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ZIUA VICTORIEI

Ministrului Apărării al U.R.S.S. 
Mareșal al Uniunii Sovietice 

G. K. JUKOV
Moscova

Cu ocazia împlinirii a 10 ani de la victoria istorică repur
tată de glorioasa Armată Sovietică în lupta împotriva fascis
mului german, primiți tovarășe ministru, din partea mea ner- 
sonal și a militarilor Forțelor Armate ale R.P.R., un călduros 
salut șl cele mai sincere felicitări.

îmi exprim convingerea că prietenia și frăția de arme ro- 
mîno-sovietică, cimentată în lupta comună dusă împotriva fas
cismului, se va dezvolta și întări continuu, spre binele popoa
relor noastre, în scopul apărării păcii.

Ministrul forțelor armate ale R.P.R. 
General de Armată 
EMIL BODNARAȘ

KATIUȘELE ȘI VITEJIA legendară 
a ostașilor sovietici vestiseră de 
mult ziua aceea. In tranșeele de la 

Stalingrad, soldații sovietici luptau cu cer
titudinea că fiecare palmă de pămînt pe 
care o smulg dușmanului îi apropie de 
victorie. Pe malul Volgăi, încleștați în 
luptă pe viață și pe moarte cu cotropito
rii, ostașii sovietici — feciori ai Donba? 
su'.ui și Viralilor, ai plaiurilor gruzine sau 
ai celor siberiene — știau că va veni ziua 
cînd deasupra Reichstagului, în bîrlogul 
fiarelor fasciste, va flutura drapelul roșu 
cu secera și ciocanul.

De la Stalingrad și pînă la Berlin a 
fost un drum lung, presărat cu multe jert
fe, dar plin de victorii nepieritoare. Și ziua 
pe care au visat-o în 
focul încleștării eroii 
Stalingradului, pen
tru care au luptat 
partizanii ucrainem, 
pentru care au pus 
mina pe armă pa- 
trioții francezi, pe 
care au așteptat-o cu 
încredere popoarele 
robite ale Europei — 
Ziua victoriei a venit 
înc.ununînd frumuse
țea unei primăveri 
pe care popoarele 
nu o vor uita nici- 
cînd.

Ziua în care, sub 
povara înfrîngerilor, 
reprezentanții co
mandamentului su
prem hitlerist își aș- 
terneau semnăturile 
sub actul de capitu
lare necondiționată 
a Germaniei naziste, 
popoarele o păstrează 
mereu vie pentru a 
sta ca avertisment 
tuturor celor care 
s-ar încumeta să pă
șească pe drumul lip
sit de glorie al hitle- 
rismulni.

împrejurările care 
au dus la dezlănțui
rea celui de al doi
lea război mondial 
sint bine cunoscute, 
ltitr-o perioadă de 
timp relativ scurtă, 
militarismul german 
s-a putut reface și a 
acumulat un poten
țial de război de 
prim ordin. Reface
rea mașinii de război 
germană, în contra
venție cu prevede
rile tratatului de 
pace de la Ver
sailles, a devenit po
sibilă datorită miliar
delor de dolari pe 
care monopolurile 
occidentale le-au pus 
la dispoziția hitleriș- 
tilor, datorită politi
cii mioape a guvernanților reacționari 
din S.U.A., Anglia și Franța, care în loc 
să frineze pornirile expansioniste ale 
hitlerismului, s-au străduit cît le-au stat 
în putință să canalizeze aceste porniri 
către răsărit.

Germania hitleristă și-a semnat sen
tința de condamnare la moarte în ziua în 
care armatele hitleriste nu cotropit 
Uniunea Sovietică. Pe pămînt sovietic 
hit’.eriștii au suferit înfrîngeri după înfrîn- 
geri. „Războiul fulger" pe care-1 conce
puseră strategii „fuhrerului" s-a trans
format într-un nesfîrșit șirag de înfrîn- 
geri-fulger ale armatelor hitleriste. Cînd 
au cotropit Uniunea Sovietică, hitleriștii 
se lăudaseră că în cîteva zi’.e vor defila 
pe străzile Moscovei. Au trecut zile, săp- 
tăm’ni și luni, au trecut chiar ani și pro
misiunea lor nu a putut fi realizată. De la 
porțile Moscovei și de la Stalingrad, hitle
riștii au fost alungați departe, p’nă în bîr
logul lor. Sub influența victoriilor arma
telor sovietice, în țările Europei afla*e 
sub călcîiul „noii ordini” hitleriste, a. luat 
naștere o putemidă mișcare de rezistență 
antifascistă. împotriva ocupației fasciste 
popoarele au făurit un larg front națio
nal de luptă. Cei mai dirzi antifasciști 
au fost în toate țările comuniștii. Parti
dele comuniste și muncitorești prin lupta 
lor împotriva fascismului și-au cîștigat 
un imens prestigiu.

Anii celui de al doilea război mondial 
au dovedit trăinicia or'nduirii sociale a 
Uniunii Sovietice, unitatea de nezdrunci
nat dintre popor, partid și guvern, trăsă
turile morale înaintate ale omului sovietic 
apărător al celor mai mărețe cuceriri ale 
civilizației umane.

Mașina de război germană a fost tn- 
frîntă datorită uriașelor eforturi depuse 
de către Uniunea Sovietică, care a pur
tat pe umerii săi greul războiului. Numai 
în 1944, armatele sovietice au nimicit 136 
de divizii germane. In 1943, comandamen
tul hitlerist aruncase pe frontul împotriva 
Uniunii Sovietice peste 250 de divizii, în 
timp ce . împotriva armatelor americano- 
engleze nu fuseseră trimise decît 4 di
vizii germane și 11 italiene.

Sub conducerea Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și a Comitetului 
său Central, în frunte cu Ios’f Vissa- 
rionovîci Stalin, armata sovietică a obți
nut în Marele Război pentru Apărarea Pa
triei o victorie de însemnătate istorică

lații de profundă prietenie cu Republica 
Democrată Germană, primul stat german 
iubitor de pace, reazim'ul luptei poporului 
german pentru unitatea patriei sale. In 
același timp. Uniunea Sovietică și cele
lalte state iubitoare de pace nu pot să 
treacă cu vederea primejdia care izvorăște 
din remilitarizarea Germaniei occidentale. 
Conferința de la Moscova a opt state în 
frunte cu U.R.S.S. a arătat că statele iu
bitoare de pace urmăresc cu vigilență 
desfășurarea evenimentelor internaționale 
și sînt gata să dea o ripostă zdrobitoare 
oricăror agresori. Reprezentanții acestor 
state se vor întruni la 11 mai la Varșo
via pentru a discuta situația existentă în 
acest moment și a hotărî asupra măsurilor 

ce trebuiesc luate.
Uniunea Sovietică, 

luptînd ferm pentru 
realizarea coexisten
ței pașnice, s-a pro
nunțat în mod inva
riabil pentru regle
mentarea pașnică a 
problemelor litigioa
se, inclusiv problema 
germană. Practica 
internațională a de
monstrat că proble
me spinoase pot fi 
reglementate prin 
metoda tratativelor, 
bineînțeles prin tra
tative sincere, duse 
cu dorința de înțele
gere și nu în scopul 
de a înșela opinia 
publică. Uniunea So
vietică și-a dovedit 
în permanență do
rința ei de a contri
bui prin propuneri 
rezonabile și clare la 
rezolvarea problemei 
germane. O aseme
nea propunere era 
cea cu privire la or
ganizarea unui sis
tem de securitate co
lectivă al statelor eu
ropene. Puterile occi
dentale au împiedicat 
însă aceasta. In pre
zent, cînd rezultatul 
tratativelor sovieto- 
austriace exercită o 
influență considera
bilă în Germania oc
cidentală, puterile 
occidentale și în spe
cial S.U.A. întreprind 
o serie întreagă de 
noi acțiuni care do
vedesc că ele nu vor 
să renunțe la planu
rile lor agresive.

Pentru poporul no
stru ziua de 9 mai 
are o dublă semnifi
cație. In această zi, 
noi sărbătorim atît 
ziua victoriei cît și 
ziua independenței 
naționale. Ambele 
sărbători sînt sărbă

tori ale prieteniei cu marele nostru 
vecin de la răsărit. In 1877 poporul 
nostru, cu ajutorul armatelor ruse, 
a obținut independența de stat. Insă 
burghezia a trădat interesele naționale și 
a dat țara pe mîinile bancherilor străini, 
lipsind Romînia de independență. Fascis
mul a aruncat Romînia în criminalul 
război antisovietic. Dar la 23 august 
1944 țara noastră a reușit să-și capete 
adevărata independență națională, a reu
șit să devină un stat independent în care 
poporul își hotărăște singur soarta sa. 
Aceasta a devenit cu putință datorită ar
matelor sovietice eliberatoare, datorită 
sprijinului frățesc al marelui popor sovie
tic, cel mai bun prieten al Romîniei. Po
porul nostru este mîndru că a adus con
tribuția sa la lupta împotriva fascismu
lui. Diviziile romînești și în primul rînd 
pandurii au luptat cot la cot cu ostașii 
sovietici, consoiidînd frăția de arme din
tre cele două popoare, frăția stropită cu 
sîngele celor mai buni fii ai lor.

Poporul nostru sărbătorește un dece
niu de la victorie în plină muncă paș
nică. Poporul nostru este vigilent, este 
conștient de primejdiile pe care le repre
zintă reînvierea militarismului german. 
Iată de ce el sprijină cu toată puterea 
hotărîrile conferinței de la Moscova și 
este gata ca la nevoie să apere cu toate 
forțele sale cuceririle obținute pe drumul 
unei vieți poi.

Zece ani au trecut din ziua în care Ger
mania hitleristă a capitulat. Ziua aceasta 
nu trebuie să fie uitată nicicînd. Ea tre
buie să slujească drept un sever avertis
ment pentru ațîțătorii la război.

Comitetului Central
al Partidului Socialist Unit din Germania

Berlin
Cu prilejui celei de a 10-a aniversări a eliberării Germa

niei de sub jugul fascismului hitlerist de către eroica Armată 
Sovietică, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
vă transmite un călduros salut frățesc.

Poporul muncitor din R.P.R. se bucură din toată inima de 
succesele oamenilor muncii din R. D. Germană obținute în 
cei 10 ani de viață liberă și muncă creatoare, sub conducerea 
Partidului Socialist Unit din Germania, pentru dezvoltarea 
economiei și culturii în patria lor.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în lupta pe care o du
ceți pentru întărirea Republicii Democrate Germane, pentru 
mobilizarea tuturor forțelor patriotice din Germania la lupta 
pentru zădărnicirea aplicării acordurilor de la Paris, pentru 
crearea unei Germanii unite, independente, democrate și iubi
toare de pace.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Tovarășului
ANTONIN ZAPOTOCKY

Președintele Republicii Cehoslovace
Pnagâ

Cu prilejul celei de a 10-a aniversări a eliberării Cehoslova
ciei de către glorioasa Armată Sovietică, vă rog să primiți, 
tovarășe Președinte, din partea Prezidiului Marii Adunărj Na
ționale a Republicii Populare Romîne și a mea personal, cele 
mai calde felicitări.

Poporul romîn se bucură din toată inima de marile succere 
obținute de poporul cehoslovac și îi urează noi victorii in 
munca sa rodnică pentru înflorirea continuă a patriei sale, in 
lupta pentru pace și colaborare între popoare.

Dr. PETRU GROZA 
Președintele Prez’diulni 
Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Rcmîne

Tovarășului
VILIAM SIROKY

Președintele Guvernului Republicii Cehoslovace
Praga

Cu ocazia celei de a 10-a aniversări a eliberării Cehoslova
ciei de către glorioasa Armată Sovietică, vă transmit Dumnea
voastră și poporului cehoslovac un fierbinte salut frățesc.

Poporul romîn urmărește cu multă bucurie importantei a 
realizări obținute de poporul frate cehoslovac în cei 10 ari 
de viață liberă și îi dorește, cu prilejul marii sale sărbătoi i 
naționale, noi succese în opera de construire a socialismului 
de întărire continuă a patriei sale și în lupta comună pentru 
asigurarea păcii, în fruntea căreia se găsește eliberatoarea ți 
prietena noastră, marea Uniune Sovietică.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Presed'ntele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
Președintelui Republicii Democrate Germane 
Tovarășul

WILHELM PIECK 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Germarie
Berlin

Cu ocazia sărbătoririi celei de a 10-a aniversări a eliberării 
poporului german de sub jugul fascist de către glorioasa Ar
mată Sovietică, vă rugăm să primiți din partea noastră sincere 
și calde felicitări.

Poporul romîn urmărește cu bucurie succesele obținute de 
oamenii muncii din Republica Democrată Germană și urează 
poporului german victorie deplină în lupta măreață pe care 
o duce pentru unificarea pașnică a patriei sale, pentru crearea 
unei Germanii independente, democrate și iubitoare de pace. 

PREZIDIUL
MARII ADUNAR1 NAȚIO

NALE A REPUBLICII 
POPULARE ROMÎNE

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII 

POPULARE ROMINE

Recepta la ambasada R. D. Germane 
cu prilejul celei de a 10-a aniversări 

a eliberării Germaniei
In seara zilei de 7 mai, ambasadorul extraordinar șl pleni

potențiar al R. D. Germane în R. P. R., Werner Eggerath, a 
oferit o recepție cu prilejul celei de a 10-a aniversări a elibe
rării Germaniei de către Armata Sovietică.

La recepție au participat tovarășii : Dr, Petru Groza, Preșe
dintele Prezidiului Marii Adunări Naționale, Chivu Stoica, 
prim vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Miron Constan- 
tinescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Dumitru 
Coliu, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
acad. prof. dr. C I. Parhon, I. Fazekaș, secretar al C.C. al 
P.M.R., S. Bughici, ministrul Afacerilor Externe, Marcel Po
pescu, ministrul Comerțului Exterior, Stelian Moraru, pre
ședintele Consiliului Central al Sindicatelor, alte personalități 
politice și culturale.

La recepție au luat parte de asemenea și membri ai corpului 
diplomatic. (Agerpres)

Adunarea de la Casa Ziariștilor
La Casa Ziariștilor din București a avut loc sîmbătă o seară 

închinată celei de a 10-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei 
de către Armata Sovietică.

Au luat parte numeroși ziariști din Capitală, reprezentanți 
ai presei străine.

Poetul Dan Deșliu, laureat al Premiului de Stat, a împăr
tășit celor de față impresiile culese dintr-o călătorie în R. 
Cehoslovacă.

A rulat apoi în avantpremieră filmul cehoslovac „Frona“.

Tovarășului
VACLAV DAVID

1 Ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Cehoslovace

Pnaga
Vă rog, tovarășe Ministru, să primiți cele mai călduroase fe

licitări cu ocazia celei de a 10-a aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de către eroica Armată Sovietică.

Poporul romîn urează poporului frate cehoslovac ncl 
izbînzi în munca sa pașnică pentru propășirea patriei sale și 
în lupta măreață pentru cauza păcii.

SIMION BUGHICI 
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romîne

„Concertul victoriei și al păcii”
în cinstea celei de a zecea aniversări a victoriei Armatei 

Sovietice asupra fascismului german și a Zilei independenței 
de stat a Rominiei, sîmbătă seara a avut loc pe stadionul 
Republicii din Capitală „Concertul victoriei și al păcii”, orga
nizat de Casa Centrală a Armatei.

La concert au asistat tovarășii Chivu Stoica, Miron Con- 
stantinescu, general de armată Emil Bodnăraș, D Coliu, I. Fa
zekaș, Stelian Moraru, membri ai C.C. al P.M.R., membri ai 
guvernului, generali și ofițeri ai Forțelor Armate ale R.P.R. 
și alții.

In tribunele stadionului se aflau zeci de mii de spectatori. 
Concertul a fost dat de un ansamblu de 4.000 de executant*, 

compus din fanfarele reunite ale Armatei cu 1500 de instru
mentiști și un cor ostășesc de 2 500 de persoane, care au in
terpretat sub conducerea muzicală a colonelului Dumitru Ere- 
mia, laureat al Premiului de Stat, un program de cîntece pa
triotice și ostășești romînești și sovietice, marșuri militare, 
suite de cîntece romînești șl sovietice și piese clasice.

Concertul a fost deschis prin intonarea imnurilor de stat ale 
R.P.R. și U.R.S.S.

Au fost interpretate printre altele, „Cîntec de în
frățire" de V. Popovici, „Cîntec pentru țara mea" de I. Totan, 
„Trăiască Sovietica Țară" de Alexandrov, „Armata Păcii" de 
I. Chirescu, maestru emerit al artei din RP.R., laureat al 
Premiului de Stat, muzica pentru filmul „Căderea Berlinului" 
de Șostakovici, fragmente din Rapsodia Romînă de C. Bo- 
bescu, artist emerit al R.P.R., fragmente din simfonia a 5-a de 
Beethoven și poemul „Victoria" de colonel Dumitru Eremia, 
lucrare prezentată în primă audiție, care evocă lupta împo
triva fascismului german și cîntă frăția de arme romîno- 
sovietică.

„Concertul victoriei și al păcii" s-a bucurat de un deosebit 
succes. (Agerpres,

mondială. In urma celui de al doilea 
război mondial, Uniunea Sovietică nu nu
mai că nu a ieșit slăbită — așa cum spe
rau dușmanii ei — ci s-a consolidat și a 
devenit mai puternică decît orieînd. Ra
portul de forțe pe plan internațional s-a 
schimbat net în favoarea forțelor demo
crației și socialismului. Ca urmare a zdro
birii fascismului, a slăbirii pozițiilor mon
diale ale capitalismului și a avîntului fără 
precedent al mișcării democratice, a apă
rut după cel de al doilea război mondial 
lagărul țărilor democrației și socialismu
lui care de la Elba pînă la Pacific unește 
900 de milioane de oameni liberi. Crearea 
și întărirea^acestui lagăr este cel mai im
portant rezultat al celui de al doilea 
război mondial.

La zece ani de la victorie, la zece ani 
de la ziua cînd pe străzile Moscovei și 
Parisului, Bucureștiului și Pragăi, oame
nii sărbătoreau plini de speranțe înfrîn- 
gerea fascismului — puterile occidentale 
fac să reînvie mașina de război hitleristă. 
Acordurile militariste de la Paris, prevă- 
zînd ’reînvierea wehrmachtului au fost 
ratificate. Peste cîteva zile, reprezentanții 
puterilor occidentale vor proclama oficial 
remilitarizarea Germaniei occidentale și 
încadrarea ei în grupările agresive.

In opoziție cu atitudinea puterilor oc
cidentale, Uniunea Sovietică a dus și duce 
o politică îndreptată spre unificarea Ger
maniei. într-un stat democratic și inde
pendent. Oamenii sovietici își aduc 
aminte de crimele hitleriste, însă ei nu 
confundă poporul german cu clica hitle
ristă Poporul sovietic și guvernul său sint 
plini de grijă față de viitorul poporului 
german. Uniunea Sovietică întreține re

Muncă însuflețită — succese însemnate
Fruntași la însămînțări Peste viteza medie planificată

C OM U N I C A T
Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne în șe

dința sa din 7 mai a.c. a stabilit ca delegația guvernamentală 
a Republicii Populare Romîne la conferința de la Varșovia 
a statelor europene pentru asigurarea păcii șl securității în 
Europa să fie formată din: Gheorghe Gheorghiu-Dej, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, șeful delegației; Emil Bodnă- 
raș, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul Forțe

lor Armate ; Simion Bughici, ministrul Afacerilor Externe; ge
neral lt. Ion Tutoveanu, șeful Marelui Stat Major; Grigore 
Preoteasa, prim locțiitor al ministrului Afacerilor Externe, și 
Marin Florea ionescu, ambasador al R.P.R la Varșovia, mem
bri ai delegației.

(Agerpres).

CLUJ. — (de la corespondentul nostru).
Timpul prielnic din ultimele zile a dat posibilitate țăranilor 

muncitori din regiunea Cluj să intensifice neîntrerupt ritmul 
însămînțărilor — și mai ales însămînțatul porumbului. Zilnic 
viteza medie a însămînțărilor pe întreaga regiune este depă
șită cu cite 30—65 la sută. Pînă la 2 mai în întreaga regiune 
s-au efectuat însămînțări în procent de 69,8 la sută. In fruntea 
campaniei de însămînțări pe întreaga regiune se situiază raio
nul Sărmaș, care a realizat, pînă la 2 mai, însămînțări în pro
cent de 84,1 la sută.

In ultimele zile țăranii muncitori din regiune au grăbit și 
mai mult însămînțatul porumbului, obținlnd realizări de sea
mă. Astfel membrii multor gospodării colective — ca cele din 
comunele Someș Odorhei, (raionul Jibou), Slătinița, (raionul 
Bistrița) — precum și numeroși țărani muncitori întovărășiți 
— ca cei din comu
nele Dragu Chen- 
drea (raionul Jibou), 
Sincai (raionul Săr
maș) — se numără 
printre fruntașii pe 
regiune la însămînța
tul porumbului.

Un aport însemnat 
în terminarea cît 
mai grabnică a însă
mînțărilor îl aduc și 
harnicii mecanizatori 
din stațiunile de ma
șini și tractoare din 
Bonțida, Cîmpia Tur- 
zii și altele. Astfel 
în ziua de 3 mai, 
S.M.T.-Aiud a reușit 
să-și îndeplinească 
sarcinile de produc
ție ce-i reveneau în 
această campanie. 
Tinerii mecanizatori 
din această stațiune 
au dat un însemnat 
sprijin gospodăriilor 
colective și întovără. 
șirilor agricole pe 
care le deservesc la 
grăbirea însămînțări- 
lor. In fruntea între
cerii în stațiune se 
află brigada a IlI-a 
condusă de Vaier 
teu.

Șu-

Pe șantierul nostru na- 
val-maritim Constanța, lu. 
crările de reparații nu se 
fac în serie, de aceea cu 
greu se poate urmări creș
terea productivității mun
cii. In ciuda unor aseme
nea greutăți, la unele ope
rații se poate face însă o 
situație exactă.

Inovațiile contribuie în 
mare măsură la creșterea 
productivității muncii șl 
vreau să vorbesc despre 
acest lucru.

Pentru prinderea table
lor la vase în vederea ni- 
tuirii lor sînt necesare bu- 
loane, cărora cu timpul, fi- 
letul li se strică, deci tre
buie recondiționate. Pînă 
nu de mult operația de 
rectificare a filetului se fă. 
cea foarte greu și necesita 
un oarecare volum de ma
noperă la strung. Utemis- 
tul Beu Mircea a confec-

Reduc prețul de cost 
ționat un dispozitiv cu 
ajutorul căruia rectificarea 
se face la o mașină de 
găurit.

Folosirea acestui dispozi. 
tiv ridică cu mult produc
tivitatea muncii.

Dacă înainte un bulon 
se rectifica la strung în 
3,07 minute, acum prin fo
losirea dispozitivului se fac 
în același timp 19 buloane.

Pînă acum s-au rectifi
cat în acest fel 6.000 bu
loane. realizîndu-se astfel 
însemnate economii.

S-ar mai putea da multe 
exemple. La una din nave 
trebuia confecționată o in
stalație electrică urgentă. 
Ne lipsea cablul necesar. 
Muncitorii s-au gîndit la 
un nou procedeu de sudare 
a carcasei prinzînd-o în 
prezoane. Cînd ne-a sosit 
cablul, 90 la sută din lu-

PITEȘTI — (de la corespondentul nostru).
Terminarea la timp și in bune condițiuni a însămlnțatului 

porumbului e sarcina principală care stă acum în fața oame
nilor muncii de pe ogoarele regiunii Pitești. Timpul prielnic 
care se menține de cîteva zile a dat posibilitate țăranilor 
muncitori să-și dovedească prin fapte dragostea lor de a con
tribui la obținerea, în acest an. a unei recolte de 10 milioane 
tone de grîu și porumb boabe. Eforturile depuse de el au făcut 
ca, în fiecare zi care a urmat după 26 aprilie, să se intensifice 
ritmul însămînțărilor, să se depășească cu mult viteza zilnică 
de lucru planificată.

Datorită acestor fapte, pînă la 4 mal s-a însămlnțat în în
treaga regiune mai bine de 76,80 la sută din plan, față de 18,33 
la sută cît era realizat la 26 aprilie.

Datorită folosirii din plin a atelajelor, țăranii muncitori din 
raionul Horezu sînt fruntași pe regiune la însămințărl. Ei au 
fost primii din regiune care au terminat însămînțatul porum

bului — și deci, în 
întregime însămin- 
țările din primăvara 
aceasta. De asemenea 
pînă în seara zilei 
de 4 mai au mai ter
minat complect însă- 
mînțările (inclusiv 
porumbul) încă 16 co
mune din regiune. 
Printre acestea se a- 
flă comunele Stre- 
jești. Șutești. Oltean
ca, Voicești, Nemoiu 
(raionul Drăgășani), 
Pleșoiu, Doha și Du- 
navățu (raionul Sla
tina) și alte comune 
din raioanele Pitești, 
Rîmnicu Vilcea etc.

Acum, pe ogoarele 
regiunii, se desfășoa. 
ră tot mai intensă, 
bătălia pentru grăbi
rea însămințărij po
rumbului. Luptînd 
pentru obținerea unei 
recolte sporite de po. 
rumb la hectar, ță
ranii muncitori de-, 
pun eforturi sporite 
pentru a însămința 
porumbul în timp cît 
mal scurt și în bune 
condițiuni agrotehni
ce.

crări erau gata rămînînd 
numai ca el să fie introdus. 
Lucrarea a fost terminată 
în două săptămîni în loc 
de două luni cît timp ar fi 
durat în cazul cînd se aș
tepta cablul și se suda car
casa.

Inovator este și sculierul 
Pitei Vasile. Ei a confec
ționat de curînd un dispo
zitiv care se folosește 
la rectificarea ciocanelor 
pneumatice. înainte, 80 de 
bucăți se rectificau în 160 
de ore. Prin folosirea dis
pozitivului timpul de lu
cru s-a redus cu 75 la sută.

Propunerile de 
șl raționalizări pe 
fac muncitorii duc 
terea neîncetată a 
tivității muncii.

Corespondent 
GHEORGHE PĂUN

inovații 
care le 
la creș- 
produc-
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Armata sovietica, factor hotărîtor 
în zdrobirea fascismului

In ziua de 9 mai 1945, moscoviții salu
tau în numele Patriei Sovietice, glorioa
sele trupe ale armatei sovietice, care au 
repurtat strălucita victorie asupra fascis
mului german, prin 30 .salve de artilerie 
trase Cu 1.000 de tunuri. Moscoviții sărbă
toreau victoria și odată cu ei sărbătoreau 
și se bucurau toți oamenii muncii din lu
mea întreagă. Deasupra Reichstagului fîl- 
fîia drapelul roșu, drapelul victoriei, în
fipt de eroicii sergenți de gardă Cam-tar ia 
și Egorov, vestind lumii prăbușirea fas
cismului. .

In tot timpul războiului bravii ostași 
sovietici, conștienți de cauza dreaptă pen
tru care luptau, ău dat dovadă de un 
eroism nemaiîntîlnit în istorie. In crîn- 
cenele bătălii de lîngă Moscova, a fost 
îngropat pentru totdeauna mitul invinci
bilității armatelor hitleriste, în ofensiva 
de la Stalingrad care a dus la scoaterea 
din luptă a unei armate germane de peste 
300.000 de soldați, în loviturile de la 
Kursk, Orel, în cele zece lovituri și în 
ofensiva de la Berlin, ostașii sovietici au 
dat dovadă de o neîntrecută măiestrie mi
litară, prefăcînd în țăndări mașina de 
război germană, cea mai formidabilă ma
șină de război pe care o crease impe
rialismul.

Bătălia Berlinului a constituit actul fi
nal al celei mai teribile înfrîngerj pe care 
a suferit-o vreodată, în istoria războaie
lor, o armată care se credea „invinci
bilă".

Omenirea întreagă s-a întrebat care au 
fost factorii care au determinat această 
măreață victorie.

Oamenii politici, scriitorii, ziariștii și 
specialiștii militari burghezi, au căutat să 
demonstreze că secretul acestei victorii se 
datorește unor categorii de factori cu to
tul secundari, neglijînd a studia profund 
factorii : politic, moral, economic și mi
litar.

Ei au lansat astfel Ideea că spațiul și 
clima pe de o parte, nenumăratele greșeli 
de ordin operativo-strategic ale comanda
mentului german pe de altă parte, ar fi 
fost singurele elemente care stau la baza 
victoriei armatei sovietice.

Lucrurile stau cu totul altfel. La baza 
victoriei armatei sovietice stă însăși orîn- 
duirea socialistă a statului sovietic pe 
care aceasta își bazează uriașa ei forță. 
Puterea sovietică a transformat Uniunea 
Sovietică într-un stat puternic, cu o mare 
capacitate de apărare. Acest lucru a fost 
posibil datorită politicii de industrializare 
a țării și de colectivizare a agriculturii. 
Economia socialistă sovietică care se dez
voltă în mod planificat pe baze științi
fice, a anihilat avantajele vremelnice ale 
Germaniei fasciste, cu toate că aceasta 
dispunea de potențialul economic al în
tregii Europe. Puternica industrie socia
listă a Uniunii Sovietice a reușit să în
treacă pe dușman în cursul războiului în 
ceea ce privește cantitatea și calitatea 
producției de armament și munițiuni.

Țărănimea colhoznică, cuprinsă de un 
puternic avînt patriotic, a îndeplinit pla
nurile de aprovizionare a armatei și spa
telui frontului.

Desființarea exploatării omului de către 
om, egalitatea în drepturi a tuturor na
ționalităților conlocuitoare, au asigurat 
unitatea morală și politică și au condițio
nat cele mai mărețe acte de eroism.

în frunte cu poporul rus și alături de 
el, au luptat eroic bravii fii ai popoare
lor ucrainean și bielorus, armean și ca- 

. zah — toate popoarele marelui stat so
cialist.

In războiul dus împotriva cotropitorilor 
fasciști, .armata sovietică a fost la înăl
țimea sarcinilor încredințate, apărătoare 
credincioasă și de nădejde a intereselor 
statului sovietic și al păcii. Ostașii, ofi
țerii și generalii vitezei armate a socia
lismului victorios și-au îndeplinit cu cin
ste datoria față de patrie. Ei au dovedit 
întregii lumii, că armata sovietică nu se 
va dărîma niciodată ca’ un „colos cu pi
cioare de lut", așa cum flecăreau politi
cienii burghezi. Armata sovietică a ieșit 
din îndelungatul și greul război ca o ar
mată de prim rang, cu înalte calități mo-

General locotenent
Gavrîlescu Alexandru

rale și de luptă, o armată înzestrată cu 
un puternic armament modern, cu coman
danți căliți și cu o bogată experiență de 
luptă, acumulată pe cîmpurile de bătălie.

Un rol hotărîtor în dobîndirea victoriei 
l-a avut gloriosul Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice, care a desfășurat o 
uriașă activitate organizatorică și educa
tivă, atît pe front, cît și în spatele fron
tului, unind într-un singur tot și îndrep- 
tînd spre un singur țel toate eforturile 
oamenilor sovietici, zdrobirea dușmanu
lui. Pregătirea politică a efectivelor de 
militari și întregului popor sovietic, avînd 
la bază materialismul dialectic, a dus la 
formarea unei științe militare, întemeiate 
pe scopuri drepte și pe un calcul just al 
posibilităților și mijloacelor.

Aceștia sînt pe scurt factorii care au 
contribuit la asigurarea victoriei armatei 
sovietice.

Victoria epocală a armatei sovietice în 
cel de al doilea război mondial a spul
berat visurile expansioniste ale hitleriști- 
lor și ale acelora ce-i sprijineau, imperia
liștii americani și englezi. Uniunea Sovie
tică nu numai că nu a fost învinsă în 
război, așa cum sperau imperialiștii ame- 
ricano-englezi, ci dimpotrivă ea a repur
tat victoria deplină asupra fascismului și 
a terminat războiul, mult mai puternică 
ca forță economică, militară și politică.

★
Indeplinindu-și măreața misiune de eli

berare, armata sovietică a salvat popoare
le a o serie de țări din Europa Centrală 
și de Sud-Est de sub jugul fascismului și 
le-a creat condiții pentru dezvoltarea lor 
consecvent democratică. Formarea țărilor 
de democrație populară — noi „brigăzi de 
șoc" printre care se numără și țara noas
tră — triumful revoluție; poporului chi
nez de 600.000.000 de oameni, care sub 
conducerea înțeleaptă a Partidului Comu
nist a rupt pentru totdeauna'lanțurile im
perialismului și feudalismului, procla
marea Republicii Democrate Germane cît 
și avîntul luptei de eliberare al po
poarelor din țările coloniale și depen
dente, sînt roade ale marii victorii repur
tate de Uniunea Sovietică în Marele 
Război pentru Apărarea Patriei.

Iarba încă n-a acoperit sutele de mii de 
morminte ale celor mai buni fij ai poporu
lui sovietic care și-au dat viața în lupta 
împotriva fasciștilor cotropitori. Ruinele 
și molozul din țările Europei apusene stau 
încă mărturii ale pîrjolului militarist care 
a pustiit aceste țări. Și totuși, stă- 
pînii trusturilor nu s-au săturat de singe, 

în Visul lor 'de dominație a lumii, 
cercurile agresive americane și engleze 
pregătesc cu febrilitate un al treilea 
măcel mondial. Ei vor să oprească pe ca
lea războiului creșterea forțelor democra
ției și socialismului.

★
Popoarele lumii însă nu vor război. Ele 

sînt hotărite să zădărnicească planurile 
noilor agresori, să apere ferm cauza păcii. 
„Oamenii simpli — arată G. K. Jucov, 
mareșal al Uniunii Sovietice în mesajul 
adresat „Clubului Presei Străine" din 
S.U.A. — nu vor ca armele atomice, hi- 
drogenice, sau bacteriologice să fie lan
sate asupra locuințelor lor — asupra 
New-Yorkului sau Moscovei, asupra Lon
drei sau Parisului, ca copiii, mamele și 
soțiile lor să piară"...

Lupta pentru pace devine în prezent o 
cauză a popoarelor din lumea întreagă. 
Mișcarea crescîndă a forțelor iubitoare de 
pace din Franța, Italia, Olanda, Germa
nia occidentală etc., împotriva reînvierii 
militarismului german a luat o amiploare 
considerabilă.

Popoarele asiatice cu cei aproximativ 
1.400.000.000 de oameni care reprezintă 

mai mult de jumătate din populația între
gului glob pămîntesc, opun o rezistență 
hotărită împotriva planurilor agresive ale 
imperialiștilor.

Delegații la conferința țărilor Asiei și 
Africii au declarat răspicat că se vor opu
ne cu îndirjire colonialismului, vor apăra 
pacea generală și vor întări colaborarea 
prietenească între țările lor.

In prezent milioane și milioane de oa
meni de pe întreg globul pămîntesc de
pun semnăturile lor pe Apelul de la 
Vierna. Ei cer interzicerea armelor ato
mice și cu hidrogen și se opun dezlăn
țuirii unui nou război mondial.

în fruntea puternicului lagăr al păcii, a 
celor nouă șute , de milioane de oameni, 
Uniunea Sovietică luptă cu hotărîre pen
tru înlăturarea primejdiei unui nou război, 
pentru rezolvarea problemelor litigioase 
pe calea tratativelor. Uniunea Sovietică 
este și va fi întotdeauna pe poziția fermă 
a politicii de pace. La temelia politicii 
sale externe a stat și stă principiul coexis
tenței pașnice între cele două sisteme : 
socialist și capitalist. Deși dispune de se
cretul armei atomice și cu hidrogen, 
Uniunea Sovietică este totuși pentru in
terzicerea acestor arme și este primul stat 
din lume care folosește energia atomică 
în scopuri pașnice.

Cei zece ani care au trecut de la 9 Mai 
1945, stau mărturie popoarelor lumii că 
Uniunea Sovietică a respectat întocmai 
.programul victoriei elaborat în anii grei 
aj războiului de către marile puteri.

Este deosebit de grăitoare atitudinea 
adoptată de U.R.S.S. față de poporul ger
man. U.R.S.S. — așa cum se știe — spri-, 
jină consecvent înfăptuirea unității Germa
niei cerînd încheierea cît mai grabnică a 
tratatului de pace, tratat care permite po
porului german să-și ia soarta în pro
priile sale mîini.

★
Alături de toate popoarele iubitoare de 

pace și libertate, poporul nostru muncitor 
sărbătorește cu însuflețire ziua de 9 Mai, 
care împreună cu eliberarea de la 23 Au
gust 1944 a consfințit deplina indepen
dență a patriei noastre. Odată cu a 10-a 
aniversare a măreței zile a victoriei Uni
unii Sovietice asupra fascismului, po
porul nostru sărbătorește și 78 ani de 
la proclamarea independenței de stat a 
Romîniei, independență pentru cucerirea 
căreia, dorobanții romîni, înfrățiți cu bra
vii ostași ruși și-au vărsat sîngeile la Gri
vița, Plevna, Rahova și Vidin.

în focul luptelor pentru zdrobirea fas
cismului, s-a cimentat frăția de arme ro- 
mino-sovietică, continuare strălucită a 
frăției de arme romîno-ruse, făurite în 
luptele comune? împotriva cotropitorilor 
otomani.

Cu dragoste și recunoștință se gîndește 
poporul nostru muncitor la faptele de vi
tejie ale armatei sovietice eliberatoare, 
își amintește cu mîndrie de faptele de 
vitejie ale celor 15 divizii romînești care 
au luptat șl au biruit alături de ostașii so
vietici.

Continuînd glorioasele tradiții de luptă 
ale poporului romin înfrățit" în luptă cu 
marele popor vecin de la răsărit, militarii 
armatei noastre populare stau de strajă 
independenței și suveranității patriei noas
tre libere. Ei își exprimă hotărîrea de a-și 
desăvîrși măiestria de luptă și de a-și îm
bogăți necontenit cunoștințele politice pen
tru a obține mereu noi succese în pregă
tirea de luptă și politică, pentru ca armata 
noastră populară să fie scut puternic și 
de nădejde al muncii creatoare a poporu
lui muncitor.

Sărbătorind Ziua Marei Victorii, po
porul nostru muncitor se avîntă și mai 
mult spre culmile însorite ale vieții noi, 
în lupta pentru îndeplinirea planului cin
cinal, în lupta pentru ridicarea nivelului 
de trai, material și cultural al poporului 
nostru, în lupta pentru întărirea capaci
tății de apărare a patriei noastre.

A 10-a aniversare a eliberării Germaniei de sub jugul fascist

Ședința solemnă de la Berlin
BERLIN 7 (Agerpres). — TASS trans

mite :
La 7 mai a avut loc la Berlin în clă

direa Operei de stat, ședința solemnă în
chinată celei de a 10-a aniversări a eli
berării Germaniei de sub' jugul fascis
mului.

Partilcipanții la ședința solemnă au în- 
tîmpinat cu aplauze furtunoase apariția 
în loja guvernamentală a președintelui 
Republicii Democrate Germane, W. Pieck.

în prezidiul ședinței au luat loc O. Gro- 
tewohl, primul ministru al Republicii De
mocrate Germane, W. Ulbricht, vice-pre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, H. Ma
tern, președintele ad-interim al Camerei 
Populare a Republicii Democrate Ger
mane, W. Stoph, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și ministru al Afaceri
lor Interne, L. Boltz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și ministru al 
Afacerilor Externe, O. Nuschke și P. 
Scholz, vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, E. Correns, președintele Consi
liului Național al Frontului Național al

BERLIN (de la trimisul nostru). — Aș
teptam cu fiecare clipă apropierea Berli
nului. Știam că voi întîlni un oraș în săr
bătoare, că voi întîlni un popor fericit că 
trăiește aceste zile. Dar toate așteptările 
mele au fost întrecute de realitatea berli- 
neză.

Clădirile, nu numai ale autorităților, 
dar și cele mai mici căsuțe sînt împodo
bite sărbătorește. Peste tot întîlnești lo
zinci, steaguri ale R. D. Germane și ale 
Uniunii Sovietice. Am stat de vorbă în 
cele citeva ore care le-am avut la dispo
ziție de la sosirea mea la Berlin cu cîțiva 
locuitori ai Berlinului. Cu toți, cu toate 
că aveau meserii diferite, proveneau din 
diferite straturi sociale, mi-au vorbit des
pre anii pe care i-au trăit după eliberare, 
despre viața lor în continuă îmbunătățire. 
Și toate acestea sînt posibile — mi-au 
spus cu toții — numai datorită faptului 
că am fost eliberați de către glorioasele 
oști sovietice.

Germaniei democrate, F. Ebert, primarul 
general al Marelui Berlin, K. Schirdewan 
și F. Elsner, membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., A. Neumann, prim- 
secretar al organizației din. Berlin a 
P.S.U.G., H. Warnke, președintele Uni
unii sindicatelor libere germane, E. Hon- 
necker, președintele Consiliului Central 
al Uniunii Tineretului Liber German, con
ducători ai partidelor democratice și ai 
organizațiilor de masă precum și Max 
Reimann, președinte al Conducerii Cen
trale a Partidului Comunist din Ger
mania.

Participanții la ședință au salutat căl
duros delegația guvernamentală a Uniunii 
Sovietice — pe conducătorul delegației M. 
G. Pervuhin, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. și mem
bru în Prezidiul C.C. al P.C.U.S., pe mem
brii delegației — G. K. Jukov, mareșal al 
Uniunii Sovietice, ministrul Apărării, N. 
M. Pegov, secretar al Prezidiului Sovie

BERLINUL IN ACESTE ZILE
Ca o mărturie a vieții mereu mai bune 

a populației din R. D. Germană, a grijii 
partidului șl guvernului față de oarnenil 
muncii, stă minunatul bulevard al Berli
nului — Aleea Sîalln — care te pri
mește în aceste zile învesmîntată în haine 
de sărbătoare.

Tn legătură cu înfrumusețarea orașului 
se poate cita un fapt mic dar semnifica 
tiv. Pe strada Bahnhof Plănterwald exis
ta un loc în care molozul nu fusese încă 
ridicat. Locuitorii străzi) au muncit vo
luntar șl au curățat locul viran. Dar ei 
n-au fost singuri, alături de ei lucrînd 
șl muncitori din Berlinul occidental.. Spu
neam că-1 un fapt mic. dar el reflectă cît 
se poate de bine dorința de unitate a ger
manilor cinstiți, dorința lor de a colabora 
șl de a munci în mod pașnic pentru re 
construcția patriei lor.

în aceste zile și mal numeroase sînt 
manifestările de dragoste față de Uniu
nea Sovjetică și a locuitorilor din Berli

tului Suprem al U.R.S.S. și G. M. Pușkin, 
ambasadorul extraordinar și plenipotențiar 
al U.R S.S. în R. D. Germană.

Asistența a salutat cu aplauze furtu
noase delegațiile guvernamentale ale ță
rilor de democrație populară.

Ședința solemnă consacrată celei de a 
10-a aniversări a eliberării Germaniei de 
sub jugul fascismului a fo3t deschisă de 
L. Boltz, care a dat euvîntul lui Otto 
Grotewohi pentru a prezenta raportul.

Apoi a rostit o cuvîntare de salut con
ducătorul delegației guvernamentale a 
Uniunii Sovietice M. G. Pervuhin. prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
și membru în Prezidiul C.C. al P.C.U.S.

Apoi au rostit cuvîntări de salut con
ducătorii delegațiilor guvernamentale ale 
Republicii Populare Chineze, Republicii 
Populare Polone, Republicii Cehoslovace, 
Republicii Populare Ungare, Republicii 
Populare Romîne, Republicii Populare 
Bulgaria, Republicii Populare Democrate 
Coreene, Republicii Populare Albania, Re
publicii Populare Mongole.

nul occidental. în cartierul Tiergarten din 
Berlinul occidental a avut loc o întrunire 
la care a fost adoptată o scrisoare prin 
care se exprimă mulțumiri Uniunii Sovie
tice pentru politica consecventă de pace. 
Scrisoarea exprimă totodată îngrijorarea 
populației vest-berllneze față de politica 
revanșardă a lui Adenauer. Această scri
soare a fost transmisă lui G. M. Pușkin, 
ambasadorul U.R.S.S. în R. D. Germană, 
întruniri asemănătoare au avut loc în 
nenumărate puncte ale Berlinului occi
dental.

★
Sîmbătă dimineața delegațiile guverna

mentale prezente la Berlin au depus co
roane de flori la mormintele eroilor cla
sei muncitoare germane.

La ora 14, ora locală, în sala Operei 
de Stat din Berlin a început ședința so
lemnă închinată celei de-a 10-a aniversări 
a eliberării Germaniei de către Armata 
Sovietică de sub jugul fascist.

MIHAI AIRINEI

Lupta poporului — factor hotărîtor 
al cuceririi independenței de stat a Romîniei
Ziua de 9 mai 1877 a încununat cu o 

victorie strălucită lupta multiseculară a 
poporului romîn pentru scuturarea jugu
lui otoman. Proclamarea independenței 
de stat a Romîniei a pus capăt asupririi 
și jafului exercitat în decurs de cinci 
veacuri de cotropitorii turci. Războiul 
pentru independență din 1877—1878 ex
primă uriașa forță creatoare a poporului 
în făurirea istoriei, confirmă că lupta în
tre forțele progresiste și cele reacționare 
constituie axa principalelor evenimente 
istorice, că victoriile înregistrate de ma
sele populare în lupta pentru cauza pro
gresului, constituie conținutul principal al 
desfășurării ascendente a istoriei patriei 
noastre.

Prin lupta dusă pentru Independența 
patriei, poporul romîn ă înscris numeroase 
și minunate pagini in mult zbuciumata sa 
istorie. împreună cu popoarele vecine, 
masele populare din țara noastră s-au 
opus cu dirzenie invaziilor și prădăciuni- 
lor săvîrșite de cotropitorii străini. în 
această luptă măreață în decursul multor 
secole, țara noastră a fost ajutată de 
marele popor rus.

Eliberarea de sub jugul otoman a fost 
una din năzuințele cele mai arzătoare ale 
poporului nostru, ca și ale tuturor po
poarelor asuprite de Poarta Otomană. Ja
ful și acapararea bogățiilor țării a con
stituit principalul obiectiv al dominației 
turoești. La mijlocul secolului al XV-lea 
Moldova a fost obligată să plătească la 
Constantinopol tribut anual în sumă de 
2000 de galbeni. Pînă in secolul al 18-lea 
birul perceput a fost ridicat pînă la suma 
colosală de 300.000 de taleri.

încă de la sfîrșitul secolului al XVIII- 
lea și începutul secolului al XIX-lea, ală
turi de pașalele turcești, burghezia engle
ză a fost principalul sugrumător al miș
cării de eliberare a poporului romîn, miș 
care’îndreptată împotriva jugului otoman. 
Guvernul britanic a fost' interesat în 
menținerea integrității imperiului otoman.

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 8 mai 1955

Prof. univ. S. Știrbu
Laureat al Premiului de Stat 

deoarece sub firma acestui Imperiu pu
tea jefui mai ușor popoarele din acest 
colț al lumii. Burghezia engleză, cu spri
jinul Porții Otomane, își asigura desfa
cerea mărfurilor engleze in aceste re
giuni și controlul asupra unei regiuni a 
cărei însemnătate strategică nu poate 
scăpa nimănui.

în preajma războiului de independență, 
în împrejurările cînd putredul imperiu 
otoman este gata să se prăbușească, gu
vernul englez este nevoit să-și asume în 
mod fățiș apărarea „omului bolnav".

.Cercurile politice burgheze din Romî- 
nia în frunte cu Carol I caută să acțio
neze conform dorinței marelui capital en
glez și german, să împiedice declanșarea 
războiului de independență și să asigure 
Romîniei o poziție neutrală în lupta care 
se desfășoară între popoarele balcanice 
ajutate de Rusia, și imperiul Otoman spri
jinit de Anglia.

Tradiționala politică a Rusiei de a ajuta 
lupta popoarelor din Balcani pentru eli
berarea lor națională se încadra în obiec
tivele politicii externe a Rusiei. Conținu
tul obiectiv progresist al acestei lupte 
pentru eliberarea națională nu s-a micșo
rat de loc prin faptul că guvernul țarist a 
socotit că, în urma războiului, pozițiile 
sale în interiorul Rusiei se vor întări. 
Spre deosebire de aceste scopuri ale gu
vernului țarist, revoluționarii democrați 
ruși sperau în posibilitatea de a transfor
ma lupta de eliberare națională a popoa
relor din Balcani intr-o luptă pentru eii 
berarea socială. Trebuie subliniat că 
„Uniunea Muncitorească din Sudul Ru
siei" a ajutat din toate puterile lupta po 
poarelor din Balcani împotriva asuprito
rilor otomani.

în Romlnia numai o pătură foarte res- 
trînsă a burgheziei, în frunte cu 
M. Kogălniceanu și C. A. Rosetti avea o 
rezervă față de atitudinea trădătoare a 
coaliției monstruoase. Acești reprezen
tanți ai burgheziei au socotit că singu
rul mijloc pentru a asigura interesele de 

clasă ale lor este aplicarea politicii pro- 
tecționiste în favoarea industriei romî
nești, pentru a o apăra de concurența 
mărfurilor provenite din țările capitaliste 
din apus.

în această perioadă în Romînia, contra
dicțiile de clasă se accentuiază din ce în 
ce mai mult. Păturile care s-au unit în 
mișcarea populară, au luptat nu numai 
împotriva jugului otoman, dar și împo
triva regimului burghezo-moșieresc. în 
preajma războiului, țărănimea din mai 
multe sate s-a răsculat împotriva moșie
rilor. Există documente care vorbesc și 
despre revendicările proprii ale muncito
rilor. Tocmai frica de mișcarea populară 
a determinat pe reprezentanții regimului 
burghezo-moșieresc să facă diferite com
binații politice și diplomatice pentru a 
evita declanșarea războiului de eliberare 
națională.

Războiul totuși a fost declanșat de Rusia 
împotriva Turciei.

în aceste condiții, intervine un act isto
ric de mare însemnătate.

„Rusia — declara M. Kogălniceanu — 
ne-a propus în mod loial de a trata cu ea 
relativ la trecerea armatelor imperiale pe 
teritoriul nostru. Limbajul ei era cel al 
unei puteri care, contribuind la ridicarea 
Statului Romin șt participind la garanția 
existenței sale politice, n-a înțeles deloc 
să-și dezmintă opera sa prin violarea drep
turilor lui". Pe baza acestei propuneri se 
încheie la 4 aprilie 1877 convenția oficială 
romino-rusă care prevede dreptul trupelor 
rusești de a trece pe teritoriul Romîniei 
tot timpul războiului împotriva Turciei.

Evenimentele ce au avut loc în decursul 
lunii aprilie 1877 au depășit acest stadiu 
al dezvoltării luptei de eliberare de sub 
jugul otoman din Balcani, în care ar mai 
fi fost posibilă trădarea luptei pentru li
bertate a popoarelor asuprite. Faptul că 
Rusia a sărit în ajutorul popoarelor din 
Balcani a făcut imposibil ca Romînia să 
nu se angajeze în război de partea po
poarelor care luptau pentru eliberarea 
națională. Adevărul este că, independent 
de voința guvernului burghezo-moșieresc, 
așa cum arată documentele, narticiparea 

în război are loc în urma faptului că 
„prințul este silit la acest pas".

Oligarhia în frunte cu prințul Carol s-a 
opus acestuj pas. Rezistența ei n-a fost 
învinsă decît după ce, la investigațiile fă
cute în vederea menținerii raporturilor 
pașnice cu Turcia, la 27 aprilie. „Aleco- 
Pașa a răspuns că Turcia se consideră ca 
fiind în stare de război cu noi de cînd 
am încheiat convenția cu Rusia".

In aceste condiții, conflictul între oli
garhia în frunte eu prințul, pe de o parte, 
și curentul patriotic în frunte cu Mihail 
Kogălniceanu, pe de altă par.te, a atins 
astfel de proporții încît a devenit cunos
cut în toate capitalele Europei. La 29 a- 
prilie, agentul diplomatic aii Romîniei, co
munică din Pariș iui M. Kogălniceanu :

„Astăzi s-a vorbit de demisia d-voastră, 
de un diferend foarte grav... ce a făcut a 
se teme un moment ca prințul să nu pără
sească țara”. Acest document arată clar 
atitudinea dușmănoasă față de războiul 
de independență a acelor figuri de tristă 
amintire care ulterior au mai avut neru
șinarea de a-și revendica meritul istoric 
pentru acest act și mai ales nerușinarea 
de a-și însuși laurii victoriei

Manevrele nerușinate ale clicii burghe- 
zo-moșierești au mers pînă acolo încît au 
falsificat data proclamării independenței 
(în loc de 9 mai, 10 mai) cu scopul de a 
lega acest eveniment important de ziua 
instaurării monarhiei prusace în țara noas. 
tră. Recurgînd la această falsificare n-au 
ținut-scont de faptul că atît documentele, 
cit și inscripția de pe statuia lui C. A. 
Rosetti, situată în centrul Capitalei, măr
turisesc despre minciuna lor grosolană în 
fața lumii întregi.

9 Mai 1877, proclamarea independenței 
de Stat a Romîniei a însemnat o lovitură 
dată de poporul romîn nu numai pașale- 
lor turcești dar și capitaliștilor englezi.

Trupele rusești trec Dunărea spre Bal
cani. Bine înarmați de englezi, turcii se 
apărau cu îndirjire. Au loc o serie de lupte 
crîncene la Pasul Șipca, dar mai ales la 
Grivița și Plevna, unde armatele romîne 
au luptat alături de armatele rusești. în 
urma hotărîrilor luate de Comandamentul 
ruso-romîn, Plevna a fost încercuită. 
Curînd apoi turcii au fost siliți să se pre
dea. Comandamentul armatei ruse din 
Balcani în ordinul de zi adresat ostașilor 
ruși și romîni cu acest prilej scria: „Din 
țară în țară a străbătut vestea despre că
derea Plevnei și.predarea iui Osman-Pașa, 
cu întreaga lui armată de 40 000 de prinși, 
intre care 10 pașale... frăția de arme a 
armatelor ruso-romîr? a legat noi rapor

turi Intre cele două popoare...” Prin că
derea Plevnei drumul spre Adrianopol era 
deschis. Adrianopolul fu cucerit Și turcii 
cerură armistițiu.

în ciuda faptului că clasele stăpînitoare 
manifestau o atitudine de nepăsare și in
diferență față de cei care luptau, față de 
țărănime și muncitorime, aceștia au dat 
dovadă de un înflăcărat eroism în lupta 
împotriva turcilor. în bătălia pentru cuce, 
rirea redutei Grivița ostașii romîni alături 
de cei ruși au uimit întreaga lume prin 
vitejia lor. Șanțuri adinei de cîțiva metri 
s-au umplut cu trupurile eroilor căzuți sub 
ploaia ucigașă a artileriei turco-engleze, 
dar soldații n-au dat înapoi. Cu sacrificii 
uriașe a fost cucerită fiecare palmă de 
pămînt. Figura luminoasă a căpitanului 
Valter Mărăcineanu oglindește fidel erois
mul ostașului romîn.

Acest brav ofițer din momentul înce
perii campaniei a dat dovadă de iniția
tivă și curaj în toate operațiile militare. 
El încă la 23 mai cere să fie mutat în acel 
sector al frontului care este cel mai „im
portant în privința prinderii bașibuzuci- 
lor". In ziua de 30 august 1877 cînd a avut 
loc bătălia hotărîtoare pentru cucerirea 
redutei Grivița, el ,.s-a ținut mereu că
lare în capul trupei pînă la 20 m. de re
dută”. Deși rănit el și-a strins ultimele 
forțe ca să ajungă pînă la redută și să 
înfigă pe deasupra ei tricolorul romînesc, 
apoi a căzut mort

Nenumărați sînt acei eroi care la fel 
ca țăranul Furtună, gornistul unui bata
lion, nu figurează în documentele oficiale 
și vitejia lor a ieșit în evidență numai 
ulterior cînd li s-a făcut anchetă despre 
cauzele pentru care au participat la răs
coalele țărănești. Ori cită stăruință au 
depus falsificatorii istoriei pentru a trece 
sub tăcere numele acestor eroi, despre fap
tele lor vorbesc amintirile nepieritoare aîe 
poporului, hîrtiile îngălbenite ale arhive
lor și chiar pietrele.

Este semnificativ din acest punct de 
vedere o piatră de mormînt lăsată 
în părăsire în dosul monumentului 
ridicat de Carol I pe dealul Griviței, pen
tru a slăvi pretinsele șale fapte de arme. 
Piatra poartă inscripția abia citibilă „Ion 
Diță 30 aug. 77”. Despre numele lui nu se 
pomenește în niciun raport al comandan
ților, însă bătrîna bulgară din satul Gri- 
vița cu numele Baba Velica, în vîrstă de 
98 de ani, povestește că a fost martoră, 
cînd tînărul fiind rănit se svîrcolea să a- 
juncî din urmă pe camarazii săi de arme 
care au intrat în reduta cucerită. Cîțiva 
țărani bulgari au fugit după el să-1 scoată 

din cîmpul de bătaie al artileriei dușmane. 
Cînd au ajuns la marginea satului lor iî- 
nărul erou și-a dat sufletul. Un prieten 
de al său a pus piatra la mormîntul său 
incrustînd pe piatră susmenționata ins
cripție.

în capela monumentală ridicată de Vodă 
Carol le Grivița cu scopul de a se lăuda 
în .fața lumii cu pretinsele sale merite în 
lupta împotriva turcilor nu s-a admis ca 
alături de omagiile false aduse dinastiei 
hohenzollemi'lor să figureze măcar numele 
eroilor Ion Diță, Valter Mărăcineanu, 
Maiorul Sonțiu și mulți alții căzuți pentru 
cauza poporului.

Războiul pentru independență din 1877- 
1878 prin conținutul său obiectiv a dat o 
lovitură puternică unui imperiu feudalo- 
absolutist și a eliberat țara noastră de 
sub jugu.i acestui imperiu. Dar neatîrna- 
rea cîștigată a fost pierdută, încă înainte 
ca ea să devină o realitate. Monstruoasa 
coaliție a burgheziei și moșierimii, cedînd 
un moment presiunii maselor populare 
n-a ezitat să urmărească realizarea scopu
rilor sale egoiste sub masca unor lozinci 
demagogice. în locul bașibuzucilor turci, 
stăpînii Romîniei au devenit rechinii trus
turilor americane, engleze, germane și 
franceze.

Singura forță care a luptat pentru in
dependența țării în condițiunile cîad re
gimul burghezo-moșieresc a prefăcut țara 
noastră într-un satelit al marilor state 
imperialiste a fost partidul de tip nou al 
clasei muncitoare Partidul Comunist din 
Romînia. Luptînd pentru eliberarea socială 
și națională a poporului romîn, după do- 
borîrea dictaturii fasciste, care a prefă
cut țara noastră într-o simplă colonie a 
imperialiștilor germani, clasa muncitoare 
în frunte cu partidul său marxist-leni- 
nist, cu ajutorul neprecupețit al Uniunii 
Sovietice, a cucerit pentru prima dată în 
istoria poporului nostru o adevărată in
dependență națională.

9 Mai 1945, ziua victoriei Uniunii Sovie
tice asupra hitlerismului, este acea dată 
istorică care consfințește definitiv și ire
vocabil cucerirea independenței adevărate 
a multor popoare, printre care și a po
porului romîn.

în conștiința poporului nostru ziua de 
9 Mai 1877, simbolul năzuinței pentru in
dependență și ziua de 9 Mai 1945, simbolul 
realizării acestei năzuințe se împletesc 
într-un singur proces istoric și servesc ca 
avertisment tuturor acelora ce ar vrea să 
răpească din nou independența țării 
noastre.



George Enescu geniul muzicii romînești
De zeci d® ani, nu

mele unui genial ar
tist romîn străluceș
te în viața muzicală 
a lumii, afirmînd capacitatea artistică a 
ponorului nostru și contribuția sa la îm
bogățirea patrimoniului literaturii muzi
cale universale.

Numele lui George Enescu, genial mu
zician al timpurilor noastre, s-a impus a-tît 
pe tărîmul creației în interpretarea muzi
cală cit și a compoziției.

A fost un interpret desăvîrșit al muzi
cii universale și un inegalabil interpret al 
muzicii lui Bach și Beethoven. Dar acti
vitatea sa de interpret nu s-a rezumat 
numai la aceea de violonist, ci și la aceea 
de pianist și de dirijor. în concertele sim
fonice pe care le-a dirijat cu o simțire 
artistică ieșită din comun, sublinia linia 
compozițiilor cu un extraordinar simț al 
echilibrului tempo-ului și al frazării.

Contribuția lui George Enescu la înte
meierea unei școli naționale a creației ro
mînești nu poate fi subliniată decît în- 
tr-un amplu studiu și mai ales de-a lun
gul timpului în viitor, cînd se vor face și 
mai mult simțite, în dezvoltarea vieții 
muzicale, aportui său valoros și hotărîtor.

Compozitorul George Enescu și-a adus 
marea lui contribuție la gloria poporului 
său, punînd diademe strălucitoare pe frun
tea țării. în rapsodiile sale, va răsuna de-a 
lungul veacurilor, sufletul poporului 
nostru.

Bogata și neprețuita creație pe care a 
lăsat-o simfoniile, suitele, sonatele, liedu
rile etc. vor fi un jzvor permanent de îno
ta lare și înălțare, de învățătură pentru 
toți acei care vor să slujească poporul și 
patria în arta muzicală.

(M. Vescan
compozitor 

laureat al Premiului de Stat
★ ★ ★

întreaga sa viață 
artist; căci viața 
pildă de comportare. A fost un titan al 
muncii artistice. întreaga sa viață era o 
neîntreruptă muncă de slujire a artei cu 
un devotament și o conștiinciozitate ce 
vor rămîne exemplu viu. Din cele 24 ore 
ale zilei, 18 le dedica în mod organizat 
studiului viorii, al pianului, partiturilor și 
compoziției. Cuvintele sale prin care a- 
precia atitudinea artistului față de mun
că, exprimă o înaltă concepție de viață 
și un îndemn pentru orice artist.

Valoarea geniului lui s-a impus încă în 
viață fiind. Dar ori de cite ori i se adu
ceau elogii și se vorbea despre genialita
tea sa, avea întotdeauna răspunsul său 
cunoscut, exprimat cu o nobilă modestie: 
„sînt un simplu muncitor al artei".

George Enescu a iubit întreaga viață 
poporul și acesta a fost izvorul puternic 
ai activității sale creatoare. în întîlnirea 
pe care a avut-o în ultimele luni cu o 
delegație de artiști romîni și-a exprimat 
dorința de a se reîntoarce în țară, dorință 
pe care boala grea l-a împiedicat să și-o 
realizeze.. Cuvintele sale adresate muzi
cienilor romîni constituie un scump me
sagiu pentru creația romînească : „mu
zica trebuie să pornească din inimă și să 
ajungă la inimă".

Obligația de onoare a muzicienilor ro
mîni este să aprofundeze atîț creația cît 
și viața marelui dispărut care ne-a lăsat 
o moștenire de neprețuit — piatră de te
melie în făurirea culturii muzicale ro
mînești.

Nu numai arta ge
nialului artist va fi 
un model pentru mu
zicienii romîni, ci și 

de muncă, de om și de 
lui George Enescu e o

Sosirea la Praga a delegației 
guvernamentale sovietice

PRAGA 7 (Agerpres). — TASS
La 7 mai a sosit la Praga delegația gu

vernamentală sovietică în frunte cu L. 
M. Kaganovici', prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și mem. 
bru în Prezidiul C.C. al P.C.U.S., pentru 
a lua parte la sărbătorirea celei de a 10-a 
aniversări a eliberării Cehoslovaciei de că
tre Armata Sovietică. Din delegație fac 
parte : D. S. Korotcenko, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al R. S. S- 
Ucrainene, K. S. Moskalenko, mareșal al 
Uniunii Sovietice, M. A. Iasnov, președin
tele Comitetului executiv al Sovietului 
Moscova, E G. Hahalina, vicepreședintă a 
Comitetului executiv regional Leningrad. 
Din delegație face de asemenea parte am
basadorul U.R.S.S. în Cehoslovacia, N. P. 
Firiudin.,

Delegația guvernamentală sovietică a 
(ost întâmpinată de Antonin Zapotocky, 
președintele Republicii Cehoslovace, Vi
liam Siroky, primul ministru, Antonin 
Novotny, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, și alte 
oficialități.

In legătură cu schimbul 
de delegații agricole 

între U. R. S. S. și S. U. A
TASS

De la Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S.
cu privire la Tratatul anglo-sovietic din 26 mai 1942

MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS trans, 
mite :

La 7 mai 1955, Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a examinat propunerea 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. privind 
anularea „Tratatului dintre Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste și Regatul 
Unit a.i Marii Britanii de alianță în războ. 
iui împotriva Germaniei hitleriste și com
plicilor ei în Europa și de colaborare și 
asistență mutuală după război", tratat în
cheiat la 26 mai 1942.

V. M. Molotov, ministrul Afacerilor Ex. 
terne al U.R.S.S., a prezentat un raport 
cu privire la anularea .tratatului amintit.

D. T. Șepilov, președintele Comisiei pen
tru afacerile externe a Sovietului Națio
nalităților. a comunicat că comisiile pen
tru afaceri externe ale Sovietului Uniunii 
și Sovietului Naționalităților au aprobat 
propunerea Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și recomandă Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. să anuleze Tra
tatul anglo-sovietic din 1942.

Examinînd raportul lui V. M. Molotov

și avizul comisiilor pentru afaceri ex* 
terne ale Sovietului Uniunii și Sovietului 
Naționalităților, Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a hotărît să anuleze ca 
nemaî fiind valabil „Tratatul dintre Uni
unea Republicilor Sovietice Socialiste și 
Regatul Unit al Marii Brltariii de alianță 
în războiul împotriva Germaniei hitleriste 
și complicilor ei în Europa și de colabo
rare și asistență mutuală după război", 
tratat încheiat la 26 mai 1942, și a adoptai' 
decretul corespunzător.

Despre Tratatul franco-sovietic din 10 decembrie 1944
Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 

a examinat la 7 mai 1955 propunerea Con
siliului de Miniștri al U.RS S. cu privire 
la anularea „Tratatului de alianță și asis
tență mutuală între Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste și Republica Franceză", 
încheiat la 10 decembrie 1944.

V. M. Molotov, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a prezentat un raport 
despre anularea Tratatului sius-amintit.

M. A. Suslov președintele comisiei pen
tru afaceri externe a Sovietului Uniunii a 
comunicat că comisiile pentru afaceri ex
terne ale Sovietului Uniunii și Sovietului 
Naționalităților au aprobat propunerea 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și re
comandă Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. să anuleze tratatul franco- 
sovietic încheiat în 1944.

Examinînd raportul lui V. M. Molotov

și avizul comisiilor pentru afaceri externe 
ale Sovietului Uniunii și Sovietului Na- . 
ționalitățiloir, Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a hotărât să anuleze ca ne mai 
fiind valabil „Tratatul de alianță și asis
tență mutuală între Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste și Republice Fran
ceză, încheiat la 10 decembrie 1944, și a 
adoptat decretul corespunzător.

Concurs pentru monumentul George Enescu
Ministerul Culturii și Sfatul Popular al

Capitalei anunță deschiderea 
pentru monumentul George

Monumentul va fi ridicat
neului R.P.R.

Compoziția monumentului
oglindească personalitatea marelui muzi
cian, deschizător de drumuri în muzica 
romînească.

Prin dimensiunile și compoziția sa mo
numentul, care va fi realizat în bronz, tre
buie să se armonizeze cu cadrul înconju
rător.

Pentru premierea celor mai bune pro-

unui concurs 
Enescu.
în fața Ate-

trebuie să

Funeraliile lui
PARIS 7 (Agerpres). — In după amiaza 

zilei de 7 mai au avut loc funerailiile tai 
George Enasou.

Un numeros public a condus pe ultimul 
drum pe marele dispărut. Reprezentanții 
cercurilor artistice și muzicale pariziene 
au ținut să aducă omagiul marelui maes
tru al muzicii. Printre cei de față se aflau 
cunoscutul compozitor francez Arthur 
Honneger, muzicienii Flovent Schmidt, 
Nadia Bpp,lunger, Felix Rougel și alții.

Au mai asistat majoritatea criticilor mu
zicali ai presei pariziene începând cu 
„L'Humainîte" și. teivninind cu „Figaro", 
precum și delegați ai sindicatelor autori-

iecte prezentate Ia concurs se vor acorda 
următoarele premii:

Premiul 
mentului.

Premiul 
20.000 lei,

Premiul
15.000 iei’ fiecare.

Zece mențiuni în 
fiecare.

Planurile complecte ale amplasamentu
lui și orice alte lămuriri se pot obține de 
la Sfatul Popular al Capitalei, Direcția de 
arhitectură și sistematizare, strada Acade. 
miei nr. 3—5, zilnic între orele 13—15.

George Enescu
lor și compozitorilor de muzică,al Federa
ției naționale a spectacolului, ai Asociației 
„Franța-Romînia" în frunte cu Andre Lan. 
gevain și Joseph Ducroux, vicepreședinți 
ai asociației.

De asemenea, au fost de față ministrul 
Republicii Populare Romîne la Paris, Ion 

.Drânceanu, precum și membri ai amba
sadei.

După ceremonia funebră, carul funebru 
acoperit cu numeroase coroane s-a îndrep
tat spre cimitirul Pere Lachaise, unde a 
avut loc înhumarea și unde s-a adus un 
ultim omagiu memoriei marelui compozi
tor român.

I, 30.000

II, două 
fiecare.
III, trei

lei și execuția monu-

premii în valoare

premii în valoare

valoare de 5.000

Adunarea festivă consacrată Zilei radiofoniei
Sîmbătă seara, în sala Ateneului R.P.R. 

a avut loc adunarea festivă consacrată 
Zilei radiofoniei.

Au participat reprezentanți ai Ministe
rului Culturii, Ministerului Poștelor și Te
lecomunicațiilor, Ministerului Energiei 
Electrice și Industriei Electrotehnice, co
laboratori ai Direcției generale a radiodi
fuziunii, reprezentanți ai presei centrale.

în prezidiul adunării au luat loc tova
rășii : acad. Traian Săvulescu, D. Simu- 
lescu, Vasile Dumitrescu, Melita Apostol,

de

de

lei

Parvel Țugui, artistul poporului G. Calbo- 
reanu, P. Niculsscu-Mizil, I. Topor, maes
trul emerit al artei Alfred Alessandrescu,
C. Bobescu, ing. Ion Niculescu, ing. Petre 
Galbură.

Adunarea festivă a fost deschisă de tov.
D. Simulescu ministrul Poștelor și Teleco
municațiilor.

A luat cuvântul tov. Iuliu Topor, direc
tor general adjunct al Direcției generale 
a radiodifuziunii.

Știri sportive
• Sezonul internațional de rugby din 

acest an se deschide astăzi după amiază 
pe stadionul Republicii din Capitală cu 
desfășurarea întîlnirii dintre echipele ora
șelor București și Paris.

® în deschidere la jocul internațional de 
rugbi de pe stadionul Republicii va avea 
loc, de la ora 15,15 meciul de fotbal din
tre echipele Progresul București și Lo
comotiva Constanța.

Pe stadionul Jinonice din Praga a 
avut loc sîmbătă întîlnirea internațională 
de handbal dintre echipa selecționată a 
orașului București Și echipa Dso Spartak. 
Handbaliștiii romîni au desfășurat un joc 
de calitate, obținând victoria cu scorul 
de 4—2 (4—2). Punctele echipei noastre 
au fos't realizate de Donca, Căliman, 
Oprea și Wagner.

Vasia cel mic e
„Se priveau doar; unul lângă altul, 

Vasia ținea în mina lui puternică, fier
binte mîna Natașei. Priveau casele îm
purpurate și cerul vast, inundat de lu
mină ; poate că nici nu priveau, ci ascul- 

'tau doar liniștea adîncă a dimineții. Și 
deodată amîndoi tresăriră. Cineva râdea 

'f— Vasia cel mic se trezise".
Acestea-s ultimele rânduri ale capodo

perei lui Ilya Ehrenburg. „Furtuna"... 
Descrierea primelor ore ale dimineții de 
10 mai 1945 — prima zi după victorie. Au 
trecut 10 ani de la victorie, numărăm 
calmi anii, deceniul. Dar v-ați gîndit 

•vreodată, mult, profund la ZIUA ACEEA, 
la amănuntele ACELEI ZILE ?

E ciudat că în cărțile de Istorie, durata 
războaielor se consemnează înregistrin- 
du-se numai anii între care s-au desfășu
rat luptele... Războaiele ar trebui să fie 
piemorate de oameni — din ziua în care 
au început pînă în ziua în care s-au sfîr- 
sit... Și poate mai mult : de la ora la care 
au început pînă la ora la care s-au sfîr- 
>it I... Clipa aceea, unică, a păcii — ar fi 
si mai mult apreciată I... Germania hit- 
.(eristă n-a atacat Uniunea Sovietică în 

941. ci la 22 iunie 1941 în zori. La 8 
nai 1945, orele 0 în clădirea fostului co
legiu tehnic militar din Berlin, mareșalul 
Jniunii Sovietice Jukov a ordonat : „Să 
ie introduși reprezentanții înaltului co- 
nandament german pentru acceptarea 
termenilor capitulării necondiționate". La 
rele 0,45, Jukov a declarat: „Delegația 
jermană se poate retrage". Capitularea 
germaniei hitleriste era desăvîrșită. Ace- 
ta nu poate fi numit „războiul celor 4 
ni" de pildă, așa cum spui : „războiul 
alor două roze" sau „războiul de 30 ani"... 
tai mult ca oricare alt război, el trebuie 
ă fie numărat de noi în zile, ore și mi
luțe... Nu numai pentru că tu, eu, mama 
g, sora ta, tatăl tău, noi, i-am trăit nerv 

1u nerv — în adăposturi, între ruine. în-
•e incendii, în gări, pe șosele, pe cîmp, 
1 bejenii... Ci pentru că a fost primul 
îzboi în care omenirea, toată, toată ome- 
irea a trăit spasmele luptei dintre viață 

moairte!... Nu, aci nu s-au înfruntat 
ouă roze... A. fost marele război al vieții 
. morții, din care a ieșit victorioasă 
iața. 1413 zile — 33.912 ore !... Cele 24 
a ora care au urmat după cele 33.912 ore 
e măcel trebuie ținute minte, ea prima 

de școală, ca prima declarație adevă-

rată de dragoste, ca primul sărut profund 
de adolescent, ca primul sunet de vioară 
auzit în viață...

In ziua aceea, cineva râdea. Ehrenburg 
îl numește Vasia cel mic. Dar pentru 
Ehrenburg, ca și pentru noi toți el în
semna — speranța. Speranța râdea atunci 
în toată lumea, ca un copil mic, într-a- 
devăr, trezit de dimineață, la lumina soa
relui, în liniștea adîncă a dimineții... 
Auzind râsul speranței — omenirea tresă
rea. Speranța era copilul ei — apărat de-a 
lungul orelor războiului, strâns la piept în 
pivnițe și subsoluri, printre ruinele Coven- 
tryului, în metroul Londrei, în lagăre și 
ghetouri, in locurile cele mai cumplite, 
la Stalingrad ca și în fața gropilor co
mune, cu moartea în față, purtat în ra
nițe, legănat în brațe de cavaleriștii lui 
Jukov, noaptea moțăind pe cai, în drum 
spre Berlin, mîngîtat de corurile care se 
înfiripau în pădurile partizanilor din 
Franța, Bulgaria și Rusia. Auzind în di
mineața lui 9 Mai 1945 râsul copilului ei, 
,omenirea încerca vanitatea neprețuită a 
oricărei mame oare declară, fără să cli
pească, că băiatul ei e cel mai frumos din 
lume... Probabil că așa era. Niciodată spe
ranța nu fusese mai frumoasă. Mama 
avea dreptate.

Oamenii au citit ultimul comunicat de 
război. Regele George al șaselea ai Angliei 
felicita pe M. I. Kalinin, iar doamna 
Churchill vizita Odesa ; a văzut la operă 
„Natașa Poltavka", a vizitat tabăra ofițe
rilor și soldaților englezi eliberați de so
vietici, a primit în dar un costum națio
nal ucrainean... 1000 de tunuri trăgeau la 
Moscova — salve în cinstea victoriei1 și, 
mai ales, în onoarea speranței. Mama avea 
dreptate. Băiatul el — speranța—era cei 
mai frumos din lume, la ora aceea... La 
sud-vest de Rostock, mareșalul Rokosov- 
sky primea vizita feld-mareșalului Mont
gomery... Montgomery toasta : „...tot
timpul am urmărit de aproape și cu ad
mirație lupta armatelor rusești...". Pe 
Elba, generalul maior Siasov era oaspe
tele locotenent-generalului Gillin din ar
mata americană. Gillin i-a dat în dar lui 
Siasov revolverul său automat... La Ber
lin, pe strada Frankfurt, agentul de cir
culație Olga Ivanova Voscresove din Ba- 
taisk dădea îndrumări asupra 
zecilor și zecilor de eliberați 
ajunși cine mai știe cum la 
Ateneul Romîn din București

drumurilor 
din lagăre 
Berlin. La 
se execute

MOSCOVA 7 (Agerpres). 
transmite :

După cum s-ia comunicat 
în urma propunerii zianuflui 
can „Des Moines Register" cu 
la un schimb de delegații agricole între 
Uniunea Sovietică și Statele Unite, la 10 
martie e.c. guvernul sovietic a comunicat 
guvernului S.U.A. că el sprijină această 
propunere și a cerut guvernului S.U.A. 
să-și precizeze atitudinea față de ea.

La 4 mai, ambasada S.U.A. a comuni
cat Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. că guvernul american privește 
favorabil un schimb de delegații agricole 
între S.U.A. și U.R.S.S. Ambasada S.U.A. 
a comunicat de asemenea că Departamen
tul de Stat este gata să elibereze vize de 
intrare în S.U.A. în lunile de vară ale 
anului 1955 membrilor delegației agricole 
sovietice, ca persoane particulare care 
vor fi supuși anumitor reguli de imigrare. 
Totodată, guvernul S.U.A. a declarat că 
dacă membrii delegației agricole sovietice 
vor dispune de un statut oficial, atunci 
li se vor elibera vize oficiale.

La 6 mai, Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a comunicat ambasadei S.U.A. 
că membrii delegației agricole sovietice, 
care vor vizita S.U.A., vor avea un statut 
oficial. în acest caz, după cum a comuni
cat ambasada S.U.A., le vor fi eliberate 
nu vize obișnuite ci vize oficiale, fiind 
scutiți de a li se lua amprentele digitale 
și de a semna fișele de care s-a vorbit 
anterior. Din delegație vor face parte re
prezentanți ai departamentelor agricole 
sovietice respective și ai instituțiilor știin
țifice, precum și reprezentanți ai sovhozu
rilor și colhozurilor.

în presă, 
amerâ- 
privire

Scurte știri externe

• La 7 mai, a 
miting consacrat 
sări a Universității din Moscova.

Pariicipanții la miting au întîmpinat cu 
căldură pe P. N. Pospelov, secretar al Co
mitetului Central aj Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice. Din însărcinarea C.C. 
al P.C.U.S. și Consiliului de Miniștri al 
U.R S.S., el a dat citire unui saluț adre
sat colectivului universității.

• Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a numit pe Ponomarenko Pan
teleimon Kondratievici ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al U.R.S.S. în 
Republica Populară Polonă.

• Rășpunzînd invitației unui grup de 
foști partizani sovietici și participanți la 
Marele Război pentru Apărarea Patriei, 
cu prilejul celei de a 10-a aniversări a 
victoriei asupra fascismului german, la 
7 mai a sosit la Moscova o delegație de 
foști participanți la mișcarea de rezistență 
din Franța.

• La 8 mai se deschide la 
ferința miniștrilor Afacerilor Externe ai 
Franței, Angliei și Statelor

avut loc la Moscova un 
celei de a 200-a aniver-

Paris con-

Unite. In 
continuare, între 9 și 11 mai are loc la 
Paris sesiunea Consiliului N.A.T.O., 
care prilej Germania occidentală va 
primită în mod oficial ca cel de 
15-lea membru în alianța militară 
Atlanticului de nord.

treaz...

Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. cu privire la anularea Tratatului 
anglo-sovietic din 26 mai 1942

Prezîdiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
constată că Anglia a ratificat acordurile 
de la Paris din 23 octombrie 1954, care 
prevăd remilitarizarea Germaniei occiden
tale, crearea unei armate vest-europene 
și includerea Germaniei occidentale în 
curs de remilitarizare în grupări militare: 
Uniunea Europei occidentale și blocul 
nord-Atlantic. Guvernul Angliei a acțio
nat ca unul din principalii inspiratori și 
promotori ai refacerii militarismului ger
man.

Aceste acțiuni ale guvernului Angliei 
Sînt în flagrantă contradicție cu obiecti
vele principale ale Tratatului anglo-so
vietic din 1942 încheiat în perioada gre
lei lupte duse în comun de popoarele so
vietic și englez împotriva agresiunii hit
leriste. Prin acest tratat inspirat de ten
dința spre o colaborare strânsă între cele 
două popoare Anglia și Uniunea Sovietică 
s-au angajat să întreprindă în comun 
toate măsurile pentru preîntâmpinarea po
sibilității unei noi agresiuni germane, să 
nu încheie nici un fel de alianțe și să nu 
participe la nici un fel de coaliții îndrep
tate împotriva uneia din părțile contrac
tante.

In Tratat se spune:
,,1) înaltele Părți Contractante își afir

mă dorința de a se uni cu alte state ani
mate de aceleași idei în adoptarea de pro
puneri cu privire la acțiuni comune în pe
rioada de după război în scopul menți
nerii păcii și împotrivirii față de agre
siune.

2) Pînă la aprobarea unor astfel de pro
puneri, după încetarea operațiunilor mi
litare, ele vor lua toate măsurile depinzând 
de ele pentru a face imposibilă repetarea 
agresiunii și’ încălcarea păcii de către Ger
mania sau de vreun alt stat, legat de ea 
în actele de agresiune în Europa" (artico
lul 3 al Tratatului).

In continuare în Tratat se spune:
„Fiecare dintre înaltele Părți Contrac

tante se obligă să nu încheie nici un fel 
de alianță și să nu participe la nici un fel 
de coaliții, îndreptate împotriva celeilalte 
înalte Părți Contractante" (articolul 7 al 
Tratatului).

Tratatul cuprinde în afară de aceasta 
obligația de a acorda asistență mutuală 
în cazul unei agresiunii din partea milita
rismului german.

In ciuda obligațiilor menționate, Anglia 
a devenit participantă la acordurile de la 
Paris, care duc la refacerea militairismu- 
lui german și creează prin aceasta primej
dia unei noi agresiuni germane. Totodată 
Anglia a încheiat o alianță militară cu 
Germania occidentală remilitarizată, în
dreptată împotriva Uniunii Sovietice. 
Astfel de acțiuni ale Angliei constituie o 
încălcare directă a Tratatului anglo-so
vietic.

Uniunea Sovietică a năzuit continuu 
spre menținerea și întărirea Tratatului de 
alianță și asistență mutuală între Anglia 
și Uniunea Sovietică, conducîndu-se după 
faptul că acest tratat, pecetluit prin co-

laborarea în luptă a popoarelor sovietic, 
și englez, corespunde intereselor asigurării 
securității ambelor state și după faptul că 
menținerea și dezvoltarea relațiilor anglo., 
sovietice de prietenie constituie o premiză 
importantă pentru menținerea păcii și 
securității în Europa.

Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
constată cu regret că guvernul Angliei, 
neținfnd seama de faptul că refacerea 
militarismului german creează o primejdie 
pentru pacea și securitatea popoarelor din 
Europa, s-a angajat pe calea violării fla
grante a obligațiilor ce-i revin prin Tra
tatul anglo-sovietic anulînd astfel în fapt 
acest tratat.

Având în vedere cele mei sus arătate. 
Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
hotărăște :

Să anuleze ca nemai fiind valabil „Tra
tatul dintre Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste și Regatul Unit al Marii 
Britanii de alianță în războiul împotriva 
Germaniei hitleriste și complicilor ei în 
Europa și de colaborare și asistență mu
tuală după război", tratat încheiat la 26 
mai 1942.

Președintele Prezidiului Sovietului
Suprem al U.R.S.S. 

K. VOROȘILOV
Secretarul Prezidiului Sovietului 

Suprem al U.R.S.S. 
N. PEGOV

Moscova, Kremlin.
7 mai 1955.

Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. cu privire la anularea Tratatului 
franco-sovietic din 10 decembrie 1944

Trata-

în pe- 
de po-

cu 
fi 
al 
a

„Concertul victoriei" — program Șosta- 
covici, cu a sa „Simfonie a Leningradu
lui", era comentat comunicatul cu pri
vire la ridicarea camuflajului în întreaga 
țară, se redacta, chiar atunci, în zilele 
victoriei, actul de acuzare al primului lot 
de criminali de război romîni, iar gene
ralul Eisenhower lua atitudine oficială 
împotriva cadrelor din armata pe cere o 
conducea, cadre care trataseră pe naziști 
și pe înalții funcționari germani „pe bază 
de amiciție"... se vorbea în acel comu
nicat sever de „dezaprobarea mea cate
gorică" și de „măsuri drastice". Mama 
avea dreptate.... Nu exista nimic mai fru
mos în zilele acelea — decît speranța, 
băiatul ei cu ochi căprui, deschiși larg la 
lumina lumii...

Era atîta speranță, îneît unii — prea 
sentimentali — își închipuiau că, după 
cele 33.912 ore de măcel, oamenii, din pli
nul fericirii lor, vor Inventa până și noi 
cuvinte de dragoste... Copilărie I Asta n-o 
s-o putem face niciodată ; oricum, oamenii 
se bucurau că pot rosti liniștiți cuvintele 
de dragoste cunoscute : „Iubirea mea !“..., 
„Frumusețea mea I Te iubesc!“... și. 
bineînțeles : „Te voi iubi veșnic !“„. In- 
sfîrșit, puteai să-ți bați capul cu subtex- 
tele din vorbele fetei dragi, puteai să re
descoperi farmecul dragostei nemărturi
site... Era atîta speranță, îneît puteai ac
cepta, cu poză de adolescent, ideea lui 
Don Caries : .Știe ce înseamnă dragostea
— acel ce iubește fără de speranță"... Dar 
dacă n-au apărui' noi cuvinte de dragoste 
în vocabularele a 10 limbi — chineza, 
mongola, coreeana, poloneza, cehe, ger
mana, romîna, bulgara, ungara, albaneza
— au căpătat un sens nou, așa cum că
pătaseră cu ani în urmă în limba ruse, 
o greutate nouă, o melodie nouă cuvinte 
ca : „socialism", „comunist", „construc
ție”, „șantier", „oțel", „tractor".

După război, în limba oricărui popor, 
cuvîntul „socialism" sună mai tulburător 
ca niciodată... Să lăsăm lingviștilor sarcina 
de e explica formarea acestor substantive, 
apariția lor, rădăcinile lor... 900.000.000 de 
oameni pot explica însă azi fără echivoc ce 
sens profund au pentru ei aceste cuvinte, 
ce frumusețe dau vieții lor libere, după 
10 ani de pace I...

In ziua de 9 Mai 1945, era înmormân
tat. intr-unui din cimitirele Bucureștiului 
comunistul Vasile Cernov ; foarte puțini 
dintre noi știu cine a fost tovarășul Cer-

Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
constată că Franța, ratificând acordurile 
de la Paris din 23 octombrie 1954, oare 
prevăd remilitarizarea Germaniei occi
dentale, crearea unei armate Vest-euro- 
pene și includerea Germaniei occidentale 
în curs de remilitarizare în grupări mili
tare cum sînt Uniunea Europei occiden
tale și blocul nord-atlantic, și-a asumat 
Obligații care sînt în flagrantă contrazi
cere cu obiectivele principale ale 
tulul franco-sovietic din 1944.

Potrivit acestui tratat încheiat 
rioada grelei lupte dusă în comun
poarele sovietic și francez împotriva agre
siunii hitleriste. Franța și Uniunea So
vietică și-au asumat obligația ca „după 
terminarea războiului actual împotriva 
Germaniei să întreprindă în comun toate 
măsurile necesare pentru îndepărtarea 
oricărei noi primejdii care ar porni din 
partea Germaniei și să împiedice acțiuni 
care ar face posibilă orice nouă încercare 
de agresiune din partea ei", (articolul 3 
din Tratat). Ele s-au obligat de aseme
nea „să nu încheie nici un fel de alianță 
și să nu ia parte la nici un fel de coa
liție îndreptate împotriva uneia din Inal-

nov. Doftanist, Ilegalist omul acesta a 
primit ca sarcină de partid 
după eliberare — să lucreze 
Unul dintre primii comisari 
în clipa cînd a descoperit 
comisă de către o mină de
— ei l-au ucis, l-au ucis cu 
călcat pur și simplu cu un autocamion. Se 
pot găsi în „Scânteia" acelor zile fo
tografii de la înmormântarea comunis
tului Cernov. Lîngă speranță — ură. Lîn
gă speranță — vigilență. Asta am învă
țat-o din prima zi de pace după cel de al 
doilea război mondial.

Ne-a fost dat să nu le uităm de-a lun
gul acestor zece ani de pace.„Ni le-am fi
xat pe nervi, pe sensibilitate în memorie 
—judecind asasinii lui Lazăr Cernescu, 
arestând spioni parașutați noaptea, tâl
hărește, plîngînd la căpătîiul unor acti
viști de partid loviți la răscruci de drum, 
la cotituri, ni le-am fixat conducîndu-1 pe 
Șețu pe ultimul său drum. Am auzit — 
împreună cu toate popoarele lumii — cu
vinte noi, pe care nimeni nu le bănuia în 
ziua de 9 Mai 1945, asociații noi de cuvinte 
sau repetări de sloganuri hitleriste: „su- 
per-bomba cu hidrogen", „reînarmarea 
Germaniei occidentale", „strategie atomi
că", „fondul securității mutuale", „poli
tică de pe poziții de forță", „arma bacte
riologică"...

Pe fața lui Vasia cel mic au jucat flă
cările incediilor din Coreea, au curs la
crimile oamenilor îndurerați de moartea 
lui Ethel și Julius Rosenberg... Acei care 
au infectat cu bacterii pămîntul coreean, 
acej ce au schingiuit la Kociedo, acei care 
au omorît pe părinții lui Roby și Michel
— aceia au încercat să spulbere frumu
sețea speranțelor omenirii din zilele lui 
mai 1945 ! Am fost naivi că nu ne mai 
gînideam atunci ta barbarie și teroare, la 
ipocrizie și trădare?... Poate fii socotită 
naivă mama care văzîndu-șl copilul râzând
— nu-și mai aduce aminte de durerile naș
terii?... Nu, mamele, nu-s naive. Se fe
resc poate de declarații patetice, dar sînt 
sentimentale și vor ca speranțele lor să se 
îndeplinească...

Maria Cervendieva din Slivenul bulgă
resc sărbătorește anul acesta la 1 octom
brie a 12-a aniversare a intrării ei în miș
carea de partizani. în fiecare an, la 1 oc
tombrie, acasă la Maria Cervendieva are 
loc aceasiă mică solemnitate. Ea nu vrea 
să uite că a luptat împotriva fascismului.

Un prieten, întors din Franța, mi-a po 
Vestit despre Henri Martin. Henri lucrea
ză acum în conducerea Uniunii Tinere-

— imediat 
în poliție, 
comuniști ; 
fărădelegea 
reacționari 
ură, l-au

tele Părți Contractante" (articolul 5 din 
Tratat). In afară de aceasta. Tratatul cu
prinde obligația de acordare de asistentă 
mutuală în cazul unei agresiuni din par
tea militarismului german.

In ciuda obligațiilor mai sus-amintite, 
Franța a devenit o participantă la acor
durile de la Paris care duc la refacerea 
militarismului german și creează astfel 
primejdia unei noi agresiuni germane. 
Totodată Franța a Intrat înțr-o alianță 
militară cu Germania occidentală în curs 
de remilitarizare îndreptată împotriva 
Uniunii Sovietice. Aceste acțiuni ale gu
vernului Franței constituie o violare fla
grantă a Tratatului franco-sovietic.

Uniunea Sovietică a depus eforturi sus
ținute în vederea menținerii și întăririi 
Tratatului de alianță și asistență mutuală 
dintre Franța și Uniunea Sovietică, con
ducîndu-se după faptul că acest tratat pe. 
cetluit prin colaborarea în luptă a po
poarelor sovietic și francez corespunde in
tereselor asigurării securității celor două 
state și după faptul că menținerea și dez
voltarea relațiilor prietenești franco-so- 
vietice constituie o premiză importantă

pentru menținerea unei păci îndelungat» ... 
în Europa.

Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
constată cu regret că guvernul Franței, 
neținind seama de faptul că refacerea mi
litarismului german creează o primejdie 
pentru pacea și securitatea popoarelor 
din Europa și înainte de toate pentru 
securitatea statelor vecine cu Germania 
occidentală, s-a angajat pe calea violării 
flagrante a obligațiilor sale decurgând din 
Tratatul franco-sovietic de alianță și asis
tență mutuală, anulînd astfel în fapt acest 
tratat.

Avînd în vedere cele arătate mai sus,' 
Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
hotărăște :

Să anuleze ca nemai fiind valabil „Tra
tatul de alianță și asistență mutuală din 
tre Uniunea Republicilor Sovietice Socia
liste și Republica Franceză", încheiat la 
10 decembrie 1944.
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem

al U.R.S.S., 
K. VOROȘILOV

Secretarul Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

N. PEGOV
Moscova, Kremlin,

1 mal 1955.

tdlui Republican Francez ; închisoarea nu 
l-a înfricoșat. Martin e un om statornic în 
sentimente, în ură și dragoste. în ultima 
scrisoare, adresată copiilor lor, Ethel și 
Julius au scris : „Nu uitați că am fost 
nevinovați șj nu ne-am putut călca con
știința..." La Varșovia, pe strada Grojec- 
ka 17, e sediul Comitetului de pregătire 
a celui de al V-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților. Al V-lea... Sta
tornicie — consecvență !... Statornicie de 
oameni îndrăgostiți, de oameni care iu
besc. Noi nu ne putem călca conștiințele... 
Noi nu putem uita speranțele — credem 
cu patimă în jurămintele noastre, în 
convingerile noastre, în poezii și în pro
cesele verbale, în tot ce scrim și gîndim. 
Iubim !

Pe unii îi înfurie această statornicie în 
sentimente a omenirii, li agasează, îi 
irită. N-au ce face cu ea ; nu rentează, nu 
are căutare la bursa din New York și Lon
dra... Ei rid de consecvența noastră, 
de sentimentele noastre legate de Yalta și 
Potsdam, de Berlin și Elba... Ei vor să 
ne facă să uităm de revolverul automat 
al lui Gillin dăruit lui Siasov, de toastu
rile din mai 1945 ; ei vor să ne facă să 
uităm de joncțiunea de la Torgau, pe Elba 
în ziua de 25 aprilie 1945 orele 13,30 — 
joncțiunea dintre trupele frontului I 
ucrainean și armatele americane —■ să 
uităm de cele 24 salve de tun prin care 
Moscova a salutat acea strângere de mîini 
profund prietenească. In numele prosperi
tății bursei din New York, au fost călcate 
în picioare jurămintele soldățești și trata
tele guvernamentale. Statornicia e desuetă 
în viziunea guvernanților americani, cum 
e desuet Shakespeare unui impresar de 
pe Brooklyn. Șahiștii sovietici n-au fost 
primiți în Statele Unite, decît în condi
țiile domiciliului forțat. Redactorilor unor 
ziare studențești și de tineret sovietice, 
care au cerut vize de intrare în S.U.A. 
li s-au cerut amprente digitale !... Am
prente digitale, auziți ? Și cînd te gin- 
dești că printre acești redactori sînt 
poate oameni care au strîns mîini 
de americani la Torgau, la Appdensdorf, 
la Rostock, în mai 1945... Căldura acelor 
strângeri de mîini a fost uitată — acum se 
cer foștilor tovarăși de arme, amprente di 
gitale !... Și ce vreți , mai mult, după rela
tările presei occidentale, pentru ziua de 
9 mai 1955 — la zece ani de la capitula
rea fără condiții a Germaniei ! — omeni
rii i se pregătește spectacolul monstruos 
al constituirii oficiale a Uniunii Europene 
occidentale îndreptată împotriva Uniunii 
Sovietice, avînd în frunte pe revanșarzii

vest-germanl !... Ce vreți mai mult ? Na
ziștii liberi, hitleriștii liberi pot bate nes
tingheriți pasul lor de gîscă, pot strânge 
veseli mâna generalilor americani (lor nu 
li se cer amprente digitale !», se pot gîndi 
fără jenă că mîine vor face manevre cu 
arme atomice pe care să scrie : „Made in 
Germany..." Șj n-au trecut decît exact 10 
ani, de cînd ieșeau din ascunzătorile Ber
linului cu steaguri albe în mină, confec
ționate din indispensabili!... ; /

La 5 maii 1955 a plecat din New-York 
spre Moscova, un grup de membri ai or
ganizației „Veteranii americani ai întîlni
rii de pe Elba". Se vor întâlni la Moscova 
cu veterani sovietici, cu foști partizani 
francezi din mișcarea de rezistență... De 
9 Mai 1955 Vasta cel mic va avea de ce să 
fie bucuros... Sînt, da, sînt lucruri minu
nate pe lumea asta : există mufliți, muilți 
oameni statornici, există consecvența ma
melor, rușii cred în prietenia americani
lor simpli, există americani cere s-au .con
vins de sinceritatea oamenilor sovietici, 
există memoria omenirii, există credința 
în prietenie și colaborare... Lordul pripi®r 
al Coventry-ulul, Fenell și președintele Co
mitetului Executiv al Sovietului orașului 
Stalingrad, comunistul Șapurov — sânt 
de aceeași părere că omenirea mal are 
mult de trăit. La Consiliul de Miniștri al 
Uniunii Sovietice s-a primit o scrisoare de 
la primarul orașului american Guthrie 
Center^ (statul Iowa), prin care o delegație 
agricolă sovietică este invitată să viziteze 
acest mare centru agrar american. Prima
rul Raisky a scris printre altele : „Clima 
noastră se aseamănă cu cea a Uniunii So
vietice..." Nu numai clima, probabil, că 
și bătăile inimii și pulsațiile sîngelui în 
arterele americanilor șl rușilor •— se asea
mănă. Artistul poporului din U.R.S.S., Pi
rogov a cîntat la Belgrad în „Cneazul 
Igor“ și a avut un succes uriaș. Oamenii 
de afaceri englezi sosesc la Pekin... Nu, 
nu, Vasia cel mic — oricît caută unii să-l 
asurzească — poate să-și serbeze azi ono
mastica celor 10 ani... 11 apără milioane 
de oameni puternici, viguroși, care au tot 
ce Ie trebuie pentru a-i pune la respect pe 
cei ce ar cuteza să ridice mîna asupra 
lui ! Mama îl strînge bine, bine la pient 
și crede neșovăielnic în el, în lumina ochi
lor săi căprui...

RADU COSAȘU

„Scînteia tineretului"
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A1 O-A ANIVERSARE A ELIBERĂRII CEHOSLOVACIEI
Salut vouă, 

constructori ai Cehoslovaciei libere!
Vă stringem mina, iubiți prieteni romîni ZECE ANI DE VIATA LIBERA

Pentru poporul cehoslovac, luna mai nu 
înseamnă numai tinerețea naturii dar și 
tinerețea patriei, cucerită acum 10 ani, 
grație eliberării de sub jugul fascist de 
către glorioasa armată sovietică.

Zece ani de lupte pe un front in oare nu 
eu răsunat salvele de tun, ci ritmul vije
lios al muncii, bucuria victoriilor pe fron
tul muncii pașnice, constructive. La ma
rea sărbătoare națională, poporul frate 
cehoslovac face, cu bucurie și încredere in 
viitor, bilanțul de un deceniu al victo
riilor sale pe calea construcției socialiste.

în anii primului plan cincinal (1949— 
1953) producția industrială a R. Ceho
slovace s-a dublat — aceasta, în vreme ce 
pentru a se ajunge la nivelul industriei 
din anul 1937 ©u fost necesari vech i Ceho
slovacii 150 de ani. Industria grea a cu
noscut în ©nii regimului democrat-popular 
o dezvoltare fără precedent în istoria Ceho- 
«lovaciei. Volumul producției de mașini 
a crescut. începînd din anul 1948, de 3.3 
ori. Industria R. Cehoslovace a depășit 
cu mult prin ritmul ei de dezvoltare, in
dustria principalelor țări capitaliste. Dacă 
socotim producția pe cap de locuitor. Ce
hoslovacia s-a situat în anul 1953 pe locul 
el șaptelea în lume în ceea ce privește 
producție de fier brut și pe locul al șase
lea în ceea ce privește producția de oțel. 
Numrl în ultimii 5 ani, datorită muncii 
iscusite, înflăcărate a muncitorilor și teh
nicienilor cehoslovaci au fost puse în 
funcțiune printre altele 12 mari centrale 
electrice, 6 furnale înalte etc.

Pe baza dezvoltării industriei grele po
porul cehoslovac a obținut însemnate suc
cese în industria ușoară, alimentară, în 
agricultură. Dacă la începutul primului 
plan cincinal nu existau în Cehoslovacia 
decît 28 de cooperative agricole unice de 
tip superior, la începutul lunii ianuarie 
1955 numărul lor se ridica la 6502, ceea 
ce înseamnă că în aproape jumătate din 
totalul satelor, țăranii cu gospodării mici 
și mijlocii au pășit pe drumul belșugului.

Poporul și tineretul frate cehoslovac 
trăiește astăzi mai bine și mal fericit 
decît oricând în trecut. Reforma bănească 
din iunie 1953, desființarea sistemului de 
cartele înfăptuită odată cu reforma bă
nească și creșterea neîncetată a producti
vității muncit, au înlesnit trecerea la 
politica susținută a reducerilor de pre
turi. în mai puțin de 2 ani, au putut fi 
înfăptuite 4 reduceri de preturi la mărfu
rile cu amănuntul, din care ultima la 1 
aprilie 1955.

Statul democrat popular asigură oame
nilor muncii posibilitatea de a petrece 
zilele de concediu în cele mal frumoase 
stațiuni Climaterice. în fiecare an numărul 
acelora oare pleacă la odihnă se ridică în 
medie Ia 300.003 de persoane.
eliberare, această binefacere era necuno
scută celor ce

Partidul și

înainte de

muncesc.
guvernul R. Cehoslovace

poartă o grijă permanentă înfloririi vieții 
culturale, educării tinerei generații. în 
cele 40 de școli superioare studiază anul 
acesta în medie 50.000 studenți, dintre 
care mare parte sînt fii ai oamenilor 
muncii.

Tineretul cehoslovac mobilizat de orga
nizația sa iubită C.S.M. (Uniunea Tinere
tului Cehoslovac) își educe din plin, apor
tul în fiecare din sectoarele construcției 
socialiste. La Kuncica, cu participarea 
creatoare a unui număr de 70.000 briga
dieri voluntari din rindurile tineretului 
cehoslovac se înalță giganticul combinat 
siderurgic „Klement Gottwald”. Răspun- 
zînd chemării partidului și guvernului, 
tineri din toate colțurile Cehoslovaciei 
participă cu mult elan la munca pentru 
valorificarea pămînturilor înțelenite. Ti
neretul cehoslovac își pune ca o sarcină 
de cinste valorificarea în următorii 2—3 
ani a 203.000 ha. păminturi înțelenite.

Noi considerăm succesele obținute de 
poporul și tineretul cehoslovac, ca 
propriile noastre succese. Căci noi avem 
aceleași țeiuri, aceleași năzuinți, facem 
parte din aceeași mare familie a lagărului 
de neînvins a! păcii, democrației și socia
lismului. Noi avem un frate mai mare, un 
sfătuitor de nădejde, ponorul sovietic 
care ne-a smuâs din robia fascistă. Zi de 
zi țările noastre prietene primesc ajutorul 
frățesc și dezinteresat al Țării Socialis
mului victorios. Popoarele țărilor noastre 
au salutat cu bucurie hotărîrea guvernu
lui sovietic cu privire la acordarea de 
ajutor tehnico-științifie nentru folosirea 
marii descoperiri. a geniului uman — ener
gia atomică, în scopuri pașnice.

Unite, popoarele lagărului democratic 
. sînt hotărîte să apere cauza păcii, cuce

ririle lor revoluționare. Acestui scop — 
evînd în vedere ratificarea acordurilor de 
la Paris — slujește cea de-a doua consfă
tuire a statelor iubitoare de pace de la 
Varșovia din 11 mei pentru discutarea 
problemelor ce decurg din hotărîrile con
ferinței de la Moscova a color 8 staite 
europene.

Poporul și tineretul romîn împreună cu 
celelalte popoare ale lagărului păc’i, demo
crației și socialismului, participă din toată 
inima la marea sărbătoare națională a 
poporului cehoslovac — împlinirea a 10 
ani de la eliberare. Felicităm cu căldură 
pe prietenii din R. Cehoslovacă de care ne 
leagă o prietenie tradițională ; în cursul 
luptelor pentru eliberarea Cehoslovaciei, 
alături de glorioasa armată sovietică și 
de unitățile de patrioți ale corpului de 
armată cehoslovac, au participat șl divi
zii romînești.

Salut vouă, tineri al Cehoslovaciei de- 
mocrat-populare, constructori al socialis
mului cu prilejul aniversării unul deceniu 
glorios de lupte și victorii pe drumul 
construcției socialiste, al făuririi unei 
vieți tot mai luminoase.
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Nu ne vedem, dar totuși ne cunoaștem șl știm că ne iubiți la fel ca șl noi 
pe voi. Nti ne vedem șl totuși știm că ne putem baza pe prietenia voastră. Zece 
ani de viață liberă au întărit legăturile noastre frățești.

Mulți tineri din R. Cehoslovacă au fost în Republica Populară Romînă 
în timpul Festivalului de la București. Ej s-au piimbat cu voi pe străzile Bucu- 
reștiuluî, au dansat în piețele orașului și au trăit zile de neuitat în frumoasa 
voastră Capitală. Acești tineri ne povestesc impresiile lor despre țara minunată și 
bogată care se dezvoltă spre socialism. Înainte de zilele de sărbătoare ale lunii 
mai a rulat în cinematografele noastre filmul romînesc „Nepoții gornistului” 
care a arătat tineretului nostru cît de greu și cu cîtă vitejie a trebuit să lupte 
poporul vostru pentru a cuceri viața liberă și mereu mai bună pe care o trăiește 
astăzi. Și din acest punct de vedere drumul nostru a fost același.

Sîntem convinși că colaborarea șl legăturile prietenești între noi se vor 
dezvolta și mai mult în viitorii ani. împreună cu toate popoarele apărăm pacea. 
Ne angajăm să contribuim la aceasta din toate puterile noastre!

Colectiivul de redacție aii ziarului „MLADA FRONTA” 
Organ al Uniunii Tineretului Cehoslovac

Temelia bunei stări
Industria grea din R. Cehoslovacă a cu

noscut în anii primului cincinal (1949— 
1953) o dezvoltare fără precedent. Punînd 
accentul asupra industriei grele, partidul 
comunist și guvernul au pus de fapt teme
lia dezvoltării econom ei cehoslovace și a 
creșterii nivelului de trai al poporului.

In anii primului plan cincinal, produc
ția industriei cehoslovace a crescut, față

de producția antebelică, mai 
ori. Au fost ridicate zeci de 
fost construite noi furnale înalte șl cup
toare Martin și a fost începută construirea 
de utilaje și mașini grele, pe care înainte 
industria cehoslovacă nu le-a construit 
niciodată. în urma mecanizării minelor, 
extracția anuală de cărbune depășește cu 
zeci de milioane de tone producția de di
nainte de război, iar producția de fier și 
oțel întrece și ea cu cîteva milioane de 
tone indicile vechii producții. Acest uriaș 
progres a putut fi obținut datorită ajuto
rului prietenesc șl dezinteresat al Utiunli 
Sovietice. Experiența, tehnicienii, mate
riile prime șt utilajul sovietic au îngăduit 
poporului cehoslovac să facă pași uriași 
în spre viitor.

bine de două 
uzine noi, au

zece ani 
primele 
glorioa- 

sov.ietice
Vladimir Majsner

secretar al C.C.
al Uniunii Tineretului Cehoslovac
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Au trecut 
de cînd 
tancuri ale 
sei armate 
au intrat în Praga,
aducind poporului ce
hoslovac libertatea și 
pacea. Ocupanții fas
ciști și slujitorii lor 
au fost zdrobiți și po
porul în frunte cu 
clasa muncitoare, 
condusă de Partidul 
Comunist Cehoslovac, 
a preluat puterea în 
mîinile sale.

în acești zece ani 
s-a schimbat viața 
întregului popor ce
hoslovac, deci și via
ța tineretului.

în lupta împotriva reacțiunii care încerca să oprească dez
voltarea Cehoslovaciei, prin restaurarea capitalismului, tine
retul cehoslovac condus de Uniunea Tineretului Ceh și Uniunea 
Tineretul Slovac, a stat întotdeauna hotărît alături de Parti
dul Comunist Cehoslovac, a sprijinit cu înflăcărare politica dusă 
de partid. Victoria po,porului muncitor din februarie 1948 a 
dus și la desăvârșirea procesului de unificare a uniunilor de 
tineret prin formarea unei organizații revoluționare de tineret 
unice — Uniunea Tineretului Cehoslovac (C.S.M.).

Poporul muncitor a dobindit în zece ani de existență a Ceho
slovaciei democrat-pcpulare, sub conducerea Partidului Comu
nist Cehoslovac și cu ajutorul frățesc al Uniunii Sovietice, mari 
succese în dezvoltarea economiei naționale.

Prin îndeplinirea pianului bienal (1947—1948) au fost înlă
turate în general daunele pricinuite de război și do exploa
tarea fără margini a economiei naționale cehoslovace de către 
ocupanții fasciști. îndeplinirea primului plan cmcinal a schim
bat întreaga structură a economiei naționale. A fost dezvoltată 
industria grea și prin aceasta create condițiile pentru o și mai 
rapidă construire a socialismului în țară. S-a schimbat de ase
menea și viața la sate. Sute de mii de țărani săraci și mijlo
cași au început să muncească pe lanuri întinse în cooperative 
unice agricole. Dezvoltarea industriei a avut ca urmare înzes
trarea agriculturii cu noi mașini agricole, care ușurează munca 
omului și contribuie la dobîndirea unor recolte mari.

O mare dezvoltare cunoaște în acești ani Slovacia, care în 
timpul domniei capitaliste era lăsată în înapoiere pentru a fi o 
sursă ieftină de brațe de muncă pentru capitaliștii și moșierii 
cehi. Din anul 1945 au fost construite în Slovacia numeroase 
întreprinderi industriale, baraje și hidrocentrale. Numai pro
ducția de energie electrică este astăzi în Slovacia mal mare 
decît a fost în anul 1938 în întreaga Cehoslovacie.

Datorită succeselor dobîndite în construcția economică a fost 
întărită și puterea de apărare a țării și crește continuu nivelul 
material și cultural al poporului cehoslova,c.

A dispărut pentru totdeauna spectrul șomajului, crizelor, foa
metei, mizeriei, exploatării și nedreptății. Tinerii cehoslovaci 
cunosc cuvântul șomaj doar din istorie. Constituția le garan-

tează dreptul la mun
că, odihnă și răsplată 
dreaptă a muncii. De 
primul cincinal sini 
strins legate numele 
tinerilor eroi ai 

minerul Jaroslav Miska, 
Dedecius, textilista

muncii — strungarul Văclav Svoboda, 
sudorul Karel Doutnâc, textilistul Jan Dedecius, textilista 
Magda Mlynkovâ-Pohorelcovâ etc. Pentru munca lor exemplară 
au fost distinși cu cele mai înalte decorații și ordine.

Dovada elanului și dragostei de patrie a tineretului ceho
slovac este și faptul că la construirea noilor uzine siderurgice 
„Klement Gottwald'* din Ostrava, una dintre cele mai mari 
construcții ale cincinalului, au lucrat pe rînd peste 70.000 de 
tineri și tinere. Se mai poate vorbi despre tinerii constructori 
ai barajului tineretului, ai căii ferate a tineretului, ai căii fe- 
late a prieteniei.

Uniunea Tineretului Cehoslovac a răspuns cu cinste și la sar
cinile ce i-au stat în față în agricultură. Anul trecut tineretul 
cehoslovac în cadr.ul întrecerilor în cinstea Intîlnirii internațio
nale a tineretului sătesc de la Viena, a muncit peste 12 milioane 
de ore la lucrările agricole. 90.0300 de tineri și tinere au con
tribuit anul trecut la recoltarea rapidă și în bune condițiuni 
a hameiului.

Rezultatele dobîndite în ultimii zece ani arată că în decursul 
construirii socialiste crește și se călește un tineret nou care 
înțelege din ca în ce mai bine că împreună cu poporul mun
citor este gospodar în țara lui. Pentru străduințele depuse șt 
succesele obținute în îndeplinirea sarcinilor pe frontul con
struirii socialiste, Uniunea Tineretului Cehoslovac a fost deco
rată cu Ordinul Republicii. Această înaltă distincție este mani
festarea deplinei Încrederi a Partidului Comunist Cehoslovac și 
a guvernului în tineret și obligă nu numai pe toți C.S.M.-iștii, 
dar și întreg tineretul să-și înzecească puterile pentru a cons
trui și mai repede socialismul, pentru a apăra pacea in. lumea 
întreagă-

Imediat după Congresul C.S.M., a luat naștere mișcarea pa
triotică a tineretului pentru lucrarea pămînturilor înțelenite. 
Tineretul a înțeles că sarcina cea maj importantă este de a 
întări agricultura cu brațe de muncă tinere. La apelul celui 
de al II-lea Congres al Uniunii Tineretului Cehoslovac au răs
puns în decursul unei singure luni peste 14.000 de tinerj și ti
nere. Aceștia au plecat în regiunile de la granița apuseană a 
țării pentru a lucra în agricultură.

Răspuns la decorarea Uniunii Tineretului Cehoslovac sînt 
și angajamentele tinerilor din fabrici și uzine, inițiatorii în. 
trecerii ,,Pentru cinstea mărcii de fabricație** ca și participa
rea m număr mare a tinerilor la întrecerile socialiste.

Tineretul cehoslovac este conștient de importanța menținerii 
și întăririi păcii. De aceea în aceste zile el semnează în una
nimitate Apelul Biroului Consiliului Mondial al Păcii împotriva 
pregătitorilor războiului atomic — imperialiștii americani. Da 
aceea el este solidar și sprijină lupta tineretului din țările ca
pitaliste și coloniale, dezvoltă și întărește legăturile sale cu 
tineretul din lumea întreagă.

Acum tineretul cehoslovac se pregătește pentru cel de al 
V-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților care va 
avea loc la Varșovia. împreună cu tineretul din lumea întrea
gă el va manifesta pentru prietenia popoarelor lumii întregi, va 
manifesta pentru pace, împotriva războiului.
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Un pod turnant
8 

Muncitorii de la uzinele metalurgice? 
Clement Gottwald” din Vitkovica, re- a

NOUTĂȚI
R. CEHOSLOVACĂ

O sărbătoare a tinereții

88 va

glurea Ostrava, lucrează la un pod tur- 8 
nant în lungime de 40 metri, care va fi ț 
instalat peste Nil (Egipt). Podul are o g 
greutate de 200 tone și va funcționa elec- 8 
trie, putînd fi ridicat cu un unghi de| 
90 de grade, pentru a permite vapoa’e- 8 

să navigheze pe sub el. Operația de ridicare a podului 8 
necesita numai trei minute. S

Perfecționarea lămpilor electrice
Fabrica electrotehnică „Jan Garus” a J 

făcut experiențe pentru Înlocuirea cape- 8 
telbr de alamă sau fier ale lămpilor elec-1 
trice cu sticlă. Experimentările au fostg 
încununate de succes, astfel incit primele 8 
lămpi electrice fabricate după această me- 8 
todă s-au dovedit a fi corespunzătoare, g 
Lămpile conțin metal numai în locul în 8 
care este introdus curentul.
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Folosirea maselor plastice
_ Vagoanele de cale ferată pentru pasa-

geri, construite în R. Cehoslovacă în anii
I8

de după război, sint cit se poate de este- ? 
tlce șl igienice. Uzinele de vagoane folo- ? 
sesc într-o măsură foarte largă masele ? 
plastice la decorarea interioarelor acestor 8 
vagoane.

Astfel, de pildă, pereții, mesele șl po- g 
delele sint acoperite cu un material de- 8 

:**. ramele ferestrelor sînt executate din g

88
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88

numit „novoplast , =.... -—-— —
..fenoplast**, conductele de apă ale vagoanelor din „novodur**, 
eare este foarte rezistent la rugină. Unele părți ale vagoa
nelor sînt acoperite cu lacuri sintetice speciale foarte re
zistente, avînd calități decorative deosebite. g

Materialele plastice sînt folosite de asemenea și in me- 8 
dlcină. s

88
8 Fi

Televiziune
De peste 6 luni a început să funcționeze 

la Praga primul centru de televiziune 
am Ceaoslovacia. Anul acesta va începe 
construirea a mai multor centre noi de te
leviziune ale căror emisiuni vor putea fi 
recepționate în majoritatea localităților din 

anul 1955 va Intra în funcțiune postul deCehoslovacia. In ___ ____
televiziune de la Ostrava — Important centru al minerilor 
și metalurglștilor cehoslovaci. Paralel cu programele proprii, 
noul post va retransmite emisiunile postului de televiziune— 
Praga. Totodată va Începe să funcționeze centrul de tele
viziune din capitala Slovaciei — Bratislava.

8 Centrul de televiziune de la Praga va fi înzestrat anuJ 
acesta cu utilaj de televiziune mobil, ceea ce va permite or
ganizarea unor emisiuni direct din teatre, săli de concerte 
și de pe stadioane.

Un nou tip de locomotivă
La sfîrșitul anului trecut, pe liniile de cale ferată ale Ceho-

8

8 8 O ,_ _ r-^-— T__ _____ - , * - -
8 slovaciei a început să fie folosită o nouă locomotivă cons- 
| truită la uzina „V. I. Len!n“ din Plzen. Numeroase perfec- 
| ționări aduse construcției tac ca aceasta să fie mai econo- 
8 mlcoasă șl mai trainică decît locomotivele de pînă acum. 
« Munca mecanicului și fochistului este mult ușurată. Noua 
Ș locomotivă are trei cilindri și o viteză maximă de 120 km. 
8 pe oră. Alimentarea focarului cu cărbuni este mecanizată 
t cu ajutorul unui dispozitiv pentru introducerea cărbunilor 
| în focar. Dispozitivul pentru suflarea țevilor de căldură și 
8 de fum previne îmbîcsirea acestora cu funingine, imbunătă- 
? țește transmiterea căldurii și folosirea energiei calorice, 
g înălțimea locului pe care șed mecanicul și fochistul poate 
? fi schimbată, în care scop există un mecanism special.
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Praga este mai frumoasă 
primăvara, zic străinii și a- 
cest lucru îl spun și locuitorii 
din Praga, cînd se opresc în- 
tr-unul din parcurile verzi sau 
privesc de pe malurile Vița- 
ve\ orașul lor iubit. Anul ace
sta însă ei nu au dreptate. 
Și aceasta, deoarece în zilele 
călduroase de vară Prdga va 
fi mult mai frumoasă și fără 
castani înfloriți și fără miro
sul de liliac. La sfîrșitul lui 
iunie și începutul lui iulie 
sărbătorirea celei de a zecea 
aniversări a eliberării va cul
mina printr-o spartachiadă — 
o sărbătoare impunătoare a 
educației fizice. In Praga vor 
veni aproape 300.000 tineri 
pentru a lua parte la exerci
țiile colective. La probele 
preliminare ia parte fiecare al 
zecelea cetățean din R. Ceho
slovacă și fiecare are o mare 
dorință: să participe la exer
cițiile finale de pe stadionul 
spartachiadei. Din acești un 
milion și jumătate de oameni 
vor fi aleși însă numai cei 
mai buni, deoarece fiecare 
mișcare a unui om trebuie să 
fie concomitent cu mișcarea a tectele pentru 
16.200 oameni, care vor 
monstra pe vastul spațiu 
stadionului.

Dar pentru ca această 
reață competiție de masă să 
reușească, este necesar entu
ziasmul a sute de mii de oa
meni. Sălile de gimnastică cu
nosc de pe acum o animație 
nemaivăzută. In depoul de 
locomotive din Ceske Budejo- 
vice exercițiile se fac la 
amiază: odată cu flueratul lo
comotivelor răsună și comen
zile instructorilor. In școala 
industrială minieră din Duch- 
cov tinerii nu se mulțumesc 
numai cu simple exerciții, ci

de
al

mă-

își vor arăta curajul Și inge
niozitatea lor și prin demon
strațiile ce le vor face pe 
o construcție înaltă de 15 me
tri.

Dar nu se pregătesc numai 
viitorii demonstranți. Întregul 
oraș e în fierbere. Pe lingă 
cei un milion de locuitori din 
Praga vor veni încă un sfert 
de milion de oaspeți. Pentru 
străini se pregătesc hotelurile 
cele mai moderne. Mulți stră
ini au solicitat de pe acum 
autorităților cehoslovace vize 
de intrare pentru a asista la 
spartachiadă. Guvernul ceho
slovac a invitat la spartach a. 
dă sportivi de renume mon
dial printre care celebrul a- 
lergător Owens, fotbalistul 
maghiar Pușkaș, recordmanul 
mondial G. Hăgg și alții.

Parcurile din Praga înflo
resc. Clădirile istorice își re- 
înoiesc aspectul lor, șters de 
secole și înfrumusețarea stră
zilor este nu numai o grijă a 
tuturor locuitorilor din Praga 
dar de ea se ocupă acum și 
atelierul artistului național J. 
Kroha. Acesta a elaborat pro- 

omamentarea 
traseului a două convoaie fe
stive de 200.000 oameni care 
vor trece prin Praga pe o 
lungime de 8 km.

Spartachiada nu va fi însă 
numai o sărbătoare a educa
ției fizice. Cultura și arta ca
pitalei sînt pregătite pentru 
vizitatori. Se va organiza un 
festival al creației artistice 
populare la care vor participa 
220 ansambluri și 600 soliști.

Cu ocazia spartachiadei po
porul 
forța 
lumi.

Barajul de la Ora va

Barajul de la Orava este una dintre cele mai mari lucrări hidraulice din Repu
blica Cehoslovacă. Lucrările acestui imens baraj sînt în plină desfășurare.

Tineri constructori ai socialismului
Erî muncitor — azi inginer

cehoslovac își va arăta 
ți bucuria lui, întregii

VACLAV PACINA

Tineretul din Republica Cehoslovacă are asigurate de către 
stat condiții deosebite pentru a practica cultura fizică și 
sportul. Alergările, săriturile șl aruncarea greutății sînt dis
cipline iubite de mulți tineri.

Ladislav Cerveny este unul dintre foștii 
muncitori, care a obținut prin studiul uni
versitar creat special pentru oamenii mun
cii, diploma de inginer.

Inginerul. Ladislav Cerveny — azi asis
tent la Facultatea de mecanică din Bra
tislava, s-a născut în mica comună de 
munte Machulince, raionul Zlata Moravka 
din Slovacia. Sărăcia era înaințe de elibe
rarea țării noastre un musafir frecvent șl 
a silit pe mulți dintre locuitorii comunei 
să plece pentru a găsi de muncă în străi
nătate. Părinții lui Ladislav Cerveny erau 
săraci. Tatăl lui era muncitor într-o ca
rieră de piatră. Munca sezonieră în agri
cultură, munca grea a muncitorului auxi
liar în fabricile de cărămizi, adeseori de
parte de casă, șomajul, foamea — aceasta 
era soarta întregii familii pe timpul copi
lăriei lui Ladislav.

Ladislav Cerveny era inteligent, învăța 
bine, dar nu avea bani pentru a studia în 
continuare.. De aceea, după terminarea 
școlii elementare el a trebuit să părăsească 
băncile 
uzinele 
nic era 
Dar și
strungar Ladislav Cerveny a făcut pro
grese frumoase în meseria pe care el și-a 
însușit-o pe deplin în anul 1946, de astă 
dată în R. Cehoslovacă eliberată. Ladislav 
a fost unul dintre primii care și-a dedi
cat timpul lui liber vieții de organizație 
a tineretului în uzina din .Dubnice. 
După votarea legii referitoare la cursurile 
de pregătire pentru școlile superioare, 
Uzinele Skoda din Dubnice au ales pentru 
prima serie de studenți la școlile supe
rioare din Bratislava, pe doi dintre mun
citorii tineri, cei mai buni: pe Ladislav 
Cerveny și Vladimir Kostial.

Timpul a trecut repede... Ladislav Cer
veny a pregătit lucrarea lui de diplomă 
în întreprinderea de stat „Elektrosvit** 
din Nove Zarnky. Ca temă el a primit, în 
înțelegere cu facultatea, construirea unui 
semiautomat de montaj pentru cuplarea 
corpurilor de iluminat. Cuplajele erau pe

școlii și să intre ca ucenic la 
Skoda din Dubnice. Viața de uce- 
pe atunci lipsită de orice fericire, 
în aceste condiții grele, ucenicul

atunci montate manual în uzină 
plinirea planului în acest sector 
doi oameni în tot timpul anului.
Cerveny și-a realizat cu succes sarcina 
primită, după studiul literaturii de spe
cialitate și practica făcută în uzină. El 
a propus construirea unui automat, cu 
ajutorul căruia un om îndeplinește pla
nul anual numai în 2Ș zile. Pe baza lu
crării de diplomă el a obținut titlul de 
inginer și o mențiune specială din partea 
comisiei de examinare.

După terminarea studiului, Ladislav 
Cerveny a rămas la școala tehnică supe
rioară și s-a hoiărît să instruiască noile 
cadre de ingineri. Din anul 1953 el lu
crează ca asistent la facultatea de meca
nică din Bratislava, unde activează la ca
tedra de construcție a mașinilor.

Cînd, după munca de fiecare zi, ingi
nerul Ladislav Cerveny revine în cercul 
familiei sale, el este așteptat de soția lui, 
de fiul lui Laco, în vîrstă de trei ani și 
de fiica sa, Vera, de patru luni. Pe tot 
timpul cît a durat studiul, statul a avut 
grijă de familia lui. Pe lingă bursă Ladi
slav Cerveny a primit de la stat ?i o sumă 
pentru întreținerea familiei lui.

Intr-adevăr, în anii regimului nostru 
democrat-popular viața actualului inginer 
este pe deplin fericită, plină de bucurii.

SANO SALOVSKY

și înde- 
necesita 
Ladislav

GRIJA
PENTRU TÎNĂRA

GENERAȚIE
• In decursul cincinalului, numărul locurilor ia 

creșe a crescut cu peste 27.000 ; în anul 1954 acest 
număr a crescut cu încă 850 de loeuri. In comparație 
cu anul 1948, la sfîrșitul cincinalului numărul crețe
lor a crescut de peste 4 ori.

• Numărul grădinițelor a sporit fată de 1948 cu 
39 la sută, iar numărul copiilor care au frecventat 
aceste grădinițe a crescut cu 10 la sută. In perioada 
cincinalului, incepind din anul 1949 ptnă tn 1933, au

înființate 1800 de grădinițe.

înființarea a peste 600 de cantine școlare, la care 
masa peste jumătate milion de copii, constl- 
o altă mărturie a grijii multilaterale pe care 

statul o poartă copiilor.

• In anul școlar 1954/1955, numărul elevilor din 
clasele 1X-XI ale școlilor medii de unsprezece ani, 
a crescut la «1.000, tn școlile de specialitate la circa 
138.000, din care 60.090 în școlile industriale, 29.000 tn 
școlile economice șl aproape 17.000 In școlile sa
nitare.

• In cele 40 de școli din tnvățămintul superior do 
toate categoriile, studiază în anul școlar 1954/1955 
in medie 50.000 de studenți. In rindurile studenților 
cu frecvență regulată se numără 11.000 de femei.

• Un număr de 22.000 de oameni al muncii își 
complectează cunoștințele sau Ișl desăvârșesc Instrui
rea în cadrul formelor extraordinare de studiu (prin 
corespondență, cursuri serale etc.).

• In cămine locuiesc peste 20.000 de studenți : 38 
la sută dintre ei primesc bursă. Suma totală alocată 
de stat In acest scop a atins tn anul 1954, 118 mi
lioane coroane.

• In anul 1953 au fost trimiși la odihnă 261.000 
de copii.

• In anul 1953 au tost Instruițl tn cele 207 centre 
de cercetări științifice, aproape 1296 de aspiranți de 
științe șl pedagogi științifici.

• In ultimii ani, cinematografia cehoslovacă 
a produs 106 filme artistice de lung metraj și 1810 
filme de scurt metraj. In comparație cu anul 1948, 
numărul cinematografelor a crescut tn decursul cin
cinalului cu 816, astfel că la sfîrșitul anului 1953 tn 
Cehoslovacia existau 3224 de cinematograle pertna-L 
nente șl 235 de cinematografe ambulante.

• Pentru Instruirea păturilor largi ale populației au 
fost editate tn decursul cincinalului peste 20.000 de 
cărți intr-un tiraj total de 333.000.000 exemplare.

• In ultimii ani au fost construite: 4 bazine 
de inot acoperite, 150 bazine tn aer liber, 11 sta
dioane de iarnă, 30 trambuline pentru sărituri cu 
sklurlie. 150 terenuri de totbal, din care 50 cu pistă 
de atletism, 50 săli de gimnastică noi, 1000 terenuri 
pentru diferite sporturi.

-

Lucrînd la graniță...
Mii Și mii de tineri din toate colțurile 

Cehoslovaciei au răspuns chemării de a 
pleca pe terenurile înțelenite din apusul 
țării.

...O coloană de tractoare cu șenile ve
nind de la S.M.T.-Chele înainta pe cîm- 
pia din apropierea localității Bod ce se 
găsește lingă frontiera dintre Cehoslovacia 
și Germania occidentală. Și ca la un ade
vărat spectacol, dincolo de graniță s-au 
adunat țăranii unui sat care priveau trac
toarele ce înaintau încet Pt' cîmpiile ce 
trebuiau desțelenite. Ei sînt obișnuiți cu 
coloane de tancuri sau de tunuri și nu 
cu cele de tractoare. Și mai bine a înțeles 
atunci Frantisek Kamaryt, conducătorul 
unuia dintre tractoare, că munca lui ser
vește păcii și fiecare hectar redat agri
culturii înseamnă o mică contribuție în 
lupta împotriva imperialiștilor.

Frantisek este astăzi un tractorist bine 
cunoscut. Dar el nici nu visa la aceasta 
cu nouă ani în urmă. Războiul de abia se

terminase. Frantisek care nu avea 
atunci decît 20 de ani se hotărîse să 
stabilească în regiunile de graniță, 
văță croitoria. Dar meseria nu-l mulțumi. 
Prinse meșteșugul conducerii tractorului: 
Dar era mai ușor să coși o haină decît să 
muncești pe cîmp. După o lună se și sătul 
rase, era gata să se întoarcă la mașina, 
de cusut.

Totuși a rămas. A urmat un nou curs 
s-a acomodat cu mașina, a învățat s-o în
țeleagă, să-i asculte atent „răsuflarea".

Și iată-l în 1953 pentru prima oară Iu- 
crind cu combina.

A lucrat bine Frantisek ? La aceastc 
răspund scrisorile țăranilor care au ce ut 
la S.M.T. ca Frantisek și oamenii din brj. 
gadă să vină anul acesta din nou să laț 
creze pe cîmpiile lor. Anul trecut Fran 
tisek împreună cu ajutorul său, Evzen Du 
haj, in vîrstă de 17 ani, a secerat 54' 
hectare și a treierat aproximativ 97 val 
goane grîu

Și Frantisek, tînărul care în urmă ci 
9 ani nu știa pe ce drum să apuce în via. 
ță. este astăzi unul dintre cei moi brn 
combineri. Anul trecut el a fost decora 
cu Ordinul Republicii.

Dar de toate acestea nu se bucură nu
mai Frantisek, ci și soția lui ca și micuț l 
Jirinka. tn curînd un al doilea copil u 
face viața .și mai frumoasă în casa tina 
rului tractorist.

pe
se.

In-
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