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Proletari din toate firile, unifi-vă!

Miercuri 11 mai ,1955

ln cinstea Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților de la Varșovia

Să reduce
și a zilei de 23 August

consumul de metal 
fiecare fabricat
Ce a întreprins tineretul uzinei 

„Clement Gottwald"

INVINCIBILA FORȚĂ 
A LAGĂRULUI PĂCII

ASTAZI, se deschide la Varșovia Con
ferința statelor europene .pentru asi
gurarea păcii și securității în Euro

pa. La conferință participă delegațiile 
guvernamentale în frunte cu prim-miniș- 
trii Uniunii Sovietice, R. P. Polone, R. 
Cehoslovace, R. D. Germane, R. P, Un
gare, R. P. Romîne, R. P. Bulgaria și R. 
P. Albania. Va participa de asemenea un 
observator din partea R. P. Chineze.

Această conferință, venită după cea 
care a avut Joc în luna decembrie 1954 
la Moscova, răspunde necesității luării de 
măsuri din partea statelor <' 
în fața primejdiei de război născută în 
urma ratificării acordurilor de .la Paris.

S?nt bine cunoscute eforturile neînce
tate depuse de Uniunea Sovietică șî spri
jinite de celelalte state democratice, ca și 
de popoarele întregii Europe pentru regle
mentarea pașnică a problemei germane. 
Uniunea Sovietică a .propus în repetate 
rinduri încheierea unui tratat pentru asi
gurarea securității colective în Europa.

Puterile occidentale au ales însă alt 
drum decît cel al securității colective și 
al rezolvării problemei germane pe cale 
pașnică. Uitînd prea repede lecțiile unui 
trecut nu prea îndepărtat, puterile occi
dentale au trecut la remilitarizarea Ger
maniei occidentale. Și iată că numai la 
10 ani de cînd popoarele sărbătoreau cu 
nemărginită bucurie Ziua victoriei asu
pra fascismului s-au instalat în sediul 
de la Paris al blocului agresiv al Atlan
ticului aceiași generali care ieri l-au ser
vit pe Hitler și azi și-au pus talentele 
întru Crimă și dezastru la dispoziția impe
rialiștilor americani. Aceasta nu s-a fă
cut pe ascuns, ci conform tratatelor agre
sive de la Paris.

Acțiunile agresive ale puterilor occi
dentale contravin literei și spiritului tra
tatelor anglo-sovietic și franco-sovietic 
care aveau ca scop tocmai împiedicarea 
reînvierii militarismului german. Este nor
mal deci că Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S-S. a anulat aceste tratate deoa
rece ele au fost călcate de către Anglia și 
Franța.

Este astfel clar că ratificarea acordu
rilor nefaste de la Paris a dus la crearea 
unei noi situații în Europa care agravează 
primejdia unui nou război în Europa și în 
întreaga lume. Statele democratice nu 
pot rămîne nepăsătoare față de com
plicarea situației internaționale în urma 
ratificării acordurilor de la Paris. Toc
mai1 în fața pericolului pe care-1 con
stituie reînarmareă Germaniei occidentale, 
conform acordurilor de la Paris, Uniunea 
Sovietică și celelalte țări democratice din 
Europa au hotărît la Conferința de la Mos
cova să ia măsuri pentru întărirea conti
nuă a securității lor procedînd la pregă
tiri în vederea încheierii unui tratat de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală 
și la organizarea comandamentului uni
ficat al statelor participante la tratat.

Traducerii practice, în viață, a hotărî- 
rilor Conferinței de la Moscova ii va fi 
consacrată conferința ce se deschide as
tăzi la Varșovia. Ea este expresia vie a 
coeziunii puternicului și invincibilului la
găr al păcii, democrației și socialismului,

In urma celui de al doilea război mon
dial raportul de forțe pe arena internațio
nală s-a schimbat radical în favoarea de
mocrației și socialismului, paralel cu la
gărul mondial capitalist formîndu-se lagă
rul mondial al socialismului și democrației 
în frunte cu Uniunea Sovietică și R. P. 
Chineză, care reunește 12 state avînd o 
populație de 900.000.000 de oameni.

Țările care formează lagărul socialist lume, 
reprezintă astăzi o uriașă forță economică, 
politică, și morală. Succesele industriei și 
agriculturii țărilor lagărului socialist, pu
ternica industrie de care dispun multe din 
țările democratice, bogăția de materii pri
me — iată numai cîteva fapte care dove-

dese forța economică a acestor state. Este 
deajuns 
Uniunea 
în lume 
minereu 
Chineză 
ce privește vo'lframul, stibiul, cositorul și 
unul din primele locuri în ceea ce pri
vește cărbunele și fierul. Țara noastră de
ține primul loc în Europa (în afară de 
U.R-S.S.) în privința rezervelor de petrol, 
Ungaria — în privința bauxitei, Polonia 
— în privința minereului de zinc. Unele 

democratice dintre țările lagărului socialist — printre 
care și țara noastră — posedă importante 
zăcăminte de materii prime atomice. Dar 
nu numai forța materială dovedește pu
terea lagărului socialist. Țările democra
tice sînt invincibile datorită trăiniciei 
orînduirii de stat și sociale, datorită fap
tului că puterea politică aparține clasei 
muncitoare în alianță cu țărănimea mun
citoare.

Intre țările lagărului socialist s-au con
solidat relații de colaborare și ajutor re
ciproc. Această colaborare se întemeiază 
pe respectarea consecventă a principiilor 
suveranității și independenței naționale

Celor 900 milioane de oameni care 
formează lagărul socialist li se adaugă 
masele nenumărate ale oamenilor 
priți de capitali ism care 
flăcărare politica pașnică 
vietice, a R. P. Chineze 
state democratice.

O dovadă în acest sens 
tudinea oamenilor cinstiți din lumea În
treagă față de actualele probleme Intel 
naționale. Este știut că acele succese ob
ținute pe calea destinderii încordării in
ternaționale au fost realizate ca urmare 
a politicii Uniunii Sovietice. Este sufi
cient să amintim cazul Tratatului de st: 
cu Austria. Ca urmare a eforturilor per
severente ale guvernului sovietic s-a des
chis calea spre rezolvarea rapidă a pro
blemei austriece, problemă nerezolvata 
de mulți ani din cauza politicii obstruc
ționiste a puterilor occidentale. De ase
menea trebuie amintit cunoscutul răspuns 
dat agenției TASS de N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. în care se reafirma dorința gu
vernului sovietic de a duce tratative care 
pot servi destinderii încordării internațio
nale.

Astăzi, ideea necesității tratativelor a 
pătruns 
liticieni occidentali, sub presiunea opiniei 
publice, 
fntîlnire 
Desigur că tratative se pot duce așa cum 
o dovedesc discuțiile fructuoase în pro
blema Austriei, dar numai atunci cînd bu
nele intenții animă ambele părți. Or, 
după cît se cunoaște, cercuri agresive din 
occident, și în special din S.U.A., se mai 
leagănă în iluzia posibilității ducerii față 
de Uniunea Sovietică a unei politici de 
pe așa numite „poziții de forță". Ba mai 
mult, inoiiopoliș'tii americani mizează pe 
refacerea potențialului militar vest-ger
man pentru a lovi lagărul socialist. Oa
menii cît de cît lucizi își dau însă seama 
că dacă o asemenea politică nu a avut 
succes în urmă cu 10—15 ani, ea nu 
poate duce decît la faliment pe cei ce o 
practică în zilele noastre.

Uniunea Sovietică și țările de demo
crație populară nu se vor lăsa surprinse 
de nici un fel de plan tîlhăresc ai impe
rialismului mondial. Eforturile lor sînt în
dreptate spre asigurarea prin cele mii 
bune mijloace a păcii și securității în

de arătat în această privință că 
Sovietică se află pe primul loc 
în ceea ce privește rezervele de 
de fier, petrol, mangan etc., R. P. 
ocupă primul loc în lume în ceea

asu- 
sprijină cu în- 
a Uniunii So- 
și a celorlalte

este tocmai aii-

atît de adine în mase îneît și no

s-au văzut nevoiți să ceară o 
a reprezentanților marilor puteri

împreună cu întregul nostru popor, ti
neretul muncitor din Republica Populară 
Romină sprijină cu înflăcărare orice ac
țiune menită să ducă la întărirea păcii 
și securității popoarelor, așa cum este și 
importanta Conferință de la Varșovia.

8
? Vtemistul B. Ion a plantat
g 40 de salcîmi, 3 cireși, 4 zăr
ii zări, 3 duzi. Culică P. Ion a
| pus 30 de pomi fructiferi.
8 Amândoi sint din satul Pie-

troiu.
Zilnic la comitetul raional

U.T.M. sosesc mereu tot mai.
multe știri care vorbesc des
pre dragostea și avîntul cu 
care participă utemiștii și ti
neretul din raionul Fetești la 
acțiunea de sădire a pomilor 
fructiferi, pe lingă case, 
pe locuri virane, pe dealuri, la 
marginea drumurilor șl a șo
selelor.

Mergînd pe meleagurile Fe
teștilor privirea ți-e atrasă de 
șirurile nesfîrșite ale puieți- 
lor plantați de o parte și 
de alta a drumurilor. Unii ți 
se par doar simple bețișoare 
dar cînd ii privești mai de 
aproape îți dai seama că „beți- 
șoarele" acestea sînt pline de 
viață. Sub scoarța cafenie,
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mugurii își fac loc spre soare, 
spre lumină...

Vara asta, puietul de ca!s 
nu va rodi; dar nu-i nimic.

In anii viitori el va crește 
și crengile-i vor atîrna p’ine 
de rod. Poate că aceeași mînă 
care l-a sădit va culege peste 
ani și ani o caisă zemoasă ce 
va potoli setea drumețului.

Gîndiți-vă numai ce va fi 
atunci cină cei peste 10 mii 
de puieți plantați de utem'ț'.ii 
din raion vor deveni pomi. De 
pe acum parcă vezi aevea live
zile bogate, cu umbră răcorea- 
să, cu miresme îmbătătoare, 
cu crengile atîrnînd de rodul 
greu: caise, piersici, cireșe, 
mere.;. Prin dumbrăvile de sal- 
cîmi. cu floarea parfumată, cu 
zumzet de albine, tinerii vor 
organiza serbări cîmpenești și 
pionierii, mergînd in excursii, 
își vor aminti cu bucurie și 
recunoștință de faptele de 
acum ale utemiștilor.

Cea de a treia sesiune a 
cercurilor științifice studențești 

din Capitală
în zilele de sîmbătă și duminică, la Fa

cultatea de științe juridice a avut loc cea 
de a treia sesiune a cercurilor științifice 
studențești din Capitală. Lucrările sesiunii 
au fost prezidate de tov. Ionescu C. Bu
jor, director general al Direcției Generale 
a învățământului Superior din Ministerul 
învățământului.

în cele 16 secții organizate pe specia
lități s-au ținut 151 de referate.

în ședința plenară de închidere, tov. 
Vasile Florea, șeful secției studenți a C.C. 
al U. T. M„ a arătat posibilitățile largi 
create astăzi tineretului studios din țara 
noastră pentru a-și ridica nivelul tehnic și 
științific și sarcinile ce revin organizațiilor 
U.T.M. din instituțiile de învățământ su
perior pentru sprijinirea continuă a acti
vității acestor secții.

Tov. Nicolae Dinulescu, prim locțiitor al 
ministrului învățământului, a arătat în 
concluzii sarcinile care stau în fața cercu
rilor științifice studențești și a cadrelor 
didactice, pentru promovarea muncii da 
cercetare științifică a studenților.

La sfîrșit, a avut loc evidențierea stu
denților și a cercurilor fruntașe. Au pri
mit diploma de onoare a C.C. aț U.T.M. 
studenții Alexandru Fetița de la Faculta
tea de electrotehnică a Institutului poli
tehnic, Boboc Nicolae de la Facultatea fi- 
zico-matematici a Universității „C. I. Par- 
hon", Daba Cornelia, de la Facultatea de 
pedagogie a Institutului pedagogic, Mun- 
teanu Florin de la Facultatea de medicină 
generală a Institutului medico-farmaceutic, 
Berdicevschi Isac, de la Facultatea de 
construcții civile a Institutului de construc
ții, Dumitru Ion, de la Facultatea de ma
șini și utilaje a Institutului politehnic, 
Munteanu Ștefan de la Facultatea de pla
nificare a Institutului de științe economice 
și planificare ,,V. I. Lenin", Caloianu Ma
ria de la Facultatea de biologie a Univer
sității ,.C. I. Parhon". Dineș Ion de la Fa
cultatea de mine a Institutului de mine. 
Au nrimit de asemenea, diploma de onoare 
a C.C. al U.T.M. cercurile științifice stu
dențești de exploatare minieră de la Insti
tutul de mine, de chimie organică de la 
Universitatea „C. I. Parhon", de radioteh. 
nică de la Institutul de căi ferate ,.Gh. 
Gheorghiu-Dej", de legumicultură de la 
Institutul agronomic „N. Bălcescu”, de mi. 
crobiologie de la Facultatea de medicină 
veterinară, de la Institutul agronomic ,,N. 
Bălcescu”, de finanțe R.P.R., do la Institu
tul de științe economice și planificare „V. 
I. Lenin", de procese și aparate de la In
stitutul de petrol și gaze.

Tineretul uzinei „Clement Gottwald" 
din București întîmpină cu dragoste, ală
turi de tineretul întregii noastre țări, 
Festivalul Mondial al Tineretului și Stu
denților care va avea loc în acest an la 
Varșovia și ziua de 23 August, aniversarea 
eliberării patriei noastre da către armata 
sovietică de sub jugul fascist.

Oamenii muncii din țara noastră luptă 
activ pentru dezvoltarea continuă a in
dustriei grele, baza avîntului întregii eco
nomii naționale. Ei se preocupă activ de 
mărirea productivității muncii și reduce
rea prețului de cost. Dat fiind că pentru 
dezvoltarea industriei grele, pentru dota
rea cu tehnica nouă a industriei ușoare, a 
industriei alimentare și a agriculturii și 
pentru întărirea capacității de apărare a 
patriei, nevoile de metal ale țării noastre 
cresc necontenit, tineretul uzinei „Cle
ment Gottwald" și-a propus ca unul din 
obiectivele de seamă ale muncii sale în 
perioada apropiată, intensificarea luptei 
pentru economia de metal.

Ideea gospodăririi atente a metalului, 
necesitate acută în întreprindere, a apă
rut tinerilor fruntași din uzină încă anul 
trecut. în urma studierii articolului „Cu 
ce am început" reprodus în buletinul „Din 
experiența Comsomolului" după ziarul 
„Comsomolscaia Pravda".

Ce a adus nou tinerilor uzinei expe
riența tovarășilor lor sovietici ? Din arti
colul publicat în „Comsomolscaia Pravda" 
s-a aflat aici că la uzinele de automobile 
ZIS din Moscova tineretul a găsit o nouă 
formă a luptei pentru economii, organizînd 
brigăzi complexe de economisire a meta
lului. prin reducerea consumului de 
metal la fiecare fabricat. După exemplul 
tinerilor sovietici și la „Clement Gott
wald" s-a constituit o brigadă complexă, 
avln.il membrii săi de la masa de desen 
pînă la controlul calității. Curînd s-au 
obținut o serie de succese. Pînă în pre
zent tineretul de aici a și realizat o eco
nomie de 20.000 kilograme de diferite me
tale, în valoare globală de peste 75.009 
lei.

în ultimele săptămîni, atenția membri
lor comitetului U.T.M. și a tinerilor frun
tași, ingineri, tehnicieni și muncitori, a 
fost atrasă în mod deosebit da uncie 
articole apărute în ziarul „Scîntcia" în 
legătură cu gospodărirea mai justă a me
talului. Această problemă i-a frămîntat 
mult și î-a îndemnat pe tineri să-și inten
sifice activitatea, să deviră stăpîni și mai 
chibzuiți ai metalului folosit în uzină.

Acum cîteva zile, în sediul comitetului 
da partid al uzinei a avut loc o consfă
tuire importantă. Alături de directorul 
întreprinderii, de ingineri încărunțiți în 
muncă, de maiștri și șefi de secție, tineri 
specialiști și muncitori și-au spus cuvîntul 
într-o problemă vitală pentru uzină.

în cadrul acestei consfătuiri a prezentat 
un referat brigada complexă pentru re
ducerea consumului de metal și manoperă 
în procesul de fabricație al produselor. 
Pentru a putea să-și desfășoare în mod 
eficace activitatea, brigada complexă este

formată din 19 tovarăși, din majoritatea 
secțiilor și serviciilor importante ale uzi
nei. Din ea fac parte inginerul principal 
din serviciul tehnologului șef, ingineri 
proiectanți, tehnologi, maiștri, controlori 
tehnici, muncitori calificați — inulți ute- 
miști, tineri dar și tovarăși mai vîrstnici, 
toți îndrumați de către membrii de partid.

Cum și-a propus să lucreze și care sînt 
obiectivele brigăzii ? La aceasta a răspuns 
în cadrul consfătuirii responsabilul ei. in
ginerul Iosif Maneeac, specialist stimat în 
uzină. Brigada va ține consfătuiri în fie
care lună. în cadrul acestora, membrii 
brigăzii vor studia o serie de repere în 
vederea modificării lor pentru reducerea 
consumului de metal. La sfîrșitul lunii, 
ei vor face bilanțul activității depuse.

Primul obiectiv al brigăzii este reduce
rea cantitativă a consumului de metal 
prin reducerea greutății agregatelor, fără 
diminuarea calității.

In al doilea rînd, brigada se va ocupa 
de înlesnirea prelucrării pieselor prin re
ducerea adausurilor de prelucrare, sau 
prin răscroirea ori tăierea economică a 
materialelor debitate.

O altă preocupare este folosirea Ia maxi
mum a materialelor disponibile, rămase în 
magazie fără circulație sau găsite surplus 
prin ateliere. Aici o mare însemnătate o 
au recuperările și recondiționările de 
piese.

Dat fiind prețul lor mai ridicat, oțelurile 
speciale se vor bucura de o atenție deose
bită din partea brigăzii. Reducerea consu
mului de oțeluri speciale de scule și a ce
lor aliate va fi urmărită în primul rînd 
prin înlocuirea — acolo unde aceasta e 
posibil — a oțelurilor aliate și speciale 
cu altele 
schimbări constructive, 
asemenea în vedere recondiționarea unor 
piese și utilizarea judicioasă a metalelor.

Ascultînd expunerea, participanții la 
consfătuire răsuceau deja în mîini pri
mele fișe de propuneri de economii îm
părțite cu cîteva zile în urmă de către res
ponsabilul brigăzii în rîndurile tehnicieni
lor și muncitorilor. Pe fișele simple erau 
acum nu înscrise cu creionul, ci parcă în
crustate primele propuneri de economii de 
metal, valorînd fiecare mii de Iei. La sfîr
șitul adunării ca și în zilele imediat urmă
toare, brigada a strîns numai pentru 
început 49 de propuneri, din care 35 au și 
fost imediat operate, modifieîndu-se în 
felul corespunzător în cîtcva zile proce
sul tehnologic de producție al unor re
pere.

în legătură cu reducerea consumului de 
material prin reducerea greutății agrega
telor, de mare interes este propunerea re
ducerii greutății cutiei pinionului de atac 
de la demarorul ZIS. în loc de 3 kilo
grame, prin modificarea modelului de tur
nare ea eîntărește acum numai 2,5 kilo
grame avînd aceeași calitate.

mai ieftine, ca și prin alte 
Se va avea de

înainte, una din sursele de risipă c*Iâ 
mai accentuate era confecționarea polilor 
pentru demaror. Folosindu-se prelucra
rea prin strunjire și frezare. trebuia un 
prefabricat de metal de 1110 grame pentru 
a se scoate o piesă de... 250 grame. La fie
care pol astfel lucrat se pierdeau în zadar 
830 grame de metal și o oră de muncă a 
unui lucrător. Acum, prin forjarea la cald 
în matrițe conform unei noi propuneri, 
această pierdere va fi lichidată.

în care uzină nu se întîmplă, așa cura 
s-a întîmplat și aici, să rămînă la locul de 
producție deșeuri de materiale nefolosite 
De cîteva zile, în urma unei propuneri* 
deșeurile de tole de la două tipuri de mo
toare pot fi folosite Ia alte două tipuri de 
motoare. De data aceasta este vorba de 
metal în valoare de 5752 lei.

Am spicuit doar cîteva dintre primele 
propuneri făcute. Desigur că în uz nă sînt 
rezerve mult mai mari care vor putea fi 
folosite prin antrenarea la propunerile de 
economii a întregului colectiv al între
prinderii și prin stimularea materială ți 
morală de către direcțiunea întreprin
derii, a autorilor de propuneri. Perspec
tive largi stau în fața brigăzii complexe 
de economii, organizate de comitetul 
U.T.M., cu sprijinul comitetului sindical 
și sub conducerea organizației de partid.

Dar chiar aceste prime propuneri făcute 
alcătuiesc un postament trainic pentru vii
toarele realizări în gospodărirea metalului 
pe care Ie vor obține tinerii din uzină. 
Calculîndu-se rezultatele propunerilor- nu
mai pentru lunile mai, iunie, iulie, se 
ajunge la o economie de metal în valoare 
de 36.000 lei plus o reducere de cheltuieli 
Ia manoperă în valoare de 7.000 lei, în to
tal 43.000 lei. Dat fiind însă că eficiența 
propunerilor făcute se răsfrînge asupra 
producției întregului an, tineretul uzinei 
„Clement Gottwald" poate anunța cu 
bucurie și altora angajamentul său mini
mal, pe care l-a vestit în uzină într-o re
centă consfătuire cu tinerii fruntași în 
producție.

în cinstea Festivalului Mondial al Tine
retului și Studenților de la Varșovia și a 
zilei de 23 August, datorită mișcării por
nite de tineret pentru reducerea consumu
lui de metal la fiecare fabricat, se vor ob
ține esonomii de metal în valoare de cel 
puțin 100.000 lei, micșorîndu-se astfel con
siderabil prețul de cost al fabricatelor.

Salutînd angajamentul tineretului de la 
„Clement Gottwald" și urînd succes bri
găzii sale complexe, tinerii din celelalte 
întreprinderi ale industriei constructoare 
de mașini îi vor urma desigur exemplul, 
contribuind la lupta pentru gospodărirea 
metalelor prin alcătuirea în fiecare fa
brică a unor brigăzi complexe alcătuite 
din ingineri, tehnicieni și muncitori, 
capabile și dornice să realizeze mari suc
cese în acțiunea patriotică de reducere a 
consumului de metal la fiecare fabricat.

Noi succese pe frontul însămînțărilor
Pilda utemiștilor Ultîmîle hectare Muncă spornică

PLOEȘTI (de la corespondentul nostru). 
Datorită timpului prielnic, pe ogoarele 

regiunii Ploești continuă cu multă intensi
tate însămînțarea porumbului și a altor 
culturi. în raionul Rîmnicu Sărat, din cele 
43.799 hectare însămânțate cu diferite cul
turi, 29.860 hectare sînt însămînțate cu 
porumb pentru boabe : la sfecla de zahăr, 
planul raionului a fost depășit cu 5 la 
sută. Șî în raionul Pogoanele s-au termi
nat însămînțările realizîndu-se planul la 
floarea-soarelui în proporție de 104,5 14 
sută, sfecla de zahăr în proporție de 103,4 
la sută, iar la porumb în proporție de 100,2 
la sută. O muncă însuflețită desfășoară ță. 
rănii muncitori din raionul Cislău. Deși 
acest raion este mai mult deluros, planul 
campaniei de primăvară a fost îndeplinit 
în întregime, obținîndu-se la cultura po
rumbului o depășire de 8 la sută. De cu
rînd, s-au terminat însămînțările și în 
raionul Buzău.

Au terminat însămînțatul 
bumbacului

La gospodăria agricolă colectivă „8 Mar. 
tie" din comuna Aței, raionul Mediaș, în
sămînțările se desfășoară din plin nu
mai de cîtva timp, de cînd vremea este 
favorabilă.

Datorită faptului că în ultimul timp lu
crările în ciimp au rămas în urmă, 
utemiștii din gospodărie, în cadrul unei 
adunări generale, au hotărît ca ziua de 1 
Mai s-o sărbătorească prin muncă. în 
frunte cu comuniștii Hălmaciu Dumitru, 
fruntaș al recoltelor bogate, Oniga Nico- 
lae și Marcu Ieronim, ei au plecat în di
mineața zilei de 1 Mai la semănat. în 
această zi s-au arat și semănat 5 hectare, 
în fruntea întregii acțiuni s-au situat ute. 
mîștii Ghidovan Nicolae, Alischer Samuel, 
Slava Gheorghe, Precup Aurel, Maurer 
Francisc și alții, care au muncit cu sîr
guință cu cele 12 atelaje pe care le-au 
scos la lucru. Utemiștii din gospodăria co. 
lectivă „8 Martie" din Aței, sînt hotărîți 
să depună toate eforturile, să folosească 
la maximum fiecare oră bună de lucru, 
întreaga capacitate de lucru a atelajelor 
pentru terminarea cît mai grabnică a în
sămînțărilor.

Corespondent 
Ing. EMIL CRIȘAN

agricol oooceooooooeoor- 
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Nu-t vorba numai 
sădirea pomilor. In 
Fetești sint multe fapte care-ți 
dovedesc că utemiștii nu de
geaba spun despre raionul lor 
că este un „șantier agricol".

Dezvoltarea agriculturii în 
regiune a mobilizat oamenii la 
muncă însuflețită. Peste tot, 
oriunde mergi, dai de fapte 
care-ți arată că se prefac locu
rile. In șiruri lungi, camioane 
și căruțe încărcate cu mate
riale de construcție se în
dreaptă spre S.M.T.-uri. Prin 
muncă plină de sîrguință la 
S.M.T. Hagieni s-a ridicat un 
adevărat orășel al mecanizato
rilor din agricultură. Casele 
sint albe, proaspete și copiii 
zîmbesc fericiți de la ferestre.

Pentru a opri revărsarea 
Borcei, se construiesc diguri, 
care redau agriculturii sute de 
hectare de pămînt mănos. Se 
vorbește tot mai des despre 
recolte mari de sfeclă de za-

despre 
raionul

hăr. Secretarul comitetului ra. z 
ional U.T.M. tov. Gheorghe * 
Penuaș îți demonstrează cu i’ 
însuflețire că în viitor va fi | 
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„Recoltele de sfeclă 
vor fi așa de mari, 
satisface nevoile 
ale unei fabrici

de 
de 
el.

nevoie în raion de o fabrică 
de zahăr, 
de zahăr 
îneît vor 
producție
zahăr pe tot anul" — spune

Activiștii comitetului raional 8 
U.T.M. devin pe zi ce trece g 
tot mai buni cunoscători 
problemelor agriculturii, 
cu cît cunosc mai mult, cu atît 8 
munca lor e mai însuflețită, 8 
mai rodnică. g

Umblînd cîteva zile pe dru- & 
murile acestui raion — „șan- 8 
tier agricol" cum este numit g 
— nu poți să nu fi părtaș la 
bucuria oamenilor care prin 8 
munca lor neobosită fac ca 8 
primăvara acestui an să sune | 
atît de plin pe aceste melea- 8 
guri, 8

KUHTA DARIA §

Pretutindenl, pe ogoarele patriei noastre, țăranii muncitori depun eforturi 
sporite pentru a termina însămînțatul porumbului în timp cît mal scurt și în 
bune condlțiunl pentru a obține o recoltă sporită la hectar.

Lupta aceasta o duc șl membrii gospodăriei agricole colective „Drumul 
Păcii” din comuna Mărcuiești, regiunea București. Cu sprijinul larg al meca
nizatorilor, colectiviștii din Mărcuiești au obținut realizări de seamă la însă
mînțatul porumbului: cea mai mare parte din suprafața destinată acestei cul
turi a fost semănată.

Iată, în fotografie, un 
colectivă „Drumul Păcii”.
-----------——

aspect de la însămînțatul porumbului în gospodăria

*

Un raion fruntaș
nostru). —CLUJ (de la corespondentul 

Raionul Sărmaș este socotit grînarui re
giunii Cluj. Pămîntul fertil 
raion, lucrat cu multă 
după regulile agrotehnice, 
producție mare de grîu 
la hectar. în anul trecut, de 
nul muncitor Ion Trifu, din comuna Că- 
măraș, a obținut 3600 kg. porumb boabe 
la hectar, iar gospodăria colectivă din 
comuna Grăbeniș — 3200 kg. porumb
boabe la hectar, de pe o suprafață de 27 
hectare

Hotărîți să muncească astfel îneît și în 
anul acesta pămîntul lor să rodească mal 
mult, oamenii muncii de pe ogoarele raio
nului Sărmaș luptă să termine cît mai 
grabnic însămînțările de primăvară și în 
special însămînțatul porumbului. Datorită 
muncii însuflețite depuse, ei au reușit ca. 
pînă în seara zilei de 6 mai, să însămin- 
țeze 97,5 la sută din suprafața planificată 
cu porumb. Astfel raionul Sărmaș se si
tuează în fruntea tuturor celorlalte raioa
ne din regiune la însămînțări. Unele co
mune ca Rîciu, Seulia, Budești, gospodă
riile colective din comunele Văleni, Pogă- 
ceaua, Fînase, Grebeniș precum și înto-

al acestui 
chibzuință, 
poate da 

și porumb 
pildă, țăra-

vărășlrea agricolă din comuna gineai au 
terminat în întregime însămînțatul po- 

. rumbului. Cu aceasta ele au încheiat tot
odată bătălia însămînțărilor de primă
vară.

Succesele obținute în bătălia însămînță- 
rilor se dâtoresc și faptului că țăranii 
muncitori, înțelegînd importanța execută, 
rii însămînțărilor în timpul optim, au for
mat grupe de într-ajutorare, folosind din 
plin toate atelajele de care dispune co
muna. Astfel au fost formate grupe da 
într-ajutorare în comunele Rîciu. Cămă- 
raș, Valea Largă și altele, țăranii munci
tori ajutîndu-se între e; pentru a termina 
cît mai de grabă însămînțatul porumbu
lui.

în multe comune, printre țăranii mun
citori fruntași la însămînțări se numără 
și~ utemiștii. în comuna Sîmpetru, de pil
dă, tovarășul loan Silvășan, secretarul or
ganizației de bază U.T.M. din comună, 
deține drapelul de fruntaș Ia însămînțări 
pe comună. El a reușit să termine cel 
dinții însămînțatul porumbului, iar acum 
dă ajutor și altor țărani muncitori din 
comună — ca de pildă lui Alexandru Uilă- 
can — să termine la vreme însămînțările.

CIULNIȚA (de la corespondentul nos
tru). — în anul trecut, muncitorii de 13 
gospodăria agricolă de stat „Partizanul" 
din comuna Dragalina, raionul Călărași, 
au obținut o recoltă bogată de bumbac 
de bună calitate. Din cele 340 tone da 
bumbac recoltate, peste 225 tone au fost 
de calitate superioară. Obținerea unei 
asemenea recolte s-a datorat faptului că 
muncitorii1 au aplicat cu strictețe regulile 
agrotehnice la cultura bumbacului.

Pentru a obține și în anul acesta o re
coltă îmbelșugată de bumbac — mai bună 
decît cea din anul trecut — muncitorii 
au hotărît să aplice cu și mai multă grijă 
metodele înaintate de muncă prevăzute 
de agreminim. Prima lor grijă a fost aceea 
de a executa în timpul prielnic și în buhe 
condițiuni agrotehnice însămînțatul. De 
îndată ce timpul a fost favorabil, ei au și 
ieșit Ia însămînțări. Au muncit cu multă 
rîvnă, reușind ca în seara zilei de 6 mat 
să însămînțeze ultimele hectare cu bum
bac. Numai în trei zile, harnicii muncitori 
de la gospodăria agricolă de stat 
zanul" au însămînțat 600 
bumbac.

La reușita însămînțărilor, 
de seamă au adus-o tinerii
din gospodărie. Printre cei ce s-au eviden
țiat în muncă cu acest prilej sînt tracto
riștii din brigada a IlI-a, condusă de to
varășul loan Dragomir, de la secția Co- 
sîmbești. Dintre tractoriști, realizările cele 
mai frumoase le-a avut tovarășul Cristian 
Gurju din brigada a III-a. c.

Odată cu însămînțatul ultimelor hectare 
din această campanie, muncitorii au înce
put și lucrările de întreținere a celorlalte 
culturi, luptînd astfel pentru realizarea 
unor recolte sporite la toate culturile. Nu*, 
mai în cîteva zile ei au reușit să plivească 
o suprafață de 166 hectare cu grîu și 125 
hectare cu orz.

„Parti- 
hectare cu

o contribuție 
mecanizatori

avln.il


lată ce înseamnă porumbul! Pentru generalizarea experienței
înaintate la schela Bei 1

Fiecare sector de producții 
din țara noastră lucrează pe 
bază de plan. Metalurgistul 
știe, de pildă, de cit minereu 
și cocs are nevoie pentru a 
obține 1000 tone de fontă. Țe
sătorul știe cit bumbac îi tre
buie pentru a confecționa 100 
metri de satin. Dar în pre- 
ducția de produse animale -—■> 
la fermă — se știe- oare de 
cit furaj e nevoie pentru a ob
ține, de -pildă, un chintal de 
carne sau 100 litri de lapte ? 
Sau, irtvers, poate oare ști un 
crescător-de animale cite pro
duse va obține ferma din fu
rajele safe și din acele furaje 
de care colhozul nu s-a folo
sit încă-? Un asemenea furaj 
necunoscut va fi pentru mul
te colhozuri porumbul.

Cum să facem un asemenea 
calcul ? Căutarea răspunsului 
ne duce în laborator. 'Intr-o 
încăpere rspațioasă sînt așe
zate aparatele, asemănătoare 
unor mari dulapuri,. De la a-. 
ceste aparate pornesc în dife
rite direcții țevi groase și sub
țiri. Mptoarele zumzăie înfun
dat, murmură ventilatoarele, 
se mișcă săgețile aparatelor.

Să privim în interiorul unui 
aparat. Ce înseamnă aceasta ? 
Din interior privește la noi 
cu ochi umeziți o ...vacă. Da, 
da, în aparat e introdusă o 
vacă adevărată, vie. După 
cum se! vede, ea se simte mi» 
nunat^’-ji ca de obicei, ru- 
triegă. *•••■' ................ “;:-

Răsplata însutită
- a muncii

De fiecare dată cînd introducem fn 
mari proporții ceva nou în economia na
țională, cîntărim noul cu minuțiozitate, 
chibzuim din toate punctele de vedere. Și 
întotdeauna una din primele probleme 
este avantajul pe care îl aduce acest nou.

Să vedem cum arată porumbul sub 
eeest aspect. Vom începe cu cîteva exem
ple. Pfefatru ca să frfcăo lobată Omul sin
gur nu are nevoie de vreme multă. Dar 
pentru-construirea-unui excavator puter
nic sîgtjpecesare eforturile eomune a sute 
de muncitori și ingineri'.' In schimb exca
vatorul execută munca a o mie și chiar 
a zece mii de săpători înarmați cu lopeți.

Alț exemplu — din zootehnie. Există, să 
presupunem, la fermă unsprezece vaci. 
Zece din ele dau pe an cîte 1.000 de litri 
de lapte, a unsprezecea — 10.000 litri. De
sigur îngrijirea acestei vaci necesită mai 
multă muncă, deeît oricare din celelalte. 
In schimb, mulgătoare®, deși muncește de 
două ort cît ceilalți, primește lapte de 
zece ori mai mult.

Tot așa și cu porumbul : pentru obți
nerea unej recolte bogate el are nevoie 
de multă muncă. îngrijire, dar cum am 
mai spus, răsplătește aceasta muncă cu 
dărnicie, însutit.

Anul trecut în sovhozul „Comun ar" au 
fost țnHfivate pentru 4iuțrBt.,cîteva cul
turi -^floarea-soarelui, varză furajera, 
cartofi, rădăcinoase furajere și altele. S-a 
semănat acolo pentru prima oară și po
rumb. Sovhozul însă nu-și însușise in mod 
suficient agrotehnica acestei culturi și de 
aceea recolta obținută nu a fost prea 
mare. Alte culturi bine cunoscute eu 
rodit mai bine,

S-a făcut următorul' calcul: oîte uni
tăți nutritive s-au obținut pe o zi — 
muncă cheltuită pentru cultivarea dife
ritelor culturi. $i aici a devenit dintr-o- 
dată evidentă superioritatea porumbului. 
La cultura cartofului o zi-om a dat 48 
unități nutritive. Muncitorii sovhozului 
care au cultivat varza furajeră au reali
zat 50<4e unități nutritive,: cei de la floa- 
rea-searelui — 115. Cultivatorii de po
rumb hau obținut'i pentru fiecare zi-dm 
155 de unități nutritiveCu mult mai 
mult deeît oricare cultură. Si. să nu 
uităm, la o recoltă slabă de porumb. Este 
ușor de închipuit cu un astfel de calcul 
ce superioritate ar fi avut această cul
tură la o recoltă mult mai bogată, așa 
cum iau obținut foarte multe colhozuri !

în același sovhoz s-a mai făcut și o altă 
comparație a culturilor furajere — după 
prețul de cost al unui chintal de produse. 
Și aci porumbul a întrecut cu mult cele
lalte culturi.

Dăm mai jos tabloul în care prețul de 
tost al unui chintal este exprimat în pro- 
cente:' - n:•

Porumb 100
Varză furajeră q- 246
Rădăcinoase furajere ' 242
Cartoful ' • • :• 400
Ovăzul 932
Iată ce posibilități uriașe de sporire a 

veniturilor colhozurilor ți sovhozurilor se 
ascund în porumb !

In producția agricolă la fel ca și în in
dustrie, mecanizarea este mijlocul cel 
mai important pentru ieftinirea produc
ției, pentru ridicarea productivității 
muncii.

Aceasta se referă, desigur, în întregime 
șâ la porumb. Nivelul actual al mecani
zării cultivării porumbului permite exe
cutarea tuturor lucrărilor principale cu 
ajutorul mașinilor. La fiecare hectar, pen. 
tru o -recoltă medie trebuiesc cheltuite 
13,4 zile-om și 532,5 cai putere-ore, adică 
energia mecanică a motorului de tractor.

Oamenii de știință, constructorii, lu
crează în direcția mecanizării tuturor lu
crărilor de cultivare a porumbului, creării 
de noi mașini, mai productive. Ei se stră
duiesc să reducă consumul de muncă pînă 
la 9,7 zile-om la hectar. In schimb va fl 
necesară mai multă energie mecanică — 
728 cai putere-ore la hectar. Și aceasta 
este normal. Acum se duce bătălia ca o 
parte din ce în ce mai mare de muncă să 
fie executată nu de oameni, ci de puter
nice mașini de oțel.

La porumb, prășitul mecanic în lungul 
și-n latul lanului nu numai -că reduce de 
2—3 ori cheltuielile de muncă omenească, 
dar după cum este cunoscut, contribuie 
și la sporirea recoltei. Același lucru îl 
putem spune despre Combina de porumb 
care smulge știuleții, iar tulpipele și frun
zele le toacă pe loc. Valparea nutritivă a 
masei de siloz prelucrată de combină este 
mai măre deeît în cazul folosirii mașinel 
de tocat nutreț pentru însilozare, deoa
rece prin transportare se pierde de obi
cei o parte din frunze și din spicul po
rumbului — cea mai prețioasă parte din 
punct de vedere nutritiv a masei verzi.

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 11 mai 1955

Și carne, și sl
în aparatul vecin se află un 

porc, iar în al treilea o oaie.
Aceste aparate •— expli

că un colaborator al-laborato
rului — ne ajută să aflăm 
cum asimilează organismul a- 
nimalului diferite furaje. Aici 
se cîntăresc și se analizează 
boabele, finul, nutrețul însi
lozat care se pun în jghiabul 

■ pentru nutrețul vitelor. Oda
tă pe zi vitele sînt cîntărite. 
Nici chiar aerul expirat de 
vite nu scapă aparatelor de 
măsurat.

Rezultatele cercetărilor, cal
culele, ne permit să aflăm 
cum ajută un furaj sau altul 
animalelor să crească, ce can
titate de lapte, carne sau slă
nină se obține prin folosirea 
lui., Astfel. se întocmesc ta
bele care pot fi oricînd de fo
los crescătorului de animale 
din colhoz în privința calcu
lelor. Acesta nu e unicul mij
loc prin care se determină 
partea hrănitoare a furajelor. 
In același scop se fac cerce
tări în fermele de experimen
tare și în diferite colhozuri și 
sovhozuri.

Să vedem cîte produse va 
obține ferma de pe un hectar 
de porumb, floarea-soarelui și 
varză furajeră.

Dacă cu filrajul obținut de 
pe un hectar de floarea-soa- 
„relui vom hrăni un număr de 
vacj, vom obține o cantitate 
de lapte care va ajunge pen
tru o zi unei așezări cu 14.000 
locuitori; la un hectar de var
ză furajeră vom obține ceva

anină, și Japte
mai mult, iar la un hectar de 
porumb vom obține o canti
tate de lapte care poate sa
tisface timp de o Zi un oraș 
întreg cu o populație de 
25.000 locuitori. Dar în privința 
îngrășării animalelor pentru 
carne ? Un hectar de floarea- 
soarelui și de varză furajeră 
poate aproviziona cu carne de 
vacă timp de două zile maga
zinele aceleiași așezări, iar 
un hectar de porumb — timp 
de două zile magazinele ora
șului ! Acest calcul e, desigur, 
relativ. Nu poți hrăni anima
lele .încontinuu cu același fu
raj. Dar e cert faptul că din 
fiecare kilogram de furaj mu
rat de floarea-soarelui sau de 
varză furajeră folosit pentru 
hrana vitelor, vom obține de 
pildă, 12-13 grame de carne, 
iar din aceeași cantitate de 
porumb însilozat vom obține 
20 grame. ■

Boabele de porumb și știu
leții însilozați sînt cel mai 
bun nutreț pentru porci. Să 
socotim în același mod, eîtă 
slănină putem obține din re
colta de boabe de pe un hec
tar.

Vom obține : la o recoltă de 
40 chintale porumb la hectar 
— 5360 kilograme slănină. Ci
frele vor fi de-a dreptul uria
șe dacă ne vom închipui că 
recolta de porumb obținută în 
anul 1049 de M. E. Oziornîi, 
Erou al Muncii Socialiste o 
folosim ea furaj pentru porci. 
Numai slănină am obține 
peste 30 tone.

în fruntea culturilor furajere
Academicianul N. V. Tițîn a denumit 

porumbul ,,cultură combinată"'. Pentru a 
înțelege sensul acestor cuvinte, trebuie să 
cunoaștem bogățiile care se găsesc în el și 
modul în care le poate folosi omul.

Să începem cu grăuntele. După conți
nutul în hidrați de carbon și grăsimi, el 
ocupă primul loc printre graminee, dar 
cedează întîietatea în privința albuminei.

Calculînd valoarea nutritivă a părților 
componente ale grăuntelui de porumb, 
vom ajunge la 6 concluzie foart'e impor
tantă : el are cea mai mate valoare nu
tritivă generală.

Trebuie să vorbim în special de embri
onul grăuntelui. El este foarte mare. Il 
revine aproximativ a 7-a—10-a parte din 
greutatea grăuntelui. De aceea el poate fi 
foarte ușor separat de grăunțe. Dar ceea 
ce este mai important, el este format din 
40 la sută grăsimi vegetale, un adevărat 
depozit de grăsime !

Cum să se folosească mai bine bobul de 
porumb ? Crupele și făina de porumb sînt 
folosite în alimentația omului. Ca o cul
tură alimentară, porumbul cedează locul 
griului. Principala cale a folosirii grăun
telui de porumb este prepararea nutrețului 
pentru vite, In aceaetă privință el nu cu
noaște rivali.

Calitățile'- furajelor sînt apreciate de 
obicei,,|p‘ așa numitele unități nutritive. 
Acestea sînt unități convenționale. Ele ne 
permit să judecăm, ce cantitate de sub
stanțe nutritive conține un kilogram din- 
tr-un fel sau altul de nutreț în compara
ție cu aceeași cantitate de ovăz.

Intr-un kilogram de ovăz — există o 
unitate nutritivă, în secară — 1,18, în orz 
— 1,21, iar grăuntele de porumb conține 
1,34 unități !

în ,,Enciclopedia agricolă" este dată o 
lungă listă de furaje folosite de crescătorii 
noștri de vite : 285 feluri. Și în această 
listă nu vom găsi niciunul care să întrea
că bobul de porumb în privința conținu
tului de unități nutritive.

Animalele mănîncă cu plăcere grăunțele 
de porumb. Pentru porci grăunțele de po
rumb sînt hrana cea mai bună. Și se în
țelege de la sine : sînt bogate în grăsimi.

Afară de grăunțe știuletele are de ase
menea o tijă (strujan n. t.). Acesteia îi 
revine aproximativ o pătrime din inrrea- 
ga greutate a știuletelui. Tija este de ase
menea bogată în substanțe nutritive. în 
privința unităților nutritive pe care le con
ține, ea se află pe același plan cu unele 
furaje concentrate, ca uruiala de griu sau 
secară și de aceea deseori este măcinată și 
fărâmițată împreună cu grăunțele.

Am vorbit pînă 
acum despre bogățiile 
micului bob de po. 
rumb. Dar iată că 
știuleții au fost 
strânși și pe cîmp au 
rămas ■ doar iulpinele 
uscate cu frunzele în. 
gălbenite. Dgr are 
vreun rost să ne in- 
.teresăm de conținu
tul lor 7

Iată ce ne spune 
analiza : tulpinele de 
porumb conțin apro
ximativ o dată și ju
mătate mai multe 
unități nutritive deeît 
paiele altor cereale. 
De aceea, ele sînt în- 
silozate împreună cu 
turtele sau tocate, 
sînt folosite astfel în 
hrana vitelor cornute 
mari sau a oilor.

Există cîteva stadii 
de coacere a grăunte
lui : maturitate lăp
toasă, ceroasă și corn, 
plectă. Studiul în la
borator al știuleț'llor 
luați de pe un sin
gur ogor de la plan
tele de același soi, 
a arătat că, cu cît 
grăuntele este mai 
tînăr cu ațît conține 
mai puțină grăsime 
și mai puțin amidon, 
dar în schimb mai 
multă’ albumină și 
mai mult zahăr. Toc. 
mai datorită mării 
cantități de zahăr 
sînt atît de gustoși 
știuleții ‘ tineri fierți.

Ca nutreț, știuleții începînd cu stadiul 
de coacere in lapte, au aceeași valoare nu
tritivă ca și cei copți (în ce privește sub
stanțele uscate), E drept că nu pot fi păs
trați ca grăunțele coapte, dar se insilozea- 
ză minunat. La aceasta contribuie marea 
cantitate de zahăr pe care o conțin. Ani
malele mănîncă cu mare plăcere acest 
furaj conservat.

Cercetările ne arată că tulpinile și frun
zele porumbului în stadiul coacerii timpu
rii ceroase a știuleților conțin cea mal 
mare cantitate de substanțe nutritive. In 

Practica confirmă întru to
tul calculele de pe tabele. In 
colhozul „Cikalov" din regiu
nea Dnepropetrovsk porum
bul e baza rației de nutreț 
pentru porci. Și iată rezulta
tele obținute de ferma de 
porci din acest colhoz anul 
trecut : planul de stat în ceea 
ce privește creșterea număru
lui de porci a fosț îndeplinit 
în proporție de 191 la sută. 
La fermă au fost 860 de porci, 
din care 490 au crescut în 
greutate după îngrășare, în 
medie cu cite 97 kilograme. 
Porcii rămași dau posibilita
tea ca în acest an să se lăr
gească simțitor acțiunea de 
îngrășare. Anul trecut de pe 
fiecare 100 de hectare pășune 
s-au obținut 28,2 chintale de 
carne de porc. Cu această pro
ducție animală colhozul este 
foar.te aproape de a realiza 
acei indici care sînt ceruți în 
prezent de normele științifice 
de hrănire.

Același lucru putem spune 
și despre lapte. Anul trecut 
colhozul a obținut la fiecare 
sută de hectare de pămînt 
cîte 217 chintale lapte !

Numărul colhozurilor căro
ra cultivarea porumbului le-a 
dat posibilitatea să facă un 
mare pas înainte crește pe zi 
ce trece.

Porumbul ne ajută să dez
voltăm repede creșterea ani
malelor, să creștem nenumă
rate cirezi de vite.

ele există de asemenea mult zahăr — 
de cîteva ori mai mult deeît este necesar 
pentru însilozarea normală.

Transformarea masei verzi vegetale în 
nutreț conservat se petrece datorită ac
țiunii armatei nenumărate de muncitoare 
nevăzute — bacteriile. Dar există o mul
țime de genuri de bacterii. Unele dintre 
ele își duc munca în folosul nostru, altele 
strică nutrețul. La însilozarea nutrețului 
în turn sau în groapă, nimeresc acolo în
totdeauna fără voia omului și bacterii dău
nătoare pentru însilozare. Abundența de 
zahăr în masa verde a porumbului con
tribuie la victoria bacteriilor folositoare. 
Ele „prelucrează" zahărul transformîndu-1 
în acid lactic, care contribuie la conserva
rea masei verzi, la transformarea ei în- 
tr-un minunat nutreț conservat. Particu
laritatea lui minunată constă în aceea, că 
este nu numai foarte hrănitor prin sine 
însuși, ci contribuie și la digerarea mai 
bună a altor furaje, le mărește animalelor 
pofta de mîncare. Mîncînd iarna porumb 
murat, vacile cresc în greutate, dau mai 
mult lapte cu o cantitate mai mare de gră
sime- Untul fabricat dintr-un astfel de 
lapte este mult mai gustos. Iată ce spune 
practica colhozurilor noastre la ale căror 
ferme de produse lactate vacile primesc 
ca nutreț porumb însilozat.

în colhozul „Cikalov" din raionul Novo- 
Moskovski, regiunea Dnepropetrovsk, rația 
de furaje a vitelor conține porumb în pro
porție de 2/3. Datorită acestui fapt în anul 
trecut s-a obținut aici de la fiecare vacă 
cîte 2.910 kilograme de lapte !

Apreciind nutrețul conservat, președin
ta acestui colhoz A. R. Șcerbina, Erou al 
Muncii Socialiste, a spus că .„porumbul în- 
silozat transformă iarna în vară la ferma 
de vite cornute mar',. Iarna vacile dau 
aproximativ aceeași cantitate de lapte ca 
și vara, cînd se plimbă pe pășunile verzi".

Nu numai unele colhozuri, ci și raioane, 
regiuni întregi obțin cu ajutorul porum
bului o puternică sporire a producției de 
lapte.

In laborator au fost cercetate și plante 
foarte tinere. Oamenii de știință au găsit 
că porumbul care începe să formeze pa- 
nicul (spiculeț) este mau bogat în albumină 
și în special în vitamină deeît plantele mai 
„virstnice". El poate fi dat ca hrană ani
malelor sub formă de nutreț verde. Acest 
porumb este deosebit de folositor pentru 
animalele tinere, cărora albuminele și vi
taminele le sînt chiar necesare pentru dez
voltare.

După cum vedem, porumbul deține două 
recorduri: grăuntele lui este campion 
printre furajele concentrate, frunzele și

Iată ce se găsește în porumb, dacă-1 privim mal îndeaproape.
Desen de V. GLIVENKO și A KOZIU- 

RENKO, din revista ucraineană de satiră 
„Pereț" (Ardeiul).
tulpinele lui sînt campioane printre cul
turile pentru siloz !

Concluzia pe care o putem trage acum 
este foarte importantă : orice parte a po
rumbului am lua, în orice perioadă a dez
voltării sale l-am cerceta, avem întotdeau
na în fața noastră un minunat tezaur de 
prețioase substanțe nutritive. Luat sub 
toate aspectele, porumbul este cel mai 
bun nutreț pentru animale.

(Articolele publicate în acest 
grupaj sînt reproduse din „Corn- 
somolscaia Pravda" nr. 63/1955),
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| Institutul Pasteur a cunoscut în anii g 
8 regimului de democrație populară o 8 
§ mare dezvoltare. El se numără astăzi « 
g printre cele mai însemnate Instituții / 
§ științifice din țara noastră,
2 In fotografie : un aspect din labora-« 
? torul de vaccinuri antî-pesfos porcin al
8 institutului. Tovarășele Mira Gheban și g 
? Constanța Coloporeanu lucrează la ma- § 
8 șina de zdrobit celule pentru elibera- g 
ș rea virusului pestos.

Plecarea unor delegații 
care au participat 

la sărbătorirea zilei de 1 Mai
Marți dimineața au părăsit Capitala, 

înapoindu-se în patrie, Ivan Ivanovici 
Koslov, membru al Consiliului Cen.r.al al 
Sindicatelor din Uniunea Sovietică, El1- 
saveta Vasilievnn Pankratova, muncitoare 
textilistă fruntașă, deputat în Sovietul 
Suprem al R.S.F.S. Rusă și Dimitri Iva- 
noviei Lunin, președintele Comitetului Re
publican al Sindicatului muncitorilor pe
troliști din Azerbaidjan, deputat în So
vietul Suprem al R.S.S. Azerbaidjane, 
membri <ai delegației Consiliului Cmtral 
al Sindicatelor din Uniunea Sovietică care 
au participat la sărbătorirea zilei de 1 
Mai în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Băneaea. 
membrii delegației sindicale sovietice eu 
fost salutați de tov. I. Dobre, secretar al 
Consiliului Central al Sindicatelor din 
R.P.R. și de alți activiști de frunte ai 
Consiliului Central al Sindicatelor.

In aceeași zi au părăsit Capitala Fe
renc Dajka, secretar al C.C. al Sindicatu
lui muncitorilor din industria chimică din 
R. P. Ungară și Antal Matray, activist al 
Consiliului Central al Sindicatelor din 
R. P. Ungară, membrii delegației sindi
cale ungare, precum șl Iosif Tobias, pre
ședintele Consiliului Sindical al regiunii 
Kosice din R. Cehoslovacă și Zdenek Ru
bin, muncitor chimist, deputat în Aduna
rea Națională a R. Cehoslovace, membrii 
delegației sindicale cehoslovace, care la 
invitația Consiliului Central al Sindicate
lor din R. P. R. au participat la sărbă
torirea zilei de 1 Mai în țara noastră.

Pregătiri pentru cel de al IV-lea 
concurs pe țară al cercurilor 

artistice de amatori
în urma Hotărârii Consiliului Central al 

Sindicatelor, Ministerului Culturii și C.C. 
al Uniunii' Tineretului Muncitor privind 
organizarea celui de al IV-lea concurs pe 
țară al cercurilor artistice de amatori ale 
Sindicatelor, în ziua de 9 mai a.c., la sediul 
Consiliului Sindical Regional București, 
a avut loc ședința de constituire a Comi
siei regionale pentru organizarea con
cursului în Capitală și regiunea Bucu
rești.

Din comisie fac parte tovarășii: Șerban 
N. Ion, președintele C.S.R., București, Bo- 
bocea Gheorghe, secretar al comitetului 
regional U.T.M., Lupeș Florica, secretar 
ah comitetului orărenesc U.T.M., Gh. Du
mitrescu, compozitor, laureat al Premiuluj 
de Stat, Moldoveanu Ion, fruntaș în pro
ducție la uzinele „Mâtyăs Răkosi1', Dinu 
Niculae, șef al se'cției culturale a Sfatului 
Popular regional, Daia Grigore, director al 
secțiunii culturale a Sfatului Popular al 
Capitalei, Chirii Economu, actor al Tea
trului „C. Nottara", Herescu Solo, direc
tor adjunct al Casei Centrale a Creației 
Populare, Stela Gheorghiu, fruntaș în pro. 
ducția la Industria Bumbacului A., Hu
lea Ion, șeful secției culturale C.S.R., Ba
ciu Gheorghe, coregraf, Rițjenschi Nicolae, 
dirijor, Litvin Vladimir, director a) Casei 
de cultură a sindicatelor din București 
și alții.

S-a luat în discuție planul de muncă al 
comisiei, privind măsurile imediate ce tre
buiesc luate pentru pregătirea în bune 
condițiuni a concursului.

Se apropie sărbătoarea examenelor
în prezent este o perioadă de muncă 

încordată pentru elevi, t> perioadă în care 
fiecare minut este prețios.

In aceste zile sosesc la redacția noastră 
zeci de corespondențe din toate colțurile 
patriei, în care elevii ne vorbesc despre 
felul cum întâmpină examenele de sfîrșit 
de an, ce succese obțin la învățătură.

Movilă Gheorghe din clasa X-a B a Șco
lii medii de 10 ani din Tg. Neamț, de pildă, 
ne scrie despre o seamă de măsuri con
crete care s-au luat în clasa lui în vede
rea pregătirii examenelor : „Noi sîntem 
conștlenți că examenele care constituie un 
prilej de verificare a cunoștințelor noastre 
trebuie luate cu succes, ele fiind o sărbă
toare pentru noi. Pentru a ne însuși cît 
mai bine materia predată am început re
capitularea la matematică, fizică, chimie, 
limba rus'ă și la alte materii la care am 
terminat programa. La limba ro- 
mînă am întocmit tabele recapitulative. 
La chimie și fizică efectuăm multe lucrări 
practice în laborator, iar la .matematică 
rezolvăm probleme combinate de algebră, 
geometrie și trigonometrie, lucru care ne 
ajută la aprofundarea cunoștințelor. Pre- 
gătindu-ne serios, vom trece examenele 
cu rezultate bune".

„Ne pregătim să trecem cu succes exame
nele" — se intitulează corespondența ele
vei Cristea Marița din clasa a VIII-a F a 
Școlii medii de 10 ani de fete din Focșani. 
Vorbind cu înflăcărare despre eforturile 
depuse zi de zi pentru obținerea unor ca
lificative bune la examene, tovarășa Cris
tea amintește ajutorul organizației U-T-M. 
dat elevelor rămase în urmă la învățătură 
și în general tuturor elevelor.

,,Succesele noastre la învățătură — ne 
scrie corespondenta — se datoresc în bună 
parte preocupării comitetului U.T.M. pe 
școală și biroului U.T.M. pe clasă. Eleve 
care pe pătrarul III au fost corijente la 
unul sau două obiecte, acum au obținut

Schela Berea este una din schelele pe
trolifere din regiunea Rloești cu mari po
sibilități în siporirea producției de 
țiței.

Printre brigăzile de foraj din schelă 
care și-au însușit și au trecut să aplice 
în mod organizaț metodele avansate in 
fonarea sondelor, se numără și brigada de 
tinereț condusă de utemistul Nicolae Va- 
sile. Cele trei schimburi ale acestei brigăzi, 
în frunte cu maiștrii sondori Vasile Ro
goz, Tudor Gătej și Constantin Buda, au 
obținut în întîmplnarea zilei de 1 Mai 
victorii mari în producție.

Justa coordonare a factorilor care stau 
la baza forajului rapid : turația sporită 
a mesei rotative, apăsarea mai mare pe 
sapă și circulația mai bogată de noroi, a 
făcut ca brigada utemistului Nicolae Va
sile de la sonda tineretului șă realizeze o 
creștere simțitoare * productivității 
muncii.

Prin folosirea micii mecanizări (cleștele 
Zalkin, căruciorul pentru transportul pră
jinilor, amortizorul Cornenco etc.) aceste 
echipe de tineret au redus de asemenea 
simțitor timpii morți la manevrare. Toate 
acestea au contribuit la depășirea sarci
nilor de plan pe luna aprilie, ducînd la 
sporirea vitezei comerciale a granitului 
în proporție de 205 la sută și la termina
rea forajului la sonda nr. 15 cu 25 de zile 
mai devreme.

Dacă brigada condusă de .tînărul Nico
lae Vasile folosește cu pricepere capaci
tatea maximă a instalației de foraj, ex
periența ei înaintată nu este studiată și 
generalizată de către direcțiunea schelei, 
iar comitetul de întreprindere și comite
tul U.T.M. nu acționează nici ele în acest 
sens. Ca urmare, celelalte brigăzi, de 
pildă cele de la sondele 4, 9, 428 și altele, 
nu și-au îndeplinit sarcinile de foraj pre
văzute în plan.

Una din cauzele lipsurilor de aici con
stă în faptul că tovarășii din conducerea 
tehnică a schelei au lăsat în cele mai 
multe cazuri îndeplinirea planului la fo- 
f-’i n”m?.i pe seama brigadierilor, neaxer- 
citînd un control sistematic și neîndru- 
mînd concret echipele de foraj în respec
tarea comenzilor geologo-tehnice. De aceea 
la sonda 9, de sub conducerea brigadieru
lui Ion Răducan, se muncește fără aten
ție, sondorii nu sînt inetruiți la intrarea 
în schimb etc.

Nsîndeplinirea planului de foraj pe gra- 
nic la sondele amintite a făcut în mare 
parte ca schela Berea pe trimestrul I să 
nu realizeze sarcinile de plan deeît în pro
porție de 88,62 la sută, iar pe prima deca
dă a lunii aprilie doar în procent de 79,14 
la sută.

Expoziția Inovatorilor
In orașul Turnu-Severin a avut loc de 

curând festivitatea deschiderii expoziției 
inovatorilor din întreprinderile locale.

Aici sînt expuse zeci de inovații și ra
ționalizări care mai de care mai intere
sante. Inovația mont atonului de locomo
tive Gheorghe Trandafirescu constă într-o 
pompă de aer pentru probarea la rece a 
cazanelor de locomotive cu ajutorul că
reia se reduce numărul muncitorilor folo
siți la această operație de la 8 la 2. Da
torită acestei inovații, productivitatea 
muncii crește cu 400 la sută.

Interesant este și vinciul telescopic de

PE URMELE MATERIALELOR NEPUBLICATE

Biblioteca și-a reluat activitatea
Un corespondent voluntar al ziarului 

nostru ne-a sezișat că în comuna Gura 
Putnej din raionul Rădăuți există, dar de 
fact, nu există, o bibliotecă.

Există, prin aceea că un local este des
tinat bibliotecii iar în acest local a fost 
adus un număr de cărți. Dar totuși biblio
teca nu există, deoarece acest local este 
veșnic încuiat iar singurele viețuitoare 
care au fericirea să pătrundă în local sânt 
doar neobrăzatele rozătoare.

Cine poartă vina pentru această star®

Cenaclul literar
Unii tineri își aduc aminte cu multă 

plăcere de „activitatea cenaclului literar 
din Baia Mare. încercările lor literare că
pătau în ședințele cenaclului îndrumă
rile necesare oricărui început de drum ; ei 
aveau posibilitatea unui studiu mai or
ganizat al problemelor ce se ridică în viața 
literară din patria noastră,

De un timp destul de îndelungat însă, 
activitatea cenaclului a încetat cu totul.

Această situație a fost relatată într-o 
scrisoare de un corespondent al ziarului.

Pentru rezolvarea acestei probleme, zia
rul s-a adresat organelor de resort care

Re marginea unor scrisori 
sosite la redacție

note de 4 și 5 la aceste obiecte, Comitetul 
organizației U.T.M. îndrumă elevele slabe 
să ia parte la meditațiile ținute de tova
rășii profesori, controlează caietele de no
tițe ale elevelor, popularizează periodic 
la gazeta de perete metodele de învăță 
tură ale elevelor fruntașe".

Nu putem să nu ne oprim asupra exem
plului frumos de ajutor tovărășesc al ute- 
miștilor de la Școala medie mixtă din 
Baia de Arieș, raionul Cîmpeni, regiunea 
Cluj.

„Utemistul Adam Macedon îl ajută pe 
elevul Furdui loan, care în tot decursul 
pătrarului III a fost bolnav și din care 
cauză a rămas în urmă cu materia" — ne 
scrie Vili Pătruț.

Despre munca neobosită, despre ajutorul 
însemnat primit din partea tovarășilor 
profesori, ne scriu mulți elevi. Iată cum 
scrie Suth Dumitru, elev la Școala medie 
de 10 ani din Merișor (Regiunea Autonomă 
Maghiară) despre strădania depusă de 
corpul didactic pentru a pregăti eât mai 
bine elevii în vederea examenelor :

„La începutul anului școlar, elevii clasei 
noastre învățau destul de slab. Datorită 
ajutorului părintesc al tovarășilor profe
sori am reușit să devenim o clasă frun
tașă. Mai ales acum. în preajma exame
nelor, tovarășii profesori ne ajută necon
tenit. Tovarășa D. A. Hoandrantau, pro
fesoară de limba romînă ține ore supli
mentare cu noi, ne lămurește orice pro
blemă neînțeleasă".

Un plic purtînd scrisul îngrijit al elevei 
Lazăr Viorica de la Centrul școlar sanitar, 
din Buzău ne atrage atenția. Corespon
dența — la fel ca și celelalte care sosesc 
în perioada aceasta de la elevi — trateazi 

Conducerea schelei (director Geangu 
Gheorghe) și șeful secției foraj (inginer 
Ermatov Alexandru) care se țfeudă,' cu 
brigada de ținereț a lui Nicolaș Vasile, 
nu trebuie să uite ntoi o clipă înțeleaptă 
zicală populară : „cu o floare nu se foca 
primăvară"' Din numărul însemnat de 
granice în foraj existente în această schelă 
nu este suficient ca numai unul singur 
să-și îndeplineeșșă planul de foraj lună 
de lună, ci'toate trebuie ridicate in rân
dul celor frunt-jșs.

Totodată, una din cauzei? car? au dus 
la crearea acestei situații ncsatisfică- 
toare este și aceea că întrecerea 
socialistă nu este ajutată să se ddafășopre 
activ, iar munca politică de masă pentru 
cunoașterea și extinderea mated?! or avan
sate și a inițiativelor noi în foraj n-a fosț 
în centrul atenției organelor sindicale și 
d? U.T.M. Experiența pozitivă a sondo
rilor din echiprâe de foraj d? sub condu
cerea țînărului brigadier Nicolae Vasile 
n-a fost generalizată. De asemenea nu s-a 
dat atenția cuvenită instruirii periodice a 
agitatorilor din cadrul secției.

Colectivele de redacție ale gazetelor de 
perete și cel al gazetei de perete a or
ganizației U.T.M din cadrul schelei, au 
trecut cu ușurință paste lipsurile mani
festate în foraj. Ele n-au luat poziție cri
tică pentru combaterea formelor învechite 
de lucru folosite de către unele brigăzi și 
n-au popularizat în mod sistematic rezuja 
țațele pozitive ale brigăzilor f-unte;e. care 
epică în mod organizat metodele înain
tate.

In schela Barca sînt multe rezerve in
terne nefolosite. Dascoperirea și folosirea 
lor ar duce la îndeplinirea și depășirea 
planului d? foraj.

Conducerea schelei ar? datoria să ia 
măsurile tehnico-organizatorice menite să 
ducă la lichidarea neîntîrziată a rămî- 
nerii în urmă a planului de foraj. Apro- 
vizionareș din t:mp cu chimicale, com
bustibil și în general cu materiale nece
sare forajului pentru fiecare sondă în 
pante, dotarea cu elementele micii meca
nizări, instruirea temeinică a sondorilor 
din echipele de foraj — iată numai cîteva 
din măsurile ce pot fi luate,

O atenție deosebită trebuie acordată d® 
către comitetul U.T M. muncii politice de 
masă pentru sprijinirea întrecerii socia
liste, studierii șj extinderii metodelor îna
intate, precum și inițiativelor sondorilor 
noștri — contribuție de seamă pentru în
deplinirea planului cincinal.

GAVRILA ȘOMAI 
șl PUIU NICOLAE 

corespondentul „Scînteil tineretului" 
pentru regiunea Ploești

ridicare a vagoanelor construit de Con
stantin Bălulescu, cu ajutorul căruia a 
crescut productivitatea muncii cu 400 la 
sută.

Vizitatorii pot cunoaște și inovația frezo
rului Ștefan Pavelchievici, raționalizării® 
și inovațiile brigăzii de inovatori de la 
o întreprindere din localitate care aduc 
economii anuale în valoare de 2.913.069 lei.

Peste 4.000 de muncitori și tehnicieni din 
oraș au vizitat pînă în prezent această 
expoziție.

Corespondent
V. MIHAILESCU

de lucruri 7 E tare greu să se răspundă 
la această întrebare deoarece sînt putini 
cei care știu precis cine-i bibliotecar : Vi- 
șan Cornelia, Răuț Gheorghe sau altci
neva-

Sezisînd această situație Sfatului Popu
lar al raionului Rădăuți, ni se comunică 
că s-au luat măsuri pentru numirea unui 
bibliotecar, pentru crearea unui colectiv 
compus din învățători utemiști și pio
nieri în vederea difuzării cărților și că 
de asemenea biblioteca a fost înzestrată 
cu cărți noi.

s-a reorganizat
în urma cercetărilor făcute ne comunici 
următoarele : ,,Intr-adevăr cenaclul lite
rar din Baia Mare și-a întrerupt activi
tatea o perioadă destul de îndelungată.

In urma măsurilor ce s-au luat insă, 
cenaclul literar s-a reorganizat.

Organele locale din Baia Mare se vor 
îngriji de acum înainte ca activitatea ce
naclului să se desfășoare continuu și să 
fie organizată în așa fel îneît ea să con
stituie intr-adevăr un mijloc eficace de 
educare a tinerilor începători în domeniul 
scrisului".

problema pregătirilor pentru examene. 
Iată ce ne scrie tovarășa Lazăr:

„Pentru a lua cu succes examenele, ele
vele din clasa noastră își planif că în așa 
fel timpul liber, îneît și activitatea extra- 
școlară să ajute la îmbogățirea și adânci
rea cunoștințelor. în unele după am'eze, 
noi venim la școală și muncim în grădină 
sau luăm parte la cercurile pe materii. 
Noi, nu lăsăm niciodată lecțiile neînvățate 
de pe o zi pe alta".

Din păcate însă mai sînt și unii elevi 
care nu sînt conștienți de sarcina care le 
revine, irosesc timpul de învățătură, sânt 
indisciplinați în clasă, îi împiedică și. pe 
ceilalți în munca lor. Din corespondența 
Iui Papuc Nicolae elev în clasa a VIII-a 
C. a Școlii medii mixte din Bacău aflăm că 
sînt elevi ca Zgăvărditi C, care a copiat 
la teza de geografie și a falsificat un caiet 
de desen la științe naturale, sau alții ca 
Rusinoiu Al. și Oprea Ion care învață nu
mai la sfîrșitul pătrarului. „Organizația 
U.T.M. a căutat să-i ajute pe elevii slabi 
la învățătură — ne scrie coresponden
tul. Ei au fost îndrumați să par
ticipe la meditațiile ținute de tovarășii 
profesori. Nu de mult am avut o adunare 
generală U.T.M. unde au fost criticați ele
vii care pătează cinstea școlii prin lenevia 
și lipsa lor de răspundere. Ei și-au luat 
angajamentul să se apuce serios de învăță
tură și să treacă cu note bune examenele 
de sfîrșit de an’’.

Acestea sînt doar cîteva rânduri spicuite 
din scrisorile care ne sosesc zilnic. To
tuși din ele reiese că pentru majoritatea 
elevilor examenele înseamnă o sărbă
toare, că ei au devenit conștienți de faptul 
că pentru a reuși la examene trebuie să 
se pregătească serios. Fără îndoială, ma
joritatea elevilor vor putea da la sfîrșitul 
anului școlar un raport bogat de activi
tate, rod al străduințelor depuse în în
vățătură.



Asigurarea bunurilor aparfinînd 
gospodăriilor agricole colective

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romine a emis un de
cret pentru asigurarea bunurilor apaYți- 
nînd gospodăriilor agricole colective.

Decretul prevede că sînt supuse asigu
rării obligatorii pentru cazuri de paguba 
pricinuite de calamitățile naturii și de ac
cidente, bunurile aparținînd gospodăriilor 
agricole colective și bunurile proprietate 
comună B întovărășirilor agricole de ță
rani muncitori pentru cultivarea laolaltă 
a pfimintului sau pentru creșterea anima
lelor.

Bunurile supuse asigurărilor obligatorii, 
cazurile in care se acordă despăgubiri, su
mele asigurate, tarifele de prime, terme
nele de plată, data intrării în vigoare a 
asigurărilor obligatorii prevăzute în acest

în luna înfrumusețării satelor și orașelor
Din Baia Mare, corespondentul nostru 

ne comunică...
Cu cîteva săptămîni în urmă, în sala de 

festivități a Scolii medii tehnice miniere 
din Baia Mare a avut loc o consfătuire 
organizată de comitetul orășenesc U T.M . 
Consfătuirea a avut ca temă : „Să facem 
din orașul nostru, un oraș cu care să ne 
mândrim",..

Din cei 500 de tineri care au fost pre 
zenți, multi au luat cuvîntul și s-au anga
jat să devină agitatori ai acestei acțiuni 
Printre ei se găseau și tinerii Marian Elf- 
ssbeta, de la cooperativa meșteșugărească 
de croitorie „Gutinul", Săsăran Francisc 
de la Atelierele Centrale „Hutira Dezi-

Pentru sporirea producției de îngrășăminte azotoase
în zilele de 7 și 8 mai a avut loc la In

stitutul de mecanică din Orașul Stalin con
sfătuirea Pe țară a inginerilor, tehnicie
nilor și muncitorilor din întreprinderile 
industriei chimice pentru discutarea posi
bilităților de sporire a .producției de în- 
grășăm’nte azo-tc-ase. Consfătuirea a fost 
organizată de secția chimie a Consiliului 
Central A.S.I.T. în colaborare cu Ministe
rul Industriei Chimice.

în prima zi a consfătuirii a fost prezen.

Cinstind memoria lui Friedrich Schiller
în sala Teatrului Național din Iași a 

avut loc luni după amiază o adunare fes
tivă prilejuită de împlinirea a 150 de ani 
de la moartea scriitorului german Frie
drich Schiller.

Adunarea a fost organizată de Filiala 
Iași a Uniunii scriitorilor din R.P.R., în 
colaborare cu comitetul de luptă pentru 
pace al Universității „Al I. Cuza“.

Prof, univ. Jean Livescu. rectorul Uni
versității „Al I. Cuza" a conferențiat de
spre viața și opera lui Friedrich Schiller.

După conferință, actorii George Po- 
povici și Miluță Gheorghiu, artiști emeriți 
ai R.P.R., Ion Buradea și Mihai Milcovea. 
nu de la Teatrul Național din Iași au pre
zentat tabloul V din actul III al piesei 
„Intrigă și iubire" de Friedrich Schiller.

— ■ *•

In cadrul manifestărilor organizate cu 
prilejul împlinirii' a 150 de ani de la

M ting de doliu la 
„George 

în cursul dimineții de luni, membrii Fi
larmonicii de stat „George Enescu". co
lectiv artistic emerit din R.P.R., s-au în
trunit la Ateneul R P.R. într-un miting da 
doliu închinat lui George Enescu.

Cuvîntul de deschidere a fosț rostit de 
dirijorul George Georgescu, artist al po
porului din R.P.R.

Geniul multilateral al lui George Enescu
întregul nostru popor cinstește memoria 

lui Geo~ge Enescu. Artiști ai poporului și 
academicieni, compozitori și interpreți, 
pedagogi și studenți, scriitori și artiști 
plastici, muzicieni și simpli iubitori de 
nuzică aduc omagiul lor marelui dispărut, 
jcoțînd în lumină aspecte dintre cele mai 
îiferite ale geniului celui care a făcut să 
•ăsune cîntecul rominesc în lumea în- 
reagă.
într-o vreme în care muzioa noastră 

și croia cu anevoie drumul spre lumină, 
jsptînd la tot pasul cu mentalitatea mai 
larilor vremii, cu cei care nu „gustau" 
ecît ceea ce venea din străinătate, tră
ind arta și muzicienii romîni cu dispreț 
i indiferență, s-a impus cu deosebită 
trălucire marea personalitate a lui George 
nescu. El a fost acela care a insuflat iu- 
itorilor de muzică încredere în forțele 
rtiștice ale poporului nostru, el a fost 

■ reia care a ridicat sus stindardul muzicii 
atrieî sale, dueîndu-i faima departe peste 
ptare Odată cu apariția lui George 
nescu și a adevăratului său apostolat 
mtru muzica romînească, pentru educa- 
a muzicală a publicului nostru, începe 

se stabilească și o legătură mai trai- 
că între creația romînească și marele 
iblic.
Este interesant de arătat dealtfel că 
eorge Enescu nu a fost „descoperit" de 
rcurile conducătoare din acea vreme 

--cit după ce primise consacrarea sa la 
iris. Acolo repurtase succese însemnate 

violonist și compozitor. Se cîntase cu 
uit succes (1898). „Poema Romînă" 
o. 1) la Concertele Colonne. „Poema 
>mînă“ era prima mare lucrare prin 
re George Enescu, încă înainte de a 
.plini 17 ani, înțelesese să slujească 
itura patriei noastre. A urmat apoi un 
îg șir de creații simfonice și de cameră 

mare valoare.
Șlefuite cu o neasemuită migală în râ
sul lăsat de activitatea sa prodigioasă 

interpret, toate aceste lucrări vădesc 
îlul său, sînt dovada muncii sale de o 
ă conștiinciozitate, sînt dovada rîvnei 
e în căutarea perfecțiunii artistice, a 
pectului său pentru artă și oamenii că- 
a li se adresează, pentru poporul și 
ria sa. Unele din ele folosesc direct le
ale cîntecelor și jocurilor noastre popu- 

e sau teme originale dăltuite în spiritul 
itora. Așa sînt, de pildă rapsodiile, 

Decret, precum și celelalte condiții de a- 
plicape, au fost stabilite prin Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri, la propunerea'mi
nistrului Finanțelor.

Data intrării în vigoare a asigurărilor 
obligatorii prevăzute în Decret a fost fi
xată pe ziua de 1 Mai.

Decretul mai prevede eă gospodăriile 
agricole colective, întovărășirile de țărani 
muncitori pentru cultivarea laolaltă a pă- 
mîntului sau pentru creșterea animalelor, 
pot încheia asigurări facultative peste su
mele asigurate obligatoriu, precum și pen
tru bunurile neasigurate obligatoriu, în 
baza regulamentelor și tarifelor aprobate 
de ministrul Finanțelor.

(Agenpres)

deriu", strungarul Szabo Carol de la coo
perativa meșteșugărească „Ferometal" «1 
mulți alții. ‘

Peste cîteva zile, în orele tor libere, cu 
Icpați, tîrnăcoape și casmale, ei se găseau 
la muncă voluntară.

Mai târziu, prin parcul orașului în apro. 
pierea Dealului Florilor numeroși tineri 
săpau alei drepte către dealurile din îm
prejurimile orașului.

Cea mai mare animație domnea însă pe 
șantierul Teatrului de Vară de pe Dealul 
Florilor.

în întâmpinarea Festivalului de la Var- 
sov'a ei vor să termine Teatru] de Vară 
la 1 august 1955, cu o lună înainte de 
termen.

tat referatul ing. Ion Velea, prim-locțiitor 
al ministrului Industriei Chimice, intitulat: 
„Perspectivele dezvoltării industriei de în
grășăminte azotoase în țara noastră".

Ing. A. Apostolide și Corina Ulisa au 
vorbit apoi despre mijloacele care asigură 
sporirea producției de îngrășăminte și des
pre aplicarea metodelor avansate și im
portanța folosirii lor în vederea obținerii 
de recolte bogate.

moartea lui Friedrich Schiller, cercul de 
studii al Teatrului Național „I. L. Cara 
giale" a consacrat luni după amiază o șe
dință comemorării marelui scriitor ger
man.

Cu acest prilej, scriitorul Al. Phillippid-e, 
laureat al Premiului de Stat, a evocat per 
sonalitatea lui Schiller, făcînd totodată o 
prezentare a operei sale poetice și drama
tice.

★
Tot cu prilejul celei de a 150-a comemo

rări a morții lui Fr. Schiller, luni seara, 
înaintea prezentării pe scena Teatrului 
Muncitoresc CF-R. Giulești a piesej „In
trigă și iubire" de Schiller, prim regizorul 
teatrului, N. Al. Toscani a evocat perso
nalitatea marelui dramaturg german.

Filarmonica de Stat 
Enescu"

în cuvinte emoționante. Dumitru Botez, 
artist emerit al R.P.R., a evocat perșona- 
litatea marelui dispărut.

Asistența a păstrat un moment de re
culegere în memoria lui George Enescu

(Agerpres)

Poema Romînă, Sonata a III-a pentru 
vioară și pian, suita „Impresii din copilă
rie", Uvertura romînă ș.a. Toate celelalte 
creații se înrudesc cu acestea și prin pre
zenta unor elemente ale muzicii noastre 
naționale: o „țiitură" în acompaniament, 
o melodie aducînd cu doinele noasrre, în
tr-un loc un procedeu caracteristic muzi
cii lăutărești. într-un alt loc o intonație, 
un ritm, un timbru specific. In toate lu
crările își pune pecetea sa uriașa perso
nalitate a maestrului, geniul său puter
nic legat de viața, forța, sufletul poporu
lui.

Creația lui George Enescu, prin bogăția 
neasemuită a cuprinsului ei, prin perfec
țiunea formei, prin noul pe care-1 aduce 
în idei, stări sufletești și procedee a în
semnat o adevărată piatră de hotar în 
dezvoltarea muzicii noastre. Dar nu nu
mai prin forța exemplului său personal a 
înțeles George Enescu să ajute creația 
romînească. Ani de zile a dat concerte 
pentru a strânge un fond din care a insti
tuit „Premiul Enescu" de compoziție, 
premiu cu care au fost răsplătite cele 
mai de seamă lucrări de compozitori 
romîni între 1913—1946. în 1945, George 
Enescu scria: „Sîntem îndreptățiți 
să sperăm într-un viitor și mai rod
nic și mai bogat în lucrări a căror va
loare să se impună lumii întregi". Spe
ranța maestrului era într-adevăr îndrep
tățită. Privind în urmă la cei zece ani 
scurși din acea lună aprilie 1945, ani în 
care datorită condițiilor create de regi
mul democrat-popular, arta noastră mu
zicală a cunoscut o înflorire fără prece
dent, maestrul George Enescu se putea 
bucura. Și s-a bucurat într-adevăr, cînd, 
nu de mult, a avut ocazia să discute des
pre dezvoltarea muzicii la noi. Atunci s-a 
interesat îndeaproape de progresele muzi
cii noastre, de noile lucrări scrise, și le-a 
urat tuturor celor din tară : „Sănătate și 
putere de muncă !”. Și tot atunci ne-a 
transmis : „Mă gîndesc tot timpul la țară, 
sînt cu tot sufletul, în fiecare clipă, ală
turi de poporul nostru. După ce mă voi 
face bine am o singură dorință — să viu 
în țară". Maestrul nu și-a putut vedea 
această dorință împlinită, dar el este mai 
prezent ca oricînd în viața, gîndurile și 
activitatea creatoare a muzicienilor hoș- 
tri.

Faima de compozitor a lui George 
Enescu a fost recunoscută în lumea în
treagă. Lucrările i se cîntă în toate ță
rile, sînt apreciate și interpretate de cei

Azi, începe la Varșovia Conferința statelor europene 
pentru asigurarea păcii și securității în Europa 

Sosirea la Varșovia a delegației U.R.S.S.
MOSCOVA 10 (Agerpres). — TASS
La 10 mai a părăsit Moscova îndreptîn- 

du-se spre Varșovia delegația U.R.S.S. care 
va participa la conferința statelor euro
pene pentru asigurarea păcii și securității 
în Europa.

Delegația U.R.S.S. este alcătuită din 
N. A. Bulganin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., șeful delegației; 
V. M. Molotov, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și ministru al Afa
cerilor Externe al U.RS.S. ; G, K. Ju- 
kov, mareșal al Uniunii Sovietice, minis
trul apărării al U.R S.S. ; I. S. Konev, 
mareșal al Uniunii Sovietice; A. M. Pu
zanov, președintele Consiliului de Miniș
tri al R.S F-S.R,; N. T. Kalcenko, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al R.S.S. 
Ucrainiene ; K. T. Mazurov, președintele 
Consiliului de Miniștri S1 R.S.S. Bieloruse; 
V. T- Lațis, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Letone ; M. A. Ghsdvi- 
las. președintele Consiliului de Miniștri al 
R.S.S. Lituaniene; A. A. Miurisep, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al R.S.S. 
Estone ; V. A. Zorin, locțiitor al minis
trului Afacerilor Externe al U.R.S.S. ; 
P. K. Ponomarenko, ambasadorul U.R.S.S. 
in Polonia.

★
VARȘOVIA 10 (Agerpres). — TASS 
După cum s-a mal anunțat, la 10 mai 

a sosit la Varșovia pentru a participa la 
conferința statelor europene pentru asigu
rarea păcii și securității în Europa dele
gația Uniunii Republicilor Sovietice So

Delegațiile R. P. Polone,
VARȘOVIA 10 (Agerpres). — P.A.P.
Guvernul Republicii Populare Polone a 

numit delegația la Conferința statelor eu
ropene pentru asigurarea păcii și securi
tății în Europa.

Delegația, condusă de Josef Cyranckie- 
wiez. președintele Consiliului de Miniștri 
al Poloniei, este alcătuită din : K. Rokos- 
sowski, mareșal .al Poloniei, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și ministru al 
Apărării Naționale, Stanislaw Szkrzeszew- 
ski, ministrul Afacerilor Externe și Ma
rian Naszkowski, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe.

PRAGA 10 (Agerpres). — Ceteka
La 10 mai a părăsit Praga îndreptîn- 

du-se spre Varșovia delegația Republicii 
Cehoslovace care va participa la Conferin
ța statelor europene pentru asigurarea 
păcii și securității în Europa.

Delegația este alcătuită din Viliam Si- 
roky, primul ministru al Cehoslovaciei 
(șeful delegației), Alexey Cepika, prim 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul Apărării Naționale, și Waclaw 
David, ministrul Afacerilor Externe.

Sosirea
VARȘOVIA 10 (Agerpres). — P.A.P.
La 10 mai, a sosit la Varșovia delegația 

Republicii Populare Romine la Conferin
ța țărilor europene pentru asigurarea pă
cii și securită-ții în Euro.pa.

Cuvîntul de deschidere rostit de IM. A. Bulganin X 
cu prilejul ședinței festive de Ia Moscova închinată Zilei Victoriei
MOSCOVA 10 (Agerpres). — Ziarul 

, Pravda” publică cuvîntul rostit de N A. 
Bulganin, președintele Consiliului de Mi
niștri aj U.R.S.S. la deschiderea ședinței 
festive închinate Zilei Victoriei care a 
avut loc la 8 mai' la Teatrul Mare al 
U.R.S.S. din Moscova

Tovarăși !
Au trecut zece ani de cînd a luat sfâr

șit Marele Război pentru Apărarea Pa
triei. Cu zece ani în urmă, patria noas
tră, împreună cu aliații ei — trupele ame
ricane, engleze, franceze, poloneze și 
cehoslovace, trupele Jugoslaviei și ulterior 

maj mari muzicieni ai lumii. Marele vio
loncelist democrat spaniol Pablo Casals, 
spunea despre Enescu: „îl așez — fără 
nici o ezitare — în absolut primul rînd al 
compozitorilor din vremea noastră !“

*
O faimă și mai mare a avut George 

Enescu ca maestru al interpretării muzi
cale. Nu se poate caracteriza în cuvinte 
stilul interpretativ al acestui genial vio
lonist, pianist, dirijor. Numai cei ce-au 
avut fericirea să-l asculte, sau cej ce-1 
urmăresc ca interpret în puținele impri
mări pe care le avem de la el, își pot da 
seama de profunzimea înțelegerii, cunoaș
terii, trăirii, lucrărilor interpretate. Geor
ge Enescu spunea ori de cite ori avea pri
lejul: „In muzică, talentul, inspirația sînt 
necesare dar nu suficiente. în artă e ne
voie de muncă". Și, de-a lungul vieții 
sale, George Enescu a considerat munca 
o nevoie vitală a sa, o fericire.

Despre felul cum George Enescu înțe
legea munca unui interpret stă mărturie 
o scrisoare trimisă unui elev odată, în 
care scria printre altele: „în fie
care operă trebuie luată în seamă indi
vidualitatea și tendința autorului. Citește 
biografia lui, observă trăsăturile lui de 
caracter, caută să-i pătrunzi ideile, să în
țelegi ce reprezenta opera sa pentru el, 
ce vroia să transmită altora prin mijlo
cirea ei. Să fii adînc pătruns de ideile 
și sentimentele lui... Citirea de istorii ale 
muzicii, studierea evoluției ei și a 
rolului compozitorilor sînt indispensa
bile. Caută să cunoști diferite con
cepții ale istoriei muzicii; unele din 
ele păcătuiesc prin 
informația jncom- 
plectă, altele expri
mă păreri prea per
sonale. Compară, ge
neralizează... Crează 
opera așa cum se 
construiește un mo
nument — cu funda
mentul, soclul Și cul
mea care îl încunu
nează. Să ai o deose. 
bită grijă pentru re
darea vieții operei, a 
bogăției expresiei ei, 
în chip convingător. 
Fii inspirat și lu
cid !”

Acestui crez arii, 
stic — pildă pentru 
oricare artist-inter- 
pret vîrstnic sau ti- 
năr — George Enes

cialiste în frunte cu N. A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Pe aeroportul centrai din Varșovia, de-, 
legația a fost întîmpinată de: Boleslaw 
Bierut, prim secretar al Comitetului Cen- . 
trai al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez. Aleksander Zawadski, președintele 
Consiliului de stat al Republicii Populare 
Polone, Joșef . Cyi-anckiev/îcz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, 
Konstantyn Rc-kossowski, mareșal al Po
loniei. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul Apărării Naționale 
și alte persoane oficiale.

Delegația a fost întîmpinată de aseme
nea de șefii următoarelor delegații care 
au sosit la Varșovia pentru a participa la 
conferință : Otto Grotewohl — Republica 
Democrată Germană, Andras Hegedus — 
Ungaria, Gh. Gheorghiu-Dej— Romînia, 
Vîlco Cervencov — Bulgaria, Mehmet 
Shehu — Albania.

La sosirea la Varșovia, N. A. Bulganin 
a făcut pe aeroport următoarea declara
ție :

Dragi prieteni!
în numele guvernului sovietic și al po

porului sovietic îngăduiți-mi să transmit 
un salut cordial, din tot sufletul, poporu
lui polonez frate și locuitorilor glorioasei 
capitale a Republicii Populare Polone.

Noi, care am sosit aici ca delegație a 
Uniunii Sovietice la conferința statelor» 
europene pentru .asigurarea păcii și secu

R. Cehoslovace, R. D. Germane și R. P. Ungare
BERLIN 10 (Agerpres). — A.D.N.
La 9 mai delegația guvernamentală a 

Republicii Democrate Germane a părăsit 
Berlinul plecând spre Varșovia.

Delegația este alcătuită din: primul 
ministru al R. D. Germane Otto Grote
wohl, șeful delegației, Walter Ulbricht, 
Willy Stoph, dr. Lothar Bolz, dr. Otto 
Nuschke, dr. Hens Loch, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Hans Reichelt, 
ministrul Agriculturii și Silviculturii, 
Hienz Hoffman, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Interne. Din delegație face 
parte de asemenea' Ștefan Heymann, am
basadorul R. D. Germane în Polonia.

Observatorul din p.
VARȘOVIA 10 (Agerpres). — TASS 
La 10 mai a sosit la Varșovia Pîn De- 

huai, locțiitor al premierului Consiliului 
de Stat, ministrul Apărării al R-P. Chi

la Varșovia a delegației R. P. R.
Delegația a fost întîmpinată la gară de 

Josef Cyranckiewicz, președintele Consiliu, 
lui de Miniștri al Republicii Populare Po
lone, Konstantyn Rokossovski, mareșal 

cu unitățile armatelor romînă și bulgară 
care ni s-au alăturat, a încheiat victorios 
cel mai greu război pe care l-a cunoscut 
istoria, războiul împotriva Germaniei fas
ciste.

Glorioasele noastre forțe armate au în
scris în istoria patriei noastre o măreață 
victorie. Eroicele fapte de arme ale oa
menilor sovietici pe fronturi și în spatele 
frontului au glorificat pentru veci po
porul nostru, vitejia sa, tăria sa, hărnicia 
și dragostea sa pentru libertate și inde
pendență (aplauze).

Marele război pentru Apărarea Patriei 

cu i-a fost credincios de-a lungul între
gii sale cariere de dirijor, de violonist, 
de pianist, izbutind să atingă culmi de 
artă. Neasemuit interpret al muzicii ro
mânești, George Enescu pătrundea în
tr-adevăr în esența lucrărilor interpretate, 
reda într-adevăr viața lor, bogăția expre
siei, stîrnind emoția tuturor celor ce aveau 
fericirea să-1 asculte. Ca interpret, George 
Enescu a fost un neobosit propagandist al 
muzicii românești în țară și peste hotare. 
Totodată, George Enescu interpreta, cu 
inegalabilă artă, cu vraja sa, muzica 
lui Brahms (pe oare a cunoscut-o în
deaproape), a lui Beethoven (tradiția in
terpretării beethovenlene îi fusese trans
misă prin profesorul său vienez Iosef 
Hellmesberger jr„ al cărui tată fusese con. 
temporan cu Beethoven), a lui Bach (ope
rele lui Bach erau lucrări de căpătâi pen
tru George Enescu ; le studia neîncetat, 
cunoștea toate variantele diferitelor cre
ații pe dinafară, studiase în amănunțime 
viața marelui Johann Sebastian Bach). In
terpretările sale date operelor lui Bach, 
pe care avem fericirea să le putem ascul
ta înregistrate, sînt neîntrecute ca fru
musețe, adevăr, profunzime.

George Enescu i-a cunoscut bine pe Ga
briel Faure, Maurice Rave] și pe alți com
pozitori francezi. El dezvăluia ca nimeni 
altul lumea cuprinsă în cele mai valo
roase creații ale compozitorilor francezi.

După 23 August 1944, George Eneseu a 
fost primul care a făcut cunoscute la noi 
capodoperele muzicii sovietice. De neuitat 
vor rămîne pentru cei care au luat parte 
la ele, repetițiile cu Simfonia a Vil-a a Le
ningradului, de Șostacovici. Atunci, difi
cila partitură (scrisă în 1941), care evocă 
liniștea și seninătatea dinaintea agresiu
nii hitleriste, invazia dușmană și apoi 
cîntă credința în victorie, a prins viață 
sub bagheta magică de dirijor a lui Geor

George Enescu la pian

rității în Europa, împreună cu repre
zentanții țării dumneavoastră, precum și 
ai Cehoslovaciei, Republicii Democrate 
Germane, Ungariei, Romîniei, Bulgariei șl 
Albaniei, avem de înfăptuit o muncă mare 
și importantă avînd drept scop întărirea 
continuă a securității țărilor noastre.

Deși lupta popoarelor pentru slăbirea 
încordării internaționale a și dus la Anu
mite succese, totuși în ultima vrane, si
tuația din anumite regiuni ale lumii pro
voacă o serioasă îngrijorare.

Statele iubitoare de pace din Europa 
nu pot rămîne indiferente față de o ast
fel de situație. în condițiile care s-au 
creat, este necesară unirea eforturilor sta
telor noastre și adoptarea de către ele a 
unor noi măsuri pentru întărirea capacltă. 
ții lor de apărare. Guvernul sovietic speră 
că la conferința care va avea loc, aceste 
sarcini vor fi aduse la îndeplinire și că 
munca statelor participante la conferință 
va constitui o contribuție : însemnată la 
cauza întăririi păcii generale și securității' 
popoarelor.

Ingăduiți-mi să vă mulțumesc fierbinte 
pentru primirea caldă, prietenească și, 
folosind acest prilej binevenit,- să urez 
poporului polonez, cetățenilor Varșoviei 
succese în munca creatoare plină de abne
gație pentru construirea societății socia
liste.

Trăiască Republica Populară Polonă și 
capitala ei Varșovia !

Trăiască pacea și prietenia între po
poare! - ■

BUDAPESTA 10 (Agerpres), — M.T.l.
La 9 mai a plecat spre Varșovia dele

gația guvernamentală a R. P. Ungare 
care va participa la Conferința statelor 
europene pentru asigurarea păcii și secu
rității In Europa, ce urmează să se des
chidă la 11 mai.

Delegația este alcătuită din Andras He
gedus, președintele Consiliului de Miniș- 
ștri al R. P. Ungare, șeful delegației, Ja
nos Boldoczky, ministrul Afacerilor Ex
terne, generalul Istvan Bata, ministrul 
Apărării și Endre Sik, prim-locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al R, P, 
Ungare. . . 1 „o p.-.-;,» . j

rtea R. P. Chineze -.
neze pentru a participa la conferința ță
rilor europene pentru asigurarea păcii și 
securității în Europa în calitate de obser
vator al Republicii Populare Chineze.

al Poloniei, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al Apărării Na
ționale, Marian Naszkowski, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe și alții.

a fost o grea încercare pentru poporul 
sovietic și pentru forțele sale armate. Noi 
am trecut cu succes această încercare da
torită eroismului poporului nostru și în- 
țeleptei conduceri a partidului comunist 
Vom păstra pe veci în inimile noastre me
moria luminoasă a ostașilor și tuturor oa
menilor sovietici care și-au dat viața pen
tru libertatea și independența patriei 
noastre. Rog ca memoria lor să fie cin
stită prin ridicarea în picioare. (Toți se 
ridică). . ‘ .

N. A Bulganin a declarat apoj ședința 
deschisă. ' ' 

ge Enescu, El explica membrilor orches
trei sensul simfoniei, dezvăluia viața din 
fiece fragment, evoca luptele, tragediile, 
eroismul din Leningradul asediat.

De neuitat va rămîne și tălmăcirea dată 
de George Enescu concertului de vioară 
de Haciaturian, a cărui partitură de or
chestră o primise în dar de la marii muzi
cieni sovietici David Oistrah și Lev Obo
rin. Maestrul „citise" la prima vedere di
ficilul concert fred.onînd partea de vioară. 
Adine impresionat, David Oistrah a ex
clamat : „Este un zeu". Admirația pentru 
Enescu se oglindea și în articolul în care 
Oistrah vorbea despre maestru, cititorilor 
sovietici : „îmi aduc aminte cînd după o 
repetiție, reportefi-ziariști ne-au fotogra
fiat împreună. El mi-a spus : „Iată ce-mi 
place cel mal puțin în muzică" în aceste 
cuvinte s-a manifestat într-un chip admi
rabil atitudinea lui fată de artă, o atitu
dine sublimă, profundă..."

La rîndul său. George Enescu, observa 
în legătură cu David Oistrah: „Violonis
tul Oistrah dispune de o tehnică uimi
toare, însă se deosebește de alți tehni
cieni prin faptul că posedă un ton dulce» 
și cald, că frazarea sa' este nobilă, deno- 
tînd o muzicalitate impecabilă". A. Ha
ciaturian i-a scris lui. George Enescu : 
„Să studiezi un nou concert la venerabila 
dvs. vîrstă . este o sarcină într-adevăr 
eroică. Concepția dvs., este foarte originală 
și convingătoare și sînt sigur că multi 
dintre tinerii violoniști vă vor urma 
exemplul. E atît de multă poezie și un 
atare avînt romantic! V-am ascultat eri 
cu multă emoție și aș vrea să compun o 
nouă lucrare pentru vioară și orchestră".

George Enescu a fpst un strălucit sol 
al poporului nostru în Uniunea Sovietică 
unde a repurtat succese extraordinare. V. 
Kemenov îi scria atunci maestrului: „Vi
zita dvs. va fi contribuit eu siguranță le 
strîngeree legăturilor între culturile ,mur 
zicale ale popoarelor noastre". Admirația 

'lui George Enescu pentru muzica sovie
tică nu era deoît continuarea dragostei 
sale pentru muzica rusă, pe care o așeza 
întotdeauna la un loc de cinste în pro
gramele sale.

★
George Enescu s-a stins din viață. Omul 

apropiat și atît de îndrăgit de fiecare 
muzician de la noi, nu mai e. A rămas 
insă moștenirea sa artistică, atotcuprinză
toare, căreia nimic din muzică nu-i este 
străin. Ea continuă să trăiască și zi de 
zi sînt tot mai mulți cei care-i pătrund 
adîncimile, frumusețile, semnificația. Ge
niu al poporului român, George Enescu 
ocupă un loc deosebit în istoria muzicii. 
Fără' zgomot, fără gesturi zadarnice, cu 
sîrg și modestie, el a trasat către zări 
minunate drumul dezvoltării muzicii ro- 
mînești,

C. TEODORIU

Deschiderea la Moscova 
a conferinței unionale 

a partizanilor păcii din U.R.S.S.
TASSMOSCOVA 10 (Agerpres), 

transmite:
La 10 mai, la ora .6 seara, la Moscova, 

în Sala Coloanelor a Casei Sindicatelor s-a 
deschis cea de 'a 5-a' conferință unională 
a partizanilor păcii. La conferință parti
cipă delegați din toate republicile, ținu» ' 
turtle și regiunile Uniunii Sovietice. Io 
sala de ședințe sânt prezenți numeroși oas. . ,.f 
peți străini.

Conferința a fo-st deschisă de Nikolai Ti
honov, președiptole Gpmițetului sovietic. „; 
pentru apărarea păcii. Dupg alegerea pre
zidiului, secretariatului și a comisiei de 
validare, conferința a adoptat următoarea 
ordine de zi:
' 1. Actuala situație internațională și lup. 
ta popoarelor pentru apărarea păcii.

2. Alegerea delegației sovietice la adu
narea mondială a -păcii de la Helsinki.

3. Alegerea comitetului sovietic pentru 
apărarea păcii.

Raportul cu privire la actuala situație 
internațională și lupta popoarelor pentru 
apărarea păcii a fost prezentat de Alek
sandr Korneiciuk, membru în prezidiu! 
Comitetului" sovietic pentru âpărareh pă- 
cii. • ‘ T‘-

- ' /.:• ■> j 'jO<l . '„WCt

i.
In legătură cu tratativele 

între marile puteri
PARIS 10 (Agerpres). — După cum a-» 

n-unță agenția France Presse, ministrul ' 
Afacerilor Externe al Franței; P-inay, luînd 
cuvîntul în cadrul unei conferințe de pre. 
să care a avut loc în Palatul Chaillot după 
o ședință a Consiliului Uniunii AUanticui 
lui -de nord, a declarat că în urma schim»
bului de păreri, miniștrii Afacerilor Ex*' 
terne ai celor 'trei puteri occidentale au : ?iv 
hotărât să trimită zilele -acestea Uniunii 
Sovietice o hotă în care să-i propună să 
participe la o conferință a celor patrii', r : ;" 

puteri; Dar, «adăugat Pinay, hotărîrea "" 
definitivă cu privire la această notă, pre
cum și -la nivelul la care să se țină acea* 
stă conferință, va fi adoptată după ce va 
deveni cunoscut punctul de vedere al -lui' 
Eisenhower

WASHINGTON 10 (Agerpres). — TASS 
transmite: ■ i

Secretarul de presă al Casei Albe, Hau • 
gerty, a făcut reprezentanților presei uru 
mătoarea declarație cu privire la o con- 
ferință a celor patru mari puteri la cal i 
mai înalt nivel :

„Președintele a declarat întotdeauna că 
o astfel de conferință este posibilă. De- , 
sigur, secretarul. de stat este pe deplin ,<•(* . 
mfonm-at, despre părerile președintelui „și,'* o»- a 

,dșcă se va dpvedi,oportun. Și folositor,.pa,,,u-rb 
o .astfel de copfepțițȘ #ă aibe loc, secre.tpr 
rul de stat .are depline puteri să organi
zeze o astfel de conferință în numele pre
ședintelui".

I-;
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Sesiunea Consiliului blocului 
agresiv al Atlanticului de nord
PARIS 10 (Agerpres). — La 9 mai s-a 

deschis la Paris Sesiunea ordinară a Con
siliului Uniunii Atlanticului de Nord 
(NATO) care va dura trei zile. După cum 
relatează agenția France Presse, prima,
ședință -a fost consacrată primirii Gerțfta-^ » 
niei occidentale în aceșț bloc militari."înț’7" 
baza acordurilor de' LșcjPșttls. . “ - „ 

-• Gu aceri prâtej âiț Ijl^'-cuvîntul n^^',',y’,g(j 
tril Afacerilor Externe- aii țărilor partțpț- 
pante la NATO. Prin fraze generale des
pre năzuința spre pace, 
sesiune au elogiat în fel 
„de pe poziții de forță" 
încordarea internațională.

particițpanții la 
și chip politica 
care agravează

Scurte știri
Grupul de deputați și senatori francezi, 

foști luptători în mișcarea de rezistență, 
oare a sosit la Moscova pentru a participa 
la sărbătorirea celei de-a 10-a aniversări 
a victoriei asupra fascismului german a. 
fost primit la- 9 mâi de V- Ț'. Lațis, pr^S" 
ședințele Sovietului Naționalităților , a.l. 
-Sovietului .. Supreto,. al U.R.S.S. și D./.t. ’

.30
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se află la Moscova, a început 
monumentele din caipitala so-

vizitat orașul, veteraniiau

Șepilov, președintele, comisiei, pentru aia-, 
ceri externe a Sovietului1 Naționalităților .

în dimineața zilei de 9 m-ai, grupul..,, 
de veterani americani ai întâlnirii de pe 
Elba, care 
să viziteze 
vietică. .

După ce 
americani s-au îndreptat spre Casa Cen
trală a Armatei Sovietice. unde a avui 
loc o întâlnire prietenească între veterani • 
sovietici și americani din cel de al doilea 
război mondial.

® După cum1 relatează corespondentul 
din Paris al agenției Reuter, la 9 mai pri. - •
mul ministru francez Faure a rugat pe Mac - 
Millan,, ministrul Afacerilor Externe al 
Angliei, să-și asume rolul de mediator în 
vederea 
francez. și american în legătură cu situa
ția din Vietnamul de sud. Potrivit rela
tărilor corespondentului,, ' 
treprinșe pînă în prezent de a lichida di
vergențele în această problemă au rămas 
fără rezultat.

• După cum anunță Biroul Indian de 
Informații, India a adresat Pakistanului 

-un protest hotărât în legătură cu inciden- 
;tuj ție'frontieră care-a avyt loc la Neke- 
" wal, la'7 mai, incident în urma căruia au 
fost uciși 12 soldați indieni-, ,

< C;

apropierii, punctelor de vedere ,

•- - - hiaîncercările in-?
s sm

SPECTACOLELE DE AZI
TEATRE: Teatrul de Operă șl Balet al R.P.R.: 

T.raviata ; Teatrul de Stat de Operetă: Lăsați-mă 
să etnt: Teatrul National „I. L. Caragiale" (sala' > 
Comedia) : Doamna nevăzută : (sala Studio): Mielul 
turbat (orele 15); Citadela sîărîmată (seara); Tea
trul Armatei (sala din Bd. Magheru): Mașenka 
(sala din Calea 13 Septembrie): Avarul: Teatrul 
Municipal: Afaceriștii; Teatrul Tineretului: Libelula;
Teatrul Muncitoresc C.F.R. (Giulești): Vinovat: fără . î 
vină; Ansamblul de Estradă (sala din str. Al. | j» 
Popov 23): Visele se împlinesc: (sala Libertatea): 
O seară de muzică ușoară; Circul de Stat: Carna
valul circului.

CINEMATOGRAFE : Patria : Săptămîna filmului' 
cehoslovac: Portul din nord; Republica, Elena Pa
vel, Flacăra: Un ortt teribil; 8 Martie: Libelula, Pe 
drumul libertății: înfrățirea între popoare, Bucu- ■ 
reștl, 1 Mai: Mînăstirea din Parma; I. C. Frlmu, . 
Al. •Popov, Miorița, 23 August, Libertății: Frumuse- ' 
tea diavolului; Maxim Gorki, N. Bălcescu: Cîntecul ’ 
fluviilor; Lumina, Volga: Cine-și iubește nevasta; 
Victoria: Jucătorul de rezervă: Tineretului: Parada i 
tinereții; Timpuri Noi: Actualitatea în imagini. Nou-‘ ' 
tățile zilei; Despre cultură fizică în școală. Pagini'- • - =•. 
din trecutul îndepărtat. Sportul sovietic nr. 1. Pușcu 
lița; Gh. Doja: încercarea .fidelității; V. Roaită: 
Atențiune! Bandiți!; Cultural, Rahova: Directorul : 1 
nostru. Pui de șoimi; Unirea: Masbârâda; C. David:: 
Cei 13: Al. Sabla: Doi acri de pămînt- T. Vladimi- 
rescu: Dama cu camelii; Arta: Avangarda de sacri
ficiu; Munca: Răzbunarea; Moșilor: Cazul dr Wag- - 
ner: Donca Simo: Stiletul; Ilie Pintilie: Ospățul lui 
BalTazar; Popular: Cadavrul viu; M. Eminescu: Un 
vals vienez; 8 Mai: Aventurile vasului Bogatîr; Gh. ,
Coșbuc: Copiii din Hiroshima; Olga Banele: Po
teci primejdioase: Aurel Vlatcu: Mînultorul de pă
puși; Boleslaw Bierut: Vinovați fără vină.

—-------------------------------------- '
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A 10-A ANIVERSARE A ELIBERĂRII CEHOSLOVACIEI
Raportul tovarășului V. Siroky Cuvîntarea tovarășului L. M. Kaganovici

FRAGA (AȘerprks). — CETERA trans- 
tnițe raportul prezentat de V. Siroky la 
adunarea festivă de la 8 mai.

Au trecut zece ani_— a spuis Siroky — 
da la data cea mai glorioasă și memora
bilă din Istoria popoarelor noastre, ziua 
eliberării patriei, noastre de către eroica 
armată sovietică,/. , <, (l. .7.

Va rămîne veșnic vie amintirea .despre 
eroii sovietici care și-au jertfit, viața pen
tru libertatea patriei noastre. Exprimăm 
dragoste și recunoștință veșnică marii 
Uniuni Sovietice care nu și-a cruțat tor
tele și n-a ținut seama de sacrificii pen
tru a smulge țara noastră din cătușele mi
litarismului german hitlerist, pentru a ne 
da posibilitatea să pășim pe calea unei 
vieți noi, pe calea socialismului.

Glorioasa lozincă gottwaldistă : „Cu 
Upiunea Sovietică în veci !“, a devenit 
expresia dragostei fierbinți a întregului 
nostru popor pentru Uniunea Sovietică, 
expresia prieteniei , ncastre ferme și de 
nezdruncinat cu Uniunea Sovietică.

Armata sovietică, și-a îndeplinit cu 
cinste și succes nobila misiune de elibe
ratoare și a zdrobit complect pe dușma
nul său legendar — <^e la- maîurtle Voi- 
găi pînă la Reichstagul din Berlin — 
a zdrobit planurile criminale ale impe
rialiștilor germani care năzuiau la domi
nația mondială. Armata sovietică și-a în
deplinit pînă la . capăt misiunea elibera
toare în ciuda, faptului că puterile occiden
tale au sabotat intenționat crearea celui 

• de-al doilea front, în ciuda faptu
lui, că imperialiștii germani / aveau la 
dispoziția lor potențialul economic al 
aproape întregii' Europe și au ccu- 
pât vremelnic o parte însemnată a terito
riului sovietic. Aceasta dovedește forța 
de: neînvins a Uniunii Sovietice care a 
suportat o încercare din cele,mai grele și 
a ieșit din ea nu slăbită, după cum sperau 
unii „prieteni’’, occidentali, ci și mai călită 
și mai puternică decît orieînd.

Campania victorioasă a armatei so
vietice a fost totodată un marș trium
fal al mărețelor idei ale lui Marx-Engels- 
Uenin-Staliii. al acelor ide; pe care fas
ciștii germani doreau să le nimicească 
prin foc și sabie.

■ Este.o mare fericire pentru noi — a con. 
țihuat Siroky — că și Republica noastră 
Cehoslovacă democrat-populară, aflîndu-se 
alături de Uniunea Sovietică, și-a croit 
drttm spre lagărul țărilor . păcii,, că și p.o.- 
porul nestru candus dfi/parțidui său cernu, 
lîfst a înțeles dă a sosit timpul să scuture 
jugul capitalismului $i imperialismului, 
devenind Singurul stăpîn legal al țării 
sale.

Cei zece ani ■ de democrație populară 
sînt ani de transformări sociale uriașe în 
istoria popoarelor noastre.

Schimbări principale, a continuat Si
roky, s-au ivit și în relațiile dintre cehi 
și slovaci și celelalte naționalități din re
publică. Exemplul prieteniei popoarelor 
Uniunii Sovietice a rodit pe deplin 
și în țara noastră care a devenit patria 
scumpă a tuturor oamenilor muncii, indi
ferent de naționalitate. Forța statului 
Țe’zidă în faptul că puterea de stat se 
shfijină pe masele largi ale poporului, 
m Încredere! I8t deplină și sprijinul lor 
Icțjk Forța statului nostru rezidă în fap- 
ttiî 'că el se sprijină pe nivelul economic 
și cultural mereu crescînd al țării noastre, 
i în sfirșit, forța statului nostru rezidă 
în faptul că noi em creat republica noas
tră democrat-populară ca o țară cu ade
vărat liberă și independentă bazată pe 
prietenia sinceră, colaborarea șî ajutorul 
dezinteresat al marii puteri socialiste — 
Uniunța Sovietică, pe prietenia și co'a- 
borarea cu toate țările invincibilului la
găr al socialismului și păcii, precum și 
jn faptul că avem prieteni sinceri în rin
gurile tuturor forțelor iubitoare de pace 
din lume.

După ce a subliniat rolul- conducător 
sls*P.. C. din -fCehos-lcwacia în opera de 
^dhstrucție -Ji-: Socialismului; Viliam .Si- 
zoky a spus?£Ahdu8ttiăJ Cehoslovaciei de
mocrat-populate Se află ps baze puter
nice și sigure. -Volumu-l producției indu
striale. potrivit prevederilor planului pa 
anul curent/ wă fi-cu 140% mar mare 
decît în 1937.

în prezent, noi avem o puternică in
dustrie constructoare de mașini capabilă 
să asigure cu mașinile și utilajele nece
sare celelalte ramuri ale industriei, agri
cultura, construcțiile și transportul, pre
cum și să asigure armament modem cen
tru forțele armate ale țării noastre. Volu
mul producției: industriei constructoare 
-dk mașini depășește;,,cu da p^te. S.S ori 
nivelul anului 1927.
/'/-"Avem o puterrifcă industrie metalurgică 

cărei capacitate de producție am e::tins-o 
"considerabil. Construind hoi mine, am a- 
.șigurat folosirea pe scară și mai largă 

a substanțelor minerale utile din țara noa. 
^ștră. Lărgind, producția de aluminiu, noi 
' rezolvăm intr-un sector Important preble. 
;ma asigurării economiei naționale cu me
tale neferoase. în decurs de zece ani am

Cuvîntarea tovarășului I. Chișinevschi
î Dragi tovarăși și prieteni, •
.-Poporul romîn, împreună cu celelalte 
popoare ale lagărului socialist, participă 

edin toată inima'la marea sărbătoare na
țională a poporului cehoslovac — cea de-a 
10-a aniversare a eliberăr i Cehoslova
ciei de sub jugul fascist de către glorioa
sa armată sovietică.
- Permiteți-mi ca în numele Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn. 
al guvernului Republicii Populare Romîne 
șl în numele poporului romîn să vă trans
mit dv., și prin dv. întregului popor ceho
slovac, un salut frățesc și călduroase fe
licitări. . ,

Cu un deceniu în urmă Cehoslovacia a 
fost eliberată pentru totdeauna de sub 

//asuprirea cotropitorilor hitleriști.
Pentru obținerea acestei strălucite vic

torii au luptat vitejește umăr la umăr cu 
trupele sovietiee ostașii unităților ceho
slovace. Dînd dovadă de dârzenie. abne
gație și eroism în lupta sa pentru inde- 
pendență și. o viață mai bună, poporul 
cehoslovac, sub conducerea Partidului Co
munist din Cehoslovacia, a răsturnat de la 
putere clasele exploatatoare, a zdrobit com
ploturile puse latcale de reacțiunea internă 
și de cercurile agresive imperialiste dii 
afară, a instaurat si a consolidat regimul 
democrat-popular — puterea celor ce mun
cesc de la orașe și sate.

Poporul cehoslovac urmează cu, încre
dere și sprijină cu entuziasm politica justă 

mărit producția da oțal cu aproximativ 
2.000.000 tone.

Potrivit planului, în anul curent extrac
ția de cărbune va fi cu 29.000.000 tone 
mai mare decît în anul 1937.

în decurs de zece ani am sporit produc
ția de energie electrică, cu aproximativ 
11 miliarde kw.

In ce privește sporirea producției a- 
gricole, n-am obținut deocamdată re
zultate egale cu cele din industrie. Pro
ducția agricolă a rămas în dezvoltarea 
ei în urma dezvoltării industriei și în an
samblu n-a depășit pînă în prezent ni
velul antebelic. Trebuie însă să recunoaș. 
tem că și în agricultură au fost create în 
anii care au trecut premizele fundamen
tale pentru dezvoltarea rapidă a produc
ției. Cel mai important fapt, de o impor
tanță cu adevărat istorică, este că în a- 
ceasță perioadă noi am pus la sate pri
mele baze ale producției cooperatiste so
cialiste.

Datorită- creării unei rețele dese de sta 
țiuni de mașini și. tractoare -. și înzestrării 
lor cu o tehnică modernă, puternică, me
canizarea agriculturii a crescut considera
bil. Din punct de vedere al asigurării dez
voltării proporționale a economiei națio
nale. în anii viitori va fi necesar să s? 
lichideze rămînerea în urmă a producției 
agricole și să se asigure sporirea produc
ției agricole. Pentru acest lucru este ne
cesar să ș'e acorde un ajutor și mai mare 
agriculturii, să se folosească toate rezer
vele pentru sporirea producției agricola 
și să se obțină ca în cel de-al doilea cin
cinal sectorul socialist să fie precumpăni
tor și în agricultură.

în cei zece șnl de existență a . regimu
lui democrat-popular, a spus. în continuare 
Viliam Siroky, s-au îmbunătățit mult con. 
d-ițiile de trai ale oamenilor . muncii, a 
crescut considerabil nivelul lor material 
și cultural. Cu toate marile succese indis
cutabile obținute de noi în anii care au 
trecut, este necesar să spunem că crește
rea continuă a nivelului de trai al popu
lației cere în- mod absolut ca în domeniul 
măririi producției, productivității muncii 
și reducerii prețului de cost să se obțină 
o îmbunătățire considerabilă încă în anul 
acesta.

în decursul celor zece ani care au tre
cut de la istorica victorie a Uniunii So
vietice asupra fascismului' hitlerist, în 
lume au avut loc transformări esențiale 
în raportul de forțe. A apărut și s-a în
tărit /deosebit de mult lagărul mondial 
socialist, în frunte cu marea Uniune So
vietică avînd alături marea Republică 
Pcpulară Chineză. A avu>t loc o slăbire 
considerabilă a dominației mondiale a im
perialismului.

S-a schimbat radical și situația interna
țională a republicii noastre. După elibe
rarea țării noastre de către glorioasa ar
mată sovietică, baza de neînvins și trai
nică a politicii externe a Cehoslovaciei 
democrat-populare a devenit colaborarea 
frățească cu Uniunea Sovietică. Prietenia 
sinceră și colaborarea cu Uniunea Sovie
tică și cu celelalte țări ale lagărului pă
cii, relațiile bazate pe egalitate deplină 
în drepturi, pe respectarea independenței 
și șnțpreșelof Cfelorlalte state, respectul re
ciproc și 'ajiitoful între toate aceste state, 
dorință de a menține și întări pacea, spri
jinirea mișcării de eliberare a popoarelor 
înrobite, eforturile îndreptate spre stabi
lirea de relații pașnice bazate pe egalitate 
în drepturj cu toate țările, indiferent de 
sistemele sociale — toate aceste-» consti
tuie trăsăturile principale ale politicii ex
terne a republicii noastre democrat-popu
lare.

După ce a relevat îmbunătățirea rela
țiilor cu Austria și Iugoslavia, Siroky a 
spus în continuare : Nu se poate spune 
însă că năzuința noastră și bunăvoința 
noastră de a îmbunătăți relațiile cu toate 
stațdle întîmpină pretutindeni aceeași nă- 
zujnța și aceeași bunăvoință. Astfel, Sta
tele, Unite'ra!e Americii au intensificat în 

‘ițltimi^. ;timp' acțiunile lor provocatoare, 
îndreptate împotriva' Cehoslovaciei-/- Nu
meroși oameni politici și reprezentanți ofi
ciali ai S.U.A. lasă să se înțeleagă cu cla, 
ritate că nu vor să se împace cu exis
tența unei Cehoslovacii independente, de
mocrat-populare și că ei au față de po
porul cehoslovac aceeași atitudine pe care 
au avut-o în trecut reprezentanții lui 
Hitler.

Dacă din partea S U.A. și a altor state 
care leagă soarta lor de încercările de a 
menține și extinde dominația imperialistă 
in lume ne lovim adesea de o insuficientă 
bură credință, dimpotrivă, relațiile noas
tre, cu țările care s-ău smuls sau se smulg 
de sub jugul imperialist se lărgesc și se 
întăresc. Am în vedere numeroase țări din 
Asia, Africă șî Americă Latină. Poporul 
cehoslovac nutrește cea mai profundă sim
patie pehtru orice popor care vrea să-și 
organizeze viața în felul său propriu, care 
nu vrea să trăiască sub dictatul ..celor pu
ternici din Occident", eare vrea să-și dez
volte în mod liber bogățiile, forțele crea
toare înăbușite pînă în prezent.

a Partidului Comunist din Cehoslovacia. 
Sub conducerea lui, viteaza clasă munci
toare cehoslovacă, harnicul și înzestratul 
popor cehoslovac a dobindit mari succese pe 
drumul construirii socialismului.
. Poporul romirj salută cu adîncă satis
facție marile succese ale poporului frate 
cehoslovac în creșterea necontenită a pu
terii sale industriale, în dezvoltarea agri
culturii, înflorirea culturii noi. în ridica
rea continuă a nivelului de trai al oameni
lor muncii. Avînd puternicul sprijin al 
Uniunii Sovietice, colaborând strîns cu ce
lelalte țări democrat-populare, Cehoslova
cia a întrecut in unele ramuri ale in
dustriei o serie de țări capitaliste dezvol- 

- rate, devenind un stat puternic, a cărui 
forță economică joacă un rol important în 
Europa.

Poporul romîn se bucură sincer de toate 
aceste succese ca de propriile sale rea
lizări.

între poporul romîn și pcporul ceho
slovac există vechi legături de prietenie. 
Aceste legături s-au cimentat îa cursul 
războiului cînd, alături de armata sovie
tică, au luptat împotriva hitleriștilor di
vizii cehoslovace și romîne. După elibe
rare, relațiile dintre popoarele noastre 
s-au lărgit și s-du dezvoltat mult, căpă
tând un conținut -nou. Ele au devenit re
lații de colaborare frățească și de ajutor 
reciproc, bazate pe ideologia frăției în
tre popoare.

■ Tratatul de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între R. Cehoslovacă și

Paralel cu creșterea puternică și necon
tenită a forțelor progresului în întreaga 
lume, r.u trebuie să trecem cu vederea că 
problema germană, una dintre cele mai 
importante probleme internaționale care 
privește în modul cel mai direct republica 
noastră, nu numai că n-a fost rezolvată, 
dar în calea rezolvării ei se pun piedici 
serioase

La numai zece ani după înfrîngerca ata
cului agresiv furibund al militarismului 
german, dezlănțuit dă fascismul hitle
rist împotriva popoarelor europene, în Eu
ropa occidentală sînt reînviate din nou 
aceleași forțe agresive, cu consimțămîntul 
guvernelor și parlamentelor tarilor care 
nu de mult au avut ele însele atît de 
mult de suferit de pe urma agresiunii hi- 
tleriste. țări ca Franța, Olanda. Belgia, 
Danemarca și altele. S.U.A.. Marea Brita- 
nie și Franța refac astăzi cu propriile lor 
mîini forțele agresive ale noului Wehr
macht. Franța și Marea Britanic au rupt 
fățiș un document atît de prețios pentru 
securitatea lor cum este tratatul cu Uniu
nea Sovietică și i-au preferat pactul mili
tar ou dușmanul odios al popoarelor lor —- 
militarismul german. Recent, după pre
siuni necruțătoare din partea S.U.A. și a 
■partenerilor lor apropiați, care au durat 
peste șase luni, a avut loc ratificarea acor
durilor de la Paris.

Acest pas constituie o serioasă compli
care și înrăutățire a situației generale în 
Europa. El va aduce o intensificare consi
derabilă a, încordării, o mărire, considera
bilă a pericolului unui nou. război. Paralel 
cu refacerea militarismului în Germania 
occidentală crește un nou factor al pe
ricolului războiului, al amenințării împo
triva securității și libertății popoarelor.

După ce a relevat refuzul puterilor occi
dentale de a adera la Tratatul general eu
ropean de securitate colectivă nropus de 
Uniunea Sovietică, V. Siroky a declarat:

în ultimul timp, guvernele țărilor care 
au participat la conferința de la Moscova 
au luat în discuție problemele încheierii 
unui tratat de prie’enie, colaborare și 
asistență mutuală, precum și problemele 
organizării unui comandament unic al 
acestor state. Dună ratificarea acordurilor 
de la Paris s-a hotărît convocarea la 11 
mai a celei de-a doua conferințe pentru 
discutarea problemelor care decurg din 
hotărîrile conferinței de la Moscova. Prin 
eforturile comune ale țărilor europene iu
bitoare de pace, va fi creată o forță care 
în orice moment va fi capabilă să respingă 
și să zdrobească printr-o lovitură puter
nică orice încercări agresive ale dușma
nului.

Noi sîntem împotriva scindării Europei 
în blocuri dușmănoase unul altuia -și vom 
continua să luptăm pentru unirea efortu
rilor pașnice ale tuturor popoarelor euro
pene, Totuși nu vom admite niciodată ca 
vreun atentat al blocurilor agresive occi
dentale să ne găsească nepregătiți. Nu vom 
admite niciodată ca un nou wehrmachț 
hrănit cu veninul revanșismului și urii 
împotriva popoarelor noastre, să distrugă 
din nou minunata noastră țară.

Nu mai există o Cehoslovacie slabă. Nu 
mai există un guvern burghez capitalist, 
împotriva noilor uneltiri ale forțelor agre
sive întreg poporul cehoslovac se ridică 
ca un singur om, ferm. încrezător în sine, 
unit în jurul partidului comunist și gu
vernului său, guvernului oamenilor mun
cii. în mîinile lui se află o industrie pu
ternică, el dispune de o armată minunată, 
înzestrată cu cele mai noi mijloace de 
luptă, pregătită temeinic. Aliații noștri 
sînt invincib’la Uniune Sovietică și țările 
de democrație populară.

în încheiere, Siroky a spus •
Minunata perspectivă a construirii Ce

hoslovaciei socialiste se conturează din ce 
în ce mai clar în fața privirilor noastre.

Ceea ce pentru generația care ne-a pre
cedat a fost numai un vis strălucitor, țelul 
pentru care s-a strădu’t clasa muncitoare 
în lupte îndelungate și grele, adesea sîn- 
geroase, noi îl transformăm cu propriile 
mîini în realitate. Nu este un lucru ușor. 
El cere și va'cere toate forțele noastre 
toată gîndirea noastră, toată voința noas
tră. tot entuziasmul nostru.

Să trăiască și să înflorească scumpa 
noastră Republică Cehoslovacă, să pă
șească cu curaj spre viitorul socialist oa
menii muncii. din țara noastră !

Trăiască organizatorul tuturor victoriilor 
noastre, chezășia construirii cu succes a 
socialismului în țara noastră, partidul 
scump al poporului nostru — Partidul 
Comunist din Cehoslovacia !

Să trăiască și să se întărească frăția 
veșnică, de nezdruncinat, a popoarelor 
noastre cu Uniunea Sovietică, eliberatoa- 
rea și cea mai bună prietenă a poporului 
nostru !

(Raportul lui V. Siroky a fost în repe
tata rîndurî întrerupt de aplauze furtu
noase, îndelungate, în cinstea Uniunii So
vietice, a partidului comunist și a guvernu
lui dîmocrat-popular al Cehoslovaciei, în 
cinstea prieteniei veșnice și de nezdrunci
nat a popoarelor sovietic șl cehoslovac).

R.P.R., schimburile comerciale și cultu
rale între cele două țări constituie un 
fundament trainic al luptei comune pe 
care popoarele noastre o duc pentru con
struirea socialismului, pentru apărarea 
păcii în Europa și în lumea întreagă.

în cadrul marelui lagăr al socialismului, 
popoarele noastre luptă împotriva reînvie
rii militarismului german, apărîndu-și ast
fel propriile interese odată cu interesele 
tuturor popoarelor europene.

Poporul cehoslovac și poporul romîn 
sînt strîns legate între ele prin dragostea 
și recunoștința față de eliberatoarea lor 
comună—Uniunea Sovietică—prin priete
nia și alianța cu marea țară a socialismu
lui, cu R P. Chineză și celelalte țări ale 
lagărului socialist, prin solidaritatea cu 
toate popoarele care luptă pentru pace și 
independență.

Poporul romîn urează fierbinte poporu
lui frate cehoslovac succese noi și tot mai 
mari în măreața operă de construire a so
cialismului în minunata sa patrie.

Trăiască Partidul Comunist din Ceho
slovacia, forța conducătoare și îndrumă
toare în Republica Cehoslovacă !

Trăiască guvernul Republicii Ceho
slovace I

în veci să trăiască prietenia de neclintit 
între poporul romîn și pcporul cehoslovac !

Trăiască și întărească-se marele lagăr al 
păcii, democrației și socialismului. în 
frunte cu eliberatoarea și prietena noastră 
— U.R.S.S. l

PRAGA (Agerpres). — CETERA trans
mite cuvîntarea rostită de L. M. Ragano- 
vici la adunarea festivă de la Praga. în 
cuvîntare se spune printre altele :

Dragi tovarăși,
în numele și din însărcinarea Prezidiului 

Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, Consiliului de Miniș
tri ai U.R.S.S. și Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
în numele poporului sovietic, prieten sin
cer și devotat al oamenilor muncii din 
Cehoslovacia, vă felicit cu prilejul sărbă
torii victoriei și vă transmit un cald sa
lut bolșevic.

Cea de-a 10-a aniversare a eliberării 
Cehoslovaciei coincide cu o dată istorică 
— cea de-a 10-a aniversare a victoriei de 
însemnătate istorică mondială repurtată 
de poporul sovietic și de vitezele sale forțe 
armate în lupta dusă cot la cot cu popoa
rele Franței, Angliei, S.U A. și altor țări, 
asupra Germaniei hitleriste. Eliberarea 
Cehoslovaciei este o parte integrantă din 
această victorie strălucită. în istoria vic
toriilor, vitejii ostași ai Cehoslovaciei au 
înscris o pagină glorioasă.

în zilele de neuitat ale lui mai. 1945, cînd 
popoarele Uniunii Sovietice împreună cu 
întreaga omenire progresistă se pregăteau 
să sărbătorească festiv și cu bucurie ziua 
victoriei asupra sălbaticului dușman al 
omenirii — fascismul hitlerist. Praga nu 
era încă eliberată. Zdrobiți la Berlin, fas. 
ciștii germani au încercat să se întărească 
la Praga.

Răspunzând chemării fraților ceho
slovaci, armata sovietică, care se afla la 
sute de kilometri de Praga, a executat în_ 
tr-un termen nemaipomenit de scurt unul 
din cele mai grele marșuri, a lichidat în 
regiunea orașului Praga un important 
grup de trupe germar.o-fasciste, a salvat 
sute de mii de oameni din Cehoslovacia 
de exterminare, iar orașul Praga de dis
trugere.

Eliberarea Cehoslovaciei s-a datorat atît 
eroismului armatei sovietice cit și luptei 
curajoase a poporului cehoslovac care, sub 
conducerea gloriosului său partid comu
nist, a organizat rezistența împotriva ocu- 
panților hitleriști, a creat un corp ceho
slovac, a dezlănțuit răscoala populară în 
Slovacia în august 1944 și răscoala oame
nilor muncii la Praga în mai 1945.

Prin eliberarea Cehoslovaciei, în istoria 
poporului cehoslovac s-a deschis o pagină 
nouă — era adevăratei libertăți și inde
pendențe naționale, era construirii unei 
vieți noi și a prieteniei veșnice între Ce
hoslovacia și Uniunea Sovietică.

Acest lucru trebuie amintit în legătură 
cu faptul că statele imperialiste care și-au 
asumat obligații serioase față de Ceho
slovacia au trădat-o în mod rușinos în 
anul 1938 în zilele negre ale Munchenu- 
lui, nu s-au grăbit să vină în ajutorul po
porului cehoslovac în anii cînd fasciștii 
germani, cotropind Cehoslovacia, i-au ră
pit libertatea și independența, au dezmem
brat țara, i-au jefuit bogățiile, chinuiau 
și exterminau popoarele ei. Vina burghe
ziei și a moșierilor care au guvernat în 
trecut în Cehoslovacia este agravată de 
faptul că au respins ajutorul militar ofe
rit Cehoslovaciei de guvernul Uniunii So
vietice.

Acest lucru trebuie amintit mai cu sea
mă acum cînd cercurile guvernante impe
rialiste ale statelor occidentale, încâlcind 
în mod brutal obligațiile asumate prin 
tratate, reînvie în grabă militarismul ger. 
man, creează și înarmează wehrmachtul. 
Ele sprijină activ nebunia revanșardă cul
tivată în Germania occidentală ăl cărei 
tăiș otrăvit este îndreptat împotriva Uni
unii Sovietice și a țărilor democrat-popu
lare.

Acei care vor să împingă Europa și în
treaga lume în prăpastia unui nou război, 
să răpească popoarelor libertatea și inde
pendența cucerită — a declarat apoi L. 
M. Kaganovici — trebuie să țină minte 
că sărbătorind victoria, noi ne întărim 
hotărârea de a le da în orice moment o 
ripostă nimicitoare.

După ce a arătat că după primul război 
mondial cercurile guvernante reacționare 
americane, engleze și franceze au canali
zat expansiunea imperialismului german 
spre Răsărit, împotriva Uniunii Sovietice, 
și că drept preț pentru atacul tilhăresc 
împotriva U.R.S.S. imperialiștii puterilor 
occidentale au lăsat pradă hjtleriștilor 
Austria, Cehoslovacia, iar apoi și alte țări 
din Europa, L. M. Kaganovici a spus :

De to-ate acestea trebuie să amintim as
tăzi, deoarece și astăzi imperialiștii S.U.A. 
și Angliei duc de fapt aceeași politică, 
contribuind pe baza acordurilor de la Pa
ris la reînvierea militarismului german și 
reconstituind wehrmachtul vest-german pe 
care intenționează să-l folosească ca o 
forță de șoc în războiul agresiv imperialist 
pe care îl pregătesc împotriva Uniunii So
vietice și a țărilor de democrație populară.

Imperialiștii și ațâțătorii la război ar 
trebui însă , să înțeleagă bine învățămin
tele predecesorului lor fascist. Ei ar tre
bui să țină bine minte cu ce s-au termi
nat pretențiile acestuia. Ele s-au termi
nat cu zdrobirea imperialismului german 
și cu victoria popoarelor.

Marele Război pentru Apărarea Patriei 
s-a terminat cu victoria de însemnătate 
istorică-mondială repurtată de popoarele 
U.R.S.S. în frunte cu poporul rus sub 
steagul iui Lenin, sub conducerea scum
pului său partid comunisit și a conducă
torului lui, tovarășul Stalin.

Imperialiștii americano-englezi, care 
speraseră că după război vor vedea Uni
unea Sovietică slăbită și vlăguită, au cre
zut că Uniunea Sovietică nu numai că nu 
va putea să-i împiedice să-și instaureze 
dominația în Europa și în întreaga lume, 
dar va fi nevoită ea însăși să vină să se 
ploconească în fața jor.

Dar mersul istoriei i-a decepționat, așa 
după cum s-a mai întîmplat nu odată im

Parada militară și demonstrația oamenilor muncii de la Praga
PRAGA (Agerpres), — Luni au avut loc 

la Praga parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii consacrate celei de-a 
10-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei 
de sub jugul fascist de către armata so
vietică

Pe platoul Letna străjuit de grandiosul 
monument Stalin se aflau aliniate per
fect trupele garnizoanei Praga. în tribu
na centrală au luat loc conducătorii par
tidului comunist și .guvernului cehoslovac, 
membrii delegației sovietice, delegații gu
vernelor țărilor prietene.

Au participat de asemenea reprezentanți 
ai Frontului Național, membrii corpului 
diplomatic și atașații militari la Praga, 

perialiștilor care nu se au bine cu istoria, 
dar care în schimb prin natura lor se au 
foarte bine cu aventurile. în realitate s-a 
dovedit că Uniunea Sovietică a ieșit pu
ternică din război și nu numai că nu s-a 
dus să se ploconească in fata capitaliști, 
lor, ci a ajutat chiar fraților ei din lagă
rul democrației populare să-și păs'reze 
independența și să asigure înflorirea tine
relor lor republici democrat-populare. 
(aplauze). Desigur că aceasta nu bucură 
inima imperialiștilor.

Vouă, tovarăși — a spus L M. Kagano
vici — vă vine acum mai ușor să con- 
struiți socialismul decît ne-a venit nouă 
să-1 începem. Voi aveți posibilitatea să fo
losiți experiența partidului comunist și 
a popo'arelor Uniunii Sovietice, inclusiv 
în dezvoltarea criticii și autocriticii.

Sub îndrumarea gloriosului partid co
munist, a conducerii iui colective — Co
mitetul Central — popoarele U.R.S.S., 
traducînd în viață poruncile lui Lenin si 
ale continuatorului operei sale, Stalin, pă
șesc neabătut înainte pe calea construirii 
victorioase a comunismului.

Bună starea materială și nivelul cultu
ral al poporului sovietic cresc necontenit.

în 1955, producția industrială va depăși 
de peste trei ori nivelul antebelic. Mari 
realizări a obținut industria noastră grea 
care constituie baza economiei socialiste 
în momentul de față producția industriei 
grele depășește de aproape 3 5 ori produc
ția anului 1940. Pe baza avîntului puter
nic al industriei grele se dezvoltă întreaga 
economie națională a țării, inclusiv indus
tria ușoară și alimentară. Succese de 
seamă au fost dobîndite în agricultură, 
cultură și în alte domenii.

Dar, deși s-a realizat această creștere, 
pentru a preîntâmpina amețeala de pe 
urma succeselor și, mai ales, pentru a în
lătura cit mai grabnic lipsurile și greută
țile existente, Partidul Comunist al Uni
unii Sovietice. C.C. și guvernul, folosind 
încercata armă bolșevică a criticii și auto, 
criticii dezvăluie cu curaj lipsurile și 
greutățile existente la noi și mobilizează 
partidul și poporul pentru lichidarea lor.

Partidul a condamnat vederile antileni- 
niste, după care în prezent n-ar mai exista 
necesitatea de a se dezvolta în ritm rapid 
industria grea. Știți cu cît curaj și hotă- 
rîre C.C. al P.C.U.S, dezvăluie lipsurile 
din agricultură și cum a elaborat el pro
gramul unui avînt puternic al agriculturii. 
Anul 1954 a fost primul an de luptă pen
tru transpunerea în viață a acestui pro
gram.

Făcînd aceasta, partidul și guvernul 
pornesc nu numai de la necesitatea satis
facerii cerințelor crescânde ale oamenilor 
sovietici în produse alimentare și a creării 
de importante rezerve de stat, ci și de la 
necesitatea de a acorda în caz de nevoie 
ajutor popoarelor frățești din țările de 
democrație populară, printre care și vouă, 
tovarăși. Deși am fi bucuroși dacă, în ce
drul întrecerii socialiste, lucrătorii din 
agricultură din țara voastră ar asigura 
Cehoslovaciei o cantitate îndestulătoare 
de cereale, unt, carne și alte produse ali
mentare.

Partidul și guvernul Uniunii Sovietice 
acordă actualmente o mare atenție luptei 
pentru creșterea continuă a productivității 
muncii pe baza introducerii în economia 
națională a tehnicii înaintate, a realizărilor 
științei și a unei largi răspîndiri a metode
lor înaintate de muncă. Part’dul și guver
nul intensifică lupta pentru îmbunătățirea 
funcționării întregului aparat de stat, sim
plificarea și ieftinirea lui, pentru stîrpirea 
conțopismului și birocratismului, pentru 
întărirea, continuă a legalității socialiste.

în momentul de față sînt mai puternice 
ca orieînd unitatea moral-politică a po
porului sovietic, alianța dintre clasa mun
citoare și. țărănimea colhoznică și prietenia 
frățească a popoarelor Uniunii Sovietice, 
întregul popor sovietic face zid în jurul 
partidului comunist, al Comitetului său 
Central și el scumpului guvern sovietic.

Uniunea Sovietică, Republica Populară 
Chineză și celelalte țări de democrație 
pcpulară sărbătoresc cea de-a 10-a aniver
sare a victoriei asupra imperialismului 
german și japonez, în plină înflorire a for
țelor și puterii lor.

Acum 15 ani, în ajunul celui de-al doilea 
război mondial, Uniunea Sovietică era sin
gura țară a socialismului, încercuită din 
toate părțile da țări capitaliste. Imperia
lismul fascist germano-italian în Apus, cel 
japonez în Răsărit s-au înarmat pînă în 
dinți pregătindu-se pentru invadarea 
Uniunii Sovietice.

Ele erau nu numai sprijinite, ci și îm
pinse de imperialiștii din Anglia, S.U.A. și 
Franța care ei înșiși își ascuțeau pumna
lele pentru a da o lovitură pe la spate 
Uniunii Sovietice. Ele aveau o mare expe
riență în acest domeniu încă de pe vremea 
Marii Revoluții din Octombrie care răstur- 
nase toate calculele imperialiștilor, după 
primul război mondial. Ele au fost acelea 
care au organizat intervenția celor 14 state 
pentru a înăbuși tînărul stat sovietic. 
După cum se știe însă, istoria le-a juțat o 
festă. Putem să nu ne îndoim că istoria le 
va juca o festă și în ce privește atacurile 
lor împotriva Republicii Populare Chineze, 
inclusiv acapararea ilegală a Taivanului.

în urma cruntei înfrângeri a imperialis
mului german și japonez a slăbit întregul 
sistem al imperialismului.

Ca urmare s-au dezvoltat și întărit po
zițiile socialismului, au fost slăbite serios 
forțele capitalismului, raportul de forțe 
s-a schimbat în favoarea socialismului. 
Lagărul socialismului este sigur de forțele 
sale și constituie reazimul păcii în în
treaga lume.

în cei zece ani care au trecut, Uniunea 
Sovietică a obținut mari succese în poli
tica de luptă pentru pace și securitate, 
pentru slăbirea încordării în relațiile in
ternaționale, promovată de ea.

O mare contribuție a Uniunii Sovietice 

delegațiile sindicale sosite la cea de-a 
10-a aniversare a eliberării Cehoslovaciei.

In centrul platoului Letna fluturau 
steagurile de stat ale Republicii Ceho
slovace, Uniunii Sovietice și tuturor ță
rilor prietene. Pe balcoanele și la feres
trele clădirilor împodobite cu verdeață de 
pe străzile din jurul platoului se aflau 
mii de oameni dornici să asiste la gran
dioasa sărbătoare populară.

Luînd cuvîntul, președintele Republicii 
Cehoslovace, Antonin-Zapotocky, a făcut 
bilanțul drumului parcurs de poporul ce
hoslovac în ce; 10 ani de la eliberare. 
După ce ministrul Apărării Naționale, A- 
Cepicka, a trecut în revistă trupele, a în

la lupta pentru pace și securitate o consti
tuie tratativele sovieto-austriace care au 
avut loc recent la Moscova. Datorită ini
țiativei de pace a Uniunii Sovietice este pe 
cale de a fi încheiată cu succes rezolvarea 
problemei Tratatului de stat cu Austria 
care are pentru Cehoslovacia o însemnă
tate deosebită, avînd în vedere vecinătatea 
imediată.

O nouă dovadă grăitoare că nobilele idei 
ale păcii și prieteniei dintre popoare, pe 
care statul sovietic le promovează în lume 
din prima zi a existentei șale, devin stea- • 
gul maselor muncitoare tot mai largi, este . 
conferința țărilor Asiei și Africii care a 
avut loc recent în orașul indonezian Ban
dung. în legătură cu conferința țărilor 
Asiei și Africii trebuie subliniat îndeosebi 
marele merit și rolul remarcabil pe care 
îl joacă în lupta pentru pace, pentru 
coexistenta pașnică și destinderea încor
dării în relațiile internaționale. Republica 
Populară Chineză și Republica India.

Or, politicienii imperialiști care își pierd 
capul din cauză că își pierd pozițiile, nu 
vor să țină seama de faptele istorice și 
duc o politică de pregătire și dezlănțuire a 
războiului.

Ratificarea acordurilor de la Paris și re- 
militarlzarea Germaniei occidentale atrase 
în blocul agresiv al Atlanticului de nord, 
prevăzută de aceste acorduri, constituie 
factorul principal care caracterizează si
tuația internațională din Europa, situație 
în care noi sărbătorim cea de-a 10-a ani
versare a încheierii victorioase a războiu
lui. Popoarele iubitoare de pace sînt îm
potriva refacerii militarismului în Ger
mania. ele sînt pentru un stat german 
unit, iubitor de pace și cu adevărat de
mocrat. Noi nutrim sentimente de priete- j 
nie față de oamenii muncii din Germania 
care luptă împotriva militarismului. 
Aceasta se vede din exemplul relațiilor 
frățești cu Republica Democrată Ger
mană.

Acordurile de la Paris complică situația 
internațională. Aceasta este un fapt grav 
care obligă Uniunea Sovietică, Cehoslova
cia și alte țări democrat-populare să tragă 
toate concluziile necesare pentru a nu fi 
luate prin surprindere.

Acum, după ce acordurile de la Paris 
au fost ratificate, traducerii practice în 
viață a hotărîrilor conferinței de la Mos
cova îi va fi consacrată conferința con
vocată la Varșovia pentru H mai. Confe
rința de la Varșovia va avea o mare în
semnătate.

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, 
Comitetul său Central și guvernul sovietic 
acordă o atenție permanentă și o deose- i 
bită grijă întăririi continue a puterii de 
apărare a țării. Armata sovietică și flota 
maritimă militară reprezintă o puternică 
forță care va ști să apere cuceririle so
cialismului și interesele de stat ale 
U.R.S.S., va ști să acorde ajutorul necesar 
țărilor prietene în cazul cînd ele vor fi 
atacate de imperialiști și să taie pentru 
totdeauna pofta agresorilor de a tulbura 
munca noastră pașnică, creatoare.

Măsurile care sînt pe cale de a fi luate 
și cele care vor fi luate de acum înainte 
nu înseamnă cîtuși de puțin că noi slă
bim lupta noastră pentru pace, pentru 
preîntîmpinarea războiului, pentru căuta
rea unor căi pașnice de rezolvare a pro
blemelor Internaționale litigioase și neso- 
luționate. Dimpotrivă, noi intensificăm 
lupta pentru întărirea securității, pentru 
reducerea înarmărilor, pentru interzice
rea armei atomice, pentru slăbirea încor
dării internaționale, pentru pace între po
poare, tocmai pentru că imperialiștii in
tensifică pregătirile de război, accelerează 
cursa înarmărilor, ațâță isteria războinică 
și psihoza atomică, remilitarizează Ger
mania occidentală.

Noi continuăm cu fermitate, calm si în
credere să promovăm consecvent politica/ 
externă leninistă. Marele Lenin considera 
posibilă coexistența celor două sisteme 
— socialist și capitalist — și întrecerea 
pașnică între aceste sisteme.

Noi sîntem convinși că sistemul socia-f 
lismului ca sistem înaintat va ieși învin
gător în această întrecere.

Intre popoare nu există și nu poate 
exista o prietenie mai puternică decît 
aceea făurită în lupta comună pentru fe
ricirea poporului, pentru pace și libertate, 
cimentată pe veci prin sângele vărsat în 
comun. Și nu există în lume forță carC să 
poată distruge sau măcar clinti cîtuși dî. 
puțin prietenia dintre popoarele U.R.S.S. 
R. P. Chineze, Cehoslovaciei, dintre toate 
țările lagărului păcii, democrației și so
cialismului.

Popoarele Cehoslovaciei, ca și popoarel 
celorlalte țări cu care Uniunea Sovietic? 
este legată prin tratate de prietenie ș 
asistentă mutuală, prin legături strînse d< 
solidaritate frățească, prin lupta comun; 
pentru pace și socialism, pot fi ferm con 
vinse că Uniunea Sovietică continuă să fi< 
un bastion de nădejde. încă și mai pu 
ternic, pentru libertatea, independenta nSV 
țională și suveranitatea popoarelor, c 
Uniunea Sovietică și vitezele sa.le fort' 
armate își vor împlini pînă la capăt dato 
ria lor de aliați.

Să răspundem la uneltirile dușmanilc 
păcii prin intensificarea luptei pentru pac 
și prietenie între popoare, printr-o și ma 
mare coeziune și întărire a forțelor țărilo 
din lagărul democrat!

Trăiască prietenia de nezdruncinat veș 
nică și frățească dintre popoarele Cehe 
slovaciei și Uniunii Sovietice !

Trăiască eroicul popor cehoslovac cart 
sub conducerea partidului său comunist s 
a guvernului său popular, pășește cu încre 
dere pe drumul construirii socialismului

Trăiască mărețul steag al lui Mar> 
Engels. Lenin, Stalin 1

(întreaga asistență în picioare aplaud 
furtunos aclamînd : „Slavă Uniunii So 
vietice „Slavă armatei sovietice ! Parti 
dului Comunist al Uniunii Sovietice și gr 
vernului sovietic, Ura !“).

ceput parada militară, care a durat m: 
mult de o oră și jumătate.

După parada militară a avut loc o d< 
monstrație a oamenilor muncii.

Prin fața tribunelor au trecut delega 
ai. oamenilor muncii din toate regiuni 
Cehoslovaciei. Rînd pe rînd au defilat rț 
prezentanți ai regiunilor Bratislava, Brn 
Plsen, Banska-Bistrița, Ostrava, Kosice.

Demonstranții purtau lozinci care expr 
mau dragoste și recunoștință veșnică pe: 
tru Uniunea Sovietică, eliberatoarea p 
porului cehoslovac de sub tirania fascist 
Pe numeroase pancarte scria: „Salută 
apropiata conferință de la Varșovia a r*. 
prezentanților țărilor semnatare ale aco 
durilor de la Moscova".
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