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GLASUL POPORULUI ROMÎN 
IUBITOR DE PACE

LA TRIBUNA Adunării reprezen
tanților mișcării pentru apărarea 
păcii din R.P.R. au luat cuvîntul 

numeroși delegați — oameni veniți din 
diferite colțuri ale țării, cu preocupări 
zilnice diferite, oameni care poate nu 
s-au cunoscut cu cîteva ore înainte, dar 
care s-au găsit uniți în aceeași luptă, pe 
aceeași poziție. Trăsătura caracteristică a 
celor două zile de dezbateri a fost expri
marea unanimă, categorică, a hotărîrii 
poporului nostru de a apăra pacea, viito
rul, minunatele noastre cuceriri.

Adunarea reprezentanților mișcării 
pentru apărarea păcii din R.P.R. s-a des
fășurat sub semnul convingerii profunde 
că pacea poate și trebuie cucerită, că ma
rea cauză a păcii va triumfa. Reprezen
tanții luptătorilor pentru pace din țara 
noastră au făcut bilanțul campaniei de 
strîngere de semnături pe Apelul Consiliu
lui Mondial al Păcii și au luat atitudine 
fermă față de evenimentele ce se desfă
șoară pe arena internațională. Cele peste 
11.500.000 semnături așternute pe Apelul 
de la Viena sint o dovadă a faptului că 
poporul romîn în unanimitatea sa se pro
nunță împotriva războiului atomic.

Atît referatul prezentat de prof. univ. 
L. Rădăceanu cît și vorbitorii care au 
luat cuvîntul la discuții au arătat că po
porul romîn iubește pacea, sprijină ideea 
coexistenței pașnice a statelor cu sisteme 
sociale diferite și salută fiecare succes 
înregistrat cu ajutorul tratativelor în sco
pul destinderii încordării internaționale, 
încheierea Tratatului de stat cu Austria, 
care urmează încetării războaielor din 
Coreea și Indochina, arată cît de mari 
sint posibilitățile existente pentru ca pro
bleme internaționale litigioase să fie re
zolvate pe cale pașnică. Recentele propu
neri sovietice în problema dezarmării și 
interzicerii armelor atomice și cu hidro
gen, propuneri care reflectă dorința de 
înțelegere a U.R.S.S., sînt menite să con
tribuie la crearea acelui climat necesar 
restabilirii încrederii internaționale, resta
bilirii unor relații normale între state.

Dorința de pace a popoarelor este o 
forță care acționează din ce în ce mai 
puternic și care îi silește pe unii politi
cieni occidentali să consimtă — chiar îm
potriva voinței lor — la diferite acțiuni. 
Este vorba în primul rînd de problema 
tratativelor între marile puteri. Se știe că 
vreme îndelungată puterile occidentale 
s-au opus unor asemenea tratative și au 
promovat cu încăpățînare așa numita 
„politică de pe poziții de forță". Desfășu
rarea evenimentelor a dovedit ca conti
nuarea unei asemenea politici este pri
mejdioasă pentru promotorii ei. Iată de 
ce conducătorii occidentali au hotărit 
să schimbe placa și dintr-o dată s-au de
clarat de acord cu tratative între marile 
puteri Puterile occidentale nu doresc însă 
tratative sincere și cinstite ci continuă 
fățiș să mizeze pe pretinsele lor „poziții 
de forță". Puterile occidentale au nevoie 
nu de tratative, ci de vorbărie despre tra
tative cu care să înșele popoarele.

Popoarele nu pot fi însă înșelate, de
oarece ele s-au maturizat, însușindu-și o 
vastă experiență politică care le dă posi
bilitatea unei profunde înțelegeri a eve
nimentelor. Popoarele înțeleg că simpla 
exprimare a dorinței de pace nu este su
ficientă, ci este necesar a desfășura o 
luptă activă împotriva organizatorilor de 
războaie, pentru a obține izolarea și com
plecta lor demascare.

Conferința de la Varșovia a opt state 
europene — printre care și țara noastră 
— a demonstrat vigilența cu care lagă
rul democrat urmărește desfășurarea si
tuației internaționale. Lagărul democrat 
este iubitor de pace însă în fața primej
diei de război el este nevoit, în confor
mitate cu prevederile Cartei Organizației 
Națiunilor Unite, să ia măsurile cele mai 
potrivite pentru a opune agresorilor o 
forță nu mai puțin puternică. Hotărîrile 
de la Varșovia au găsit aprobarea de
plină a poporului nostru și a tuturor po
poarelor iubitoare de pace. Vorbitorii la 
Adunarea reprezentanților mișcării pentru 
apărarea păcii din R.P.R. au subliniat 
justețea măsurilor hotărîte la Varșovia

Și muncitoarea Elena Rațiu, și inglnc 
rul petrolist Nicolae Stoianov, și Rozalia 
Șețu, văduva lui Aurel Șețu, și acaderm 
elenii Ștefan Milcu și N. Hortolomei au 
subliniat că pentru poporul nostru lupta 
pentru pace este strîns legată de lupta 
pentru apărarea și dezvoltarea cuceriri
lor obținute în anii regimului de demo
crație populară. Ei au avertizat pe impe
rialiști să nu se legene în iluzia că ar mai 
putea vreodată să readucă în țara noastră 
vremurile de exploatare și asuprire din 
trecut. Poporul nostru și-a ales prin pro
pria sa voință regimul politic și nimeni 
nu va reuși să-i impună dorințele miliar
darilor americani care jinduiesc după bo
gățiile patriei noastre. Noi nu ne temem 
de amenințări.

Poporul nostru este puternic prin uni
tatea rîndurilor sale, prin unitatea de 
nezdruncinat a lagărului păcii, prin 
unitatea tuturor celor • ce iubesc pa
cea. Ponorul nostru face parte din ma
rea familie a celor 900.000.000 de oameni 
care de la Elba pînă la Pacific stau ca 
o stîncă de neclintit în calea uneltitori- 
lor de noi războaie. Simțămîntul de si
guranță, de calm și încredere în viitor a 
fost o notă dominantă a cuvîntărilor 
rostite la Adunarea reprezentanților miș
cării pentru apărarea păcii din R.P.R.

Tineretul nostru și-a făcut auzit glasul 
de la tribuna Adunării, arătînd că el știe 
să prețuiască viața sa nouă, că dorește 
pacea pentru a-și valorifica toate apti
tudinile creatoare, dar că este gata ca la 
nevoie să apere patria sa dragă, cuceri
rile poporului muncitor. Tînăra generație 
este o forță pe care poporul și patria noa
stră se pot bizui în orice moment.

Poporul nostru este pașnic și iubitor 
de pace. Mărturie a dorinței sale de pace 
stau nu numai cele 11.500.000 de sem
nături pe Apelul de la Viena ci și întreaga 
sa muncă de construcție. Despre această 
dorință de pace au primit mandat să vor
bească delegații aleși să reprezinte pe 
luptătorii pentru pace din țara noastră la 
Adunarea mondială a reprezentanților 
forțelor iubitoare de pace care va avea 
loc peste cîteva săptămîni la Helsinki. 
Reprezentanții luptătorilor pentru pace 
din țara noastră și-au exprimat convinge
rea că Adunarea mondială de Ia Helsinki 
va contribui din plin la destinderea situa
ției internaționale, la stabilirea înțele
gerii între popoare, la crearea unei at
mosfere de încredere între state.

Adunarea reprezentanților mișcării 
pentru apărarea păcii din R.P.R. va da 
un nou avînt luptei pentru pace a poporu-. 
lui nostru. Poporul nostru are ce apăra și 
fiecare om iubitor de pace, tînăr sau 
vîrstnic, nu-și va precupeți eforturile în 
strădania de a face patria mai puternică 
întărind astfel forța lagărului păcii.

Colectarea fierului vechi
în întâmpinarea Festivalului Mondial al 

Tineretului și Studenților de la Varșovia 
tinerii din regiunea Suceava au organizat 
o largă acțiune pentru colectarea fierului 
vechi. Pînă acum, ei au colectat peste 
230.000 kg. de fier. în raionul Rădăuți au 
fost strînse 45.500 kg.

De asemenea utemiștii și pionierii din 
orașul Brăila au predat aproape 75.000 kg. 
de fier, din care 49.000 au fost colectate 
de tinerii de la uzinele „Progresul". In 
această acțiune s-au evidențiat tinerii Io
nel Aramă și Fănică Bogoi, pionierii Elena 
Lipan, Traian Comeanu șl alții. în raio
nul Galați tinerii au colectat 37.300 kg. de 
fler vechi.

(Agerpres)

In mlimpinarea Festivalului Mondial al Tineretului

Concursul național al tinerilor soliști
Marți dimineața a avut loc în Sala 

Dalles ședința festivă de deschidere a 
Concursului național al tinerilor soliști 
organizat în vederea celui de al 5-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și Studen
ților de la Varșovia.

La ședință au participat membrii ju
riului central de concurs, numeroși oa
meni de artă, profesori și studenți ai in
stitutelor de artă din Capitală.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit de 
președintele juriului central de concurs, 
Ion Chirescu, maestru emerit al artei d>n 
R.P.R., directorul Conservatorului „Cl- 
prian Porumbescu".

A vorbit apoi tov. Petre Gheorghe, se
cretar al C.C. al U.T.M., care a subliniat 
importanta acestui concurs și a urat suc
ces tinerilor participanți.

Etapa I a Concursului național al ti
nerilor soliști începe în dimineața zilei de 
miercuri 25 mai. Comisiile de selecționare,

formate pentru diferitele specialități sînt 
alcătuite din reprezentanți de seamă ai 
vieții noastre artistice.

Concursul se desfășoară în următoarele 
săli : canto — în sala Studio a Filarmo
nicii de Stat „George Enescu” ; plan — ’n 
sala Dalles ; instrumente de coarde — în 
sala Sindicatului muncitorilor din învăță- 
miînt ; instrumente de suflat — la Studioul 
,,Theodor Rogalski” al Școlii medii de mu
zică ; dansuri — la Teatrul C.C.S. ; in
strumente și muzică vocală populară — 
la sala C.C.A. din b-dul 6 Martie nr. 2.

La concursul ce se desfășoară în Capi
tală participă peste 500 de concurenți din 
regiunile : București, Stalin, Ploești, 
Craiova.

Prima etapă a Concursului național al 
tinerilor soliști se desfășoară de asemenea 
în orașele Cluj, Timișoara și Iași.

Etapa a II-a a concursului va avea loc 
în Capitală între 15-25 iunie.

Semnarea unui protocol comercial cu
între 16 și 23 mai 1955 au avut ioc la 

București tratative între delegațiile gu
vernamentale ale Republicii Populare Ro- 
mîne și Norvegiei pentru prelungi-ea 
Acordului comercial S1 de plăți existent 
între R.P.R. și Norvegia

După încheierea lucrărilor s-a semnat 
un Protocol prin care valabilitatea Acor
dului comercial și de plăți cu Norveg'a a 
fost prelun*.tă pe o nouă perioadă de un 
an, stabillndu-se totodată și listele de 
mărfuri care urmează a fi schimbate în
tre cele două țări în perioada 1 iunie 
1955—31 mai 1956.

Potrivit celor stabilite, volumul schim
burilor între R.P.R. și Norvegia crește

Norvegia
față de anul 1954 cu 35 la sută de fiecare 
parte.

R.P.R. va importa: celofibră, fire de 
celofibră, margarină, pescărie, feroaliaje, 
aluminiu etc.

R.P.R. va exporta : tractoare, utilaj in
dustria'. chimicale, fructe și legume 
proaspete și conservate, cereale, produse 
petrolifere etc.

Din partea R.P.R. Protocolul a fost 
semnat de L, Cogan, directorul relațiilor 
economice cu țările apusene din Ministe
rul Comerțului Exterior, iar din partea 
Norvegiei de G. Rogstad, consiliei*la Mi
nisterul Afacerilor Externe norvegian.

(Agerpres)

Tractoriști fruntași
Tinerii tractoriști de la S.M.T. Chir- 

nogeni, raionul Negru Vodă, întâmpină 
Festivalul Mondial al Tineretului și Stu
denților ce se va ține în august la Var
șovia, cu noi succese în muncă. îngrijin- 
du-și bine tractoarele și aplicînd cu multă 
stăruință metodele înaintate de muncă ei 
obțin zi de zi tot mai frumoase realizări. 
Astfel, brigada a 17-a a realizat 268 han- 
tri în campania muncilor agricole de pri
măvară, devenind brigadă fruntașă pe 
stațiune. Brigada care lucrează în secto
rul Scărișoara a realizat și ea 177,3 han- 
tri.

Titlul de fruntașă pe stațiune în cam
pania munoilor de primăvară a revenit ti
nerei tractoriste Lucreția Matei care și-a 
realizat planul în proporție de 353 la 
sută. Utemista Răduț Elena și-a realizat 
și ea planul în proporție de 301 la sută. 
Asemenea lor mulți tineri din stațiune 
și-au depășit planul în această campanie. 
Prin îngrijirea cu atenție a tractoarelor 
și prin folosirea rațională a combustibi
lului’ ei au făcut pînă acum economii în 
valoare de 98.552 lei.

Corespondent 
SIMA GHEORGHE

Sărbătorirea 
lui Mihail Șolohov

Scriitorii din Capitală s-au întrunit 
marți după amiază la Casa Scriitorilor 
pentru a sărbători pe marele prozator so
vietic, Mihail Șolohov care a împlinit la 
24 mai, 50 de ani.

Printre scriitorii care au participat la 
această adunare se aflau acad. Cam.il Pe
trescu, poeții Mihai Beniuc și Eugen 
Frunză, prozatorii V. Em. Galan, Ion 
Marin Sadoveanu, Al. Cazaban și alții.

Cu acest prilej, scriitorul Petru Dumi- 
triu a vorbit despre viața și opera lui 
Mihail Șolohov. „Exprim un sentiment 
unanim — a spus vorbitorul — atunci 
cind afirm că este un mare eveniment 
scriitoricesc acest prilej de a sărbători 
omul și personalitatea literară a lui 
Mihail Șolohov. Așa cum o știm cu toții 
— Șolohov este după Gorki reprezentan
tul cel mai de seamă al prozei sovietice.

Subliniind rolul social al artistului și al 
scriitorului îndeosebi, Petru Dumitriu a 
vorbit despre marea noblețe a rostului 
artei și a artistului întruchipate în Mihail 
Șolohov — conștiință a societății sale, a 
veacului său.

Scriitorul Petru Dumitriu a făcut apoi 
o largă prezentare a marilor romane 
create de Mihail Șolohov: „Pe Donul 
liniștit" și „Pămînt desțelenit", operă 
vastă și unitară, oglindă . și cronică a 
vremii sale.

Artistul N. Brancomir de la Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" a citit apoi un 
fragment inedit din cartea a 2-a a roma
nului „Pămint desțelenit",

(Agerpres)

în întîmpinarea
Zilei internaționale a copilului

Poporul nostru muncitor întâmpină săr
bătorește Ziua internațională a copilului 
și Congresul mondial al mamelor.

Sute de femei din regiunea Stalin pre
gătesc în aceste zile daruri și surprize 
pentru copii, amenajează noi parcuri și 
solare. Ele confecționează diferite articole 
de îmbrăcăminte, daruri pentru cei mici, 
iar la Orașul Stalin un mare număr de 
oameni ai muncii au fost antrenați la ame
najarea prin muncă voluntară a unui nou 
parc în centrul orașului și două solare în 
cartierele mărginașe.

Cu sprijinul comisiei de femei a Sfatu
lui popular s-a deschis de curînd în ora
șul Bîrlad o creșă la fabrica de confecții 
din localitate și 5 cămine de zi cu peste 
240 de locuri. In regiunea Bîrlad sînt în 
curs de amenajare 3 creșe pe lingă gos
podăriile agricole colective din comunele 
Pădureni, Jariștea și Cîrlomănești șl alte 
4 cămine sezoniere pe lîngă gospodăriile 
agricole de stat.

Copiii din regiunea Pitești pregătesc în 
aceste zile numeroase daruri pentru frații 
lor de aceeași vîrstă din Germania occi
dentală.

Meșteșugarii cooperatori din cooperati
vele de producție „7 Noiembrie" și „Popa 
Șapcă" din orașul Caracal au organizat 
clăci, în cadrul cărora au fost reparate 
prin muncă voluntară rufăria și încălță
mintea a 100 de copii de la casa de copii 
,,Tudor Vladimirescu" din localitate. Uni
tățile de pionieri din cele 38 școli elemen
tare de 7 ani din raza raionului Caracal 
lucrează cu multă însuflețire la confec
ționarea diferitelor jucării pe care le vor 
distribui în ziua de 1 iunie copiilor de la 
grădinițele și croșete din raion.

(Agerpres)

Pentru reducerea consumului
de metal la fiecare fabricat

De curîiid la uzinele „Steagul Roșu” din 
Orașul Stalin au avut loc consfătuiri de 
grupă sindicală în care s-au discutat mă
surile necesare în urma recentei reduceri 
de prețuri, pentru sporirea productivită
ții muncii și scăderea prețului de cost — 
în vederea ridicării pe mal departe a ni
velului de trai al oamenilor muncii.

Utemiștii și tinerii, dornici de a întâm
pina cu noi succese cel de al V-lea Festi
val Mondial al Tineretului și Studenți
lor și ziua de 23 August, și-au adus și ei 
contribuția la adoptarea unor noi măsuri 
pentru îmbunătățirea producției. Un grup 
de utemiștl și tineri muncitori cu expe
riență a făcut astfel o propunere pre
țioasă : să se adopte și la „Steagul Roșu” 
acțiunea pornită de tineretul uzinelor 
„Clement Gottwald” din București — re
ducerea consumului de metal la fiecare 
fabricat.

Problema reducerii consumului de me
tal era și înainte cunoscută în multe pri
vințe în uzină. In secțiile 540-550, din ca
drul sectorului autocamioane, a activat 
de mai multă vreme o brigadă complexă 
de economii, înființată la propunerea or
ganizației U.T.M.

în cele cîteva luni de existență, brigada 
a obținut unele rezultate apreciate.

Așa a fost realizat un nou tip da 
roată care, în afară de alte avantaje, per
mite si economii de 84 kg. metal la fie
care camion.

Cîmpul de activitate ai bri
găzii fiind însă limitat la 
două-trei ateliere, ea nu a 
putut să extindă colaborarea 
între toate secțiile pentru ca, 
începînd de la primele ope
rații și pînă la montaj să se 
fi luat măsuri în comun în 
vederea reducerii consumu
lui de metal la fiecare reper.

Acum a fost alcătuită o 
nouă brigadă complexă. Ea 
este formată din 48 de ingi
neri. tehnologi, proiectanți, 
maiștri, controlori tehnici, 
muncitori vîrstnici și tineri, 
comuniști și utemiști, fruntaș; 
în producție cu o înaltă ca
lificare profesională. Din bri
gadă fac parte reprezentanți 
din toate atelierele sectorului
de autocamioane, el fiind grupați pe co
lective în fiecare secție. întreaga brigadă 
lucrează sub îndrumarea unui c.olectiv 
central, alcătuit din 12 tovarăși cu munci 
de răspundere din uzină, printre care șe
ful serviciului tehnic, ing. Georgescu 
Constantin, tânărul inginer Chlrllă Nico
lae, tehnologul Marin Gheorghe, Murzea 
Ion, șeful cabinetului tehnic șl alții. Res
ponsabil al brigăzii este tânărul inginer 
comunist Adam Nicolae.

Acum cîteva zile brigada s-a adunat 
într-o consfătuire. în sala de consiliu erau 
de față directorul general, tov. Rădoi 
Gheorghe și alți reprezentanți al condu
cerii uzinei, precum și tov. Ion Dițescu, 
secretarul comitetului de partid și alți 
membri ai comitetului.

i
L

Tineretul uzinei
,,Steagul Roșu’’- Orașul Stalin 

urmează exemplul tinerilor de la
„Clement Gottwald "-București

în referatul prezentat, inginerul Adam 
Nicolae a arătat că în uzină sînt mari 
posibilități de economisire a metalului, 
însemnate cantități de metal pot fi eco
nomisit» prin reducerea adausurilor de 
prelucrare ca și prin turnarea de precizie 
sau forjarea în matrițe, modifieîndu-se în 
acest scop, acolo unde este cazul, desena- 
tura și normele de debitare a metalului. 
De asemenea, se pot face o serie de mo
dificări constructive. Acestea vor avea 
drept urmare atingerea obiectivului de 
bază al noii brigăzi complexe de reducere 
a consumului dg metal la fiecare reper In 
parte — a spus în continuare inginerul 
Adam — și anume aducerea autocamionu
lui nostru „S.R.101" la greutatea și per
formanța autocamionului sovietic „ZIS- 
150".

Numeroase propuneri au fost făcute cu 
prilejul consfătuirii. Brigada a hotărit ca 
punctul de plecare în noua sa muncă să

O sugestie pentru comitetul V.T.M. al uzinei „Steagul 
Roșu” din Orașul Stalin.

In preajma Festivalului Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Varșovia O COLOANA DE 15 

AUTOCAMIOANE „STEAGUL ROȘU” să pornească, 
în cadrul unui miting, din incinta marii uzine.

Pe fiecare o plăcuță să anunțe:
„Prin reducerea consumului de metal la fiecare re

per, realizată din inițiativa tineretului uzinei „Steagul 
Roșu” s-au obținut economii egale cu prețul de cost 
a 15 autocamioane.

Acesta este unul din ele“.

fie elaborarea unor nomenclatoare compa
rative între dimensiunile prefabricatelor 
și cele ale produselor finite, pentru a se 
vedea unde consumurile specifice pot fi 
mai mult reduse. Pentru aceasta, mem
brii brigăzii vor studia în mod organizat, 
pe rînd, toate reperele autocamionului care 
se prelucrează în secțiile lor.

Preocupîndu-se de problemele Interne 
ale uzinei, brigada a avut în vedere șl în
lăturarea unor deficiențe care depind de 
întreprinderile furnizoare. Astfel, s-a ară
tat că unele semifabricate vin de la în
treprinderile furnizoare cu toleranțe inu
tile, ceea ce duce la un plus de greutate

a autocamionului, ca și la îngreunarra 
procesului tehnologic.

Baza muncii -brigăzii o constituie pro
punerile venite din masa inginerilor și teh
nicienilor. Cu concursul cabinetului teh
nic care își are reprezentantul său în 
brigadă, s-au luat măsuri în vederea asi
gurării unei evidențe precise a propune
rilor pe următorii indici : metal econo
misit (cantitativ), manoperă economisită 
(în ore), valoarea acestora (în lei),

în vederea lărgirii preocupării pentru 
economii de metal s-a hotărît ca în cel 
mai scurt timp să fie difuzate în uzină 
fișe pe care muncitorii să-și însemneze 
propunerile și apoi să le prezinte brigăzii 
complexe. Toate propunerile juste vor fl 
aplicate și stimulate prin premii în bani, 
după regulamentele în vigoare.

Primele propuneri au și fost luate în 
evidență de către brigadă. Numărul celor 
primite numai cu prilejul recentei consfă
tuiri se ridică la aproape 40.

Economiile ce vor fl realizate vor fl cu 
atât mai mari, cu cît tehnicienii și munci
torii de aici s-au angajat să dea pînă la 
sfîrșitul anului, peste prevederile planului 
cincinal încă 1.500 camioane, pentru care 
sînt necesare mari cantități de metal.

Pe baza propunerilor care au șl fost apli
cate și pe baza acelora care vor fl rezol
vate în curînd, brigada a calculat că, în 
cinstea Festivalului Mondial al Tinere

tului și Studenților și a zilei 
de 23 August, ținînd seama 
de fapful că propunerile se 
răsfrîng asupra producției pe 
întregul an, economiile de 
metal vor fi egale cu prețul 
de cost a 15 autocamioane.

Pentru ca brigada corn-' 
plexă să-și îndeplinească an
gajamentele, toți utemiștii și 
tinerii de la uzinele „Steagul 
Roșu", care reprezintă aproa
pe 60 la sută din personalul 
uzinei, trebuie îndrumați să 
contribuie activ la acțiunea 
pentru economii.

în mod deosebit tinerii vor 
trebui sprijiniți de către or
ganizația U.T.M. în între
cerea socialistă organizată de 
către comitetul de întreprin

dere, ca și în dobîndirea unei mai înalte 
calificări profesionale.

Faptul că tineretul din industria noas
tră, printre care și cel de la „Steagul 
Roșu”, se angajează cu drag în întrecere 
pentru reducerea consumului de metal la 
flecare fabricat este încă o mărturie vie a 
dragostei lui pentru partid șl guvern, care 
se preocupă permanent de ridicarea nive
lului de trai al oamenilor muncii. Acesta 
este de asemenea un mijloc pentru susți
nerea Tratatului de la Varșovia, încă o 
contribuție la lupta oamenilor muncii în 
vederea întăririi lagărului păcii.

De sigur că tot mai mulți tineri din 
întreprinderile metalurgice se vor alătura 
acestei acțiuni.

N. COTIGA

Iată în fotografie pe tînăra textillstă albaneză Muhadeze 
Salicial care datorită realizărilor obținute în producție a fost 
aleasă deputată. Asemenea el mal sînt mulți tineri care ocupă 
funcții de răspundere în Albania populară.

Mecanicul locomotivei 1040
De multă vreme Pencio Totev visează să ajungă mecanic de 

locomotivă. Chiar de cînd era copil. El a terminat cu cali
ficativul „foarte bine" școala medie tehnică de transporturi 
și în august 1954 a devenit timp de o lună mecanic de ma
nevră. Entuziasmul luj în muncă a fost apreciat; la reco
mandarea comitetului D.S.N.M. (Uniunea Tineretului Popu
lar al lui Dimitrov) el a fost promovat mecanic de schimb 
al locomotivei 10.10.

Au trecut multe zile de muncă grea șl încordată... La 2 
martie a.c. tânărul mecanic, șeful unei brigăzi de tineri, a 
realizat primul său mare succes. în sprijinul Apelului Con
siliului Mondial al Păcii cu privire la interzicerea armei 
atomice, el a condus în sectorul dificil Dimitrovo-Razmenna- 
Sofia un tren de mare tonaj, cu o încărcătură de 500 tone 
peste plan.

Cifrele par seci. însă pentru feroviari, pentru cei care cu
nosc dificultățile traseului Dimitrovo-Sofia și care își amin
tesc de condițiile atmosferice din ziua de 2 martie a.c. ci
frele sînt foarte grăitoare.

..Crivățul năprasnic lovea cu furie în botul locomotivei. 
Gerul se întețea. Presiunea aburilor oscila brusc, cerînd o 
continuă supraveghere și întreținere a mașinei. Pe traseu, 
înainte de gara Razmenna se afla un urcuș primejdios. Pen
cio Totev era cu ochii în patru. Ultimii 30? de metri înainte 
de gara Razmenna are să-i țină minte toată viața ; parcă ar 
fi tras singur uriașa încărcătură pe pantă în sus.

Mașina bine întreținută nu a dezamăgit îndrăzneață bri
gadă^ de tineret. Tinerii brigăzii aveau de altfel și o bună 
pregătire teoretică și practică. Trenul a sosit la destinație 
cu 40 de mmute înainte de ora stabilită.

Tînărul Pencio Tctev este conștient că muncește pentru 
poporul său liber, pentru patria sa dragă.

In focul întrecerii socialiste se călesc minunății tineri, 
schimbul destoinic de mime al vechil generații.

Inițiativa tinerei Sin Bob Sun
în 

cînd 
de război, puterea populară a 
hotărît să construiască o fa
brică textilă la Kusen. într-o 
zi de martie, cînd pe pantele 
muntelui mai strălucea încă 
zăpada, la poalele lui a răsu
nat prima explozie provocată 
de dinamită, anunțînd înce
putul lucrărilor grandioasei 
construcții. Era în dimineața 
zilei de 17 martie. De atunci 
a continuat cu un entuziasm 
fără precedent lupta muncito
rilor și specialiștilor — cons
tructorii fabricii de textile din 
Kusen.

La sfîrșitul anului 1953 rit
mul construcției a crescut con
siderabil. Din Uniunea Sovie
tică, R. P. Chineză și R. Ce
hoslovacă au sosit 20 de ma
șini de pieptănat, 5 mașini de 
filat și numeroase piese de 
rezervă pentru războaiele de 
țesut.

în acel timp a venit să lu
creze la iabrică și Sin Bok 
Sun, o fată foarte modestă. în 
fabrică soseau zilnic zeci de 
muncitori, așa că lui Sin Bok 
Sun nu 1 s-a acordat o atenție 
deosebită. Curînd însă. Sin 
Bok Sun a devenit cunoscută 
pentru întregul colectiv. Ea

primăvara anului 1951, 
Coreea era încă sfîșiată

își îndeplinea norma cu peste 
200 la sută, iar după orele de 
muncă citea la bibliotecă 
cărți de specialitate pînă 
noaptea târziu.

Cu multă abnegație mun
ceau și ceilalți muncitori și 
muncitoare. Datorită străduin
ței lor, lucrările de construc
ție a fabricii înaintau rapid. 
Au fost montate primele 1.000 
de fuse. Curînd, numărul a- 
cestora a ajuns la 2.000, iar 
apoi a depășit cifra de 5.000.

în prezent Sin Bok Sun este 
șefă de brigadă în secția de 
filatură și dirijează 800 de 
fuse. Pe mașina ei care stră
lucește de curățenie flutură 
totdeauna steagul roșu. Apli- 
cînd metoda textilistei sovie
tice Ananieva, Sin Bok Sun a 
obținut succese remarcabile în 
lupta pentru reducerea numă
rului de fire rupte și a tim
pului necesar pentru înodarea 
lor.

Toți filatorii din fabrică a- 
plică în prezent pe scară lar
gă inițiativa tinerei Sin Bok 
Sun. Firele de pe un fus cîn- 
tăresc 29 de grame. Filatoa
rele dau zilnic cîte 5 tone de 
fire, iar țesătoarele — cîte 
20.000 metri țesături de bum
bac.

Olimpiada de matematică
Olimpiadele de matematică 

pentru tineretul școlar din 
R.P. Polonă au o vechime de
5 ani.

Organizatorul Olimpiadelor 
este Societatea polonă de ma
tematică în colaborare cu Mi
nisterul Culturii. Profesori 
și docenți de la școlile supe
rioare, în frunte cu cunoscu
tul matematician, prof. Sier- 
pinski, participă activ la lu
crările Comitetului central al 
Olimpiadelor de matematică. 
Comitetul central olimpic sta
bilește sarcinile și textele pe 
care le *rimite la școli, unda 
profesorii de matematică le 
aduc la cunoștință elevilor.

Problemele sînt rezolvate 
acasă și sînt apoi trimise co
mitetului regional. Comitetul 
regional apreciază lucrarea 
trimisă și pe această bază 
efectuează alegerea partici- 
panților pentru concursul ur
mător, adică pentru concursul 
de gradul II. Acest concurs, 
care este 
regional, se ține în orașele 
unde își 
tetele regionale, 
durează trei zile. Temele pro
blemelor, care de regulă sînt
6 la număr, — rămîn secrete

denumit concurs

au sediile comi- 
Concursul

pînă în momentul comuni
cării lor în sală. Participanții 
care s-au evidențiat prin re
zultate bune sînt admiși la 
concursul de gradul III, adică 
la finala Olimpiadei, care 
ține tot 3 zile, ca și concursul 
regional. Și aici participanții 
finalei au drept sarcină să 
rezolve 6 teme.

Participanții care obțin cele 
mai bune rezultate în finală 
capătă diplome și premii, 
dar în primul rînd au 
dreptul ca după termina
rea școlii medii, să se înscrie 
fără examen la facultățile 
de științe ale universităților 
sau la orice facultate de la 
școlile superioare tehnice.

Experiența obținută pînă 
acum arată că Olimpiadele 
capătă o extindere tot mai 
mare în Republica Populară 
Polonă. La fiecare Olimpiadă 
participă în medie 1000 de 
elevi.

Tinerii care cîștigă Olim
piada primesc o serie de pre
mii sub 
aparate 
de radio, 
cărți și o vacanță de două $' 
săptămîni, petrecută într-o >< 
minunată stațiune de odihnă. <<

formă de diplome, V 
fotografice, aparate 

ceasornice, genți, (<genți.



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

mișcării pentru apărarea păcii din R. P. R. 
către Adunarea mondială pentru pace de la Helsinki

Salutul savantului japonez Ikuo Oyama

Adunarea reprezentanților mișcării pentru apărarea păcii 
din Republica Populară Romînă, exprimlnd voința și senti
mentele celor mai largi pături ale poporului romîn iubitor 
de pace, adresează un cald salut Adunării mondiale pentrji 
pace de la Helsinki.

Pacea, cauza scumpă a tuturor popoarelor, constituie bu
nul cel mai de preț pentru poporul romîn, care a cunoscut 
urgia războiului și care își închină acum forțele muncii 
pașnice, constructive, pentru dezvoltarea economiei națio
nale, pentru ridicarea nivelului său de trai material și cul
tural. <

Reprezentanții mișcării pentru apărarea păcii din Repu
blica Populară Romînă au convingerea că misiunea esen
țială a tuturor forțelor care sînt pentru pace este de a 
face să triumfe în viata internațională metoda tratativelor 
In rezolvarea problemelor litigioase. Alături de toate po
poarele iubitoare de pace, poporul romîn condamnă și res
pinge metoda rezolvării problemelor internaționale pe calea 
amenințărilor, dictatelor și a războiului.

Convingerea noastră este că conviețuirea și colaborarea 
pașnică între popoare, relațiile internaționale normale sînt 
pe deplin posibile între țoale statele din lume, fără deose
bire de orînduire socială și formă de stat. Pentru aceasta 
trebuie să se pună capăt „războiului rece” și cursei înar
mărilor, să se asigure o destindere trainică In relațiile In
ternationale, pe baza restabilirii încrederii între state și po
poare. Acest lucru este cu putință dacă toate statele vor 
respecta In relațiile Internaționale principiul coexistentei 
pașnice, al respectării reciproce a integrității teritoriale și 
a suveranității, al neagresiunii, neamestecului in treburile 
interne ale altor state, egalității în drepturi între popoare.

Poporul nostru va tinde întotdeauna cu sinceritate și con
secventă spre menținerea și asigurarea păcii, prin respec
tarea acestor principii ale conviețuirii Internationale, prin 
sprijinirea tuturor actelor și inițiativelor care ar putea să 
contribuie la întărirea păcii șl securității Internationale. Po
porul romîn este pe deplin solidar cu cererea stăruitoare a 
tuturor popoarelor iubitoare de pace de a se înlătura tot 
ceea ce stă în prezent în calea bunei înțelegeri dintre țări: 
cursa înarmărilor, organizarea de baze militare pe teritorii 
străine, discriminările în legăturile economice și comer
ciale, propaganda în favoarea unui nou război. Cele peste 
11.500.000 semnături strînse în patria noastră pe Apelul 
de la Viena împotriva pregătirii războiului atomic consti
tuie o dovadă grăitoare a năzuințelor sincere ale poporu
lui romîn de a apăra pacea și liniștea necesară muncii paș
nice, creatoare, pe care o desfășoară în vederea dezvoltării 
economiei și a culturii în țara sa

Este o datorie de onoare a tuturor țărilor, șl în primul 
rînd a marilor puteri, care poartă principala răspundere 
pentru menținerea păcii în lume, să realizeze cît mai curînd 
un acord pentru rezolvarea celei mai arzătoare probleme a 
zilelor noastre: reducerea armamentelor și efectivelor mi
litare, interzicerea armelor atomice și cu hidrogen și a

Savantul Japonez Ikuo Oyama, laureat 
al Premiului Internațional Stalin „Pentru 
întărirea păcii între popoare”, a adresat 
adunării, din partea Consiliului Mondial 
al Păcii, un călduros salut. Sînt fericit — 
a spus vorbitorul — să vă pot asigura că 
Consiliul Mondial al Păcii a urmărit cu 
adîncă admirație și recunoștință desfășu
rarea campaniei prin care dv. v-ați ex
primat hotărîrea de neclintit de a con
tribui la salvarea omenirii de o nouă ca
tastrofă, care ar fl mai dezastruoasă de
cît toate cele precedente.

într-un trecut foarte apropiat, dv. ați 
acordat un sprijin deosebit de valoros ape
lurilor noastre de la Stockholm și de la 
Berlin. Noi, membrii Consiliului Mondial 
al Păcii, sîntem ferm convinși că rezul
tatele ce le veți obține de data aceasta 
vor depăși pe cele precedente. Nu avem 
nici cea mal mică îndoială că minunata 
operă pentru cauza păcii nu va fl învinsă

Cuvintul
Tănase Constantin, colectivist din co

muna Golășei, raionul însurăței, regiunea 
Galați, a spus între altele :

în numele celor 920 colectiviști și al ce
lorlalți țărani muncitori din comuna noa
stră vreau să vă vorbesc despre viața li
beră și fericită pe care o trăim astăzi în 
patria noastră dragă.

Sînt peste 10 ani de cînd am scăpat de 
exploatarea cruntă a moșierilor. în anul 
1950 în comuna noastră a luat ființă o 
gospodărie agricolă colectivă, la început 
mai mică, numai cu 60 familii. Acum gos
podăria noastră a crescut la 472 familii. 
Oamenii noștri nu se mai spetesc trudind 
din zori și pînă în noapte pe moșiile bo
gătanilor.

Astăzi ne mîndrim că gospodăria noastră 
a crescut ca un pom falnic și aceasta 
fiindcă noi, colectiviștii, muncim cu dra
goste.

Mai ieri, noi nu știam carte ; acum am 
învățat și lucrăm altfel pămîntful, folosind 
metode agrotehnice. Așa a ajuns gospodă
ria noastră fruntașă pe raion și pe regiune

Avem astăzi în comună școală, cămin 
cultural, grădiniță sezonieră unde copiilor 
noștri le este asigurată cea mai bună edu
cație și îngrijire. în comuna noastră a 
fost lichidată neștiința de carte.

Nouă ne sînt scumpe toate aceste cuce
riri. Ne este dragă viața pe care o trăim, 
de aceea, sîntem hotărîți să apărăm cuce
ririle dobîndite în anii regimului democrat- 
popular. Sîntem hotărîți să apărăm pacea 
și noi înțelegem să luptăm «pentru pace 
prin aplicarea în viață a angajamentelor 
luate la consfătuirea pe țară a fruntașilor 
recoltelor bogate. Că am luat în serios an
gajamentele noastre se poate dovedi prin 
faptul că, în cinstea zilei de 1 Mai, am 
terminat campania agricolă de primăvară.

Iar aici, în sala asta, unde s-au adunat 
prietenii păcii, mă angajez, în numele 
celor 920 colectiviști, să obținem în anul 
acesta 3.000 kg. porumb boabe la hec
tar, 2.150 kg. grîu la hectar, 900 kg 
bumbac la hectar. De asemenea, vom măr; 
șeptelul de animale cu 60 capete de vite 
mari, precum și cu un mare număr de 
păsări.

Noi știm că cercurile agresive urzesc un 
al treilea război mondial, un război 
atomic. în fața acestor uneltiri criminale 
ale imperialiștilor, popoarele lumii spun 
răspicat: .,Energia atomică să fie pusă în 
61ujba păcii și a fericirii oamenilor“.

Tare ne-am bucurat noi, colectiviștii și 
toți țăranii muncitori din Golășei, că gu 
vernul nostru a luat parte la conferința de 
la Varșovia a statelor europene și a întărit 
cu semnătura sa Tratatul de prietenie, co-

celorlalte arme de exterminare în masă. In interesul asi
gurării păcii și al progresului civilizației, energia atomică, 
cea mai măreață descoperire a geniului omenesc, trebuie 
să fie folosită numai în scopuri pașnice. Sîntem convinși că 
noile propuneri ale guvernului sovietic, care au contribuit 
la apropierea considerabilă a pozițiilor marilor puteri în 
această problemă, constituie o bază largă de discuție în 
vederea slăbirii încordării internaționale și preîntîmpinării 
unui nou război.

Poporul romîn sprijină în unanimitate politica de pace 
dusă de guvernul R.P.R. El consideră că nu este admisibil 
ca, in timp ce năzuințele și voința de pace a tuturor popoare
lor se îndreaptă spre reducerea înarmărilor și consolidarea 
păcii și securității internaționale — în inima Europei să se 
pornească, așa cum se face în prezent, la reconstituirea unui 
principal focar de război prin refacerea militarismului ger
man, vechiul vrăjmaș al păcii, independenței și libertății 
popoarelor Europei. Noi sîntem de părere că Adunarea 
mondială pentru pace de la Helsinki, exprimlnd voința tu
turor forțelor iubitoare de pace din lume, trebuie să se ridice 
cu toată energia împotriva renașterii militarismului german. 
Ea trebuie să sprijine lupta forțelor patriotice ele poporului 
german pentru unificarea pașnică și democratică a țării 
sale. încheierea tratatului de stat între marile puteri și 
Austria a arătat încă odată, în modul cel mai limpede, că 
nu există problemă internațională, oricît de dificilă, care să 
nu poată fi soluționată prin tratative.

Poporul romîn nu poate rămîne indiferent față de primej
dia care amenință azi pacea în Europa. împreună cu toate 
țările și popoarele iubitoare de pace, poporul romîn, plin 
de încredere in tăria forțelor păcii, plin de încredere in 
unitatea și patriotismul fiilor săi, este hotărît să apere 
securitatea și independența sa națională împotriva unui even
tual agresor. Convins că pacea și securitatea popoarelor 
Europei pot să fie apărate prin realizarea unui sistem de 
securitate colectivă al tuturor țărilor europene, poporul 
romîn este hotărît să participe și pe viitor la eforturile pen
tru încheierea unui tratat general european de securitate 
colectivă în Europa. Poporul nostru este convins, ca și 
toate popoarele iubitoare de pace, că pacea și securitatea 
în Europa nu pot fi despărțite de pacea și securitatea în 
Asia. Lupta popoarelor Asiei și Africii pentru pace, inde
pendență și libertate se bucură de simpatia noastră deplină.

Sîntem convinși că Adunarea de la Helsinki va contri
bui din plin la stabilirea și lărgirea legăturilor între oamenii 
doritori de pace din toate țările, aparținînd celor mai di
ferite credințe politice și religioase, în interesul intensifică
rii luptei pentru pace în lumea întreagă. Noi urăm repre
zentanților forțelor Iubitoare de pace întruniți la Helsinki, 
purtători ai celor mai înalte năzuințe ale omenirii, deplin 
succes în lucrările lor.

Forțele păcii sînt mai tari decît forțele războiului. Ele 
pot șt trebuie să asigure pacea lumii.

atîta timp cît urmărim cu ochii noștri 
eforturi minunate ca acelea ale poporului 
romîn în sprijinul Apelului de la Viena 
și al Adunării de la Helsinki, eforturile 
muncitorilor, țăranilor, oamenilor de 
știință și artiștilor, profesorilor șl tehni
cienilor, filozofilor și preoților din R.P.R.

Sînt de asemenea foarte bucuros de a 
vă putea transmite, în calitate de preșe
dinte al Comitetului japonez pentru pace, 
și mesajul poporului japonez. Acum, cînd 
mult așteptata Adunare mondială de la 
Helsinki se apropie, este foarte încuraja
tor că, în ciuda diferențelor de limbă, reli
gie, cultură, rasă și culoare, lucrul cel mai 
important pentru toate popoarele rămîne 
menținerea păcii. Pe de o parte ne con
vingem că pericolul războiului este real, 
pe de altă parte devine din ce în ce mai 
clară posibilitatea învingerii acestui pe
ricol. în toate părțile noi vedem semne 
că popoarele iubitoare de pace recunosc

delegaților și
laborare și asistență mutuală ce s-a în
cheiat acolo. Știm că unirea face puterea. 
Sîntem siguri că Uniunea Sovietică șl ță
rile de democrație populară, strîns unite, 
vor fi oricînd în stare să răspundă unel- 
titorilor de noi măceluri oare ar cuteza să 
tulbure viata noastră nouă.

Noi vom lupta cu toată dîrzenia pentru 
ca să apărăm ceea ce am clădit pînă acum 
și pentru viitorul ce ni se deschide în pa
tria noastră dragă.

★
Luînd cuvîntul, prof. univ. Jean Lîvescu, 

rectorul universității „Al. I. Cuza“ din 
Iași, a evocat suferințele pe care le-a pro
vocat poporului nostru și întregii omeniri 
militarismul german în cele două războaie 
mondiale.

Conștiința întregii Europe — a spus 
vorbitorul — se ridică astăzi împotriva 
militarizării Germaniei occidentale, împo
triva reînvierii militarismului revanșard 
german, împotriva celor care au distrus 
Lidice și Oradour, care au început prin 
a arde pe ruguri cărțile lui Heine și 
Einstein și au sfîrșit prin a ridica cup
toarele morții de la Maidanek și Ausch
witz.

împotriva acordurilor de la Paris, acor
duri menite de autorii lor americani să 
fie prefața celui de-al treilea război mon
dial, se ridică în primul rînd chiar po
porul german, forțele democratice și pro
gresiste care au știut să învețe din tragica 
experiență a celor două războaie mon
diale. Există în Germania astfel de forțe 
și ele sînt viguroase și hotărîte. N-au pie
rit în această țară tradițiile luminoase 
ale lui Goethe și Schiller, idealurile care 
au inspirat pe Beethoven, setea de liber
tate și progres care a dat tărie de oțel 
lui Ernst Thâlmann și atîtor luptători anti
fasciști germanii.

' Aceasta ne-o mărturisește viața nouă ce 
înflorește în R.D. Germană, unde poporul 
german eliberat de junkeri și monopoliști, 
își unește forțele pentru un viitor de pace, 
democrație și bună prietenie cu toate 
popoarele.

Lupta statornică pe care lagărul păcii 
în frunte cu Uniunea Sovietică o desfă
șoară pentru o justă și pașnică rezolvare 
a problemei germane găsește în țana noas
tră un sprijin total și neprecupețit.

Vorbitorul a subliniat în încheiere că, 
alături de întreg poporul, profesorii și 
studenții universității ieșene, încrezători în 
victoria cauzei păcii și securității euro
pene, vor da aportul lor luptei care anga- 

Numai o știință pătrunsă de iubirea de 
om și pusă în serviciul binelui omenirii 
poate fi constructivă, devenind un factor 
activ al dezvoltării societății, al progre
sului și al culturii.

Prima explozie a atomului n-a fost 
concepută spre a fi utilizată in sco
puri distructive. Totuși acum 10 ani ea a 
fost folosită de forțe ale întunericului 
pentru a transforma în cenușă, în timp 
de secunde, orașe întregi, rod al muncii de 
secole a colectivității.

Știința medicală, stînd întotdeauna în 
serviciul omului, a știut să utilizeze cuce
ririle ei în sprijinul binelui și al sănătății 
omului. Noi, medicii, apărători ai vieții 
și ai capacității de muncă a omului, sîn
tem luptători convinși pentru pace.

Medicii romîni au fost în toate timpu
rile în serviciul acestor idei. Astăzi, mai 
mult ca oricînd, medicii romîni năzuiesc 
să fie în primele rînduri ale luptei contra 
războiului și pentru pace, ale luptei pen
tru menținerea și întărirea păcii și secu
rității generale.

A menține și a întări pacea înseamnă 
șl a menține viața și sănătatea poporului 
nostru. Medicii, și odată cu ei toți oamenii 
cinstiți trebuie să știe că știința ne-a pus 
la dispoziție toate armele care ne permit 
să luptăm cu succes împotriva oricărui 
flagel, avînd astfel garanția că putem 
lupta cu succes și împotriva războiului- 
Oamenii trebuie să știe că, din clipa în 
care iau cauza apărării păcii în propriile 
lor mîinl, viitorul păcii depinde numai de 
el. Oamenii trebuie să dorească acest lu
cru și voința de a învinge războiul va fi 
chezășia izbîndei.

în această luptă, poporul romîn — popor 
pașnic de-a lungul istoriei sale — este în 
primele rînduri ale luptei pentru asigura
rea păcii și securității în Europa, cu de
plină încredere în binefacerile și drepta
tea acestei cauze, care a grupat toate ță
rile pașnice, în frunte cu Uniunea Sovie
tică.

Spectrul întunecat al războiului atomic 
trebuie să dispară prin voința popoarelor, 
făcînd loc perspectivei luminoase de pace, 
epocii atomice constructive puse în slujba 
binelui întregii omeniri. Energia atomică 
să fie izvor de energie dătătoare de lu
mină, de căldură, hrană și sănătate.

necesltatea de a se ridica în mod hotărît 
la acțiuni unite în apărarea păcii.

în continuare, prof. Ikuo Oyama a vor
bit despre tragedia orașelor Hiroșima și 
Nagasaki, distruse de exploziile atomice, și 
despre lupta hotărîtă a poporului japonez 
îmipotrlva pregătirilor de război, pe care 
imperialiștii americani le fac pe teritoriul 
țării Iul.

Adunarea de la Helsinki, convocată de 
către Consiliul Mondial al Păcii, are o im
portanță foarte mare. La Helsinki po
porul romîn își va exprima dorința de 
neclintit de a lupta pentru pace și hotărî
rea Iul de a înlătura amenințarea războiu
lui atomic. Contribuția dv. va fi o încu
rajare excepțional de prețioasă pentru po
poarele înfrățite din lumea întreagă.

Depinde de fiecare din noi ca Adunarea 
de la Helsinki să fie o mare victorie în 
lupta noastră pentru apărarea păcii, sin
gurul drum spre progresul și prosperitatea 
omenirii.

incitaților
jează astăzi tot ce omenirea are mal cu
rat, mal prețios, mal însuflețit de idea
luri generoase.

★
Stela Enescu, președinta Comitetului 

femeilor democrate din R.P.R., a adus 
adunării salutul milioanelor de femei din 
orașele și satele patriei noastre.

Femeile din țara noastră — a spus vor
bitoarea — cărora regimul democrat-popu
lar le-a acordat egalitatea în drepturi, 
demnitatea de om în societate și familie, 
prețuiesc și sînt hotărîte să apere cuceri
rile scumpe ale poporului nostru.

Pentru pace, pentru fericirea copiilor, 
pentru ca patria noastră să devină mereu 
mai puternică și mal înfloritoare, femeile 
Iau parte activă la lupta întregului popor, 
muncind cu abnegație șl devotament în 
toate domeniile vieții economice, politice 
și culturale.

Vorbitoarea a subliniat faptul că dintre 
milioanele de cetățeni care au semnat 
Apelul de la Viena mai mult de jumătate 
sînt femei. Din echipele de strângere a 
semnăturilor a făcut parte un număr mare 
de femei muncitoare, țărănci muncitoare, 
intelectuale, gospodine.

Strângerea de semnături pe Apelul de la 
Viena a fost împletită de către femeile 
din țara noastră cu acțiunea de pregătire 
a zilei de 1 iunie. Ziua internațională a 
copilului, și de întîmpinare a Congresului 
mondial al mamelor, care va constitui o 
puternică manifestare a unității de voință 
a mamelor din lumea întreagă împotriva 
războiului, pentru pace și prietenie între 
popoare.

Congresul mondial al mamelor, care va 
avea loc la Paris la scurt Interval după 
Adunarea mondială a reprezentanților for
țelor iubitoare de pace de la Helsinki, va 
aduce o contribuție importantă în lupta 
popoarelor pentru pace și colaborare 
între popoare.

Noi, femeile, sîntem hotărîte să punem 
toată capacitatea și energia noastră în 
slujba întăririi patriei, pentru a apăra 
munca noastră constructivă, viața nouă, 
fericirea copiilor noștri.

★
Prof. univ. dr. Iuliu Hațieganu, medic 

emerit al R.P.R., a început prin a arăta 
că știința este dătătoare de progres și de 
lumină numai într-o colectivitate în care 
oamenii, uniți în efortul comun al muncii 
pașnice și constructive, sînt împotriva răz
boiului șl, astăzi, împotriva războiului 
atomic.

★

Ca istoric de artă — a spus acad. Gh. 
Oprescu — socot că schimburile culturale 
între popoare sînt o condiție indispensa
bilă pentru dezvoltarea studiilor din dife
ritele domenii ale culturii. Dar, mai mult 
decît atît : ele pot avea un rol de prim 
rang în menținerea păcii și în evitarea 
războiului atomic pe care-1 preconizează 
conducătorii militari ai armatelor Vestu
lui. Schimburile culturale între popoare 
sînt desigur un efect el păcii și nu se 
pot îndeplini decît în perioada de liniște, 
dar și pacea n-ar putea exista fără pre
gătirea spiritelor obținută tocmai prin 
schimburi culturale, fără posibilitatea pe 
care aceste schimburi o oferă popoare
lor și indivizilor de a se cunoaște, de a 
se stima reciproc, de a colabora împreună 
la promovarea culturii, la crearea bunei 
stări a oamenilor.

Cea mai înaltă instituție de cultură din 
țara noastră — Academia R.P.R. — se 
străduiește să Intensifice schimburile cul
turale cu străinătatea. In prezent, bi
blioteca Academiei are legături cultu
rale cu peste 2.500 instituții din lumea 
întreagă, iar cifra aceasta crește de la an 
la an. Ministerul Culturii trimite nume
roase expoziții peste graniță. Grafica noa
stră, arta noastră plastică, dar mai ales 
arta populară au fost prezentate în dife
rite orașe ale lumii și s-au bucurat de un 
mare succes. Echipe de cîntece și dans 
popular s-au produs pe scenele diferitelor 
țări și au obținut succese remarcabile. 
La rândul nostru am primit cu cea mai 
mare bunăvoință pe solii culturii din alte 
țări, le-am dat cuvenita ospitalitate.

In domeniul schimburilor culturale 
mai e mult de făcut. Mă gândesc la re
lații și mal intense, nu numai între in
stituțiile din care fac parte savanții și 
cercetătorii noștri, ci și la relații perso
nale ale acestor savanți și cercetători cu 
cei de aceeași specialitate din alte țări. 
Căci și în chipul acesta vom contribui la 
menținerea păcii, la alungarea spectru
lui războiului.

★
în cuvîntul său, patriarhul Justinian 

Marina a spus :
Am venit la tribuna acestei adunări în 

numele bisericii ortodoxe romîne. Prin 
mine, ierarhii, clericii și credincioșii aces
tei biserici aduc un călduros salut încer- 
caților ostenitori pentru apărarea păcii din 
scumpa noastră patrie șl vă încredințează 
de frățeasca lor solidaritate în lupta pen
tru viața, prosperitatea și fericirea tutu
ror oamenilor.

Doctrina religioasă căreia îl slujim este 
o doctrină a păcii, a frățietății și a bunei 
înțelegeri între oameni și popoare. Sîntem 
așadar, în rosturile noastre firești, cînd 
milităm în rândurile luptătorilor pentru 
apărarea păcii. Pentru aceea, binecuvîn- 
tăm și slăvim din adîncul inimii pe toți 
oamenii din toată lumea, care zidesc cu 
mîini curate marele edificiu al păcii uni
versale.

Slujitorii bisericii noastre ortodoxe îm
părtășesc cu toată puterea ființei lor calea 
tratativelor, a rezolvării pe cale pașnică a 
conflictelor și problemelor litigioase In
ternaționale.

Dar cioclii omenirii au inclus Germania 
occidentală revanșardă în coaliția lor 
nord-atlantică. In mîinile încă pătate de 
sînge ale foștilor generali naziști va fi 
pusă acum arma atomică.

în numele doctrinei religioase creștine 
ortodoxe pe care o slujim, ținem să preci
zăm aci, înaintea acestei adunări pentru 
apărarea păcii, punctul nostru de vedere 
și atitudinea ierarhilor, clericilor și cre
dincioșilor bisericii noastre.

Noi iubim și prețuim poporul german 
— precum iubim și prețuim toate popoare
le lumii. A iubi și a prețui toate popoarele 
lumii este o poruncă divină, izvorâtă din 
dogma biblică a creați unii neamului ome
nesc și din principiile universalismului 
creștin. Sîntem încredințați că poporul 
german, care sîngerează încă de pe urma 
rănilor adînci, căpătate în cel din urmă 
lăzboi mondial, va ști să evite pentru 
sine o nouă catastrofă, opunînd dîrzenia 
sa tuturor acelora care îl împing la ni
micirea lui.

Popoarele lumii stat conștiente astăzi de 

forța lor. Ele nu vor îngădui dezlănțuirea 
unei noi catastrofe.

Biserica ortodoxă romînă este vital in
teresată în menținerea și consolidarea 
păcii. Ea se alătură propunerilor formu
late de Uniunea Sovietică cu privire la 
reducerea generală a armamentelor și 
efectivelor militare, la distrugerea armelor 
atomice și cu hidrogen și încetarea fabri
cării lor în toate țările, la folosirea ener
giei nucleare în scopuri pașnice, pentru 
binele și fericirea omenirii întregi.

Biserica ortodoxă romînă, care și-a îm 
pletit destinele ei cu viața, poporului nos
tru, nu va precupeți nici o jertfă pentru 
triumful sfintei cauze a păcii. Ne sînt 
scumpe toate vechile manuscrise romî- 
nești : psaltirile, cddicii și cronicile nea
mului ; ne sînt scumpe străvechile bise
ricuțe de lemn, stâlpii dăltuiți în piatră 
și frescele minunate de pe zidurile bise
ricilor voevodale. Niciodată nu vom în
gădui ca acestea să fie distruse de para 
războiului atomic.

Iubiți frați de luptă pentru apărarea 
păcii,

Se apropie ziua cînd reprezentanții for
țelor iubitoare de pace din toate țările se 
vor întâlni la Helsinki in cadrul unei mari 
adunări mondiale pentru a da grai împo
trivirii lor hotărâte față de remilltarizarea 
Germaniei și pregătirea unul război ato
mic. Veți fi prezenți acolo și unii din cel 
ce vă aflați acum sub această măreață 
cupolă. Vă cerem să proclamați acolo, în 
numele întregii suflări romînești, voința 
noastră nezdruncinată de pace și hotărâ
rea de a lupta pînă la sacrificiu pentru 
ca pacea să-și întindă împărăția ei de lu
mină pe tot întinsul pămîntului.

★
Achim Căprănohi, invalid din războiul 

antifascist, deputat în Sfatul popular al 
raionului „Stalin", a amintit în cuvîntul 
său ororile celui de-al doilea război mon
dial. arăți nd că invalizii de război nu pot 
să uite suferințele lor și ale întregului 
popor, iar jertfele făcute nu trebuie să fie 
zadarnice. împreună cu atîția elți invalizi 
de război am luat și eu parte la toate acți
unile prin care poporul nostru și-a spus 
voința sa de pace — a spus vorbitorul, 
împreună cu echipele ce au strâns semnă
turi pe Apelurile Consiliului Mondial al 
Păcii, am mers din casă în casă, am vor
bit oamenilor despre pace și am găsit pre
tutindeni inimi larg deschise cuvintelor 
noastre de îndemn în lupta împotriva unui 
nou război.

Hotărârile Istorice ale conferinței de la 
Varșovia vorbesc și în numele nostru, în 
numele neclintitei voințe de a apăra pacea, 
de a străjui libertatea patriei noastre, 
drepturile pe care poporul nostru și le-a 
cucerit prin luptă alături de marele popor 
sovietic. Și în numele nostru vor vorbi la 
Helsinki, la Adunarea mondială a partiza
nilor păcii, reprezentanții poporului ro
mîn. Să se știe că noi nu ne-am dat sîn- 
gele pentru ca Europa să fie aruncată din 
nou pradă celor mai înverșunați dușmani 
ai libertății popoarelor. Noi știm ce în
seamnă urmările unui război atomic pe 
care-1 pregătesc dușmanii omenirii, mi
liardarii de peste ocean. Să se știe că cei 
care au luptat la Tisa, la Debrețin și la 
Budapesta, la Banska-Bistrița și pe cul
mile Tatrei n-au uitat și nu vor uita nici
odată cum trebuie să răspundă celor 
care calcă în picioare dreptul popoarelor 
la o viață pașnică și liberă.

★
A vorbit apoi Stelian Moraru, președin

tele Consiliului Central al Sindicatelor.
In numele șl din însărcinarea Consiliu

lui Central al Sindicatelor din Republica 
Populară Romînă și a celor peste 2.500.000 
de membri ai sindicatelor — a spus vor
bitorul — aduc un cald salut Adunării re
prezentanților mișcării pentru apărarea 
păcii din Republica Populară Romînă.

Clasa muncitoare din țara noastră este 
profund interesată. în menținerea păcii și 
luptă activ pentru a-și apăra munca sa 
pașnică și viitorul el luminos.

Voința sa dîrză de pace se manifestă în 
dragostea față de patrie, în lupta pentru 
propășirea și întărirea puterii economice 
și a capacității ei de apărare. în toate în
treprinderile, în uzine, în mine, în gospo
dăriile agricole de stat șl S.M.T.-uri se 
desfășoară o muncă entuziastă pentru în
deplinirea cu succes a sarcinilor ultimului 
an al planului cincinal. Peste 300 de în
treprinderi au îndeplinit de pe acum sar
cinile care le reveneau în cadrul planului 
cincinal și lucrează în contul anului 1956.

Succesele obținute de clasa muncitoare 
în îndeplinirea planului de stat, în dez
voltarea economiei- sînt o dovadă gră
itoare a faptului că ea sprijină politica 
partidului Și guvernului și întărește prin 
fapte adeziunea sa la această politică.

Clasa muncitoare, sindicatele sale, sînt 
profund interesate în stabilirea încrederii 
reciproce între state, în slăbirea încordării 
internaționale și în înlăturarea primejdiei 
unui nou război. De aceea, clasa munci
toare, și alături de ea toți oamenii mun
cii, salută cu însuflețire și aprobă din tot 
sufletul încheierea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală de la Var
șovia și organizarea comandamentului 
unificat.

Sîntem pe deplin încredințați că aceste 
măsuri vor mări în mod considerabil ca
pacitatea de apărare a lagărului socialist, 
vor crea forța necesară capabilă să asi
gure pacea și securitatea în Europa, vor 
asigura munca pașnică și creatoare a 
poporului romîn.

Sindicatele noastre, ca cea mai largă or
ganizație de masă a clasei muncitoare, 
consideră drept o datorie esențială să mă
rească continuu aportul lor la lupta pen
tru pace, la creșterea puterii economice 
a patriei noastre, la întărirea capacității 
ei de apărare, sprijinind astfel hotărâ
rile conferinței de la Varșovia.

încadrați în marea Federație Sindicală 
Mondială, această puternică organizație 
internațională care s-a alăturat în totul 
mișcării popoarelor pentru apărarea pă
cii, sindicatele din țara noastră vor con
tinua să întărească legăturile frățești cu 
oamenii muncii din alte țări, contribuind 
la întărirea unității și a solidarității in
ternaționale între cei ce muncesc, factor 
important în menținerea păcii.

Fiți siguri, tovarăși, că, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, sindicatele 
din R.P.R. vor fi și de-acum înainte în 
primele rînduri ale mișcării pentru pace 
din țara noastră, în primele rânduri ale 
luptei poporului nostru pentru creșterea 

puterii economice și a capacității de apă
rare a patriei noastre dragi, pentru un 
trai îmbelșugat și fericit al celor ce mun
cesc.

★
Generalul de armată în rezervă Mihail 

Lascăr a vorbit despre politica agresivă a 
cercurilor conducătoare ale puterilor oc
cidentale și îndeosebi a S.U.A.

In loc să utilizeze calea tratativelor 
pentru rezolvarea chestiunilor internațio
nale litigioase — a spus vorbitorul —
S.U.A. și celelalte puteri imperialiste duc 
o politică de pe „poziții de forță", poli- 
tică care are drept rezultat agravarea 
tensiunii internaționale.

Numeroase acțiuni ale cercurilor agre
sive, în frunte cu cele din S.U.A., vin să 
demaște politica lor primejdioasă pentru 
pacea lumii și securitatea popoarelor.

Pregătind un nou măcel mondial, în
dreptat îndeosebi împotriva țărilor lagă
rului socialismului, în frunte cu U.R.S.S, 
imperialiștii din S.U.A. și celelalte țări 
capitaliste au construit peste 900 de baze 
aeriene și navale în jurul U.R.S.S. șl al 
țărilor de democrație populară, baze al că
ror scop agresiv este evident deoarece sînt 
situate la toii de kilometri de S.U.A., pe 
care, după cum se știe, nu le amenință ni
meni.

Sfidând cel mal elementar simț al ome
niei, lagărul imperialist se pregătește să 
declanșeze războiul atomic. Imperialiștii 
trebuie însă să țină cont că un atac ato
mic din partea lor va fl urmat de o ime
diată și zdrobitoare ripostă din partea 
țărilor lagărului socialismului. Poporul 
englez are un proverb înțelept: „Cine lo
cuiește în.tr-0 casă de sticlă, să nu arunca 
cu pietre". Propovăduitorii războiului ato
mic ar trebui să ia în seamă că arma ato
mică are două tăișuri.

Sub presiunea brutală a S.U.A. puterile 
apusene au ratificat acordurile de la 
Paris, prin care Germania occidentală 
este inclusă în pactul Atlanticului de 
Nord, pe picior de egalitate cu celelalte 
puteri, îngăduindu-i-se reînarmarea și 
dotarea cu armament atomic.

Prin aceasta, puterile apusene s-au unit 
cu militarismul german, dușmanul de 
moarte al libertății popoarelor, dușmanul 
cel mai primejdios al păcii.

Acest fapt care constituie o gravă ame
nințare a păcii a impus țărilor din lagă
rul socialist încheierea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală 
de la Varșovia, în care se prevăd măsu
rile cg trebuie luate pentru prevenirea 
unei eventuale agresiuni, stabilind o ade
vărată stîncă de granit în calea agreso
rilor.

Lagărul păcii nu amenință pe nimeni. 
Țările lagărului păcii și democrației nu 
se tem însă de amenințări și sînt decise 
să aperg cu orice preț și oricînd bunul 
cel mai de preț al tuturor popoarelor, 
pacea.

Crearea comandamentului unificat al 
forțelor armate, în baza acordului între 
semnatarii tratatului, pune în slujba 
păcii o uriașă forță armată. Forțele de 
care dispune acest îagăr depășesc cu mult 
forțele puterilor agresive, căci el unește 
o mare putere materială cu o forță mo
rală, izvorâtă din dreptatea cauzei ce o 
susține.

Noi, care am luptat în două rînduri cu 
arma în mină împotriva forțelor agresive 
ale militarismului german, sîntem gata 
să facem totul pentru a împiedica o nouă 
agresiune din partea Wehrmachtului 
renăscut»

★
A luat apoi cuvîntul acad. Mihail Ralea.
Politică fermă de pace a lagărului de

mocratic, în frunte cu U.R.S.S. — a spus 
vorbitorul — a dus în cursul ultimilor ani la 
o serie de evenimente de politică inter
națională, care dovedesc năzuința sinceră 
și consecventă de înțelegere între popoare 
și de micșorare a încordării internaționale. 
Pe aceeași linie trebuie considerată și con- 
ferința de la Varșovia pentru asigurarea 
păcii și securității colective în Europa. Ca
racterul acestei conferințe este cu desăvâr
șire clar.

Totuși, în țările occidentale s-au găsit 
ecouri perfide în presă sau în emisiuni de 
radio, care insinuau, dacă nu declarau pe 
față, că această conferință ar fi avut im
plicit și un aspect agresiv.

Nimic mai fals, nimic mai inexact decît 
astfel de interpretări de rea credință. Care 
e scopul autentic al acestei conferințe ? 
Primele două articole ale tratatului afirmă 
cu tărie principiul întăririi păcii și secu
rității în Europa. Toate hotărârile luate 
sînt în conformitate cu Carta Națiunilor 
Unite. Totodată tratatul încheiat la Var
șovia este un răspuns inevitabil ia o serie 
de provocări, în primul rînd la reînarma
rea Germaniei occidentale. In art. 11 se 
prevede că, în cazul cînd în Europe se va 
crea un sistem de securitate colectivă și 
va fi încheiat în acest scop un tratat ge
neral european de securitate colectivă, 
Tratatul de la Varșovia își va pierde va
labilitatea și va înceta de a mai func
ționa.

Lipsa caracterului exclusivist al trata
tului se vede și din declarația menționată 
în cuprinsul lui de a primi ca asociată 
orice țară care ar voi ulterior să se ra
lieze la principiile și scopurile enumerate 
în tratat. Tratatul de la Varșovia nu pă
răsește o clipă concepția securității colec
tive, și nu duce decît numai în caz de atac 
la autoapărare, aceasta în cadrul și în 
concepția pactului fundamental al O N.U.

Este evident că, în cazul unei agresiuni, 
țările democratice nu pot accepta să fie 
surprinse nepregătite. Ele au în fața isto
riei răspunderea apărării ființei lor națio
nale, a libertății lor, a instituțiilor de drep
tate socială pe care le-au creat și însăși 
apărarea păcii.

In ce privește țara noastră, ea capătă 
prin Tratatul de la Varșovia asigurarea 
unui imens ajutor. Se știe că în trecut ga
ranțiile de ajutor pe care le-a dat Anglia 
în 1940 Poloniei, Romîniei, Iugoslaviei au 
fost doar promisiuni deșarte. Acum putem 
conta pe un ajutor efectiv și eficace, pe un 
ajutor acordat prin colaborare frățească 
care ne permite să ne urmăm liniștiți mun
ca noastră creatoare. Aceasta nu ne va 
dispensa însă, conform spiritului Trata
tului de la Varșovia, de a lupta mai ener
gic încă pentru triumful păcii. Tratatul 
de la Varșovia devine astfel unul din 
cele mai importante instrumente de ga
rantare a păcii.

(Cuvîntările vor fi publicate în 
continuare în numărul viitor).



Al IV-lea concurs pe țară al cercurilor artistice 
de amatori ale sindicatelor

Tineretul —pe noi șantiere

Nu de mult s-a constituit comisia cen
trală de organizare a celui de al IV-lea 
concurs pe țară al cercurilor artistice de 
amatori din întreprinderi, instituții, șan
tiere, gospodării agricole de stat, stațiuni 
de mașini și tractoare și case de cultură 
raionale în cadrul cărora activitatea se 
desfășoară în comun de către sindicate 
și Așezăminteile culturale.

Cel de al IV-lea concurs, ce se orga
nizează în perioada 1 mai 1955—15 august 
1956, este închinat succeselor obținute de 
>amenii muncii din țara noastră, conduși 
de partid.

Concursul are menirea să ridice activi
tatea cercurilor artistice de amatori ale 
sindicatelor din toate domeniile artei și li
teraturii în raport cu cerințele mereu 
crescînde ale oamenilor muncii, să ducă 
la îmbogățirea repertoriilor echipelor ar
tistice cu cele mai bune lucrări înfățișînd 
aspecte legate de producție, cu lucrări 
menite să valorifice tezaurul nostru fol
cloric, să determine îmbunătățirea con
ținutului ideologic și creșterea nivelului 
artistic al programelor prezentate de for
mațiile artistice de amatori. Atît în pe
rioada pregătirii cît și în cea a desfășu
rării concursului, cercurile artistice de 
amatori trebuie să desfășoare o intensă 
activitate, contribuind astfel la mobili
zarea oamenilor muncii la lupta pentru 
Îndeplinirea la termen a sarcinilor de 
plan, pentru întărirea continuă a capaci
tății de apărare • patriei, pentru întă 
rirea păcii.

Organizarea periodică a concursurilor 
pe țară a cercurilor artistice de amatori 
ale sindicatelor și-a dovedit cu prisosință 
utilitatea ducind la dezvoltarea și creș
terea calitativă a mișcării artistice de 
amatori a sindicatelor, care a constituit și 
constituie un factor de seamă în educa
rea comunistă a milioanelor de oameni ai 
muncii, în mobilizarea lor la îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin în producție. Datele 
privind rezultatele celor trei concursuri pe 
țară ce s-au desfășurat în anii trecuți sînt 
grăitoare în această privință. Dacă după 
primul concurs pe țară al echipelor artis
tice de amatori ale sindicatelor numărul 
formațiilor corale era de 540, al echipelor 
de dansuri de 430, cuprinzînd 41.200 de 
artiști amatori, după cel de-al doilea con
curs existau 1.100 de coruri, 1.105 echipe 
de dansuri și 800 echipe de teatru, însu- 
mînd 96.100 participanți ,iar după cel de 
al III-lea concurs numărul formațiilor 
artistice sindicale crescuse la 1.587 forma
ții corale, 1.751 echipe de dansuri, 1.663 
echipe de teatru, 112 fanfare și 502 or
chestre, în cadrul cărora activau 146.230 
artiști amatori din rîndul muncitorilor, 
tehnicienilor și funcționarilor. Dezvolta
rea cu pași uriași a mișcării artistice de 
amatori a sindicatelor constituie și ea o 
dovadă grăitoare a grijii permanente pen
tru creșterea necontenită a nivelului de 
trai material și cultural al oamenilor 
muncii, grijă care constituie principala 
preocupare a partidului nostru al cănii 
nobil țel este să facă tot mai’ îmbelșugată, 
jtot mai frumoasă viața celor ce muncesc 
în patria noastră.

Cel de-al IV-lea concurs al cercurilor 
artistice de amatori este organizat de 
Consiliul Central al Sindicatelor, Ministe
rul Culturii și Comitetul Central al Uni
unii Tineretului Muncitor. Această orga
nizare a concursului va duce fără îndo- 
ală la dezvoltarea tuturor cercurilor ar
tistice de amatorj existente și ]a înființa
rea de noi cercuri ca : echipe de teatru, 
brigăzi artistice de agitație, cercuri de artă

Seri
Se face ziuă... Sunetele sirenelor se în- 

llnesc în văzduh și coboară peste case. E 
proape de începutul șutului de dimi- 
eață. în șuvoiul de oameni care se în- 
reaptă spre mină pășesc sprinten trei 
tineri — trei buni prieteni. Unul dintre 

i este Bratoveanu Gheorghe, șef al unei 
pigăzi de tineret. Alături pășesc Turcu 
asile și Maxim Dumitru. Cine din Lo- 

■aa nu cunoaște brigada lui Bratoveanu 
mai ales pe cei trei prieteni ? Locuitorii

ZIARUL TINERETULUI SOVIETIC
Partidul Comunist al Uniunii Sovietice 
anifestă o grijă permanentă față de 
iucarea tinerei generații, față de dezvol- 
rea sa multilaterală atît din punct de 
dere spiritual, cît și din punct de ve
re fizic. O expresie a acestei griji a 
st crearea ziarului unional de tineret. 
Primul număr al ziarului „Komsomol- 
aia pravda" a apărut la 24 mai 1925. 
easta a însemnat un mare eveniment 
viața tineretului sovietic. în scurt timp 
zeta a cucerit dragostea tineretului, 
pularitatea i-a crescut din zi în zi. în 
ginile ziarului se scria despre ceea ce 
mintă mai mult tineretul, despre sco- 
rile luptei clasei muncitoare și a țără- 
nii muncitoare, despre sarcinile Kom- 
nolului. Ziarul a învățat pe tineri să 
iască într-un fel nou, să-și îmbogă- 
scă cunoștințele, să-și însușească bine 
>fesia," să fie curajoși, să fie principiali, 
rul nu s-a sfiit să ridice glasul împo- 
za birocraților, să pună la punct pe în- 
îurați, să ia apărarea drepturilor ado- 
cenților.
Komsomolskaia pravda" s-a aflat în- 
leauna în mijlocul mărețelor evem- 
ite din primii ani ai industrializării 

. i. ai colectivizării agriculturii. Ea s-a 
iduit să cultive în rindurile tineretu- 

muncitor atitudinea socialistă față 
muncă, a biciuit pe cei care au în- 
:at disciplina, pe hrăpăreți, pe chiu
lii, a mobilizat forțele cititorilor la 
^plinirea înainte de termen a planuri- 
economice.
i Ural, în Siberia, țara a început con- 
cții uriașe. Resursele inepuizabile ale 
,irii din estul țării au fost puse în 
ba socialiiismului. „Komsomolskaia 
rda“ anunță : „în est se naște un com
it al cărbunelui și metalului", „între- 
Komsomol leninist, condus de Par- 
l bolșevic, construiește bazinul Uralo- 
nețk". Redacția ziarului urmărește 
atenție această construcție uriașă, 
tnsomolskaia pravda" publică cu ra
ritate corespondențe din Magnito- 
k, Kemerovo, Prakopievsk, Kuznețk 
lin acele locuri unde poporul con- 
iește mine, uzine, furnale.
■dacția desfășoară o muncă operativă 
îănătoare și pe alte noi șantiere.
un hotărirea C.C. al U.T.C.L., ziarul 
iță în 1929 o campanie a Komsomo- 

pentru recoltă și colectivizare. Vo- 
.ui a fost puternic auzită la sate. Iată 
a lozinci din paginile ziarului din 

plastică, cercuri literare etc. asigurin- 
du-se o mai largă mobilizare în activitatea 
artistică a muncitorilor, funcționarilor, in
ginerilor, tehnicienilor, a membrilor lor 
de familie și în mod deosebit a tinere
tului.

Caracteristic celui de al IV-lea concurs 
este faptul că, spre deosebire de celelalte 
concursuri, de data aceasta au posibili
tatea să participe — pe echipe sau indivi
dual — iubitorii de artă din aproape toate 
genurile ei.

Astfel, la concurs pot să participe: 
cercuri dramatice și cercuri de operă și 
operetă ; coruri mixte pe o singură sau 
pe mai multe voci, coruri de femei sau 
de bărbați, coruri cu și fără acompania
ment, soliști vocali, duete și cuartete, sex
tete, octete etc. ; orchestre populare, or
chestre simfonice și de cameră, tarafuri, 
orchestre de muzicuțe de gură, orchestre 
de acordeoane, de mandoline, de ghitare 
și soliști instrumentali (vioară, pian, vio
loncel, flaut, clarinet, mandolină, țambal, 
fluier și alte instrumente) ; fanfare ; 
echipe de dansuri populare mixte și echipe 
de dansatori sau de dansatoare, echipe de 
dansuri comice, formații de balet, acro- 
bați, soliști de dansuri populare sau clasice 
etc. ; brigăzi artistice de agitație și colec
tivele lor de creație, cititori artistici, in
terpret de monologuri ; cercuri literare 
și creatori amatori din domeniul litera
turii și muzicii ; cercuri de artă plastică 
(pictură, sculptură, desen, gravură, cari
caturi, artă aplicată etc.). Repertoriul 
cercurilor artistice și al soliștilor în ve
derea participării lor la concurs va putea 
fi ales ținând seama de indicațiile și re
comandările cuprinse în regulamentul de 
organizare a concursului.

în vederea îmbogățirii repertoriului 
formațiilor artistice cu noi lucrări valo
roase, Uniunile de creație vor antrena 
scriitori și compozitori de frunte al țării 
noastre pentru a crea noi cîntece, piese 
de teatru într-un act, scenete, poezii etc. 
care să oglindească lupta oamenilor mun
cii din țara noastră pentru construirea 
socialismului, lupta pentru pace a popoa
relor din lumea întreagă. Pentru a veni 
în ajutorul formațiilor artistice de ama
tori în alegerea și pregătirea unor reper
torii și lucrări cît mai valoroase, mai va
riate, mai pline de conținut, Consiliul 
Central al Sindicatelor va tipări și difuza 
numeroase broșuri cuprinzînd atît în
drumări metodice cît și piese de teatru 
într-un act, aranjamente muzicale șl pot
puriuri de cîntece populare românești și 
sovietice pentru orchestre populare, eîn- 
tece pentru fanfare, cîntece de masă pen
tru coruri, cîntece pentru soliști, îndru
mări pentru pictorii amatori, pentru cei ce 
sculptează în lemn, descrieri de dansuri 
populare romînești șl sovietice montate 
de mari ansambluri din țara noastră etc. 
De asemenea se vor tipări materiale de 
agitație vizuală în vederea popularizării 
concursului.

Faptul că pentru pregătirea concursului 
e rezervată perioada 1 mal 1955 — 1 ia
nuarie 1956, trebuie să ducă la mobilizarea 
în cadrul concursului a maselor largi de 
muncitori, ingineri, tehnicieni și funcțio
nari și în deosebi a tineretului, la întări
rea formațiilor artistice existente, la cre
area de noi cercuri artistice, la dezvolta
rea activității artistice în stațiuni de ma
șini și tractoare și gospodării agricole de 
stat unde ea a rămas în urmă față de cele
lalte întreprinderi și instituții. în fabrici, 
în uzine, în instituții, trebuie întărite 
formațiile artistice existente și, ținînd 
seama de cerințele oamenilor muncii, de
--------------------------------- 
oare din Valea <
de aici sînt obișnulți să asculte la me
gafoane, la terminarea șutului, știri des
pre succesele brigăzii lui Bratoveanu.

E drept, au muncit mult tinerii până ce 
au ajuns la aceste succese. Le-a ajutat 
folosirea graficului ciclic pe care l-au 
aplicat în lupta pentru îndeplinirea pla
nului. Numai așa au reușit ei să obțină 
zilnic depășiri de cîte 50—70 la sută.

Dar minerii din Lonea cunosc nu nu
mai realizările în producție ale tinerilor, 

ocupat în pagi-

acele zile : ,,Ridicați - 
vă la muncă comună 
pe pămînt comun", 
„Obligați pămîntul să 
dea recoltă dublă",

„Uniți gospodăriile 
țărănești în colho
zuri".

Un loc însemnat au _ 
riile ziarului materialele consacrate cul
turii fizice și sportului. „Komsomolskaia 
pravda" a publicat materiale nu numai 
despre competițiile de mari proporții, dar 
s-a străduit să cultive în masele largi ale 
tineretului și dragostea pentru atletism, 
gimnastică, înot, turism. în 1930, ziarul a 
lansat chemarea: Să cîștigăm insigna 
„Gata pentru muncă și apărarea U.R.S.S." 
și — ca o întruchipare reală a acestei 
chemări — noi vedem acum insigna 
G.T.O. pe piepturile a milioane de tineri 
și tinere.

în primii ani ai Puterii Sovietice erau 
încă înrădăcinate la tineret obiceiurile, 
concepțiile moștenite de la vechea socie
tate, măturată de uraganul revoluționar. 
De aceea, problemele educației, ale mora
lei comuniste, ale eticei apăreau mereu 
în paginile ziarului „Komsomolskaia 
pravda". Ziarul a luptat pentru un nou 
mod de viață, pentru relații sănătoase în 
rindurile tineretului. El a influențat asu
pra cititorilor săi cu ajutorul articolelor, 
schițelor, foiletoanelor. Un mare rol a ju
cat în ziar cel mai talentat poet sovietic, 
V. V. Maiakovski, ale cărui ecouri în ver
suri la întîmplările din viața tineretului 
s-au ridicat la nivelul unor largi generali
zări publicistice.

Este cunoscut cît de adânci sînt rădăci
nile rămășițelor capitalismului în con
știința tinerilor. Pentru a le extirpa com
plect este nevoie de mulți ani. De aceea, 
tema educației comuniste a tineretului 
ocupă un loc important în paginile ziarii 
lui „Komsomolskaia pravda" și în pre 
zent.

Cînd deasupra țării au apărut nori; ne
gri ai războiului, cînd au răsunat deasu
pra ogoarelor primele salve ale tunurilor 
fasciste, în fața „Komsomolskăi pravda" 
a apărut sarcina de a ajuta poporul so 
vietic la nimicirea dușmanului. întreaga 
sa înflăcărare, întreaga sa forță de muncă 
și-a închinat-o ziarul acestui scop. De un 
ajutor neprețuit l-au fost ziarului în 
această privință acrisorfte cititorilor. Ar

Articol scris 
pentru „Scînteia tineretului” de

V. Ivanov
secretar responsabil al ziarului 

„Komsomolskaia pravda"

condiții șl posibilități, să fie create noi 
cercuri artistice.

Unul din criteriile de bază in aprecierea 
și premierea cercurilor artistice care par
ticipă în concurs — în afară de criteriile 
privind conținutul, calitatea și prezenta
rea scenică — îi constituie activitatea de
pusă în perioada concursului (cei puțin un 
spectacol pe lună dat în întreprinderea 
respectivă și unul în afara întreprinderii 
sau la sate, iar brigăzile artistice de agi
tație cel puțin două spectacole pe lună 
prezentate pentru muncitorii din între
prinderea respectivă).

Dacă ne gîndlm la miile de cercuri artis
tice care vor participa la concurs, ne putem 
imagina ce aport considerabil vor da 
aceste formații artistice prin spectacolele 
ce le vor prezenta, operei de culturalizare 
și educare a maselor de oameni ai muncii, 
de mobilizare a lor tot mai activă la înde
plinirea sarcinilor de producție.

De aceea, comitetelor regionale, raionale 
și orășenești U.T.M. le revine sarcina de a 
îndruma și controla în permanență orga
nizațiile de bază U.T.M. din întreprinderi, 
instituții, șantiere, stațiuni de mașini și 
tractoare, gospodării agricole de stat, pen
tru ca acestea să popularizeze pe larg în 
masa tineretului obiectivele concursului, 
mobilizând tineretul pentru a fi sufletul 
activității artistice de amatori.

Organizațiilor de bază U.T.M. le revine 
sarcina de a sprijini cu toată grija și 
atenția cercurile artistice de amatori, mo- 
bilizînd tineretul în frunte cu utemiștii 
pentru a activa în cadrul corurilor, echi
pelor de dansuri, orchestrelor, fanfarelor, 
brigăzilor artistice de agitație, echipelor 
de teatru etc.

Comitetele organizațiilor de bază U.T.M. 
să sprijine cu căldură inițiativele și pro
punerile utemiștilor și tineretului privind 
dezvoltarea și întărirea activității artistice 
în întreprinderea sau instituția respectivă, 
ajutînd concret comitetul sindical în or
ganizarea de noi cercuri artistice de ama
tori. Totodată, organizațiile U.T.M. au da
toria să se ocupe cu grijă de educația poli
tică a tinerilor artiști amatori, încadrîn- 
du-1 în învățămîntul politic al U.T.M., or- 
ganlzînd pentru ei conferințe și expuneri 
privind problemele de conținut ale artei, 
de măiestrie artistică, organizînd discuții, 
întâlniri între tinerii artiști amatori și ar
tiști de frunte ai teatrelor și ansamblu
rilor artistice, combătînd tendințele de 
vedetism, de indisciplină, educîndu-1 pe 
tinerii artiști amatori pentru a fi în ace
lași timp fruntași în producție.

Comitetelor regionale, raionale și orășe
nești U.T.M. le revine sarcina ca în strînsă 
colaborare cu Consiliile sindicale regionale 
șl secțiile culturale ale sfaturilor populare 
să organizeze cît mai des ieșiri la sate ale 
formațiilor artistice de amatori din între
prinderi și instituții, care să pregătească 
și să prezinte programe artistice, dînd aju
tor totodată cu prilejul acestor deplasări 
la dezvoltarea și întărirea echipelor artis
tice sătești.

Să muncim în așa fel, începînd încă de 
pe aoum, înctt să antrenăm masa largă a 
tineretului în frunte cu utemiștii în acti
vitatea cercurilor artistice, pentru a-și da 
din plin contribuția la buna pregătire și 
desfășurare a celui de al IV-lea concurs 
al cercurilor artistice de amatori ale sin
dicatelor, la dezvoltarea și întărirea miș
cării artistice de amatori, menită să con
tribuie la educația și culturalizarea oame
nilor muncii, la mobilizarea lor în lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, 
pentru întărirea patriei, pentru apărarea 
păcii.

iului
nu numai seriozitatea eu care muncesc ei, 
ci și cîte ceva din viața personală a aces
tor trej prieteni. Ei îșl petrec tot îm
preună timpul liber, fie citind cărți la 
bibliotecă, fie mergând la un film ori la 
club.

Cei trei prieteni găsesc în fiecare zi 
ceva nou și folositor de făcut.

Corespondent 
MIRONEL VIȘAN

ticolele cele mai lumi
noase, cele mai pline 
de mînie, cele mai 
pline de învățăminte 
din acele vremuri 
au fost scrise de citi
tori. în perioada din
tre 7 august 1941 și 

1 mai 1945 „Komsomolskaia pravda" 
publicat 104 pagini de scrisori de pe front, 
către front, din spatele frontului dușma
nului, din raioanele eliberate. Și cîte scri
sori au fost publicate în afara paginilor 
speciale, care povesteau despre faptele de 
arme ale ostașilor și despre vitejia în 
muncă !

Munca plină de grijă și atenție cu scri
sorile este una din tradițiile prețioase ale 
„Komsomolscăj pravda”. Redacția ziaru
lui caută permanent forme noi de publi
care a scrisorilor în coloanele ziarului. 
Despre aceasta vorbesc în mod grăitor 
rubricile în cadrul cărora se publică scri
sorile cititorilor. Iată unele dintre ele : 
„Cititorii noștri povestesc", „întîmplări 
adevărate", „Vești bune", „Din viața șco
lară", „Pe urmele unei scrisori", „Cores
pondența cu cititorii", „Zile obișnuite ale 
ostașilor", „Din poșta redacției".

Pe baza scrisorilor tineretului se desfă
șoară în paginile ziarului discuții pe te
mele cele mai variate : cum să devii un 
om bun, cum să faci viața de organizație 
interesantă și plină de conținut, despre 
simplitate și modestie etc.

Creșterea numărului de scrisori către 
redacție este o mărturie a legăturilor zia
rului cu cititorii săi, legături ce se lăr
gesc din an în an. Astfel, în 1931, re
dacția a primit într-o lună în medie 1750 
de scrisori, iar în 1951 — 4550 de scri
sori.

în anii de după război, în fața ziarului 
„Komsomolskaia pravda" s-au ridicat din 
nou problemele construcției pașnice 
Țara a trebuit în primul rînd să-și refacă 
economia națională distrusă de război 
Ziarul trimite în sectoarele cele mai do 
răspundere ale construcțiilor, redacțiile 
sale mobile, organizează brigăzi-raid, care 
prin corespondențe, articole, note, rela
tează în mod regulat cum se construiesc 
anumite obiective.

O mare atenție acordă ziarul în acest 
timp problemelor de ridicare a product! 
vității muncii, de perfecționare a proce
sului tehnologic, de folosire justă a au-

Laboratoarele întreprinderilor, care 
din zi în zi sînt înzestrate fbt mai mult 
cu aparate de precizie, ajută colective
lor de muncitori să găsească cea mai 
ușoară cale spre o calitate superioară a 
produselor.

In fotografie: în laboratorul de fi
zică al uzinelor „23 August'1 din Capi
tală, tovarășul Vasiliu Ion face o ana
liză cu ajutorul unei balanțe de pre
cizie.

Fruntași la plivitul griului
CRAIOVA (de la corespondentul nos

tru). Comuniștii din comuna Ișalnlța, ra
ionul Craiova, duc o susținută muncă de 
lămurire în rindurile țăranilor muncitori 
pentru ca să-și întrețină în bune condi- 
țiuni culturile. în sprijinul acestei acțiuni 
ei au antrenat și pe utemiștii din comu
nă. Printre agitatorii utemiști se numără 
și Lăzăreanu Constantin, Brînaru Florica 
și Rizi Bepu. în prezent la rubrica „sfa
tul agronomului" de la panoul muncilor 
agricole, utemista Ilie Silvia, tehniciană 
sfatului popular comunal, arată țăranilor 
muncitori importanța întreținerii culturi
lor și îi îndeamnă să treacă de îndată la 
stîrpirea buruienilor din grîu și din cele
lalte culturi.

Sfaturile date la timp sînt folosite cu 
pricepere de către țăranii muncitori din 
Ișalnița. Astfel, numai în cîteva zile de 
muncă în cadrul întrecerii patriotice ei 
au plivit peste 500 hectare cu grîu. Frun
tași pînă acum în această muncă sînt 
țăranii muncitori Stomega Nicolae, Fota 
Frusina, Anghel Năstase și mulți alții.

Concerte pentru oamenii 
muncii de pe ogoare

Colectivele Filarmonicii de stat „Mol
dova" și ale corului de stat „Gavril Mu- 
zicescu” din Iași și-au propus să prezinte 
cîteva concerte la gospodăriile agricole 
colective fruntașe din regiune. Primul 
concert a fost prezentat la 15 mai în gos
podăria agricolă colectivă „Flamura Ro
șie” din Târzii, raionul Huși.

Concertul a fost audiat de peste 500 de 
colectiviști și întovărășiți din Tîrzii ca și 
de numeroși țărani muncitori din comu
nele vecine Mînjești și Oltenești.

El au aplaudat cu căldură interpreta
rea iscusită a .Jocurilor romînești" de 
Tiberiu Brediceanu, a „Suitei I-a“ șl a 
„Sîrbei Moldovenești” de Achim Stola și 
a celorlalte bucăți muzicale. De mult 
succes s-au bucurat și corurile „Valurile 
Dunării” de Ivanovici, „Sîrba din Dol- 
Jești” de Dumitru Chiriac și altele.

Concertul a fost dirijat de Achim Stoia, 
laureat al Premiului de stat și George 
Pasbu.

Corespondent 
JOE LENȚER

In Editura Academiei R.P.R. 
a apărut:

Biologia vîrstelor 
Cercetări clinice 
și experimentale 

de acad. C. I. PARHON

« 
prafețelor de producție. Ziarul populari
zează pe inovatorii din industrie, agricul
tură, le publică portretele, împărtășește 
si popularizează metodele lor de muncă. 
Mulți tineri muncitori, tineri colhoznici, 
descoperiți și sprijiniți de gazetă, ca de 
pildă, Kiseliov, Blajenov, Bîkov, Kora
belnikova ș.a.„ au devenit mai tîrziu lau- 

a reați ai Premiului Stalin, Eroi ai Muncii 
Socialiste, au fost distinși cu ordine.

Partidul a pus în fața tineretului sovie
tic sarcina grandioasă de a aduce la viață 
pământurile virgine și înțelenite din Ka- 
zahstan, Siberia, de pe lângă Volga, Ural. 
Tineretul a răspuns la chemarea partidu
lui. Trenuri cu tineri entuziaști au pornit 
spre răsărit. „Komsomolskaia pravda" 
s-a încadrat activ în această campanie de 
însemnătate uriașă pentru stat. începînd 
cu darea de seamă de la întâlnirea din 
Kremlin a viitorilor locuitori ai părnîn- 
turilor înțelenite cu conducătorii partidu
lui și guvernului, ziarul a publicat în 
mod regulat materiale despre pămîntu- 
rile înțelenite. în ele se povestea despre 
greutățile și victoriile tinerilor patrioți, 
despre romantismul vieții de campanie. 
Și aci, „Komsomolskaia pravda" foloseș
te pe larg scrisorile. Ea publ'că pagini 
întocmite din scrisori, grupaje, mobili
zează forțele tineretului la avîntul con
tinuu al industriei socialiste, al agricultu
rii, al culturii poporului sovietic. Ziarul 
contribuie la lărgirea legăturilor interna
ționale ale tineretului, îl educă în spiri
tul prieteniei cu tineretul R. P. Chineze, 
și al țărilor de democrație populară.

Meritele gazetei în construcția socia
listă, eforturile ei în faptele de luptă au 
fost înalt apreciate de guvernul sovietic : 
„Komsomolskaia pravda" este decorată 
cu Ordinul Lenin, Apărarea Patriei clasa 
I-a și Steagul Roșu al Muncii. Fiecare 
ordin a însemnat un moment important 
în viața ziarului de tineret.

Paginile ziarului „Komsomolskaia prav
da" reflectă zilele de luptă din viața ti
neretului sovietic. Ziarul merge în pas cu 
viața. Călăuza întregii sale activități sînt 
celebrele cuvinte leniniste: „Ziarul nu 
este numai un propagandist colectiv și un 
agitaror colectiv, ci și un organizator co
lectiv". La baza întregii sale activități stă 
urarea stalinistă: „Să fie „Komsomol
skaia pravda" un clopot vestitor care să 
trezească pe cei ce dorm, să Învioreze pe 
cei obosiți, să îndemne pe cei rămași în 
urmă"-.

Regiunlla păduroa- 
m ocupă pesta im 
sfert din suprafața 
țării noastre. Ele au 
o mare importanță 
economică și un rol 
de frunte în lupta pentru industrializarea 
socialistă a țării.

Ținînd seama de acest fapt, partidul și 
guvernul au acordat și acordă o deosebită 
atenție sectorului forestier. S-a trecut la 
exploatarea planificată a pădurilor, la ac
țiunea ăe regenerare a lor, la mecaniza
rea pe scară largă a muncilor grele, la 
crearea unor condiții de viață cît mai 
bune muncitorilor de pădure. O deosebită 
atenție se dă utilizării cît mai raționale 
a volumului de material lemnos exploa
tat.

Realizarea acestei însemnate sarcini 
pune în fața sectorului forestier proble
ma orientării muncii sale spre valorifica
rea judicioasă a marilor masive păduroa- 
se înfundate.

De curînd, au început lucrările pe 
două șantiere, pentru darea în exploatare 
a masivelor forestiere de la Cerna-Jiu, în 
nordul regiunii Craiova șl de la Ozana- 
Cracău, din regiunea Bacău. Pe aceste 
șantiere alături de tehnicieni și muncitori 
calificați vârstnici, lucrează numeroși 
tineri.

Darea în exploatare a acestor două ma
sive forestiere a constituit de multă vreme 
o problemă deosebită care sub regimul 
burghezo-moșieresc nu a putut fi soluțio
nată. Masivele forestiere de ia Cerna-Jiu 
și Ozana-Cracău avînd în cea mal mare 
parte lemn de fag, esență care nu era 
industrializată înainte, nu reprezentau 
pentru capitaliști o sursă de profituri 
maxime, cu atât mai mult cu cît exploa
tarea lor necesita investiții mari.

Astăzi regimul nostru acordă o mare a- 
tențle industrializării fagului. Această 
esență a ajuns printre principalele mate
riale lemnoase industrializate, înlocuind 
treptat stejarul și alte esențe în construc
ții, la fabricarea mobilei și în industria 
de mașini și unelte agricole. De aceea, des
chiderea celor două masive azi înfundate, 
care vor aduce anual ta circuitul econo
mic sute de mii metri cubi de lemn 
de fag, va însemna un simțitor sprijin 
pentru avîntul industriei grele, baza în
tregii economii naționale, pentru Industria 
producătoare de bunuri de larg consum.

Masivul forestier Cerna-Jiu, mărginit 
de apele Cernei șl ale Jiului este alcătuit 
din marile bazine forestiere de la Cerna, 
Cloșanl, Tlsmana și Jiu și cuprinde 95 
la sută păduri de fag cu esență de cali
tate superioară din care un procent de 
peste 50 la sută poate fi industrializat, 
în același timp, în masivul Cema-Jlu 
există specii deosebit de valoroase ca 
paltin, frasin și ulm pentru mobilă fină 
șl diferite produse finite de calitate su
perioară. Masivul forestier din nordul 
Moldovei ouprinde bazinele văilor Ozana 
și Cracău, precum și pădurile din jurul 
orașului Tg. Neamț, întlnzîndu-se din re
giunea dealurilor pînă în zona munților 
înalți de 1.500 metri.

Suprafața celor două bazine forestiere 
are un volum de zeci de milioane metri 
cubi material lemnos, în păduri a căror 
vârstă permite tăierea.

Să stîrpim buruienile- 
dușmanii culturilor agricole!

O condiție foarte importantă pe care 
trebuie să o îndeplinim în lupta pentru 
recolte mari este combaterea buruienilor.

Pagubele pricinuite de buruieni sînt nu
meroase. Este de ajuns să ne oprim asu
pra cîtorva din aceste pagube. Buruienile 
consumă de două ori mai multe sub
stanțe hrănitoare de cît plantele de cul
tură. Iată un exemplu: în timp ce griul, 
pentru o recoltă de 2.500 kg. la hectar ia 
din sol 85 kg. azot, 35 kg. fosfor și 65 kg. 
potasiu, numai pălămida consumă la hec
tar 138 kg. azot, 117 kg. potasiu și 34 kg. 
fosfor. S-a constatat că în timp ce într-un 
lan curat era la un moment dat în sol o 
provizie de apă de 22,40 la sută, într-un 
lan îmburuienat se găsea 19,58 la sută apă. 
Diferența de 2,82 la sută reprezintă la 
hectar, pe o adîncime de 20 cm., 84,6 
tone apă, adică 8,64 vagoane.

Dar pe lingă apă și hrană, buruienile 
răpesc lumina, produc scăderea tempera
turii, fapt care în cele din urmă duce la 
scăderea producției.

Buruienile sînt mult mai rezistente la 
condițiile grele de viață decît plantele de 
cultură. Astfel, loboda sălbatecă produce 
cîteva semințe chiar atunci cînd condi
țiile de viață sînt așa de grele îneît ea nu 
poate crește mai mult de 1,5-2 cm. înăl
țime. în general ele produc multe se
mințe și se înmulțesc ușor și prin rădă
cini sau tulpini subterane.

Deci, lupta împotriva buruienilor tre
buie să fie una dintre preocupările prin
cipale ale țărănimii muncitoare.

In perioada cînd cerealele de primă
vară nu sînt încă prea mari, trebuie să 
se dea o deosebită atenție plivitului, fo
losind zilele cînd pămîntul este încă 
umed. Numai acum se pot plivi bine su
saiul, volbura, pălămida, rapița, mușta- 
rul sălbatec, traista ciobanului și alte 
buruieni. Plivitul trebuie făcut cu mina 
în cazul pălămidei, susaiului și volburii, 
apucînd buruienile cît mai de jos pentru 
a le scoate din rădăcină. Pentru celelalte 
buruieni plivitul se face cu oticul, tăind 
rădăcina cît mai jos.

în cazul cerealelor de toamnă, acolo 
unde este multă neghină, plivitul trebuie 
să se facă fără nici o întîrziere,' avînd 
grijă să nu stricăm cultura.

în culturile prășitoare (porumb, floa- 
rea-soarelui, sfeclă, bumbac, cartofi etc.) 
trebuie să începem prășitul mecanic sau 
manual cît mai curînd posibil. Prașilele 
date la timp și ori de cîte ori avem bu
ruieni în lanuri vor duce la sporirea re
zervei de apă și de hrană pentru plante.

Intr-adevăr, în culturile prășitoare se 
cuibăresc buruieni foarte lacome ca : ști
rul, loboda, spanacul sălbatec, ciurlanul, 
costreiul, ridichea sălbatecă, rapița, muș- 
tarul sălbatec, coada calului (în locuri 
umede), pirul tîrîtor, țătăneasa, mohorul 
și altele. Dacă nu se fac prașilele la timp, 
aceste buruieni înăbușe în scurtă vreme 
culturile slăbindu-le și distrugîndu-le.

Pe lucerniere, trifoiștj și finețe natu

Alei și parcuri pentru pionieri și școlari
GALAȚI (de la corespondentul nostru), 

încă din primăvară, tinerii și școlarii din 
satele și comunele raionului Tulcea au 
adus o contribuție de seamă la înfrumu
sețarea locurilor natale. Ei au plantat 
peste 20.400 pueți, pe care acum îi îngri
jesc cu atenție. Pionierii de la Școala de 
7 ani din satul Niculițel au văruit tul
pinile celor 1.200 de pomi pe care i-au 
plantat și le-au pus apărători , iar pio

-------  Darea în exploata^
Ing. Mlrc.a Ochland

locțiitor al ministrului jucrări largi ta vede-
Industriei Lemnului, Hîrtiel și Celulozei rea construirii insta- 

— lațiilor de transport
și soluționării problemelor de industriali
zare a materialului lemnos recoltat. Pe 
cele două șantiere care s-au deschis e 
prevăzută, pentru anul acesta, construi-
rea unei părți din rețeaua de căi ferate 
forestiere. în bazinul Cema-Jlu se va 
construi linia ferată forestieră magistrală 
dintre Tg. Jiu și Tlsmana, pentru colec
tarea materialului lemnos din masiv, pre
cum și calea ferată forestieră Sușița Sea
că. Pe șantierul Ozana-Cracău sânt pre
văzute lucrările de construcție a unei căi 
ferate forestiere între Pipirig și Mănăsti
rea Neamțului, urmând ca Pe viitor să se 
dea în exploatare cea mai mare parte 
a rețelei de căi ferate forestiere de la pă
dure la Tg. Neamț și de la Tg. Neamț 
la Hălăucești.

Planul de perspectivă prevede de ase
menea lărgirea rețelei de căi ferate fores
tiere precum și darea ta exploatare a 
unuj funicular.

Regiunile în care se află masivele pă- 
duroase vor cunoaște — datorită acestor 
ample lucrări — o viață nouă. Spargerea 
cheilor de pe rîuri ca Bistrița sau rezol
varea unor probleme grele de transport 
cum sînt acelea din partea superioară * 
rîului Cema, considerat închis, stat de • 
mare însemnătate. Rețeaua de căi ferate 
forestiere ce se va construi va permite 
ca trenurile să străbată regiunile de 1< 
un cap la celălalt transformând în amin
tiri vechile mijloace de transport, rudi
mentare. Combinatele forestiere vor con
tribui mult la ridicarea nivelului econo
mic șl cultural el populației din acesta 
părți ale țării.

în îndeplinirea planului de lucrări de 
mare însemnătate ce au început să ee des
fășoare pe șantierele Cerna-Jiu și Ozana- 
Cracău, tineretul de la orașe șl sate dă 
o însemnată contribuție. Urmând exemplul 
plin de însuflețire și abnegație al muncii 
patriotice duse de tinerii brigadieri care au 
lucrat pe șantierele de la Agnlta-Botorca, 
Bumbești-Livezeni, Salva-Vișeu și altele, 
numeroși tineri au venit să lucreze și 
pe noile șantiere de la Cerna-Jiu șl 
Ozana-Cracău. Tinerii care — mobilizați 
de organizațiile U.T.M. — au sosit și mun
cesc pe aceste șantiere, ea șl eel care vor 
mai veni, au posibilitatea să dovedească 
odată mai mult entuziasmul ta muncă, 
dragostea de patrie și hotărirea lor de a 
munci, sub conducerea partidului, pentru 
bunăstarea poporului muncitor. Totodată 
acești tineri, care au condițiile de viață 
respective — cazare, hrană echipament de 
protecție — vor avea posibilitatea să des
fășoare pe șantiere și o bogată activitate 
cultural-sportlvă.

Peste ani, muncitorii forestieri din noile 
masive deschise, lucrînd în centrele mun
citorești care se vor naște în preajma ma
sivelor păduroase, se vor gîndl cu drag 
la tinerii care în primăvara lui 1955 au 
venit din toată țara să construiască spre 
folosul poporului muncitor liniile ferate 
forestiere la Cerna-Jiu și Ozana-Cracău.

rale, trebuie să facem cositul atunci cînd 
buruienile sînt încă tinere, înainte ca a- 
cestea să producă semințe. Numai prin 
cosiri dese scăpăm de buruieni care fac 
să scadă valoarea fînurilor și secătuiesc 
pămîntul.

Dacă se întîrzie cu cositul finului de 
lucemă, trifoi, sparcetă, precum și din 
fînețele naturale, majoritatea buruienilor 
își scutură semințele, iar tulpinile lor se 
lemnifică sau își îmbogățesc conținutul 
în substanțe otrăvitoare pentru animale.

Acolo unde au apărut vetre de cuscută, 
acestea trebuie să se cosească, după care 
pămîntul să fie săpat cu cazmaua, iar 
plantele atacate să fie distruse prin ar
dere, chiar pe locul săpat, fără a le tran
sporta în altă parte.

Pe lucernierele și trifoiștile semănate în 
primăvara acestui an, fără plantă protec
toare, trebuie să dăm o deosebită aten
ție plivitului, fără de care nu putem a- 
si'gura reușita acestor culturi care se dez
voltă destul de încet.

în terenurile de pe care se recoltează 
borceagul, mazărea, cerealele de toamnă 
și cerealele de primăvară rămîn cantități 
mari de semințe de buruieni. După da
tele reeșite din cercetări, numărul aces
tora este de 8.950-35.925 semințe la me
tru pătrat, ceea ce reprezintă 89.500.000- 
359.250.000 semințe de buruieni la hectar.

Dezmiriștirea făcută la timp provoacă 
încolțirea acestor semințe, după care a- 
rătura adîncă le distruge în cea mai mare 
parte.

Pe lîngă măsurile arătate, tehnica dis
pune astăzi de metode de combatere mult 
mai ușoare și mai rapide. Acestea sînt 
mijloacele chimice.

Cele mai noi substanțe chimice folosite 
în combaterea buruienilor din lanurile de 
cereale și de porumb sînt substanțele de
numite 2,4 D și metoxon. Cu aceste sub
stanțe nu putem combate decît buruienile 
din cereale și din porumb. Pentru alte 
culturi (floarea-soarelui, cartofi, sfeclă, 
lucernă, trifoi etc), aceste substanțe sînt 
dăunătoare. Ele se folosesc în cantități 
foarte mici; 0,250—0,500 kg. la un hectar 
deoarece soluțiile cu care se stropesc la
nurile sînt foarte slabe (0,2—0,5 la mie, 
adică 0,2 kg.—0,5 kg. la 1.000 litri de apă).

Cu această soluție se stropesc cultu
rile, cu ajutorul unor motopompe sau 
din avioane. Picăturile trebuie să fie 
foarte fine, ca o ceață. Buruienile tra
tate cu 2,4-D sau cu metoxon nu fruc
tifică și mor.

In Uniunea Sovietică aviația este folo
sită pe scară largă pentru combaterea bu
ruienilor pe suprafețe mari ăe cereale și 
porumb.

Combaterea buruienilor, mai ales în 
anii ploioși, are mare importanță pentru 
sporirea recoltei. De aceea ea trebuie să 
fie una din sarcinile noastre principale 
în această perioadă.

Ing. agronom
T. MOSCALU

nierii din comuna Valea Nucarilor au a- 
menajat o alee cu pomi unde au sădit 
diferite flori. De asemenea, cei din Isac- 
cea au amenajat parcul pionierilor.
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In Capitala Po
loniei se desfă
șoară pe scară țot 
mai largă pregă
tirile în vederea 
celui de al V-lea 

Tineretului și Stu-Festival Mondial al 
denților pentru Pace și Prietenie care 
va avea loc la Varșovia în vara aceas
ta. Varșovia se pregătește să primească 
170.000 de tineri și tinere din toate col
țurile lumii, precum și din toate regiu
nile Republicii Populare Polone.

Pe malul drept al Vistulei se con
struiește un stadion imens pentru 
70.000—80 000 spectatori, unde va avea 
loc deschiderea Festivalului. La con
struirea stadionului participă activ ti
neri muncitori de la întreprinderile din 
Varșovia, studenți, elevi de la școlile 
teoretice și de la școlile profesionale.

în țară au loc în prezent concursuri 
a peste 24.000 colective artistice de 
amatori. Mai mult de 500 colective vor 
participa la concursul pe întreaga Po
lonie, care a început la 7 mai. Cele mai 
bune colective se întrec pentru a pu
tea participa la Festivalul Mondial al 
Tineretului.

La Varșovia s-a deschis concursul 
pentru o cît mai bună pregătire a ora
șului in vederea Festivalului.

R.P. CHINEZA
Tineretul chinez se pregătește activ 

in vederea celui de al V-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților 
care va avea loc la Varșovia între 31 
iulie și 14 august.

Ziarul „Cijungoținnianbao" relatează 
că delegația chineză la Festival va fi 
formată din reprezentanți ai tuturor 
naționalităților din China, fruntași in 
muncă, studenți, conducători ai orga
nizațiilor de tineret, 
tistic și un grup de

Tineretul chinez
Festival o expoziție 
participarea tineretului chinez la înde
plinirea primului plan cincinal, viața 
fericită a tineretului din R. P. Chineză, 
lupta lui pentru pace.

un ansamblu ar- 
sportivi, 
pregătește pentru 
care să ilustreze

Ce îl supără
BERLIN 24 (Agerpres). — în Germania 

occidentală continuă persecutarea mem
brilor Comitetului vest-german pentru 
pregătirea celui de al 5-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților de la 
Varșovia. După cum se anunță din Ham
burg, poliția a împiedicat ținerea unei șa-

Tineretul din Berlin împotriva acordurilor de la Paris
BERLIN 24 (Agerpres). — TASS trans

mite:
La 22 mai a avut loc la Berlin cea de 

a doua întîlnire pe întregul Berlin a ti
neretului care Ia atitudine împotriva acor
durilor de la Paris.

In cadrul întîlnirii a fost adoptată în 
unanimitate o rezoluție în care se arată că 
acordurile de ța Paris reprezintă o pri

Manifestații studențești la Havana
HAVANA 24 (Agerpres). — Agenția 

Associated Press anunță că poliția a ata
cat' o întrunire organizată de studenții de 
la Universitatea din Havana pentru a pro
testa împotriva regimului dictatorial al 
lui Fulgencio Batista.

„Complot împotriva Germaniei11
Publicăm mal jos recenzia lucrării „Complot împotriva Germaniei". Pe bază 

de documente și fapte autentice autorii lucrării demonstrează consecințele 
nefaste pe care le are asupra Germaniei occidentale ratificarea acordurilor de la 
Paris. Ca o concluzie generală se degajă pericolul pe care-i reprezintă pentru 
pacea Europei remilitarizarea Germaniei occidentale și includerea ei în blocul 
agresiv al Atlanticului de nord — prevăzute de acordurile de la Paris.

Toate acestea arată și mai clar necesitatea pentru statele democratice de a-și 
lua măsuri de apărare împotriva creșterii pericolului de război în Europa ca 
urmare a remilitarizării Germaniei occidentale.

Conferința de la Varșovia a servit tocmai acestui scop, ducînd la semnarea 
Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre R. P. Albania, 
R. P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. Polonă, R. P. Romînă, 
R. P. Ungară și Uniunea Sovietică. De asemenea, la Conferința de la Varșovia s-a 
hotărît crearea comandamentului unificat al statelor participante la Tratat. 
Toate acestea sînt măsuri de apărare și care răspund nevoii de a pune la res
pect pe orice eventual agresor. Tocmai de aceea popoarele din întreaga Europă 
au primit documentele Conferinței de la Varșovia ca o contribuție importantă la 

asigurarea securității și păcii.

Acționînd împotriva voinței majorității 
poporului german și a tuturor popoare
lor europene parlamentele unor state oc
cidentale printre care și Bundestagul și 
Bundesratul de la Bonn au ratificat nefas
tele acorduri de la Paris, care prevăd mi
litarizarea Germaniei occidentale. Recenta 
sesiune de la Paris a blocului agresiv al 
Atlanticului de Nord (N.A.T.O.) a hotărît 
includerea Germaniei occidentale în acest 
bloc. Propaganda adenaueristă și cea 
americană încearcă adesea să învă
luie acordurile de la Paris cu o 
perdea de fum prezentîndu-le drept 
măsuri de „apărare" împotriva unei 
imaginare amenințări din răsărit. Pentru 
a lămuri pe deplin opinia publică ger
mana Și cea mondială, asupra scopurilor 
reale ale acestor acorduri „Comitetul pen
tru unitatea germană", cu sediul la Ber
lin, a editat un volum purtind titlul suges
tiv : „Complot împotriva Germaniei". 
Această carte analizează în mod amănun
țit clauzele acordurilor de la Paris și arată 
primejdia acestor acorduri pentru însăși 
existența poporului german.

După cum se subliniază chiat la înce
putul primului capitol, la documentele 
acordurilor de la Paris date publicității și 
a căror formulare-este în mod intenționat 
confuză pentru a induce în eroare opinia 
publică, trebuie să se adauge o serie de 
acorduri și convenții secrete, ale căror 
texte nu au fost date publicității pentru
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In întîmpinarea Festivalului
P. POLONA

acest însemnat 
de tineri norve-

declarat Helen

NORVEGIA
Ziarul „Friheten" publică o declara

ție a secretarului Comitetului norve
gian de pregătire a celui de al V-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Varșovia, Helen Sko- 
glund, în legătură cu pregătirile pe 
care le face tineretul norvegian în ve
derea participării la 
eveniment. Peste 400 
gieni au anunțat pînă acum că vor lua 
parte la Festival, a 
Skoglund. Ea a arătat apoi că ștafete 
ale Festivalului vor pleca din șase 
orașe norvegiene : Kirkenes, Narvik, 
Trondheim, Bergen, Fredrikstad și 
Oslo. Aceste ștafete, care vor străbate 
Norvegia, se vor întîlni la Oslo urmînd 
să facă parte din ștafeta țărilor nor
dice care a plecat din Helsinki la 8 
mai. După ce ștafeta țărilor nordice va 
trece prin Danemarca, mesajul de pace 
și prietenie al tineretului din țările 
nordice va fi trimis tineretului polonez, 
care se pregătește intens ca să pri
mească pe reprezentanții tineretului din 
toate țările lumii.

INDIA
Tn India se desfășoară intense pre

gătiri pentru Festivalul Mondial al Ti
neretului și Studenților pentru Pace și 
Prietenie.

Recent, după cum au anunțat ziarele, 
a avut loc o întrunire a unor repre
zentanți ai organizațiilor de tineret și 
studențești, ai oamenilor culturii, artei 
și a sportivilor, la care a fost ales un 
Comitet pentru pregătirea Festivalului.

Numeroase alte organizații au decla
rat că vor sprijini lucrările comitetu
lui pentru buna desfășurare a pregă
tirilor pentru Festival. Dintre ele fac 
parte Congresul studenților din în
treaga Indie, Federația tineretului din 
Bhopal, Federația tineretului democra
tic din Utkal, precum și alte organi
zații. Au anunțat că își vor da con
cursul la pregătirile pentru Festival 
personalități de seamă din India și 
anume Rajkumari Amrit Kaur, minis
trul Sănătății; Anugraha Narain 
Sinha, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri din statul Bihar; S. P. Man- 
del, ministru al Justiției al statului 
Bihar ; Sardar Gurubaksh Singh, vice
președinte al Consiliului păcii din în
treaga Indie și alte personalități.

pe Adenauer
dințe a Comitetului vest-german pentru 
pregătirea Festivalului cu participarea 
reprezentanților din toate laenderele Ger
maniei occidentale și a delegaților din 
Danemarca și Olanda. Intervenția poliției 
a avut loc în ciuda faptului că interzi
cerea acestei întâlniri fusese anulată prin- 
tr-o hotărire judecătorească.

mejdie pentru tineretul german. In conti
nuare, în rezoluție se subliniază hotărîrea 
tineretului din Berlin de a lupta împo
triva acestor acorduri care împiedică reu- 
nificarea Germaniei.

Participanții la întîlnire au ales un co
mitet special care va conduce lupta tine
retului din întregul Berlin împotriva acor
durilor militariste de la Paris.

După ce autoritățile au dispus întreru
perea curentului electric în sala în care 
avea loc întrunirea, polițiștii au pătruns 
în sală și au tras focuri de armă împo
triva studenților.

RECENZIE

a nu alarma popoarele Europei, dar al 
căror conținut a devenit totuși cunoscut.

Potrivit acordurilor de la Paris, noua 
armată vest-germană urmează să cuprin
dă 500.000 oameni, adică 12 divizii. Pro
pagandiștii din occident trec însă sub tă
cere faptul că aceste divizii nu vor consti
tui decît sîmburele compact al noii armate 
vest-germane, tot astfel după cum Reichs- 
wehrul republicii de la Weimar a consti
tuit nucleul în jurul căruia s-a format 
apoi wehrmachtul nazist. Pentru Ade
nauer cei 500.000 de soldați nu sînt decît 
începutul, cele 12 divizii putînd fi apoi 
foarte repede mărite, la 24. 30 și chiar 60. 
Acordurile de la Londra și Paris oferă 
Bonnului tocmai acele posibilități de de
pășire a așa zisei „limite maximale" de 
500.000 oameni. Oficiul lui Blank — mi
nisterul de război de la Bonn, a și elaborat 
planuri pentru concentrarea regulată a 
contingentelor mai vechi în vederea in
strucției lor militare, precum și pentru 
sporirea efectivelor așa numitelor trupe 
pentru paza frontierei de la 20.000 la 
80 000 oameni. în afară de aceasta, încă 
în octombrie 1953 s-a încheiat un acord se
cret între militariștii germani și ameri
cani, potrivit căruia pe lingă cele 12 divi
zii active vor fi formate alte 12 divizii de 
rezervă.

Planul elaborat de statele majore ame
rican și englez prevede că concepția stra
tegică pentru duce-ea operațiunilor mili
tare pe nămîntul german va fi aceea a 
războiului < tonic total, — după cum s-a 
exprimat în repetate rînduri generalul 
Gruenther, comandantul american al for
țelor N....T.O. și mareșalul englez Mont go. 
mery.

O manifestare a prieteniei 
sovieto-polone

VARȘOVIA 24 (Agerpres). — P-A..P. 
transmite:

Guvernul Uniunii Sovietice a adus la 
cunoștința guvernului Republicii Popu
lare Polone hotărîrea sa de a dărui Polo
niei așezarea „Prietenia" de la Jelonki, în 
apropiere de Varșovia, care a fost con
struită de Uniunea Sovietică cu materiale 
și resurse proprii pentru constructorii 
sovietici al Palatului de cultură și știință 
„I. V. Stalin" din Varșovia.

In legătură cu aceasta, J. Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone, a adresat lui N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniștri al
U.R.S.S., mulțumiri călduroase în numele 
întregului popor polonez pentru minuna
tul dar.

Guvernul R. P. Polone a hotărât să ame
najeze în așezarea „Prietenia" un „stat 
studențesc", pentru aproximativ 4.000 de 
tineri.

înființarea în U. R. S. S. 
a Comitetului de stat 

pentru problemele muncii 
și salariilor

MOSCOVA 24 (Agerpres). — TASS 
transmite : In scopul întăririi controlului 
de stat asupra muncii ministerelor și de
partamentelor și îmbunătățirii activității 
acestora în domeniul muncii șl salariilor, 
Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
printr-un decret emis la 24 mal a.c. a 
înființat Comitetul de stat al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. pentru problemele 
muncii și salariilor.

Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a numit ca președinte al Comitetului de 
stat al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
pentru problemele muncii șl salariilor pe 
Lazăr Moiseevlcl Kaganovicl, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Adunarea Națională 
a R. Cehoslovace 

a ratificat Tratatul 
încheiat la Varșovia

PRAGA 24 (Agerpres). — Ceteka trans
mite :

în dimineața zilei de 24 mai, Adunarea 
Națională a R. Cehoslovace s-a întrunit 
pentru a examina Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală semnat la 
Varșovia la 14 mai 1955.

Primul ministru, W. Slroky a vorbit 
despre importanța Tratatului de la Varșo
via pentru menținerea securității Repu
blicii Cehoslovace și pentru întărirea 
păcii în Europa și în întreaga lume.

După închiderea dezbaterilor, în cadrul 
cărora toți participanții la discuții au spri
jinit întru totul semnarea tratatului de 
la Varșovia, tratatul a fost ratificat în 
unanimitate de către Adunarea Națională 
a R. Cehoslovace.

Scurte știri
• După cum anunță agențiile occiden

tale, greva docherilor și muncitorilor 
portuari membri ai sindicatului autonom 
al docherilor și hamalilor, începută luni, 
continuă în principalele porturi engleze. 
La grevă participă toți cei 17.000 de 
membri aj sindicatului, care cer recunoa
șterea oficială a sindicatului lor. și înlă
turarea monopolului deținut de sindicatul 
muncitorilor din transporturi șl al munci
torilor necalificați în ce privește angaja
rea la muncile în porturi.

• Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, un puternic val de frig s-a abătut 
asupra Austriei, scăderea bruscă a tem
peraturii fund însoțită de viscole. Ava
lanșele de zăpadă au întrerupt în nume
roase regiuni circulația.

Tot în acest sens ziarul „Neu* Ruhr- 
Zeitung" din 2 noiembrie 1954 scria : „Po
trivit planurilor americane diviziile vest- 
germane vor fi unități mobil* și vor fi 
instruite pentru ducerea războiului în era 
atomică".

în războiul criminal pe care-1 plănuieșt* 
Wall-Streetul, soldații germani vor avea 
rolul de „soldați ai primei ore" — după 
cum s-a exprimat mareșalul Montgomery. 
Strategii N.A.T.O. au nevoie de trupele 
germane pe de o parte ca „vîrfuri de atac" 
și pe de alta ca forță de acoperire pen
tru trupele anglo-americane. în „Frank
furter Allgemeine" din 2 noiembrie 1954, 
fostul genera] nazist Weinsten, scria că în 
cazul „cedării patriei", sarcina trupelor 
germane va fi de a acoperi fuga trupelor 
anglo-americane și de a transforma Ger
mania occidentală în „pămînt pîrjolit".

Scopurile și urmările acordurilor de la 
Paris sînt așa dar evident*.

Toate eforturile oficiului Blank se con
centrează în spre crearea unei armate care 
să fie crescută în spiritul militarismului 
prusac.

Militariștii germani se consideră de pe 
acum atît de stăpîni pe situație îneît pro
clamă sus și tare, cu multă impertinență 
planurile lor aventuriste, demascînd fal
sitatea afirmațiilor trufașe ale propagan
dei occidentale că formarea armatei vest- 
germane ar sluji „apărării".

încă în 1951, la Frankfurt pe Main foș
tii generali hitlsriști Blumentritt, Man
teuffel și Hansen au declarat unor zia
riști americani că înarmarea Germaniei 
occidentale servește unei agresiuni împo
triva Uniunii Sovietice: „O simplă apărare 
este ridicolă. Apărarea Europei se poate 
realiza numai printr-un război ofensiv". 
Iar fostul general nazist Bodo Zimmer
mann a preconizat într-un interviu acor
dat ziarului englez „Sunday Express" 
dezlănțuirea războiului atomic împotriva 
UR.S.S.

După cum se știe acordurile de la Paris, 
pe lingă remilitarizarea Germaniei occiden
tale, prevăd aderarea Germaniei occiden
tale militarizate la așanumita „Uniune 
vest-europeană" și includerea militaris
mului german renăscut în N.A.T.O.

Capitolul trei din volumul „Complot îm
potriva Germaniei" cuprinde o descriere 
documentată a scopurilor agresive ale 
pactului Atlantic arătînd cum în ultimă 
esență comandantului suprem american 
al forțelor N.A.T.O. i se rezervă, în caz

A 35-a aniversare a constituirii Partidului Comunist 
din Indonezia

DJAKARTA (Agerpres). — TASS
Oamenii muncii din Indonezia sărbă

toresc cea d« a 35-a aniversar* a consti
tuirii Partidului Comunist din Indonezia.

Ziarul „Hartan Rakjat", intr-un arti
col consacrat celei de a 35-a aniversări a 
constituirii partidului comunist, scrie des
pre drumul parcurs de partidul comunist, 
despre lupta lui pentru interesele poporu
lui. In prima pagină, ziarul anunță că 
C.C. al Partidului Comunist din Indone
zia a primit o telegramă de salut din 
partea Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice. în tele
grama de salut a C.C. al P.C.U.S. se 
spune :

COMITETULUI CENTRAL AL PARTI
DULUI COMUNIST DIN INDONEZIA.
Comitetul Central al Partidului Comu

nist al Uniunii Sovietice salută și felicită 
fierbinte Partidul Comunist frățesc din 
Indonezia cu prilejul celei de a 35-a ani
versări a sa.

o».

„Belgradul astâzi*
MOSCOVA 24 (Agerpres). — Sub tit

lul „Belgradul astăzi", V. Maievski, cores
pondentul special la Belgrad al ziarului 
,.Pravda", scrie printre altele :

La Belgrad în centrul atenției se află 
apropiata întîlnire a reprezentanților 
Uniunii Sovietice și Iugoslaviei la cel mal 
înalt nivel. Cercurile largi ale poporului 
iugoslav manifestă o mare satisfacție în 
legătură cu această întîlnire și cu pers
pectivele normalizării relațiilor dintre cele 
două țări.

Ocupîndu-se în continuare de o întîl
nire pe care a avut-o la 23 mai cu cîțlva 
cunoscuțl ziariști iugoslavi, corespondentul 
ziarului „Pravda" subliniază : In convor
birea cu noi, ei și-au exprimat convinge
rea că popoarele Iugoslaviei și Uniunii 
Sovietice care au tradiții seculare de prie
tenie și scopuri comune în lupta pentru 
un viitor mai bun, pentru pace, au o bază 
trainică pentru o colaborare largă și mul

Noi acțiuni ale patrioților din Africa de nord
PARIS 24 (Agerpres). — Situația din 

Africa de nord devine tot mai amenință
toare pentru colonialiștii francezi. Mișca
rea de eliberare din cele trei țări nord- 
africane a depășit faza incidentelor spo
radice în care patrioțl izolați ripostau la 
măsurile represive ale autorităților fran
ceze. In prezent, în Algeria, Maroc și Tu
nisia se desfășoară o iuptă bine organi
zată la care participă largi pături ale 
populației băștinașe. Deși guvernul fran
cez a concentrat numai în Algeria peste 
100.000 de soldați cu artilerie, tancuri și 
avioane, agențiile de presă și ziarele occi
dentale recunosc că, pe măsură ce se in
tensifică represiunile, riposta patrioților 
nord-africani devine tot mai hotărîtă și 
îndrăzneață. Deși mult inferiori ca număr 
și armament față de unitățile franceze 
concentrate în Algeria, partizanii algerieni 
întreprind atacuri chiar împotriva postu

O declarație a lui Eden
LONDRA 24 (Agerpres). — TASS
Luînd cuvîntuj la 23 mal la un miting 

care a avut loc la Birmingham, Eden a 
spus : „Scopul nostru este să începem tra
tative menite să deschidă calea pentru 
relații mai bune între Răsărit Și Apus”.

Ținând seama de puternica impresie pe 
care au produs-o asupra opiniei publice 
engleze cele scrise de presa sovietică și 
care demască încercările anumitor oa
meni de stat occidentali de a înlocui pre
gătirea reaiă pentru tratative prin pero
rații propagandistice despre tratative, 

d* război, rolul unul adevărat dictator al 
Europei occidentale.

„Uniunea vest-europeană", creația lui 
Dulles și Adenauer, urmărește să înșele 
popoarele Europei făcîndu-le să creadă că 
prin încadrarea lor în această organizație, 
revanșarzii de la Bonn și generalii hitle
riști ar putea fi ținuți în friu și contro
lați. Dar chiar în partea finală a capi
tolului II al acordurilor de la Londra se 
spune răspicat că Uniunea vest-europea
nă „trebuie stabilească o colaborare cît 
mai strânsă cu N.A.T.O.". Dacă ținem sea
ma de legăturile strînse dintre comandan
ții americani ai N.A.T.O. și militariștii ger
mani, precum și de comunitatea scopurilor 
lor, se poate lesne înțelege neliniștea po
poarelor Europei occidentale, indignarea 
lor.

Capitolul IV al cărții: „Dictatul de răz
boi de la Paris — incompatibil cu suve
ranitatea națională", arată pe baza anali
zei amănunțite a paragrafelor acordurilor 
de la Paris date publicității, că puterile 
occidentale și-au rezervat dreptul de a 
hotărî așa cum înțeleg ele problemele de 
importanță vitală pentru Germania ca 
unificarea țării și încheierea tratatului de 
pace.

Singurul „drept" pe care Germania oc
cidentală îl primește în baza acordurilor 
de la Paris este acela privind constituirea 
unui nou wehrmacht sub comandament 
american, „dreptul" de a sacrifica tinere
tul vest-german într-un nou măcel.

Capitolele VI și VII se ocupă de efor
turile marilor monopoluri vest-genmane de 
a restabili potențialul de război.

Ultimele capitole din volumul „Complot 
împotriva Germaniei" sînt consacrate 
procesului crescînd de fascizare care are 
loc în Germania occidentală și rezistenței 
eroice pe care o opun masele largi popu
lare din Germania occidentală înfăptuirii 
planurilor militare agresive.

Tineretul din Germania occidentală se 
află în primele rînduri ale luptei populare 
împotriva acordurilor de la Paris.

La 25 și 26 septembrie 1954 a avut loc 
la Diisseldorf conferința tineretului Uniu
nii sindicatelor din Germania occidentală 
la care au fost prezenți delegați repre- 
zentînd 670.000 tineri muncitori și mun
citoare. Rezoluția adoptată de această con
ferință se pronunță cu tărie împotriva re
militarizării, deoarece, se spune în rezolu
ție, „reînarmarea va avea consecințe de 
neprevăzut pentru unificarea Germaniei". 
Uniunea studenților socialiști, organizațiile 
de tineret „Șoimii" și „Prietenii naturii", 
precum și multe alte asociații și organi
zații de tineret vest-germane au luat la 
rîndul lor atitudine împotriva politicii d* 
război a lui Adenauer.

De-a lungul întregii sal* «xlctenț* Par
tidul Comunist din Indonezia, învingând 
numeroase greutăți, a luptat dârz și cu 
abnegați* împotriva robiei coloniale, pen
tru libertatea și independența națională a 
țării sale, pentru interesele vitale ale mi
nunatului său popor iubitor de libertate, 
șl împreună cu toate forțele patriotice și 
democratice din țară apără cu bărbăție 
independența națională a Indoneziei, luptă 
neobosit pentru unificarea teritoriului 
țării sale într-un stat democrat unit, duce 
o luptă activă împotriva uneltirilor colo
nialiștilor imperialiști, pentru menținerea 
și consolidarea păcii în Asia de sud-est.

Urăm Partidului Comunist din Indone
zia noi succese în întărirea rîndurllor lui 
și în lupta pentru unirea într-un front 
național unit a tuturor forțelor progre
siste ale poporului indonezian. Trăiască 
Partidul Comunist frate din Indonezia.

COMITETUL CENTRAL AL PARTI
DULUI COMUNIST AL UNIUNII SO
VIETICE.

tilaterală. Viața a arătat că tulburarea re
lațiilor normale între U.R.S.S. și Iugosla
via pe o perioadă de cîțiva ani a folosit 
numai dușmanilor popoarelor iugoslav șl 
sovietic, dușmanilor păcii.

La Belgrad, se spune în continuare în 
corespondență, se află în permanență nu
meroși corespondenți străini. în legătură 
cu apropiatele tratative sovieto-iugoslave 
se așteaptă însă sosirea a încă aproxima
tiv 50 de reprezentanți al presei străine.

Apropiatele tratative între reprezen
tanții Uniunii Sovietic* și Iugoslaviei, 
scrie în Încheiere Maievski, atrag atenția 
și suscită Interesul opiniei public* din 
toate țările. Toți aceia cărora le sînt 
scumpe pacea și securitatea popoarelor 
salută întîlnlrea de la Belgrad și văd în 
ea un nou factor Important d« slăbire a 
încordării internaționale șl de consolidare 
a păcii în întreaga lume.

rilor francez*. Astfel, agenția Franc* 
Presa* anunță că în noaptea de 22 spre 
23 mai, postul militar francez d* la Te- 
bessa a fost puternic atacat de patrioțl 
algerieni. Francezii1 n-au putut respinge 
pe atacanți decît după ce au primit în
tăriri. La 22 mai, partizanii algerieni au 
atacat postul de ]a Kheirane.

Evenimentele din Africa de nord pro
voacă îngrijorarea partenerilor Franței 
din pactul Atlanticului de nord. Ziarul 
londonez „Times” scria la 24 mai: „Nu 
încape îndoială că actuala desfășurare de 
forțe franceze în Africa de nord dăunea
ză sistemului tratatului N. A. T. O. Ne
voile militare ale Franței în Algeria, con
stată ziarul, constituie o problemă care 
afectează întreaga alianță atlantică. Este 
clar că dacă situația din Africa de nord 
Va continua să se agraveze, Consiliul 
Atlanticului de nord va fi pus în fața 
unei probleme grave”,

Eden a recunoscut în același discurs că 
articolul publicat de „Pravda” în această 
problemă „nu a fost nerațional”.

Referindu-se la critica la care au fost 
supuse cererile neîntemeiate ale puteri
lor occidentale în legătură cu locul și 
durata conferinței celor patru puteri. 
Eden a declarat: „în ceea ce ne privește, 
noi nu avem idei rigid* în aceste pro
bleme”. „Totuși, a adăugat Eden, aș vrea 
să dispunem de suficient timp la această 
conferință”.

Alarmat d* amploarea acestei mișcări de 
masă Adenauer a hotărît să înceapă o lar
gă ofensivă propagandistică în rândurile 
tineretului cu participarea ofițerilor na
ziști din departamentul lui Blank. In ora
șele Koln, Frankfurt pe Main și Watten- 
scheid au fost organizate întilniri între 
tineret și reprezentanții guvernului de la 
Bonn, care au căutat să convingă pe ti
neri de necesitatea de a se înrola în noua 
armată vest-germană. Toate cele trei în- 
tîlniri s-au soldat însă cu rezultate de-a 
dreptul catastrofale pentru propagandiștii 
naziști. Cea mal mare parte a tinerilor 
care au luat cuvîntul, au declarat răs
picat că nu mai sînt dispuși să servească 
drept cobai pentru atomiștii americani și 
să participe la transformarea patriei lor 
într-un pustiu.

în urma acestor eșecuri Blank însuși 
s-a hotărît să intre în arenă. La a patra 
reuniune de acest gen, care a avut loc la 
sfîrșitul lunii noiembrie 1954 la Niirnberg, 
Blank a suferit cea mai mare înfrîngere 
din cursul campaniei sale militariste; 

.chiar din momentul apariției la tribună, 
tinerii nu i-au îngăduit lui Blank să scoată 
un cuvînt. Furtuna de șuerături și hui
duieli cu care a fost întîmpinat, a durat 40 
de minute Cîteva zile mai tîrziu, BlanK 
și-a încercat din nou norocul la Augsburg, 
unde, după cum relata agenția americană 
Associated Press, un invalid de război l-a 
lovit cu cîrja în cap.

Alarmată de această stare de lucruri, 
revista din Washington „US-News and 
World Report" scria la 26 noiembrie 1954 : 
„...Mii de tineri germani de vârsta recru
tării nu vor să mai aibă nimic de a face 
cu o nouă armată germană... Autoritățile 
care elaborează planurile pentru organiza
rea a 12 divizii, încep să prevadă greutăți 
la recrutarea materialului uman".

Lupta împotriva militarizării Germaniei 
occidentale cuprinde zi de zi mase tot mai 
largi de tineret, oameni de diferita con
cepții politice. Numeroase personalități din 
viața publică vest-germană — profesori, 
clerici, oameni de știință, de artă, scriitori 
au semnat declarații și scrisori deschise în 
care cer renunțarea la politica de nrlita- 
rizare a Germaniei occidentale și începe
rea de negocieri pentru rezolvarea pe cele 
pașnică a problemei germane.

Prezentate într-o formă închegată și 
foarte concludentă, documentele și faptele 
expuse în volumul „Complot împotriva 
Germaniei”, dovedesc fără putință de tă
gadă că acordurile de la Paris sînt o pri
mejdie pentru pacea și securitatea Euro
pei, sînt o piedică serioasă în calea unifi
cării Germaniei pe baze pașnic* și demo
cratic*. ----- A BRĂNESClJ

TELEGRAMA
Către
Comitetul Central 

al Partidului Comunist 
din Indonezia

Comitetul Centrai al Partidului Munci
toresc Român trimite un fierbinte salut 
frățesc Partidului Comunist din Indonezia 
cu prilejul celei de a 35-a aniversări.

Urăm Partidului Comunist din Indone
zia succese în lupta împotriva colonialis
mului, pentru unirea laolaltă a forțelor 
patriotice progresiste ale poporului indo
nezian șj pentru unificarea teritoriului 
țării sale, pentru apărarea independenței^ 
naționale și asigurarea păcii in Asia.

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Informații
Delegații din străinătate, care au par

ticipat la Adunarea reprezentanților 
mișcării pentru apărarea păcii din țara 
noastră, au făcut în cursul zilei de marți 
o seri* de vizite în întreprinderi și instil 
Iuții din Capitală.

Profesorul Ikuo Oyama, membru în Bi-< 
roul Consiliului Mondial al Păcii, a vizi
tat în cursul dimineții, uzinele „23 
August", iar după amiază a fost oaspe
tele Bibliotecii Academiei R.P.R. Repre
zentanții mișcării pentru pace din R. D. 
Germană, Franța, R. P. Bulgaria și R. 
Cehoslovacă au vizitat Palatul Pionierilor 
și Combinatul Poligrafic Casa Scînteil 
„I. V. Stalin". Reprezentanții mișcării 
pentru pace din R. P. Chineză au vizitat 
in cursul dimineții Biblioteca Academiei 
R.P.R. Profesorul universitar Karoly Po- 
linszky, decan al Facultății d* Chimi* in ' 
dustrială din Veszprem (R. P. Ungaria) a 
vizitat Institutul de cercetări chimic*.

★
Marți dimineața a sosit în Capitală o 

delegați* d« activiști sindicali, muncitori 
și tehnicieni din domeniul agriculturii din 
Brazilia, care, la invitația Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R.P.R., vor fac* o 
vizită în țara noastră.

Din delegație fac part*: Hero* Trench, 
directorul ziarului „Terra Livre", Jeeua 
Batista de Oliveira, vicepreședintei* Uni
unii țăranilor și muncitorilor agricoli din 
Brazilia, Jose Eduardo Reis, președintei* 
Sindicatului muncitorilor agricoli d* p* 
plantațiile de cafea din Franca, statul Sao 
Paolo, Josă Machado Borges, președintei* 
Asociației rurale a țăranilor din Barretos, 
Joao Soares de Oliveira, membru «1 Aso
ciației țăranilor deținători de pămînt fără 
titlu de proprietate din Formoso, statul 
Goias, Benedito Pereira Filho, salariat 
agricol, Osvaldo Silveira Neves, șeful ser-1 
viciului de cercetări experimentale în do
meniul bumbacului al Institutului agrono
mic din Campinas, statul Sao Paolo șl An
tonio Alipio Rels, toțpograf.

La sosire, în Gara de Nord, oaspeții bra
zilieni au fost întâmpinați de N. Popescu, 
președintele C.C. al Sindicatului munclto. 
rllor agricoli șl de activiști al Consillulu! 
Central al Sindicatelor.

★
Luni dimineața au părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre patrie, oaspeții indlen 
Mohammad Habib, profesor la secția d< 
științe politice a Universității din Aii- 
garh-India și Afsar Afzaluddin, doctor îr 
științe istorice, care la invitația Institu 
tulul Romîn pentru Relațiile Culturale ci 
Străinătatea au întreprins o călătorie d< 
studii în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, oas 
peții eu fost salutați da tov. Oliver Sabătf 
vicepreședinte al Institutului Romîn pen 
tru Relațiile Culturale cu Străinătatea ș 
de alți reprezentanți al institutului.

(Agerpres)

Selecționata divizionară B. - 
Wiener Sporfklub 3-1

Echipa de fotbal „Wiener Sportklub 
fruntașa campionatului austriac, a susț 
nut marți după amiază pe stadionul Ri 
publicii cel de al doilea joc al turneulc 
întîlnind echipa selecționată divizion 
ră B. Intîlnirea. desfășurată pe un tin- 
frumos, în fața a peste 30.000 spectatoi 
a prilejuit o întrecere interesantă, < 
multe faze spectaculoase create în ega 
măsură de cele două echipe. Echipa au 
triacă a jucat mal bine ca în prim 
meci, dar a fost nevoită să cedeze în fa 
tinerei echipe romîne care a jucat • 
mult elan tot timpul întîlnirii. Scorul : 
nai a fost de 3—1 (1—0) în favoarea ecâ 
pei selecționate divizionare B. Prim 
punct ai jocului a fost înscris de Mih 
în minutul 4 printr-un șut fulgerător 
colțul de sus al porții. In minutul i 
Gabor a reluat imparabil o minge trim» 
la poartă de Ene II, ridicînd scorul 
2—0. Echipa austriacă a înscris punct 
de onoare în minutul 70 prin Sok 
Ultimul punct al jocului a fost marcat 
minutul 85 de Mihai, care a reluat spk 
did cu capul o centrare a lui Gabor.

Echipa divizionară B a jucat în urn 
toarea formație: Birtașu (Cosma), I 
honțu, Apolzan, Dumitrescu, Hidiș 
Maior, Szekely (Blujdea), Teodore, 
(Gabor), Ene II, Avasilichioaie, Mihai.

(Agerpres

Spectacolele de azi
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al R.P 

Traviata; Teatrul de Operetă : Vint de libert 
Teatrul National „i. L. Caraglale” (sala C 
dia): Matei Millo; (sala Studio): Viată n 
Teatrul Armatei (sala din B-dul Magheru): 
senka; (sala din Calea 13 Septembrie): Ava 
Teatrul Tineretului: Libelula; Teatrul Munid 
Doamna Calafova; Teatrul Muncitoresc C.F.R. < 
Iești): Calul Troian; Ansamblul de Estradă 
Libertatea): O seară de muzică ușoară; (salaj 
str. Al. Popov nr. 23): Visele se împlinesc. C 
de stat: Primăvara la circ.

CINEMATOGRAFE : Patria, Elena Pavel: 
cîteodată 5; Republica, Vasile Roaită: Un onj 
ribil; Magheru, București, Libertății : Mînăstire; 
Parma; I. C. Frimu, Flacăra, Volga: Frumu 
diavolului; înfrățirea între popoare; Al. Sahia, 1 
Imblînzitoarea de tigri; Maxim Gorki, Lumina, 
Doja: A. fost odată un împărat; Timpuri 
Actualitatea în imagini, Noutățile zilei, In țar 
ramidelor, Mica reprezentanție. Știință și te’ 
nr. 52 ; Victoria, 8 Martie: Portul din nord ; 
retulul: Răzbunarea; Alex. Popov : Subma
323; Unirea: Caut o nevastă; Cultural: Mînuj 
oe păpuși; C. David: Ne-am întîlnit unq 
T. Vladimlrescu: Cine-și iubește nevasta; A. V 
Rahova: Chemarea destinului; Munca: Cîntecuj 
viilor; Arta: Vrăjitoarele; Popular: Cazul dr. 
ner; M. Emlnescu: Din Argentina în Mexic; 
rița, 23 August: Libelula, Pe drumul libej 
Moșilor: Poteci primejdioase: Donca Simo: 1 
carea fidelității; life Pintllie: Dragoste și 
8 Mai: Directorul nostru, Pui de șoimi; N. 
cescu: Doi acri de pămînt; Gh. Coșbuc: Pă, 
șoimilor albaștri, Scaunul magic; Olga Ba 
Mascarada.
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