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SĂ EXTINDEM EXPERIENȚA 
FRUNTAȘILOR LOCALI!

| NDEPLINIREA planului producției 
| globale al industriei noastre socia

liste pe primul trimestru al anului în 
proporție de 106,2 la sută, realizarea pla
nului în absolut toate ramurile industriei, 
a dovedit încă odată forța vitală a cla
sei muncitoare din Republica noastră 
populară, a arătat perspectiva apropiată 
a îndeplinirii ta bune condițiuni a primu
lui plan cincinal.

La baza tuturor succeselor obținute de 
industria noastră, alături de ajutorul so
vietic, se află activitatea rodnică, erois
mul maselor muncitoare conduse de par
tid, experiența bogată a fruntașilor în 
producție din întreprinderi. Punerea la 
dispoziția celor ce muncesc a exemplului 
lor înaintat s-a dovedit a fi metoda prin
cipală de înlăturare a lipsurilor care se 
mai manifestă încă în producție.

Rezultatele pozitive obținute în indus
trie și agricultură în ultima vreme au fă
cut cu putință recenta reducere de prețuri 
la o serie de mărfuri industriale și ali
mentare și la tarifele de spectacole. Ridi
carea pe mai departe a nivelului de trai, 
realizarea unor noi reduceri de prețuri, 
depinde în mod direct de înseși eforturile 
oamenilor muncii în dezvoltarea conti
nuă a industriei grele și pe baza ei a 
întregii economii, de rezultatele care vor 
fi obținute în ridicarea productivității 
muncii și reducerea prețului de cost.

Industria noastră se mîndrește cu frun
tași vestiți. Renumitul strungar Constan
tin Vasilache, Erou al Muncii Socialiste, 
se pregătește în acest an să treacă pra
gul anului 2.000. Desigur că expe
riența lui este de mare valoare pentru 
fiecare om al muncii. Dar alături de Eroii 
Muncii Socialiste, de fruntașii vestiți în 
întreaga țară, se ridică astăzi tot mai 
mult, mergînd pe drumul lor, o întreagă 
coloană de fruntași mai noi, cunoscuți 
deocamdată numai în secția. în întreprin
derea, în localitatea lor. Extinderea me
todelor de muncă ale acestora este cu atît 
mai posibilă și eficientă cu cît ei se 
numără cu zecile de mii și pot împărtăși 
direct și continuu experiența pe care au 
dobîndit-o, tovarășilor lor cu care se cu
nosc îndeaproape, personal, cu care lu
crează în aceleași condiții, In permanență 
alături.

Aplicarea metodelor înaintate de muncă, 
extinderea experienței fruntașilor în pro
ducție din fiecare întreprindere, din fie
care secție, constituie o îndatorire de 
frunte a conducerilor de întreprinderi, 
cu ajutorul organizațiilor sindicale și 
U.T.M, La întreprinderea „Electroapara- 
taj" din București. în luna trecută, în 
secția prese-bachelită existau 1 i fruntași 
în producție. Dar dacă întregul colectiv al 
secției ar fi fost ridicat în întrecerea so
cialistă la nivelul existent al fruntașilor, 
productivitatea muncii în secție ar fi cres
cut cu peste 50 la sută. Este limpede cît 
de mult ș-ar îmbunătăți condițiile de 
viață ale celor ce muncesc dacă în fiecare 
întreprindere metodele avansate de muncă 
ar fi folosite nu numai de către fruntașii 
în producție, dar de majoritatea covîrși- 
toare a muncitorilor.

De la Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, în ședința 
din 20 mai a. c., a hotărît convocarea Marii Adunări Naționale pe data de 30 
mai 1955 în legătură cu ratificarea Tratatului de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală semnat la 14 mai 1955 de cele opt țări participante la Conferința de ia 
Varșovia.

In aceeași ședință s-a hotărît ca Tratatul să fie trimis spre examinare Co
misiei Afacerilor Externe a Marii Adunări Naționale. (Agerpres)

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
In temeiul art. 37 lit. a din Constituția Republicii Populare Romîne, 
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, 

decretează :
1. Se convoacă a Vl-a sesiune a Marii Adunări Naționale pe ziua de 

luni, 30 mai 1955, la orele 10 dimineața, la sediul Marii Adunări Na
ționale.

Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

dr. P. GROZA

București, 20 mal 1955
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Adunarea festivă consacrată împlinirii a 30 de ani 
de activitate a ziarului „Komsomolskaia prcvda“

Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de 
activitate a ziarului „Komsomolskaia 
pravda" organul central al Comsomolu- 
lui leninist-stalinist, la Palatul Pionieri
lor din Capitală a avut loc luni după 
amiază o adunare festivă la care au par
ticipat reprezentanți ai presei de tineret 
și copii, corespondenți ai gazetelor de în
treprindere, activiști, numeroși tineri mun
citori. elevi și studenți din Capitală.

Cu acest prilej, tov. Valentin Cîmpeanu. 
redactor șef al ziarului „Scînteia tinere- 
tului‘‘ a vorbit despre contribuția ziaru

Pentru extinderea experienței în pro
ducție a fruntașilor locali e necesar ca 
ea să fie studiată de către colecti
vele de ingineri și tehnicieni alcătuite 
în întreprinderi cu sprijinul organiza
țiilor sindicale și U. T. M. și apoi să 
se asigure cunoașterea ei de către cei
lalți muncitori și aplicarea sa generală, 
pe baza planului tehnic al întreprinderii. 
Cercetîndu-se experiența fruntașilor locali 
e bine să se sublinieze nu numai metodele 
cunoscute pe scară națională și folosite de 
aceștia, ci să se găsească metodele spe
cifice, personale, mișcările oele mai co
recte din punct de vedere tehnologic, care 
constituie caracteristica proprie a muncii 
fruntașului respectiv.

In numeroase întreprinderi, în toiul în
trecerii în cinstea zilei de 1 Mai s-a îm
bunătățit mult 'extinderea experienței frun
tașilor locali. La uzinele „23 August", de 
pildă, în fiecare vineri au loc schimburi 
de experiență în vederea răspândirii meto
delor înaintate.

Este o sarcină a organizațiilor U.T.M. 
din industrie, ca în cadrul muncii politice 
duse în scopul intensificării întrecerii 
socialiste să pună mai mult accentul 
pe calificarea tineretului, pe ridicarea 
tinerilor mai slab pregătiți la ni
velul muncitorilor celor mai buni, pe îm
părtășirea experienței fruntașilor în pro
ducție, tineretului.

In vederea îndeplinirii acestor sarcini, 
este de mare însemnătate ca — pe baza 
unui plan comun al comitetelor U.T.M. și 
al comitetelor de întreprindere — să se or
ganizeze întîlniri ale tineretului în afara 
orelor de producție cu muncitori vîrstnici 
fruntași, ingineri, tehnicieni din aceeași 
specialitate, vizite la locul de muncă al 
fruntașilor urmate de demonstrații prac
tice, ca și conferințe tehnice pentru tineret.

In ultima vreme se constată un pro
gres în preocuparea organizațiilor U.T.M. 
pentru activizarea brigăzilor de tineret. 
De multe ori însă, acestea fiind formate 
numai din tineri cu o experiență restrânsă, 
nu pot asigura în forma actuală însușirea 
experienței fruntașilor în producție. De 
aceea este necesar ca pretutindeni, comi
tetele U.T.M., în colaborare cu comitetele 
sindicale, sub conducerea organizațiilor 
de partid, să invite spre a lucra în brigă
zile de tineret și unul sau doi muncitori 
cu multă experiență în producție, stimați 
de tovarăși, pentru ca aceștia, lucrînd cot 
la cot cu tinerii muncitori să le poată îm
părtăși „tainele profesiunii".

In întreaga muncă politică dusă de or
ganizațiile U.T.M. în sprijinul întrecerii 
socialiste, prin toate mijloacele de agitație 
și mai ales de la om la om, prin agitatori, 
o idee care se cere a fi răspîndită este aceea 
că fruntașii în producție, care lucrează 
alături de fiecare muncitor, nu sînt greu 
de ajuns din urmă, că ceea ce fac ei pot 
și trebuie să facă și ceilalți — în scopul 
obținerii unui avînt general, necesar pen
tru îndeplinirea cincinalului, pentru întă
rirea patriei, pentru ridicarea bunei stări 
a celor ce muncesc.

Secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

A. BUNACIU

lui „Komsomolskaia pravda" la opera de 
educare comunistă a tineretului sovietic, 
de mobilizare a acestuia în lupta pentru 
traducerea în viață a sarcinilor puse de 
P.C.U.S. pentru înflorirea și întărirea pa
triei sovietice, precum și despre învăță
mintele pe care și ie însușesc tinerii din 
țara noastră și lucrătorii din presa de ti
neret și copii de la noi.

Participant» Ia adunare au adoptat un 
mesaj de salut către redacția ziarului 
„Komsomolskaia pravda".

A urmat un program artistic.

Lucrările Adunării reprezentanților mișcării 
pentru apărarea păcii din R. P. R.

La 22 mai au început la București, în 
Palatul Marii Adunări Naționale, lucrările 
Adunării reprezentanților mișcării pentru 
apărarea păcii din R.P.R.

Convocarea Adunării a fost precedată de 
intense pregătiri în toate regiunile țării. 
Au avut loc adunări publice în care cetă
țenii patriei noastre au dezbătut cele mai 
arzătoare probleme ale apărării păcii, au 
ales noile comitete de luptă pentru pace 
și delegații la Adunarea reprezentanților 
mișcării pentru apărarea păcii din R.P.R. 
In tot acest timp s-a desfășurat cu deo
sebită intensitate, pînă în cele mai depăr
tate colțuri ale țării, campania de strîn- 
gere a semnăturilor pe Apelul Consiliului 
Mondial al Păcii împotriva pregătirii răz
boitului atomic.

Sutele de delegați au venit la Adunare 
pentru a exprima opinia tuturor păturilor 
poporului rotnîn față de problemele ac
tuale ale situației internaționale și voința 
sa de a-și uni eforturile cu cele ale tutu
ror popoarelor iubitoare de pace în lupta 
pentru preîntâmpinarea unui nou război și 
pentru instaurarea unei păci trainice în 
întreaga lume.

în rîndurile delegaților și invitaților la 
Adunare se află eminenți oameni de știin
ță, fruntași ai vieții politice, cunoscuți 
inovatori și raționalizatori în producție din 
marile întreprinderi ale industriei grele și 
ale celorlalte ramuri de producție indus
trială, maeștri ai recoltelor bogate — co
lectiviști, întovărășiți, țărani muncitori cu 
gospodării individuale, muncitori din gos
podării agricole de stat și S.M.T.-uri, ac
tiviști pe tărîmul culturii, slujitori ai cul
telor, gospodine. Unii dintre delegați 
poartă costume naționale românești sau 
ale minorităților naționale, iar pe pieptu
rile multora strălucesc ordine și medalii 
ale R.P.R.

în loji se află invitați de peste hotare, 
reprezentantul Consiliului Mondial al 
Păcii, eminentul savant japonez Ikuo 
Oyama, laureat al Premiului Internațional 
Stalin „Pentru întărirea păcii între po- 
poare‘“, reprezentanți ai mișcării pentru 
pace din R. P. Chineză, R. D. Germană, 
Franța, R. P. Ungară, R. P. Bulgaria, R. 
Cehoslovacă.

în prezidiul Adunării au luat loc acad, 
prof. dr. C. I. Parhon, președintede 
onoare al Academiei R.P.R., prof. univ. 
Lotar Rădăceanu și acad. prof. P. Constan- 
tinescu-Iași, vicepreședinți ai Comitetului 
Permanent pentru Apărarea Păcii din
R. P.R., Constanța Crăciun, ministrul Cul
turii, Justinian Marina, patriarhul Bise
ricii Ortodoxe Romîne, ecad. prof. dr. St.
S. Nicolau, acad. prof. dr. N. Hortolomei. 
Sorin Toma, membru în Consiliul Mondial 
al Păcii, Stelian Moraru, președintele Con
siliului Central al Sindicatelor din R.P.R., 
acad. prof. Raluca Ripan, rectorul Uni
versității „Victor Babeș“ din Cluj, prof, 
univ. Horia Hulubei, directorul Institutu
lui de fizică al Academiei R.P.R., artistul 
poporului Camil Ressu, Eroul Muncii So
cialiste Ilajdu Iuliu, general de armată în 
rezervă Mihail Lascăr, poetul Mihai Be- 
niuc, Stela Enescu, președinta Comitetu
lui Femeilor Democrate din R.P.R., ing. 
Ștefan Bălan, președintele Sfatului popu
lar al Capitalei, episcopul bisericii refor
mate loan Vasarhely din Cluj, sculptorul 
Ștefan Csorvassy, distins cu Medalia. de 
Aur a Păcii, I. .Dobre, secretar al Con
siliului Central al Sindicatelor, prof, 
univ. M. Ghelmegeanu, prof. univ. 
Jean Livescu, rectorul Universității „Al. 
I. Cuza" din Iași, Petre Gheorghe, secre
tar al C.C. al U.T.M., Filip Geltz, depu
tat în Marea Adunare Națională, Rozalia 
Șețu, episcopul bisericii unitariene 
Alexa Kiss, Maria S. Petre, fruntașă în 
producție la Industria Bumbacului B, Dra-

DE PE CUPRINSUL PATRIEI
Prășesc floarea soarelui

GALAȚI (de la corespondentul nostru). 
Colectiviștii din comuna Movila Miresei, 
raionul Brăila, acordă o mare atenție lu
crărilor de întreținere a culturilor. Ast
fel,' pentru a asigura desfășurarea ritmică 
a lucrărilor de întreținere la toate cultu
rile, imediat ce floarea-soarelui a fost 
bună de prășit, colectiviștii au și ieșit pe 
ogoare. Muncind cu rîvnă ei au reușit ca 
numai în cîteva zile să termine prima 
prașilă la floarea-soarelui. De asemenea și 
membrii gospodăriei colective din comuna 
Băneasa, raionul Bujoru, au pornit cu mult 
avînt la întreținerea culturilor, reușind să 
execute prima prașilă pe o suprafață de 
50 hectare însămînțată cu floarea-soare
lui.

La secția tineretului
CLUJ (de la corespondentul nostru). La 

secția tineretului, din G.A.S. Bădeni, ti
nerii din sectorul avicoj dau o mare aten
ție creșterii și îngrijirii păsărilor. în pri
măvara acestui an gospodăria le-a încre
dințat creșterea a 12.800 pui de găină. De 
atunci au trecut aproximativ două luni, 
în această perioadă tinerii avicultori au 
muncit cu însuflețire reușind să reducă 
mortalitatea puilor pînă la 3 la sută pe 
întregul sector. Acest lucru se datorește 
faptului că atît brigadierul sectorului, ute- 
mistul Ion Curșeu, cît și ceilalți tineri au 
căutat să îngrijească puii în mod științific, 
dezinfectînd locurile din apropiere, menți- 
nînd în puiemițe, în zilele friguroase, tem
peratura necesară și hrănind puii la 
timp.

Cele mai bune rezultate le-au obținut 
utemista Viorica Rîzea și Ana Roman.

Un aspect din sala Adunării
ghina Curtu, președinta gospodăriei agri
cole colective din comuna Șemlac, regiu
nea Arad, Jiva Stoiadinoviei, țăran mun
citor din comuna Radimna, regiunea Timi
șoara, Aurelia Voican, mamă eroină.

Academicianul St. S. Nicolau, membru 
în Prezidiul Academiei R.P.R., care prezi
dează ședința, rostește cuvîntul de des
chidere. El aduce delegaților și invitați
lor la adunare salutul Comitetului Perma
nent pentru Apărarea Păcii din R.P.R.

Toți cei prezenți primesc cu aplauze pu
ternice cuvintele prin care vorbitorul a- 
nunță încheierea cu succes în țara noas- 
stră a campaniei de strîngere a semnătu
rilor pe Apelul de la Viena, a cărei încu
nunare o constituie bilanțul de peste 
11.500.000 de semnături puse pe Apel de 
cetățenii Republicii Populare Romîne.

Au fost apoi alese comisia de candidare 
și comisia de redactare ale adunării.

Intrîndu-se în ordinea de zi a adunării, 
prof. univ. Lotar Rădăceanu, vicepreședin
te al Comitetului Permanent pentru Apă
rarea Păcii din R.P.R., prezintă referatul 
intitulat: „Popoarele lumii luptă împotri
va pregătirii războiului atomic, pentru 
pace și securitate colectivă".

După pauză, în ședința prezidată de I. 
Dobre, secretar al C.C.S., au început dis
cuțiile, în cadrul cărora au luat cuvîntul: 
acad. prof. Raluca Ripan, Hajdu Iuliu, 
Erou al Muncii Socialiste, Constantin Tă- 
nase, președintele gospodăriei agricole co
lective din comuna Golășei,. regiunea Ga
lați, prof. univ. Jean Livescu, Stela Enes
cu, prof. univ. Iuliu Hațeganu, medic 
emerit al R.P.R., acad. Gh. Oprescu, di
rectorul Institutului de istoria artei al 
Academiei R.P.R., patriarhul Justinian 
Marina, Achîm Căprănoiu, invalid ' de 
război, Stelian Moraru, general de armată 
în rezervă Mihail Lascăr, prof. univ. Vic
tor Vîlcovici.
.Primit cu plauze prelungite, a luat cu

vîntul profesorul Ikuo Oyama, membru în 
Birouț Consiliului Mondial al Păcii, pre
ședintele Comitetului japonez pentru 
Apărarea Păcii. El a adus adunării salu
tul Consiliului Mondial al Păcii și al miș
cării pentru pace din Japonia.

Ing. Ștefan Bălan a dat citire mesajului 
de salut adresat adunării de Comitetul 
sovietic pentru Apărarea Păcii.

Adunarea a primit de asemenea salutul 
unei delegații a pionierilor din Capitală.

Lucrările adunării au continuat dumi

In acțiunea patriotică 
de strîngere a fierului vechi

Tot mai mulți tineri din patria noastră 
participă la acțiunea de strîngere a fie
rului vechi. Astfel, utemiștii de la Ate
lierul mecanic Iacobeni, raionul Vatra 
Domei au contribuit cu multă însuflețire 
la această acțiune patriotică.

Ei au reușit să stringă într-un timp 
destul de scurt cantitatea de 11.000 kg. 
fier vechi. în această muncă s-au eviden
țiat Constantin Brașcanu, Mihai Mateciuc 
Traian Pîndelea, Petru Pardău și alții.

Corespondent 
IOAN BAȘTEA

*
Sub îndrumarea comitetului raional 

U.T.M. tinerii din Cărei au colectat în

O întîlnire a tineretului
Duminică după amiază a avut loc în 

sala „Filimon Sîrbu“ o întîlnire a tinere
tului din Capitală, organizată de Comite
tul orășenesc București al U.T.M. în 
cinstea celui de al V-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților.

Cu acest prilej poetul Ștefan Iureș, 
laureat al Premiului de Stat și Fred Ma
hler, activist al C. C. al U.T.M., au îm
părtășit participanților impresii dintr-o 
călătorie făcută la Varșovia, orașul Fes
tivalului. Vorbitorii au subliniat entu- 

nică după amiază sub președinția prof, 
univ. Jean Livescu.

în continuarea discuțiilor, au luat cu
vîntul : acad. Mihail Ralea, Ilie Ionescu, 
muncitor la Complexul C.F.R. „Grivița 
Roșie", loan Vasarhely, episcopul bi
sericii reformate din Cluj, prof. ing. 
N. Vasilescu-Karpen, A. Breitenhoffer, 
ziarist, prof. univ. Horia Hulubei, di
rectorul Institutului de fizică al Aca
demiei R. P. R„ Draghina Curtu, pre
ședinta gospodăriei agricole colective din 
comuna Șemlac, regiunea Arad, Petru 
Pleșca, provi'car al arhiepiscopiei catolice 
a Bucureștiului și lașului, Constantin Cio
chină, muncitor pescar din regiunea Con
stanța, prof. univ. Tudor Vianu, Mihai 
Beniuc, secretar al Uniunii Scriitorilor.

Adunarea a primit salutul mișcării pen
tru pace din R. P. Chineză, adus de scrii
torul Hu Chung-chih și salutul mișcării 
pentru pace din R. D. Germană, adus de 
Ernst Goldenbaum, vicepreședinte al Ca
merei Populare a R. D. Germane.

Ședința din 23 mai
Ședința de luni dimineața a Adunării 

reprezentanților mișcării pentru apărarea 
păcii din R.P.R. a fost prezidată de acad. 
Raluca Ripan, care a transmis salutul și 
urările de succes adresate adunării de că
tre acad. Mihail Sadoveanu, care fiind su
ferind nu a putut participa la lucrări.

în continuarea discuțiilor au luat cuvîn
tul : Gh. Savin, președintele Camerei de 
Comerț a R.P.R., scriitorul D. Panaltescu- 
Perpessicius, membru corespondent al 
Academiei R.P.R., Jiva Stoiadinoviei, ță
ran muncitor din regiunea Timișoara, Fri- 
derich Miiller, episcop al bisericii evanghe
lice luterane, Rozalia Șețu, prof. univ. 
Mihaii Ghelmegeanu, Nicolae Stoianov, 
inginer petrolist din valea Prahovei, scrii
torul Eusebiu Camllar, Marin Dina, țăran 
muncitor din regiunea Craiova, Elena Ra- 
țiu, muncitoare la fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej" din București, com
pozitorul Sabin Drăgoi, maestru emerit al 
artei din R.P.R., pictorul Corneliu Baba, 
maestru emerit al artel din R.P.R., Ma- 
rioara Davidoglu, artistă emerită a R.P.R., 
Constantin Agiu, președintele Federației 
naționale a foștilor deținuți și internați 
politici antifasciști.

Adunarea a primit salutul comandorului 

numai două zile o cantitate de peste 17.415 
kg. fier vechi.

Din echipele care au participat la 
această acțiune s-a evidențiat echipa con
dusă de utemistul Vasile Chiriac de la 
Școala pedagogică mixtă-romînă și echipa 
condusă de tovarășul Cornel Ristea de la 
Școala medie mixtă de 10 ani din Cărei. 
Un aport important la strîngerea fierului 
vechi au adus și pionierii de la Școala 
nr, 3 din Cărei care au colectat peste 700 
kg. fier vechi.

Acțiunea de strîngere a fierului vechi 
în raionul Cărei continuă.

Corespondent 
CONSTANTIN I. JOSAN

ziasmul în muncă cu care, în aceste zile, 
tinerii polonezi se pregătesc să-și pri
mească oaspeții ce vor veni din toate 
colțurile lumii.

Participanții la întîlnire, tineri munci
tori, țărani muncitori din comunele din 
jurul Bucureștiului, studenți și elevi, mi
litari, au ascultat cu mult interes expu
nerile făcute.

La sfîrșitul întîlnirii, o echipă artistică 
a Casei Centrale a Armatei a prezentat 
un frumos program artistic.

Georges Jouneau, în numele mișcării 
pentru pace din Franța și al profesorului 
universitar Karoly Polinszky, în numele 
mișcării pentru pace di» R- P- Ungară.

în continuarea ședinței sub președinția 
acad. prof. P. Constantinescu-Iași, au luat 
cuvîntul : sculptorul Ștefan Csorvassy, 
distins cu Medalia de Aur a Păcii, Nicolae 
Răduță, muncitor la uzinele „23 August” 
din București, Maria Filottl, artistă eme
rită a R.P.R., Iosif Sîrbu, maestru emerit 
al sportului, campion olimpic, acad. prof, 
dr. N. Hortolomei, poetul Eugen Frunză, 
acad. Emil Petrovici, președintele filialei 
din Cluj a Academiei R.P.R., Emin Na- 
zide, muncitoare de naționalitate turcă din 
Constanța, dr. Mozes Rosen, șeful cul
tului mozaic, acad. Ștefan Milcu, Petre 
Gheorghe, secretar al C.C. al U.T.M.

A vorbit de asemenea scriitorul sovietic 
Semion Babaievskl, laureat al Premiului 
Stalin, care se află în vizită în țara noas
tră.

Au mai luat cuvîntul scriitoarea Jarmila 
Glazarova, care a adus adunării salutul 
mișcării pentru pace din R. Cehoslovacă 
și Traiana Nenova, secretar al Comite
tului Național al Păcii din R. P. Bulgaria, 
care a adus salutul mișcării pentru pace 
din R. P. Bulgaria.

Adunarea a primit mesaje de salut din 
partea Comitetului Poporului Chinez pen
tru Apărarea Păcii Mondiale, a Comitetu
lui Național al Partizanilor Păcii din 
Italia, a mișcării pentru pace din Germa
nia occidentală, a Comitetului Polonez 
pentru Apărarea Păcii.

S-au mai primit mesaje de salut din 
partea mitropolitului Nicolae Bălan al 
Ardealului, a adunării cetățenilor din 
orașul Galați consacrată Conferinței de 
la Varșovia, a protopopului bisericii ro- 
mano-catolice dr. Barath Bela din Cluj, 
din partea oamenilor muncii de la Com
binatul metalurgic Reșița și de la.Atelie
rele C.F.R. „16 Februarie" din Cluj, a 
comitetelor de luptă pentru pace ale uni
versităților „V. Babeș“ și ,,Bolyai“ din 
Cluj, din partea celor 20 de brigăzi ale 
păcii de la întreprinderea „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ din Baia Mare, din partea ță
ranilor muncitori din comuna Golești, 
raionul Galați, a profesorilor și elevilor 
Școlii medii nr. 2 din Sibiu, a clerului din 
Eparhia Dunărea de Jos și altele.

în numele comisiei de candidare, acad. 
St. Milcu a propus noul Comitet Național 
pentru Apărarea Păcii din R.P.R.

Adunarea reprezentanților mișcării pen
tru pace din R.P.R. a aprobat în unani
mitate propunerile făcute și a ales noul 
comitet.

La propunerile făcute în numele comi
siei de candidare, de către artistul po
porului Costache Antoniu, adunarea a 
ales delegația care va reprezenta poporul 
nostru la Adunarea mondială a reprezen
tanților forțelor iubitoare de pace, care 
va avea loc la Helsinki.

Acad. Mihail Ralea a dat apoi citire 
scrisori; pe care Adunarea reprezentanți
lor mișcării pentru pace din R.P.R. o 
adresează Adunării mondiale a reprezen
tanților forțelor iubitoare de pace de la 
Helsinki.

Cuvîntul de închidere a lucrărilor adu
nării a fost rostit de acad. prof. P. Con
stantinescu-Iași.

într-o atmosferă de puternic avînt, lu
crările adunării au luat sfîrșit. Cei pre
zenți au manifestat îndelung, exprimîn- 
du-și voința neclintită de a apăra pacea, 
încrederea în, tăria puternicului lagăr al 
păcii, în victoria cauzei păcii și colabo
rării prietenești între toate popoarele 
lumii.

(Agerpres)

Realizări de interes obștesc
Acolo unde utemiștii și pionierii pun cu 

toții umărui se P°t obține frumoase reali
zări de interes obștesc.

Așa de pildă, utemiștii și pionierii din 
satul Novaci, raionul Huși au plantat, prin 
muncă voluntară, 280 butași de viță de 
vie, au curățat la școala din sat peste 
100 de pomi fructiferi, au plantat 380 de 
trandafiri Și au săpat în jurul școlii 120 
metri de șanț. S-a evidențiat întreaga uni
tate de pionieri din sat și utemiștii Aurel 
Petre, Constantin Bochiceanu, Vasile Ma- 
zilu și alții.

La fel au muncit cu avînt și utemiștii 
Ion Obreja, Ștefan Boboc, Emil Păsărică 
și alții, din comuna Grumezoaia, care — 
mobilizați de organizația de bază U.T.M. 
— au obținut la rindul lor rezultate de 
preț în acțiuni de utilitate locală, realizate 
prin muncă voluntară. Astfel, ei au plan
tat 4 ha. cu viță de vie producătoare, 70 
pom,- fructiferi și au strins 1200 kg. fier 
vechi.

Corespondent 
JUJU SCHAFFER 

în memoria Iui George Enescu
Orchestra simfonică a Filarmonicii de 

Stat „George Enescu" din București, co
lectiv artistic emerit din R.P.R., dirijată 
de Alfred Alessandrescu, maestru emerit 
al artei din R.P.R., a prezentat sîmbătă 
seara și duminică dimineața în sala Ate
neului R.P.R. două concerte închinate 
memoriei marelui maestru al muzicii ro- 
mînești, George Enescu.

S-au interpretat: Rapsodia a II-a romî- 
nă în re major, Suita a II-a în do major și 
Simfonia I-a în mi bemol major.



Lucrările Adunării reprezentanților 
mișcării pentru apărarea păcii din R, P. R.

Popoarele lumii luptă împotriva pregătirii războiului atomic, 
pentru pace și securitate colectivă

Referatul prezentat de p?sî. univ. Lotar Rădăceanu

Comitetul national pentru apărarea păcii 
din Republica Populară Romînă

Adunarea noastră, care exprimă năzu
ința cea mai fierbinte a poporului romîn, 
menținerea păcii în lume — a spus vor
bitorul — își desfășoară lucrările puțin 
timp după ce popoarele au sărbătorit 10 
ani de la victoria asupra fascismului hit- 
lerist. Ne amintim cu emoție zilele ace
lui început de mai, de acum un deceniu, 
Ziua victoriei. Popoarele își manifestau 
recunoștința față de vitezele armate ale 
Uniunii Sovietice care au salvat ome
nirea de robia neagră a fascismului. Pre
tutindeni oamenii își exprimau încre
derea că anii de chin ai războiului vor 
face loc unei ere de jiace, de colaborare 
internațională rodnică. Dar nu încetase
ră încă focurile celui de-al doilea război 
mondial și se punea la cale iarăși un 
complot împotriva păcii. Cercurile impe
rialiste din Statele Unite, Anglia și Fran
ța au făcut și fac tot ce le stă în putin
ță pentru a agrava situația internațio
nală, pentru a dezlănțui un nou război.

In planurile lor agresive imperialiștii 
americani rezervă rolul special de forță 
de șoc Wehrmachtului nazist, care a pre
făcut în ruine o jumătate din Europa. 
Cea mal mare primejdie pentru cauza 
păcii în Europa o reprezintă reînvierea 
militarismului german, cgea ce constituie 
conținutul principal al acordurilor de la 
Paris.

Fiecare om de bună credință vede că 
acum, după ratificarea acordurilor de la 
Paris, a sporit pericolul unui nou război 
în Europa.

Politica agresivă a cercurilor conducă
toare din Statele Unite urmărește de ase
menea să paralizeze mărețul proces de 
renaștere a popoarelor din Asia și din 
Orientul mijlociu, care de secole au fost 
ținute în cruntă robie. Cercurile condu
cătoare americane creează mereu noi baze 
militare, maritime și aeriene în țările de
pendente de ele.

Cercurile agresive din S.U.A. și din alte 
țări perseverează pe calea agravării în
cordării internaționale, de dragul uria
șelor profituri ce le încasează fabricanții 
de armament.

Politica ,,de pe poziții de forță" este 
sortită însă în mod inevitabil eșecului, 
pentru că adepții ei nesocotesc voința de 
pace a popoarelor, hotărirea lor de a-și 
apăra independența națională și pentru că 
nu țin seama de faptul că în omenire s-au 
produs schimbări istorice în cei 10 ani care 
au trecut de la terminarea războiului.

Uniunea Sovietică a ieșit din război 
întărită, iar prestigiul el internațional a 
crescut nemăsurat de mult. Aproape ju
mătate din populația Europei și din aceea 
a imensului continent asiatic și-a luat 
soarta în propriile mîini, pășind pe calea 
democrației populare, pe calea socialismu
lui. A apărut pe arena internațională o 
puternică forță care acționează pentru 
pace : marea Republică Populară Chineză.

Legături moral-politice de nezdruncinat 
s-eu creat între popoarele din lagărul de
mocrației și socialismului și milioane de 
oameni simpli din Europa occidentală, 
America, Asia, Africa și Australia. Țările 
lagărului socialist au încredere în viitor, 
deoarece apără o cauză justă. Ele au în
credere în viitor și de aceea n-au nevoie 
de război. Numai cei ce se tem de viitor 
recurg la asemenea mijloace disperate ca 
dezlănțuirea de războaie prădalnice.

In înseși țările capitaliste masele se ri
dică hotărîte să lupte pînă la capăt pen
tru stăvilirea planurilor războinice, pen
tru pace Și prietenie între popoare.

Ideea nobilă a păcii și prieteniei între 
popoare —• a spus în continuare vorlwrul 
— își găsește exprimarea sa profunda in 
politica Uniunii Sovietice, R. P. Chineze 
și a celorlalte țări democrat-populare din 
Europa și Asia care cuprind împreună 
900 milioane locuitori.

Cu toate deosebirile de ideologii și sis
teme, popoarele năzuiesc în mod sincer 
să trăiască în pace și prietenie, să se cu
noască reciproc, să-și îmbogățească pa
trimoniul cultural prin lărgirea schimbu
rilor culturale între ele, să-și ridice nive
lul de trai prin intensificarea schimburilor 
comerciale internaționale.^ Pe această bază 
colaborarea între toate țările este pe de
plin posibilă și necesară.

O uriașă însemnătate pentru destinde
rea situației Internaționale, pentru 
curmarea „războiului rece", pentru întă
rirea încrederii între state o au recen
tele propuneri ale guvernului sovietic în 
problema reducerii armamentelor, inter
zicerii armei atomice și înlăturării pri
mejdiei unui nou război, prezentate spre 
examinare Adunării Generale O.N.U. în
făptuirea acestor măsuri poate să izbă
vească omenirea de primejdia unui nou 
război distrugător, să elibereze popoarele 
de povara grea pe care o suportă de pe 
u~ma cheltuielilor de înarmare. (Aplauze).

O expresie grăitoare a politicii de pace 
a U.R.SS. o constituie soluționarea cu 
succes a problemei austriaco prin încheie- 
rea Tratatului de stat cu privire la resta
bilirea Austriei ca stat independent și de 
mocratic Austria a luat hotărirea de a 
respecta o permanentă neutralitate, de a 
nu adera la nici un fel de blocuri și alian
țe militare și de a nu admite crearea de 
baze militare pe teritoriul ei. Ideea nepar- 
ticipării la blocuri și coaliții agresive, a 
neutralității cinstite cîștigă teren în 
multe țări europene, care nu doresc să 
se lase tîrîte în aventuri militare de 
către cercurile agresive din Apus. Acordul 
dintre marile puteri în problema austriacă 
întărește astfc-1 cauza păcii și securității 
în Europa, constituie un a,port însemnat 
la slăbirea încordării internaționale.

Apropiata întîlnire la cel mai înalt ni
vel între reprezentanții Uniunii Sovietice 
și R.P.F Iugoslavia va avea de asemenea 
o mare însemnătate în destinderea situa 
ției internaționale, în menținerea păcii.

în continuare, referatul s-a ocupat de 
marea importanță a conferinței de la. Var
șovia în lupta pentru apărarea păcii. în 
fața noii situații care s-a creat în urma 
ratificării acordurilor de la Paris, guver
nele țărilor iubitoare de pace au conside
rat ca o datorie sfîntă față de popoarele 
lor să ia măsuri pentru a apăra munca 
lor pașnică, pentru a asigura securitatea 
lor și apărarea păcii în Europa.

Tocmai acestui scop i-au fost consacrate 
lucrările istoricei conferințe de la Var 
șcvia a țărilor europene, care a avut ca 
rezultat semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală încheiat 
între cele 8 state europene iubitoare de 
pace. Hotărîrile conferinței a.y o uriașă 
însemnătate internațională, făurind o pa
văză pentru securitatea țărilor participan
te la tratat, contribuind totodată la întă
rirea păcii și securității generale euro
pene. (Aplauze prelungita).

Glasul fiecărui popor, mare sau mic, 
reprezentat la această conferință, a ră
sunat ca glasul'unui stat suveran, egal în 
drepturi.

După cum se știe, tratatul nu este în
chis. La el pot adera toate statele europe
ne, indiferent dg orânduirea socială sau de 
stat. în întregimea lui, tratatul .este un 
apel adresat tuturor statelor europene 
pentru a apăra împreună străvechiul nos
tru continent.

Tratatul de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală, încheiat la Varșovia, pre
vede apărarea comună în căzui unui atac 
armat împotriva oricăruia dintre parti
cipant! Fiecare atât participant va da sta
tului sau statelor atacate ajutor imediat, 
cu toate mijloacele ce i se par necesare, 
inclusiv folosirea forței armate.

în conformitate cu prevederile Cartei 
Națiunilor Unite, Consiliul de Securitate 
va fi informat asupra măsurilor luat® in 
baza acestui articol al tratatului. Aceste 
măsuri vor fi sistate îndată ce Consiliul 
de Securitate va fi luat măsurile necesare 
pentru restabilirea și menținerea păcii și 
securității internaționale.

Tratatul de la Varșovia și crearea co
mandamentului unificat al forțelor armate 
ale statelor semnatare ridică în apărarea 
păcii o forță uriașă, fără precedent în 
istorie.

Prezent în calitate de observator la 
conferință, reprezentantul R. P. Chineze 
a declarat, în numele guvernului Chinei 
populare, că poporul chinez se solidari
zează pe deplin cu țările semnatare ale 
tratatului, că interesele Republicii Popu
lare Chineze stat de nedespărțit de inte
resele popoarelor iubitoare de pace ale 
Europei și că, dacă pacea în Europa va fi 
încălcată, poporul chinez va lupta împo
triva agresiunii, împreună cu popoarele 
frățuști.

Așa cum se arată în textul tratatului, 
țările semnatare se călăuzesc după obiec
tivele și principiile Cartei Națiunilor 
Unite. Tratatul are Ja bază principiile 
respectării independenței și suveranității 
statelor și neamestecului în afacerile lor 
interne.

în Tratatul de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală, încheiat la Varșovia, se 
subliniază că participanții la tratat vor 
continua să facă eforturi în vederea des
tinderii internaționale și creării unui sis
tem general european de securitate colec
tivă. Așa cum se arată în tratat, în cazul 
cînd în Europa va fi creat un sistem de 
securitate colectivă și va fi încheiat în 
acest scop un tratat general european de 
securitate colectivă, tratatul de la Varșo
via își va pierde valabilitatea în ziua in
trării în vigoare a tratatului general euro
pean.

Țările din lagărul socialismului și de
mocrației continuă cu încredere politica 
colaborării pașnice, a normalizării rela
țiilor internaționale,

Ridicîndu-se împotriva acordurilor de 
la Paris, participanții la conferința de la 
Varșovia au declarat că vor sprijini mai 
departe lupta justă a poporului german 
pentru făurirea unei Germanii unite și 
iubitoare’ de pace. în cazul cînd se va 
ajunge ja restabilirea Germaniei demo
cratice și iubitoare de pace, Germania uni
ficată va fi liberă de obligațiile care au 
fost asumate de cele două părți ale Ger
maniei, pe baza unor tratate militar-poli- 
tice încheiate anterior.

Ingăduiți-mi să transmit, de la tribuna 
adunării noastre, salutul călduros al po
porului romîn iubitor de pace, curajoșilor 
patrioți din Germania și Franța și din 
toate țările Europei occidentale, care luptă 
pentru împiedicarea reînvierii Wehrmach
tului nazist, pentru unificarea pașnică și 
democratică a Germaniei, pentru asigu
rarea securității și păcii în Europa și în 
întreaga lume. (Aplauze).

Epoca pe care o trăim — a spus mai 
departe vorbitorul — se caracterizează 
prin avîntul mișcării mondiale pentru 
pace, mișcare unică în istorie prin carac
terul și amploarea ei.

O nouă dovadă grăitoare a influenței 
pe care o exercită pe arena internațională 
ideea păcii și a prieteniei între popoare 
o constituie făptui că state, guverne se 
pronunță pentru coexistența pașnică, îm
potriva politicii blocurilor agresive. Este 
grăitor în această privință succesul con
ferinței de la Bandung.

Puternicul curent de opinie în favoarea 
tratativelor ce a cuprins guverne, diferite 
partide, cercuri politice, religioase etc. do 
vedește că ideile promovate încă de la 
începutul existenței sale de către mișca
rea mondială pentru pace corespund pe 
deplin aspirațiilor popoarelor.

Veștile sosite din toate colțurile lumii 
dovedesc uriașul ecou al inițiativei Con
siliului Mondial al Păcii de a convoca în
tre 22—29 Iunie a.c. Adunarea mondială 
de la Helsinki — cea mai largă și mai 
reprezentativă întîlnire internațională a 
iubitorilor de pace din toate țările.

După ce a prezentat numeroase exemple 
ale luptei pentru pace in diferite țări ale 
lumii, vorbitorul a spus: Forța mișcării 
partizanilor păcii, adîncirea și lărgirea 
acestei mișcări, lupta unită a popoarelor 
și a țărilor iubitoare de pace poate bara 
drumul războiului atomic, poate izola și 
reduce la neputință planurile dușmanilor 
păcii, progresului și libertății omenirii. 
(Aplauze furtunoase).

Poporui romîn s-a alăturat cu toată ho- 
tărîrea cauzei scumpe întregii omeniri : 
apărarea păcii. Apărînd pacea, noi apă
răm ceea ce am cucerit și clădit cu pro
priile noastre mîini în patria noastră li
beră, în care astăzi stăpîn este poporul. 
(Aplauze).

Prietenia și alianța trainică a țării noa

stre cu Uniunea Sovietică și țările de de
mocrație populară decurg din interesele 
naționale fundamentale ale poporului 
nostru și din experiența celor 10 ani de 
viață nouă, liberă, pe care La trăit.

Creșterea prestigiului internațional al 
Republicii Populare Romîne, succesele 
poporului nostru muncitor în făurirea noii 
orînduiri socialiste provoacă coșmaruri 
acelora care nutresc de ani de zile visuri 
deșarte de restaurare a rînduielilor capi
taliste în Romînia.

Dar astăzi poporul romîn este un po
por liber, care știe să prețuiască indepen
dența și libertatea pe care le-a cucerit cu 
grele sacrificii.

Astăzi țara noastră nu se mai află în 
bătaia vînturilor vrăjmașe, cînd jefui
torii imperialiști își puteau permite cu 
ușurință să încalce independența națio
nală a Romînlei, să cotropească teritoriul 
ei și să dispună după bunul lor plac de 
soarta poporului romîn. Astăzi țara noa
stră are alături prieteni și aliați de nă
dejde, cum n-a avut nicicînd. Poporul 
romîn este hotărît să contribuie din toate 
puterile sale la destinderea relațiilor in
ternaționale, la menținerea păcii și întă
rirea colaborării pașnice între toate ță
rile. (Aplauze prelungite).

In ultimii ani mișcarea pentru pace din 
țara noastră s-a dezvoltat necontenit, cu- 
prinzînd noi și noi mase de cetățeni din 
rîndurile muncitorilor, țărănimii munci
toare, femeilor, tineretului, intelectualilor, 
micilor meseriași, pensionarilor, credincio
șilor și reprezentanților cultelor religioase.

Dezvoltarea continuă a mișcării pentru 
pace din țara noastră o dovedește în mod 
elocvent și creșterea numărului comite
telor de luptă pentru pace. în întreaga 
țară există 23.432 comitete — cu peste
I. 200 mai multe decît acum doi ani. Ele 
cuprind peste 260.000 de cetățeni de cela 
mai diferite profesii Și categorii sociale, 
de toate naționalitățile și credințele re
ligioase.

Un mare succes al mișcării pentru pace 
din țara noastră îl constituie faptul că pe 
Apelul păcii au fost strînse peste
II. 500.000 semnături. (Vii aplauze).

Campania de strîngere a semnăturilor 
pe Apelul de la Viena s-a desfășurat cu o 
deosebită amploare, într-o atmosferă de 
mare entuziasm. In întreaga țară au fost 
organizate peste 32.000 de adunări și mi
tinguri la care au participat circa 
5.200.000 cetățeni.

O muncă rodnică au depus-o în această 
direcție cele aproape 80.000 echipe de lă
murire, în cadrul cărora au activat cu 
multă însuflețire peste 250.000 de cetățeni 
(muncitori, țărani muncitori, cadre didac
tice, mici meseriași, preoți, pensionari și 
alții). Gospodina Maria Lișu din orașul 
Brăila, mamă eroină, a strips 100 de sem
nături, iar văduva Maria Doru din Bucu
rești a strîns împreună cu echipa ei 10.000 
de semnături. în ciuda vîrstei sale înain
tate, Gheorghe Maftei din orașul Dorohoi, 
veteran din războiul din 1877, a cerut să 
meargă și el cu echipa care strîngea sem
nături. El a vizitat multe case, a stat de 
vorbă cu cetățenii și a strîns numeroa.se 
semnături.

însuflețirea și hotărirea de luptă a po
porului nostru împotriva ațîțătorilor la 
război atomiști a crescut și mai mult în 
urma cunoașterii hotărîrii guvernului so
vietic de a acorda țării noastre ajutor teh- 
nico-științiflc pentru folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice.

Comitetul permanent pentru apărarea 
păcii din R.P.R. a îmbrățișat cu căldură 
inițiativa Consiliului Mondial al Păcii de 
a contribui la dezvoltarea schimburilor 
culturale, organizând în fiecare an aniver
sarea marilor figuri ale culturii univer
sale, precum și „vacanțele păcii".

Vizitele oaspeților străini în țara noas
tră .sînt tot mai numeroase. Numai în 
ultimii doi ani țara noastră a fost vizi
tată de aproape 1.000 de reprezentanți ai 
culturii din 28 de țări, veniți la invitația 
Institutului romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, iar în cadrul „vacan
țelor păcii” de peste 100 oaspeți din 
Franța, Italia, Belgia, Suedia, Norvegia, 
Finlanda, Germania, Japonia, Egipt, Bra
zilia și din alte țări.

Eforturile eroice ale clasei noastre mun
citoare, ale tuturor oamenilor muncii, în
dreptate spre apărarea activă a păcii, se 
oglindesc în succesele remarcabile dobân
dite de oamenii muncii în industrie și 
agricultură.

Comitetele de luptă pentru pace trebuie 
să-și dea întregul lor aport pentru an
trenarea cetățenilor la noi acțiuni con
crete pentru apărarea păcii, pentru întă
rirea necontenită a statului nostru de
mocrat-popular, a forței economice și a 
puterii lui de apărare.

Este necesar să fie cuprinși în mișca
rea organizată pentru pace toți oamenii 
cinstiți care doresc sincer pacea. O aten- 

■ ție deosebită trebuie acordată antrenării 
pe pozițiile luptei active pentru pace a 
cît mai multor femei Și tineri.

Comitetele de luptă pentru pace din 
întreaga țară au sarcina să lămurească 
temeinic problemele actuale ale luptei po
poarelor pentru menținerea și consolida
rea păcii. In prezent, sarcina principală 
a luptătorilor pentru pace din țara noas
tră este aceea de a face ca fiecare cetă
țean al Republicii Populare Romîne să 
cunoască prevederile Tratatului de la 
Varșovia, fapt ce va contribui Ia ridica
rea conștiinței lui politice, la un nou 
avînt în munca pentru înflorirea econo
mică și culturală a patriei noastre.

în întîmpinarea Adunării mondiale de 
la Helsinki — măreață manifestare a 
voinței unite de pace a popoarelor — să 
luptăm cu energie sporită pentru trium
ful cauzei păcii și securității internațio
nale, demonstrînd hotărirea neclintită ă 
poporului romîn de a bara — alături de 
toate popoarele lumii — calea ațîțătorilor 
la război.

înainte, tovarăși și prieteni, pentru a 
contribui prin luptă sporită ca pacea, 
cauza dreaptă a tuturor popoarelor, să 
triumfe în întreaga lume. (Aplauze căldu
roase și îndelung repetate).

Alexandrescu Sică, regizor, maestru emerit al artei din R.p.R.; 
Aimer Wiliam, si'run&ar, laureat al Premiului de Stat — Reșița; 
Anghal Ion, Invalid de război ; Anton Viorica, inginer, lau
reată a Premiului de Stat — Timișoara ; Antoniu Coatache, 
artist al poporului ; Asztalos Isivan, scriitor, laureat al Pre
miului de Stat ; Belgian Vaskcn, episcop armean ; Banuș Ma
ria, poelă, laureată a. Premiului de Stat; Banyai Ladislau, rec
torul universității Bolyai" din Cluj ; Baraschi Constantin, 
sculptor, artist al poporului ; Bartha Ion, muncitor, secretar 
al Comitetului de luptă pentru pace al Regiunii Autonome 
Maghiaro ; Beniuc Mihai, poet, secretar al Uniunii Scriitor - 
lor ; Bogza Geo, scriitor, membru corespondent al Academiei 
R.P.R.; BMuleseu Ionel, funcționar, secretar al Comitetului de 
luptă pentru pace al regiunii Constanța ; Bariu Mirc.'a, pr m 
solist al Teatrului de Operă și Balet, artist emerit; Bulandra 
Slurza Luria, artistă a poporului ; Cacialchin Tihon, mitropolit 
al cultului creștin de rit vechi — Brăila; Carefoli Elle,acade
mician ; Cazaban Jules, aetor, artist emerit; Cazan Tița, ță
rancă muncitoare, regiunea Galați : Cernătescu Radu, acade. 
mician, președintele filialei Iași a Academiei R.P.R. ; Chirescu 
Ion. compozitor, maestru emerit al artei; Ciucă Mihaî, acade
mician ; Clutacu Ecaterina, directoarea fabricii „Țesătura" 
Iași; Cîrlloru Irina, țărancă muncitoare, regiunea Bîrlad : 
Constantin Tănase, președintele gospodăriei agricole colective 
din Goli șei, regiunea Galați; Conatantinescu-Iași Petre, aca- 
dem cian ; Crăc.un Constanța, ministrul Culturii; Crlstea Pan- 
tazi, profesor; Csecledi Vasîle, țăran muncitor cu gc-spodărie 
individuală, din comuna Valea lui Mihai — Oradea ; Csorvassy 
Ștefan, sculptor, distins cu Medalia de Aur a Păcii; Curta 
Draghina, președinta gospodăriei agricole colective Semlac, 
regiunea Arad ; Demetrius Lucia, scriitoare, laureată a Premiu
lui de Stat ; Depner Johann, brigadier, gospodăria agricolă de 
stat' Hălchiu-Stalin ; Dobre Ion, secretar al Consiliului Ctntral 
al Sindicatelor ; Drăgoi Sabin, maestru emerit al artei, vice
președinte el Uniunii Compozitorilor ; Duma Aurel, conferen
țiar universitar; Dumitrescu Vasîle, ziarist, director general 
al Agenției Agerpres; Eftimescu Paula, inginer, Cîmpina ; 
Enescu Stela, președinta Comitetului femeilor democrate din 
R.P.R.; Focș;.-.ica'Hi Băiașa, directoarea școlii elementare de 
fete nr. 121 din București; Geltz Filip, deputat în Marea 
Adunare Națională; Georgescu George, dirijor, artist al po
porului ; Gheimegaanu Mihail, jurist; Haidu Iuliu, miner, Erou 
al Muncii Socialiste ; Hațeganu Iuliu, profesor universitar, me
dic emerit; Hoda Maria, țărancă colectivistă, regiunea Hune
doara ; Hortolomei Nicolae, academician ; Ionescu Alexandru, 
preot, vicar al arhiepiscopiei Bucureștilor ; lonescu-Siseș i Gh.. 
profesor universitar; loniță Elena, țărancă muncitoare ; Iova- 
nelli Traian, vicar al arhiepiscopiei romano-oatolice Bucu
rești ; Iov.no viei Milan, membru al gospodăriei agricole colec
tive Moldova Nouă, regiunea Timișoara ; Iser Iosif, pictor, 
artist al poporului; Jitia Ana, gospodină, regiunea Constanța : 
Justinian Marina, patriarhul bisericii ortodoxe romîne ; Kiss 
Alexa, episcopul bisericii unitariene —- Cluj , Kovacs Gheorghe. 
actor, artist emerit al R.P.R. ; Lascăr Mihail, general de armată 
în rezervă ; Livescu Jean, rectorul universității „AI. I. Cuza" 
Iași.; Lunga Ștefan, mecanic. Erou al Muncii Socialiste; Lupu 
Gh. Nicolae, academician ; Macovei Ligia, pictor, artistă eme
rită ; Malița Mircea, director al Bibliotecii Academiei R.P.R. ; 
Maron Paul, specialist în exportul lemnului ; Mateescu Cons
tantin, președintele Centrocoop; Mehmet lacub, șeful cultului 
musulman; Mezinoescu Florica, profesor universitar, membru

în Consiliul Mondial ai Păcii; Milei» Ștefan, academician J 
Mitran Constantin, arbitru internațional de fotbal ; Mîrza Va- 
sile, academician, președintele Crucii Roșii din R.P.R. ; Mo
rarii S.telian : președintele C.C.S. ; Miilter Frederic, episcop al 
bisericii evanghelice luterane din R.P.R. ; Nicola Ioana, prim 
solistă la Teatrul de Operă și Balet, artistă emerită ; Nicolae 
Parasefeiva, țărancă muncitoare din regiunea București; Nico- 
lau S. Ștefan, academician ; Nițulescu Iuliu, profesor universi
tar, membru corespondent al Academiei R.P.R. ; Nyarady Eras
mus, academician; Oprescu Gheorghe, academician, director al 
Institutului de 'iștorle a artei al Academiei R.P.R.; Pweschi- 
veseq-Bălăeeanu Constantin, vicepreședinte al Asociației ju
riștilor din RP.R. , Firdău Eremia, țăran muncitor, președin
tele Comitetului de luptă pentru pace al regiunii Suceava; 
Petre Gheorghe, secretar al C.C. al U.T.M- ; Petre S. Maria, 
muncitoare, Industria Bumbac- 'ui B București; Petrescu Camil, 
academician ; Petrescu Ce: ,r, scriitor, laureat al Premiului 
de Stat; Halea Mihail, academician ; Rădăceanu Lotar, profe
sor universitar; Răutu Leant®, publicist , Resu Camil, artist 
al poporului, președinte de onoare al Uniunii Artiștilor Plas
tici ; Ripan Raluca, academician, rectorul universității ..Victor 
Babeș" din Cluj ; Robotoș Imre, redactor-șef al ziarului Elbre; 
Roller Mihail, academician , Rosen Mozes, șef rabin al cultu
lui mozaic ; Roș.anu Mihail, președinte al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străinătatea ; Rozeanu Angelica, 
maestră emerită a sportului; Rusan Sebastian, mitropolitul 
Moldovei și Sucevei; Rusu Oliviu, inginer, prim-secretar ai 
A.S.I.T. ; Sadoveanu Mihdll, academician, președinte al Uniu
nii Scriitorilor; Săvulescu Traian, președintele Academiei 
R.P.R. ; Sechereș Carol, mic-meseriaș ; Socor Matei, maestru 
emerit al artei, vicepreședinte al A.R.L.U.S. ; Stoilov Simîon, 
academician ; Szasz Rozalia, țănancă muncitoare din Regiunea 
Autonomă Maghiară; Șețu Rozalia, funcționară ; Știucă Gheor
ghe, învățător emerit din regiunea Craiova ; Teșa Nicolae, se
cretar al Consiliului General A.R.L.U.S. ; Tiță Florea, deputat 
în Marea Adunare Națională ; Toma Sorin, ziarist, membru 
al Consiliului Mondial al Păcii; Tonrici Ștefan, vicarul bise
ricii sîrbe; Vary Iuliu, președintele cooperativei meșteșugă
rești „Solidaritatea tâmplarilor" ; Vasarhely Ion, episcop al bi
sericii reformate; Venoov Ștefan, academician, prim-secretar 
al Academiei R.P.R. ; Vișoreanu Maria, țărancă colectivistă d n 
regiunea Craiova ; Voichiță Vasîle, tractorist, Erou ai Muncii 
Socialiste ; Voiccn Aurelia, mamă eroină ; Vraca George, artist 
al poporului; Wittstock Erwin, scriitor de limbă germană} 
Zaharia Valerian, episcop al Oradiei.

★

După încheierea lucrărilor Adunării reprezentanților miș
cării pentru apărarea păcii din R.P.R. a avut loc o ședință a 
Comitetului național pentru apărarea păcii din R.P.R., care 
a ales Biroul Comitetului. Din Biroul Comitetului național 
pentru apărarea păcii din R.P.R. fac parte: acad. Mihail 
Sadoveanu, președinte ; prof. univ. L. Rădăceanu, vicepre
ședinte ; acad. F. Constantineșcu-Iași, vicepreședinte ; prof, 
univ. Florica Mezincescu, vicepreședinte; acad. M. Ralea, 
Geo Bngza, scriitor; Ion Dobre, secretar al CCS. ; Petre 
Gheorghe, secretar al C.C. al U.T.M. ; Stela Enescu, pre
ședinta Comitetului femeilor democrate; Imre Robotoș, re
dactor-șef a<l ziarului , Elitre", Aurei Duma, conferențiar uni
versitar, membri; Pant azi Cristea, profesor, secretar.

(Agerpreș)

Mesajul de salul al Comitetului sovietic pentru apărarea păcii
Dragi prieteni,
Comitetul sovietic pentru apărarea pă

cii trimite un salut fierbinte părticipan- 
ților la Adunarea reprezentanților mișcă
rii pentru apărarea păcii și întregului 
popor romîn iubitor de pace. Apelul de 
la Viena al Consiliului Mondial al Păcii, 
susținut cu însuflețire de poporul romîn 
prin participarea activă la lupta comună 
a lagărului păcii și democrației, la lupta 
întregii omeniri progresiste pentru slăbi

Deschizînd adunarea, acad. St. S. Ni- 
colau a salutat pe delegații și invitații 
veniți din toate colțurile patriei, soli ai 
voinței de pace a poporului nostru și și-a 
exprimat bucuria pentru faptul că la 
adunarea noastră asistă oaspeți dragi, 
eminenți luptători pentru pace de peste 
hotare.

Adunarea reprezentanților mișcării pen
tru apărarea păcii din R.P.R. — a spus 
vorbitorul — se întrunește într-un mo
ment de uriaș avînt al forțelor luptătoare 
pentru pace din întreaga lume. Mișcarea 
mondială pentru pace stringe sub stin
dardul ei sute de milioane de oameni din 
cele mai diferite straturi sociale, de di
verse convingeri politice, religioase, filo
zofice, din toate țările lumii.

Mișcarea pentru pace a devenit o puter
nică forță ce acționează asupra desfășu
rării evenimentelor internaționale. Ea a 
contribuit la crearea unui larg curent de 
opinie în întreaga lume pentru rezolva
rea, pe calea pașnică a tratativelor, a tu
turor conflictelor șl neînțelegerilor dintre 
state. în sufletele oamenilor simpli de 
pretutindeni s-a aprins puternic flacăra 
speranței Și a încrederii în posibilitatea 
alungării norilor războiului și a normali
zării relațiilor politice, economice și cul
turale între state.

Dar vrăjmașii păcii, cercurile agresive 
imperialiste, continuă criminala lor poli
tică „de pe poziții de forță”, sursa prin
cipală a actualei încordări internaționale 
în locul securității colective, a colaborării 
pașnice promovate de Uniunea Sovietică, 
R. P. Chineză și celelalte țări iubitoare de 
pace,, aceste cercuri continuă politica scin
dării lumii în blocuri militare, înjghebînd 
noi și noi alianțe agresive în Europa oc
cidentală, Asia și pe alte continente. în 
pofida voinței de pace a poporului ger
man și a tuturor popoarelor Europei, pro
vocatorii la războaie reînvie sîngeroasele 
armate ale lui Hitler care au adus Euro
pei atîta jale și ruină. Propunerilor Uniu
nii Sovietice de a se pune în afara legii 
barbara armă atomică, cercurile agresive 
le răspund prin încercări josnice de a le
galiza și justifica dezlănțuirea războiului 
atomic.

Agresorii imperialiști subapreciază însă 
tăria forțelor păcii. La întețirea uneltiri
lor și provocărilor ațîțătorilor la război, 
popoarele răspund prin acțiuni menite să 
zădărnicească aceste manevre odioase. 
Țările iubitoare de pace iau măsuri pen
tru asigurarea securității lor, pentru în- 
frînarea agresorilor și apărarea păcii în 
lume.

Poporul romîn salută cu însuflețire tra
tatul de la Varșovia, pe care îl aprobă 
din tot sufletul. Acest tratat îi sporește 
încrederea sa în viitor, în siguranța mun
cii sale pașnice, în triumful cauzei păcii 
și securității în Europa și în lume.

Cele peste 500.100.000 de semnături pe 
Apelul împotriva pregătirii războiului a- 
tomic, strînse într-un timp atît de scurt 
în toate colțurile lumii — și acesta este 
numai începutul — constituie un puternic 

rea încordării internaționale, constituie un 
important aport la cauza apărării și în
tăririi păcii.

Urăm din toată inima succes lucrărilor 
Adunării reprezentanților mișcării pentru 
apărarea păcii și pregătirii Adunării mon
diale a reprezentanților forțelor iubitoare 
de pace de la Helsinki.

Vom depune toate eforturile în lupta 
împotriva grozăviilor unul nou război, 

Cuvîntul d el e g ații o r
avertisment dat celor ce se joacă cu fo
cul războiului atomic. Convocarea Adună
rii mondiale pentru pace de la Helsinki 
— ce va avea loc între 22—29 iunie a.c. 
constituie un nou prilej de mobilizare a 
celor mai largi pături ale popoarelor în 
apărarea viitorului lor.

în țara noastră, pregătirile în vederea 
acestei grandioase întîlniri internaționale 
pentru pace s-au împletit cu desfășurarea 
campaniei de strîngere de semnături pe 
Apelul Consiliului Mondial al Păcii care 
s-a încheiat cu un deplin succes. Am per
misiunea Și totodată bucuria să vă comu
nic că pe Apelul de la Viena și-au pus 
semnătura peste 11,5 milioane cetățeni din 
Republica Populară Romînă, ceea ce în
seamnă că întreaga populație adultă a ță 
rii noastre și-a spus răspicat cuvîntul îm
potriva organizatorilor războiului atomic 
Cu acest prilej fiecare cetățean cinstit, 
iubitor de patrie, și-a manifestat hotărî- 
rea de a-și spori contribuția la cauza pă
cii prin munca sa plină de avînt, pen
tru înflorirea și întărirea țării noastre — 
factor activ în lupta pentru menținerea 
și consolidarea păcii.

Acad. Șt. S. Nicolau a declarat apoi 
deschisă Adunarea reprezentanților miș
cării pentru apărarea păcii din R.P.R.

Acad. Raluca Ripan, rectorul Universi
tății ..Victor Babeș" din Cluj, a vorbit des
pre perspectivele folosirii pașnice a ener
giei atomice pentru înflorirea patriei 
noastre.

După ce a făcut un scurt Istoric al lup
tei omului pentru cucerirea naturii, vorbi
toarea a spus :

Stăpînirea științifică și tehnică a proce
selor ce au loc în nucleu constituie o gi
gantică victorie a rațiunii umane. Această 
victorie arată că posibilitățile cunoașterii 
umane sînt nelimitate. Stăpînirea energiei 
nucleului atomic înseamnă o creștere 
uriașă a energiei de care va dispune uma
nitatea în viitor.

Arătînd că în lume se înfruntă două ten
dințe în folosirea energiei atomice, aceea 
a imperialiștilor americani care urmăresc 
ca această măreață descoperire a geniului 
omenesc să slujească în scopuri de distru
gere și aceea a țărilor iubitoare de pace 
în frunte cu Uniunea Sovietică, care luptă 
pentru a pune energia atomică în slujba 
progresului omenirii, vorbitoarea a spus : 
Uniunea Sovietică, deși posedă arma ato
mică și deși a reușit să obțină întîietatea 
asupra Statelor Unite în ce privește arma 
cu hidrogen, luptă în mod consecvent pen
tru interzicerea armelor atomice și cu hi
drogen și pentru folosirea energiei ato
mice în scopuri exclusiv pașnice.

Uniunea Sovietică nu numai că a rea
lizat un prototip de uzină electrică ali
mentată de un reactor nuclear, dar a pro
pus să împărtășească tuturor țărilor, prin 
intermediul O.N.U., experiența pe care o 
posedă în acest domeniu. Uniunea Sovie
tică a oferit unui grup de țări, printre 
care și țara noastră întreaga sa experiență 
în domeniul cercetărilor nucleare, ceea ce 
constituie un exemplu fără precedent în 

pentru asigurarea securității popoarelor 
din toate țările.

Trăiască prietenia de nezdruncinat dintre 
popoarele romîn și sovietic !

Trăiască frățescul popor romîn, Iubitor 
de pace !

Trăiască pacea trainică în întreaga 
lume 1

COMITETUL SOVIETIC 
PENTRU APĂRAREA PĂCII

relațiile dintre țări. Țării noastre Uniu
nea Sovietică a hotărît să-i acorde un aju
tor multilateral prin proiectarea, livrarea 
de utilaj și construirea unui generator 
atomic. Pentru alimentarea acestor reac- 
tori avem în țară materia primă. Sîntem 
astăzi în situația privilegiată de a proiecta 
introducerea energiei nucleare în circuitul 
energetic al țării noastre. Prin ajutorul 
permanent al Uniunii Sovietice și în țara 
noastră energia atomică va fi pusă în sluj
ba vieții,

In încheiere, vorbitoarea a arătat uriașa 
însemnătate a folosirii energiei atomice în 
diferite domenii de activitate constructivă.

Minerul Haidu Iuliu, Erou al Muncii 
Socialiste, după ce a evocat viața grea 
a minerilor în vremea stăpînirii burghezo- 
moșierești, a subliniat că zece ani de pace 
și libertate au schimbat multe și în Va
lea Jiului.

Despre munca și viața noastră de azi 
știți și dvs. multe, a spus vorbitorul. Ci
tiți și dvs. în ziare, aseultați la radio 
vești despre lupta pe care o dau minerii 
din Valea Jiului pentra cărbunele ce dă 
putere indusțriel noastre socialiste, Știm 
astăzi pentru ce lucrăm șj cui folosește 
munca noastră : înfloririi și întăririi pă
cii, bunei sțări a noastre, a tuturor.

Munca noastră este astăzi răsplătită 
prin viața mereu mai bună pe care o 
ducem, prin viitoruj fericit ce-1 asigurăm 
copiilor noștri.

Țoț ce am cucerit, tot pe încălzește azi 
inimile noastre, tot ce avem dreptul să 
visăm cu siguranța că vom împlini se 
leagă de pace. Nu-i de mirare că acest 
cuvînt găsește atîț de puternic răsunet la 
noi, îp Valea Jiului, în lupta pentru în
deplinirea planului brigada mea lucrează 
de acum în contul anului 1959. Cu ortacii 
din brigadă ne-am luat angajamentul să 
cinstim adunarea de astăzi dînd zilnic o 
normă peste plan și am știut cu toții șă 
ne ținem de cuvînt.

La posturile lor de radio dușmanii pa- 
trie[ și poporului nostru obișnuiesc să 
flecărească pe seama noastră. Ei merg 
pînă acolo îneît ne deplîng, pentru că 
nu ne-am bucura. . chipurile, de „liber
tate”. Firește, e vorba de o „libertate” 
așa cum o înțeleg ei. Numai că noi cunoaș
tem „libertatea” lor. Este libertatea patro
nilor capitaliști, care ne furau pîinea și 
ne aruncau pe drumuri, dîndu-ne certifi
cate de cerșetori. Este „libertatea” pe care 
au împărțit-o în 1929 gloanțele mitralie
relor guvernului capitaliștilor.

De așa libertate, libertatea de a trăi 
în genunchi, n-avem nevoie.

Tuturor acestor „eliberatori", eu, Haidu 
Iuliu, le-o spun limpede, ca să înțeleagă : 
Iubim ea lumina ochilor viața pe care am 
cucerit-o eu jertfe grele și sîntem hotă- 
rîți s-o apărăm. Acum, prin semnarea 
Tratatului de la Varșovia, a fost făurită 
o forță de neînvins ce șe bizuie pe uni
tatea a 900 milioane de oameni liberi. ,

(Cuvîntările delegaților vor fi publicai^ 
în continuare in numărul viitor).
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Komsomolskaia pravda
30 de ani de la apariția ziarului

Salut fierbinte ziarului comsomolist frățesc
LA 24 MAI

skaia pravda”,
A 24 MAI ziarul „Konjsomol- 

, organ al C.C. al 
UT.C.L., din U.R S.S. împlinește 
ani de rodnică activitate pusa în 
educării comuniste a tineretului so- 
în. slujba păcii și progresului.

30 de 
slujba

. avietic, ... ____ ___ ___
„Komsomolskaia pravda” este cunoscută 
astăzi nu nuțnai de milioanele de tineri 

. cititori aii săi din U.R.S.S., ci și de un 
mare număr de tineri de dincolo de hota
rele Uniunii Sovietice. Urmând strălucitul 
exemplu al „Pravdei” leniniste, „Komso- 

. molskaia pravda” a devenit de la primul 
său. număr o tribună de luptă și un or
ganizator priceput al tineretului sovietic 
în lupta pentru îndeplinirea mărețelor sar
cini trasate de P.C.U.S.

Luptînd pentru aplicarea în viată a 
"■politicii Partidului Comunist, al Uniunii 
Sovietice, „Komsomolskaia pravda” a 
ajutat la creșterea unor tineri luptători de 
seamă pentru industrializarea socialistă, 
centru colectivizarea agriculturii, pentru 
ntărirea capacității de apărare a patriei 
socialiste. Pentru aceste merite, în 1930 
.Komsomolskaia pravda” a fost decorată 
cu Ordinul Lenin.

O contribuție de seamă a adus „Komso-. 
nolskaia pravda” ta ltipta întregului po
nor sovietic, în anii Marelui Război pen
tru Apărarea Patriei. Articolele despre 
aptele eroice, nemuritoare ale celor mai 

• nuni fii și fiice ale poporului sovietic, 
chitele și povestirile publicate în ziar au 
ducat în inimile tinerilor sovietici dra
gostea nemărginită fată de patrie, hotă- 
îrea de a fi gata întotdeauna să lupte 
înă la capăt sub conducerea partidului 
•.omunist împotriva dușmanilor Uniunii 
ovietice. Prin Decretul din 26 mai 1945, 
’rezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S.

hotărît ca pentru munca plină de abne- 
ație în educarea tineretului soVietic în 
piritul slujirii devotate a patriei, în mo- 

. jilizarea activă a tineretului sovietic la 
apta contra agresorilor fasciști, „Kom- 
bmolskaia pravda” să fie decorată cu 
'rdinul „Apărarea Patriei” clasa I-a. 
. In perioada de după război, „Komsomol- 
kaia pravda” a îndeplinit cu cinste sar- 
nile ce i-au fost încredințate de P.C.U.S. 

ța 9 iunie 1950, pentru munca rodnică și 
itensă depusă în educarea comunistă a 
■neretului sovietic, pentru mobilizarea ac- 
jvă a tineretului la îndeplinirea cu suc- 
es a celui de al IV-lea plan cincinal .de 
«construcție și de dezvoltare a economiei 
stionale a U.R.S.S. de după război, 
Komsomolskaia pravda” a. fost decorată 
n nou — de data aceasta’ cu Ordinul 
pteagul Roșu al Muncii” cu ocazia celei 
P a 25-a aniversări de la apariție.
Spiritul profund partinic, înaltul nivel 
eologic, lupta pentru descoperirea și ge- 
ralizarea noului, a experienței înaintate, 

gătura indestructibilă cu viata, cu ma
le, spiritul critic și autocritic, patriotis- 
j1 și internaționalismul proletar — sînt 
incipii de bază după care se călăuzește 
treaga presă sovietică, întreaga presă 
munistă și muncitorească din toate \a- 
e. Urmînd aceste principii, „Komsomol- 
aia pravda” și-a cucerit stima și admi- 
tiau cititorilor săi, care văd în ziar un 
evărat prieten și îndrumător în muncă, 

. viată, în toate împrejurările.
„Komsomolskaia oravda” explică pe 
■g politica partidului și guvernului, edu- 
jineretul în spiritul dragostei fierbinți 
ă de patrie. „Komsomolskaia pravda” 
tivă la tineri glorioasa tradiție de luptă 

' Comsomolului leninist, popularizînd 
Stele mărețe de eroism săvârșite de oa- 
mii sovietici atît în timp de pace, cît și 
timp de război.

„Komsomolskaia pravda” explică pe 
fî cititorilor problemele politicii inter- 
ionale, politica consecventă de pace și

inițiativele luate de guvernul sovietic în 
scopul întăririi și consolidării păcii și 
securității internaționale. Ziarul publică 
sistematic materiale despre viața și lupta 
tineretului democrat din toată lumea.

păcînd educația comunistă a tinerilor 
sovietici, ziarul „Komsomolskaia pravda” 
relatează pe larg despre participarea en
tuziastă a comșomoliștilor, a tinerilor so
vietici la construirea de uzine electrice, 
pe șantierele comsomoliste de construcții, 
la alte acțiuni importante în organizarea 
cărora Comsomolul leninist are o răspun
dere de .frunte.

Numeroase articole, schițe, note, po
vestiri, însemnări, pagini întregi aduc la 
cunoștința cititorilor succesele în muncă 
ale oțelari'.or și minerilor, ale constructo
rilor de mașini, ale feroviarilor și cons
tructorilor de locuințe, ale petroliștilor, 
metodele noi folosite în muncă de tinerii 
din toate ramurile industriei, faptele lor 
mărețe de eroism în întrecerea socialistă. 
Ziarul ajută tineretul să cunoască și să-și 
însușească știința și tehnica nouă, să-și 
lărgească continuu nivelul cunoștințelor 
profesionale.

O contribuție de preț a adus și aduce 
„Komsomolskaia pravda” în mobilizarea 
tinerilor pentru a pleca pe pămînturile 
înțelenite, publicînd portrete, declarații, 
scrisori, versuri, articole ale numeroșilor 
tineri entuziaști care din Moscova, din 
Kiev, din alte centre ale Uniunii Sovie
tice au plecat la mii de kilometri pentru 
a reda patriei sovietice zeci de milioane 
de hectare de noi terenuri pentru agri
cultură. In ziar continuă să apară noi și 
noi vești care vorbesc despre felul cum 
muncesc tinerii plecați în noile ținuturi, 
despre strădaniile lor de a pune acolo 
bazele unei vieți civilizate și unei in
tense activități culturale.

In prezent, pe baza sarcinilor plenarei 
din ianuarie 1955 a C.C. al P.C.U.S. oa
menii sovietici luptă pentru o sporire con
siderabilă a suprafețelor însămânțate cu 
porumb, pentru creșterea neîncetată a pro
ducției la hectar a acestei culturi deosebit 
de importante pentru economia națională. 
„Komsomolskaia pravda” participă- activ 
la îndeplinirea acestei 
bul poate crește în 
țării”, „Porumbul nu 
niți”, „Porumbul poate 
„O cultură de aur”, 
cîteva din titlurile articolelor semnate 
de specialiști, de fruntași care vorbesc des
pre această problemă.

„Komsomolskaia pravda” se ocupă de 
oglindirea activității tineretului din școli 
și facultăți, a pionierilor aiutîndu-i să-și 
însușească cunoștințe multilaterale, nece
sare pentru a putea deveni constructori 
activi ai comunismului.

O mare atenție acordă „Komsomolskaia 
pravda” dezvoltării literaturii și artei, ac
tivității culturale a tineretului, precum și 
activității sportive de masă, popularizării 
rezultatelor dobândite de sportivii sovietici 
în țară și peste hotare-

Un loc central în preocupările ziarului 
îl constituie oglindirea activității multila
terale a organizațiilor de Comsomol. Ma
joritatea articolelor privitoare la munca or
ganizațiilor de Comsomol sînt scrise de 
colaboratori, de activiști de partid de răs
pundere. Activiștii comsomoliști consideră 
ca un lucru de cinste să scrie ziarului, 
să-si tmnărtășească experiența dobândită.

In „Komsomolskaia pravda” întâlnim 
des articole, reportaje, însemnări cu pri
vire la problemele legate de educația mo
rală a tmerilor sovietici. In ziar s-au pur
tat pînă acum mai multe discuții ia care 
au participat zeci de mii de tineri cititori. 
O asemenea discuție interesantă s-a des
fășurat în ultimele luni în ziar sub titlul: 
„In ce constă frumusețea morală a omu-

sarcini. „Porum- 
toate raioanele 
cunoaște gra- 

crește în Ural“, 
— iată numai

lui”. Circa 6.000 de cititori au scris ziaru
lui exprimindu-și deschis părerile în le
gătură cu această problemă, prezentînd noi 
și noi fapte care glăsuiesc despre înalta 
ținută morală a tinerilor sovietici, despre 
lupta lor pentru a fi folositori patriei în 
toate împrejurările. Asemenea discuții, la 
care participă mase largi de tineri, care 
arată soluții și căi pentru dezlegarea mul
tor întrebări pe care și le pun tinerii sînt 
de un real folos în educația comunistă. în
sușirea de către noi a acestei experiențe 
are o mare însemnătate.

învățăminte de preț le oferă „Komso
molskaia pravda” și în ceea ce privește 
aspectul grafic, forma atrăgătoare a ma
terialelor, varietatea genurilor publicistice 
folosite, stilul clar și precis în care sint 
redactate articolele, chiar și acelea care 
ridică probleme de specialitate.

Legătura vje etj cititorii este una din 
tradițiile cele mai frumoase cu care colec
tivul ziarului cornsoțnolist frățesc se mân* 
drește pe drept cuvânt. Zilnic la „Kom
somolskaia pravda” sosesc sute de ase
menea scrisori în care tinerii ridică 
cele ma.i diferite probleme de muncă, de 
învățătură, de viață, scrisori care sînt fo
losite sub cele mai diferite forme:

Exemplul presei sovietice, al ziarului 
„Komsomolskaia pravda” constituie un 
îndemn însuflețitor pentru lucrătorii pre
sei de tineret și copii din țara noastră. 
„Scânteia tineretului”, organ central al 
U.T M., s-a bucurat în acești ani de un 
prețios ajutor pe care „Komsomolskaia 
pravda” i l-a acordat prin redactorii care 
ne-au vizitat țara, prin posibilitatea pe 
care au avut-o unii dintre noi de a vizita 
redacția „Komsomolskăii pravda”, prin 
urmărirea fiecărei inițiative noi apărute în 
coloanele ziarului sovietic frățesc. Toate 
acestea ne ajută să rezolvăm mal ușor 
sarcinile legate de organizarea muncii re
dacționale, de munca cu autorii, cu scri
sorile, ne ajută în eforturile de a face .din 
publicațiile de copii și tineret publicații 
tot mai legate de cititorii lor.

Din exemplul ziarului „Komsomolskaia 
pravda”, noi învățăm necontenit cum să ne 
ocupăm mai bine, mai convingător, cu cît 
mai bune rezultate de principalele sarcini 
pe care partidul le pune în fața tineretului 
nostru de la orașe și sate ; învățăm să în
tărim neîncetat legătura ziarului cu ma
sele de tineri, cu corespondenții noștri, în
vățăm să facem ziarele și publicațiile noa
stre de tineret și copii cît mai atractive și 
mai accesibile. Prețioase învățăminte gă
sesc în „Komsomolskaia pravda” activiștii 
comitetelor noastre regionale, raionale și 
orășenești, secretarii organizațiilor de bază 
care urmărind articolele din „Komsomol
skaia pravda” retipărite în buletinul „Din 
experiența Comsomolului”, în „Scînteia 
tineretului'', în „Tînărul leninist” pot să-și 
însușească mai bine experiența organiza
torică și politică a activiștilor comsomo
liști, stilul și metodele de muncă ale aces
tora, în scopul obținerii unor rezultate din 
ce în ce mai bune în activitatea organiza
țiilor U-T.M.

Conștient de marele folos pe care îl are 
în munca practică de zi cu zi prin urmă
rirea si însușirea sistematică a experien
ței sovietice, conștient de faptul că însu
șirea acestei experiențe reorezintă o con
diție principală si totodată o garanție si
gură a îmbunătățirii rivelului ziarului, cu 
nrilejul popasului sărbătoresc pe care-1 
facem la cea de a 30-a aniversare a ..Kom
somolskăii pravda”, „Scînteia tineretu
lui” transmite ziarului comsomolist fră
țesc un cald și tovărășesc salut, felicitări 
și urări din inimă pentru noi și noi suc
cese în lupta pentru triumful măreței noa
stre cauze comune.

Un ajutor în munca noastră

La aniversarea lui Mihail Șolohov
La 24 maî 1905, în cătunul Crujilino, 

din stanița Veșenskaia, în regiunea pe 
atunci a Oștii Donului, s-a născut Mihail 
Alexandrovici Șolohov „celebrul scriitor 
al timpurilor noastre', cum avea să-l nu
mească I. V. Stalin.

Astăzi, cînd Mihail Alexandrovici îm
plinește 50 de ani, milioane de cititori de 
pe toate meridianele pământului se gân
desc cu recunoștință și admirație la au
torul „Donului linlșțit” și „Pămîntului des
țelenit”, îi fac cele mai bune urări în zeci 
de limbi. Fle-ne îngăduit ca, in limba lui 
Eminescu și Cr.ragiale, Creangă și Sado- 
veanu, să adresăm marelui om și scriitor 
țâre împlinește jumătate de veac, urările 
noastre din inimă: multi ani înainte, 
sănătate și spor în munca fui minunată.

E o mare bucurie să știi că undeva tră
iește, gândește și asudă plecat peste foile 
albe Șolohov. într-o casă de lemn spoită 
albastru din stanița Veșenskaia, pe malul 
Donului, modest ca un simplu cazac, fră
mântat ca un Tolstoi, credincios' poporu
lui și artei, Mihail Alexandrovici lucrează. 
Istoria literaturii universale a ridicat de 
mult un arc de triumf pentru năvala că
lare a eroilor săi în nemurire, dar liniș
tea monumentelor nu stăpînește la poarta 
aceasta : alti eroi se ma; chinuia încă sub 
aceeași pană, să-și merite dreptul de a ne 
cuceri, nouă — inimile, lor — nemurirea, 
în casa de lemn de pd malul Donului, mo
dest ca un simplu oazac, frământat ca un 
Tolstoi. Mihail Alexandrovici finisează 
acum volumul doi al „Pămîntului desțe
lenit” și romanul „Ei au luptat pentru 
patrie”. Ce bucurii ne așteaptă, tovarăși! 
încă două cărți de Șolohov!

Cuiva oare ți-a făcut un mare bine îi 
mulțumești, îi înjorci, dacă al prilejul, bi
nele. Unui mare artist, oricîtă admirație 
i-ai păstra, ori cît de sus i-ai ridica, în 
cinste, opera, nu-i poți răsplăti pe deplin 
dăruirea unică și istovitoare, transfuzia 
generoasă prin care sângele talentului său 
s-a vărsat în arterele omenirii, să gene
reze idei și idealuri. Milioane de cititori 
de pe toate meridianele pământului îi vor 
rămâne pentru totdeauna datori lui Mi
hail Șolohov. Sîngele talentului său, văr
sat în arterele omenirii, e sănătos, înnoi
tor, fecund : sânge de cazac care a slujit 
în armata roșie.

Am în față diferite fotografii ale scrii
torului1 : la masa Sa de lucru, cu stiloul 
în mînă, în Palatul Kremlinului la sesiu
nea Sovietului Suprem al U.R.S.S. — în 
care de trei ori a fost ales — între acade
micieni. Eu însă mi-1 închipui altfel, în 
ceasurile când Șolohov nu scrie, ori nu 
dezbate hotărâri cu privire la conducerea 
uriașei sale patrii. Mi-1 închipui călare 
— strașnic călăreț trebuie să fie Mihail 
Alexandrovici. Cred că are un armăs'ar de 
Don nărăvaș, cu chișițile fine, cu buzele 
rânjite și spumă la zăbale. Și ce galop 
turbat prin miresmele stepei, pe pustiul 
colnicelor. Lucesc pete de sudoare pe 
crupa tretinului, cînd călărețul îl oprește 
să-1 adape. Și Mihail Alexandrovici îi dă 
armăsarului să bea din marea Țimlcens- 
kaia, în beția cununiei lui Don Ivanîci, cu 
mama Volga. Basmele au rămas în urma 
vieții. Nu-i destul să-ți hrănești Pegasul 
cu jeratec, trebuie să știi unde să-l adăpi.

Șolohov și-a început cariera literară pe 
cînd deasupra Mării Țimleanskaia mai 
pluteau norii de praf stârniți', de pe fun
dul ei, de copitele escadroanelor în marș. 
Pe atunci caii se mai poticneau în băl
toace de sânge și corbii mai găseau mîn- 
care în ierburi.

„Am urmărit bandele de tîlhari care se 
făcuseră stăpâni în regiunea Donului pînă 
în anul 1922 ; și bandele ne urmăreau pe 
noi1. Toate au mers așa cum se cuvenea”, 
scrie el.

In 1923 apar, în reviste și ziare com- 
somoliste, primele sale povestiri. Pe sabia 
încovoiată mai rămăseseră minuscule pete 
de singe. La conovăț calul mai sforăia, 
sălbătăcit. Șolohov începe să scrie despre 
luptă, despre viață și moarte, despre pu
terea sovietică. Tot ce nu poate fi șters 
din amintire, zăngănitul armelor și gea
mătul prietenului spintecat, nechezatul 
cailor și stepa largă, cu ierburi înalte și 
morminte proaspete, armonica pe uliți de 
sat în nopțile izbînzilor, și rîsul fetelor, 
și ochi'j vădanelor, și credința în numele 
căreia galopau către moarte, totul învia 
în mintea tânărului de 18 ani. După ce, 
în 1925 publică un volum de povestiri, 
Șolohov tipărește, în 1928, ia numai 23 de 
ani, întîiul volum al ,,Donului liniștit”.

Zeci și sute de destine se îngrămădesc 
în vârful peniței sale. Cu câtă dragoste 
fierbinte le-a zugrăvit Șolohov.

Opera lui ne învață că omul trebuie zu
grăvit cu dragoste — și anume cu o dra
goste, fie-ne îngăduit s'ă-i spun așa, ca
lificată. Intre alb și negru mai sînt zeci 
de culori. Șolohov le-a folosit pe toate, în 
afară de cea roză. Oamenii beau și apă, 
beau Și vodcă, dar siropul se recomandă 
numai suferinzilor de ficat. Nepcolipd 
nimic din ceea ce-i omenesc, pătrunzîn- 
du-le minuțios individualitățile. Șolohov 
a zugrăvit oameni animați de sentimente 
zguduitoare, care trăiesc plin, complex, 
adevărat-

Șolohov a cunoscut viața cu inima, cu 
mintea, cu ochii și cu sîngele său. Ne 
zguduie fiecare din destinele îngrămădite 
în vârful peniței sale, pșntru că le sim
țim adevărate, — drame ale oamenilor 
vii, bucurii ale mujicilor eliberați. Viața, 
în scrierile lui Șolohov, e atît de riguros 
realist prinsă, incit o îndrăgești și tu pe 
Axinia, te trăznește sudoarea iute, soldă
țească, a bivuacurilor, simți gustul mie
rii, pe care flendurosul Molciun o bagă 
cu degetele in gură, gemiind de plăcere, 
în ziua deschiaburijrii din Gremeacii-Log 
și-ți vine să-l strîngi de gât pe Iacov Lu- 
chici Ostrovnov.

Cît de convingător și necesar flutură 
steagul revoluției peste lumea aceasta 
adevărată, pătimașă.

„Am iubit și femei și fete și am călcat
— eh, ce-am mai călcat stepa călare pe
cai buni, șl m-am bucurat de copiii mei, 
și am omorît oameni...", gîndește Gri
gori Melehov. De ce-am mai călcat ste
pa, se întreabă el, înfrântul. Și replica 
scurtă, definitivă, țipătul lui Stokman, ți
pat cu spume de sânge la gură......dar co
munismul are să trăiască”.

Se înfruntă caractere, oameni, se în
fruntă idei, dar nu prin difuzoare ci prin 
guri pătimașe și săbii ascuțite.

Iată-1 pe Grigori Melehov, omul inteli
gent și puternic, pornit pe drumul rupe
rii de popor, drumul ruinii sale morale.

„în timpul rarelor parade, stătea alături 
de drapelul regimentului, sărutat de fu
mul bătăliilor din atîtea războaie; știa 
însă că n-are să mai rîdă ca altădată, știa 
că ochii i se adînciseră In orbite și umerii 
obrajilor se ascuțiseră ; știa că, sărutând 
un copil, îi vine greu să privească des
chis, în ochii lui limpezi”.

Iar lui Iacov Luchici Ostrovnov, sub 
puterea sovietică „î-i urît șă maj trăias
că pe lume, ca unui buhai jugănit”.

După bătălie, Bunciuc, acoperind-o cu 
mantaua sa pe Anna „îi lua palmele ume
de cu care-și acoperea ochii, și i le să
ruta din clnd în cînd”. Cu palmele ace
lea Anna trăsese în dușmanii puterii so
vietice. Iubito, uită că oamenii au fost 
sfârtecați. Totul va fi altfel, frumos... 
„Palmele ei miroseau a pămînt de toam
nă și a căldură de femeie”.

Mihail Șolohov și-a născut, crescut și 
scris eroii în perioadele cele mai drama
tice, și cele toai glorioase ale patriei sale: 
în plină revoluție și război civil, în anii 
marii cotituri din agricultură, în anii 
Marelui Război pentru Apărarea Patriei
— cartea la care lucrează acum-

Iată de ce dramatismul violent, pătrun
zător pînă la lacrimi, este dominant în 
opera sa. Geniul lui Șolohov a știut să 
pătrundă esențialul încleștării pe viață și 
pe moarte dintre uraganul mânios al nă
zuinței maselor largi spre fericire și sca-

-Fiind student al Institutului 
laxim Gorki" din București
i avut posibilitatea să fiu con- 
■uu în contact cu presa sovie- 
iă, să citesc în original cele
ii cunoscute și mai frumoase 
ere ale literaturii ruse și so- 
etice.
pa utemist și student care 
kuiam să pătrund tainele lim- 
i ruse, am muncit cu perse- 
rență și am folosit cele mai 
erite mijloace pentru acea- 
. Mi-aduc și acum aminte cu 

a căldură profesoarele noas- 
ne recomandau să citim 

•sa sovietică, care ne oferea 
lejul să ne însușim mai bine 
aoștințele predate. Și am în- 
mt astfel să citesc zia- 

„Komsomolskaia pravda".

*
1

Ml-am dat seama că intr-ade
văr citirea, uneori chiar studie
rea ziarului, a cpntribuit la 
îmbogățirea bagajului meu de 
cunoștințe. Nu a mai fost nici 
o surpriză pentru nimeni fap
tul că un student cu cunoștințe 
medii la început — a devenit 
mat tîrziu fruntaș la învă
țătură. Citind cu regulari
tate „Komsomolskaia pravda" 
mi-am dat seama că ziarul a in
fluențat asupra mea și a colec
tivului din care făceam parte 
și din alt punct de vedere, 
cepusem deja să studiem 
atenție unele materiale, să 
losim metodele de muncă 
studenților sovietici, ceea ce a 
dus la creșterea nivelului pro
fesional al studenților noștri.

In- 
cu 
fo
aie

De pildă, articolul „Imparte-ți 
cu nricepere timpul" din 
„Komsomolskaia pravda" din 
12 XI 1954 m-a ajutat pe mine 
personal și pe colegii mei să 
ne pregătim bine pentru exa
mene și să obținem rezultate 
frumoase.

Ca secretar al biroului U.T.M. 
al anului IV am folosit multe 
materiale din „Komsomolskaia. 
pravda" in munca de organi
zație. Citind astfel articolul in
titulat „Despre munca cu fie
care om", publicat în „Komso
molskaia pravda" din 28 iulie 
1954, am putut să mă apropii 
mai mult de utemiștii din an, 
în asa măsură încît cunoscînd 
particularitățile fiecăruia, să le 
pot da diverse sarcini după po
sibilitățile lor.

ieții adânc înrădăcinați, veninoși, cîn<| 
invadând stepa, cînd tupilați hoțește, al 
contrarevoluției. Expresia sa ideologică 
este cuprinsă în ultimile cuvinte ale luț 
Stokman, „dar comunismul are să tră
iască”, în eroismui anonim al escadroa
nelor roșii șarjând, în înfrângerea lui Gri
gori Melehov, necesară pentru ca Davî-, 
dov să învețe oamenii să trăiască.

Șolohov a scriș deșpre cazacii săi, i-a 
pus să iubească și să urască, să învingă 
sau să moară, în condițiile istorice ale 
acelor timpuri și acelor locuri. Dar în care 
țară n-are un ecou imens opera sa? La 
noi, în România, ea este iubită și citită 
cu sufletul la gură.

Se știe că Șolohov lucrează asupra tex
tului, cheltuindu-se fără rezerve. Șcherin 
a văzut pe masa sa cite șapte și opt va
riante ale aceluiași capitol. „Geniu — 
spunea Goethe — înseamnă răbdare”. 
Evident, nu-i numai atît, dar Șolohov le 
are pe toate. Așa se face că eroii săi tră
iesc, fiecare în felul lui', Nagulnov cu să
riturile sale peste cal, dar curat ca o la
crimă de copil, Grigori Melehov — eh, 
Grigori Panteleici, Grișca, rău îmi par» 
pentru tine, da,r nu pot să te iert — 
Lușco porumbițo, ai să dai de dracu, moș 
Șciucar, căruia i se vede căciula după 
răsărită, Valet, mujicul sfîrșit și inimos, 
Corșunov, clinele turbat, cazaci și ofițeri, 
femei Și hatmani, mujici învătînd engle
zește și generali albi împușeîndu-se în 
ceasuț socotelilor.

Iți mulțumim pentru toate, Mihail Ale
xandrovici. Multe ne-ai învățat.

Davîdov: „Ț.i-i milă de dinții... te doare 
suferința lor... Dar ei au avut milă de 
noi ? Plîngeau dușmanii la lacrimile co
piilor noștri ? Plîngeau pe orfanii celor 
uciși ? Hai ? pe tata l-a ridicat poliția din 
fabrică, după o grevă... l-au surghiunit 
în Siberia. Mama a rămas eu patru co
pii. Eu, cel mai mare, eram pe atunci de 
nouă ani, n-aveam ce mînca șl mama... 
uită-te la mine I Mama a ieșit pe uliță... 
ca să nu crăpăm de foame”.

Sau frumuseți ca acestea : „Plopii, de-a 
lungul rîului, par turnați' în argint- Di
mineața, fumurile care ies din coșurile 
caselor se înalță drepte, ca o pădure de 
trunchiuri portocalii.

Noaptea, cînd vreo iapă plină pomeșta 
să necheze încet, simțind cum laptele nă
vălește în ugeru-i negru, de atlas, neche
zatul i s-aude la o depărtare de cîteva 
verste-

Februarie...
Liniștea albastră de dinainte de revăr

satul zorilor...
Calea Laptelui, pustie, pălește...”
Cîtă dragoste îți trebuie pentru stepe 

și colnice ca să serii rândurile acestea. Si 
cită dragoste îți trebuie pentru oameni 
ca să arăți curățenia ascunsă de anii su
ferințelor în dosui grosolăniei: „Nu as
culta de ehiabur, spurcăciune vătămă
toare ! Nu învăța de la dînsul cum s-a
jungi proprietar. Nu tăia vitele, păcăto
sule ! El crede că taie vita... adevăru-i că 
vîră cuțitul în spatele revoluției mon
diale 1”

Nici un fel de izmeneală siropoasă în 
vorbirea eroilor șolohovieni. Dacă e să 
spuie ceva, q spun pe limba lor. Dacă e 
să spqie o lozincă, simți că și-o smulg 
din ipimă.

In piața Veșenskăiei, în stepe și pe 
malul Donului, Șolohov ascultă oameni, 
se îmbibă de viața lor, ca un fagure de 
miere. Intră apoi in casa lui de lemn 
spoită în albastru, și-ți stoarce sufletul, 
inteligența, forțele. Noj eițim ultima for
mă, desăvârșită. Ceea ce spunea Buneiue 
despre el însuși i se potrivește de mi
nune autorului lui Bunciue : „Dacă tre
buie să ard, apoi să ard cu flacără și cu 
seîntei, nu să scot fum”.

Și-acum, Mihail Alexandrovici împli
nește cincizeci de ani, o jumătate de veae. 
„Am trecut prin multe. — povestește el 
— dar timpurile de azi. te fac să le uiți 
pe toate acestea”

Timpurile de azi. în care cazacii își vor 
îngrășa pămîntul eu săruri radioactive, în 
care Donul s-a cununat eu Volga, în care 
vitejia străvechilor cazaci privește cu si
guranță, calm și hotărâre de pe gorga
nele înverzite.

Dacă aș putea fi la sărbătorirea lui Șo
lohov, aș închina, în cinstea lui, o cupă 
plină cu apă din Marea Țimleanskaia. 
Și, pe cinstea mea, din cupa asta m-aș 
îmbăta cumplit.

EUGEN MANDHIC

Folosirea cultivatorului CUT-21 la buchetatul culturilor prășitoare
însămînțatul culturilor prășitoare în 

cu.buri așezate în pătrat aduce cultivato
rilor o serie de avantaje. In primul rând 
plantele însămânțate în pătrat au condi
ții egale de hrană și lumină, se dezvoltă 
uniform șl bine întreținute, dau producții 
sporite.

Importanța deosebită a însămînțării în 
cuiburi așezate în pătrat constă însă în 
faptul că lucrările de întreținere se pot 
executa mecanizat, într-un timp scurt, 
creînd astfel posibilitatea întrebuințării 
brațelor de muncă la alte lucrârj care uu 
sînt încă mecanizate. Datorită faptului că 
mașinile existente de semănat in cuiburi 
așezate in pătrat iț-au putut executa insă- 
mlnțările pe toată suprafața rezervată 
prășitoareior, s-au folosit mașinile obiș
nuite de semănat în rîndurl. In acest caz, 
după răsărirea plantelor se face bucheta
tul cu ajutorul cultivatorului CUT-21. 
Pentru executarea acestei lucrări, pe cul
tivator se montează — lateral — două 
marcatoare de la semănătorile I.A.R.-511. 
Montarea marcatoarelor pe cultivatorul 
care se pregă.ește pentru buchetare, se 
face la fel ca la semănătorile I.A.R.-511, 
adică tijele celor două marcatoare se 
prind de cadru] cultivatorului cu ajuto
rul a două balamale, iar lanțurile marca
toarelor se prind de triunghiul de trac
țiune al cultivatorului.

Marcatoarele vor avea lungimi diferite. 
Distanța de marcare a marcatorului din 
stînga (L. st.) se calculează astfel: Se 
adună lățimea de lucru a cultivatorului 
(B) cu distanța dintre roțile din față ale 
tractorului (C) și se împarte la doi, iar 
rezultatul obținut se adună cu distanța pe 
care dorim s-o obținem între buchete (b), 
împărțită la doi. (B + C):2+b:2. Pen
tru calcularea distanței de marcare a 
marcatorului din dreapta se folosește 
aceeași formulă, numai eă de data aceasta 
din lățimea de lucru a cultivatorului se 
scade dis anța dintre roțile din față ale 
tractorului. (B—C):2 + b:2.

De exemplu, pentru buchetatul porum
bului la distanță de 70 cm. între buchete 
cu un cultivator CUT -21 acționat de un 
tractor I.A.R.-23, distanța de marcare se 
va calcula astfel: lățimea de lucru a cul
tivatorului (B=420 cm.) se adună cu 
distanța dintre roțile din față ale tracto
rului (C = 138 cm.) șl se împarte la 2; re-

I zultatul obținut se adună apoi cu distanța

2. Distanța de marcare a marcatorului 
din stingă, măsurată de la mijlocul bu
chetului din margine pînă la urma lăsată 
de discul marcatorului, va fi astfel de 314 
cm., Iar distanța de marcare a marcato
rului din dreapta va fl de 178 cm. Dife
rența dintre lungimile celor două marca
toare, care este egală cu distanța dintre 
roțile din față ale tractorului, se datoreș- 

poziției pe care o are tractorul fațăte de

linîa de marcare, la întoarcerea In su
veică.

Buchetatul prăsitoarelor (porumb, floa- 
rea-soarelui) cu ajutorul cultivatorului 
CUT—21 asigură executarea lucrărilor 
într-un termen scurt, pregătind astfel cul
tura pentru efectuarea prașilelor cu mll- 
loace mecanizate (cultivatoare sau prăsi
toare cu tracțiune animală) în lungul șt 
în latul tarlalei.

Pentru ca buchetatul să se execute tu 
condiții cît mai bune, adică spațiile 
tre buchete să fie egale și drepte, se 
o pregătire temeinică a tractqriștllpr 
oamenilor de pe cultivatoare.

Problema „In ce constă fru
musețea morală a omului", dis
cutată pe larg în ziarul „Kom
somolskaia pravda" a găsit ecou 
și în rîndul studenților noștri. 
Biroul U.T.M. al anului IV a 
luat astfel inițiativa de a ține o 
adunare generală cu tema 
„Dragostea față de profesia 
aleasa Această inițiativă s-a 
dovedit bine venită, toți vorbi
torii arătînd că vor munci cu 
tragere de inimă acolo unde vor 
fi repartizați pentru a ajuta ti
neretul și oamenii muncii din 
țara noastră să-și însușească 
limba rusă.

NICOLAE VRUBLEVSKI 
secretarul biroului U.T.M. 

al anului IV, Institutul
„Maxim Gorki” — București I dintre buchete (b-70 cm.) împărțită la
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Tratative sau discuții despre tratative?
r Știrea că miniștrii Afacerilor Externe 
el U.R.S.S., S.U.A., Angliei și Franței, 
care s-au întîlnit la Viena, au ajuns la 
o înțelegere generală în problema scopu
rilor și metouelor unei conferințe a șefilor 
guvernelor acestor state a fost întîmpi- 
nată pretutindeni de o largă aprobare. 
Acest lucru este firesc și lesne de înțe
les : Ideea unei asemenea conferințe a 
prins rădăcini adinei în masele populare 
care își pun mari speranțe într-o confe
rință, ccnsiderînd că ea va contribui la 
îmbunătățirea relațiilor dintre state.

După cum se știe, guvernul sovietic are 
o atitudine pozitivă față de ideea unei 
conferințe a marilor puteri, considerind 
că convocarea unei asemenea conferințe 
va fi utilă dacă ea va contribui într-ade- 
văr la slăbirea încordării internaționale 
și la îmbunătățirea relațiilor internațio
nale. Nu se poate să nu fie luat în consi
derare faptul că, atunci cînd statele in
teresate au manifestat dorința de a 
ajunge la o înțelegere și bunăvoință, s-a 
putut obține încetarea războiului în Co
reea și Indochina și lichidarea în acest 
fel a două focare de război primejdioase 
din Extremul Orient. în același fel a fost 
rezolvată problema austriacă — problemă 
foarte importantă — încheierea Tratatu
lui de stat cu Austria dovedind că există 
căi de rezolvare și a altor probleme eu
ropene nereglemejtate pînă în prezent.

Popoarele lumii cer de mult ca oamenii 
de stai din S.U.A., Anglia, Franța și 
U.R.S.S. să ia loc în jurul aceleiași mese, 
să examineze problemele internaționale 
existente care nu au fost încă reglemen
tate și să depună eforturile necesare pen
tru a le rezolva. Popoarele doresc să se 
ajungă la o încetare a „războiului rece" 
și la restabilirea încrederii internaționale, 
în condițiile căreia ar fi posibile lichi
darea cursei împovărătoare a înarmări
lor, reducerea hotărîtă a armamentelor și 
a forțelor armate, interzicerea armelor 
atomice și cu hidrogen, crearea unui sis
tem eficace de securitate colectivă, resta
bilirea unor relații economice normale și 
extinderea colaborării pașnice între po
poare în toate domeniile. Păturile cele 
mai largi ale populației sînt convinse că 
tratativele dintre conducătorii guvernelor 
marilor puteri pot și trebuie să contribuie 
la rezolvarea acestor probleme de impor
tanță vitală și că ele pot și trebuie să f e 
încununate de măsuri practice care să 
ducă la micșorarea încordării internațio
nale.

Năzuința spre pace a popoarelor a deve
nit atît de generală și puternică îneît ea 
nu mai poate fi ignorată și este primej
dios să lupți împotriva ei. Tocmai acea
sta, după cît se pare, explică faptul că 
cercurile guvernante ale S.U.A., care pînă 
nu de mult au avut o atitudine cu totul 
nefavorabilă, ba chiar ostilă față de ideea 
unei conferințe a șefilor guvernelor ma
rilor puteri, și-au schimbat deodată po
ziția declarînd că sînt de acord să parti
cipe la o asemenea conferință. Această 
schimbare de poziție a conducătorilor 
S.U.A. nu ar putea decît să fie salutată 
dacă n-ar exista anumite fapte care să în
găduie să se creadă că această hotărîre nu 
este dictată de grija pentru întărirea păcii 
și colaborării internaționale, ci de cu totul

alte motive care n-au nimic comun cu sar
cinile slăbirii încordării internaționale.

E vorba printre altele de convorbirea 
televizată dintre secretarul de stat al 
S.U.A., Dulles și — președintele Eisenho
wer, care a avut loc recent la Washington 
și care după cum scrie presa americană, 
semăna cu un spectacol de teatru având 
scopul de a preamări politica „de pe po
ziții de forță", precum și de conferința de 
presă a . lui Eisenhower care a urmat după 
aceea.

Aceste manifestări au reținut atenția 
opiniei publice internaționale nici decum 
prin jocul de scenă ai pseudotalentelor 
de la Washington, după cum s-a ex
primat corespondentul din Washington al 
ziarului „New York Times", Crock, ci prin 
aprecierile lor politice false asupra situa
ției internaționale actuale și prin propu
nerile lor lipsite de logică cu privire la 
cuprinsul tratativelor dintre șefii marilor 
puteri, propuneri îndreptate în mod vădit 
spre torpilarea acestor tratative.

în tendința lor de a ascunde eșecurile 
politicii lor ,,de pe poziții de forță", con
ducătorii guvernului S.U.A. au încercat 
să-și convingă spectatorii și auditorii lip
siți de informații reale că semnarea Tra
tatului de stat cu Austria, constituie o 
victorie a politicii ,,de pe poziții de for
ță". De această născocire despre pretinsa 
victorie a politicii „de pe poziții de forță” 
au avut nevoie inspiratorii ei pentru a 
scoate din nou la lumină „politica de res
pingere" preconizată de Dulles — politică 
compromisă și care a eșuat și pentru a 
formula propunerea absurdă ca confe
rința șefilor celor patru guverne să dis
cute problema restabilirii vechilor regi
muri în țările de democrație populară, 
precum și chestiunea interzicerii mișcării 
comuniste, progresiste în țările capitaliste. 
Pînă și presa burgheză din Anglia califică 
pe drept cuvînt această propunere ca ,,o 
absurditate totală".

Discuțiile lipsite de sens în legătură cu 
formularea față de Uniunea Sovietică a 
unor anumite pretenții, și cu atît mai 
mult a unor pretenții care nu au nimic a 
face cu sarcinile unei conferințe a șefilor 
marilor puteri, ne fac să ne îndoim că 
cercurile guvernante ale S.U.A. sînt în 
mod sincer de acord cu organizarea unei 
asemenea conferințe. După toate probabi
litățile, oameni care formulează asemenea 
pretenții absurde, nu pot sau nu vor să 
înțeleagă schimbările radicale Intervenite 
în ultimii ani în raportul de forțe de pe 
arena mondială. Ei nu pot sau nu vor să 
înțeleagă că la o conferință serioasă a șe
filor guvernelor marilor puteri — confe
rință în care fără doar și poate puterile 
occidentale sînt interesate nu mai puțin 
ci mai mult decît Uniunea Sovietică — 
nu poate fl vorba de ridicarea unor ches
tiuni ca cele mal sus amintite. Intenția 
conducătorilor politicii externe a S.U.A. 
de a folosi această conferință pentru a se 
amesteca în treburile interne ale unor 
popoare suverane și libere, arată că ei au 
pierdut nu numai simțul realității, dar și 
simțul elementar al măsurii. Nimeni nu 
a reușit și nu va reuși să dicteze popoare
lor orînduirea socială pe care ele trebuie 
să șl-o aleagă, iar legile obiective ale evo
luției sociale nu se supun puterii nimă
nui. A încerca să suprimi aceste legi prin 
hotărîrea vreunei conferințe — oricare ar

fi ea — ar însemna să te pul într-o 
situație ridicolă.

Conducătorii S.U.A. nu pot să nu-și dea 
seama de acest lucru. Iar faptul că ei ri
dică asemenea probleme în ajunul confe
rinței te face fără voie să crezi că ei nu 
au nevoie de tratative, ci de discuții pe 
tema tratativelor, pentru ca torpilînd tra
tativele, să arunce vina asupra U.R.S.S. și 
să „dovedească” astfel că colaborarea cu 
U.R.S.S. nu este cu putință.

Tendința guvernelor puterilor occiden
tale de a împiedica inițierea unor tratative 
serioase Și cinstite ale celor patru state, se 
manifestă de asemenea și în încercarea lor 
de a ridica piedici de ordin tehnic în ca
lea convocării conferinței șefilor guverne
lor. Puterile occidentale formulează în 
mod premeditat pretenții nerezonabile atît 
în ce privește locul, cît și durata conferin
ței. Ele resping de exemplu propunerea ca 
conferința să aibă loc la Viena unde există 
toate condițiile necesare pentru aceasta și 
propun orașul Lausanne, deși este bine 
cunoscut că acolo nu există asemenea con
diții. Ele declară că conferința nu trebuie 
să dureze mai mult de 2—3 zile, deși e clar 
pentru oricine că într-un termen atît de 
scurt nu se poate asigura examinarea se
rioasă a problemelor internaționale ac
tuale. ,

Se știe pe de altă parte că oamenii de 
stat și politici din S.U.A. și Anglia au în
cercat și încearcă să folosească pentru ma
nevre diplomatice, pentru combinații par
lamentare și speculații politice de tot soiul, 
ideea atît de populară în rîndurile maselor 
largi a unei conferințe a șefilor guvernelor 
celor patru mari puteri. Astfel, de exem
plu, pînă nu' de mult, promisiunea de a 
iniția tratative cvadripartite a fost folosită 
pentru a face parlamentele vest-europene 
să accelereze ratificarea acordurilor mili
tare de la Paris.

După cum afirmă presa străină, în ul
timele săptămîni, ideea tratativelor între 
șefii marilor puteri este folosită pe planul 
politicii interne, de actualul prim mini
stru al Angliei, Eden, pentru scopurile 
politicii interne ale partidului. Liderii 
partidului laburist din opoziție îl acuză 
de-a dreptul că el folosește discuțiile cu 
privire la o conferință a celor patru pu
teri numai pentru a atrage pe alegători 
de partea conservatorilor în alegerile 
parlamentare din 26 mai. Presa americană 
a subliniat în mod fățiș că guvernul 
S.U.A., care vreme îndelungată a fost îm
potriva convocării unei conferințe a șefi
lor celor patru guverne, și-a schimbat po
ziția cu scopul de a ajuta pe conservatorii 
din Anglia să obțină majoritatea manda
telor în parlament și să rămînă la putere.

Dar, încercările campionilor politicii „de 
pe poziții de forță” de a folosi discuțiile 
pe tema convocării unei conferințe a șe
filor marilor puteri pentru a înșela ma
sele populare, nu vor induce Pe nimeni 
în eroare. Popoarele din toate țările, care 
cer conducătorilor guvernelor marilor pu
teri să ia măsuri concrete în vederea slă
birii încordării internaționale, doresc tra
tative cu adevărat serioase și cinstite și 
nu un simulacru de tratative. Ele doresc 
tratative adevărate și nu discuții despre 
tratative.

Articol de fond publicat în ziarul 
„Pravda",' ,

Mihail Șolohov 
a fost decorat 

cu „Ordinul Lenin"
MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 23 mal, Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. a decorat cu 
Ordinul Lenin pe scriitorul sovietic Mi
hail Șolohov, cu prilejul împlinirii a 50 
de ani, pentru merite remarcabile în do
meniul literaturii.

Șolohov a publicat pentru prima oară 
nuvele acum mai bine de 30 de ani. Șo
lohov a cucerit o largă popularitate atît 
în U.R.S.S. cît șl în străinătate. Roma
nele lui „Pe Donul liniștit” și „Pămînt 
desțelenit” fac parte din tezaurul cul
turii.

Potrivit datelor furnizate de Palatul 
unional al cărții, începînd din anul 1925 
și pînă în prezent în U.R.S.S. au apărut 
421 de ediții ale operelor lui Șolohov în
tr-un tiraj total de 20.473.000 de exem
plare.

Cu prilejul celei de a 50-a aniversări 
a lui Mihail Șolohov, Editura de Stat pen
tru literatură pregătește o culegere în 
șapte volume a operelor scriitorului.

La 24 mai va avea loc la Moscova o reu
niune jubiliară în cinstea Iul Șolohov.

Mitingul de la Tirana 
cu prilejul întoarcerii 

delegației guvernamentale 
albaneze

TIRANA 23 (Agerpres). — A.T.A. trans
mite: La 22 mai, cu prilejul înapoierii în 
țară a delegației guvernamentale a RP. 
Albania care a luat parte la conferința 
de la Varșovia a statelor europene pentru 
asigurarea păcii și securității în Europa, 
la Tirana a avut loc un mare miting al 
oamenilor muncii.

La miting au participat Enver Hodja, 
prim-secretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania, Mehmet Shehu, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Albania. 
Haxhi Lleshi, președintele Prezidiului 
Adunării Populare, membrii Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Muncii dih Al
bania.

Mitingul a fost deschis de Ibrahim 
Șina, președintele Comitetului Executiv 
aj Consiliului Popular din Tirana.

Apoi s-a dat cuvîntui lui Mehmet 
Shehu, președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Albania, șeful delegației guver
namentale a Republicii Populare Albania 
la conferința de la Varșovia.

Participanții la miting au adoptat o re
zoluție în care se subliniază că oamenii 
muncii din Tirana, împreună cu întregul 
popor albanez, salută în unanimitate Tra
tatul de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre statele participante la Con
ferința de la Varșovia și sînt ferm hotă- 
rîțl să-și îndeplinească cu cinste toate 
obligațiile decurgînd din acest Tratat.

*

Selecționata divizionară A
Pe stadionul „23 August" din Capitală 

s-a desfășurat luni întîlnirea internațională 
de fotbal dintre echipa austriacă Wiener 
Sport Klub și selecționata divizionară A. 
După un joc disputat, presărat cu multe 
faze interesante, fotbaliștii romîni au cîș- 
tigat cu scorul de 2—0 (2—0). Ambeie 
puncte au fost înscrise de Ozon în prima 
repriză. Selecționata divizionară a domi
nat majoritatea timpului, prestînd un joc 
bun în compania fruntașei campionatului 
austriac. Echipa noastră a arătat o bună 
pregătire fizică și o tehnică de ansamblu 
satisfăcătoare.

S-au evidențiat în decursul jocului An- 
drovici, Ozon, Pereț; (în repriza 2-a) Ni- 
cușor și Zavoda II, iar din echipa Wiener 
Sport Klub, Barschandt, Szanwald și Ha- 
senkopf.

- Wiener Sport Klub: 2-0
După joc, antrenorul echipei Wiener 

Sport Klub, cunoscutul internațional Pes« 
ser, a făcut următoarea declarație unul 
corespondent al Agenției „Agerpres": 
„Echipa romînă posedă o tehnică bună, 
practică un fotbal modern cu pase în a- 
dîncime Și schimburi de locuri, spre deo
sebire de echipele austriece care au rămas 
încă la vechiul stiț al școlii vieneze. Jucă
torii romîni sunt foarte lmpetuoși și au un 
bun plasament. Mi-au plăcut în deosebi 
portarul, stoperul, cele două extreme și 
centrul atacant".

Astăzi, echipa Wiener Sport Klub sus
ține o a doua întîlnire în compania selec
ționatei divizionare B. Jocul 
șura cu începere de la ora 
dionui Republicii.

Vicforia motoclcliștilor romîni la Leipzig
După patru zile de întreceri, la Leipzig 

a luat sfîrșit concursul motociclist interna
țional de regularitate. Alergătorii romînl 
participanți la această competiție au re
purtat o strălucită victorie reușind să se 
claseze pe primul loc în clasamentul ge
neral pe echipe.

începînd din etapa a doua, motoclcliștil 
romîni s-au situat în fruntea clasamentu

se va desfă-
17,30 pe sta-

(Agerpres)

loc pînă lalui și și-au păstrat primul 
terminarea concursului.

Dintre motocicliștii noștri, 
concursul internațional de ia Leipzig, au 
primit medalii de aur: Cernescu D. Dumi- 
trache, I. Ioniță, M. Sărăteanu, L. Szabo, 
Gh. Ion, C. Udrescu, I. Ionescu și C. Gri- 
gorescu, iar N. Sădeanu, I. Kerestes și 
Pop Mihai au primit medalii de argint.

Pe drumul performantelor atletice de valoare
Sîmbătă și duminică, la București, Ti

mișoara și Ploeștl, s-a desfășurat cea de a 
IlI-a etapă a campionatului republican de 
atletism pe echipe. La startul probelor dis
putate au fost prezenți, cei mai buni atleți 
ai țării noastre care au dovedit încă odată 
buna lor pregătire. Rezultatele înregistrate 
sînt bune, mai ales ținînd seama că nu ne 
aflăm încă în plin sezon. Unul din rezul
tatele care ne tentează să sperăm că re
cordul maestrului emerit Ion Moina va fi 
egalat este acela obținut de loan Wiesen- 
mayer în proba de 100 m. plat cu timpul 
de 10,5 secunde. în aceeași probă, Alexan
dru Stoenescu a străbătut distanța în 10,8 
secunde. Cel mai bun rezultat la proba de 
săritură în înălțime a fost obținut de Ioan

victorioși în

Soter care a trecut ștacheta ridicată Ia 2 
metri. Un rezultat promițător — șl toto
dată cei mai bun înregistrat de el pînă 
acum — a fost acela al tînărului atlet 
Alexandru Merică care a sărit 1,98 m. Lax, 
înălțime fete Iolanda Balaș a sărit 1,60 m.

Rezultate demne de remarcat s-au mai 
obținut la 200 m. plat — Alexandru 
Stoenescu, 21,7 secunde; ciocan — Du
mitru Constantin, 57,19 m ; HO m. gar
duri — Ion Opriș 14,8 secunde ; 10 km. 
marș — N. Liga. In probele feminine, re
zultate mai importante s-au obținut' la 80 
m. garduri — Ana Șerban, 11,6 secunde ; 
lungime — Mioara Moraru, 5,02 m ; disc— 
Lia Manoliu, 43,08 m. ; 100 m. plat — Le- 
tiția Bardaș ,12,6 secunde.

.Cupa de vară” la fotbal

SESIUNEA COMITETULUI 
CONSULTATIV AL O.N.U. PENTRU 

PREGĂTIREA CONFERINȚEI 
INTERNAȚIONALE IN PROBLEMELE 

FOLOSIRII ENERGIEI ATOMICE 
IN SCOPURI PAȘNICE

PARIS 23 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 23 mai a început la Paris se
siunea Comitetului consultativ al O.N.U. 
pentru pregătirea Conferinței internațio
nale în problemele folosirii energiei ato
mice în scopuri pașnice. Ședința Comite
tului consultativ a fost deschisă de secre
tarul general al O.N.U., Hammarskjoeld 
Din partea Uniunii Sovietice, la lucrările 
Comitetului participă acad. D. V. Skobel- 
țîn. în atribuțiile Comitetului consultativ 
intră pregătirea Conferinței internațio
nale în problemele folosirii energiei ato
mice în scopuri pașnice, care va avea loc 
la Geneva între 8 și 20 august.

Condamnarea unor elemente 
contrarevoluționare 
în R. P. Chineză

PEKIN 23 (Agerpres). China Nouă trans
mite: După cum anunță ziarul „Gansuji- 
bao ', tribunalul popular al județului Din. 
țze (provincia Gansu) a judecat zilele a- 
cestea procesuj a H membri ai organiza
ției contrarevoluționare gomindaniste 
„grupul de lucru al partidului gominda- 
nist din China de nord-vest" din care fă
ceau parte foști ofițeri gomindaniști, pre
cum și membri ai organizației contrarevo
luționare „Iguandao” pusă în afara legii.

După cum a stabilit ancheta, criminalii 
au recrutat membri pentru organizația lor 
și s-au pregătit în vederea unor operațiuni 
active împotriva puterii populare.

Tribunalul popular a condamnat la 
moarte cele trei căpetenii ale bandei cri
minale, iar ceilalți membri au fost con
damnați la muncă silnică pe diferite ter
mene.

Ziarul „Fuțzianjibao" a relatat recent 
despre judecarea agentului ciankaișist 
Cen Iun-dan care se îndeletnicea cu ac
tivitatea de spionaj în orașui Fuciou. în 
momentul arestării i s-au confiscat un 
post de radioemis'ie, coduri și alte mate
riale dovedind activitatea lui de spionaj, 
precum și o mare cantitate de aur. Acest 
dușman al poporului a fost condamnat la 
moarte.

Expoziție industrială 
a Uniunii Sovietice 

la Buenos Aires
BUENOS AIRES 22 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 21 mai, la Buenos Aires 
s-a deschis Expoziția industrială a Uniu
nii Sovietice. La ceremonia deschiderii 
expoziției au fost de față Lauglin, repre
zentantul personal al președintelui Argen
tinei; Morales, ministru pentru Problemele 
Economice; Bonanni, ministrul Bugetului 
de Stat ; Renestido, ministrul Finanțelor.

La deschiderea expoziției a luat cuvîn- 
tul M. R. Kuzmin, locțiitor al ministrului 
Comerțului Exterior al U.R.S.S. care prin
tre altele și-a exprimat speranța că acea
stă expoziție ,.va servi la întărirea conti
nuă a legăturilor de afaceri și comerciale 
dintre Uniunea Sovietică și Republica Ar
gentina și va contribui totodată la dez
voltarea comerțului dintre U.R.S.S. și 
celelalte țări din America Latină".

„Tratativele iugoslavo-sovietice"
BELGRAD 23 (Agerpres). — TASS 

transmite : Ziarul „Borba" a publicat un 
articol de fond intitulat „Tratativele lu- 
goslavo-sovietice". în articol se spune că 
tratativele iugoslavo-sovietice care vor 
începe în curînd la Belgrad rețin atenția 
întregii opinii publice mondiale. Acest 
lucru este firesc, deoarece este vorba de 
un eveniment internațional de cea mai 
mare importanță, de un eveniment care, 
după cum arată ziarul, va exercita fără 
îndoială o influență în direcția slăbirii 
continue a încordării internaționale.

„Venirea la Belgrad a unei delegații 
guvernamentale sovietice de cea mai mare 
autoritate în vederea tratativelor cu con
ducătorii noștri de stat, scrie „Borba", 
este în primul rînd o dovadă a importan
tului succes al procesului de normalizare 
și îmbunătățire a relațiilor interstatale 
iugoslavo-sovietice, în a cărui evolu
ție pozitivă au fost interesate chiar de 
la început toate țările iubitoare de pace, 
lucru care și-a găsit expresie și în activi
tatea Organizației Națiunilor Unite...

Apropiata întîlnire de la Belgrad, la 
care vor fi discutate fără îndoială proble
mele nerezolvate ale relațiilor interstatale 
iugoslavo-sovietice, va crea posibili
tatea de a se rezolva în principiu un 
complex de probleme litigioase și, impli
cit, de a le rezolva concret, în fapt, și va 
asigura prin urmare așezarea pe baze să
nătoase a relațiilor interstatale sovieto- 
iugoslave.

în această ordine de idei, ziarul subli
niază că opinia publică iugoslavă a sa
lutat recenta declarație a lui N. S. Hruș- 
ciov, care a arătat că există toate con
dițiile pentru asigurarea normalizării de
pline a relațiilor sovieto-iugoslave și că 
U.R.S.S. năzuiește spre dezvoltarea rela
țiilor între state pe baza egalității în 
drepturi.

în continuare, în articol se spune că 
Iugoslavia promovează „o politică de 
coexistență activă, de colaborare activă

între popoare și state, Indiferent de orân
duirea lor internă și de sistemele lor po
litice. Pe această bază, ea a dezvoltat și 
va dezvolta și în viitor relații de priete
nie cu puterile occidentale. Pe- această 
concepție internațională democratică se 
întemeiază relațiile ei trainice de priete
nie cu numeroase țări ale lumii, mai ales 
cu țări ca Birmenia, India, Egiptul, Aus
tria și multe alte țări din apropierea noa
stră".

„La fel, în conformitate cu politica de 
coexistență activă a țărilor, indiferent de 
deosebirile dintre instituțiile lor, sistemele 
și concepțiile lor politice. Iugoslavia nă
zuiește spre îmbunătățirea continuă a re
lațiilor interstatale iugoslavo-sovietice și 
este convinsă că apropiata întîlnire de la 
Belgrad va fi încununată de asemenea 
rezultate pozitive concrete".

Pentru stabilizarea continuă a situației 
mondiale, continuă ziarul, ar avea o în
semnătate uriașă adontarea și formularea 
clară a unor principii ca : „egalitatea în 
drepturi a tuturor popoarelor și statelor, 
mari și mici, respectarea consecventă a 
Independenței, suveranității și integrității 
tuturor țărilor, dreptul tuturor popoare
lor și țărilor la apărare, în conformitate 
cu Carta O.N.U., neamestecul în afacerile 
interne ale altor țări, condamnarea ori
cărei agresiuni, a expansionismului, 
agresivității și tendinței spre dominație, 
respectarea reciprocă a țărilor, colabora
rea lor activă, rezolvarea pe cale pașnică 
a litigiilor și problemelor deschise și alte 
principii democratice".

în încheiere, în articol se spune că 
„tratativele sovieto-iugoslave la cel mai 
înalt nivel corespund tend'nțelor con
structive generale din actuala situație 
Internațională ; ele constituie o parte in
tegrantă a slăbirii încordării în lume și 
a îmbunătățirii situației internaționale. 
Sîntem convinși că ele vor contribui la 
evoluția acestui proces pozitiv".

In Comisia 
pentru Afaceri Externe 
a Adunării Naționale 

a Republicii Cehoslovace
PRAGA 23 (Agerpres). — Ceteka trans

mite : La 23 mai a avut loc o ședință a 
Comisiei pentru Afacerile Externe a Adu
nării Naționale a Republicii Cehoslovace, 
la care s-a discutat Tratatul de priete
nie, colaborare și asistență mutuală, sem
nat de cele opt state participante la Con
ferința de la Varșovia pentru asigurarea 
păcii și securității în Europa.

Raportul cu privire la Tratatul de la 
Varșovia a fost prezentat de Vaclav Da
vid, ministrul Afacerilor Externe al Re
publicii Cehoslovace.

Subliniind importanta deosebită a Tra
tatului de la Varșovia pentru Ceho
slovacia democrat-populară. Comisia pen
tru Afacerile Externe a adoptat în una
nimitate hotărîrea de a recomanda sesiu
nii Adunării Naționale să ratifice Trata
tul de la Varșovia de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală.

Oh tot timpul neprielnic — ploaie, vînt 
— partida dintre Progresul București și 
Flacăra Ploești din prima etapă a „Cupei 
de vară” a corespuns în mare parte. Sco
rul de 3—1 (2—0) în favoarea echipei 
bucureștene oglindește diferența existentă 
pe teren între cele două formații. Jucă
torii de la Progresul, suplinind absența 
unor titulari selecționați în loturile repre
zentative ale țării, au dominat în mare 
parte a timpului, construind acțiuni pe
riculoase la poarta ploeștenilor acțiuni ter
minate cu șuturi puternice la poartă. Fla
căra Ploești, lipsită și ea de aportul unor 
jucători de bază a desfășurat un bun joc

de cîmp. în fața porții însă, ploeștenii au 
fost de cele mai multe ori ineficaci. Sin
gurul șut precis la poarta lui Horvath a 
fost cel al lui Bădulescu (min. 80) care 
dealtfel a constituit golul oaspeților.

*
Iată celelalte rezultat» din prima etapă 

a „Cupei de vară” la fotbal : C.C.A.-D1- 
namo Orașul Stalin 1—2 (0—2) ; Progre
sul București (tlneret)-Dinamo București 
4—0 (1—0); Flamura Roșie Arad-Stiin*a 
Timișoara 4—2 (1—1) ; Avîntul Reghin (ti
neret)-Avântul Reghin 1—0 (1—0) ; Loco
motiva Timlșoara-Locomotlva Tg. Mureș 
3—0 (2—0); Știința Cluj-Mineruj Petroșani 
2—1 (1—1) ; Locomotiva Constanța-Loco- 
motiva Constanța (tineret) 4—2 (1—1).

Echipa R.P.R. la campionatele europene de box
Luni dimineața a părăsit Capitala, ple- 

cînd în Germania occidentală, echipa se
lecționată de box a R.P.R. care va par
ticipa la campionatele Europei. Lotul 
boxerilor romînl este alcătuit din maes
trul emerit al sportului Gh. Flat, maeș
trii sportului V. Tiță, V. Șchiopu, N. 
Linca, G. Velicu și D. Ciobotaru, C. Du
mitrescu, N. Mîndreanu și I. Dragnea. 
Antrenorii echipei sînt Ion Popa și Aurel 
Weintraub.

Scurte știri

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 24 mai 1955

• în urma tratativelor comerciale so- 
vieto-norvegiene, la 23 mai a fost sem
nat la Oslo protocolul cu privire la schim
bul de mărfuri între U.R.S.S. și Norve
gia pe anul 1955. Norvegia va livra Uni
unii Sovietice grăsime de balenă, scrumbii 
și aluminiu. Uniunea, Sovietică va livra 
Norvegiei cereale, produse petrolifere, 
minereuri, autoturisme și alte mărfuri.

9 Delegația parlamentară indiană care 
se află în Uniunea Sovietică vizitează în 
prezent stațiunea balneo-climaterică Soci. 
Oaspeții au vizitat sanatoriul pentru mi
neri, și au stat de vorbă cu minerii aflați 
la odihnă.

© După cum anunță ziarul „Jenminji- 
bao", în provincia Helunțzian (China de 
nord-est) în 1954 s-au înscris în Partidul 
Comunist Chinez peste 10.000 de țărani.

o Corespondentul din sudul Franței al 
agenției United Press anunță că în noap
tea de 21 spre 22 mai un grup de polițiști 
a atacat și devastat sediul organizației 
din Toulouse a Partidului Comunist Fran
cez.

■9 Potrivit relatărilor săptămânalului 
„Ettelaate Hafteghi", în portul Kuveit au 
început pregătirile în vederea construirii 
unei baze engleze de submarine.

■9 La 21 mai a avut loc la Eudapesta 
inaugurarea festivă a unui nou pod de

cale ferată peste Dunăre. Acest pod care 
leagă două cartiere ale capitalei Ungariei 
—Ujpest și Pepslget — este cel mai mare 
pod de cale ferată din țară

■9 Ziarul „Statesman" relatează că gu
vernul indian a hotărît să interzică difu
zarea în India a comicsurilor cu subiecte 
din viața gangsterilor și alte subiecte si
milare. Guvernul intenționează să pre
zinte un proiect de lege corespunzător la 
apropiata sesiune a parlamentului indian.

• în Algeria continuă ciocnirile între 
partizani și forțele militaro-polițienești 
franceze. Potrivit ziarelor pariziene, re
giunile Aures și Constantin au devenit 
arena unor adevărate operații militare, 
în ultimele 24 de ere au avut loc ciocniri 
armate pe șoseaua Alger-Oran și în re 
glumea Batna, care s-au soldat cu morți 
și răniți.

• Ziarul „New York Post" anunță că 
membrii u«ei organizații rasiste l-au omo- 
rît pe preotul negru G. W. Lee din orașul 
Belsoni (statul Mississippi) pentru că a 
refuzat să-și șteargă numele de pe lista 
de alegători.

9 Agenția Kiodo Țusin anunță că Liga 
parlamentară de promovare a comerțului 
dintre Japonia și Republica Populară 
Chineză a hotărît să trimită în toamna 
acestui an în R. P. Chineză o delegație 
parlamentară.

Ajutorul 
dat de marinari sovietici 

unui vas libanez
ISMAIL 23 (Agerpres). — TASS trans

mite : Marinari sovietici au dat ajutor 
vasului libanez „Poseidon" care s-a îm
potmolit ia intrarea canalului SuliA.

Timp de 12 ore echipajul vasului a în
cercat în zadar să urnească vasul prin 
mijloace proprii. Din cauza întăririi vin- 
tului vasul era în primejdie.

De pe bordul vasului „Poseidcn" s-au 
lansat semnale prin care se cerea ajutor. 
Motonava sovietică „Akîn Djambul" 
aparținînd societății de navigație pe Du
năre, sub comanda căpitanului Soloviov, 
a pornit imediat spre vasul libanez aflat 
în primejdie. Dînd dovadă de spirit de 
abnegație echipajul motonavei sovietice 
a reușit să urnească vasul „Poseidon” 
după 25 de ore de eforturi susținute.

Marinarii libanezi au mulțumit cu căl
dură echipajului vasului sovietic pentru 
ajutorul acordat.

în preajma alegerilor 
parlamentare din Anglia 

Discursul lui Eden
LONDRA 23 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția Reuter, primul ministru 
al Angliei, Eden, a ținut la 21 mai un 
discurs electoral radiotelevizat în care a 
declarat că conferința celor patru puteri 
„la cel mai înalt nivel" va avea loc în 
cursul viitoarelor cîteva săptămîni și că 
el este de acord să aibă loc nu numai o 
singură conferință de acest fel, dar chiar 
două, dacă va fi necesar. Eden a decla
rat că o conferință a celor patru puteri 
la cel mai înalt nivel, „poate constitui 
un admirabil punct de plecare pentru 
programul lucrărilor pe care va trebui 
să-l efectuăm și este posibil să dureze 
cîteva luni". Printre problemele care vor 
putea fi discutate „la masa comună", 
Eden a citat problemele privind bomba 
cu hidrogen, dezarmarea și viitorul Ger
maniei și și-a exprimat speranța că ele 
vor fi reglementate.

Ministrul Afacerilor Externe, McMil
lan, a rostit de asemenea un discurs 
electoral la 22 mai la Bromley (comita
tul Kent). La rîndul său, el a declarat 
că tratativele
avea 
aibă 
filor 
dării

între cele patru puteri vor 
loc în vara aceasta și s-ar putea să 
drept rezultat încă o întîlnire a șe- 
guvernelor în scopul slăbirii încor- 
internaționale.

★
Cea de 3 XXII-a ediție a campionatelor 

europen» de box se va desfășura între 27 
mai și 5 iunie în sala „Sportpalast” din 
Berlin (zona occidentală). La competiție 
vor participa timp de 10 zile cei mai 
buni boxeri din 22 de țări printre care

R. P. Ungară, R.P.R., R. P. Bulgaria, 
R. D. Germană, R.P.F. Iugoslavia, Franța, 
Anglia, Finlanda, Germania occidentală. 
Suedia, Irlanda și altele. Printre pugiliș- 
tii care își vor apăra titlurile de cam
pioni europeni cucerite acum doi ani la 
Varșovia se află Kukier și Stefaniuk 
(R. P. Polonă), Enghibarian și Sotikas 
(U.R.S.S.), Wells (Anglia), Wenhoner 
(Germania occidentală) și Nletschke (R. D. 
Germană). Alți participanți de valoare 
sînt Papp (R. P. Ungară), campion olim
pic, Ponanta (R. P. Polonă), Iuhasz (R. P. 
Ungară), Basel (Germania occidentală),: 
Dumitru Ciobotaru (R.P.R.), Stepanov 
(U.R.S.S.), Hamalainen (Finlanda) și alții.

(Agerpres)

întrecerile atlejilor sovietici
MINSK 23 (Agerpres). — TASS trans

mite : Vineri, sîmbătă și duminică s-a 
desfășurat la Minsk tradiționalul concurs 
da atletism dintre echipele R.S.F.S. Ruse. 
Ucrainei, Bielorusiei și formațiile orașe
lor Moscova și Leningrad.

In cursul întrecerilor au fost înregis
trate numeroase performanțe de valoare 
dintre care se remarcă noul record unio
nal în proba de 10.000 m. plat stabilit de 
cunoscutul atlet Alexandr Anufriev cu 
timpul de 29T0”6/10. Performanța aceasta 
este a treia din lume.

Iată alte rezultate înregistrate : Bărbați: 
110 m. garduri: B. Stolearov (Leningrad) 
14”2/10 ; 200 m. plat: A. Ignatiev (Lenin-

grad) 21”5/10 ; 5000 m. plat: N. Pudov , 
(R.S.F.S.R.) 14’28”2/10 ; 400 m. plat
A. Ignatiev (Leningrad) 47”4/10 ; arun
carea ciocanului : M. Krivonosov (Bielo- 
rusia. 58.52 m. ; prăjină ’ V. Cernobs: 
(Ucraina) 4,30 m. ; lungime : L. Grigoriev 
(Leningrad) 7,44 m. și A. Krușkov 7,42 nJ 
(nou record unional de juniori) ; su’iță 
V. Kuznețov (Leningrad) 72,82 m. ; tripb 
salt : V. Dementiev (R.S.F.S.R.) 15,43 m

Femei; 200 m. plat: L. Șarova (Moscova 
21”7/10 ; 400 m. plat : P. Solopov
(Ucraina) 56”3/10 ; 800 m. plat; N. Ot; 
kalenko (Moscova) 2’10”2/10 ; greutate 
G. Zîbina (Leningrad) 16,00 m. ; suliță 
E. Gorciakova (Moscova) 43,89 m ; Iun 
gime : G. Vinogradova (Leningrad) 6,05 m

Succesul baschetbalistelor poloneze în Belgia
BRUXELLES 23 (Agerpres). — P.A.P. 

transmite: Echipa feminină de baschet a 
Academiei de cultură fizică din Varșovia 
a repurtat un nou succes internațional

cîștigind turneul de baschet de la Bruxel 
Ies. în jocul final, baschetbalistele polo! 
neze au dispus de echipa orașului Ani 
werp (Belgia) cu 74—43 (33—24).

INFORMAȚII
Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de 

la nașterea marelui scriitor sovietic Mi
hail Șolohov, Uniunea Scriitorilor din 
R.P.R. organizează marți 24 mai, ora 18, 
la Casa Scriitorilor din Calea Victoriei 
nr. 115, o adunare în cadrul căreia va 
vorbi scriitorul Petru Dumitriu, laureat 
al Premiului de Stat.

După conferință se vor citi fragmente 
inedite din volumul II al romanului „Pă- 
mînt desțelenit" de M. Șolohov.

★
La 22 mai a. c. a sosit la București 

Francesco Lo Faro, trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Italiei în R.P.R.

La sosirea în Gara de Nord, Francesco

Lo Faro a fosț întîmpinat de director^ 
protocolului Ministerului Afacerilor Ex
terne, Dionisie Ionescu și de dr. Robert 
Cerchione, însărcinat cu afaceri ad-int< 
rim ai Italiei.

★
Capitala își mărește numărul cinemati 

grafelor cu încă o sală de premier. 
Peste cîteva zile se va deschide clneml 
tograful „Fllimon Sîrbu” din str. Z) 
Sahia nr. 76, lîngă Grădina Icoanei

Acest cinematograf este înzestrat cu ii 
stalații și aparate 
vizionarea filmelor 
dițll.

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

Cio-Cio-san; Teatrul de Operetă: Lăsatl.mă să 
clnt; Teatrul National .,1. L. Caraglale” (sala Co
media): Doamna nevăzută: (sala Studio): Citadela 
sfărtmată: Teatrul Armatei (sala din B-dul Ma- 
gheru): Nunta lui Figaro; (sala din Calea 13 Sep
tembrie): Viaicu Vodă; Teatrul Tineretului: Hoții: 
Teatrul Muncitoresc C.F.R. (Giulești): Slugă la 
doi stăptni; Ansamblul de Estradă (sala Liberta
tea): O seară de muzică ușoară; (sala din str. Al. 
Popov nr. 23); Visele se împlinesc: Teatrul Țăn
dărică: (sala Or'eu): Artiștii pădurii: Circul de 
Stat: Primăvara la circ.

CINEMATOGRAFE : Patria. Elena Pavel: 2x2- 
ctteodată 5; Republica, Vasile Roaită: Un om te. 
ribil; Magheru, București, Libertății : Mtnăstirea din 
Parma; I. C. Frlmu, Flacăra, Volga: Frumusețea 
diavolului; înfrățirea Intre popoare, Al. Sahia,

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA i Bucurtitt. Plata „SclnteU*. TaL 7.8010. 7.81.00. Sacila acrișori TeL 7J8.81. TIPARUL t Combinatul Poligrallc Caaa SctnteU „L V. Stalin'

moderne care asigu 
în cele mai bune co:

(Agerpres)

I

Imblînzitoarea de tigri; _____ _______
Doja: A fost odată un împărat; Timpuri Nc 
Actualitatea în imagini Noutățile zilei. In tara 
ramidelor, Mica reprezentație. Știință și tehrJ 
nr. 52; Victoria, 8 Martie: Portul din Nord: îi 
retului: Răzbunarea; Alex. Popov : Submarlfl 
323; Unirea: Caut o nevastă; Cultural: Mtnuitol 
de păpuși: C. David: Ne-am întîlnit undevl 
T. Vladimlrescu: Cine-și iubește nevasta: A. Vlaj 
Rahova: Chemarea destinului: Munca: Cîntecul f 
viilor; Arta: Vrăjitoarele; Popular: Cazul dr. W; 
ner; M. Eminescu: Din Argentina în Mexicr M 
rița, 23 August: Libelula. Pe drumul lîbertăl 
Moșilor: Poteci primejdioase: Donca Slmo: Ind 
carea fidelității; iile Pintlîie: Dragoste șl iii 
8 Mai: Directorul nostru. Pui de șoimi: N. B 
cescu: Doi acri de pămînt; Gh. Coșbuc: P4d«i . 
șoimilor albaștri, Scaunul magic; Olga Dane 
Mascarada.......... ......  ■ ■ .......  ............... . I

Maxim Gorki, Lumina, C 
Timpuri Nc


