe urma scă
derii prețurilor la produsele destinate spe
cial pentru tineret și copii, cum sînt caie
tele școlare și maculatoare, o serie de 
ghiozdane și serviete școlare, rechizitele 
școlare din lemn, creioanele școlare, de 
desen, colorate și chimice, jucăriile, că
rucioarele, landouri'.e și paturile metalice 
pentru copii, care costă acum în medie 
cu 10—18 la sută mai puțin decît înainte.

Partidul și guvernul nostru se îngrijesc 
permanent de ridicarea nivelului de trai 
al maselor — cerință a legii economice 
fundamentale a socialismului. In economia 
socialistă, pe măsura creșterii producției 
și productivității muncii, se practică redu
ceri periodice de prețuri, ca unul din fac
torii îmbunătățirii nivelului de viață.

Pentru crearea condițiilor necesare cre
șterii an de an a salariului real și a! 
nivelului de trai material și cultural, oa
menii muncii din patria noastră știu că 
posibilitățile sînt în mîinile lor. In popu
larizarea largă a Hotăririi e bine să se 
arate și mai adînc acest lucru. Posibili
tăți vaste stau în creșterea producției in
dustriale, obținerea de recolte bogate, dez
voltarea circulației mărfurilor și a schim
bului dintre oraș și sat — în dezvoltarea 
puterii economice și întărirea capacității 
de apărare a patriei. Creșterea producti
vității muncii, scăderea prețului de cost, 
întărirea regimului de economii prin re
ducerea normelor de consum de materii 
prime și materiale și scăderea cheltuielilor 
administrative constituie singura cale ju 
stă și posibilă pentru îmbunătățirea trep
tată și necontenită a condițiilor de viață 
a celor ce muncesc.

De aceea, recenta reducere de prețuri 
să fie pentru noi toți, tineri și tinere un 
nou îndemn în întrecerea socialistă în cin
stea zilei de 1 Mai, în vederea îndeplinirii 
și depășirii planului de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anul 1955, ultimul an 
al cincinalului. Alături de întreg poporul 
muncitor care pășește înainte plin de în
credere în forțele sale creatoare, în juste
țea politicii partidului și guvernului, ti
neretul întîmpină măreața sărbătoare a 
solidarității internaționale a celor ce mun
cesc cu noi succese în producția indus
trială și agricolă, hotărît să întărească 
economia noastră națională, să facă să 
înflorească și mai mult scumpa noastră 
patrie 1

Metode avansate în producția de oțel
HUNEDOARA (de la corespondentul 
astru). — De multă vreme aplicarea me- 
>delor înaintate sovietice de elaborare a 
trjelor rapide la oțelăria Siemens Martin 

combinatului „Gh. Gheorghiu-Dej“
«n Hunedoara a întărit convinge-
a otelanlor că acesta este drumul cel 
ai bun spre mărirea producției și pro- 
ictivității muncii și spre îmbunătățirea 
lității oțelului. Aplicînd metoda sovie- 
:ă Matulineț au fost elaborate în ultima 
rioadă 73 șarje rapide. Aplicarea meto- 
;Ior sovietice Macar Mazai de folosire 
întregii capacități de producție a cup- 
arelor a dus în această perioadă la rea- 
area pe întreaga oțelărie a unei canti- 
fi de 1000 tone de oțel peste angaja- 
mtele luate în cinstea zilei de 1 Mal. 
;le mai multe șarje rapide le-a elaborat

Ajutor p
DRAȘUL STALIN 25 (Agerpres). — 
bu prilejul unei vizite făcute la uzina 
rnst Thălmann” din Orașul Stalin, 
mbrij delegației de muncitori din R.D. 
rmană au împărtășit constructorilor de 
ctoare din experiența lor în domeniul 
nării oțelului și sudurii electrice a me- 
elor.
h cadrul schimbului de experiență care 
ivut loc la sectorul oțelărie, turnătorul 
Iar Gerhard Blăsnig, deputat în Came- 
Populară a R. D. Germane, a arătat 
etic cum se face încărcarea mecani- 
a cuptoarelor electrice cu ajutorul dis- 
itlvului de umplere conceput de oțe- 
i acestei uzine. Tn același timp oaspe- 

.■ a indicat ce modificări trebuie făcute 
pozitivului conceput de oțelarii uzine- 
„Ernst Thălmann" în vederea scurtă- 
timpului de încărcare a cuptoarelor.

brigada de tineri condusă de prim-topito- 
rul utemist Vaier Lăbuneț, brigadă care 
și-a însușit metodele sovietice Matulineț, 
Macar-Mazai și Privalov. Nu de mult, bri
gada lui Lăbuneț a trecut pe la cuptorul- 
școală unde tinerii oțelari și-au ridicat 
simțitor nivelul calificării profesionale și 
au învățat să aplice concret metodele so
vietice de elaborare rapidă a șarjelor. 
Cuptorul-școală este o inovație izvorîtă 
din dorința oțelarilor de a-și îmbunătăți 
necontenit pregătirea profesională. Pe la 
cuptorul-școală vor trece pe rînd toate bri
găzile secției, aici, ele vor lucra o perioadă 
sub conducerea unui inginer pentru a-și 
complecta cunoștințele și pentru a învăța 
să aplice cele mai înaintate metode de 
elaborare a șarjelor.

rietenesc
încărcarea mecanică cu ajutorul dispozi
tivului de umplere va duce la sporirea 
productivității muncii cu 20 la sută față de 
vechea metodă în care încărcarea se fă
cea manual.

Un schimb de experiență bogat în în
vățăminte a avut loc și la atelierul de 
sudură. Aici, Johann Rosenbaum, sudor 
electric la fabrica constructoare de ma
șini „Ernst Thălmann" din Magdeburg, 
a făcut o demonstrație practică la sudarea 
balansierului de la tractoarele K.D.P. 35. 
Oaspetele a recomandat sudorilor din uzi
na de tractoare să facă sudarea pieselor 
la cald, fa.pt care va duce la scurtarea 
timpului de lucru.

La sfîrșitul schimbului de experiență, 
oțelarii și sudorii de la uzina de tractoare 
au mulțumit călduros oaspeților din R D 
Germană pentru indicațiile primite.

Pentru terminarea 
grabnică 

a însămînțărilor
* ★

întrecerea 
între mecanizatori

La G.A.S. ,,Dr. Russel”-Tulcea, întrece
rea pentru titlul de cea mai bună brl- 
badă de tractoriști a cuprins majoritatea 
mecanizatorilor. Dragostea de muncă, 
dorința de a dovedi prin fapte că înțeleg 
răspunderea ce ]e revine în obținerea unor 
recolte bogate, au făcut ca fiecare meca
nizator să lupte din răsputeri pentru în
deplinirea sarcinilor de plan, pentru câș
tigarea întrecerii.

Astfel, mecanizatorii din brigada I-a, 
în frunte cu utemistul Petre Marin, șeful 
de brigadă, se sculau din timp, puneau 
tractoarele la punct și apoi lucrau pe în
tinsul tarlalelor pînă la apusul soarelui.

în același timp, mecanizatorii din bri
gada a IV-a sau cei din brigada a V-a 
luptau să cîștige ei întrecerea. Așa
dar, sporul creștea prin avîntul tuturor. 
Utemistul Chirlcă Nicolae din brigada a 
IV-a și-a îndeplinit planul în proporție de 
200 la sută, revenindu-1 cinstea de a fi 
tractorist fruntaș pe gospodărie. Utemiș
tii Fenghia Vasile și Fumea Vasile din 
brigada a 5-a au realizat și ei cîte 35 pro
cente peste plan.

Tractoriștii din brigada I-a au folosit 
fiecare ceas bun de lucru și au realizat 
planul pe brigadă în proporție de 159 la 
sută, cîștlgînd titlul de brigadă fruntașă 
pe gospodărie.

Corespondent 
BASARABEANU GH.

Colectiviștii fruntași 
la însămînțări

Cultivatorii din raionul Tg. Mureș folo
sesc fiecare oră bună de lucru pentru exe
cutarea muncilor pe ogoare.

Pînă-în prezent ei au însămînțat 4.700 
ha. cu diferite culturi și au executat ară
turi de primăvară pe o suprafață de 5.097 
ha. De asemenea, au mai plantat cartofi 
pe o suprafață de 337 ha., sfeclă de zahăr 
pe 230 ha. și au grăpat peste 3.000 ha. 
arături și însămînțări de toamnă.

Colectiviștii din raion sînt cei mai har
nici în executarea muncilor de primăvară. 
Membrii gospodăriei colective „Gheorghe 
Doja" din comuna Acățari, de pildă, au 
terminat de semănat culturile din epoca I 
și au însămînțat cu porumb în cuiburi 
așezate în pătrat o suprafață de 3 ha. 
Fruntași pe raion sînt colectiviștii din sa
tul Cuișed, care au executat 76 la sută 
din insămînțările de primăvară, îniovără- 
șiții din satul Tiptelnic, precum și țăranii 
muncitori cu gospodării individuale din 
comuna Vărgata, care au însămînțat o 
bună parte din culturile de primăvară.

O muncă rodnică pentru terminarea în- 
sămînțărilor de primăvară duc mecaniza
torii și muncitorii de la gospodăria de stat 
„Stahanov" din Reghin. Ei au terminat 
de însămînțat griul de primăvară, orzul, 
ovăzul, mazărea și alte culturi din epoca 
I-a. Tractoriștii Iosif Kiss. Leon Marton, 
Leon Fiilop și alții, care au folosit din 
plin timpul prielnic au depășit zilnic vi
teza de lucru la însămînțări cu 15 la sută. 
Ei au economisit totodată 6 la sută din 
cantitatea de carburanți planificată zilnic 
pentru consum.

Au terminat însămînțările 
din epoca l-a

Oamenii muncii de pe ogoarele regiu
nii Suceava folosesc fiecare zi și oră bună 
de lucru pentru a face însămînțările de 
primăvară. Organizînd temeinic munca 
în brigăzi, mecanizatorii de la stațiunile 
de mașini și tractoare Dîngeni și Săveni 
au executat lucrările agricole planificate 
în această campanie în proporție de 65 
și respectiv 63 la sută. Tractoriștii din 
brigada a 4-a, condusă de Vasile Cuciu- 
reanu de la S.M.T.-Dîngeni, care au fo
losit din plin capacitatea de lucru a trac
toarelor și-au depășit sarcinile ce le re
veneau pe întreaga campanie cu 70 la 
sută, iar cei din brigada a 5-a, condusă 
de Constantin Pintilie, de la S.M.T.-Să- 
veni, cu 25 la sută.

Mari suprafețe au fost însămînțate în 
gospodăriile agricole de stat și gospodă
riile agricole colective din regiune. Mun
citorii de la gospodăriile agricole de stat 
Coțușca Zăicești și Albeți au însămînțat 
cu diferite culturi 72—86 la sută din su
prafețele planificate pentru această pri
măvară, iar colectiviștii din raioanele Tru- 
șești, Săveni, Botoșani, Dorohoi, Fălticeni 
și Suceava au terminat însămînțatul cul
turilor din epoca I-a.

Urmînd exemplul comuniștilor și frun
tașilor recoltelor bogate, țăranii muncitori 
din raionul Trușești însămînțează zilnic 
mari suprafețe din terenurile zvîntate. 
Ei au executat 44 la sută din planul cam
paniei de însămînțări,

Pînă la 21 aprilie, în regiunea Suceava 
s-au însămînțat cu grîu de primăvară, 
orz, ovăz, floarea-soarelui, mazăre, car 
tofi și alte culturi. 80.500 ha.

In Editura de Stat 
pentru literatură politică 

a apărut:
1 MÂI

sub steagul păcii 
ți socialismului

| 33 pag. 50 bani

întrecerea continuă
Una dintre brigăzile fruntașe de la fa

brica de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej" din 
Capitală, este cea condusă de tovarășul 
Șerbu Mircea. în această brigadă lucrează 
foarte multe tovarășe. Luni dimineața, 
înainte de începerea lucrului, cînd s-au 
întîlnit cu toate în secție, au început dis
cuțiile :

— Ați auzit la radio ?
— Da, reduceri de prețuri.
— Și munca noastră a contribuit la 

aceasta 1
— Da, ai dreptate. Sporirea productivi

tății, economiile...
Poate, cîteva dintre ele s-au hotărît 

chiar atunci să-și cumpere cîte o jachetă 
sau un pardesiu de primăvară, din cel 
produs aici, că doar sînt foarte frumoase.

Tinerii din această brigadă, constituită 
de-a lungul unei benzi de producție, lu
crează pardesie și raglane pentru fe
mei, lucru care cere o mare atenție. Se și 
știe : gustul frumosului femeile îl au 
foarte‘dezvoltat. Lucrînd la astfel de pro
duse, brigada și-a căpătat titlul de bri
gadă de calitate. La un recent raport 
asupra activității ei, (brigada are steagul 
de fruntașă pe raion) s-a vorbit despre 
faptul că își supraîndeplinește regulat sar
cinile de producție. Pe trimestrul I al 
acestui an ea a realizat și economii de 
peste 7.000 lei.

Dar să revenim. în pauza de la orele 
11, în sector s-a ținut un miting. S-a ci
tit Hotărîrea. „Este și munca noastră 
aici!“ — au spus mai mulți tovarăși.

— în întrecerea în cinstea zilei de 1 Mai 
să muncim și mai bine, să sporim produc
tivitatea muncii prin eliminarea timpilor 
morți care mai există uneori la noi, — a 
propus un membru al brigăzii, richtuito- 
rul Nedelcu Vasile.

Cînd am plecat din sector, responsabilul 
brigăzii, arăta unei tovarășe cum se face 
un tighel absolut perfect. Banda pe care 
membrii brigăzii își așează produsele, 
merge încărcată către finiș. Alături de ea, 
cu aceeași viteză, lucrează banda brigă
zii nr. 27.

întrecerea continuă.

Șl prețul acestor pardesie pe care le confecționează tinerii din fotografia 
de mal sus, membri al brigăzii conduse de Serbu Mircea, au fost reduse. Hotă
rîrea guvernului arată că la jachete, pardesie șl raglane pentru femei, prețurile 
au fost reduse între 5—30 la sută. Tinerii muncitori sprijină reducerea de pre
țuri cbținînd noi succese în cinstea lui 1 Mal.

In sprijinul reducerii 
de prețuri

Și articolele fabricate de cooperativa 
noastră meșteșugărească: încălțăminte 
ușoară, marochinărie, mobilă, mașini de 
gătit, au suferit însemnate reduceri de 
prețuri.

Utemiștii din organizația noastră, citind 
recenta Hotărîre a Consiliului de Miniștri 
și-au dat seama că trebuie să dea mai 
mare atenție problemelor legate de pro
ducție pentru ca sprijinul lor la continua 
sporire a productivității muncij și redu
cerii prețului de cost al produselor să fie 
și mai mare. In acest scop, aplicînd pe 
scară tot mai largă metoda Lidiei Cora- 
belnicova, inițiativa lui Nicolae Militaru 
și alte metode, intensificînd întrecerea so
cialistă, vom introduce un regim strict de 
economii în așa fel, ca valoarea economii
lor realizate lunar de cooperativă să se 
ridice în lunile viitoare la 1.500—2.000 lei.

Vom avea în centrul atenției și problema 
creșterii calității produselor.

Realizarea planului cooperativei pe tri
mestrul I în procent de 104 la sută cît și 
realizarea angajamentelor luate in cinstea 
zilei de 1 Mai, confirmă hotărîrea coope
ratorilor noștri tineri și vîrstnici de a 
contribui la ridicarea permanentă a ni
velului de trai al oamenilor muncii.

PETER TIBERIU 
secretarul organizației de bază 

U.T.M., cooperativa meșteșugărească- 
„Record" comuna Marghita, 

regiunea Oradea

★'
Ieri, raionul de 

paste făinoase din 
magazinul „Spicul" 
din București (B-dul 
6 Martie nr. 24) 
a fost vizitat de 
sute de cumpărători. 
Aceștia au cumpărat 
paste făinoase — văr
sate și în cutii — sim
ple și cu ou (maca
roane, spaghete, fi
dea, tăițel, steluțe 
etc.) ale căror pre
țuri au fost reduse 
prin Hotărîrea guver
nului, în medie cu 
22 la sută.

în fotografie: res
ponsabila magazinu
lui, Cofaru Eleonora 
afișînd noile prețuri.

★

înainte de termen
PLOEȘTI (de la corespondentul nostru).
Cu cîtva timp în urmă, colectivele a 16 

întreprinderi din regiunea Ploești au ra- 
Dortat cu mîndrie partidului că și-au îd- 
deplinit înainte de termen sarcinile pri
mului cincinal. Printre acestea se numără 
și colectivul de muncitori și tehnicieni de 
la uzinele „Gheorghe Gheorghiu-Dej”- 
Tirgoviște, „Macazul"-Ploești, Atelierele 
C.F.R.”, Fabrica de spirt Tîrgoviște, înJ 
treprinderea de îngrășăminte chimice „Pe
tru Po.ni“ etc.

De la începutul cincinalului și pînă 
acum, la întreprinderea Metalo-chimica 
productivitatea muncii a crescut cu 123 la 
sută iar prețul de cost a fost redus cu 
65 la sută, iar la fabrica de produse refrac
tare ,,Vulturul“-Comarnic, — productivi
tatea muncii a crescut pe cap de salariat 
cu 22,5 la sută. îmbogățindu-și experien
ța în organizarea muncii și’ însușindu-și 
prețioasa documentație sovietică, munci
torii, tehnicienii și inginerii din aceste în
treprinderi au reușit în anii primului cin
cinal sa fabrice noi produs*.

De pildă, uzinele „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej” din Tîrgoviște fabrică de curînd, pe 
lingă utilajul petrolifer, și utilaj necesar 
industriei forestiere din țara noastră. La 
uzina „Macazul” peste 65 la sută din pro
ducția de bază este destinată dezvoltării 
și mecanizării agriculturii. Pentru prima 
dată în țara noastră, colectivul acestei uzi
ne fabrică în serie greble mecanice, iar 
acum fabrică prima mașină de plantat 
cartofi1 S.K.G.-4 cu ajutorul căreia se pot 
semăna deodată patru rînduri depunîn- 
du-se simultan și îngrășămintele nece
sare fiecărui cuib. Numai în trimestrul I 
al acestui an, pregătindu-se să întîmpine 
ziua de 1 Mai metalurgiștii de la întreprin
derea „Macazul” au reușit să producă cu 
384 la sută mai multe piese de schimb 
pentru tractorul I.A.R. șl cu 52,33 la sută 
mai multe piese de schimb pentru trac
torul K.D.-35 decît prevede planul trime
strial.

Acest lucru a contribuit la creșterea 
productivității muncii cu 7,90 la sută și 
la1 reducerea prețului de cost al produselor 
cu 1 la sută față de sarcina planificată.

Și celelalte întreprinderi au fabricat 
noi sortimente în anii cincinalului.

Colectivele celor 16 întreprinderi din 
regiunea Ploești care și-au îndeplinit pre
vederile cincinalului au arătat încăodată 
hotărîrea lor de a munci cu mai mult spor 
pentru ridicarea productivității muncii în 
vederea consolidării reducerii de prețuri.

Fabricat în R. P. R.
CLUJ (de la corespondentul nostru). — 

De puțin timp, potrivit angajamentului pe 
care muncitorii din secția electrozi l-au 
luat m cinstea zilei de 1 Mai a fost fabri
cat pentru prima dată în țara noastră 
electrodul pentrif sudură, E.L.-50 A. Pen
tru fabricarea electrozilor s-a construit în 
secție un nou cuptor de calcinare nece
sar preparării pastei.

Electrodul E.L.-50 A. se folosește la su
dură de construcții asigurînd rezistențe de 
50 kg. pe milimetru pătrat. El înlocuiește 
electrodul R.N.B. și electrozii universali 
care se importau pînă acum.

Noul electrod fabricat la „Industria 
Sîrmei”-Cîmpia Turzii este rodul muncii 
îndelungate și a studiului făcut de șeful 
secției electrozi, Vasile Racolța, inginerul

Ion Valea precum și de utemiștii Melnic, 
sudor și Cornel Vataman, laborant chi
mist.

Potrivit comenzilor în curs, secția elec
trozi a „Industriei Sîrmei” va livra în 
curînd Atelierelor C.F.R.-Grivița Roșie 
din București primele 40 tone de electrozi 
E.L.-50 A. . ,

Tinerii colectează fierul vechi

Acțiunea de strîngere a fierului vechi, 
organizată în cinstea zilei de 1 Mal, a cu
prins un mare număr de tineri din patria 
noastră. ZI de zi din toate colțurile pa
triei iau drumul către fabricile și uzinele 
noastre zeci de vagoane încărcate cu fier 
vechi. Pînă în prezent numai tinerii din 
regiunea București au strîns aproape 91 
vagoane de fier vechi. Și cantitatea de 
fier vechi strîns crește aproape pe zi ce 
trece.

I Să trimiți cuptoarelor Siemens Martin

materia primă necesară este o datorie de 
cinste a fiecărui tînăr. Tinerii și pionierii 
din raionul „Grivița Roșie" din Capitală 
nu dovedit că știu să se achite cu cinste 
de această datorie. In orele libere el des
coperă și valorifică fierul vechi. Numai 
într-o perioadă mică de timp pionierii din 
raionul „Grivița Roșie" au colectat peste 
7000 kg. fier vechi.

Au venit să contribuie la colectarea 
fierului vechi și elevii Școlii nr. 12 metal 
din Capitală. Pitulice Ion, Șerban Dumi

tru, Verneș Ștefan, Tenăreanu Nicolae, 
elevi ai acestei școli — fruntași în munca 
de învățătură — alături de tovarășii lor 
de școală dau partea lor de contribuție în 
această acțiune patriotică.

In fotografie: elevii Școlii nr. 12 me
tal din Capitală colectează fierul vechi de 
pe un șantier de locuințe muncitorești din 
Capitală. In această zi el au colectat pest< 
20.000 kg. fier vechi.

Foto: DUMITRU F. DUMITRU.



Ift întînwinarea Festivalului de la Varșovia

In regimul nostru democrat-popular grija pentru artă a devenit o problemă 
de stat, tar slujitorii ei stat înconjurați de dragostea întregului nostru popor. De 

curînd, în București s-a deschis Casa de Creație nr. 1 a artiștilor plastici din 
R.P.R. Aici, în cele 24 de ateliere pentru pictură, sculptură și grafică, artiștii 
plastici și mai ales cadrele tinere care nu aveau suficiente condiții de lucru, 
își pot desfășură din plin activitatea lor creatoare. Atelierele sînt spațioase, lumi
noase st înzestrate cu materialul și mobilierul necesar.

Fotografia dă un aspect din sala nr. 16. Pictorii Larisa Nereuță șl Emil 
Antței care lucrează la o compoziție destinată Festivalului Mondial al Tineretului 
și Studenților, ce va avea loc vara aceasta la Varșovia, ascultă observațiile cole
gului lor Alexandru Avramescu.

FOTO AGERPRES
- --------------------* ★

Concurs artistic
în vederea selecționării celor mai talen- 

tați tineri artiști care vor lua parte la 
concursurile culturale internaționale din 
cadrul celui de al V-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților de Ia 
■Varșovia, Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor și Ministerul Cultu
rii organizează un concurs pe țară al so
liștilor vocali și instrumentali, al soliști
lor de balet și al soliștilor vocali și in
strumentali de muzică pooulară.

Concursul cuprinde următoarele catego
rii :

— Soliști vocali: soprane, mezzosopra- 
ne, altiste, tenori, baritoni. bași.

— Soliști instrumentali : pian.
— Soliști instrumente coarde : vioară și 

violoncel.
— Soliști instrumente de suflat.

Soliști sau duete de balet pentru 
dansuri clasice, dansuri de caracter și 
dansuri populare.

r— Soliști populari, vocali și instrumen
tali.

înscrierea candidaților pentru concurs a 
început de la 25 aprilie a.c. în București 
la Sfatul Popular al Capitalei și la sec- 
țiurnle culturale ale sfaturilor populare 
regionale din întreaga țară.

Etapa I-a a concursului se va desfă
șura de la 25 mai pînă la 1 iunie 1955 în 
următoarele centre : București, pentru re
giunile București, Stalin, Pitești, Ploești. 
Craiova, și Constanța ; Iași pentru regi
unile Iași, Suceava, Bacău, Bîrlad și Ga
lați ; Timișoara pentru regiunile Timi
șoara, Arad și Hunedoara ; Cluj pentru 
regiunile Cluj, Baia Mare, Oradea și Re
giunea Autonomă Maghiară.

Etapa Il-a se va desfășura între 15 iu
nie și 25 iunie la București.

Laureații cu premiile I, II și III ai 
concursurilor internaționale de la celelalte 
festivaluri mondiale ale tineretului, care 
doresc să participe la acest concurs, vor 
intra direct în etapa a H-a.

Alegerea Comitetului de luota pentru pace 
al regiunii București

Duminică dimineața a avut loc în Ca
pitală adunarea pentru alegerea comite
tului de luptă pentru pace al regiunii 
București și a delegaților la Adunarea 
reprezentanților mișcării pentru apărarea 
păcii, din R.P.R.

Scriitorul Eusafriu Camiter, delegat al 
Comitetului Permanent pentru apărarea 
Păbii din R.P.R., a făcut o expunere des- 

-.pre .lupta popoarelor pentru apărarea pă
cii- în actuala situație internațională.

Secretarul comitetului regtenal da luptă 
pentru pace, I. Tarachiu, a făcut apoi da
rea de seamă asupra desfășurării campa
niei de stringere de semnături pe Apelul 
de la. Viena, subliniind că în regiunea

Delegația guvernamentală a R. P. Polone 
a părăsit Moscova pleci nd spre patrie

MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 25 aprilie a părăsit Mos
cova plecînd spre patrie delegația guver
namentală a Republicii Populare Polone 
care a vizitat Uniunea Sovietică la invi
tația guvernului sovietic în legătură cu 
cea de a 10 a aniversare a semnării Tra
tatului de prietenie, asistență mutuală și 
colaborare postbelică dintre U.R.S.S. și 
Republica Populară Polonă,

La aerodromul central delegația guver
namentală a Republicii Populare Polone 
a fost condusă de N. A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.; L. M. Kaganovici, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al

București au semnat pînă acum Apelul 
1.004.760 cetățeni.

Au urmat discuții în cadrul cărora au 
luat cuvîntul numeroși participant la 
adunare.

Noul comitet regional de luptă pentru 
paee, care a fost ales, are ca președinte 
pe prof. dr. Ion Țurai, ca vicepreședinți 
pe prof Gh. Ionescu-Sisești, C. Paras- 
chivescu-Băl'.ceanu și Ion Șer’oan, iar ca 
secretar pe Ion Tarachiu.

S-au ales apoi 22 delegați la Adunarea 
reprezentanților mișcării pentru apărarea 
păcii d»n R.P.R — muncitori, colectiviș
ti, țărani muncitori, întovărășiți și cu 
gospodării individuale, învățători, medici, 
ingineri.

Sesiunea științ’Hcă a cadrelor didlartice 
de la Institutul de Petrol și Gaze din București

în zilele de sîmbătă și duminică s-au 
desfășurat lucrările primei sesiuni științi
fice a cadrelor didactice de la Institutul 
de Petrol și Gaze din București.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat în 
cadrul a 4 secții: exploatarea zăcăminte
lor de țiței și gaze, tehnologia țițeiului, 
fizico-matematici și mecanică și rezisten

ța materialelor. Au fost prezentate 36 de 
comunicări științifice.

Comunicările științifice au fost urmate 
de discuții.

La sfîrșitul lucrărilor conf. univ. I. Pîr- 
călăbescu, candidat în științe tehnice, pro
rector al Institutului, a expus concluziile 
asupra lucrărilor sesiunii. (Agerpres)

Din emisiunile muzicale ale acestei săptămîni

Cîntecul tovarăș de viață al oamenilor
Din cele mai vechi timpuri cîntecul a 

fost un credincios tovarăș al oamenilor; 
,el răsuna în lupte, la vînători, la margi
nea leagănului, la nunți, la joc, în clipele 
de durere. Popoarele au turnat în cîntece 
gp. au mai bun, mai scump, mai apropiat 
îil. viața lor, în sufletul lor. Cîntecul^este 
forma cea mai accesibilă do muzică. în el 
melodia se leagă în chip armonios, orga
nic de cuvint. Ceea ce nu poate exprima 
slova, dezvăluie melodia, ceea ce nu poate 
preciza melodia, concretizează slova — Și 
amîndouă se contopesc într-un singur tot 
convingător și emoționant. Multe cîntece 
ppt fi auzite ]a noi. atlt ale poporului nos
tru cît și de peste hotare. Marile lor teme 
sînt apropiate de cei mulți, ele fiind iz- 
vorîte din viață. Astfel o temă care stră
bate creația artistică a tuturor popoarelor 
erie ncee-i a dragostei de patrie. Dar dacă, 
de pildă, în creația lui Vladimir Zaharov, 
sau a lui Ion Chirescu. și a atîtor aiți 
compozitori din lagărul socialismului, cîn- 
te.cele patriotice răsună pline de mîndrie 
și bucurie pentru patria liberă, pentru fe
ricirea poporului care și-a luat soarta în 
propriile-i mîini. în cîntecele despre pa
trie ale compozitorilor din țările asuprite, 

'•din țările unde domnește capitalismul, 
dragostea de patrie se îmbină cu durerea 
pentru pămîntul pingărit, a poporului .jert
fit. La noi există o tradiție frumoasă de 
cîntece de luptă, de cîntece revoluționare. 
A Flechtenmacher a cîntat revoluția din 
1848 („Sfintă zi de libertate*'), unirea Prin
cipatelor („Hora unirii") și începuturile 
mișcării muncitorești („Hora muncitori
lor"). Cipriari Porumbescu a cîntat pe eroii 
luptelor pentru libertate din trecut. („Al
tarul mînăstirii Putna“) și pe cei care 
duceau mai departe — pe trepte superi
oare lupta de eliberare — muncitorii („1 
Mai").

Astăzi, nenumărate cîntece slăvesc vic- 
’ toriile dobînlite de poporul nostru mun
citor sub conducerea partidului; ele sînt 
închinate vieții noastre noi, eroismului în 
muncă al constructorilor socialismului, 
muncii tinerei generații, prieteniei romîno- 
sovietice, luptei noastre pentru ' apărarea 
păcii.

Prin programele de cîntece transmise 
zilnic de posturile noastre de radio, reco
mandăm pentru săptămîna aceasta emi
siunile: „Cîntecul revoluționar — armă 
de luptă a proletariatului" (miercuri, orele 
21,15 pe Programul I), montajul literar-

U.R.S.S.; V. M. Molotov prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și ministru al Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.; V. A. Malîșev și M. V. Hruni- 
cev, vice-președinți ai Consiliului de Mi
niștri al U.RS.S.; B. P. Beșcev, A. N. 
Zademidko. I. G. Kabanov, N. A. Mihai
lov. I. T. Skidanenko, S. M. Tihomirov, 
A. G. Șeremetiev, miniștri ai U.R.S.S. și 
alții.

Pe aerodrom, înainte de a pleca din 
Moscova, J. Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Polone, a făcut o declarație în fața 
microfonului.

O nouă reducere de prețuri în R. P. Polonă
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția P.A.P. ziarele poloneze 
publică hotărîrea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez și 
a Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone cu privire la reducerea

muzical „Din cîntecele poporului ameri
can" (marți, orele 19,00 pe Programul II), 
Cîntecul săptăminii — .,1 Mai", de Dinu 
Stelian și Valeriu Cîmpeanu, precum și 
numeroasele programe de cîntece ale com
pozitorilor romîni, sovietici, din țările de 
democrație populară ș a.m.d.
EMISIUNI „LUDWIG VAN BEETHOVEN" 

„Imbrățișați-vă milioane" — această che
mare n-a răsunat niciodată cu atita forță, 
cu atît patetism ca în capodopera muzicii 
care este Simfonia a IX a cu cor de Lud
wig van Beethoven. Problema libertății, a 
fericirii oamenilor l-a preocupat de-a lun
gul vieții pe titanul muzicii clasice ger
mane Ludwig van Beethoven (1770-1827). 
Conștiința sa de cetățean, de democrat, de 
artist, s-a format în anii avîntului revo
luționar de la sfîrșitul veacului al XVIII- 
lea cind în Franța feudalismul, lumea 
iobagă a fost doborită de către revoluția 
burgheza (1789 1793). Lozincile „libertate, 
egalitate, fraternitate" care însuflețeau 
poporul revoluționar, fiind însă trădate 
apoi de burghezie l-au călăuzit și pe 
Beethoven în creația sa.

O emisiune intitulată „Cum se oglindesc 
în creația lui Beethoven ideile înaintate 
ale epocii sale" va fi transmisă sîmbătă 
la orele 11,15, pe Programul I.

Beethoven s-a apropiat cu dragoste și 
respect atlt de muzica poporului german 
cit și de cea a altor po-poare. Miercuri la 
orele 17,48 pe Programul I, se vor trans
mite „Dansuri germane" ale genialului 
compozitor.

Vineri 29 aprilie la orele 21,45 pe Pro
gramul I se va transmite Simfonia a IX-a 
de Beethoven. Alcătuită din patru părți 
impresionante, dintre care primele trei 
sînt izvorîte poate din amintiri ale unui 
trecut tragic, din suferințe, din melanco 
lia unei dragoste pierdute avînd însă 
semnificația unor adevărate drame ale 
omenirii (Romain Rolland), simfonia și-a 
cîștigat o prețuire adîncă a oamenilor 
simpli din lumea întreagă. Aceasta și 
pentru că în ultima parte solistul, reau- 
zind ecouri ale primelor părți, le respinge. 
Nu acestea sînt melodiile pe care trebuie 
să le cînte, ci altele. Și atunci izbucnește 
„Tmnul bucuriei" pe versurile lui Schiller 
închinate libertății omului, fericirii lui. 
Mărețul final al simfoniei a IX-a apare 
ca o încununare a lucrării, ca o chemare 
către unirea popoarelor în lupta pentru 
libertate, pace, fericire.

de prețuri cu amănuntul la mărfurile ali
mentare și industriale precum și a tarife
lor pentru unele mumei publice.

Ncua reducere de prețuri va însemna 
pentru populație o economie de aproxi
mativ 4 miliarde zloți anual.

Răspunsul profesorului Bruno Pontecorvo 
către ambasada Angîiei în U. R. S. S.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 29 martie a,c. primul se
cretar al ambasadei engleze la Moscova, 
dl. Slater, a vizitat Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. și a rugat să se trans
mită profesorului Bruno Pontecorvo do
cumentele Ministerului Afacerilor Externe 
al Angliei în care profesorul Pontecorvo 
este înștiințat că autoritățile engleze in
tenționează să retragă lui Pontecorvo 
cetățenia engleză pe motiv că el ar fi dat 
dovadă de „neloialitate“.

După cum se Știe, profesorul Bruno 
Pontecorvo, mare om de știință, a sosit în 
1950 în U.R.S.S. și a adoptat ulterior ce
tățenia sovietică.

Documentele engleze adresate profeso
rului Pontecorvo i-au fost înmînate. Zi
lele trecute, profesorul Pontecorvo a res
tituit Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. documentele Ministerului Afa
cerilor Externe al Angliei care i-au fost 
transmise, adresînd totodată tov. Slavin 
N. V. șeful secției a 2-a pentru Europa, 
următoarea scrisoare :

..Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

Tov. Slavin

Stimate t°v- Slavin,
Vă înapoiez documentele Ministerului 

Afacerilor Externe al Angliei pe care mi 
le-ați trimis.

Rog să comunicați ambasadei Angliei 
în U.R.S.S. faptul care îi este deja cu
noscut și anume că eu sânt cetățean sovie
tic și de aceea chestiunea privind hotă
rîrea pe care o va lua Ministerul Aface
rilor Externe al Angliei în legătură cu 
cetățenia britanică, nu mă interesează.

Totodată, consider necesar să subliniez 
faptul că nu mi-am permis față de po
porul englez nici un gest de neloialitate 
sau neprietenie și că pînă în prezent nu
tresc față de el sentimentele cele mai 
nobile.

Cu stimă. Bruno Pontecorvo
20 aprilie 1955“

La 25 aprilie a-C-, scrisoarea profesoru
lui Bruno Pontecorvo a fost remisă unui 
reprezentant al ambasadei engleze din 
Moscova. Odată cu scrisoarea au fost res
tituite documentele susmenționate ale 
Ministerului Afacerilor Externe al An
gliei.

Conferința organizației „Veteranii americani
care au participat la

WASHINGTON 25 (Agerpres). — TASS 
transmite :

în seara zilei de 23 aprilie, în clădirea ho. 
telului „Commodor” din Washington s-a 
deschis o conferință a organizației „Vete
ranii americani care au participat la în- 
tilnirea de pe Elba“.

La conferim ă a luat cuvîntul Josef Po- 
lowski, participant la întîlnirea istorică. 
„Acum 10 ani, a spus el, ostașii armatei 1 
americane au traversat Elba și s'-au în- 
tîlnit cu ostașii Frontului Ucrainean so
vietic, unindu-și forțele în măreața operă 
comună.

Polowski a amintit că „ostașii americani 
au traversat Elba cu strigăte de bucurie, 
ușurare, hotărîre și încredere în viitor și 
au fost întîmpinațj cu bucurie de ostașii 
grupurilor de armată comandate de Jukov 
și Konev, care au parcurs luptînd distan-

★

NEW YORK 25 (Agerpres). — TASS 
transmite : După cum s-a mai anunțat, 
un grup de participant sovietici la întîl
nirea de pe Elba a adresat organizației 
„Veteranii americani ai întîlnirii de pe 
Elba" o invitație de a trimite reprezen

In comisia pentru afacerile externe
a Sovietului Naționalități or și Comisia 

pentru afacerile externe a Sovietului Uniun i 
aie Sovietu.ui Suprem al U.R.S S.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 25 aprilie a avut loc la 
Kremlin, sub președinția deputatului D. 
T. Șepllov, ședința comună a comisiei 
pentru afacerile externe a Sovietului 
Naționalităților și Comisiei pentru aface
rile externe a Sovietului Uniunii ale So
vietului Suprem ai U.R.S.S. în cadrul a. 
cestei ședințe a fost discutată propunerea 
prezentată spre examinare Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. de către Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. cu privire 
la anularea „Tratatului dintre Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste și Rega
tul Unit ai Marii Britaniii de alianță în 
războiul împotriva Germaniei hitleriste și 
a complicilor ei în Europa și de colabo
rare și asistență mutuală după război11, 
tratat încheiat la 26 mai 1342. Această 
chestiune a fost remisă spre avizare co
misiilor pentru afacerile externe de către 
Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S.

V. V. Kuznețov, prim locțiitor aț Mi
nistrului Afacerilor Externe, a prezentat 
raportul cu privire la anularea sușamin- 
titului tratat.

La dezbaterile pe marginea raportului 
au luat parte deputați-membri ai comi
siei pentru afacerile externe a Sovietului 
Naționalităților și comisiei pentru aface
rile externe a Sovietului Uniunii ale So
vietului Suprem al U.R.S.S.

D. T. Șepilov, președintele comisiei 
pentru afacerile externe a Sovietului Na
ționalităților al Sovietului Suprem al

U.R.S.S., a subliniat că toți deputății care 
au luat cuvîntul au sprijinit în unanimi
tate propunerea Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. cu privire la anularea tratatului 
anglo-sovietic ca urmare a faptului că gu
vernul englez s-a dezis de obligațiile sale 
decurgînd din .tratatul menționat, spriji
nind reînvierea militarismului garman și 
intrînd în alianță agresivă cu Germania 
occidgptală în curs de remilitarizare ceea 
ce agravează în mod serios primejdia unui 
nou război. Tov. Șepilov a arătat că ac
țiunile guvernului englez care au anulat 
tratatul anglo-sovietic, nu pot să nu-și jt 
lase pecetea pe relațiile anglo-sovietice. 
Uniunea Sovietică însă, va duce și pe vii
tor cu consecvență politica ei de luptă 
pentru pice și slăbire a încordării inter
naționale.

Comisia pentru afacerile externe a So
vietului Uniunii și Comisia pentru aface
rile externe a Sovietului Naționalităților 
ale Sovietului Suprem al U.R S.S. au a- 
probat propunerea Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. și au hotărît să recomande 
Prezidiului Sovietului Suprem a.l U.R.S S. 
să anuleze, ca nemai fiind valabil, trata
tul anglo-sovietic din anul 1942, întrucît 
ratificarea de către Anglia a acordurilor 
d« la Paris care prevăd remilitarizarea 
Germaniei occidentale și atragerea ei în 
grupări militare îndreptate împotriva Uni
unii Sovietice, constituie o încălcare fla
grantă a obligațiilor asumate de Anglia 
în baza tratatului argiQ-zovte'ic d‘n anul 
1942.

De Ia Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S.

întîln rea de pe Elba“
ța dintre Volga și Elba.,.”. „In acest mo
ment istoric al primei întllnirl mult aș
teptate dintre armatele americană și so
vietică, a spus Polowski, toți ostașii au 
jurat să facă tot ce va depinde de ei, pen
tru a crea o lume maț bună, o lume în 
care copiii să poată crește sănătoși și li
beri.

Ca unul din ostașii americani care cu 
10 ani în urmă am traversat Elba, ca unul 
din ostașii americani șj ruși care au făcut 
acest jurămînt pe Elba, consider că ex
prim gîndurile și sentimentele tuturor. 
De aceea chem popoarele la o nouă îm
păcare și prietenie, Ie cer să-și dovedească 
un nou sentiment dg răspundere umană 
pentru ca jurămîntui depus pe aceșt pă- 
mînt istoric, stropit cu sînge, de pe malu
rile Elbei, să nu fie zadarnic”.

Conferința s-a încheiat la 25 aprilie.
★

MOSCOVA 24 (Agerpres). — TASS 
transmite : După cum s-a anunțat în presă 
la 13 aprilie a.c. cu prilejul primirii de 
către K. E. Voroșilov a delegației guver
namentale a Austriei, cancelarul federal 
dl. J. Raab, a transmis președintelui Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
K. E. Voroșilov din partea președintelui 
Republicii Austriace, Theodor Korner, un 
mesaj care cuprindea rugămintea de a se 
grația austriacii care ispășesc pedepse în 
Unirinea Sovietică pentru crimele săvirșite 
de ei în timpul războiului impotriva po
porului sovietic.

Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a examinat mesajul menționat al pre
ședintelui Republicii Austriece.

în legătură cu cea de a 10-a aniversare 
a reconstituirii Republicii Austriece, ca 
rezultat al eliberării Austriei de sub do
minația hitleristă de către armata sovie
tică și în dorința de a contribui la întă
rirea continuă a prieteniei și colaborării 
dintre popoarele sovietic și austriac, Pre
zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. a

★

MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 25 aprilie 1955 Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. a examinat 
propunerea Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S de a ratifica acordul dintre 
U.R.S.S și Iran cu privire la reglemen
tarea problemelor de frontieră și finan
ciare, acord semnat la Teheran la 2 de
cembrie 1954.

Raportul cu privire la acord a fost pre
zentat în cadrul ședinței Prezdiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. de ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., V. M. Mo
lotov.

Președintele comisiei pentru afacerile 
externe a Sovietului Uniunii, M A 
Suslov, a comunicat că comisiile pentru 
afacerile externe, ai Sovietului Uniunii și

considerat că este posibilă eliberarea îna
inte de termen a 613 cetățeni austriaci 
care își ispășesc pedepsele în Uniunea So
vietică, autorizindu-i să se înapoieze în 
Austria.

în ceea ce privește 74 prizonieri de răz
boi austriaci condamnați pe care organele 
sovietice de resort nu au considerat po
sibil să-i scutească de continuarea Ispăși
rii pedepselor, dat fiind gravitatea crime
lor săvirșite de ei pe teritoriul U.R.S.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem al UR.S.S. a 
hotărît ca persoanele menționate să fie 
predate la dispoziția guvernului austriac, 
drept criminali de război.

Rămîn să-și ispășească în continuare 
pedepsele în U.R.S.S 39 persoane civile 
austriace condamnate în ultimul timp 
pentru activitate intensă cu caracter de 
spionaj împotriva U.R.S S.. în favoarea 
unor servicii de spionaj străine, urmînd 
ca aceste persoane să fie p.edate autori
tăților austriace în momentul retragerii 
trupelor sovietice din Austria.

★

Sovietului Naționalităților, au aprobat 
acordul și recomandă Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. să ratifice acest 
acord.

După examinarea raportului prezentat 
de V. M Molotov și a avizului dat de co
misiile pentru afacerile externe, ale So
vietului Uniunii și Sovic'ul Naționalități
lor, Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a ratificat acordul dintre Uniu
nea Republicilor Sovietice Socialiste și 
Iran cu privire la reglementarea proble
melor de frontieră și financiare, semnat 
la Teheran la 2 decembrie 1954, acord 
aprobat de Consiliul de Miniștri al 
U.R.S S , precum și de comisiile pentru 
afacerile externe.

tanți la Moscova pentru a participa la 
adunarea cu prilejul celei de a 10-a ani
versări a întîlnirii de pe Elba.

Potrivit relatărilor presei, 12 veterani 
americani ai întîlnirii de pe Elba au ac
ceptat această invitație.

Dac'arațîle unui reprezentant iugoslav 
a! Secretariatului de Stat pentru Afacerile Externe

BELGRAD 24 (Agerpres,. — TASS 
transmite : Răspunzînd la întrebarea cum 
privește guvernul iugoslav convocarea 
unei conferințe a celor patru puteri cu 
participarea Austriei, un reprezentant al 
Secretariatului de Stat pentru Afacerile 
Externe a declarat la 22 aprilie într-o con
ferință de presă :

„Iugoslavia ar saluta o conferință a mi
niștrilor Afacerilor Externe ai celor patru 
puteri, deoarece în prezent există condi
ții favorabile pentru rezolvarea definitivă 
a problemei Tratatului de stat cu Aus
tria".

La întrebarea ziariștilor care este pă
rerea guvernului iugoslav despre declara- 
ția lui N. S. Hrușciov cu privire la rela
țiile sovieto-iugoslave cuprinse în cuvin- 
tarea sa din 20 aprilie de la Varșovia, 
purtătorul de cuvint al Secretariatului de 
Stat a răspuns :

„Noi considerăm că declarația lui Hruș
ciov este folositoare relațiilor dintre țările 
noastre. în orice caz, este justă părerea 
că normalizarea relațiilor dintre U.R.S-S. 
și Iugoslavia contribuie la întărirea păcii 
în Europa".

Succesul comuniștilor în alegerile cantonale din Franța
PARIS 25 (Agerpres). — La 25 aprilie 

au fost date publicității rezultatele celui 
de al doilea scrutin al alegerilor canto
nate care au avut loc la 24 aprilie (alege
rile pentru consiliile generate sau depar
tamentale, în cadrul cărora se alege cîte 
un consilier din partea fiecărui canton).

In ciuda tuturor eforturilor partidelor 
și grupărilor de dreapta de a împiedica 
alegerea candidaților din partea partidu

lui comunist, rezultatele votului ilustrează 
succesul comuniștilor Partidul Comunist 
Francez a ocupat primul loc în ce pri
vește numărul de voturi, el obținînd 22,5 
la sută din numărul voturilor. Socialiștii 
au obținut 21,9 la sută, iar diferitele gru
pări de stingă — 3,6 Ia sură.

Comuniștii au obținut acum 43 de locuri 
față de 37 locuri cît au obținut la ulti
mele alegeri cantonate Socialiștii au ob
ținut în plus zece locuri.

La Paris va avea loc o conferință a miniștrilor
Afacerilor Externe ai S.U.A., Angliei și Franței

LONDRA 25 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 25 aprilie. Ministerul Afa
cerilor Externe al Angliei a dat publicită
ții un comunicat din care rezultă că la 
8 mai va avea loc la Paris o conferință 
a miniștrilor Afacerilor Externe ai S.U.A., 
Angliei și Franței „pentru a examina pla

nurile concrete în vederea convocării unei 
conferințe a celor patru puteri eu parti
ciparea Uniunii Sovietice”.

Comunicate similare au fost date publi
cității de către Ministerul Afacerilor Ex
terne al Franței și Departamentul de Stat 
al S.U.A.

■...................................................... ....................-...... ...............- ------------------------------------------------- ---------- --------------------------------

închiderea conferinței de Ia Leipzig
a reprezentanților oamenilor muncii și ai sindicatelor țârilor europene

LEIPZIG 25 (Agerpres). — A.D.N. trans
mite : La 24 aprilie a avut loc ședința de 
închidere a conferinței de la Leipzig a 
reprezentanților oamenilor muncii și ai 
sindicatelor țărilor europene.

După cum s-a comunicat în cadrul șe
dinței, la conferință au luat parte 1022 
delegați din partea întreprinderilor și or

ganizațiilor sindicate de diferite orienfări 
din 25 țări ale Europei. In afară de aceas
ta, în calitate de oaspeți, la conferință au 
asistat reprezentanți ai oamenilor muncii 
din Republica Populară Chineză și Japo
nia, precum și reprezentanți ai Federației 
Sindicate Mondiale și ai unei serii de de
partamente profesionale ale F.S.M.

Apelul de la Leipzig adresat sindicatelor, oamenilor muncii — 
bărbați și iemei — din Europa

Scrisoarea deschisă adresată uniunilor sindicale internaționale
LEIPZIG 25 (Agerpres). — TASS trans

mite : La conferința reprezentanților oa
menilor muncii și ai sindicatelor din ță
rile europene a fost adoptată o scrisoare 
deschisă adresată uniunilor sindicate in
ternaționale în care se spune printre al
tele :

Tovarăși 1
Am hotărît în unanimitate să ne asu

măm sarcina de a vă exprima neliniștea 
pe care o resimt oamenii muncii din Eu 
ropa în legătură cu actuala situație inter
națională, și care s-a manifestat și la con
ferința noastră.

Ratificarea acordurilor de la Paris des 
chide calea spre reînvierea militarismului 
german. Ea face cu putință crearea unui 
nou Wehrmacht agresiv sub comanda foș 
tilor generali hitleriști Această ratificare 
agravează primejdia unui război atomic, 
primejdie care planează asupra lumii în 
tregl

Sîntem profund convinși că dacă voi, 
organizațiile sindicale Internaționale și 
sindicatele afiliate vouă, veți acționa în 
unanimitate pentru menținerea păcii, 
veți crea o mișcare de neînvins a unită
ții de acțiune ta rîndul oamenilor mun

cii. Astfel veți acorda un mare ajutor în 
lupta împotriva traducerii în fapt a acor
durilor de la Paris, respinse de popoare, 
veți contribui la evitarea unui război 
atomic.

Aceasta este Și convingerea a milioane 
de oameni ai muncii din Europa.

De aceea, noi propunem ca reprezen 
tanții voștri să se întîlnească neîntîrzlat 
și să examineze în comun cum să se în
lăture mizeria și nenorocirea care ame 
nință masele muncitoare

Conștiința voastră, conștiința activiști
lor mișcării muncitorești, a reprezentan 
ților oamenilor muncii vă obligă să răs
pundeți la această chemare și să vă adu 
ceți astfel contribuția la cauza victoriei 
în lupta pentru pace, pîine și libertate.

Vă rugăm să trimitețirăspunsurile 
voastre Comitetului de organizare a con
ferinței de la Leipzig pe adresa : Leipzig 
5. 33 Naumburgerstrasse 28 și vă rugăm 
să primiți salutul nostru frățesc.

CONFERINȚA REPREZENTANȚILOR 
OAMENILOR MUNCII ȘI AI 
SINDICATELOR ȚARILOR 

EUROPENE

LEIPZIG 25 (Agerpres). — TASS trans
mite : în „Apelul de la Leipzig adresat 
sindicatelor, oamenilor muncii — bărbați 
și femei — din Europa" adoptat la con
ferința reprezentanților oamenilor muncii 
și ai sindicatelor din țările europene, se 
spune :

Oameni ai muncii, bărbați și femei!
Noi, cei 1.022 delegați aleși de oamenii 

muncii din 25 țări, întruniți la conferința 
oamenilor muncii și ai sindicatelor din ță
rile europene, reprezentăm sindicate de 
orientări diferite, de convingeri politice, 
filozofice și religioase diferite.

Larga discuție care s-a desfășurat la 
conferință ne-a convins de necesitatea de 
a vă adresa vouă un apel frățesc.

Dragi tovarăși 1 Ratificarea acordurilor 
de la Paris crează o primejdie pentru 
securitatea europeană și pentru pacea lu
mii întregi.

Traducerea în fapt a acordurilor de la 
Paris înseamnă reînvierea militarismului 
german, crearea unui nou wehrmacht re
vanșard înzestrat cu arma atomică, inclu
derea acestei armate agresive în blocul 
militar N.A.T.O. îndreptat împotriva ță
rilor Europei răsăritene. Aceasta înseam
nă prin urmare scindarea Germaniei și 
a Europei în două grupări opuse una al
teia, înseamnă o cate care poete duce la 
război, la un război atomic care, dacă va 
fi dezlănțuit, va avea consecințe groaz
nice pentru omenire. Mai mult, traducerea

în fapt a acordurilor de la Paris, pregă 
tirile în vederea unui război atomic, s-ai 
face prin știrbirea intereselor voastre. El« 
ar atrage după sine accelerarea curse 
înarmărilor, umflarea bugetelor militar» 
și prin aceasta intensificarea exploatări 
în întreprinderile capitaliste, precum ș 
ofensive tot mai numeroase și mai groso 
lane împotriva drepturilor voastre sindi 
cate și democratice.

Oameni ai muncii, bărbați și femei di; 
întreaga Germanie !

Uniți-vă ! întăriți prin toate mijloace! 
solidaritatea muncitorească națională ș 
internațională. Faceți schimb de delegați: 
lărgiți legăturile între oamenii muncii

Strîngeți-vă rîndurile și luptați împe 
triva reînvierii militarismului german s 
a realizării planurilor războinice ale re 
acțiunii internaționale. Sprijiniți campa 
nia internațională de stringere de semnă 
turi împotriva pregătirii unui război aic
mic. Uniți-vă eforturile pentru lichidare 
focarelor de război în Europa și în cele 
lalte părți ale lumii.

Lupta voastră, tot mai unită și mai hc 
tărîtă vă va deschide drumul spre un vi 
tor fericit și pașnic.

CONFERINȚA REPREZENTANȚILOR 
OAMENILOR MUNCII ȘI AI SINDIC/ 

TELOR DIN ȚĂRILE EUROPENE 
Leipzig, 24 aprilie 1955.



Să ridicăm neîncetat nivelul muncii II. T. M. 
in rîndurile organizației de pionieri

Cultură fizică și sport

ORGANIZAȚIA de pionieri din R.P.R. 
va împlini în curînd șase ani de 
rodnică activitate. Creată din ini

țiativa Partidului Muncitoresc Rotnîn, or
ganizația de pionieri a crescut și s-a dez
voltat neîncetat în acești ani întărindu-și 
influența în rîndurile copiilor din țara 
noastră și bucurîndu-se de dragostea și 
respectul oamenilor muncii. Organizația 
de pionieri a devenit un factor important 
în viața obștească, un sprijin de nădejde 
al școlii și familiei.

Sarcina de a îndruma zi de zî organi
zația de pionieri a fost încredințată de că-, tințe al școlarilor, 
tre partid Uniunii Tineretului Muncitor. 
Organizațiile U.T.M. consideră ca o sar
cină de, onoare și ca o principală datorie 
a lor să ajute zi de zi unitățile și detașa
mentele de pionieri în desfășurarea unei 
munci educative vii, pline de conținut. O 
condiție de seamă în acest sens este folo
sirea cu pricepere a bogatei experiențe a 
Comsomolului leninist al Uniunii Sovietice 
în munca pe care o desfășoară cu organi
zația de pionieri „V. I. Lenin".

Conducerea și îndrumarea directă de că
tre partid orientează clar Uniunea Tine
retului Muncitor în' întreaga sa activitate 
îndreptată spre ridicarea rolului organiza
ției. de pionieri în obținerea de rezultate 
bune Ia învățătură, în educarea școlari
lor, în întărirea interesului și dragostei 
lor față de muncă, în stimularea inițiati
vei, a spiritului cercetător și entuziasmu
lui creator al tinerelor vlăstare care vor 
purta pe mai departe steagul luptei pentru 
întărirea și consolidarea mărețelor noa
stre cuceriri socialiste.

Sub îndrumarea Uniunii Tineretului 
Muncitor, organizația de pionieri a obți
nut realizări în diferitele domenii ale ac
tivității cu pionierii și școlarii. Sporirea 
interesului pionierilor și școlarilor față de 
învățătură, față de munca fizică și față 
de activitatea culturală și obștească — 
iată numai cîteva din aceste realizări. Sub 
îndrumarea instructorilor de pionieri, zeci 
și zeci de mii de capii din întreaga țară 
participă la activitatea cereuriîor tinerilor 
naturaliști și ale tinerilor grădinari. Sînt 
de remarcat în această privință rezulta
tele obținute de către pionierii din comu
na Recaș, Regiunea Autonomă Maghiară. 
In urma muncii depuse pe lotul școlar 
ei au obținut în cadrul concursului tine
rilor grădinari și pomicuîtori — 
roșii. De asemenea, au recoltat 
mazăre, 500 kg. castraveți, 800 
tofi.

Mii și mii de copii participă 
activitatea bogată desfășurată 
tele pionierilor din București, Ploești, 
Orașul Stalin, Timișoara și la casele pio
nierilor din alte orașe ale țării. Nume
roase sînt exemplele care glăsuiesc despre 
participarea însuflețită a pionierilor, ală
turi de utemiști, la importante acțiuni de 
interes obștesc ca plantarea de puieți și 
pomi fructiferi, strîngerea de plante me
dicinale, combaterea dăunătorilor și altele.

Organizația de pionieri educă membrii 
săi în spiritul dragostei de patrie și a 
devotamentului față de cauza celor 
ce muncesc. Tocmai despre aceasta 
vorbește fapta pilduitoare a pionierei Bo
roș Maria din satul Ojulda, Regiunea Au
tonomă Maghiară. Cu riscul vieții, Boroș 
Maria a ajutat organele de stat la prin
derea unor agenți provocatori. La fel este 
cunoscută fapta eroică a pionierei Cotoc 
Paraschiva Sabina din satul Leasa, re
giunea Arad, care a alergat 2 km. pentru 
a anunța că linia ferată dintre două sta
ții este deranjată, prevenind astfel un ac
cident de tren.

La obținerea de rezultate mai bune în 
/ munca organizației de pionieri au contri

buit și cadrele didactice, directorii școli
lor care în cea mai mare parte ajută activ 
pe instructorii de pionieri să se ocupe cu 
pricepere și dragoste de educarea pionie
rilor și școlarilor.

★’
Succesul întregii munci a organizației 

de pionieri depinde în cea mai mare mă
sură de felul cum organele și organiza
țiile U.T.M- dau organizațiilor de pio
nieri un ajutor concret și calificat în ridi
carea neîncetată a conținutului muncii. In 
legătură cu aceasta, de o mare însemnă
tate sînt indicațiile cuprinse în Hotărîrea 

. Biroului Politic al C.C. al P.M.R. cu pri
vire la activitatea U.T.M. în care se subli
niază marea răspundere ce revine orga
nizației noastre de tineret în îmbunătă
țirea muncii de îndrumare a organizației 
de pionieri. Indicațiile din Hotărîre tre
buie să stea în permanență în centrul 

, atenției noastre. Pe baza acestor indicații, 
plenara a Il-a a C.C. al U.T.M. a preci
zat sarcinile care stau în prezent în fața 
organelor și organizațiilor U.T.M. în 
munca cu pionierii și școlarii. Anaiizînd 
stadiul muncii în acest domeniu, ple
nara a atras atenția asupra necesității de 
a se pune capăt rămînerii în urmă în ceea 

I ce privește creșterea numărului membri
lor organizației de pionieri, de a duce 
o muncă temeinică de educare a pionieri- 

, lor și școlarilor, prin metode variate, 
atractive, corespunzătoare specificului și 
aptitudinilor vîrstei pionierești.

Conținutul principal al muncii U.T.M. 
în rîndurile organizației de pionieri este

desfășurarea unei asemenea activități care 
să facă pe fiecare pionier și școlar să în
țeleagă că datoria iui cea mai importantă 
este de a învăța cît mai bine. Nu se poate 
trece cu vederea o asemenea situație ca 
aceea care a existat la Comitetul oră
șenesc U.T.M.-Iași, Care a pierdut din ve
dere scopul muncii cu pionierii și, în locul 
unei munci temeinice, unii activiști ai co
mitetului orășenesc duceau o muncă biro
cratică de întocmire a fel de fel de „situa
ții" și „informări" care nu aveau nimic 
comun cu ridicarea nivelului de cunoș-

O strălucită performanță care îndreptățește așteptările

3500 kg.
1500 kg. 
kg. car-

zilnic la 
de pala-

Organizațiile U.T.M. sînt datoare să 
ajute activ organizațiile de pionieri în 
dezvoltarea la pionieri și școlari a atitu
dinii conștiente față de învățătură, con
diție de bază pentru însușirea și adînci- 
rea cunoștințelor. învățătura trebuie să 
însemne pentru fiecare pionier și școlar 
o muncă perseverentă, de continuă îmbo
gățire a cunoștințelor, de împletire strînsă 
a lor cu activitatea practică.

Organizarea de vizite colective în în
treprinderi, G.A.S., S.M.T., excursiile, cer
cetarea ținutului natal, experiențele în la
boratoare, activitatea la cercurile pe ma
terii, observațiile făcute la colțul viu sînr 
doar cîteva din metodele atractive și plă
cute prin care copiii își pot verifica și în
mulți cunoștințele dobîndite. De mare im
portanță în formarea deprinderilor prac
tice Ia copii' este activitatea în cercuri 
sau pe terenurile experimentale; cultiva
rea diferitelor plante, legume și zarzava
turi sau chiar cereale acolo unde există 
posibilități, precum și participarea pionie
rilor la sădirea de pomi, la strîngerea 
spicelor de grîu în timpul seceratului sau 
la strîngerea de fier vechi. In această pri
vință, unitățile de pionieri pot lua exem
plu de la pionierii Școlii nr. 146 din Bucu
rești, care au strîns 8.000 kg. fier vechi, 
din care, la uzinele „Mao Țze-dun" s-a 
scos o șarjă a pionierilor în cinstea zilei 
de 1 Mat. Această activitate trebuie însă 
înviorată necontenit prin stimularea unui 
spirit sănătos de întrecere între copii.

O condiție principală a succesului la 
învățătură o constituie întărirea discipli
nei. Paralel cu promovarea jocului, a cîn- 
tecului, a activității sportive, paralel cu 
dezvoltarea unei activități specifice vîrstei 
și aspirațiilor copiilor, este necesară dez
voltarea opiniei critice pionierești față de 
școlarii care au o comportare necuviin
cioasă față de profesori, față de oamenii 
vîrstnici.

In centrul atenției tuturor organelor și 
organizațiilor U.T.M., trebuie să stea în
tărirea muncii politico-educative a pionie
rilor și școlarilor. A orienta just munca 
politîco-educativă înseamnă a face cunos
cute pionierilor, pe înțelesul lor, grija de
osebită a partidului și guvernului nostru 
pentru interesele oamenilor muncii, pen
tru tineretul și copiii patriei noastre, a 
face cunoscute realizările poporului nostru 
muncitor și a întări astfel dragostea ne
mărginită și respectul față de partidul 
nostru iubit, față de scumpa noastră pa
trie, față de harnicul nostru popor.

Organizația de pionieri are menirea să 
educe copîîî în spiritul dragostei față de 
marele popor sovietic, față de oamenii 
muncii din R.P. Chineză și din toate țările 
de democrație populară, în spiritul soli
darității frățești cu lupta oamenilor iubi
tori de pace din întreaga lume. Organi
zația de pionieri trebuie să educe pionie
rii și școlarii în spiritul urii nemărginite 
față de dușmanii vieții noastre noi.

Pentru organele și organizațiile U.T.M., 
pentru toți acei cărora partidul le-a încre
dințat sarcina de cinste și de mare răs
pundere de a educa pionierii și școlarii, 
trebuie să fie limpede că activitatea poli- 
tico-educativă In rîndurile copiilor nu este 
o muncă „de sezon", ci o muncă conti
nuă, neîntreruptă, în scopul formării la 
copii a trăsăturilor morale proprii omului 
de tip nou. In această privință, sînt im
portante întîlnirile cu luptători ilegaliști, 
cu activiști de partid, cu fruntași în pro
ducție, cu militari ai forțelor noastre ar
mate. Acum, în preajma sărbătoririi zilei 
de 1 Mai, comitetele U.T.M. să ceară spri
jinul organizațiilor de partid în vederea 
organizării unor asemenea întîlniri în ca
drul cărora copiii vor afla despre lipsa 
de drepturi 
erau supuși 
pul regimului burghezo-moșieresc, ma
rea deosebire dintre situația oamenilor 
muncii din trecut și viața nouă, din ce în 
ce mai bună, pe care o trăiește poporui 
nostru, ca rezultat al realizărilor obținut^ 
de regimul democrat-popular pe drumul 
construirii socialismului.

Alături de organizarea temeinică a ci
titului literaturii pentru copii, alături de o 
activitate cultural-sportivă bine chibzuită, 
întreaga muncă educativă în rîndurile pio
nierilor este menită să contribuie la for
marea unor copii cinstiți și curajoși, mo
dești și cu dragoste de colectiv, plini de 
inițiativă și de dorința de a realiza lucruri 
mari, spre binele patriei.

Cîntecul și jocul, organizarea de ex
cursii cu tinerii, bine stabilite, trebuie să-și 
facă un loc tot mai mare în activitatea

și nelegiuirile la 
oamenii muncii în

care 
tim-

organizației de pionieri. Pionierilor le 
plac cîntecele și jocurile, ei sînt setoși de 
mișcare, ei tind spre fapte neobișnuite. 
Este necesar ca la pionieri și școlari să 
fie dezvoltate neîncetat setea de noi și noi 
cunoștințe, interesul pentru tot ceea ce 
este nou. In cadrul unei asemenea activi
tăți se statornicesc noi și noi tradiții pio
nierești, între pionieri se leagă prietenii 
trainice, se formează trăsăturile nobile ale 
omului înaintat. Pentru aceasta, activis
tul utemist care lucrează în rîndurile pio
nierilor trebuie să fie pătruns el însuși de 
elan tineresc, să știe el însuși să ciute și 
să recite, să cunoască jocurile copiilor, să 
fie pătruns de dragoste față de activita
tea pionierească. Dragostea față de viața 
și activitatea copiilor, interesul față de 
felul cum își petrec ei timpul liber trebuie 
să constituie o preocupare a tuturor ca
drelor de conducere ale U.T.M.

O problemă importantă care trebuie să 
stea în permanență în centrul atenției or
ganelor și organizațiilor U.T.M. este lăr
girea mișcării pionierești prin atragerea 
de noi membri din rîndurile școlarilor pe 
baza unei munci exemplare desfășurate de 
fiecare unitate sau detașament de pio
nieri. In prezent numeroși copii doresc să 
devină pionieri și se străduiesc ca prin 
faptele lor să merite această cinste. Aces
tei dorinți firești a copiilor trebuie să i 
se răspundă prin organizarea cu price
pere și atenție a primirii în organizație 
a școlarilor merituoși. Nu poate fi cu ni
mic justificată atitudinea de delăsare de 
care au dat dovadă în ultimele luni comi
tetele regionale București și Oradea în 
ceea ce privește munca cu organizațiile 
de pionieri pentru primirea de noi membri.

Un rol însemnat în munca U.T.M. în 
rîndurile organizației de pionieri revine 
instructorului de pionieri. Instructorul de 
pionieri constituie legătura nemijlocită în
tre organizația U. T. M. și organizația 
de pionieri. Prin instructorii de pionieri. 
Uniunea Tineretului Muncitor organizează 
și conduce activitatea educativă în rîndu
rile pionierilor și școlarilor. Instructorul 
trebuie să ajute zi de zi, ceas de ceas, la 
creșterea și dezvoltarea mișcării pionie
rești, la desfășurarea unei activități pline 
de învățăminte de care fiecare pionier își 
va aminti în anii maturității. Comitetelor 
regionale, raionale și orășenești ale 
U.T.M. le revine sarcina să se îngrijească 
în mod sistematic de pregătirea continuă 
a instructorilor din punct de vedere poli
tic, ideologic, cultural și pedagogic. Fie
care seminar cu instructorii de pionieri 
trebuie să contribuie la cunoașterea și ge 
neralizarea experienței înaintate în rîndu
rile mișcării pionierești. Instructorii de 
pionieri trebuie să se bucure de întreg 
sprijinul din partea organizațiilor de bază. 
U. T. M.

Comitetele regionale, raionale și oră
șenești ale U.T.M. sînt datoare să cu
noască tn permanență problemele unități
lor de pionieri, să le ajute temeinic în îm
bunătățirea continuă a muncii. In mod sis
tematic, în ședințele organelor respective 
trebuie să se analizeze diferite aspecte 
ale muncii organizațiilor și instructorilor 
de pionieri. Este inadmisibilă „practica" 
comitetului orășenesc Timișoara, care, în 
decurs 3e un an, nu a analizat nici măcar 
o singură dată munca desfășurată în rîn
durile pionierilor și școlarilor, deși în ora
șul respectiv există un număr mare de 
organizații a căror muncă se cere contro
lată și sprijinită în permanență.

Este necesară de asemenea o atenție 
continuă din partea comitetelor U. T. M 
față de palatele și casele pionierilor, 
care după cum se știe au un rol deosebit 
în educarea copiilor. In colaborare cu sec
țiile de învățămînt ale sfaturilor populare, 
organele locale ale U.T.M. au datoria să 
sprijine casele pionierilor, să asigure aci 
o activitate plină de învățăminte, să ajute 
la înzestrarea lor cu mijloacele necesare 
desfășurării unei munci rodnice. Comi
tetele regionale, raionale și orășenești ale 
U.T.M. trebuie să acorde acestor insti
tuții întregul lor sprijin pentru a deveni 
adevărate centre metodologice unde se 
studiază și se răspîndesc metodele cele 
mai bune ale muncii cu pionierii și toți 
școlarii. De asemenea este o datorie a tu
turor organizațiilor de bază U.T.M. care 
patronează case ale pionierilor să acorde 
tot sprijinul în vederea înzestrării lor cu 
mijloacele materiale necesare unei func
ționări în cele mai bune condițiuni. Orga
nele și organizațiile U.T.M. nu trebuie să 
uite nici o clipă că din rîndurile organiza
ției de pionieri se recrutează noi și noi 
membri ai Uniunii Tineretului Muncitor

Preocuparea permanentă față de îndru
marea organizațiilor de pionieri constituie 
o îndatorire de cinste a întregii noastre 
organizații, a tuturor cadrelor de răspun
dere ale Uniunii Tineretului Muncitor. 
Fiecare activist și fiecare membru al or
ganizației noastre trebuie să- simtă mîn- 
dria față de această sarcină de cinste pe 
care partidul ne-a încredințat-o, să lupte 
cu toată răspunderea, cu toată hotărîrea 
pentru o activitate temeinică în sprijinul 
organizației de pionieri și să nu cruțe nici 
un efort pentru a contribui la ridicarea 
necontenită a nivelului activității educa
tive în rîndurile pionierilor și școlarilor 
din patria noastră.

Cea de a 22-a ediție a cam
pionatelor mondiale de tenis 
de masă, care s-a desfășurat 
timp de 9 zile în orașul olan
dez. Utrecht, a luat sfîrșit du
minică seara cu un strălucit 
succes al jucătoarelor care au 
reprezentat Republica Popu
lară Romînă. Pentru a 6-a 
oară consecutiv maestra eme
rită a sportului Angelica Ro
zeanu a cucerit titlul de cam
pioană a lumii«la proba de 
simplu femei. Performanța 
realizată de Angelica Rozeanu 
este unică 
sport.

După ce 
vinsese cu 
Watanabe, 
s-a întîlnit 
temuta sa rivală Linda Wertl 
(Austria), care reușise anul 
acesta s-o învingă în campio
natele internaționale de la Pa. 
ris. Mulți dintre specialiștii 
apuseni scontau pe o victorie 
a campioanei austriace, dar 
Angelica Rozeanu a spulberat 
aceste pronosticuri, învingînd- 
o pe Wertl de o manieră 
mai mult decît categorică, cu 
scorul de 3-0 (21-13, 21-5,
21-8). Jocul sclipitor, de o teh
nică și siguranță desăvîrșită 
demonstrat de Angelica Ro
zeanu a produs o impresie 
puternică asupra celor 4000 de 
spectatori prezenți la finale, 
care au fost în același timp 
televizate. Corespondentul 
agenției americane „United 
Press” comentează astfel acest 
meci: „Rozeanu a fost aplau
dată furtunos de spectatori 
pentru jocul el magistral. 
Campioana lumii a respins cu 
dexteritate loviturile de drive 
ale lui Wertl, de multe ori ne- 
insplrată în stilul său ofen
siv. Romînca a dominat cu 
autoritate această finală care 
a durat 25 de minute. Jucă- 
toarea din București a desfă-

șurat un joc superb în toate 
meciurile susținute, fiind sin
gura dintre toți campionii 
mondiali care și-a păstrat mai 
departe titlul la aceste cam
pionate”.

Succesul echipei noastre de 
tenis de masă a fost întregit 
de o a treia victorie repur
tată în finala probei de du-

Narahara va cîștiga în fața 
cuplului Rozeanu-Zeller. Ro- 
mîncele au jucat însă cu mul
tă forță, ele au fost mai 
bune, acesta fiind singurul 
motiv pentru care noi am 
pierdut”.

Campionatele mondiale de 
tenis de masă de la Utrecht 
constituie o consacrare defini-

în istoria acestui

în semifinală în- 
3-0 pe japoneza 
Angelica Rozeanu 
în meciul final cu

O victorie a

*

M. DOBRESCU

PARAȘUTIȘTI
O nouă grupă de tineri parașutiști sportivi s-a aliniat 

lingă avion. Cu zîmbetul pe buze, instructoarea Ecaterina 
Diaconu s-a apropiat de acești tineri entuziaști pentru a le 
da ultimele instrucțiuni.

Cine sînt el ?...
...Sînt băieți și fete, elevi al Școlii medii mixte din 

Medgidia care s-au pregătit pentru obținerea brevetului de 
parașutlst sportiv. Această interesantă ramură sportivă a fost 
îndrăgită de mulți elevi, încă din anul 1952 cînd din mij
locul lor au fost brevetați primii parașutiști sportivi. Sînt 
veniți cu ei la București și majoritatea profesorilor, în 

frunte cu tînărul director al școlii, Gheorghe Dumitrescu. 
De data aceasta el nu predau lecții, dar nici nu sînt spec
tatori. Nu! S-au antrenat alături de elevii lor șl au venit 
acum si obțină brevetul de parașutist sportiv.

In toamna anului trecut utcmiștil din școală — cu spriji
nul organizației de partid — construind cu posibilități locale 
o scară progresivă, o ramă tip ușă de avion, un cerc de 
agilitate, un inel de plafon etc., au reușit să atragă în acti
vitatea teoretică și practică a cercului AVSAP pe toți elevii 
și elevele școlii.

De atunci și pînă astăzi el s-au pregătit temeinic pentru 
ca să poată obține brevetul.

Peste cîteva zile el vor primi brevetul de parașutist sportiv 
de aeronavă. (Foto: RADU COSTIN)
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ELLA ZELLERANGELICA ROZEANU 
blu femei. Perechea Angelica 
Rozeanu-Ella Zeller a învins 
în finală cu 3-2 pe surorile 
Rosallnde și Diana Rowe, de
ținătoarele titlului, după ce în 
semifinale eliminase cuplul 
japonezelor Tanaka-Narahara 
cu scorul de 3-0. în aceste două 
întîlnirl sportivele noastre au 
conlucrat foarte bine și lup- 
tînd cu o însuflețire admirabi
lă au izbutit să aducă culori
lor sportive ale R.P.R. cel da 
al treilea titlu mondial, 
într-o declarație făcută ziariș
tilor Hasegawa, conducătorul 
echipei japoneze a spus : „Nici 
un moment nu ne-am îndoit 
că perechea noastră Tanaka-

tivă a tenisului de masă fe
minin din R.P.R. care prin 
performanțele sale deține 
supremația mondială. Repre
zentantele R.P.R. au dominat 
aceste campionate cucerind 3 
titluri mondiale : cupa „Cor
billon”, pe echipe, proba de 
simplu femei, și proba de du
blu femei. Sportivii care au 
reprezentat țara noastră la 
aceste campionate au răsplă
tit încrederea oamenbor mun
cii care au urmărit cu interes 
pasionanta întrecere sportivă 
de la Utrecht. Ei au luptat 
cu un patriotism înflăcărat 
pentru a aduce noi victorii

sportive scumpei noastre pa-= 
tri-i,

O comportare meritorie au 
avut și membrii echipei mas
culine: T. Reiter, M. Gantner, 
M. Popescu și T. Harasztosi. 
Echipa țării noastre a ocupat 
locul 6 în clasamentul celor 
mai bune formații din lume. 
T. Reiter a intrat în rin- 
dul celor mai buni 8 jucă
tori. iar Harasztosi a cîști- 
gat turneul de consolare în- 
vingîndu-1 pe suedezul Mal- 
mquist cu 2-0 în finală. Vic
torii frumoase au realizat 
sportivii din R. Cehoslovacă 
și R. P. Ungară, cîștigători al 
titlurilor mondiale 
de dublu bărbați 
mixt.

Iată cîștlgătorll 
mondiale și clasamentele omo. 
logate de Federația internați
onală de tenis de masă la cea 
de a 22-a ediție de la Utrecht.

Cupa „Corbillon” — echipe 
femei: 1. R.P.R. campioană 
mondială 2. Japonia. 3. An
glia-

Cupa „Swaythllng” — Echi
pe bărbați: 1. Japonia, cam
pioană mondială. 2. R. Ceho
slovacă 3. R. P. Ungarăț 
simplu femei : Angelica Ro
zeanu (R.P.R.), campioană 
mondială ; simplu bărbați : 
Tanaka (Japonia), campion 
mondial ; dublu femei : An
gelica Rozeanu, Ella Zeller 
(R.P.R.), campioane mondiale; 
dublu mixt : Szeppesi, Eva 
Koczian (R. P. Ungară), cam
pioni mondiali ; dublu bărba
ți : Andreadis, Stipek (R. 
Cehoslovacă), campioni mon
diali.

în cadrul lucrărilor Fede
rației internaționale de te
nis de masă s-a stabilit ca 
viitoarea ediție a campionate
lor să se desfășoare în 1956 la 
Tokio, capitala Japoniei.

la probele 
și dublu

titlurilor

boxerilor romîni desfășurării

Duminică seara, echipa selecțio
nată a boxerilor suedezi care ne vi
zitează țara a susținut prima în- 
iîlnire cu echipa boxerilor bucure- 
șteni. Evoluția boxerilor oaspeți în 
a căror formație figurau 6 campioni 
ai țării și fostul campion european, 
Stig Sjolin, a produs un mare in
teres în rîndul amatorilor de sport 
din Capitală, care au umplut pînă 
la refuz tribunele sălii Floreasca. 
Pugiliștii suedezi s-au arătat în pro
gres, opunînd de multe ori o serioa
să rezistență. Pînă la sfîrșit vic
toria a revenit echipei boxerilor 
bucureșteni cu scorul de 7—3.

In cel mai spectaculos meci al 
C.
a 

categorică pe E. Hogberg. O victorie

reuniunii, la categoria ușoară, 
Dumitrescu, în excelentă formă

întrecut d® o manieră
înainte de limită a realizat la categoria muscă, M. Dobrescu 
în fața lui R. Iohansson, iar fostul campion european la 
categoria mijlocie Stig Sjolin a întrecut la puncte pe V. 
Tiță, după Un meci în care suedezul a arătat că este po
sesorul unui stil de luptă elegant și eficace.

Iată celelalte rezultate tehnice înregistrate: Categoria 
cocoș : T. Constantin (București) învinge la puncte pe W. 
Wassen; categoria semiușoară: Gh. Fiat (București) dispune 
la puncte de R. Weissbrodt; categoria mijlocie mică: B. Lars
son dispune greu la puncte de I. Dragnea (București); catego
ria mijlocie: S. Danielsson învinge la puncte pe S. Neacșu 
(București); categoria semigrea: Ghețu Velicu (București) 
învinge la puncte pe S. Iohansson; categoria grea: E. Fuhresz 
(București) întrece la puncte pe L. Riesberg; D. Ciobotaru 
(București) învinge la puncte pe B. Sandgren.

Miercuri, boxerii suedezi vor evolua la Ploești, unde se 
vor întîlni din nou cu o selecționată bucureșteană.
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Noi elemente talentate
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Duminică dis-de-dimineață, stadionul tineretului din Capitală 
plin de spectatori veniți din toate colțurile orașului.
Ei veniseră să asiste ja desfășurarea finalei importantei com

petiții de masă crosul „Să întîmpinăm 1 Mai". Ca și în ceilalți 
ani și anul acesta, competiția a strîns la startul său mii de tineri 
alergători de fond din întreaga țară.

în sunetele unui marș sportiv trec prin fața tribunei partici-
1

era

panții la finala crosului „Să întîmpinăm 
muncitori, alții țărani sau elevi, tineri vl- 
guroși care s-au calificat pentru finală în 
întrecerile anterioare ale acestei largi 
competiții sportive de masă.

Și iată că au sosit la start cele mai ti
nere și cele mai bune alergătoare din re
giunile țării noastre. Vîrsta concurentelor 
(junioare) e între 15—16 ani. Ele au de 
parcurs 800 metri. După o cursă care a en
tuziasmat spectatorii aflați pe stadion, tî- 
năra Ana Vanciu reprezentantă a regiu
nii Timișoara trece prina Iinia de sosire. 
Tot pe locul I s-au mai clasat: Ion Tănase 
(regiunea Stalin) juniori 15—16 ani 1200 
m.. Victoria Stan (Regiunea Autonomă Ma
ghiară) junioare 17—18 ani, 1000 m„ Lu
cian Borcescu (regiunea București), ju
niori 17—18 ani, 2500 m. Rodica Stef (Re
giunea Autonomă Maghiară) senioare 
1200 m., Ioan Klein (regiunea Stalin) se
niori 5000 m.

Ediția din anul acesta a crosului „Să 
întîmpinăm 1 Mai” a scos la iveală noi ti
nere talente de alergători de fond și semi- 
fond, ca Boroș Margareta (Arad) Ion Ho- 
bersach (Timișoara), Constantin Sandu 
(Craiova) care, antrenați cu grijă și de aci 
înainte, pot obține rezultate de valoare.

Mai“, Unii Sînt

Pentru o cît mai

Pe marginea
„Cursei Scînteii

Ultima etapă a „Cursei Scînteii" a confirmat din nou că 
numai îmbinarea unei tactici potrivite cu o bună pregătire 
pot aduce victoria. Iar dacă cei doi factori acționează sepa
rat se ajunge tocmai Ia rezultatele obținute de cicliștii noștri 
în „Cursa Scînteii". Și iată cum ;

Mai întîi despre tactică. Atît în prima cît și în a doua 
etapă cicliștii din lotul nostru național nu au gîndit suficient 
în timpul cursei. De fapt, nu este numai vina lor ci și a con
ducătorilor lotului (antrenor Marin Niculescu) care — spre 
deosebire de antrenorii germani — nu a fost întotdeauna 
alături de cicliști în momentele dificile ale cursei. Un exem
plu : Era clar că în etapa a doua cicliștii germani vor căuta 
să stea la adăpost fără a acționa, dat fiind avantajul pe care 
îl acumulaseră în prima etapă. Normal ar fi fost, atunci, ca 
echipa noastră să caute să rupă plutonul. Acest lucru a fost 
încercat abia în apropierea Orașului Stalin, cînd era prea tîrziu. 
Nu o tactică de așteptare, ci hărțuiala continuă care poate 
s-ar fi soldat cu o evadare reușită — iată ce ar fi trebuit să 
facă conlucrînd Dumitrescu, Moiceanu, Sebe, Constantinesc.u. 
Istrate etc. Mai ales că nici cîștigarea etapei la sprint nu ar 
fi schimbat situația în clasamentul general, dat fiind diferența 
de minute între alergătorul german Funda și Dumitrescu.

Și acum despre pregătire, și cu aceasta vom face și des
crierea ultimei etape care a avut sub unele aspecte o desfă-» 
șurare identică cu prima etapă prin formarea a două plutoane, 
încă de la ieșirea din Orașul Stalin un grup de cicliști for
mat din Sebe, Istrate, Glodea (Dinamo) și Ion Vasile (C.C.A.) 
(ultimii doi alături de Munteanu (Locomotiva) s-au compor
tai foarte bine alături de componenții lotului R.P.R.) cărora 
li se alătură ciclistul german Meister reușesc să evadeze din 
pluton. Dat fiind ritmul lent în care se rula în cel de al doilea 
pluton ca și „morișca" formată de cei 5 cicliști aceștia reușesc 
la un moment dat să aibă un avanș de aproape 5 minute. 
Aceste minute i-ar fi asigurat lui Sebe victoria, dat fiind 
că între el și Funda era o diferență în clasamentul general 
doar de patru minute. Aceasta dovedește buna pregătire a 
cicliștilor noștri și în special a lui Sebe care a reușit, îm
preună cu ceilalți cicliști enumerați să facă o cursă pe cont 
propriu. De altfel, în general se poate spune că cicliștii noștri 
nu sînt mai slab pregătiți sau mai puțin talentați 
germani.

Sezisînd însă pericolul, antrenorii lotului R.D G. 
să ia la timp măsurile cuvenite. In plutonul care 
în urmă, cicliștii germani desfășoară un adevărat iureș și între 
Ploești și București alergătorii care evadaseră (mai puțin Glo
dea care rupsese furca la Ploești) sînt ajunși și cu aceasta 
șansele de victorie ale lui Sebe dispar. Meister reușește să 
cîștige la sprint etapa, urmat la mică diferență de Dumitrescu.

S. BRAND

decît cei

au știut 
rămăsese

bună pregătire a voleibaliștilor noștri
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întilnirile internaționale 
susținute de voleibaliștii 
noștri și cei polonezi, (atît 
la băieți cît și la fete) s-au 
ridicat la un nivel tehnic 
satisfăcător, 
pentru 
tive, o 
intea 
pene.

în ultimele jocuri sus
ținute în compania echi.pe- 

, lor noastre, sportivii prie
teni polonezi au progresat 
foarte mult. Dacă despre 
echipa feminină se poate 
spune că s-a prezentat, așa 
cum de altfel era de aștep
tat (omogenă, calitățile fi
zice îmbinate armonios cu 
tehnica individuală), re
prezentativa masculină a 
R.P. Polone a surprins reu
șind în cele 3 partide sus
ținute în Capitală să ser
vească o replică foarte dîr- 
ză reprezentativei noastre. 
Chiar din primul meci s-a 
observat că voleibaliștii po
lonezi au o temeinică pre
gătire. Punctul „forte" al 
oaspeților a fost linia de 
fund. Voleibaliștii polonezi 
au „scos" multe mingi gre
le, aproape imposibile, fapt 
care a făcut ca atacul lor 
să fructifice multe ocazii.

constituind 
ambele reprezenta- 

bună verificare îna- 
campionateior euro-

MARȘ. — Duminică pe 
lei s-a desfășurat cea de 
tradiționalei curse de marș „Circuitul Lo
comotiva P.T.T.". în cursa seniorilor care 
a măsurat 17 km. a ieșit cîștigător Ion Ba. 
boie (Locomotiva P.T.T.). Următoarele 
două locuri au fost ocupate în ordine de 
Dumitru Paraschivescu și Nicolae Liga.

NATAȚIE — în cadrul unui concurs de 
natație desfășurat sîmbătă și duminică la 
bazinul acoperit Floreasca au fost reali
zate trei noi valoroase recorduri. Astfel, 
maestrul sportului Iosif Novac (C.C.A.) a 
stabilit un nou record în proba de 100 m. 
liber. în timpul de 59 sec. Un alt valoros 
record a fost realizat de maestrul sportu-

Aș vrea să mă opresc 
mai mult asupra comportă
rii echipelor noastre. Des
pre comportarea reprezen
tativei feminine a R.P.R. 
nu se pot spune însă prea 
multe lucruri bune. De alt
fel — cu excepția primului 
joc — celelalte două au do
vedit că voleibalistele noas
tre au serioase deficiențe 
atît din punct de vedere fi
zic cit și din punct de ve
dere al tehnicii indivi
duale. Atacul funcționează 
încă slab și trăiește doar 
prin acțiunile Doinei Cor- 
beanu și Rodicăi Sădeanu. 
Nu este imprimat tuturor 
jucătoarelor un stil de joc 
ofensiv. Tatiana Avacum ca 
și Tinela Pleșoianu nu trag 
iar rarele lor încercări sint 
lipsite de forță. Blocajul, 
ca și linia de fund (în spe
cial) nu acționează cu sufi
cientă siguranță. Voleiba
listele noastre au reale po
sibilități. Ele posedă o 
mare dorință de luptă. Tre
buie însă ca antrenorii lo
tului să asigure echipei o 
pregătire tehnică mult mai 
bună.

Din cele 3 partide susți
nute de echipele masculine

PE SCURT
străzile Capita- 
a X-a ediție a

ale R.P.R. și R. P. Polonă, 
două ne-au revenit, și tot 
așa de bine puteam s-o 
cîștigăm și pe a treia dacă 
echipa orașului București 
ar fi terminat jocul cum 
l-a început.

Echipa noastră masculină 
a știut, în general, să lupte, 
și-a impus jocul ofensiv, 
simplu, calm, eficace. Vo
leibaliștii noștri trag foar
te des, concretizează, și — 
spre deosebire de prima 
partidă cu sportivii polo
nezi — linia d® fund a știut 
în celelalte două jocuri să 
„scoată" multe mingi difi
cile. Trebuie remarcat de 
asemenea blocajul din ce 
în ce mai bun, mai ales in 
meciul de duminică. P’nă 
la campionatele europene, 
voleibaliștii noștri trebuie 
însă să insiste mai mult, 
în afară de trasul la fileu, 
să îmbunătățească jocul li
niei de fund, în special în 
efectuarea serviciilor și, un 
lucru deosebit, să-și însu
șească o dorință puternică 
de a învinge, lucru hotnrî- 
tor în obținerea unui rezul
tat bun.

ȘTEFAN ROMAN 
maestru al sportului

lui Felix Heitz 
cursa de 100 m. 
record republican
Hubert Beck (C.C.A.) în cursa de 200 m. 
liber juniori cat. I și II cu timpul de 
2’19”.

FOTBAL — Pe noul stadion din orașul 
Constanța s-a desfășurat dumin'că .intilni- 
rea internațională prietenească de fotbal 
dintre selecționata tineretului din R. P. 
Chmeză și formația locală Locomotiva. 
Dtipă un joc frumos, presărat cu nume
roase faze de calitate, tinerii fotbaliști 
chinezi au cucerit victoria cu scorul de 
1-0 (1—0).

(C.C.A.) care a terminat 
bras în 1’13”9. AJ treilea 

l-a realizat înotătorul



Conferința de la Bandung a țărilor Asiei și AfriciiI

încheierea lucrârîlor Comunicatul f i I
' BANDUNG 25 (Agerpres). — TASS 
transmite: In seara zilei de 24 aprilie a 
avut loc ședința plenară de închidere a 
conferinței țărilor Asiei și Africii. Secre
tariatul conferinței a anunțat că pe adre
sa conferinței au sosit numeroase telegra
me de salut, printre care din partea Pre
zidiului Marelui Hural Popular al Repu
blicii Populare Mongole și din partea 
Adunării Populare Supreme a Republicii 
Populare Democrate Coreene. Sastroamid- 
jojo, președintele conferinței, l-a rugat pe 
Ruslan Abdullah Gani, secretarul gene
ral al conferinței, să dea citire comunica
tului comun al conferinței. Prin aplauze 
furtunoase și prelungite și prin aclamații 
de salut, participanții la conferință au 
aprobat în unanimitate comunicatul co
mun. După aprobarea comunicatului au 
luat cuvîntul U Nu, primul ministru al 
Birmaniei, Ciu En-lai, premierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, Nehru, pri-

PEKIN 25 (Agerpres). — China Nouă 
transmite textul comunicatului final al 
conferinței celor 29 de țări ale Asiei și 
Africii, dat publicității la Bandung la 24 
aprilie.

„Conferința țărilor Asiei și Africii, con
vocată la invitația primilor miniștri ai Bir-

Coasta de Aur, Iranul, Irakul, Japonia, 
Iordania, Laosul, Libanul, Liberia, Libia, 
Nepalul, Fillpinele, Arabia Saudită, Su
danul, Siria, Tailanda, Turcia, Republica 
Democrată Vietnam, Statul Vietnam și 
Yemenul.

mul ministru al Indiei, Nasser, primul 
ministru al Egiptului, Mohammed Aii, 
primul ministru al Pakistanului, Fam Van 
Dong, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate Vietnam, 
reprezentanții Iranului, Irakului, Filipine- 
lor și ai altor țări.

Primul ministru U Nu a relevat că im
portanța pozitivă a conferinței constă nu 
numai în faptul că în cadrul ei au fost 
adoptate hotărîri importante, ci și în 
faptul că pentru prima oară s-au întîlnit 
reprezentanții țărilor Asiei și Africii, care 
au avut posibilitatea să se cunoască unul 
pe celălalt și să facă schimb de păreri, 
ceea ce trebuie să ducă în mod inevitabil 
la o mai bună înțelegere între ei. Con
ferința noastră, a declarat U Nu, este un 
exemplu concret de coexistență pașnică 
între țări cu diferite sisteme politice.

A luat apoi cuvîntul Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de Stat al Republicii Popu
lare Chineze.

Declarația lui Ciu En-lai
tului că noi, popoarele țărilor Asiei și 
Africii, avem una și aceeași soartă și 
avem una și aceeași năzuință.

Aș vrea să declar încă odată că de aceea 
poporul chinez își exprimă solidaritatea 
și sprijinul deplin față de lupta popoare
lor din Algeria, Maroc și Tunisia pentru 
autodeterminare și independență, față de 
de lupta arabilor din Palestina pentru 
drepturile omului, față de lupta poporului 
indonezian pentru restabilirea drepturilor 
suverane ale Indoneziei în Irianul de vest 
și față de lupta dreaptă pentru indepen
dență națională și libertate, pe care o 
duc popoarele Asie) și Africii pentru a se 
elibera de sub jugul colonialismului. Aș 
vrea să arăt în continuare că declarația 
cu privire la sprijinirea păcii și colaboră
rii generale, adoptată de această conferin
ță, va contribui la slăbirea. încordării in
ternaționale și în primul rînd a încordării 
în Extremul Orient. După părerea noastră 
aplicarea întocmai a acordului cu privire 
la restabilirea păcii în Indochina trebuie 
să fie garantată de către părțile interesate. 
In ceea ce privește unificarea pașnică a 
Coreei, părțile interesate trebuie să tindă 
spre soluționarea acestei probleme pe ca
lea tratativelor în termenul cel mai scurt.

China și S.U.A. trebuie să se întîlnească 
și să înceapă tratative în vederea soluțio
nării problemei slăbirii și lichidării situa
ției încordate în reeiunea Taivanului. 
Aceasta nu trebuie să se răsfrîngă însă 
nici în cea mai’ mică măsură asupra "ce
rerii juste a poporului chinez de a-și 
exercita dreptul său suveran de a elibera 
Taivanul. în sfîrșit, sper că din acest mo
ment contactul dintre țările Asiei și 
Africii, precum și relațiile prietenești din
tre țările noastre vor deveni și mai strin- 
se. Urez tuturor delegațiilor multă sănă
tate și să se întoarcă cu bine în patrie.

Recepția oferită de primii miniștri al celor cinci țări 
inițiatoare ale conferinței

BANDUNG 25 (Agerpres). — TASS 
transmite : Primii miniștri ai celor cinci 
țări — inițiatoare ale conferinței țărilor 
Asiei și Africii : U Nu, John Kotelawala. 
Jawaharlal Nehru, Aii Sastroamidjojo și 
Mohammed Aii, au oferit în seara zilei 
de 24 aprilie o recepție cu prilejul înche
ierii conferinței.

Domnule președinte, stimați delegați!
Conferința noastră a realizat un succes, 

în primul, rînd aș vrea ca, în numele de
legației Republicii Populare Chineze, să 
mulțumesc celor cinci țări participante la 
Conferința de la Colombo pentru inițiativa 
convocării acestei conferințe, aș vrea să 
mulțumesc scumpelor noastre gazde — 
președintelui, poporului și guvernului Re
publicii Indoneziene pentru primirea lor 
cordială, președintelui conferinței noastre 
— primul ministru al Indoneziei, pentru 
eforturile sale, tuturor delegațiilor pentru 
colaborarea lor, secretariatului comun al 
conferinței, precum și întregului personal 
care a participat la conferință pentru 
aportul lor de neprețuit. Succesul confe
rinței constă în stabilirea și consolidarea 
înțelegerii între țările Asiei și Africii și 
în realizarea unor acorduri într-o serie de 
probleme importante. Acest succes va 
contribui în mare măsură ia sarcina noa
stră comună de a opune rezistență colo
nialismului, de a apăra pacea generală și 
de a întări colaborarea prietenească între 
noi. Această conferință a justificat într-o 
măsură considerabilă speranțele popoare
lor Asiei și Africii, precum și ale lumii 
întregi.

Această conferință a arătat de aseme
nea că țările noastre abordează în fel di
ferit numeroase probleme și împărtășesc 
puncte de vedere diferite în legătură cu 
ele. Noi am analizat de asemenea parțial 
divergențele noastre. însă modul diferit 
de a trata problemele Și punctele de ve
dere diferite nu ne-au împiedicat să ajun
gem la o înțelegere.

Am putut să realizăm un astfel de suc
ces în acțiunea de împotrivire față de co
lonialism. în acțiunea de apărare a păcii 
generale și de sprijinire a colaborării po
litice, economice și culturale, datorită fap-

pe care le-ar avea

că dezarmarea și 
experimentării și

Conferința consideră că țările Asiei’ și 
Africii sînt datoare față de omenire și de 
civilizație să declare că sprijină inter
zicerea acestor țipuri de arme și să adre
seze țărilor interesate in primul rînd și 
opiniei publice mondiale apelul de a în
făptui această interzicere și că în acest 
scop pînă la interzicerea totală a fabri
cării armelor nucleare și termonucleare, 
trebuie depuse eforturi imediate și hotă- 
ritoare. Conferința cheamă toate puterile 
interesate să realizeze un acord cu privire 
la încetarea experimentării acestor tipuri 
de arme.

Conferința declară că dezarmarea gene
rală este absolut necesară pentru menți
nerea păcii și cheamă Organizația Națiu
nilor Unite să depună eforturi continue 
pentru a obține reglementarea, limitarea 
și reducerea generală a forțelor armate 
și armamentelor și controlul asupra lor, 
inclusiv interzicerea fabricării, experi
mentării și folosirii tuturor tipurilor de 
arme de exterminare în masă și să insti
tuie în acest scop un control internațional 
eficace".

La recepție au participat șefii și mem
brii delegațiilor celor 29 de țări partici
pante la conferință, personalul care a de
servit conferința, ziariștii care au comen
tat lucrările conferinței, reprezentanți ai 
guvernului indonezian, membri ai corpu
lui diplomatic și alți oaspeți.

Pentru dezarmare generată 
și interzicerea folosirii armelor atomice

BANDUNG 25 (Agerpres). — După cum 
anunță corespondentul din Bandung al 
agenției de presă americane, subcomite
tul politic al conferinței țărilor Asiei și 
Africii a adoptat o rezoluție care cheamă 
la dezarmare generală și interzicerea to
tală a fabricării, experimentării și folo
sirii armelor nucleare și termonucleare.

Iată textul rezoluției:
„Conferința țărilor Asiei și Africii, 

luînd în considerare încordarea primej
dioasă din situația internațională și pri
mejdia care amenință întreaga rasă uma
nă în cazul izbucnirii unui războ; mon
dial, în care s-ar folosi forța distrugă
toare a armamentelor de toate tipurile in. 
clusiv armele nucleare și termonucleare, 
atrage atenția tuturor țărilor asupra con
secințelor dezastruoase 
un astfel de război.

Conferința consideră 
interzicerea fabricării,
folosirii armelor nucleare și termonuclea
re sînt extrem de necesare pentru sal
varea omenirii și civilizației de teama și 
de perspectivele distrugerii totale.

Ecoul declarației lui Ciu En-lai în S.U.A. și Anglia
NEW YORK 24 (Agerpres). — TASS 

transmite: Propunerea lui Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Chineze, făcută în cadrul 
conferinței țărilor Asiei și Africii, că gu
vernul chinez este gata să înceapă trata
tive cu guvernul Statelor Unite pentru 
discutarea problemei slăbirii încordării în 
Extremul Orient și în special în regiunea 
Taivan. a produs o mare impresie în 
S.U.A. Toate posturile de radio și agen
țiile au transmis imediat textul declarației 
lui Ciu En-lai. Ziarele au publicat-o sub 
titluri mari. Propunerea jui Ciu En-lai a 
fost primită în chip diferit da cercurile 
conducătoare. După cum relatează din 
Washington agenția United Press, în timn 
ce Knowland, liderul republicanilor din 
senat a declarat că propunerea Chinei este 
„complect inacceptabilă”, W. George, pre
ședintele Comisiei senatoriale de afaceri 
externe a declarat că „propunerea lui C>u 
En-lai este importantă și fondul ei trebuie 
apreciat în modul cel mai minuțios”.

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : în legătură cu propune
rea lui Ciu En-lai, Departamentul de Stat 
al S.U.A. a dat publicității o declarație 
oficială, de comun acord cu președintele 
Eisenhower. în declarație se spune că 
S.U.A. vor „insista asupra participării 
Chinei naționaliste (a ciankaișiștilor — 
N. R.) ca parte egală la orice tratative” 
care privesc Taivanul.

★
LONDRA 25 (Agerpres). — Presa engle

ză acordă o mare atenție declarației făcută 
la Bandung de Ciu En-lai premierul Con
siliului de Stat al Republicii Populare Chi
neze, care a subliniat că guvernul chinez
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este gata să înceapă tratative cu guvernul 
S.U.A. pentru a discuta problema slăbirii 
încordării în Extremul Orient, îndeosebi 
în regiunea Taivanului.

Majoritatea ziarelor scot în evidență im
portanța acestei declarații. Corespondentul 
din Bandung al ziarului „Observer" scrie : 
„Ciu En-lai a luat inițiativa în problema 
păcii". Corespondentul special al ziarului 
„Sunday Times" califică declarația lui Ciu 
En-lai ca „un mare succes diplomatic".

Potrivit relatărilor observatorului diplo
matic al agenției Press Association" cer
curile oficiale engleze de la Londra au de
clarat că le interesează orice idei care pot 
crea baza pentru reglementarea problemei 
Extremului Orient".

După cum anunță agenția Reuter, un 
purtător de cuvînt al Ministerului englez 
al Afacerilor Externe a arătat că decla
rația lui Ciu En-lai este „foarte interesan
tă". Anglia, a adăugat el, „a considerat 
totdeauna posibil ca conferința de la Ban
dung să creeze o situație nouă în proble
ma Formozei". Totuși, la întrebarea dacă 
declarația lui Ciu En-lai a și creat o ase
menea „situație nouă", purtătorul de cu
vînt al Ministerului englez al Afacerilor 
Externe a răspuns că „este încă prea de
vreme pentru a se vorbi despre aceasta".

LONDRA 25 (Agerpres). — Corespon
dentul agenției France Presse transmite 
că cercurile diplomatice din capitala An
gliei „privesc cu optimism viitorul în spe
ranța că declarația făcută de Ciu En-lai 
la Bandung poate constitui baza pentru o 
viitoare reglementare a problemei Formo
zei". Propunerile lui Ciu En-lai, scrie co
respondentul ,,au stîrnit un interes consi
derabil în aceste cercuri în ciuda opozi
ției rezervate adoptată de Ministerul Afa
cerilor Externe". Corespondentul subli
niază în continuare că la Londra „se aș
teaptă cu interes reacția pe care propune
rile de la Bandung o vor provoca în Sta
tele Unite".

maniei, Ceylonului, Indiei, Indoneziei șl 
Pakistanului, a avut loc la Bandung intre 
18 și 24 aprilie 1955.

în afară de țările care au convocat con
ferința, au mai participat următoarele 24 
de țări, Afganistanul, Cambodgia, Republi
ca Populară Chineză, Egiptul, Etiopia,

A. Colaborarea economică
1) Conferința țărilor Asiei șl Africii în

țelege necesitatea imperioasă de a sprijini 
dezvoltarea economică a Asiei și Africii. 
Participanții la conferință au exprimat 
dorința generală de colaborare economică 
pe baza interesului reciproc și a respectă
rii suveranității naționale.

Propunerile cu privire la colaborarea 
economică în cadrul țărilor participante 
nu exclud nici oportunitatea, nici nece
sitatea colaborării cu țările care se află 
în afara acestei regiuni și nici investițiile 
de capital străin.

în afară de aceasta s-a recunoscut că 
ajutorul primit din afara acestei regiuni pe 
baza unor acorduri internaționale sau bi
laterale de cîteva dintre țările partici
pante la conferință a adus un aport pre
țios la înfăptuirea programelor lor de dez
voltare.

2) Țările participante sînt de acord ca 
în limitele maxime posibile să-și dea re
ciproc ajutor tehnic sub formă de: ex- 
perți, instruire, elaborare de planuri ex
perimentale și acordare de utilaj pentru 
a demonstra modul de funcționare; 
schimb de cunoștințe și crearea unor insti
tute naționale, iar acolo unde e posibil— 
a unor institute regionale, pentru instrui
re și pentru cercetări științifice în vede
rea însușirii cunoștințelor tehnice și a 
perfecționării în colaborare cu organele 
internaționale existente.

3) Conferința țărilor Asiei și Africii re
comandă: să fie creat într-un viitor apro
piat un fond special al Organizației Na
țiunilor Unite pentru dezvoltarea econo
mică; Banca Internațională de reconstruc
ție și dezvoltare să acorde o parte mai 
mare din resursele țărilor Asiei și 
Africii; să fie creată într-un viitor apro
piat o corporație financiară internațio
nală, în a cărei sferă de activitate să 
intre asigurarea unor investiții echitabile 
de capital; țările Asiei si Africii să spri
jine înfăptuirea acțiunilor economice co
mune în măsura în care aceasta va cores
punde intereselor lor generale.

4) Conferința țărilor Asiei și Africii re- 
cunoaște necesitatea vitală a stabilizării 
comerțului în această regiune.

A fost acceptat principiul lărgirii volu
mului comerțului multilateral și a vo
lumului plăților. Totuși, s-a recunoscut că 
unele țări ar dori să încheie acorduri co
merciale bilaterale, în funcție de condiții
le lor economice.

5) Conferința țărilor Asiei și Africii re
comandă ca țările participante să între
prindă acțiuni colective pentru stabiliza
rea prețurilor internaționale și a cererii 
de materii prime pe calea acordurilor bi
laterale și multilaterale și ca în măsura 
în care va fi oportun șl realizabil, sa 
adopte un punct de vedere comun în acea
stă problemă în Comisia consultativă per
manentă a O.N.U. pentru comerțul cu 
materii prime și în organismele internațio
nale. . . .....

6) Conferința țărilor Asiei și Africii 
recomandă mai departe: țările Asiei și 
Africii trebuie să dea exportului lor un 
caracter variat, prelucrînd materiile lor

prime, cînd acest lucru este posibil din 
punct de vedere economic, înainte de a le 
exporta ; este necesar să se contribuie la 
organizarea de piețe comerciale inter-re- 
gionale și să se stimuleze schimbul de 
delegații comerciale și de grupuri de oa
meni de afaceri ; este necesar să se sti
muleze schimbul de informații și de mos
tre de mărfuri pentru a contribui la co
merțul inter-regional; șț este necesar să 
se asigure posibilități normale pentru co
merțul în tranzit al țărilor care nu au 
ieșire la mare.

7) Conferința țărilor Asiei și Africii a- 
cordă o mare importanță navigației și își 
exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul 
că societățile de navigație, revizuind din 
timp în timp tarifele de transport, o fac 
adesea în detrimentul țărilor în cauză. 
Conferința recomandă ca această proble
mă să fie studiată și să fie luate măsuri 
colective pentru a determina aceste socie
tăți de navigație, să adopte o atitudine 
mai rezonabilă. Ea propune studierea ta
rifelor feroviare în tranzit.

8) Conferința țărilor Asiei și Africii este 
de acord că este necesar să se stimuleze 
crearea de bănci și societăți de asigurare 
naționale și regionale.

9) Conferința țărilor Ariei și Africii con
sideră că schimbul de informații în pro
blemele referitoare la petrol, cum ar fi 
transferarea profiturilor și aplicarea im
pozitelor, ar putea în cele din urmă să 
ducă la stabilirea unei politici comune.

10) Conferința țărilor Asiei și Africii sub
liniază importanța deosebită a dezvoltării 
energiei nucleare în scopuri pașnice pen
tru țările Asiei și Africii.

Conferința salută inițiativa 
lor puteri interesate, care au 
se facă accesibile informațiile 
la folosirea energiei atomice 
pașnice, cheamă la crearea cît mai grab
nică a unei organizații internaționale pen
tru energia atomică, care să asigure re
prezentarea corespunzătoare a țărilor 
Asie; și Africii în organul executiv al 
acestei organizații și recomandă ca gu
vernele țărilor Asiei și Africii să se folo- 
sească pe deplin de posibilitatea instruirii 
și de celelalte posibilități în privința fo
losirii pașnice a energiei atomice, propuse 
de țările inițiatoare ale acestor programe.

11) Conferința țărilor Asie; și Africii 
este de acord ca guvernele naționale res
pective să-și numească reprezentanți în 
țările participante în vederea schimbului 
de informații și idei în chestiunile de 
interes comun.

Ea recomandă o folosire mai complectă 
a organizațiilor internaționale existente, 
iar țările participante, care nu sînt mem
bre ale acestor organizații internaționale, 
dar care au dreptul la aceasta, să devină 
membre ale lor.

12) Conferința țărilor Asiei și Africii 
recomandă consultări preliminare ale ță
rilor participante în forurile internațio
nale în vederea promovării, în măsura în 
care este posibil, a intereselor lor econo
mice comune. Aceasta, însă, nu cu inten
ția de a forma un bloc regional.

B. Colaborarea culturală
tului și culturii în unele părți ale Asiei 
și Africii, înăbușirea culturii sub această 
formă sau alta; conferința condamnă în
deosebi rasismul ca mijloc de înăbușire a 
culturii.

3) Conferința a examinat dezvoltarea 
colaborării culturale între țările Asiei și 
Africii nu prin prisma izolării acestor țări 
sau a rivalității cu alte grupuri de țări 
și alte civilizații și culturi.

Fidelă tradiției seculare de toleranță și 
suveranitate, conferința consideră că co
laborarea culturală a țărilor Asiei și Afri
cii trebuie să se dezvolte în cadrul mai 
larg al colaborării mondiale, paralel cu 
dezvoltarea colaborării culturale a țări
lor Asiei și Africii. Țările Asiei și Africii 
doresc să dezvolte relațiile culturale cu 
celelalte țări. Aceasta ar îmbogăți cul
tura lor proprie și ar contribui de aseme
nea la pacea și înțelegerea internațională.

4) In Asia și Africa există numeroase 
țări care nu au fost încă în stare Să-și 
creeze institute pedagogice, științifice și 
tehnice proprii.

Conferința recomandă ca țările din 
Asia și Africa care se bucură de o situa
ție mai favorizată în această privință, să 
acorde înlesniri pentru a primi în insti
tutele lor studenți și practicanți din cele
lalte țări.

Astfel de înlesniri trebuie să fie de ase
menea asigurate asiaticilor și africanilor 
din Africa, cărora le este refuzat în pre
zent accesul în școlile superioare.

5) Conferința țărilor Asiei și Africii con
sideră că dezvoltarea colaborării cultu
rale între țările Asiei și Africii trebuie să 
fie îndreptată spre : 1. dobîndirea de cu
noștințe despre fiecare din aceste țări ; 
2. schimburi culturale reciproce; 3.
schimburi de informații.

6) Conferința 
consideră că în 
bune rezultate 
vor fi realizate 
duri bilaterale in vederea aplicării reco
mandărilor conferinței și prin înfăptuirea 
unor acțiuni independente de către fiecare 
țară, cînd acest lucru se va dovedi posi
bil și realizabil.

C. Drepturile omului și autodeterminarea
țiilor între oameni în vaste regiuni ale 
Africii și în alte părți ale lumii.

O asemenea atitudine constituie nu nu. 
mai o încălcare brutală a drepturilor 
omului, ci și negarea valorilor funda
mentale ale civilizației și demnității 
umane.

Conferința își exprimă simpatia și spri
jinul călduros’ față de poziția curajoasă 
adoptată de victimile discriminării ra
siale și mai ales de popoarele de ori
gină africană, indiană și pakistaneză din 
Africa de sud ; își exprimă admirația față 
de acei care sprijină cauza lor; reafir
mă hotă.rîrea popoarelor din țările Asiei 
și Africii de a lichida orice urme de ra
sism care ar mai putea exista în propriile 
lor țări și se obligă să folosească întreaga 
ei influență morală pentru a pune în gar
dă împotriva primejdiei de a cădea în 
același păcat în lupta lor pentru stîrpi- 
rea rasismului.

Conferința țărilor Asiei și Africii a ex?« 
minat problemele comune ale țărilor Asiei 
și Africii și a discutat căile și mijloacele 
prin care popoarele acestor țărj vor pu
tea asigura cea mai deplină colaborare e- 
conomică, culturală și politică.

D. Problemele popoarelor dependente
1) Conferința țărilor Asiei și Africii a 

discutat problemele popoarelor dependente 
și a colonialismului și răul provocat de 
faptul că o serie de popoare sînt supuse 
unei dominații străine și exploatării.

Conferința a căzut de acord :
a) să declare că, sub toate manifestă

rile sale, colonialismul reprezintă un rău 
care trebuie curmat fără întîrziere ;

b) să confirme că, a supune popoarele 
înrobirii, dominației și exploatării străine 
înseamnă a nega drepturile fundamentale 
ale omului ceea ce contravine Chartei 
Organizației Națiunilor Unite și împiedică 
promovarea păcii mondiale și a colabo
rării ;

E. Alte

principale- 
propus să 
cu privire 
în scopuri

1) Avînd în vedere situația încordată din 
Orientul Mijlociu, provocată de situația 
din Palestina și avînd în vedere primej
dia pe care această încordare o prezintă 
pentru pacea întregii lumi, conferința ță
rilor Asiei și Africii declară că sprijină 
drepturile arabilor din Palestina și chea
mă la traducerea în viață a rezoluțiilor 
Organizației Națiunilor Unite în problema 
Palestinei, precum și la realizarea unei 
reglementări pașnice a problemei palesti
niene.

2) In conformitate cu atitudinea expri
mată de ea în favoarea desființării colo
nialismului, conferința țărilor Asiei și 
Africii sprijină poziția Indoneziei în pro
blema Irianului de vest, la baza căreia

c) să declare că sprijină cauza libertății 
și independenței tuturor acestor popoare ;

d) să cheme țările interesate să acorde 
libertate și independență acestor popoare.

2) Avînd în vedere faptul că situația 
din Africa de nord nu este reglementată 
și că popoarelor din Africa de nord li se 
refuză cu încăpățînare dreptul la auto
determinare, conferința țărilor Asiei șl 
Africii declară că sprijină drepturile po
poarelor din Algeria, Maroc și Tunisia la 
autodeterminare și independență și chea
mă guvernul francez să reglementeze fără 
întîrziere pe cale pașnică această pro
blemă.

1) Conferința țărilor Asiei și Africii 
este convinsă că dezvoltarea colaborării 
culturale este unul dintre cele mai puter
nice mijloace de promovare a înțelegerii 
între țări. Asia și Africa sînt leagănul ma
rilor religii și civilizații, care in cadrul 
procesului îmbogățirii lor proprii au îmbo
gățit și alte culturi și civilizații. _ __

In consecință, culturile Asiei și Africii 
se bazează pe spiritualitate ȘÎ universali
tate. Din păcate, în decursul ultimelor 
veacuri, relațiile culturale dintre țările 
Asiei și Africii au fost întrerupte.

Popoarele Asiei și Africii sînt însufle
țite în prezent de dorința puternică și 
sinceră de a relua vechile lor relații cul
turale și de a stabili altele noi, ținînd sea
ma de condițiile lumii contemporane. Gu
vernele tuturor țărilor participante la a_- 
ceastă conferință au declarat din nou că 
vor depune eforturi în vederea unei cola
borări culturale mai strînse.

2) Conferința țărilor Asiei și Africii ia 
în considerație faptul că existența colo
nialismului în numeroase părți ale Asiei 
și Africii, oricare ar fi forma pe care o 
îmbracă, nu numai că împiedică colabora
rea culturală, dar înăbușe totodată cultu
rile naționale ale popoarelor.

Unele puteri coloniale au lipsit popoarele 
dependente de ele de drepturile funda
mentale în domeniul învăjămîntului și 
culturii, ceea ce împiedică dezvoltarea 
acestor popoare, precum și schimbul cul
tural cu celelalte popoare asiatice și afri
cane.

Aceasta este valabil în special în cazul 
Tunisiei, Algeriei și Marocului, unde este 
înăbușit dreptul fundamental al oamenilor 
de a-si însuși limba și cultura proprie.

O discriminare similară se practică fa*ă 
de populația africană și de culoare în 
unele părți ale continentului african.

Conferința consideră că această politică 
echivalează cu lipsirea omului de dreptu
rile sale fundamentale, împiedică progre
sul cultural în această regiune, precum 
și colaborarea culturală pe plan interna
țional mai larg.

Conferința condamnă lipsirea d° drep
turi fundamentale în domeniul învățămîn.

1) Conferința țărilor Asiei și Africii 
declară că sprijină întru totul principiile 
fundamentale ale drepturilor omului, ex
puse în Carta Organizației Națiunilor 
Unite și ia notă de Declarația drepturi
lor omului ca un model general pentru 
toate popoarele și pentru toate națiunile.

Conferința declară că sprijină întru to
tul principiul autodeterminării popoare
lor și națiunilor, expus 
nizației 
zoluția 
privire 
țiunilor 
pentru 
drepturilor fundamentale ale omului.

2) Conferința țărilor Asiei 
condamnă politica și practica 
și discriminării rasiale, care 
baza relațiilor între guverne

în Carta Orga 
Națiunilor Unite și ia notă de re- 
Organizației Națiunilor Unite cu 
la drepturile popoarelor și na- 

la autodeterminare, premiză 
satisfacerea deplină a tuturor

șl Africii 
segregației 
constituie 

și a rela-

țărilor Asiei șl Africii 
actuala etapă, cele mai 

în colaborarea culturală 
prin încheierea de acor-

probleme
stau acordurile corespunzătoare dintre In
donezia și Olanda.

Conferința țărilor Asiei și Africii chea
mă guvernui olandez să reia cît mai re
pede posibil tratativele în vederea înde
plinirii obligațiilor sale rezultînd din a- 
cordurile mai sus menționate și își expri
mă speranța sinceră că Organizația Na
țiunilor Unite va ajuta părțile interesate 
să ajungă la o rezolvare pașnică a proble
mei.

3) Conferința țărilor Asiei și Africii 
sprijină poziția Yemenului în problema 
Adenului și a părților de sud ale Yeme
nului cunoscute ca protectorate și cheamă 
de asemenea părțile interesate să ajungă 
la o reglementare pașnică a litigiului.

F. Promovarea păcii și colaborării mondiale
1) Conferința țărilor Asiei și Africii re- 

levînd faptul că unele state nu sînt ad
mise încă în Organizația Națiunilor Unite, 
consideră că în vederea unei colaborări 
eficiente pentru asigurarea păcii în lumea 
întreagă, calitatea de membru în Orga
nizația Națiunilor Unite trebuie să fie 
universală și cheamă Consiliul de Secu
ritate să sprijine admiterea în O.N.U. a 
tuturor statelor care corespund prevede
rilor Cartei în ceea ce privește calitatea 
de membru.

După părerea conferinței țărilor Asiei 
și Africii, următoarele țări reprezentate 
la conferință corespund acestor prevederi: 
Cambodgia, Ceylonul, Japonia, Iordania, 
Laosul, Libia, Nepalul și Vietnamul uni
ficat.

Conferința consideră că reprezentarea 
țărilor Asiei și Africii în Consiliul de 
Securitate, în conformitate cu principiul 
repartizării geografice echitabile, nu este 
suficientă. Conferința își exprimă părerea 
că în ce privește repartizarea locurilor 
nepermanente, țărilor Asiei și Africii — 
care în cadrul acordului realizat la Lon
dra în 1946 au fost lipsite de dreptul de 
a fi alese în Consiliu — trebuie să li se 
dea posibilitatea de a face parte din 
Consiliul de Securitate, pentru ca ele să 
poată aduce o contribuție mai eficientă la 
menținerea păcii și securității internațio
nale.

2) . Conferința țărilor Asiei și Africii, 
examinînd primejdioasa situație interna-

G. Declarația cu orivire la promovarea păcii
și colaborării internaționale

Conferința țărilor Asiei și Africii a dis
cutat în mod special problema păcii și co
laborării internaționale. Ea a analizat cu 
o profundă neliniște actuala încordare in
ternațională și primejdia unui război ato
mic mondial, legată de aceasta.

Problema păcii este legată de proble
ma securității internaționale. în legătură 
cu aceasta, toate țările trebuie să colabo
reze mai ales prin intermediul Organiza
ției Națiunilor Unite la înfăptuirea re
ducerii înarmărilor și interzicerea arme
lor nucleare, sub un control internațional 
eficace.

în felul acesta se poate contribui la pa
cea mondială iar energia atomică poate 
fi folosită exclusiv în scopuri pașnice. 
Acest lucru ar permite satisfacerea ne
cesităților mai ales ale Asiei și Africii, 
întrucît ele au nevoie în primul rînd de 
progres social și de ridicarea nivelului de 
trai în condițiile unei mai mari libertăți.

Libertatea și pacea sînt legate între ele. 
Dreptul la autodeterminare trebuie să-l 
aibă toate popoarele, libertatea și inde
pendența trebuie să fie acordate cît 
repede acelor popoare care mai sînt 
în stare de dependență.

Firește că toate țările trebuie să
dreptul de a-și alege în mod liber sis
temul politic și 
mod de viață, în 
rile și principiile 
țiunilor Unite.

Eliberate de neîncredere și de teamă, 
pătrunse de încredere și bunăvoință una 
față de alta, țările trebuie să dea dovadă 
de atitudine tolerantă și să trăiască în 
pace una cu alta ca buni vecini și să dez
volte colaborarea prietenească pe baza 
următoarelor principii :

1) Respectarea drepturilor fundamen
tale ale omului, precum și a scopurilor 
și principiilor Cartei Organizației Națiu
nilor Unite.

2) Respectarea suveranității și integri
tății teritoriale a tuturor țărilor.

țională existentă, care amenință întreaga 
omenire cu un război mondial în care s-ar 
folosi forța destructive a armamentelor 
de toate tipurile, Inclusiv a armelor nu
cleare și termonucleare, atrage atenția 
tuturor țărilor asupra consecințelor îngro
zitoare pe care le-ar putea avea un ase
menea război în cazul cînd ar fi dezlăn
țuit. Conferința consideră că dezarmarea 
și interzicerea producției, experimentării 
și folosirii armelor .nucleare și termonu
cleare sînt absolut necesare pentru a 
salva omenirea și civilizația de teama și 
perspectivele distrugerii totale.

Conferința consideră că față de omeni
re și de civilizație, țările Asiei și Africii 
întrunite aici au datoria de a declara că 
sprijină cererile cu privire la dezarmare 
și la interzicerea acestor tipuri de arme 
și de a adresa principalelor țări intere
sate și opiniei publice mondiale apelul de 
a înfăptui o asemenea dezarmare și in
terzicere.

Conferința consideră că trebuie instituit 
și exercitat un control Internațional efica
ce pentru a se traduce în viață această 
dezarmare și interzicere și că în acest 
scop trebuie să fie luate măsuri grabnice 
și precise. Pînă la interzicerea totală a 
fabricării armelor nucleare și termonu
cleare, conferința cheamă toate puterile 
interesate să ajungă la un acord cu pri
vire la interzicerea temporară a experien- 
țelor cu asemenea arme.

mai 
încă

aibă

economic, propriul lor 
conformitate cu scopu- 
Cartei Organizației Na-

3) Recunoașterea egalității tuturor rase
lor și a egalității tuturor națiunilor 
mari și mici.

4) Abținerea de la intervenție și ames
tec în treburile interne ale altei țări.

5) Respectarea dreptului fiecărei țări la 
apărare individuală sau colectivă, în 
conformitate cu Carta Organizației Na
țiunilor Unite.

6) — a. Abținerea de la folosirea acor
durilor cu privire la apărarea colectivă 
în interesele particulare ale vreuneia din 
marile puteri.

— b. Orice țară să se abțină de la exer
citarea de presiuni asupra altor țări.

7) Abținerea de la acte de agresiune sau 
amenințări cu agresiunea sau de la folo
sirea forței împotriva integrității terito
riale sau a independenței politice a ori
cărei țări.

8) Reglementarea tuturor litigiilor in
ternaționale prin mijloace pașnice cum 
sînt tratativele, concilierea, arbitrajul sau 
reglementarea juridică, precum și prin 
alte mijloace pașnice potrivit alegerii păr
ților în cauză, în conformitate cu Carta 
Organizației Națiunilor Unite.

9) Sprijinirea intereselor reciproce și
a colaborării. ,

10) Respectarea dreptății și a obliga
țiilor internaționale.

Conferința țărilor Asiei și Africii își ex
primă convingerea că colaborarea prie. 
tenească, în conformitate cu aceste prin
cipii, ar contribui cu succes la menți
nerea și sprijinirea păcii și securității in
ternaționale, iar colaborarea pe plan eco
nomic, social și cultural ar contribui la 
realizarea înfloririi și bunei stări gene
rale.

Conferința țărilor Asiei și Africii reco
mandă ca cele cincj țări inițiatoare ale 
conferinței să examineze problema con
vocării următoarei conferințe, după ce sa 
vor fi consultat in această problemă cu 
celelalte țări interesate.

Bandung, 24 aprilie 1955.
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