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Mai multe legume și zarzavaturi
PENTRU RIDICAREA continuă a bu

nei stări materiale a poporului mun
citor, îmbunătățirea aprovizionării 

populației muncitoare cu tot mai multe le
gume și zarzavaturi are o importantă 
deosebită.

In hrana omului, legumele și zarzava
turile ocupă un rol de frunte. Prin bogă
ția și varietatea vitaminelor pe care le 
conțin, ele s:n.t nelipsite în alimentație. 
Totodată, legumele și zarzavaturile con
stituie un bogat izvor de venituri pentru 
gospodăriile agricole colective și înto
vărășirile agricole, cît și pentru ță
ranii muncitori cu gospodării individuale. 
Sînt numeroase gospodăriile colective care 
în anul trecut și-au sporit cu mult veni
turile datorită valorificării legumelor și 
zarzavaturilor. Gospodăria agricolă co
lectivă „Gh. Dimitrov" din comuna Cuza 
Vodă, raionul Călărași, de pildă, a realizat 
venituri în valoare de peste 445.000 lei 
numai de la grădina de legume și zarza
vaturi.

Lupta pentru obținerea unor recolte 
ridicate de legume și zarzavaturi consti
tuie una din principalele sarcini ce stau 
în fața oamenilor muncii de pe ogoare.

Pentru a îndeplini cu succes această 
sarcină de seamă, tineretul muncitor de 
pe ogoare a pornit cu avînt lupta pentru 
recolte sporite de legume și zarzavaturi. 
Străduindu-se să aducă o contribuție cît 
mai mare la aprovizionarea populației 
muncitoare de la orașe cu legume și zar
zavaturi, tinerii legumicultori de la gospo. 
daria agricolă de stat din Bălteni, raio-' 
nul Răcari, au desfășurat larg întrecerea 
pentru îndeplinirea și depășirea sarcini
lor de plan din acest domeniu de produc
ție al gospodăriei. Și faptele dovedesc că 
tinerii legumicultori din Bălteni au mun
cit cu hărnicie pentru a-și îndeplini anga
jamentele luate. Folosind larg metoda 
cultivării legumelor în ghivece nutritive, 
aplicînd și alte metode înaintate de muncă, 
ei au reușit să sporească rodnicia ogoa
relor.

Inițiativa tinerilor legumicultori din 
Bălteni a găsit un puternic răsunet in 
rîndul. tinerilor grădinari din multe 
alte gospodării agricole de stat, gos
podării agricole colective, în întovără
șiri agricole, asoctații simple și în rîndul 
tinerilor țărani muncitori cu gospodărie 
individuală. Lupta pentru obținerea unor 
recolte mari de legume și zarzavaturi a 
cuprins astfel mase tot mai largi de ti
neri. In foarte multe locuri, tinerii au de
pus toată strădania pentru ca rodul mun
cii lor să fie cît mai bogat. Este demnă de 
remarcat activitatea tinerilor grădinari din 
regiunile Timișoara, Baia Mare, Hune
doara și Craiova care, mobilizați de or
ganizațiile U.T.M., au muncit cu rîvnă, 
contribuind și ei ca, în regiunile respec
tive, să se însămînțeze și să se planteze, 
pînă de curînd, aproape întreaga supra
față destinată culturii legumelor.

Lupta pentru recolte sporite de legume 
a început în primăvară și continuă pînă 
toamna tîrziu. In tot acest timp, ea tre
buie să constituie o preocupare de frunte 
pentru organizațiile U.T.M. Ele sînt da
toare să antreneze pe tineri să mun
cească în continuare cu aceeași rîvnă ca 
și pînă acum pentru a asigura culturilor 
condiții cît mai prielnice de dezvoltare și 
de rodire. In perioada aceasta continuă 
plantarea răsadurilor în cîmp, precum 
și lucrările de întreținere a culturilor. In

obținerea unor recolte sporite, aceste lu
crări — mai cu seamă executarea în 
timpul optirn și în bune condițiuni agro
tehnice a lucrărilor de întreținere — ca
pătă o importanță deosebită. Culturile de 
legume și zarzavaturi trebuie plivite și 
prășite la vreme. Este deci o datorie pen
tru tinerii grădinari să dea atenția cuve
nită acestor lucrări, iar calitatea lor să 
fie cît mai înaltă. Tinerii grădinari pot, de 
asemenea, să mărească în mod conside
rabil producția de legume și zarzavaturi, 
luptînd pentru obținerea a două recolte 
de pe aceleași terenuri într-un an. Astfel, 
după ce au fost culese culturile timpurii
— ceapă verde, salată, spanac și altele
— în locul lor se pot cultiva legume și 
zarzavaturi de toamnă — varză, roșii, 
castraveți etc.

Legumele și zarzavaturile sînt în cea 
mai mare parte culturi consumatoare de 
apă. Lipsa apei influențează în rău re
colta, duce la scăderea ei. De aceea este 
necesar ca legumicultorii să dea tot spri
jinul reparării și amenajării instalațiilor 
de udat: să repare pompele, să amenajeze 
canalele de irigație etc. Este de aseme
nea folositor ca organizațiile U.T.M. să 
antreneze pe tinerii mecanizatori să-și 
aducă și ei contribuția la sporirea recol
tei de legume și zarzavaturi, lărgind me
canizarea lucrărilor în grădină. In anul 
trecut, de pildă, tinerii mecanizatori de la 
gospodăria agricolă de stat din satul 
Joița, raionul Răcari, au mecanizat 
lucrările de întreținere a culturilor de 
pătlăgele roșii, au făcut prășitul la vreme 
și ori de cîte ori a fost nevoie, contri
buind în felul acesta la realizarea unei 
recolte sporite.

Un ajutor prețios în lupta pentru spo
rirea producției de legume și zarzavaturi 
pot și trebuie să-l dea tinerii tehnicieni 
și ingineri agronomi. Ei trebuie să fie 
mereu în mijlocul tinerilor grădinari, să-i 
sfătuiască și să-i îndrume în permanență 
cum să lucreze mai bine pămîntul, cum 
să îngrijească mai bine culturile pentru 
ca rodul să fie bogat. Este de datoria 
organizațiilor U.T.M. să întărească cola
borarea dintre tinerii ingineri și tehni
cieni agronomi și tinerii grădinari, folo
sind din plin priceperea tehnicienilor și 
mobilizînd pe tineri să respecte întocmai 
sfaturile și îndrumările lor.

Tineretul muncitor din patria noastră 
se străduiește ca, în întîmpinarea celui de 
al V-lea Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Varșovia și a zilei de 
23 August, șă obțină noi și însemnate suc
cese în îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de producție. întîmpinarea însemnatului 
eveniment din viața tineretului iubitor de 
pace din întreaga lume să constituie și 
pentru tinerii legumicultori un prilej de 
intensificare a muncii pentru a trimite 
astfel pe piețele orașelor tot mai multe 
legume și zarzavaturi.

Aprovizionarea populației muncitoare 
cu legume și zarzavaturi este o problemă 
deosebit de importantă, căreia organiza
țiile U.T.M. trebuie să-i dea toată aten
ția. Ele trebuie să înțeleagă și, în același 
timp, să lămurească fiecărui tînăr legu
micultor că fiecare kilogram de legume 
și zarzavaturi dat peste plan constituie 
contribuția lui la îmbunătățirea aprovi
zionării poporului nostru muncitor, la în- 
de^.inirea unei importante sarcini trasate 
de partid — ridicarea continuă a nive
lului de trai al oamenilor muncii de la 
orașe și sate.

O Inițiativă frumoasă
Elevii Liceului de băieți din Năsăud, prin 

muncă voluntară au instalat o mică uzină 
electrică care asigură iluminatul școlii.

Ei au mai lucrat la instalarea stației de 
amplificare si la instalarea a 30 de difu
zoare în interiorul școlii, în dormitoare, 
sălile de cursuri și laboratoare.

S-au evidențiat în această muncă elevii 
Suciu Mihai, Bălan Trofin, Moldovan 
Aurel din clasa a X b., Berezia Virgil și 
Senea Fodor din clasa a IX-a.

Corespondent 
ION CTȚCAUAN

. Peste 25.000 hectare 
plivite și prășite

PLOEȘTI (de la corespondentul nostru). 
Pe ogoarele regiunii Ploești, colecti
viștii, întovărășiții și țăranii muncitori cu 
gospodării individuale se întrec pentru în
treținerea culturilor. Majoritatea culturilor 
însămînțate la timp au crescut mari și 
frumoase.

Acum semănăturile de toamnă trebuie 
plivite de buruieni, iar porumbul, floarea- 
soarelui, sfecla trebuie prășite. Pînă în 
prezent pe întreaga regiune au fost pli
vite peste 17.800 ha. cu semănături de 
toamnă.

Numai în sectorul gospodăriilor indivi
duale s-au plivit peste 14.600 hectare cu 
grîu, fruntași fiind țăranii muncitori din 
comuna Cochirleanca, care au executat 
plivitul pe o suprafață de 800 hectare. 
Paralel cu plivitul semănăturilor de toam
nă, s-a executat prima prașilă la porumb, 
floarea-soarelui și sfeclă de zahăr pe o 
suprafață de 10.821 hectare. O intensă 
muncă pentru întreținerea culturilor se 
desfășoară și în raionul Râmnicul Sărat, 
raion fruntaș pe regiune la însămînțări. 
Numai în gospodăria colectivă „Donca 
Simo“ din comuna Vîlcele, cele tre; bri
găzi de cîmp conduse de brigadierii Mi
tică Tudorie, Gheorghe Chiriță și Pîrvu 
Mărgărit au executat prima prașilă pe o 
suprafață de 99 hectare floarea-soarelui, 
17 hectare prășindu-se acum a doua oară.

în comuna Vîlcele, un sprijin deosebit 
la întreținerea culturilor și la plivitul 
buruienilor din semănăturile de toamnă 
l-au adus pionierii și școlarii. Un număr 
de 300 de pionieri și școlari, sub îndruma
rea tovarășei Elena Bălășoiu au plivit 
numai într-o singură zi 12 hectare cu grîu. 
Nici tinerii colectiviști n-au rămas mai 
prejos. De pildă, în gospodăria colectivă 
,,7 Noiembrie", din comuna Bălăceanu, 
echipa de tineri condusă de utemista 
Gherghina Trifan a executat plivitul a 
50 hectare cu grîu, a prășit 34 hectare în
sămînțate cu floarea-soarelui și 15 hectare 
cu porumb. Această echipă compusă din 
tinerii Gherghina Drăghici, Stana Mitu, 
Ilie Trifan și alții este fruntașă pe gos
podărie.

Micii „pasageri14
CRAIOVA (de la corespondentul nostru).
Era pe la ora patru după amiază. Soa

rele cobora încet pe bolta cerească. La 
Cilieni, pe izlazul Băileștiului. s-a strîns 
lume multă. Se formase parcă o delega
ție în așteptarea unor „vizitatori” ce tre
buiau să sosească din moment în mo
ment.

Toate privirile erau ațintite într-o di
recție

„Trebuie să sosească” — spuneau unii 
mai bine informați. Timpul trecea însă 
tot mai încet, nerăbdarea creștea. Deo
dată. din depărtare se auzi un zumzet pro
vocat parcă de un bondar uriaș.

— Vin ! Vin ! se auzi vocea unui tînăr 
cu ochii mai ageri.

— Uite-le, pe aici. Se văd departe.
— Da, da, le văd și eu, și eu — se auzi

ră mai multe voci de data aceasta.
într-adevăr, avioanele se vedeau acum 

tot mai aproape. în cîteva clipe au fost 
deasupra aerodromului improvizat. Mul
țimea s-a grupat într-o parte. Avioanele, 
după ce au dat ocol deasupra Băileștiului, 
au aterizat.

Toți doreau să vadă mai repede pe micii 
„pasageri". în avioane nu se vedeau însă 
decîț piloții; micii „pasageri" nu se ză
reau. Iată însă că începe o debarcare ! 
Acoperiți cu puf galben, bobocii de rață 
așezați cu grijă în cutiuțe, căci aceștia 
erau micii „pasageri", erau coborîți din 
avion. Toți erau în viață, nu s-a întîmplăt 
nici un „accident". Ei sînt aduși din regiu
nea Galați pentru unele gospodării agri
cole de stat și colective din regiunea 
Craiova. In curînd, tot pe calea aerului, 
vor sosi toți cei peste 20 de mii de boboci 
de rață de rasă „Pekin", destinați regiunii 
Craiova. Pînă acum au sosit mai mult de 
7 mii și au fost repartizați gospodăriilor 
agricole colective din comunele Piscu Nou, 
Desa, Ciupercenii Vechi și din satele Hu- 
nia și Ghidiciu din raionul Calafat și al
tor gospodării din raionul Corabia.

De curînd, în sala de ședințe a comite
tului de partid din uzinele de utilaj pe
trolifer „1 Mai”-Ploești s-au adunat ingi
neri, tehnicieni, dispeceri, tehnologi, res
ponsabili de brigăzi de tineret și posturi 
utemiste de control, precum și o parte din 
șefii de secție și șefii de fabricație ai în
treprinderii. Printre cei prezenți erau nu
meroși tineri. Sub conducerea comitetu
lui de partid și cu ajutorul comitetului 
sindical, comitetul U.T.M. al uzinei a pro
pus să se discute posibilitatea extinde
rii și la „1 Mai'*-Ploești a acțiunii între
prinse de tineretul uzinei „Clement Got
twald’. din București — reducerea consu
mului de metal la fiecare fabricat.

Luînd cuvîntul, tov. Popa Vasile, secre
tarul comitetului U.T.M., a propus ca, în 
scopul gospodăririi mai atente a metalului 
în întreprindere, să se creeze și aici, la 
fel ca la „Clement Gottwald", și la alte în
treprinderi, o brigadă complexă de econo
mii. Scopul muncii acesteia să fie urmări
rea organizată a reducerii consumului de 
metal la fiecare produs și reper, folosind 
în acast scop căi relativ puțin umblate : 
modificări ja proiectarea reperelor lucrate 
din metal, reducerea adausurilor de prelu
crare, răscroirea mai economică a piese
lor, înlocuirea oțelurilor speciale și aliate 
cu altele mai accesibile etc.

Propunerea făcută, corespundea pe de
plin cu una din preocupările principale ale 
colectivului uzinei în ultima vreme. Cei 
prezenți, anunțați încă cu cîteva zile îna
inte în legătură cu subiectul consfătuirii, 
au făcut de aceea propuneri judicioase 
pentru alcătuirea unei brigăzi complexa 
de economii în întreprindere.

Astfel s-a constituit brigada complexă 
pentru reducerea consumului de metal la 
fiecare fabricat. Ea se compune din 18 to
varăși — ingineri, tehnicieni și muncitori— 
din majoritatea secțiilor șl serviciilor uzi
nei. oameni cu o Înaltă calificare și cu 
entuziasm tineresc, care datorită muncii și 
cunoștințelor lor cunosc în mod multila
teral procesul de producție și rezervele in
terne ale producției de utilaj petrolifer. 
Mulți dintro membrii brigăzii sînt tineri, 
și ei sînt îndrumați iaici de muncitori și 
tehnicieni mai în vîrstă, în frunte cu 
membrii de partid.

După alcătuirea brigăzii au fost date o 
serie de prime sugestii pentru reducerea 
consumului de metal la fiecare fabricat.

O parte din propunerile făcute s-au 
orientat spre reducerea adausurilor de pre
lucrare la unele repere — sapele cu trei 
conuri pentru foraj, unități de pompare 
etc. La sapele cu role, de pildă, datorită 

„ideii tînărului Bobocea Mihai, a inginerului 
Petrescu Gh. și maistrului Ungureanu Ion, 
o reducere însemnată a adausurilor de 
prelucrare va fi obținută direct prin tur
narea ia dimensiunea necesară, înlocuin- 
du-se astfel prelucrarea prin strunjlre a 
unei mari părți din suprafața de așezare 
a sapei.

Datorită activității brigăzii 
complexe pentru reducerea 

consumului de metal 
la fiecare fabricat:

★ prin modificări la proiectarea 
unor repere supradimensionate

★ prin reducerea adausurilor de 
prelucrare

★ prin răscroirea mai economică 
a pieselor

★ prin înlocuirea oțelurilor scumpe 
cu altele mai ieftine
tineretul uzinei „1 Mai“ — 

Ploești va obține în cinstea 
Festivalului Mondial și a zilei 

de 23 August 
economii egale cu prețul 
de cost al unei garnituri 

de foraj cu turbobur

O altă serie de propuneri se referă la 
înlocuirea metalelor mai scumpe cu al
tele. Astfel s-a ajuns Ia concluzia că o 
serie de lagăre pot fi fabricate, dînd ace
lași randament, din metal alb.

O a treia cale de a realiza economii de 
metal este reducerea consumului de tablă 
și electrozi speciali de sudură printr-o tra
sare și croire cît mai economică. Și în 
această direcție au fosf făcute o serie de 
propuneri interesante, printre care cea a 
utemistului Nicoară Lazăr inginer, care a 
cerut modificarea sistemului de încărcare 
cu sudură la unele porțiuni ale cazanului 
cu aburi.

Pe lingă economiile de metal, aplicarea 
acestor propuneri înseamnă și o reducere 
considerabilă a manoperei.

Acestea au fost numai cîteva din propu
nerile făcute de membrii brigăzii. In zi
lele care au urmat, noi propuneri intere
sante care- sînt integrate acum în proce
sul tehnologic au sporit și mai mult can
titatea de metal economisită. De pildă, o 
mare valoare are propunerea făcută de
unăzi de un colectiv în frunte cu inginerii 
Sorian Oskar și Mircea Marinescu, care au 
arătat posibilitatea de a se economisi 
anual o însemnată sumă prin folosirea la 
cele mai multe lagăre ale unităților de 
pompaj a unui nou aliaj metalic, ieftin și 
ușor de procurat.

Pentru a-și aduce cît mai deplin apor
tul Ia activitatea tineretului întregii țări 
dusă în cinstea Festivalului Mondial al Ti
neretului și Studenților de la Varșovia și

a. zilei de 23 August, brigada de economii 
de la uzina ,,1 Mai” știe că trebuie să se 
bazeze pe aportul maselor largi, pe con
tribuția tuturor muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor uzinei. De aceea, brigada, în. 
Irunie cu ingineruj Palanca Constantin, 
adjunctul șefului constructor al uzinei, 
și-a întocmit un plan de activitate care 
cuprinde o serie de metode pentru popu
larizarea prin muncă politică a prețioasei 
acțiuni.

Cu sprijinul comitetului U.T.M. presa 
internă de organizație sprijină activ bri
gada complexă. Astfel, în toate secțiile, la 
gazetele ae perete și ja cele ale posturilor 
utemiste de control sînt popularizate 
obiectivele brigăzii și propunerile cele mai 
bune pentru reducerea consumului de me
tal la fiecare fabricat. La recentele con
sfătuiri ale brigăzilor de tineret tema 
aceasta a fost de asemenea la ordinea zi
lei. Pentru a antrena cît mai mulți mun
citori și tehnicieni la lupta pentru redu
cerea consumului de metal, brigada a dis
tribuit în fiecare secție sute de fișe pen
tru propuneri, iar pretutindeni au fost 
instalate casete în care fișele complectată 
pot fi introduse de muncitori.

In colaborare cu cabinetul tehnic, bri. 
gada complexă de economii a luat măsuri 
pentru rezolvarea urgentă și aplicarea în 
producție a propunerilor făcute. Conform 
dispozițiilor în vigoare, pe baza economii
lor obținute datorită fiecărei propuneri 
noi, inițiatorul acesteia va fi premiat.

Lupta pentru gospodărirea metalului sa 
extinde în toate secțiile uzinei „1 Mai", 
Propunerile făcute pînă acum arată că da
torită acestei mișcări tineretul uzinei, cu 
sprijinul tuturor muncitorilor și tehnicie
nilor, va reuși să dea patriei, în cinstea 
Festivalului Mondial și a zildi de 23 Au
gust, o mare economie de metal. Această 
economie va fi egală cu prețul de cost al 
unei instalații complecte de foraj cu tur* 
bobur — unul din cele mai de seamă pro
duse finite ale întreprinderii.

Comitetul regional U.T.M. Ploești ara 
datoria să asigure, prin schimburi de ex
periență la care să fie invitați membri al 
comitetelor U.T.M. și tineri specialiști din 
principalele întreprinderi de metalurgie 
prelucrătoare ale regiunii, răspîndirea ex
perienței pozitive a tineretului de la uzii 
nele „1 Mai". In toate întreprinderile met 
talurgice din regiunea Ploești, ca și în ce
lelalte regiuni ale țării, se pot alcătui 
asemenea brigăzi complexe de economii,- 
Peste tot, tineretul pe baza luptei organic 
zate pentru reducerea consumului de mei 
tal la fiecare fabricat poate dărui patriei, 
în cinstea marilor sărbători care se apro
pie, economii mari de metal — egale cu 
prețul de cost al unui important produs 

finit aj fabricii.

FSucces deplin Concursului național
In patru centre ale țării — Bucu- 

( rești, Cluj, Iași și Timișoara — a în- 
! ceput prima etapă a Concursului na- 
( țlonal al tinerilor soliști organizat de 
( Comitetul Central al Uniunii Tinere- 
f tului Muncitor și Ministerul Culturii 
l în vederea selecționării celor mal ta- 
f lentați tineri artiști, care vor participa 
( — reprezentînd tineretul și poporul ro-
l mîn. Ia concursurile culturale interna- 
( ționale din cadrul celui de al V-lea 
I Festival Mondial al Tineretului și Stu- 
ț denților de la Varșovia.

Cei ce au trăit zilele minunate, de 
f neuitat ale Festivalului de la Bucu- 
l rești. acum doi ani, își pot explica les- 
( ne ecoul puternic și interesul ce l-a 
( stîrnit în rîndurile t nerilor artiști din 
l toate colțurile patriei noastre, vestea 
( organizării unul concurs național pen- 
f tru selecționarea lotului artistic de so- 
f liști care să reprezinte țara noastră ia 
( această grandioasă manifestare a voin- 
( ței de pace și prietenie a tineretului 
! lumii.

Sute de tineri artiști, profesioniști și 
I amatori — soliști vocali șl instrumen

tali, soliști de balet și soliști vocali șl 
[ instrumentali de muzică populară^ au 
I început să se pregătească de cum au 
I aflat vestea organizării acestui con-

lon Chirescu 
președintele Juriului central 

al Concursului,
maestru emerit al artel din R.P.R. 

laureat al Premiului de Stat 
directorul Conservatorului 
„Ciprlan Porumbescu"

| Pentru voi, copii — viitorul patriei |

Copiil sînt florile patriei. Purtăm cea mal mare grijă flo
rilor noastre, viitorului țării, lată de pildă șl la uzinele 
„Mao Țze-dun“ din Capitală copiii au un minunat cămin de 
zi, amenajat cu tot confortul necesar; clasă, sală de distracții, 
sufragerie, cabinet medical etc.

In fotografia noastră: copiii muncitorilor de la uzinele 
„Mao Țze-dun", în timpul jocului, sub supravegherea edu
catoarei.

Jucdrii, dulcețuri și...

Foto: AGERPRES

un carnaval
nostru). — In întîm-

Așa cum niciodată n-a mai fost pe-aici
Căci ale voastre limpezi pri

măveri 
vor stăpîni cîndva această 

țară 
făcînd din stîncl, izvoare să 

răsară 
și fericirea lumii, mai ales. — 
(Florile patriei,

de NINA CASIAN)
Lucrurile se petreceau în- 

tr-una din zilele însorite ale 
lunii mai, la Căminul de zi 
nr. 2 din orașul Cîmpulung, 
cind cei peste 40 copii între 
3 și 6 ani, repetau programul 
artistic ce se pregătește în 
cinstea zilei de 1 iunie, Ziua 
internațională a copilului. To. 
varășele E. Botezatu, F. Mo- 
rărescu, V. Negulescu, M. Ște- 
fănescu, Z. Bîrgoanu, E. Stoi
ca, care îngrijesc cu multă 
dragoste de acești copii, aveau 
atunci ochii umezi. Erau la
crimi de bucurie, de duioșie. 
Fericirea copiilor era atît de 
puternică în acea zi, îneît ar 
fi mișcat inima oricui.

La căminul acesta, copiii, 
ai căror părinți sînt în pro
ducție, își petrec timpul în 
fiecare zj de la orele 7 la 18. 
Ei primesc hrană de trei ori 
pe zi: supă, lapte, unt, grlș 
și alte alimente consistente, 
după rețete special întocmite 
de medici.

Cind le-a mai fost dat oare 
copiilor de muncitori din țara 
noastră să se bucure de o co
pilărie atît de senină, să se 
simtă 
tenție

La pian, lingă fereastră, 
pioniera Simona Giurea exe
cută numai cu o mînă „Noc
turna" de Scriabin. Compozi
torul sovietic a compus acea
stă bucată special pentru pia
niștii sovietici care au fost ră
niți la una din mîini în timpul 
Războiului pentru Apărarea 
Patriei. O vezi cum pune, în 
executarea acestei bucăți, toa
tă priceperea și dragostea ei 
curată de copil. Privind-o cum 
îi aleargă degetele pe clapele 
albe de sidef, gîndul te poartă 
peste anj și ani, cind cine 
știe, Simona Giurea, pioniera 
de astăzi, va deveni o Pia
nistă renumită.

Părăsind sala cercului ar
tistic, atenția îți este atrasă 
de exclamațiile și uneori de 
rîsetele voioase, care pornesc 
din altă cameră. Deschizînd 
ușa mare de brad, intri într-o 
cameră unde nenumăratele 
imagini de basm ce împodo
besc pereții, parcă-ți spun : 
Aici e biblioteca și camera de 
povești. în această cameră co
piii citesc și ascultă diferite 
basme și povești. Basmele ca 
și povestirile științifice, con
tribuie la cultivarea curajului, 
dirzeniei, abnegației, a dra
gostei față de tovarășul de 
muncă, față de patrie. Citind ; 
și ascultînd povești, pionierii ! 
învață să cunoască minunate- < 
le frumuseți ale patriei, mun- ' 
ții falnici, .......................... ....
pe care se iuo„a uv: y
uzine, școli și palate alo cui- v 
turii.

Dacă vei _ __ _
pionierii de aici, despre viitor, 
despre ceea ce ar vrea el să 
devină atunci cind vor fi 
mari, îț; vor răspunde zîm- 
bind : inginer, strungar, ar
tist, aviator, medic...

La „Casa Pionierilor" din 
Cîmpulung, o casă mare și 
frumoasă, prin ferestrele că
reia razele soarelui de primă
vară pătrund din belșug, ac
tivează în cele șapte cercuri 
peste trei sute pionieri Și Șco
lari din oraș.

Activitatea lor de zi cu zi 
este îndrumată cu grijă și 
dragoste părintească de către 
tovarășii Dumitru Boancă, Lu
cia Tănăsescu. Maria Gheor
ghiu, Maria Ciobăcel și 
profesori.

Cunoscînd activitatea 
nierilor de aici, fără să 
gîndurile îți zboară la 
dinainte de eliberare, 
copilăria fiilor de 

umbrită

plaiurile însorit# 
înalță noi orașe.înconjurați de atîta a- 

și dragoste ?
★

anii mei 
ca mîine-oi avea 

șaptesprezece.
Oare ce meserie-mi voi lua ? 

Ce-mi voi alege ?
Ce să fiu ?

(de V. MAIACOVSKI)
— Știi, Ionele, azi vreau să 

rezolv problema de care-ți 
vorbeam ieri. N-o las pînă 
nu-i dau de capăt.

— Eu pînă la ora plecării 
vreau să repet la vioară „Mar
șul tinerilor miciuriniști".

Vorbind așa, cei doi prie
teni, pionierii Adrian Oancea 
și Ionel Guja, au ajuns sus 
la „Casa Pionierilor", casa 
lor, care privită de pe dealul 
„Flămînda" pare înfiptă în 
parcul de brad care o încon
joară.

La intrare în casă s-au des
părțit. Adrian Oancea a in
trat la cercul de matematică, 
iar Ionel Guja a urcat scă
rile la cercul artistic.

Cîijd intri în sala cercului 
artistic, aproape că nimeni nu 
te bagă în seamă. Fiecare, în 
fața pupitrului cu note, exe
cută cu pasiune diferite bu
căți muzicale: „în Bucureș
ti ui iubit" de I. Vasilescu, 
„Invitație la vals" de Weber, 
„Valsul" de Duran...

sta de vorbă cu> TG. MUREȘ (de la corespondentul
; pinarea Zilei Internaționale a copilului, comisia de femei
> de pe lingă Sfatul popular al orașului Tg. Mureș a între-
> prins pînă acum o serie de acțiuni importante. De pildă, 
, la cele patru cămine culturale din oraș, s-au ținut în fața
> a peste 300 de persoane, referate despre educația copiilor. 
’ In parcul de odihnă „Lazăr Odon", la biblioteca pentru cei 
! mici, copiii ascultă povești și basme. Cind s-a vorbit despre
• figurile legendare Nicoară Potcoavă și Csillag Furluyas au
• participat 320 de copii.

Din ziua de 15 mai, stația de radioamplificare transmite 
cîntece pentru copii și cîntece populare romînești și ma
ghiare.

In întîmpinarea zilei copilului o rodnică activitate desfă
șoară femeile. Astfel ele confecționează diferite jucă
rii pentru cei micuți. De pildă, tovarășele Mihaly 
Rozalia, Preszler Elisabeta și altele din circumscripția nr. 15 
au confecționat pentru micuții de la creșa din strada Cuza 
Vodă peste 30 de jucării diferite. Familiile din circumscrip
țiile nr. 132, 22, 20 și 14, au confecționat pînă acum peste 
1.000 de jucării. Comisia de femei de pe lingă Sfatul popu
lar orășenesc pregătește pentru copiii de la căminul de zi 
„Csetri Ianoș", 20 scăunele și patru măsuțe noi. Ele repară 
și vopsesc mobilierul existent al căminului.

împreună cu comisia de femei de pe lingă Sfatul popu
lar orășenesc, comitetul orășenesc U.T.M. pregătește un 
carnaval al copiilor. întreprinderile comerciale din oraș vor 
amenaja în ziua carnavalului, 11 chioșcuri cu dulcețuri, 
prăjituri, hăinuțe și jucării. Duminică pe la orele 9 va avea 
loc mai întîj în parcul de odihnă „Lazăr Odon" o adunare 
festivă a pionierilor și școlarilor, iar după aceea va începe 
în piața I. V. Stalin, concursul de trotinete și biciclete al 
pionierilor și școlarilor. Tot în acest timp se va desfășura 
concursul cultural — faza pe regiune — al pionierilor și 
școlarilor.

Cresc

soliști! I 
mondială cu tot ce are mai bun, mai j 
frumos, mal de valoare, tineretul, po- ) 
porul țării respective.

E de la sine înțeles că și delegația j 
tineretului nostru harnic — entuziast J 
constructor al socialismului în patria I 
noastră — trebuie să cuprindă pe cel mai 
buni dintre cei mai buni, pe fruntașii J 
dintre fruntași, pentru a reprezenta cu I 
cinste tineretul și poporul rorrîln.

Menirea Concursului național al tl- ) 
nerilor soliști este tocmai de a. alege ' 
pe cei mai talentați tineri artiști care I 
să reprezinte arta și cultura poporului J 
nostru la manifestările și concârsurile j 
culturale Internaționale ce se vor des- I 
fășîțra în cadrul Festivalului de la j 
Varșovia.

Cu prilejul începerii Concursului I 
național urez din toată inima deplin } 
succes tinerilor soliști, în întrecerea : 
prietenească dintre ci, pentru ca la fi- I 
nala concursului care va avea loc în j 
București între 15—25 iunie, să poată j 
fi aleși ca soli ai artei noastre pentru I 
Festivalul de la Varșovia, cei mai buni J 
dintre tinerii artiști fruntași al țării j 
noastre I J

al tinerilor

curs, hotărîțl să participe la această în
trecere cu cele mai valoroase realizări 
ale lor. întrecerea prietenească în
cepută se anunță a fi foarte viu 
disputată, dată fiind tocmai pregătirea 
și voința de a învinge, care însufle
țește pe fiecare din sutele de tineri con- 
curenți. Și cum ar putea să fie altfel? 
Care tînăr din țara noastră n-âr dori 
din tot sufletul să se întîlnească la 
Varșovia cu solii tineretului dîn toată 
lumea, să se cunoască reciproc, să lege 
prietenii trainice, ce neuitat, să-și ma
nifeste împreună hotărîrea nestrămu
tată de a apăra pacea — bunul cel 
mai de preț al sutelor de milioane de 
oameni de pretutindeni ?

La Festival se vor întîlni tineri din 
nenumărate țări ale lumi) șl fără îndo
ială că fiecare delegație se pregătește 
pentru a veni la această sărbătoare

Corespondent 
AUREL ANEHIDIN

vrei 
anii 
cind 

munci- 
de ne-

copilăria 
tori era 
voi. Copiii nu rîdeau atunci 
atît de voioși ca acum. Cîți 
din tinerii de astăzi n-au jin
duit în acei ani după o jucă
rie neînsemnată sau n-au 
dorit să aibă măcar o carte cu 
povești ?



Așa, frate Dumitre, le-am plătit-o
(Fragment dintr-un jurnal de front)

Amintirea acelor zile îmi stăruie și 
ăcum în minte, mai ales -prin fapta vite
jească a sergentului Cojocaru Ion.

Cine era Cojocaru? Unul dintre cei mulți. 
N -avea nimic deosebit față de ceilalți. 
Atâta avea în plus: șiretenie; țăran șiret 
de pe Bărăgan. Era dintr-o comună, Măr- 
eulești, de lingă Jeigălia. Om de cîmpie, 
puțin adus de spate, cu umerii lăți, dar 
sprinten ca o veveriță. Știa, ca nimeni 
altul, să se lipească una cu pămîntul ; 
Sărea pârleazul cu ușurință și la nevoie din 
câteva mișcări era în vârful copacului. Când 
era vorba de adus vreo „limbă**, care să 
ne spună cum o mai duc ai lor, Cojocaru 
era primul. Dar niciodată nu pleca fără 
Axinte — un flăcău oacheș, cu părul negru 
inelat. De cînd s-au întîlnit pe front, nu 
s-au mai despărțit. La început erau în 
plutoane diferite, dar Cojocaru a interve
nit și l-a cerut, pe Axinte în plutonul lui; 
să fie mai aproape unul de altul. Intr-ade
văr, multe isprăvi au săvîrșit împreună. 
Mai avea un dar Axinte: cînta strașnic din 
gură și imita cîntecul păsărilor. Era ager 
la minte, știa să iasă cu bine din orice 
situație, oricât ar fi fost de gravă.

...Eram în plină luptă pentru cucerirea 
Feiurdenilor. Inamicul rezista cu îndîrjire. 
Primise întăriri de S.S.-iști. Pentru a lua 
o hotărâre grabnică, trebuia întreprinsă o 
acțiune îndrăzneață. Eram împreună cu 
Bendea, șeful de stat major al regimen
tului și cu căpitanul Panu Ion, la punc
tul de comandă al regimentului.

Ședeam ghemuiți în porumbiște, într-o 
groapă. De acolo de sus, de pe botul de 
deal, puteam privi ușor satul și poziția 
dușmană. Ne tenta o manevră, pe la vest 
și nord-vest de Feiurdeni, pentru a cădea 
în spatele poziției inamice. Aceasta însă 
era foarte riscant, pentru că trebuia tra
versată o vale, sub ploaia de foc a ina
micului. Se impunea o verificare de ul
timă oră a situației inamicului. Cine ar fi 
fost mai nimerit pentru asemenea mi
siune? Firește, Cojocaru și Axinte.

• Noaptea era înstelată, povestea mai tîr- 
siu Cojocaru. Oamenii, pășeau încet, cu 
atenție, căutind să nu producă nici un 
zgomot. Mîinile le erau încleștate pe 
arme, iar cu privirile căutau să pătrundă 
țît mai departe în întuneric. Primii erau 
cercetașii, în cap cu Axinte. Apoi Cojo
caru, urmat de restul plutonului. Au mers 
așa fără nici o piedică, pînă la prima 
casă de Ia marginea satului. Axinte, cu 
grupa lui, înconjură casa, apoi pătrunse 
înăuntru. Din fundul odăii se auzi un glas 
speriat, răgușit :

— Cine-i ?
Axinte, o clipă, ca o scăpărare de ful

ger, lumină cu lanterna dincotro se auzi 
vocea. De pe un pat de scînduri acoperit 
cu o cergă lățoasă, sări un omuleț cu părul 
răvășit, alb ca neaua. Ochii lui mici, cli
peau des din pricina luminii.

Axinte l-a luat repede.
— Unde-s nemții, moșule ?
— La mine nu-s, că n-au avut pe ce 

dormi. Is destui în sat. La colțul satului 
e un șanț și o groapă unde chiar aseară 
am văzut doj nemți.

— E departe ?
— D-apoi! Minteni de țipi către ei.
— Arată-ne unde-s.
— Hai și-om merge pe aici, prin dos, se 

învoi repede moșul. Apoi adause: am 
și eu doi băieți pe front. Cine știe unde-or 
mai fi !

Urmat de doi ostași, intrase în casă și 
Cojocaru. Axinte i-o luă înainte cu vorba:

— Mă duc eu cu moșul „să-i întreb de 
gănătate". La nevoie, mă susțineți cu foc.

Cererea era categorică. N-avea ce face 
Cojocaru și apoi, avea încredere în Axinte.

Conduși de moș, au pornit către obiectiv.

R o d n I
Nu de mult în comuna Negoiu, raionul 

Băilești, din inițiativa tineretului și cu 
sprijinul tovarășului Antonescu Gabriel, 
secretarul sfatului popular comunal s-a 
înființat o echipă artistică compusă din 
80 tjneri.

Numai la două săptămâni de la formarea 
Ba, echipa a prezentat un program artis-

Locot col. Gh. Gheorghiță

Merg tiptil, pe dibuite. Axinte înainte, la 
cîțiva pași restul grupei. Apoi vine Cojo
caru cu plutonul. Ajung aproape de groa
pă. Axinte, pe nesimțite, se apropie înso
țit de trei cercetași. Deodată toți patru sar 
în groapă. O luptă scurtă, surdă, cîteva 
icnituri și totul intră din nou in liniște. 
Cei doi fasciști din groapă sînt legați fe
deleș, împinși afară și duși la Cojocaru.

— Bună treabă, Axinte, și-1 îmbrăți
șează.

— Luați-î în primire. Eu vă ajung din 
urmă; la nevoie vă acopăr retragerea, 
răspunse Axinte.

Cojocaru s-a depărtat. A ajuns aproape 
de linia noastră. Deodată, auzi în urmă 
împușcături. Tresări. Ordonă ca prizonie
rii să fie duși la companie, iar el, cu cîțiva 
oameni, se întoarse în grabă înapoi la 
Axinte. împușcăturile se răreau din ce în 
ce; apoi au încetat complect. La marginea 
satului nu întâlni pe nimeni. Ce se în
tâmplase ? Cojocaru n-a putu,t afla atunci 
nimic și nici pe Axinte nu i-a găsit.

— Vine el; nu se lasă cu una cu două ! 
— gîndi Cojocaru ; apoi se întoarse 
către ai lui și porniră cu toții spre com
panie.

★
Cele două ,,limbi" s-au dezlegat.
Am aflat lucruri interesante despre ina

mic, printre care și acelea că unitatea lor 
a primit ca întăriri un batalion S.S. și o 
companie de tancuri.

în asemenea situație, planul nostru a 
fost modificat. Atacul proiectat inițial în 
zori a fost dat abia către ora 13,00. După 
o luptă aprigă, care a ținut mai bine de 
două ore, satul a fost cucerit.

Știam că hitleriștii vor contraataca.
Pentru a le zădărnici contraatacul, am 

constituit o rezervă din compania a 6-a, 
compania de pionieri, un pluton mitralier 
și un pluton anticar, puse sub comanda 
căpitanului Panu Ion. Acesta s-a strecu
rat pe la sud-vest de sat și s-a pitulat 
într-o vâlcea gata a interveni la nevoie.

în urma luptei, satul a suferit distrugeri, 
în retragere, fasciștii incendiaseră cîteva 
case și grajduri cu vite. Peste iot se sim
țea fumul înecăcios de carne arsă. Dar 
ceea ce revoltase mult pe toți ostașii câți 
aflaseră, a fost scena bestială din fața pri
măriei. La marginea șanțului zăceau mu
tilați, aproape de nerecunoscut, caporalul 
Axinte Dumitru, soldatul Păscut Marin și 
moș Vichentie. Oamenii din sat erau în
groziți de cele ce se petrecuseră dimineața, 
în mijlocul satului, în fața primăriei, au 
fost aduși de către hitleriști legați cobză, 
doi ostași și un bătrân — moș Vichentie.

Hitleriștii strigau cît îi lua gura, sudu- 
iau, amenințau în dreapta și în stingă, spu- 
nînd că vor da foc satului dacă oamenii 
nu se adună la primărie. Cu greu au fost 
aduși cîțiva bătrîni. Și ce le-a fost dat 
ochilor să vadă ? Cele trei trupuri legate 
fedeleș fură trîntite la pământ și peste 
ele .trecu huruind în viteză, cu toată greu
tatea lui, un tanc ce venea din capul sa
tului... Au fost făcuți una cu pămîntul.

Oamenii, înspăimîntați de cele văzute, 
au luat-o la fugă, care încotro. Se vedea 
că furia hitleriștilor fusese mare. După ce 
Axinte și cu ai lui se întîlniseră cu o pa
trulă dușmană și începuseră lupta, fasciș
tii reușiseră să-i înconjoare pe Axinte și 
Păscut Și să-i izoleze de restul grupei.

Toată noaptea au fost schingiuiți să 
spună unde se află ai noștri; dar ei ău 
tăcut...

Sergentul Cojocaru era cei mai abătut. 
Parcă-i murise un frate. Nu se așteptase 
să-l piardă atît de timpuriu pe Axinte.

g ă activitate cu
tic la Căminul cultural „Nicolae Bălcescu" 
din comună. Programul a cuprins printre 
altele, piesa „Chiaburul și Păcală”, cîn- 
tece și recitări.

Recent membrii echipei artistice au or
ganizat un frumos program compus din 
piesa „întâlnire cu moș Ardei**, poezii și

Clocotea de mânie, 
îi venea să se stre
coare de unul sin
gur pînă la linia duș
mană și acolo să gî- 
tuie ou mîna lui pe 
fasciști, ca să-l răz
bune pe Axinte. Fră
mântat de aceste gân
duri ședea la pîndă 
în vîlceaua de din
colo de sat. Aștepta 
cu nerăbdare un 
moment prielnic, dar 
el întîrzia să se a- 
rate.

Către seară însă, 
cînd socotelile zilei 
le credeam încheia
te, iată că dușmanul 
încerca să ni le dea 
peste cap.

De pe o înălțime 
de la nord de sat, 
inamicul dezlănțuie 
un viguros contra
atac, cu un batalion 
S.S. și o companie 
de tancuri. Cu toată 
rezistența noastră, 
compania a 5-a fu 
dată înapoi pînă la 
marginea satului, 
dușmanul reușind să 
ocupe din nou o parte din sat. Compania a 
7-a se menținea cu greu în raionul ei. 
Situația devenise critică. Acum era mo
mentul să intervină rezerva comandată 
de căpitanul Panu Ion, ce stătea la pîndă. 
Ca o vijelie se năpustiră ai noștri că
tre flancul și spatele inamicului. Aces
ta fu complect surprins. Se produce 
o învălmășeală mare. Tancurile noas
tre trăgeau din mers în tancurile hi- 
ileriste. Sergentul Cojocaru cu plutonul 
său, se năpusti asupra primului pluton de 
tancuri inamice. Lîngă Cojocaru era sol
datul Amariei Ion, un om înalt, ciolănos, 
cu mîinile neobișnuit de lungi și vînjoase. 
Cojocaru nu mai ținu seamă de nimic. în 
jurul lui, gloanțele dușmane cădeau ca 
ploaia. Un singur gînd îl stăpînea. Să-1 
răzbune pe Axinte — așa, cu vîrf și în
desat ! — cum se spune pe la ei. El și 
Amariei se tîrau pe burtă. Degeaba țevile 
amenințătoare ale tancului căutau să-i 
împroaște cu gloanțe. Ieșiseră de sub bă
taia lor. Cojocaru îl lăsă să treacă puțin. 
Se zguduia pămîntul sub el și dinții în
cepură să-i clănțănească în gură. Dar 
nu-și pierdu cumpătul. Cu o mișcare pre
cisă. asvîrli o încărcătură de explosiv sub 
șenile. Namila de oțel se învîrti puțin în 
loc, apoi se opri. în cîteva clipe, Cojocaru 
fu pe tanc. Cînd hitleristul deschise tu
rela să vadă ce s-a întîmplat, Cojocaru 
fulgerător, aruncă o grenadă în tanc. Re
zervorul de benzină explodă. Tancul luă 
foc ; ardea ca o făclie. Dar Cojocaru nu» 
se mulțumi cu atît. Se repezi și la al doi
lea tanc. Aceeași manevră. Cînd aruncă 
a doua grenadă în turelă și al doilea tanc 
luă și el foc, ochii lui Cojocaru luceau 
straniu ca doi tăciuni aprinși. El mur
mură :

— Așa, frate Dumitre, le-am plătit-o ! 
Apoi se încovoie și căzu Cu fața la 
pământ.

îl lovise un glonte dușman. Amariei l-a 
tîrît într-o groapă, apoi a început să tragă 
pînă ce i s-au terminat cartușele...

Abia după două luni Cojocaru s-a în
sănătoșit.

Cînd pînza nopții învălui satul, încet, 
pe nesimțite, lupta se termină. Dușmanul 
fusese zdrobit și izgonit peste creastă.

Itural ă
cîntece. Iar pentru o durată mai lungă 
pregătesc piesa ,,O noapte furtunoasă".

Cu multă perseverență muncesc pentru 
reușita programelor artistice, tinerii Ma
rin Scarlat, Mihai Voinea, Nicolae Ciurea, 
Stana Voinescu și Sofia Mic.

Corespondenți
RIZOIU IOAN și ROVENȚA NICOLAE

— Foc* răsună ordinul comandantului de tun.
Proiectilul a zburat șuierând spre pozițiile „inamicului**.
Asemenea ostașilor artileriști din fotografia noastră, toți militari; forțelor noastre armate se 

pregătesc cu sîrgulnță pentru a fi gata orlcînd să apere pămîntul sfînt al patriei.

TÎNÂRA CRESCĂTOARE DE PĂSĂRI
Așezată chiar în marginea orașului Foc

șani, secția avicolă a gospodăriei agricole 
de stat Florești pare o continuare a ora
șului.

Nicolae Stanciu, un tînăr vioi și vesel, 
ține strâns hățurile cu care conduce un 
cal bălan, vînjos, ce trage șareta în trap 
întins. Cum am lăsat în dreapta șoseaua 
ce merge spre Mărășești și am apucat-o 
pe drumul Petreștilor, secția avicolă apa
re în ansamblul ei.

Iată-ne sosiți. Tovarășul Emilian Moru- 
zan, șeful secției este gata întotdeauna să 
te informeze cu tot ceea ce este necesar.

Anul acesta secția avicolă a gospodăriei 
de stat din Florești are mult de lucru. 
Numărul puilor pe care îi va crește se 
va dubla, el irecînd de 25.000. Pînă acum, 
în cele 2 serii care au fost crescute, s-a 
ajuns la aproape 17.000. Aceasta înseamnă 
că și în anul acesta vor pleca din crescă
toria noastră mult mai multe păsări și ouă 
decît în anu.i trecut. Este necesar de ară
tat că și în anul 1954, secția avicolă de la 
Focșani a obținut realizări însemnate, ob
ținând o producție aproape dublă decît cea 
planificată. Astfel, au fost date pentru re
producție cu 3450 păsări mai mult decît 
prevedea planul, iar carne de pasăre, 7378 
kg. peste plan. Tot în anul trecut au fost 
repartizați sfaturilor populare comunale 
2.000 cocoși de rasă. Pentru a veni în spri
jinul țăranilor muncitori în continua îm
bunătățire a raselor de păsări s-a schim
bat acestora 40.000 ouă pentru reproduc
ție. Gospodăria a mai valorificat de ase
menea 200.000 ouă,

Nastasia Stanciu este soția lui Nicolae, 
vizitiul desghețait de pe șaretă, „copilul” 
gospodăriei Florești. De altfel și soția lui 
cu care s-a căsătorit acum doi ani — este 
considerată tot „copil" al gospodăriei, 
pentru că încă de la vîrsta de 14 ani lu
crează aici. La gospodăria de stat Florești 
au crescut, s-au cunoscut și tot aici s-au 
și căsătorit.

Nastasia îngrijește 1.000 de pui ce de abia 
de două săptămîni i-au fost aduși de la 
incubatorul din Buda — regiunea Ploești. 
Nastasia îi îngrijește tot așa de bine ca 
și pe copilul ei. Acum, cînd puii sînt mici, 
îngrijitoarele trebuie să-i supravegheze 
îndeaproape, zi și noapte. Pentru a nu 
se îngrămădi unul peste altul, seara, Nas
tasia îi împarte în grupuri răzlețe de cîte 
10—12, umplând cu ei întreaga puierniță. 
Dimineața, în zorii zilei, Nastasia pregă
tește puișorilor prima mîncare, hrană us
cată : uruială de grâu, orz sau porumb, 

cu puțin praf de cărbune. Cînd cei o mie 
de pui se trezesc și încep să ceară de mîn
care, „gustarea'* le este gata. Aceasta se 
întâmplă atunci cînd primele raze ale 
soarelui de dimineață începe să se joace 
în puful lor gălbui, umplînd parcă în
treaga încăpere, cu un strat de aur miș
cător.

Puii sînt mici, dar trebuie să mănînce 
mult. După hrana uscată, urmează lichi
dele : apă sau lapte cu cărbune ; 150 litri 
de lapte se consumă zilnic la această cres
cătorie. Amestecurile medicinale nu sînt 
nici ele uitate : pentru întărirea puișori
lor, Nastasia amestecă în uruială 20 de 
ouă și 10 linguri de untură de pește. Puii’ 
primesc de asemenea, calciu, drojdie de 
bere, aDă și mîncare cu cărbune, iar la 
două săptămîni li se fac injecții împo
triva pestei.

— Mortalitatea la noi a scăzut. Mie nu 
mi-a murit nici un pui din cei pe care îi 
îngrijesc.

Zi de zi, ceas de ceas, Nastasia 
Stanciu urmărește cu dragoste creșterea 
puilor pe care ea îi are în îngrijire. Pen
tru succesele ei a primit titlul de fruntașă 
în producție, iar la puiemița de care răs
punde se află steagul roșu de fruntașă în 
muncă.

★
Acum cîteva zile. Ia sediul G. A. S. 

Florești. raionul Focșani, organizația de 
bază U. T. M. a avut adunare generală. 
Uînd a venit vorba despre creșterea pro
ducției în toate sectoarele de activitate 
ale gospodăriei, utemista Stanciu Nasta
sia s-a înscris și ea la cuvînt:

La noi, la secția avicolă există condiții 
pentru creșterea continuă a producției de 
păsări și ouă. Avem tovarășe bune care 
sînt astăzi renumite crescătoare de pă
sări : Sultana Popișteanu și tinerele Le- 
nuța Busa, Maria Olaru, Maria Rotaru, 
care sînt fruntașe în muncă. Noi ne an
gajăm ca în acest an să creștem 30.000 de 
pui, adică mai mult decît de două ori. față 
de anul trecut. Angajamentul acesta este 
pe deplin realizabil și-l vom îndeplini cu 
cinste.

Sînt toate temeiurile să credem că an
gajamentul utemistei Nastasia Stanciu va 
fi îndeplinit.

GH. ANGELESCU 
corespondentul „Scînteli tineretului** 

pentru regiunea Bîrlad 

f>E URMELE MATERIALELOR 
NEPUBLICATE

S-au luat masurile 
cuvenite

Comuna Fundul Moldovei, raionul Cîm- 
pulung. Un aspect.

In magazinul alimentar intră un cum
părător care nu prea are de ales. Cum
pără cîte ceva și pleacă nemulțumit.

Alt aspect. Unul din dormitoarele șan
tierului.

—Măi Ioane frumoasă carte. Dar ce 
fold's că nu mai pot citi. S-a întunecat de 
tot afară și nu mai văd nimic.

în dormitoarele șantierului nu era lu
mină și aceasta nu din pricină că nu ar fi 
existat curent electric, ci pentru că ma
gazia șantierului nu se îngrijește să pună 
becuri.

Despre aceste lucruri care nemulțumesc 
pe muncitorii de pe șantier ne-a scris un 
corespondent voluntar al ziarului nostru.

De curînd am primft răspunsul de la 
forul de resort care a cercetat acest caz. 
Iată cîteva fragmente:

„S-au luat măsuri ca magazinul alimen
tar din comuna Fundul Moldovei să fie 
aprovizionat de către cooperație cu o mare 
varietate de produse alimentare.

A fost numit un administrator care să 
supravegheze bunul mers al cantinei pre
cum și curățenia și amenajarea dormi
toarelor. Tot în vederea îmbunătățirii me
sei la cantină vechiul gestionar ă fost în» 
locuit cu un tovarăș nou și priceput”.

Cu siguranță că de la corespondentul 
nostru voluntar din comuna Fundul Mol
dovei vom primi acum corespondențe de
spre brigada de bună deservire de la ma
gazinul alimentar sau despre condițiile 
de viață optime create muncitorilor de 
pe șantier.

Promisiuni date 
și... uitate

„Promisiunea dată e datorie curată* 
spune un vechi proverb popular. De exis
tența acestui proverb — și mai ales des
pre semnificația lui — tovarășii de la sfa
tul popular comunal Brîncoveni, raionul 
Balș, nu știu nimic. Se pare că ei au uitat 
aproape cu desăvîrșire promisiunile făcute 
în adunarea populară încă în anul 1952. 
Promisiunile sunau în felul următor:

— Se va construi un pod care să lege 
satele Ociogi și Mărgheni de restul co
munei.

— Se va repara școala elementară dia 
Mărgheni.

— Se va construi un local nou pentna 
școala elementară din Brîncoveni.

— Se va electrifies întreaga comună 
Brîncoveni.

Frumoase promisiuni, dar ce folos că ele 
nu au putut înlocui nici acoperișul spart 
al școlii din Mărgheni, nici nu au putut 
lărgi localul neîncăpător al școlii din 
Brîncoveni, căci din toate frumoasele 
proiecte doar podul a fost construit și s-a 
tras fir electric în comuna Brîncoveni 
pînă la sfatul popular, instalație care fiind 
făcută de mântuială s-a și stricat.

Un corespondent voluntar ne-a scrii 
despre toate acestea cu rugămintea de a 
reaminti tovarășilor de la sfatul popular 
de promisiunile făcute acum trei ani și 
nerespectate încă.

Sezisați, tovarășii respectivi și-au rea
mintit și au pornit la treabă. Pînă în pre
zent s-au procurat 17.000 kg. var pentru 
construirea școlii și s-au strîns prin auto- 
impunere 35.000 lei pentru cumpărarea 
materialelor necesare construcțiilor. Cît 
privește rețeaua electrică, ea este revizu
ită și în scurtă vreme comuna va avea 
lumină electrică fără întrerupere.

Locuitorii comunei Brîncoveni s-ar 
bucura și mai mult dacă tovarășii de la 
sfatul popular comunal ar ține minte fără 
să uite nici măcar o clipă proverbul în
țelept amintit la început.
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Cronîcfr literară

Tiberiu Utan -^CHEMĂRI«
înainte de a vorbi despre cel dintîi vo

lum de versuri semnat de tînărul poet 
Tiberiu Utan este indicat să amintim o 
istorisire orientală pe care autorul „Che
mărilor" o notează in poezia sa „Urare 
Iul Rasul Gamzatov”.

Față în față eu moartea, un bătrân 
ajuns la o vîrstă venerabilă este silit 
să dea în vileag felul cum și-a petrecut 
viața. Răspunsurile satisfăcătoare ale' 
moșneagului erau cît pe ce să convingă 
fioroasa arătare, să-1 mai lase cîțiva ani 
printre șei vii, dacă moartea nji l-ar fi 
întrebat și cîți prieteni are. Moșneagul 
nu avusese pînă atunci nici un prieten. 
Acest răspuns determină moartea să pună 
capăt existenței deșarte a bătrânului :

„Hei, moșnege, cum de mi-ai scăpat / 
Că din fașă nu te-am secerat ? / Și-ai 
trăit o sută șapte ani / Fără prieteni, fără 
de dușmani. / Cară-te, bătrîne, iute-n 
iad, / C-ăsta-i cel mai strigător păcat",

Considerînd indiferența în relațiile cu 
oamenii, mizantropia distantă și indivi
dualismul, drept grave scăderi care de
gradează ființa omenească, Tiberiu Utan 
se anunță ca un poet al prieteniei, ca un 
cântăreț al trăsăturilor morale care îm
podobesc figura omului înaintat al epocii 
noastre.

Eroul liric al poeziilor lui Tiberiu Utan 
are multi prieteni; prieteniei cu marele 
popor sovietic îi sînt închinate cele mai 
frumoase pagini din volum, cititorilor — 
prietenii cei mai a.propiați ai unui scrii
tor, poetul le împărtășește cu încredere și 
respect cele mai intime gînduri și simță
minte.

Citind versurile lui Tiberiu Utan ai 
uneori impresia că asculți istorisirile unui 
vechi tovarăș cu care nu te-ai mai întîl
nit de o bucată de vreme. El îți povestește 
că a studiat în Uniunea Sovietică, unde 
a întâlnit oameni și locuri cu neputință de 
uitat, că acum iubește o fată cu ochii că
prui care îi e nespus de dragă si că de 
cîteva zile poartă inelul de logodnă.

Pornind de la detalii biografice dintre 
care o seamă din ele se întîlnesc în viața 
multora dintre noi și care ar fi poate 
trecute cu vederea ia o privire superficia
lă, poetul descoperă noi sensuri, scoate la
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iveală înțelesuri adînci; faptele povestite 
de el, dincolo de banalitatea lor aparentă, 
reflectă prin semnificația lor, ca într-o 
picătură de rouă, întreaga bogăție de 
culori a unui curcubeu de gînduri și sen
timente.

Mai toate poeziile lui Tiberiu Utan care 
vorbesc despre prietenia noastră cu mare
le popor sovietic au la bază amintiri per
sonale. Poetul aflîndu-se ia învățătură în 
Uniunea Sovietică a vizitat Iasnaia Po- 
liana, a zăbovit pe malurile Caspicei, a 
coborît adesea treptele metroului, a stră
bătut plaiurile „Kirghiziei cu soare". Prin 
mijlocirea acestor notații ce evocă în fața 
noastră locuri pe care le-a cunoscut, poe
tul își mărturisește dragostea față de 
Uniunea Sovietică așa cum o simte el per
sonal, simplu, sincer, fără artificii verbale, 
îndemnînd pe cititori să se gîndească ce a 
însemnat pentru fiecare în parte, „lumina 
de la Răsărit” și în același timp, oferind 
visurilor noastre un trainic suport real 
pentru a descifra viitorul socialist al pa
triei.

Puternică prin capacitatea de a crista
liza poetic, emoționant, o latură a semni
ficației relațiilor frățești și a ajutoru
lui Uniunii Sovietice pentru fiecare din
tre cei ce aparțin tinerei noastre genera
ții este poezia „Un cîntec". La prima ci
tire poezia apare ca „Un cîntec" al pro
moției care a terminat în 1954 Institu
tul de Literatură „Maxim Gorki'* din Mos
cova, deci o amintire legată numai de 
biografia lui Tiberiu Utan și a tovarăși
lor săi. în realitate, oricare cititor tînăr 
absolvent al unei școli în zilele regimu
lui democrat-popular, trezit astăzi la lu
mină, găsește în poezie rezonanțe care îl 
fac să vibreze, îi dau de gîndit. Vorbind 
despre pionierul care-i prinde de haină 
o insignă, poetul notează :

„In anii lui încă / mai slujeai la boier, / 
Iar plata: o pită și amărăciune"...

Și mai departe, privind alți copii cu fața 
rumenită, înconjurați de dragoste și gri
jă părintească exclamă :

„Stai în loc, te gîndești și te miri; / 
Cum de-ai răzbit / prin omăt și prin 
viață, / In hăinuțele tale de cînepă, / 
vechi și subțiri /

Răspunsul nu se află cuprins în versu
rile imediat următoare din poezia „Un 
cîntec". El se desprinde însă din lectura 
întregului volum, care nu întâmplător 
este închinat patriei noi, avînd drept 
moto:

„Brațe mi-ai dat / lira s-o știu tn- 

struna, / Aripi mi-ai dat / pentru cîntece 
și zbor..."

Poeziile din ciclul „Jurnalul unei călă
torii'* dedicate în cea mai mare parte 
Uniunii Sovietice, nu se sfiesc să măr
turisească pe alocuri, alături de sentimen
tul recunoștinței și nostalgia, dorul de 
meleagurile iubite, fiorul în fața depăr
tărilor care-i desparte pe poet de locul 
său de baștină.

„Ciocîrlie-lie, ce tresari, / Mi te-a prins 
pe semne iarăși duca ? / Depărtările sînt 
tare mari / Pîn-la naiul lui Fănică Luca"./ 
(„Ciocârlia").

Această stare, în care dulceața se ames
tecă cu melancolia, nu duce în versurile 
lui Utan la o poezie deprimantă și apăsă
toare a „înstrăinării”. Realitatea sovietică, 
apropiată inimii fiecăruia din noi, unde el 
a petrecut neuitați ani de studiu, i-a dat 
un optimism robust pe care cititorul îl 
discerne mereu în versurile ciclului a- 
cesta, ca și în tot volumul. în aceeași poe
zie chiar, apare antidotul dacă se poate 
numi astfel, cu care poetul risipește nos
talgia și cu care accentuează expresiv 
ideea centrală a tuturor poeziilor închi
nate prieteniei cu Uniunea Sovietică — 
aceea a recunoștinței și iubirii:

„Cintă pioniera Salaihă / Cîntec izvorît 
din țara mea / Nu, aicea nu ești prin 
străini / Te-au primit cu-atîta prietenie / 
Ai văzut puține înălțimi / Ca acestea, lie- 
ciocîrlie".

în lirica lui Tiberiu Utan merită să fie 
menționate în chip deosebit versurile de 
dragoste. Rîndurile în care poetul își îm
părtășește fiorii iubirii, încîntă sufletul 
cititorului prin modestie și prospețime, 
asemenea primelor flori de primăvară.

De la surprinderea neliniștilor celej din
tîi iubiri, pînă la mărturisirea dragostei 
statornice față de fata care îi va deveni 
în curînd soție, eroul liric al poeziilor de 
dragoste ale lui Tiberiu Utan împărtă
șește sentimente curate, caracteristice 
unei concepții înaintate; versurile din 
poeziile „Pentru S“, „Drumul către tine”, 
„Cîntec”, „Scrisoare de dragoste’*, sînt 
străine de banalitățile de album, străine 
de erotismul vulgar și în același timp de
parte de atmosfera senilă a poeziilor de 
„dragoste" care îndreaptă un deget mo
ralizator spre cititor. Citind poezia „Dru
mul către tine", cititorul rămîne impre
sionat de îmbinarea subtilă dintre atmos
fera copilăriei și adolescenței, de prezen
ta unor elemente care dăruie primei iu
biri un iz suav asemănător mirosului de 
busuioc. Totuși atmosfera nu rămîne mi

rifică pînă la sfîrșit. Este de remarcat 
măiestria cu care poetul sugerează ne
liniștea și asprimea pe care vremurile 
de atunci o răsfrângeau și asupra iubi
rii. Poetul notează cu ușoară amărăciune: 

„Tată, fi’ iertatul, / Nu dădea în 
prunci, / Dar vreo două palme / Tot mi-a 
tras atunci''.

Si, mai departe, adresându-se iubitei : 
„Prea erai săracă, / Mi-au găsit pri

cini. / Și purtau atîția / Vorbe prin ve
cini..."

Lirica de dragoste a lui Tiberiu Utan 
poate prilejui discutarea mai multor as
pecte. în volumul „Chemări" sentimen
tul unic al dragostei este exprimat în 
forme variate, de la zîmbetul înțelept cu 
ușoare intenții de autoironizare, pînă la 
iubirea pătimașă și înaripată.

Pe lîngă starea nedefinită a primelor 
încercări ale dragostei, poetul redă în 
unele poezij cum ar fi „Cîntecul de dra
goste" — una din cele trei poezii ale ci
clului avar, sau „Scrisoare de dragoste”, 
și înălțarea sufletească pe care ți-o pri
lejuiește dragostea puternică și adevărată 
cînd zborul imaginație; îl poate face pe 
îndrăgostit să vadă mijind fire de iarbă 
chiar și sub crusta de ghiață a iernii.

Cheia înțelegerii unui alt aspect al pro
filului artistic ai lui Tiberiu Utan, acela 
al romantismului de tip nou care caracte
rizează o parte însemnată a poeziilor cu
prinse în volumul „Chemări" se găsește 
cred într-o strofă din poezia „Un cîntec", 
amintită mai sus :

„Multe, multe poeme, nescrise, / Le 
vom duce cu noi și vor da / într-a țări
lor noastre-livezi / Rod bogat și-ndrăz- 
neală în vise".

într-adevăr romantica poetului, visele 
temerare și înaripate au un suport real, 
nu sînt purtate în neștire pe aripile unei 
fantezii oarbe. Amintirea realităților vă
zute în Uniunea Sovietică îl face pe poet 
să se apropie cu îndrăzneală de tabloul 
viitorului nostru pe care îl vede contu- 
rîndu-se limpede și concret ca o întruchi
pare vie tocmai în aspectele reținute pe 
meleagurile Țării Sovietice, în chipurile 
oamenilor sovietici constructori ai comu
nismului.

în poemul de mai largă respirație „Kai- 
nazarova", autorul conturează o asemenea 
figură concretă de eroină sovietică a zi
lelor noastre. în versuri mlădioase cu to
nalități de epos oriental, dar în același 
timp departe de canoanele rigide Și de 
convenționalismul falselor „orientalisme", 
poemul „Kainazarova" istorisește povestea 
lui Surakan, femeia pe care orânduirea so
cialistă a ajutat-o să nimicească vechile 
mentalități Orientale degradante, să sfă- 
rîme lanțurile robiei și să-și recapete dem
nitatea omenească. De le întâlnirea lui 

Surakan cu revoluția au trecut multi ani. 
Poetul nu ne relatează amănunțit bio
grafia eroinei, drumul ei. Imaginea care 
domină poemul este aceea a vestitei col
hoznice kirghize de astăzi, maestră a re
coltelor bogate de sfeclă de zahăr, femeie 
demnă, ,.mândria țării" și a șesului col
hoznic, sub mîna căreia pămîntul se su
pune. Pentru ca figura Kainazarovei să 
apară mai pregnant, ca o eroină de ba
ladă populară, poetul însuflețește stihiile 
naturii, femeia este învestită cu puterea 
de a vorbi cu soarele și pămîntul :

„Hei Surakan ! îi strigă cel soare-n 
zori de zi, / Nesomnul nu-ți dă pace, ori 
te-a sfădit bărbatul, / Ori timpul nu-ți 
ajunge că dai ghes cu udatul / Și-n toată 
dimineața mi te găsesc aci .

Această personificare epopeică dată soa
relui ar putea să pară grotească și ridi
colă în alte împrejurări. Dar în „Kaina
zarova" romantismul înaripat, hiperboli- 
zarea realității — făcută pentru a da cu
lori mai vii și mai distincte unei figuri pe 
deplin reale : o colhoznică sovietică de 
frunte, — sînt cît se poate de justificate 
din punct de vedere artistic, constituind 
un procedeu pe deplin valabil de contu
rare expresivă a personajelor. Prin mă
iestria zugrăvirii eroilor, prin maturita
tea concepție; și a mijloacelor de expre
sie, poemul „Kainazarova" este o mărtu
rie evidentă a potențialului artistic de 
care dispune Tiberiu Utan. în același timp, 
felul în care a asimilat folclorul poporului 
kirghiz, modul în care ș’-a însușit proce
deele artistice de creație proprii aceste’ 
poezii populare ne fac să presupunem că 
în.tr-un viitor nu prea îndepărtat, Tiberiu 
Utan se va dedica și valorificării bogatei 
experiențe artistice a poporului nostru, în 
scopul dezvăluirii în versuri la fei de vi
guroase a trăsăturilor de caracter pozi
tive, tipice celor mai buni oameni ai tim
pului nostru, constructori ai socialismu
lui în patria noastră.

Vorbind într-o cronică despre poeziile 
lui Tiberiu Utan cuprinse în volumul 
„Chemări", Dumitru Mlcu atrăgea atenția 
asupra caracterului oarecum „monocord" 
al liricii lui Tiberiu Utan. Desigur aceasta 
nu se confundă cu o anumită delimitare a 
tematicii sau cu îngustimea orizontului 
poetic. în volumul „Chemări" sînt abor
date teme numeroase și variate.

Ceea ce produce într-adevăr impresia 
de „monocord" asupra Cititorului volumu
lui este limitarea la un anume fel de vi
brații, la un anumit timbru poetic cu un 
registru relativ redus. Chiar și unele poe
zii care vorbesc despre realitatea zilelor 
noastre cum ar fi „M-au trimis ortacii 
mei" seu „Din nou în sat" se caracteri
zează prin faptul că poetul strunește ex
clusiv coarda amintirilor, a duioșiei și în
cântării, De aici se degajă o atmosferă 

molcuță, tihnită, ușor patriarhală, care-1 
face pe cititor să aibă senzația că la noi 
problemele perioadei furtunoase a con
struirii au fost soluționate și depășite. 
Greutățile luptei pentru propășirea țării 
pe calea vieții noi sînt sugerate prin re
feriri prozaice, lipsite de consistență '■

„Binele țăranului, / Și ciuda dușmanu
lui..."

Explicația acestei deficiențe a liricii lui 
Utan poate fi găsită și în experiența de 
viață destul de redusă a poetului. 
Delimitată în timp, creația lui Ti
beriu Utan se dedică trecutului și 
mai ales viitorului văzut prin perspectiva 
dezvoltării Uniunii Sovietice. Prezentul 
fierbinte al țării noastre, cu toate fră
mântările sale clocotitoare, este în cea mai 
mare parte absent în volum. Chiar și poe
zia izbutită „Poruncile de la Șugag" în 
care poetul exprimă în imagini artistice 
proaspete, plastice, trecerea puterii în 
mâinile poporului, se referă la o etapă 
care ține de un moment istorie depășit. 
Nu se poate nega valoarea confesiunilor 
lirice ale poetului. Acestea profilează in
tr-adevăr un erou liric al epoci: noastre, 
înzestrat cu însușirile cele mai alese. Dar 
în tratarea exclusiv sentimentală (în sen
sul bun al cuvântului) a temelor actual’- 
tății există și primejdia alunecării spre 
o redare superficială și trandafirie a rea
lității contemporane de la noi din țară. 
Lirica lui Scfpaciov se deosebește puter
nic de satira politică a lui M.oiakovs’* . 'n 
schimb, Scipaciov găsește destulă forță 
demascatoare pentru ca în poemul .,Pavlik 
Morozov” să țintească în dușmanii po
porului. în volumul său, Tiberiu Ut-n 
este înclinat în parte să cadă în greșeala 
bătrânului din poezia „Urare lui Rasul 
Gamzatov". Existența unui mare număr 
de prieteni presupune și dușmani.

Iar versurile din „Chemări” âle tâ
nărului poet nu ne fac atenți asupra exis
tenței acestora. Trebuie însă subliniat că 
în ultima vreme poetul a publicat si v»-- 
Suri care lovesc în vrăjmașii patrie fără 
șovăire și care reprezintă un început din
tre cele mai promițătoare. Pătrunderea 
intensă în miezul realității noastre. îl va 
ajuta pe poet, călăuzit fiind de aceeași 
optică înaintată plină de încredere în 
viitor, să pășească mereu mai sus în crea
ția sa.

Posibilitățile lui Tiberiu Utan sînt în 
plină desfășurare. Poeziile publicate re
cent reprezintă, fiecare în parte mărturii 
palpabile ale progresului său, Cititorii aș
teaptă de la autorul poemului „Kainaza
rova" noi opere de valoare, în care să 
realizeze figuri puternice de eroi ai zile
lor noastre, constructori ai socialismului.

BORIS BUZILA



Sâ întărim munca politică in rindiiriie tinerilor 
din schelele petrolifere

Pe marginea conferinței 
organizației raionale 

U. T. M. Cîmpina

de comitetul ra- deplinlriî planului 
de bază U.T.M.

în urmă cu cîtva 
timp a avut loc con
ferința comitetului 
raional U.T.M. Cîm- 
plna. Conferința a 
analizat în mod deo
sebit munca desfășurată 
lonal și de organizațiile 
din raion pentru mobilizarea tineretului 
la îndeplinirea planului de producție în 
industria petroliferă.

Din darea de seamă și din discuțiile 
purtate de -numeroși delegați, a reieșit că 
în liltimui timp comitetul raional U.T.M., 
îndrumat îndeaproape de comitetul ra
ional de partid, a ajutat mai mult, orga
nizațiile U.T.M. pentru traducerea în 
viață a hotărîrilor partidului și guvernu
lui nostru. Un accent deosebit a pus co
mitetul raional pe aplicarea în viață a 
Hotărârii partidului și guvernului din 3 
februarie 1951 cu privire Ia întărirea dis
ciplinei în muncă, înlăturarea absentelor 
și a lipsurilor nemotivate de la lucru în 
industria petroliferă. Organizațiile U.T.M. 
au fost îndrumate să ajute la desfășura
rea întrecerii socialiste și la extinderea 
experienței înaintate a fruntașilor în pro
ducție, în stimularea mișcării de inova
ții și raționalizări. Pe baza îndrumărilor 
primite, organizațiile U.T.M. di-n între
prinderile petrolifere au ajutat la răspta- 
direa unor metode înaintate de muncă și 
pentru ca cele mai valoroase propuneri 
de inovații să devină un bun comun. în 
raionul Cîmpina sînt peste 49 de tineri 
inovatori și raționalizatori cu care orga
nizațiile U.T.M. se mândresc. De pildă 
utemistul Vasile Dumitrescu, operator la 
serviciul tehnologic din schela Moreni, a 
realizat o inovație prin aplicarea căreia 
se aduce întreprinderii o economie anuală 
de peste 44.000 lei. Economii importante 
se obțin și prin aplicarea celor 6 inovații 
ale utemistului Vasile Juncu de la rafi
năria nr. 4 Cîmpina.

Unele inițiative înaintate ca : inițiativa 
lui Dumitru Arjan, Erou al Muncii So
cialiste, forajul rapid, cu turbină, cu no
roaie ușoare, recuperarea secundară la 
extracție etc. sînt aplicate de tot mai 
mulți utemiști și tineri.

Munca plină de elan a utemiștilor și a 
tinerilor din cele două tresturi petrolifere 
din raion a făcut ca în primul trimestru 
al anului 1955 numeroase tone de țiței să 
fie obținute peste plan. La realizarea aces
tor succese tinerii din cele 122 brigăzi de 
producție au adus o contribuție deosebit 
de rodnică. Tinerii din brigăzile conduse 
de tovarășii Ștefan Jilăveanu și Ion Scar- 
lat de la schela Băicoi, aplicînd inițiativa 
lui Dumitru Arjan, reușesc să întreacă 
norma lunar cu 70—95 la sută.

Preocuparea organizațiilor de bază 
U.T.M. din schelele petrolifere pentru mo
bilizarea tineretului în lupta de a da pa
triei cît mai mult petrol a dat posibili
tatea schelelor să realizeze și să depă
șească planurile de producție.

— în schela noastră, tinerii, alături de 
muncitorii vîrstnici, se străduiesc pentru 
a extrage cît mai mult țiței — a spus ute
mistul Vasile Ilie, secretarul comitetului 
U.T.M. din schela Moreni. Muncind sub 
lozinca: ..Pentru realizarea de intervenții 
rapide", tinerii din brigada condusă de 
tovarășul Grigore Dumitru reușesc să 
scurteze timpii de intervenție cu circa 
15—20 la sută.

Mai mulți delegați, reprezentanți ai ute
miștilor din întreprinderile de reparații 
utilaj-petrolifer și de la Rafinăria nr. 4 
Cîmpina, au vorbit despre activitatea 
organizațiilor de bază U.T.M. respective 
în lupta pentru efectuarea reparațiilor de 
bună calitate și la timpul stabilit, pentru 
reducerea prețului de cost și a obținerii 
de cît mai multe economii.

— Antrenați în întrecerea socialistă, 
ntemiștii din cele 18 brigăzi de tineret din 
Rafinăria nr. 4 Cîmpina au contribuit la 
îndeplinirea și depășirea planului de pro
ducție pe 1954 în proporție de peste 104 la 
sută — a spus inginerul utemist Vasile 
Juncu. Ca rezultat al străduințelor depuse 
pe trimestrul I al acestui an, planul de 
producție al rafinăriei noastre a fost în
deplinit cu 110,21 la sută. Dar pe noi nu 
ne mulțumesc succesele obținute. Sîntem 
hotărîți să muncim mai mult și mai bine.

Cu toate aceste importante realizări ob
ținute. din conferință a reieșit că planul 
de producție la extracția de țiței în raion 
nu a fost îndeplinit anul trecut. Atîț darea 
de seamă cît și unii delegați care au luat

■

I

In toate institutele 
de învățămînt supe
rior din țara noastră 
au început exame
nele, prilej de rod
nică analiză a mun
cii depuse de către 
cadrele didactice, or
ganizațiile de masă 
și studenți în cursul 
întregului an univer
sitar pentru ridicarea 
nivelului general al 
învățământului. Re
zultatele obținute 
pînă acum dovedesc 
fără putință de tă
gadă că eforturile 
depuse în decursul 
lunilor de studiu sînt 
azi încununate de
succes. Un număr tot mal mare de stu
denți primesc calificative superioare, ca 
rod al pregătirii lor minuțioase și te
meinice.

Foto reporterul ziarului nostru a sur
prins cîteva aspecte din sălile de exa
men ale facultăților și institutelor. Pri
ma fotografie este luată de la Faculta
tea de fllosofie din București. La exa
menul de logică, studenta Iancu Stana 
dă răspunsuri clare, limpezi. Ea este c 
studentă fruntașă, care și-a însușit bine 
materia predată. De aceea, profesorul 
de logtcă, Atanasie Joja, îi răsplătește 
sîrguința acordîndu-i calificativul de 
„foarte bine“.

A doua fotografie ne poartă în labo
ratorul Institutului de mine. Studentul 
Dașcău Ion din anul II al Facultății de 
mine prezintă examinatorului observa
țiile sale cu privire la săparea lucrări
lor miniere orizontale.

Foto: RADU COSTIN

cuvântul, au vorbit 
despre această pro
blemă, căutînd să 
scoată la iveală ade
văratele cauze care 
au făcut greutăți în

de producție. Așa cum 
a reieșit din conferință, o cauză principală 
a fost slaba muncă politică desfășurată de 
comitetul raional șl de organizațiile de 
bază U.T.M. în rândul tinerilor petroliști. 
Comitetul raional n-a controlat în mod sis
tematic munca comitetelor U.T.M. și nu a 
mobilizat întregul activ pentru desfășu
rarea unei permanente munci politice în 
rândul tineretului — și nu pe campanii — 
așa cum s-a întîmpțat la schela Băicoi și 
în alte locuri. în goană uneori numai după 
un număr mare de brigăzi și echipe de 
intervenții, comitetul raional — și odată 
cu el și unele comitete ale organizațiilor 
de bază U.T.M. — au lăsat pe planul al 
doilea calitatea lor, felul în care muncesc 
utemiștii și! tinerii din brigăzile și echipele 
de intervenții. în munca unor posturi ute- 
miste de control de asemenea au existat 
serioase lipsuri. Sînt posturi ca acelea de 
la secția dezbenzinare din schela Moreni, 
sau cel condus de tovarășul Marinescu 
Ion de la schela Băicoi care timp îndelun
gat nu au desfășurat nici un fel de acti
vitate și care nu au folosit mai deloc 
gazeta : „Vorbește postul utemist de con
trol". La schela Băicoi comitetul UJT-M. 
nu a controlat timp de 2 luni în ce mă
sură tineretul participă în întrecerea so
cialistă. El nu a luat măsuri pentru înlă
turarea lipsurilor nemotivate ale unor ti
neri de la lucru, fapt care a influențat ne
gativ la îndeplinirea planului de producție 
al schelei pe anul 1954.

Deși membrii biroului comitetului raio
nal — în frunte cu tovarășul prim secre
tar Tudor Postelnicu — n-au fost străini 
de aceste lipsuri existente în munca orga
nizațiilor de bază U.T.M. din schelele pe
trolifere, totuși ei n-au ajutat în perma
nență munca acestor comitete U.T.M.

Mai mulți delegați au criticat faptul că 
unii activiști, ca de pildă Dumitru Ioniță, 
Nicolae Pantile, Avram Ion și alții, atunci 
cînd merg pe teren stau de vorbă de cele 
mai multe ori numai cu secretarii comi
tetelor organizațiilor de bază U.T.M. și 
nu merg la locul de muncă ai utemiștilor 
și al tinerilor. Din această cauză ei nu 
cunosc situația existentă în fiecare loc de 
muncă și nu pot da întotdeauna un ajutor 
calificat comitetelor U.T.M.

Mai mulți delegați care au luat cuvîntul 
au criticat vechiul comitet raional pentru 
faptul că n-a folosit în activitatea sa me
toda muncii colective.

Delegații Paraschiv Ion, Topan Gheor- 
ghe și Rădășeanu Isaia luînd cuvîn
tul au arătat printre altele că pentru asi
gurarea succeselor în creșterea produc
ției de țiței este necesar ca noul comitet 
raional să se ocupe îndeaproape de pre
gătirea activiștilor cu cunoștințe econo
mice temeinice. în cuvîntul lor mai mulți 
delegați s-au ocupat de problema organi
zării unei vieți de UiT.M. interesante pen
tru tineret. Ei au criticat slaba preocupare 
a vechiului comitet raional față de folosi
rea nenumăratelor mijloace și posibilități 
ce există pentru a-i face pe tinerii petro
liști să-și petreacă în chip plăcut și folo
sitor timpul lor liber.

Conferința a adoptat o hotărâre unde sînt 
prevăzute măsuri concrete care sub con
ducerea comitetului raional de partid vor 
duce la îmbunătățirea metodelor de muncă 
ale comitetului raional U.T.M., și ale or
ganizațiilor de bază în vederea mobilizării 
mai active a tineretului la obținerea unui 
puternic avînt în muncă. în hotărâre a 
fost prevăzută printre altele organizarea 
la sfîrșitul fiecărui trimestru a unor adu
nări generale U.T.M. deschise în care să 
se analizeze participarea utemiștilor și a 
tjnerilor la îndeplinirea planurilor de 
producție. Periodic biroul comitetului ra
ional își propune să analizeze in ședințele 
sale munca comitetelor U.T.M. din sche
lele petrolifere. La raion se va or
ganiza regulat instruirea responsabililor 
cu producția și calificarea din comitetele 
U.T.M. în hotărâre s-a mai trecut organi
zarea unor schimburi de experiență 
între responsabilii de brigăzi și echipe și 
cei mai buni tineri petroliști, formarea 
unor echipe de tineri pentru reactivarea 
sondelor părăsite etc.

O serie de propuneri deosebit de prețioase 
care au fost făcute de unii delegați, au 
fost incluse în hotărâre.

în prima sa ședință plenară comitetul 
nou ales în conferință a încredințat mun
ca de prim secretar tovarășului Tudor 
Postelnicu.

GEORGETA VASILIU

Prin sălile de examen

Universitatea „Bolyai* 
împlinește 10 ani

La 29 mai, Universitatea cu limba de 
predate maghiară „Bolyai" din Cluj îm
plinește zece ani de activitate.

Creație a regimului nostru democrat 
popular — în cadrul mărețelor realizări 
pentru traducerea în vjață a politicii par
tidului în problema națională — Univer
sitatea „Bolyai" s-a dezvoltat cu pași re
pezi. La început această instituție de în- 
vățămînt superior avea numai patru fa
cultăți. Astăzi ea cuprinde un institut pe
dagogic superior și șapte facultăți: mate- 
matică-fizică, chimie, științe naturale, geo- 
Iogie-geografie, istorie-filologie, juridico- 
economice și facultatea muncitorească.

In anul școlar 1949—1950, cursurile Uni
versității „Bolyai" au fost frecventate de 
1184 de studenți. Astăzi, universitatea are 
2.054 de studenți, dintre care 1.618 la 
cursurile cu frecvență și 436 la cursurile 
fără frecvență. Printre studenți se găsesc 
mulți tineri de naționalitate maghiară, 
proveniți din rândurile muncitorilor.

Studenții se bucură de condiții deosebite 
de studiu și de trai. La cantină iau masa 
1.000 de studenți. 750 sânt cazați la că
min, iar 870 de studenți sînt bursieri. 
Mulți studenți fruntași la învățătură pri
mesc burse republicane.

Pentru noi realizări 
In munca de Înfrumusețare 
și gospodărire a orașelor 

patriei noastre
Joi după amiază a avut loc în Sala 

sporturilor de la Floreasca o adunare con
sacrată analizei rezultatelor și decernării 
premiilor cîștigătorilor întrecerii patrio
tice inițiate în urma chemării Sfatului 
Popular al Capitalei către toate Sfaturile 
populare ale orașelor patriei noastre pen
tru realizarea de noi înfăptuiri în gospo
dărirea și înfrumusețarea orașelor și în 
acțiunile social-culturale în cinstea zilei 
de 1 Mai 1955.

La adunare au participat membri ai Co
mitetului executiv al Sfatului Popular al 
Capitalei, ai sfaturilor populare raionale 
din Capitală, președinți ai comitetelor 
executive ale orașelor Cluj, Ploești, Timi
șoara, Orașul Stalin, Iași, Craiova, Con
stanța, Galați, Tg. Mureș, Arad, Oradea, 
Baia Mare, Bacău și Bîrlad, deputați, re
prezentanți ai comitetelor de stradă din 
Capitală, ai comitetelor de cetățeni din 
comunele de subordonare raională ale Ca
pitalei, responsabile ale comisiilor de fe
mei, membri ai comitetelor de bloc, sute 
de cetățeni.

Adunarea a fost deschisă de ing. Ștefan 
Bălan, președinte al Comitetului executiv 
al Sfatului Popular al Capitalei.

Tov. Elena Horea, vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Sfatului Popular al 
Capitalei, a făcut bilanțul realizărilor ob
ținute în Capitală.

în cadrul, acestei întreceri, în Capitală, 
steagul de raion fruntaș și diploma de 
onoare au fost decernate Sfatului popu
lar al raionului Stalin. Diplome de onoare 
au primit de asemenea raioanele 1 Mai și 
Gh. Gheorghiu-Dej. Pentru rezultatele ob
ținute a fost declarată fruntașă pe Ca
pitală și distinsă cu diploma de onoare, 
comisia de femei de pe lingă Sfatul popu
lar al raionului N. Bălcescu. Au fost 
acordate premii și diplome unor deputați 
raionali și orășenești, responsabili și co
mitete de străzi cetățenești, de sprijin și 
de bloc, comitete de părinți, precum și 
unor responsabile de cursuri de calificare 
pentru gospodine și instructori voluntari 
ai secțiilor organizatorice ale sfaturilor 
populare raionale care s-au evidențiat 
prin activitatea desfășurată.

Numeroși participanți la adunare prin
tre care tov. Sabin . Halga, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului popular 
al Orașului Stalin, Șerban Popa Gheor- 
ghe, președintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al raionului Stalin din 
Capitală, Olga Semenescu, responsabila 
comisiei de femei de pe lîngă Sfatul popu
lar al raionului N. Bălcescu din Capitală 
și alții, s-au angajat .în numele cetățenilor 
să obțină noi realizări în munca de în. 
frumusețare și gospodărire a orașelor pa
triei noastre.

în numele Comitetului executiv al Sfa
tului popular al raionului Tudor Vladi- 
mirescu din Capitală, tov. Ion Axinte. 
președintele Comitetului executiv, a dat 
apoi citire chemării la întrecere în cinstea 
zilei de 23 August și a zilei de 7 Noiem
brie pentru noi realizări în munca de în
frumusețare și gospodărire a orașelor 
patriei noastre. Chemarea a fost primită 
de cei prezențî cu aplauze îndelungate.

Ansamblul de cîntece și dansuri al Sfa
tului popular al Capitalei a prezentat 
apoi un frumos program artistic.

Lucrările Adunării reprezentanților 
mișcării pentru apărarea păcii din R. P. R.
A luat cuvîntul artista Maria Filotti 

care a spus: Mi-a rămas în suflet ca o 
rană adincă și neuitată grozăvia prăbu
șirii Teatrului Național sub urgia bom
belor dușmane.

în fața acestor cumplite amintiri, noi 
spunem hotărât: Nu vom îngădui ca ase
menea acte de barbarie să se repete 1

Astăzj arta noastră a căpătat noi va
lori, înflorind în strânsă legătură cu nă
zuințele poporului nostru, cu dorința de 
pace și fericire a întregii omeniri. în pa
tria noastră, oamenii de artă se bucură 
de mare cinste. în fiecare seară, în aplau
zele spectatorilor care ne răsplătesc mun
ca creatoare, noi simțim cum bate inima 
poporului nostru care dorește să trăiască 
în pace cu celelalte popoare.

E limpede că n-am putea să ne lipsim 
de bucuria muncii libere, creatoare, pen
tru fericirea poporului nostru, că nu vom 
îngădui nimănui să se atingă de aceste 
bunuri comune.

De aceea pentru salvarea civilizației 
lumii, pentru promovarea muncii rodnice 
și constructive, pentru avîntul culturii și 
al științei, pentru înflorirea tuturor arte
lor și pentru prosperitatea scumpului 
nostru teatru romînesc, noi artiștii lup
tăm pentru pace.

★

Luînd cuvîntul Ioeif Sîrbu, maestru 
emerit al sportului, a spus: Campania de 
strângere de semnături pe Apelul de la 
Viena a dovedit din nou atașamentul 
sportivilor din toate țările lumii față de 
cauza păcii. Sportivii țării noastre, spor
tivii celorlalte țări din lagărul democra
ției și socialismului, sportivii din țările 
capitaliste, unde lupta pentru pace este 
dusă în grelele condiții create de guver
nele aservite cercurilor războinice impe
rialiste, și-au unit glasul împotriva folo
sirii armei atomice, pentru apărarea cau
zei păcii în lumea întreagă.

întrecerile sportive internaționale ne-au 
dovedit de fiecare dată că pe stadioane, 
în sălile de sport se creează un climat 
favorabil prieteniei.

Tineretul sportiv al patriei noastre își 
consacră elanul său creator fericirii po
porului, înfloririi patriei, întăririi lagă
rului păcii. Cred că sînt în asentimentul 
tuturor sportivilor spunind că tineretul 
nostru care îndrăgește sportul este ferm 
hotărît să muncească, să se pregătească 
cu toată sîrguința, pentru a fi în primele 
rânduri ale apărătorilor păcii din lumea 
întreagă.

★
Ca om de știință, ca medic, a spus acad, 

prof. dr. N. Hortolomei — înțeleg marea 
însemnătate a faptului că forța atomului 
ya lecui boli, în fața cărora înainte ne 
înclinam cu amărăciune. Vom avea mai 
multe laboratoare, iar în aceste labora
toare mijloace din cele mai perfecționate, 
vom avea mai multă lumină dată de 
centralele atomice electrice, iar cu această 
lumină vom ridica pe culmile culturii și 
științei milioane și milioane de oameni.

De aceea nu pot decît să salut propu
nerile făcute de guvernul sovietic în pro
blema reducerii armamentelor, interzi
cerii armei atomice și înlăturării pri
mejdiei unui nou război.

După cum se știe de toată lumea, țara 
noastră respectă celelalte popoare, nu 
amenință pe nimeni, nu se amestecă în 
treburile interne ale nici unui popor.

Dar noi nu putem fi indiferenți față de 
faptul că unii dintre aceia care înainte se 
pronunțau împotriva tratativelor și care 
acum — mai mult de nevoie decît de 
voie — consimt să ducă tratative, depun 
eforturi în ultima vreme să creeze o con
fuzie între tratative reale, constructive, 
îndreptate cu adevărat spre destindere 
internațională și spTe îmbunătățirea rela
țiilor între state — și între încercările lor 
de a se amesteca în treburile interne ale 
țării noastre și ale altor țări care și-au 
cucerit o existență liberă și independentă, 
pe care nici o putere din lume nu o poate 
clinti.

în ceea ce privește poporul romîn, el a 
îndurat de-a lungul veacurilor jugul 
prea multor asupriri, pentru ca să nu pre- 
țuiască din tot sufletul și din tot adâncul 
ființei sale libertatea pe care și-a cu
cerit-o și de care se bucură în prezent. 
De aceea el este decis s-o apere cu toate 
forțele și energia lui.

★

Poetul Eugen Frunză a citit de la tri
buna Adunării poezia sa „înghețe bra
țul !”. Adresiîndu-se uneltitorilor războiu
lui atomic, poetul spune:

Ce-s mii de bombe fără oameni vii ?
E mult ? Mă rog / Dar calculu-i bezmetic I 
Ar fi, — de n-ar fi și mai multe mii 
La indemlna omului sovietic!

De n-ar fi miliardul de ostași 
Cu viitorul aliat, cu nemurirea;
De n-ar fi cei ce-n inimi, pătimași, • 
Duc pentru toți ai lumii fericirea!...
O, nu mă tem eu c-o să piară-n veci 
Această lume-a veșnicei creații;
Pe voi, de-ar fi, v-așteaptă vlnturi seci 
Să vă destrame-n cosmicele spatii!

★

în cuvântul său, acad. Emil Petrovici, 
președintele Filialei Cluj a Academiei 
R.P.R. a spus :

Prin eforturile repetate ale lagărului 
păcii, în frunte cu Uniunea Sovietică, 
s-au realizat pași însemnați pe calea des
tinderii încordării internaționale.

N-au trecut decît puține zile de rând oa
menii muncii din țara noastră au aflat cu 
bucurie și satisfacție hotărârile istorice 
ale Conferinței de la Varșovia, conferință 
care a avut drept scop apărarea păcii și 
securității în Europa.

Odată mai mult, lucrările Conferinței 
de la Varșovia și răsunetul pe care aceste 
lucrări l-au trezit în lumea întreagă au 
scos în evidență justețea politicii externe 
a Uniunii Sovietice și a țărilor de demo
crație populară, politică de consecventă 
apărare a păcii.

*
Credincioșii cultului mozaic din R.P.R. 

aduc prin glasul meu în mijlocul dvs. 
cuvîntul păcii — a spus șef rabinul dr. 
Mozes Rosen.

Alături de toți oamenii de bine, ne ri
dicăm și noi cu nemărginită indignare 
împotriva acelora care vor să arunce ome
nirea în prăpastie. Părinții noștri îngro- 
păți de vii, copilașii noștri mistuiți de flă
cările cuptoarelor, mucenicii noștri înăbu
șiți în vagoanele morții, atîrnați de cîr- 
ligele abatoarelor, ale căror trupuri au 
fost transformate în săpun, eroii luptători 
din ghetto-ul Varșoviei, toți ne poruncesc 
șă luptăm cu ultima energie împotriva 
încercărilor de a se crea Auschwitzuri 
atomice, pe scară mondială.

Omenirea a luat cunoștință cu nețărmu

rită bucurie de reoentele propuneri de 
dezarmare făcute de Uniunea Sovietică. 
Noi vom sprijini împlinirea acestor pro
puneri.

Marea adunare a partizanilor păcii care 
va avea loc la Helsinki, va înfățișa glasul 
conștiinței mondiale pusă în slujba pro
movării înaltului ideal al apărării păcii.

★

într-una din zilele lunii martie — a 
spus acad. St. Milcu — am făcut prime 
aplicație a energiei nucleare în tratamen
tul bolilor endocrine și într-un număr de 
cercetări experimentale. A fost pentru 
mine, ca om de știință, o zi memorabilă.

Ajutorul tehnico-științific pe care Uniu
nea Sovietică ni l-a pus la dispoziție în 
domeniul energiei nucleare ne face să con. 
siderăm realizabil ceea ce ou cîteva luni 
și ani în urmă părea irealizabil și pierdut 
într-un orizont nebulos.

Pentru a da viață planurilor noastre 
avem nevoie de pace.

Ne exprimăm convingerea adîncă în 
viitorul ce se deschide popoarelor iubi
toare de pace prin utilizarea constructivă 
a energiei nucleare.

Noi vom folosi energia nucleară pentru 
apărarea sănătății poporului nostru, pen
tru progresul științei în patria noastră.

Așa cum vedeți, iubiți tovarăși și prie
teni, noi iubim pacea. Politica de pace 
a partidului și guvernului nostru — a 
încheiat acad. St. Milcu — se contopește 
cu năzuințele cele mai fierbinți ale po
porului romîn.

★

Pentru a-și înfăptui visurile și idealu
rile sale înaripate a spus Petrte Gheorghe, 
secretar al C.C. al U.T.M. — pentru a se 
bucura din plin de munca sa creatoare, 
pentru a învăța și tinde spre culmile lu
minoase ale științei și culturii, pentru a 
face sport pe stadioane, pentru tot ceea 
ce poporul nostru înfăptuiește și dorește 
să clădească — tineretul scumpei noastre 
patrii luptă pentru apărarea păcii.

După ce a vorbit despre legăturile in
ternaționale prietenești ale tineretului din 
țara noastră vorbitorul a continuat:

Prin activitatea noastră — noi contri
buim la îndeplinirea mărețelor țeluri ale 
Federației Mondiale a Tineretului Demo
crat și ale Uniunii Internaționale a Stu
denților care în aceste zile pregătesc 
uriașa manifestare a tinereții și păcii, 
Festivalul Mondial al Tineretului și Stu-. 
denților de la Varșovia.

In vederea acestui eveniment, noi am și 
început să ne pregătim. Vom face să ră
sune și acolo glasul nostru hotărît în apă
rarea păcii. Dansurile și cântecul nostru 
popular, întrecerile prietenești pe stadioa
nele sportive, reuniunile și întîlnirile noa. 
stre vor contribui ia întărirea legăturilor 
prietenești, vor adînci hotărârea comună 
a tineretului de a apăra pacea.

Cu mare > însuflețire tineretul patriei 
noastre a semnat Apelul Consiliului Mon
dial al Păcii de la Viena.

Tinerii din patria noastră întăresc sem
năturile pe Apelul Păcii, prin noi realizări 
în muncă și în învățătură.

Tineretul nostru alături de întregul po
por sprijină întru totul prevederile Tra
tatului de prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală încheiat recent de cele 8 state 
la Varșovia. împreună cu întregul popor, 
tineretul nostru sprijină în mod hotărît 
principiul coexistenței pașnice și este pen
tru soluționarea prin tratative a tuturor 
litigiilor internaționale.

★

Cuvîntul scriitorului sovietic S. Babaev- 
ski, laureat al Premiului Stalin, a fost 
salutat de participanți cu vii aplauze.

Folosindu-mă de fericita împrejurare 
că mă aflu în Republica Populară Romînă 
— a spus vorbitorul — vă transmit dvs. și 
întregului popor romîn, din partea lucră
torilor pe tărâmul culturii ai Uniunii So
vietice, un salut fierbinte, un salut fră
țesc.

Nobila idee a păcii și prieteniei între 
popoare nu cunoaște granițe pe pămînt. 
Ca un vultur liber și îndrăzneț ea pluteș
te deasupra planetei noastre. Această 
idee care a cuprins toate popoarele lumii 
crește și se întărește cu fiecare zi ce 
trece.

Popoarele noastre sînt vecine. Sîntem 
vecini buni, prieteni buni. Eu cred că nu 
voi greși dacă spun de pe această tri
bună că pe noi nu ne apropie și înru
dește doar comunitatea granițelor noas
tre. Ținîndu-ne strîns de mînă, noi pă

Cuvîntul de închidere rostit 
de acad. prof. P. Constantinescu-Iași

Adunarea reprezentanților mișcării 
pentru apărarea păcii din R.P.R. ia sfir- 
șit. In această vastă sală a palatului Marii 
Adunări Naționale a Republicii Populare 
Romîne a răsunat un singur glas: glasul 
întregului popor romîn, neclintit în hotă
rârea sa de a-și apăra viitorul, neclintit în 
hotărârea sa de a-și apăra munca pașnică 
împotriva dușmanilor păcii și progresului 
— cercurile agresive-imperiaiiste.

Izvorul fermității cu care poporul ro
mîn, ca un singur om, își ridică glasul 
plin de mînie împotriva urzelilor cercu
rilor agresive imperialiste, în apărarea 
păcii, sălășluiește în prețuirea marilor 
drepturi și libertăți pe care le-a obținut 
în anii puterii populare.

într-adevăr, poporul nostru are ce apă
ra. Lucrul acesta s-a oglindit cu putere 
în fiecare din cuvîntările rostite aici.

Este deci firească năzuința poporului 
nostru spre pace, colaborare internațională 
șl relații normale cu toate țările, expri
mată de către toți participanții la aduna
rea noastră.

Această năzuință își găsește expresia în 
politica externă a statului nostru demo
crat-popular, politică de participare ac
tivă la lupta pentru asigurarea unei păci 
trainice, pentru dezvoltarea relațiilor 
normale, politice, comerciale și culturale 
cu toate țările, pentru securitate colec
tivă în Europa și în întreaga lume.

De la această tribună a răsunat legă
mântul tuturor oamenilor ce-și iubesc țara 
și doresc propășirea ei. de a sprijini din 
toate puterile Tratatul de prietenie, co
laborare și asistență mutuală, încheiat la 
Varșovia, tratat ce corespunde intereselor 
lor vitale, de a sprijini măsurile luate de 
țara noastră, împreună cu invincibila 
Uniune Sovietică, țările de democrație 
populară și marea Republică Populară 
Chineză, în vederea ocrotirii muncii paș
nice a popoarelor iubitoare de pace. 

șim înainte pe marele drum al constru
irii vieții noi.

Aproape două săptămîni am călătorit 
prin țara dvS. M-am oprit în multe orașe 
și sate și prin toate părțile unde am tre
cut am văzut clocotitoarea muncă crea
toare a oamenilor Simpli.

Am avut în drum multe întîlniri Intere
sante. întorcindu-qșă în Uniunea Sovie
tică mă voi strădui să povestesc în repor
taje literare despre aceste întîlniri. Des
pre una din ele aș vrea să vă spun aici 
la Adunarea reprezentanților mișcării 
pentru apărarea păcii din Republica 
Populară Romînă. Este vorba de întâlni
rea cu o delegată a Adunării dvs., o dele
gată care se găsește în sală — de întâlni
rea cu Drăghina Curtu din satul Șemlac.

Pe Drăghina Curtu am găsit-o condu- 
cînd gospodăria colectivă „7 Noiembrie" 
din satul ei. Simplă țărancă în trecut, ea 
a devenit președinta unei gospodării co
lective. în satul ei oamenii au botezat-o 
„gospodina curții celei mari". Și Dră
ghina Curtu e într-adevăr o adevărată 
gospodină.

Cu cită dragoste ne-a arătat ea gospo
dăria colectivă ! Și trebuie să vă spun că 
în această gospodărie e o ordine exem
plară. Am vizitat grajdurile, fermele, bi
rourile conducerii, brigăzile și peste tot 
am simțit aceeași îndemânatică mînă gos
podărească.

Drăghina Curtu este un om nou, o fe
meie înaintată și sînt foarte bucuros că 
aim văzut-o acasă la ea, în satul ei și o 
văd acum aici în marea familie a luptă
torilor pentru pace din Republica Popu
lară Romînă.

Și eu știu că astfel de femei înaintate 
sînt multe in Romînia și că prin munca 
lor, ele construiesc acea clădire măreață 
și luminoasă pe al cărei frontispiciu stă 
înscris cuvîntul PACE.

Fie ca în toate țările lumii să crească 
oameni noi și înaintați, care, unindu-se 
în nezdruncinatul front al luptătorilor 
pentru pace, să ducă la bun sfîrșit cauza 
nobilă a păcii.

*
A vorbit apoi scriitoarea cehoslovacă 

Jarmila Glazarova, laureată a Premiului 
de Stat „Clement Gottwald", care a adus 
salutul luptătorilor pentru pace din țara 
sa.

în țara noastră — a spus vorbitoarea 
— acțiunea de strângere a semnăturilo' 
împotriva folosirii armei atomice a fost 
încheiată. Aproape' 9 milioane și jumătate 
de cetățeni, adică toți locuitorii adulți ai 
Republicii Cehoslovace au semnat Apelul 
de la Viena. Vreau să vă aduc la cunoș
tință că în satul Lidice, care a fost dis
trus pînă în temelii de naziști, s-a ame
najat parcul trandafirilor. închinat prie
teniei și păcii. între mormîntul comun 
al bărbaților și băieților uciși la Lidice 
și noul sat, se întinde parcul pe a cărei 
suprafață vor crește trandafiri trimiș; 
din toate părțile lumii. Azi sînt 17 mi' 
tufișuri de trandafiri din 19 țări și alt '■ 
vor sosi încă la toamnă. Ne bucurăm c 
printre aceștia vor înflori de asemenba în 
Lidice 51 tufișuri de trandafiri din Rc- 
mîtiia. Prin frumusețea lor ei vor aminti 
lumii că niciodată nu vom îngădui sa 
reînvie forțele întunecate ale fascismului.

Delegația noastră va merge la Helsink: 
ca un membru al marii noastre familii, 
cimentată mai strâns la Varșovia, ca să 
proclame convingerea fermă că ultimul 
cuvînt din această luptă nu-1 vor avea 
dușmanii păcii, ci noi, cei care credem în 
viitorul omenirii.

★
în numele Comitetului Național al 

Păcii și al luptătorilor pentru pace din 
R. P. Bulgaria Traiana Nenova a trans
mis adunării și întregului nostru popor 
iubitor de pace un fierbinte salut.

Acum o lună — a spus vorbitoarea — a 
avut loc la Sofia cel de al IV-lea Congres 
Național pentru apărarea păcii, expresia 
voinței de neclintit a poporului bulgar, 
de a duce pînă la capăt lupta pentru 
pace.

Acum rând particip la lucrările Adu
nării dvs. pot vedea încă odată cît de 
apropiate sînt gîndurile și sentimentele 
noastre, cînd marele țel pentru care lup
tăm este pacea, este apărarea ei.

Uniți prin Tratatul de prietenie, cola
borare și asistență mutuală, uniți în pu
ternicul lagăr al păcii, noi putem merge 
cu toată încrederea înainte spre viitorul 
nostru luminos, cu credința fermă în vic
toria mare! cauze a păcii.

Poporul nostru, popor iubitor de pace 
și libertate, va întări semnătura pusă de 
delegația sa pe tratatul de la Varșovia 
prin noi fapte eroice în lupta pentru în
florirea patriei, pentru întărirea capaci
tății ei de apărare, pentru triumful păcii 
și colaborării între popoare și state.

Adunarea noastră a ales delegații ce 
vor reprezenta poporul romîn la marea 
întilnire internațională pentru pace de 
la Helsinki. Delegații Republicii Populare 
Romîne vor face cunoscut solilor tuturor 
popoarelor iubitoare de pace, întruniți la 
această măreață adunare, voința poporu
lui romîn de a se instaura in întreaga 
lume o eră de colaborare pașnică — lașa 
cum au sperat oamenii cinstiți de pretu
tindeni cu 10 ani în urmă, odată cu vic
toria asupra agresorilor fasciști, Ei vor 
spune totodată reprezentanților forțelor 
iubitoare de pace din toate țările că în 
lupta pentru triumful politicii de convie
țuire pașnică asupra odioasei politici de 
pe „poziții de forță" se pot bizui pe po
porul romîn.

Am ascultat aici cuvîntul drag al oas
peților de peste hotare. Cuvintele lor ne-au 
umplut sufletele de bucurie, dovedind încă 
odată că în lupta sa pentru pace și apă
rarea independenței naționale, poporul 
romîn are alături aliați de nădejde în ță
rile lagărului socialismului și democrației 
șl nenumărați prieteni in toate țările 
lumii.

Plerând de la această entuziastă adu
nare. duceți în rândul maselor de cetă
țeni cu un nou avînt activitatea voastră 
nobilă pusă în slujba cauzei păcii, cu în
crederea nestrămutată că prin lupta unită 
a popoarelor, pacea va birui forțele întu
necate ale agresiunii . (Aplauze îndelun
gate).

„Scînteia tineretului"
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Ședința din 25 mai a Prezidiului Sovietului Suprem al U. R. S. S.

Raportul prezentat de N. A. Bulganin 
asupra Tratatului de la Varșovia

MOSCOVA 26 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 25 mai a avut loc la Krem
lin, sub președinția lui K. E. Voroșilov, 
o ședință a Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

La ședință au participat N. A. Bulga
nin, președintei» Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. ; V. M. Molotov, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S.; 
M. A. Suslov, președintele Comisiei pen
tru Afaceri Externe a Sovietului Uniunii.

Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a examinat propunerea Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. cu privire la ratificarea 
Tratatului de prietenie, colaborare și asis
tentă mutuală dintre Republica Populară 
Albania, Republica Populară Bulgaria, Re
publica Cehoslovacă, Republica Democrată 
Germană, Republica Populară Polonă, Re
publica Populară Romînă, Republica 
Populară Ungară și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste, semnat la Varșovia la 
14 mai 1955.

Raportul asupra Tratatului a fost pre
zentat la ședința Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. de N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Raportorul a subliniat că ratifi
carea acordurilor de la Paris de către par
lamentele țărilor vest-europene, sub pre
siunea S.U.A. șl Angliei, în ciuda voinței 
și intereselor naționale ale popoarelor lor, 
a schimbat considerabil situația în Europa. 
In urma ratificării acestor acorduri mili
tare s-a ivit primejdia reînvierii milita

rismului german focar al unei noi primej
dii de război în Europa.

Reînvierea militarismului german este 
însoțită de intensificarea activității forțe
lor agresive din alte regiuni ale lumii.

Anallzînd situația internațională creată 
și condițiile în care au fost ratificate acor
durile de la Paris, a spus N. A. Bulga
nin, particlpanții la conferința de la Var
șovia n-au putut să nu ajungă la concluzia 
că sînt necesare măsuri efective pentru a 
garanta securitatea popoarelor lor, a apă
ra munca lor pașnică și a bara calea agre
sorului în Europa. în acest scop, statele 
participante la conferința de la Varșovia 
au semnat la 14 mai un Tratat de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală.

Subliniind importanța acestui Tratat, 
N. A. Bulganin a spus că Tratatul de la 
Varșovia creează o bază trainică pentru 
asigurarea securității țărilor lagărului so
cialist, pentru întărirea capacității lor de 
luptă și organizarea ripostei împotriva 
forțelor agresive.

Tratatul de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală și hotărîrea de a crea Co
mandamentul unificat arată că prin în
cheierea Tratatului de la Varșovia cauza 
apărării statelor lagărului socialist împo
triva unei eventuale agresiuni, cauza apă
rării muncii pașnice a popoarelor lor, a 
inviolabilității teritoriilor lor este pusă pe 
o bază trainică și de nădejde.

Importanța Tratatului semnat la Varșo
via nu se limitează însă la aceasta, a spus 
N. A. Bulganin. Tratatul va constitui, fără

îndoială, un nou stimulent puternic pen
tru consolidarea continuă a colaborării 
frățești între țările lagărului socialist și 
pentru dezvoltarea unor relații economice 
și culturale și mai strînse între ele pe 
baza principiilor respectului reciproc, in
dependenței, suveranității și neamestecu
lui în treburile lor interne.

în încheiere, N. A. Bulganin a decla
rat că Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
a aprobat Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală semnat la Var
șovia la 14 mai 1955 și îl prezintă spre 
ratificare Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

După discuții, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., K. E. Vo
roșilov, a pus la vot chestiunea ratifică
rii Tratatului de la Varșovia.

Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S 
a adoptat în unanimitate hotărîrea de a 
ratifica Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre Republica 
Populară Albania, Republica Populară 
Bulgaria, Republica Cehoslovacă, Repu
blica Democrată Germană, Republica 
Populară Polonă, Republica Populară Ro
mînă, Republica Populară Ungară și 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, 
semnat la Varșovia la 14 mai 1955, care 
a fost aprobat de Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. și a primit aviz favorabil din 
partea comisiilor pentru afaceri externe 
ale Sovietului Uniunii și Sovietului Na
ționalităților.

Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al U. R. S. S. 
cu privire la ratificarea Tratatului de la Varșovia

MOSCOVA 26 (Agerpres). — TASS transmite decretul Pre- 
z'diului Sovietului Suprem al U.R.S.S. cu privire la ratificarea 
Tratatului de la Varșovia.

Se ratifică Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Republica Populară Albania, Republica Populară 
Bulgaria, Republica Cehoslovacă, Republica Democrată Ger
mană, Republic's Populară Polonă, Republica Populară Romînă, 
Republica Populară Ungară și Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste, semnat la Varșovia la 14 mai 1955, care a fcst apro

bat de Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. și a primit aviz favo
rabil din partea Comisiilor pentru Afacerile Externe ale Sovie
tului Uniunii și Sovietului Naționalităților ale Sovietului Su
prem el U.R.S.S.

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.
K. VOROȘILOV,

Secretarul Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.,
M. PEGOV

In legătură cu conferința șefilor guvernelor U. R. S. S., 
S. U. A., Marii Britanii și Franței

MOSCOVA 26 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 26 mai, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., V. M. Molotov, 
a primit pe ambasadorul Marii Britanii, 
dl. W. Hayter, pe însărcinatul cu afaceri

ad-interim al S.U.A., dl. W. Walmsley și 
pe însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Franței, dl. J. Leroy și le-a. înmînat nota 
Guvernului Sovietic în problema Confe

rinței șefilor Guvernelor celor patru pu
teri, care este răspunsul la notele guver
nelor S.U.A., Marii Britanii și Franței din 
10 mai 1955.

Nota guvernului Franței din 10 mai 1955
Ambasada Franței asigură de respectul 

său Ministerul Afacerilor Externe al Uni
unii Republicilor Sovietice Socialiste și 
are onoarea să-i comunice următoarele :

Guvernele Franței, Statelor Unite și Re
gatului Unit consideră că a sosit momen
tul pentru a întreprinde un nou efort în 
vederea rezolvării marilor probleme ce ne 
stau în față. De aceea, invităm guvernul 
sovietic să ni se alăture în eforturile 
noastre pentru înlăturarea cauzelor con
flictului dintre noi. Noi considerăm că 
pentru rezolvarea acestor probleme este 
nevoie de timp și răbdare. Ele nu vor fi 
rezolvate în grabă, ia o singură confe
rință. Orice încercare de acest fel ar pu
tea doar să încetineze un progres real pe 
calea spre rezolvarea lor. De aceea, con
siderăm că ar fi indicat să se folosească 
o nouă metodă pentru examinarea aces
tor probleme.

Noi propunem ca, din cauza complexi
tății și importanței lor aceste probleme 
să fie examinate în două etape. După pă
rerea noastră, ar fi indicat să se înceapă 
cu o conferință a șefilor guvernelor cu 
participarea miniștrilor Afacerilor Ex
terne, pentru a proceda la un schimb de

păreri. în scurta perioadă de timp de care 
vor dispune șefii guvernelor pentru în
trevederea lor, ei să nu-și pună drept 
țel realizarea unui acord în ce privește 
soluții de fond referitoare la principa
lele greutăți ce stau în fața lumii. Con
ferința lor ar putea însă contribui la un 
progres prin stabilirea bazelor pentru 
munca amănunțită care va trebui înde
plinită.

în acest scop, șefii guvernelor ar putea 
să-și propună să formuleze problemele ce 
urmează a fi studiate, să cadă de acord 
asupra metodelor ce trebuie folosite pen
tru a găsi o soluție acestor probleme. Tot
odată, noi propunem ca, pentru a ajuta pe 
șefii guvernelor în misiunea lor, miniștrii 
Afacerilor Externe să se întrunească scurt 
timp înaintea intîlnirii șefilor guverne
lor. și în același loc.

Această primă etapă ar pune bazele ce
lei de a doua etape, în cursul căreia pro
blemele ar fi examinate în mod amănun
țit cu ajutorul metodelor, organelor și 
participanților care s-ar dovedi a fi adec
vați, în funcție de caraoterul probleme
lor în discuție. Această muncă ar trebui 
întreprinsă cît mai Curînd după confe
rința șefilor guvernelor.

Nota guvernului sovietic din 26

O asemenea procedură ar ușura pregă
tirea și ducerea tratativelor în condițiile 
unei bune organizări și ar fi cea mai po
trivită pentru a face posibile înțelegeri 
pe etape consecutive.

Principalul este ca această muncă să 
fie întreprinsă fără întîrziere și dusă cu 
răbdare și hotărîre.

Noi dorim ca aceste propuneri să fie 
acceptate de guvernul sovietic ca bază 
utilă pentru un progres în direcția îm
bunătățirii relațiilor dintre noi.

Dacă guvernul sovietic consideră, ca și 
noi, că ar fi oportună o întîlnire în vii
torul apropiat între șefii guvernelor pen
tru studierea unui asemenea program, 
noi credem că miniștri! Afacerilor Ex
terne ar putea să soluționeze pe cale di
plomatică sau prin orice alt mijloc ches
tiunea locului și datei unei asemenea con
ferințe.

întîlnirea Miniștrilor Afacerilor Ex
terne la Viena pentru semnarea Tratatu
lui de stat cu Austria, ar putea fără în
doială, ofer; posibilitatea discutării prea
labile a propunerii noastre.

Moscova, 10 mai 1955.

mai 1955

Plecarea delegației guvernamentale a U.R.S.S. 
în Iugoslavia

MOSCOVA 26 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 26 mai delegația guverna
mentală a Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, alcătuită din N. S. Hrușciov, 
membf-u în Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și prim secretar al C.C. al 
P.C.U.S., (conducătorul delegației), N. A. 
Bulganin, președintele Consiliului de Mi
niștri aț U.R.S.S., A. I. Mikoian, prim 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., D. T. Șepilov, președintele 
Comisiei pentru afaceri externe a Sovie

tului Naționalităților al Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., membru în C.C. al P.C.U.S. 
și redactor șef ai ziarului ,,Pravda", A- 
A. Gromîko, prim locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., și P. N. 
Kumîkin, locțiitor al ministrului Comer
țului Exterior al U.R.S.S., precum și per
soanele care îi însoțesc au părăsit Mos
cova plecînd spre Iugoslavia.

Delegația guvernamentală a fost condusă 
la aeroport de K. E. Voroșilov, L. M. Ka- 
ganovici, G. M. Malencov, V. M. Molotov,

M. G. Pervuhin, P. N. Pospelov, M. A. 
Suslov, membri ai Comitetului Central al 
P.C.U.S., vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., miniștri ai U.R.S.S., 
funcționari superiori ai Ministerului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., conducători ai 
Sovietului din Moscova și ai Comitetului 
din Moscova al P.C.U.S. Delegația a fost 
condusă de asemenea, de Z. Osolnik, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Populare Federative Iugoslavia la 
Moscova și de membri ai ambasadei.

Sosirea delegației guvernamentale sovietice 
la Belgrad

BELGRAD 26 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 26 mai, ora 17 (ora Europei 
centrale) a sosit la Belgrad delegația gu
vernamentală sovietică alcătuită din N. S. 
Hrușciov, membru în Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. șt nrim secretar al 
C.C. al P.C.U.S. (conducătorul delegației), 
N. A. Bulganin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., A. I. Mikoian. 
prim vicepreședinte .al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., D. T. Șepilov, pre
ședintele comisiei pentru afaceri externe 
a Sovietului Naționalităților al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., membru în C.C. al 
P.C.U.S. și redactor-șef al ziarului 
„Pravda", A. A. Gromîko, prim locțiitor 
al ministrului Afacerilor Externe al

U.R.S.S., și P. N. Kumîkin, locțiitor al 
ministrului Comerțului Exterior al 
U.R.S.S.

Pe aeroportul Zemon, delegația a fost 
întîmpinată de președintele Republicii 
Populare Federative Iugoslavia, Iosip 
Broz-Tito, Moșe Pîjade, președintele 
Skupscinei Populare Federative, E. Kar- 
delj, A. Rankovici, vicepreședinți ai Vecei 
federative executive, P. Stambolici, pre
ședintele Skupscinei populare a Ser
biei, D. Putzai, președintele Skupscinei 
populare a Bosniei și Herțegovinei, 
L. Kolișcoski, președintele Skupscinei 
populare a Macedoniei, B. lovano- 
vici, președintele Skupscinei populare 
a Muntenegrului, C. Popovici, se
cretarul de stat pentru afacerile externe,

I. V. Selinov, președintele Vecei federa
tive executive a Serbiei, membri ai Vecei 
federative executive, deputați ai Skupsci
nei Iugoslave, de ambasadorul Iugoslaviei 
în U.R.S.S., D. Vidici, de generali ai ar
matei iugoslave, reprezentanți ai institu
țiilor științifice, reprezentanți ai presei 
iugoslave și străine.

Delegația a fost de asemenea întîmpi
nată de ambasadorul U.R.S.S. în Iugo
slavia, V. A. Valkov, și întregul personal 
al ambasadei sovietice.

Aeroportul era pavoazat cu drapelele 
de stat sovietice și iugoslave.

Pe aeroport a fost aliniată o gardă de 
onoare. Au fost intonate imnurile de stat 
sovietic și iugoslav.

Declarația făcută de N. S. Hrușciov pe aeroportul din Belgrad
BELGRAD 26 (Agerpres). — TASS 

transmite declarația făcută de N. S. Hruș
ciov pe aeroportul din orașul Belgrad.

Dragă tovarășe Tito I Dragi tovarăși 
membri ai guvernului și conducători ai 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia I 
Dragi tovarăși și cetățeni !

In numele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste. al guvernului Uniunii Sovietice și 
Comitatului Central al Partidului Comu
nist a] Uniunii Sovietice, din partea po
porului sovietic vă salut cordial pe dvs., 
precum și pe oamenii muncii din glorioasa 
capitală a Iugoslaviei — Belgradul, toate 
popoarele frățești ale Iugoslaviei!

Delegația sovietică a sosit în țara dum
neavoastră pentru ca, împreună cu dele
gația guvernamentală iugoslavă, să stabi
lească căile dezvoltării și întăririi în viitor 
a prieteniei și colaborării dintre popoarele 
noastre, să discute sarcinile noastre co
mune în lupta pentru înflorirea țărilor 
noastre, pentru atenuarea încordării in
ternaționale și întărirea păcii generale și 
securității popoarelor.

Popoarele țărilor noastre sînt legate prin 
legături de străveche prietenie frățească 
și luptă comună împotriva dușmanilor co
muni. Această prietenie și colaborare de 
luptă s-au întărit îndeosebi în perioada 
grelelor încercări în lupta împotriva co
tropitorilor fasciști, în anii celui de al doi
lea război mondial. In acei ani crunți, în
treg poporul sovietic nutrea o mare sim
patie față de lupta eroică a fraților săi 
iugoslavi în frunte cu comuniștii șl saluta 
din toată inima curajoasele fapte de arme 
ale armatei populare de eliberare a Iugo
slaviei sub conducerea mareșalului Tito. 
Popoarele noastre își vor aminti în veci 
că aici, lîngă Belgrad, ostașii iugoslavi și 
sovietici au dat împreună lovituri dușma
nului șj au eliberat acest străvechi oraș 
slav de sub jugul ocupanților hitleriști. 
Popoarele Uniunii Sovietice au salutat cu 
căldură crearea Republicii Populare Fe
derative Iugoslavia.

După cum se‘știe, în acei ani între po
poarele Uniunii Sovietice și Iugoslaviei, 
între statele noastre și între partidele 
noastre s-au statornicit cele mai bune re
lații. Ulterior însă aceste bune relații au 
fost, stingherita

Regretăm sincer cele întîmplate și mă
turăm cu hotărîre toate rezidurile c» s-au 
depus în acea perioadă. Din partea noas
tră, considerăm în mod neîndoielnic că 
printre astfel de reziduri se numără și 
rolul provocator pe care l-au avut în re
lațiile dintre Iugoslavia și U.R.S.S. duș
manii' poporului Beria, Abakumov și alții, 
demascați în prezent. Noi am studiat în 
mod amănunțit materialele pe care s-au

bazat acuzațiile și insultele grave aduse 
atunci conducătorilor Iugoslaviei. Faptele 
arată că aceste materiale au fost ticluite 
de dușmanii poporului, agenți demni de 
dispreț ai imperialismului, care s-au 
strecurat prin înșelăciune în rîndurile 
partidului nostru.

Sîntem profund convinși că perioada 
în care relațiile noastre erau întunecate 
a rămas în urmă. Din partea noastră sîn
tem gata să facem tot 
pentru a înlătura toate obstacolele care 
împiedică normalizarea 
țiilor dintre statele noastre, întărirea re
lațiilor de prietenie între popoare.

In prezent, cînd au fost realizate deja 
anumite succese în normalizarea relațiilor 
noastre, delegația sovietică își exprimă 
convingerea că tratativele c» vor avea loc 
vor duce la dezvoltarea și întărirea co
laborării politice, economice și culturale 
dintre popoarele noastre. Pentru o ase
menea colaborare există toate condițiile 
— prietenia istorică de veacuri dintre po
poarele țărilor noastre, glorioasele tra
diții ale mișcării revoluționare, baza eco
nomică necesară și comunitatea de idea
luri în lupta pentru înflorirea pașnică și 
fericirea oamenilor muncii.

Urmînd învățătura întemeietorului Sta
tului Sovietic, Vladimir Ilici Lenin — gu
vernul Uniunii Sovietice își întemeiază 
relațiile cu celelalte țări, mari sau mici 
pe principiile coexistențe; pașnice a state
lor, pe principiile egalității în drepturi, 
neamestecului și respectării suveranității 
și independenții naționale, pe principiile 
neagresiunii și recunoașterii ihadmisibili- 
tății atentatelor unor state împotriva inte
grității teritoriale a altor state.

Sperăm că relațiile dintre țările noas
tre se vor dezvolta și mai departe pe baza

ce este necesar

deplină a rela-

acestor principii, spre binele popoarelor 
noastre, iar aceasta va constitui o nouă 
mare contribuție la cauza atenuării în
cordării internaționale, la cauza menți
nerii și întăririi păcii generale.

Năzuința Iugoslaviei de a dezvolta re
lații <;u toate statele atît în apus, cît și 
în răsărit. întîlnește la noi o deplină în
țelegere. Noi considerăm că întărirea prie
teniei și legăturilor dintre țările noastre 
va contribui la îmbunătățirea relațiilor 
dintre toate țările, indiferent de orîndui- 
rea lor socială, va contribui la cauza întă
ririi păcii generale.

Prezidiul Sovietului Suprem al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, guver
nul Uniunii Sovietice și Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist al Uniunii So
vietice au hotărît să trimită delegația 
noastră pentru a discuta frățește cu dum
neavoastră toate problemele de actuali
tate. Noi, ca reprezentanți ai Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, partid

creat de marele Lenin, considerăm că 
este de dorit ca și între partidele noastre 
să se stabilească încrederea reciprocă. 
Cele mai trainice legături se stabilesc 
între popoarele acelor țări în care forț-a 
conducătoare o constituie partidele ce își 
bazează întreaga activitate pe învățătura 
marxism-leninismului.

Partidele care se călăuzesc după învă
țătura marxist-leninistă ajung la o înțe
legere deplină între ele, deoarece au un 
singur țel, lupta pentru interesele clasei 
muncitoare, ale țărănimii muncitoare 
pentru interesele oamenilor muncii. Pen
tru triumful socialismului și-au vărsat 
sîngele cei mai buni fii și cele mai bune 
fiice ale popoarelor care luptînd împotriva 
dușmanilor dinăuntru și dinafară, au scu
turat jugul capitalismului și și-au cucerit 
libertatea și independența. Pășind pe o 
cale nouă, socialistă, popoarele acestor 
țări își sporesc forțele în prietenia Ier 
trainică și de nezdruncinat.

Noi nu ne-am îndeplini datoria față de 
popoarele noastre și față de oamenii mun
cii din lumea întreagă dacă nu am face 
tot posibilul pentru stabilirea unei înțele
geri reciproce între Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice și Uniunea comuniștilor 
din Iugoslavia, pe baza învățăturii mar- 
xism-lenin.ismului. .

Interesele muncitorilor și țăranilor, in
teresele mișcării muncitorești internațio
nale și țelurile comune ale luptei pentru 
întărirea păcii, pentru un viitor mai bun 
al omenirii, cer din partea activiștilor par
tidelor comuniste și muncitorești stabili
rea încrederii reciproce între aceste par
tide pe baza principiilor marxism-leninis
mului.

Trăiască pacea trainică între popoare I 
Trăiască prietenia frățească și colaborarea 
strînsă a popoarelor Uniunii Sovietice și 
Iugoslaviei I

Trăiască popoarele Iugoslaviei I
De la aerodrom delegația sovietică s-a 

îndreptat spre palatul de pe Dedinje ce 
i-a fost pus ia dispoziție pentru timoul 
șederii ei în Iugoslavia. Străzile care duc 
spre palat erau pavoazate cu drapelele de 
stat iugoslave si sovietice. Sute de mii de 
cetățeni ai capitalei Iugoslaviei care s-au 
strîns pe întregul parcurs, de mulți kilo
metri, de la aerodrom pînă la palatul de 
pe Dedinje, au salutat cu căldură delega
ția Uniunii Sovietice care era însoțită de 
personalități conducătoare de stat ale R, 
P. F. Iugoslavia. Au răsunat aclamații de 
salut în cinstea Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, în cinstea prieteniei se- 
vieto-iugoslave și a bunei înțelegeri fră
țești a popoarelor iugoslav și sovietic, în 
cinstea păcii și prieteniei între toate po
poarele.

Ministerul Afacerilor Externe ai Unlu- 
hii Republicilor Sovietice Socialiste asi
gură de respectul său ambasada Fran
ței și în legătură cu nota acestei amba
sade din 10 mai cu privire la convoca
rea conferinței șefilor guvernelor Franței, 
S.U.A., Angliei și Uniunii Sovietice, are 
onoarea să comunice următoarele :

După cum se știe, guvernul sovietic are 
o atitudine pozitivă față de convocarea 
unei conferințe a șefilor guvernelor pu
terilor amintite, ținînd seama că o ase
menea conferință trebuie să contribuie la 
micșorarea încordării internaționale și la 
întărirea încrederii reciproce în relațiile 
dintre state. Guvernul sovietic consideră 
că o întîlnire între personalitățile condu
cătoare în stat ar putea contribui la crea
rea condițiilor necesare pentru soluționa
rea problemelor internaționale nerezol
vate, cu condiția ca toate părțile intere
sate să năzuiască într-adevăr spre aceasta.

în legătură cu aceasta, este nimerit să 
Se amintească că manifestarea din partea 
statelor interesate a dorinței de a contri
bui la reglementarea unor asemenea pro
bleme a permis să se pună capăt vărsării 
de singe din Coreea, precum și să se în
ceteze operațiunile militare din Indochina, 
recunoscîndu-se drepturile legitime ale 
popoarelor din Indochina la o dezvoltare 
națională independentă. Astfel au putut fi 
stinse două focare primejdioase de război 
în regiunea Extremului Orient și a Asiei 
de sud-est.

în ultima vreme s-a reușit de asemenea 
să se soluționeze una din cele mai arză
toare probleme din Europa — problema 
tratatului de stat cu Austria, recunoscîn
du-se neutralitatea permanentă a Austriei, 
ceea ce a constituit o contribuție impor
tantă la cauza întăririi păcii și destinderii 
încordării internaționale.

Călăuzindu-se de politica sa consecventă 
de asigurare a păcii și năzuind spre în
tărirea încrederii reciproce în relațiile 
dintre state și spre încetarea ,,războiului 
rece". în ziua de 10 mai guvernul sovietic 
și-a expus în mod special poziția sa în 
problemele reducerii armamentelor, inter
zicerii armei atomice și înlăturării pri
mejdiei unui nou război. Un acord cores
punzător în aceste probleme, în primul 
rînd între marile puteri, ar permite să se 
pună capăt cursei existente a înarmărilor, 
inclusiv în domeniul armelor atomice și 
cu hidrogen, să se elibereze popoarele de 
povara mereu crescîndă a cheltuielilor mi
litare și să se creeze condiții pentru o 
viață pașnică și liniștită a popoarelor.

în conformitate cu aceasta, guvernul 
sovietic declară că acceptă propunerea gu

vernului francez precum și a guvernelor 
S.U.A, și Marii Britanii cu privire la or
ganizarea în viitorul cel mai apropiat a 
unei întîlniri între șefii guvernelor celor 
patru puteri cu participarea miniștrilor 
Afacerilor Externe. Dar guvernul sovietic 
nu poale să nu atragă totodată atenția asu
pra unor declarații făcute de personalități 
conducătoare din Statele Unite ale Ame- 
riții făcute după primirea de către gu
vernul sovietic ă susmenționatei note a 
guvernului francez.

în aceste declarații se subliniază că pro- 
nunțîndu-se pentru convocarea unei con
ferințe a șefilor guvernelor celor patru' 
puteri, guvernul S.U.A. adoptă față de 
această conferință o atitudine „de pe po
ziții de forță", ceea ce constituie o ex
presie a tendinței de a exercita asupra 
conferinței o presiune inadmisibilă. Acest 
lucru se face în ciuda faptului că zădăr
nicirea unor asemenea încercări în cadrul 
tratativelor cu Uniunea Sovietică a fost 
dovedită în repetate rînduri. Susaminti- 
tele personalități din S.U.A. au ajuns pînă 
acolo îneît să menționeze necesitatea unui 
amestec în treburile interne ale altor 
state, recurgînd la diferite atacuri împo- 
triva țărilor de democrație populară care 
apără libertatea și independența popoare
lor lor. Or, este absolut evident că ase
menea încercări de amestec în treburile 
interne ale altor state sînt incompatibile 
cu principiile Organizației Națiunilor Uni
te, ele trebuie să fie respinse ca o ex
presie a tendințelor agresive ale anumi
tor cercuri al căror scop este intensifi
carea continuă a cursei înarmărilor, con
tinuarea „războiului rece‘‘, accentuarea și 
mai puternică a încordării internaționale. 
Asemenea declarații nu pot fi calificate 
altfel decît ca o tendință de a discredita 
însăși ideea convocării conferinței celor 
patru puteri.

Astfel, pe de o parte guvernul S. U. A. 
propune organizarea unei întîlniri între 
șefii guvernelor celor patru puteri în ve
derea examinării problemelor internațio
nale nerezolvate, iar pe de altă parte vine 
de pe acum cu planuri care condamnă cu 
bună știință conferința celor patru puteri 
la un eșec. Acest lucru nu poate fi ex
plicat decît prin aceea că guvernul S.U.A., 
în ciuda declarațiilor sale. în fapt pe cîte 
se vede nu tinde spre solutionarea pro
blemelor, internaționale urgente.

Față de această situație, conferința ce
lor patru puteri nu numai că nu ar putea 
avea rezultatele pozitive scontate în mod 
firesc de popoare, ci dimpotrivă, torpila
rea pregătită de pe acum a acestei con
ferințe ar duce la adîncirea continuă a

divergențelor între state șl la agravarea 
situației internaționale.

Guvernul sovietic consideră că este pu
țin probabil ca guvernul francez să fie 
de acord că susmenționatele declarații 
ale personalităților conducătoare din 
S.U.A. contribuie la crearea unei atmos
fere prielnice desfășurării unei conferințe 
a celor patru puteri, al cărei scop trebuie 
să fie soluționarea problemelor interna
ționale nerezolvate.

Guvernul sovietic, după cum a decla
rat în repetate rînduri și în trecut, con
sideră că sarcina unei conferințe a șe
filor guvernelor celor patru puteri este 
micșorarea încordării internaționale, în
tărirea încrederii între state. Acest scop 
nu poate fj atins decît dacă spre el vor 
tinde toate statele interesate. Numai în 
acest caz conferința șefilor guvernelor 
poate da rezultate pozitive.

In ceea ce privește însă problemele care 
urmează să fie examinate la această con
ferință, ținînd seama de cele spuse mai 
sus, șefii guvernelor ar putea să stabi
lească ei înșiși acest cerc de probleme, 
să precizeze calea spre soluționarea lor 
și să dea indicațiile corespunzătoare mi
niștrilor Afacerilor Externe.

Guvernul sovietic consideră că locul 
cel mal nimerit pentru convocarea con
ferinței șefilor guvernelor este orașul 
Viena, ceea ce corespunde de asemenea 
invitației făcută de către cancelarul fede
ral al Austriei, J. Raab.

Guvernul sovietic pornește de la aceea 
că în chestiunea datei convocării confe
rinței șefilor guvernelor urmează să se 
cadă de acord ulterior.

Note corespunzătoare ale guvernului 
sovietic sînt adresate de asemenea guver
nelor S.U.A. și Marii Britanii.

MOSCOVA, 26 mai 1955.

Adnotare: Paragraful de mai jos, cu
prins în nota către guvernul Franței, pre
cum și în nota către guvernul Marii Bri
tanii, nu este cuprins în nota către gu
vernul S.U.A. : „Guvernul sovietic con
sideră că este puțin probabil ca guvernul 
francez să fie de acord că susmenționatele 
declarații ale personalităților conducătoare 
din S.U.A. contribuie la crearea unei at
mosfere prielnice desfășurării unei con
ferințe a celor patru puteri, al cărei scop 
trebuie să fie soluționarea problemelor 
internaționale nerezolvate-'.

Dl. J. Leroy, precum și dl. Hayter și 
dl. Walmsley au declarat că vor remite 
neîntîrziat guvernelor lor Nota guvernu
lui sovietic.

Scurte știri
• La 26 mai, Antonin Zapotocky, pre

ședintele Republicii Cehoslovace a rati
ficat Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Republica Popu
lară Albania, Republica Populară Bulga
ria, Republica Cehoslovacă, Republica De. 
mocrată Germană, Republica Populară 
Polonă, Republi'ca Populară Romînă, Re
publica Populară Ungară și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste, semnat la 
14 mai 1955, la Varșovia.

• In după amiaza zilei de 26 mai, pre
ședintele R. P. Chineze, Mao Țze-dun l-a 
primit pe primul ministru al Indoneziei, 
Aii Sastroamidjojo împreună cu soția sa. 
După cum se știe, primul ministru al In
doneziei vizitează China la invitația gu
vernului R- P. Chineze.

• La 24 mai ja Port Arthur a fost sem
nat protocolul final al Comisiei militare 
mixte sovieto-chineze cu privire la retra
gerea forțelor armate sovietice din Port 
Arthur și la predarea către China a insta
lațiilor sovietice din această regiune.

• Cea de a doua ședință a comitetului 
consultativ al O. N. U. pentru pregătirea 
conferinței internaționale în problemele 
folosirii energiei atomice în scopuri paș
nice, a fost consacrată examinării proble
mei privind prezentarea de către diferite 
țări a rapoartelor verbale în cadrul con
ferinței care va avea loc la Geneva între 
8 și 20 august. Cea de a treia ședință a 
comitetului consultativ a fost fixată pen
tru 26 mai.

© Agenția Reuter anunță că greva do
cherilor care a izbucnit la 23 mai în șase 
din cele mai importante porturi din An
glia, s-a extins, numărul total al greviști
lor depășind acum cifra de 18.500. Numă
rul vapoarelor imobilizate în urma grevei 
a crescut de asemenea, ridieîndu-se la 196.

© La 25 mai s-a dat publicității decla
rația ministrului Afacerilor Interne al 
Republicii Populare Democrate Coreene în 
care se spune că autoritățile lisînmaniste, 
care au ocupat Coreea de sud sub protec
ția trupelor americane, continuă să orga
nizeze provocări la frontierele R.P.D. Co
reene. La 20 și 21 mai, vase lisînmaniste 
înarmate au pătruns în repetate rînduri 
în apele teritoriale ale Coreei de nord în 
regiunea insulelor Liukto, Muto, Kalto și 
Heto pentru a trimite pe teritoriul repu
blicii spioni înarmați care să culeagă date 
de spionaj și să ucidă băștinași.

Vizita delegației sovietice la președintele Tito
BELGRAD 26 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 26 mai, după sosirea la 
Belgrad, delegația guvernamentală a 
Uniunii Sovietice, în frunte cu N. S.

Hrușciov, membru în Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S. a făcut o vizită iui Iosip 
Broz Tito, președintele R P.F. Iugoslavia.

Telegrama adresată de K. Voroșilov lui Tito
MOSCOVA 26 (Agerpres). — TASS 

transmite telegrame adresată de K. Voro
șilov președintelui Iugoslaviei, Tito:

Vă rog să primiți felicitări cordiale cu

prilejul zilei d-voastră de naștere și cele 
mal bune urări de sănătate șl activitate 
rodnică pentru binele popoarelor Iugosla
viei, pentru binele păcii.

Telegrama de răspuns adresată de Tito lui K. Voroșilov
MOSCOVA 26 (Agerpres). — TASS 

transmite telegrama adresată de președin
tele Tito lui K. Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Vă mulțumesc în modul cel mai cordial 
pentru felicitările pe care ml le-ați adre

sat de ziua mea de naștere șl mă folosesc 
de acest prilej pentru a vă exprima cele 
mal bune urări de bine d-voastră perso
nal și de înflorire a popoarelor Uniunii So
vietice.

Sosirea ambasadorului R.
BELGRAD 26 (Agerpres). — China 

Nouă transmite : După cum se anunță din 
Belgrad, la 24 mal a sosit la Belgrad pri
mul ambasador extraordinar și plenipoten
țiar al R. P Chineze în R.P.F. Iugosla
via, U Slu-țiuan.

La aeroport el a fost întîmplnat de 
Pavle Beljanski, șeful protocolului Secre
tariatului de Stat pentru Afacerile Ex-

P. Chineze în Iugoslavia
terne al Iugoslaviei și de reprezentanții 
misiunilor diplomatice ale Uniunii Sovie
tice, R. P. Bulgaria. R. P Polonă, R. 
Cehoslovacă, R. P. Romînă, R. P. Ungară 
și R. P. Albania la Belgrad.

Erau de asemenea de față consilierul Su 
Ciu-yeh și funcționari ai ambasadei chi
neze la Belgrad.

Vizita unui grup de învățători și profesori 
din U. R. S. S. în Iugoslavia

BELGRAD 26 (Agerpres). — TASS 
transmite: La invitația sindicatului
Corpului didactic din școlile elementare 
și medii, grupat acum într-un sindicat 
unic, o delegație de învățători și profe
sori din U.R.S.S. a vizitat Iugoslavia timP 
de două săptămîni. Din delegație au fă
cut parte Grivkov, președintele C.C. al 
sindicatului lucrătorilor din școlile ele
mentare și medii din R S.F.S.R.. Reci- 
poruk, președintele C.C. al sindicatului 
lucrătorilor din școlile elementare: și: me
dii din R.S.S. Ucraineană, Okunkov, di
rectorul Școlii medii nr. 56 din Moscova, 
și Fedorova, profesoară ia Școala medie 
nr. 50 din Stalingrad.

Reprezentanții corpului didactic sovie
tic au participat la congresul sindicatelor 
iugoslave ale corpului didactic din școb'le 
elementare și medii, care a avut Ioc în 
orașul Opatija și au făcut o călătoria 
prin țară. Ei au vizitat orașele Split. 
Dubrovnik, Saraevo și Belgrad, unde au 
vizitat monumentele istorice, s-au inte
resat îndeaproape de organizarea învăță- 
mîntului public.

Delegații la congres au acceptat cu 
multă bucurie invitația de a trimite anul 
acesta în Uniunea Soyietică o delegație 
de reprezentanți ai corpului didactic 
iugoslav.
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