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Bun sosit în Capitala țării noastre 
membrilor delegației guvernamentale a U.R.S.S.

care au participat la tratativele de la Belgrad
Astăzi 4 iunie 1955 sosesc la București membrii delegației guvernamentale a Uniunii 

Sovietice, care au participat la tratativele sovieto-iugoslave la Belgrad.
Oamenii muncii din Capitala țării noastre primesc cu caldă prietenie pe N. S. Hrusciov, 

membru în Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S., prim secretar al C.C. al P.C.U.S., 
N. A. Bulganin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., A. I. Mikoian, prim vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și adresează reprezentanților marii țări a socialis
mului o frățească urare de bun venit.

Un document de uriașă importanță 
internațională

ÎNCHEIEREA cu succes a tratativelor 
sovieto-iugoslave și publicarea De
clarației comune a celor două gu

verne au găsit un răsunet puternic în în
treaga lume. Forțele păcii, în rîndurile că
rora se află și poporul nostru, au urmărit 
cu atenție și cu viu interes desfășurarea 
acestor tratative. Acum, ele văd cu satis
facție că speranțele lor au fost îndrep
tățite.

Rezultatele tratativelor la cel mai înalt 
nivel dintre guvernele U.R.S.S. și R.P.F.I. 
au o mare însemnătate, nu numai pentru 
normalizarea relațiilor sovieto-iugoslave, 
dar și pentru cauza păcii generale și a co
laborării internaționale. Tratativele de la 
Belgrad și rezultatele pozitive obținute cu 
acest prilej constituie o nouă victorie a 
politicii tratativelor, preconizată în mod 
consecvent de Uniunea Sovietică.

Pornind de la faptul că în relațiile in
ternaționale, colaborarea între state are 
un rol deosebit, guvernele U.R.S.S. șl 
R.P.F.I. au ajuns la un acord deplin asu
pra unor principii care sînt primite cu 
simpatie și sprijinite și de poporul nostru, 
ca și de toate popoarele iubitoare de pace. 
Astfel, Declarația sovieto-iugoslavă subli
niază indivizibilitatea păcii, singurul prin
cipiu ne care se poate baza securitatea co
lectivă ; respectarea suveranității, Inde
pendenței, integrității teritoriale și egali
tății în drepturi a statelor în relațiile din
tre ele și în relațiile cu celelalte state ; re
cunoașterea și dezvoltarea coexistenței 
pașnice între popoare, indiferent de deose
birile ideologice și deosebirile în orîndui- 
rea sooială; respectul reciproc și neames
tecul tn treburile interne; dezvoltarea co
laborării economice bilaterale și interna
ționale șl înlăturarea tuturor acelor factori 
care o îngreunează; acordarea de ajutor 
prin organismele respective ale O.N.U., 
precum și sub alte forme care sînt în con
formitate cu principiile O.N.U., atît econo
miei naționale, cit și regiunilor înapoiate 
din punct de vedere economic; încetarea 
oricăror forme de propagandă și dezinfor
mare, precum șl a altor acțiuni care sea
mănă neîncredere si care împiedică cola
borarea Internațională: condamnarea ori
cărei agresiuni si oricărei încercări de a 
stabili dominația politică si economică 
asupra altor țări; recunoașterea faptului 
că politica blocurilor militare agravează 
încordarea internațională si face să creas
că nericolul de război.

Guvernele Uniunii Sovietice șl Iugosla
viei subliniază necesitatea depunerii de noi 
eforturi neutru întărirea rolului și pres
tigiului O.N.U. Declarația arată în acest 
sens deosebita importanță pe care o are 
acordarea locului legitim ce revine în 
O.N.U. Republicii Populare Chineze. La 
rîndul lui. poporul romîn primește cu vă
dită satisfacție acel paragraf din Declara
ția sovieto-iugoslavă în care se arată că 
ar fi de asemenea imoortant să fie nrimite 
ca membre în această organizație (O.N.U.- 
nr.) toate celelalte state care corespund 
cerințelor Cartei O.N.U. Aceasta este o 
nouă recunoaștere importantă a dreptului 
pe care-1 au statele care respectă Carta 
O.N.U. — printre care și R. P. Romînă — 
de a fi primite în această organizație in
ternațională.

In Declarația sovieto-iugoslavă, se 
arată necesitatea ca popoarele să depună 
noi eforturi pentru realizarea de acorduri 
în probleme ca reducerea și limitarea ar
mamentelor, interzicerea armei atomice și 
folosirea energiei atomice în scopuri paș
nice, crearea unei securități colective ge
nerale, inclusiv a unui sistem de securitate 
colectivă în Europa bazat pe un tratat. 
Pe baza unor asemenea acțiuni, s-ar pu

ntea rezolva două probleme deosebit de 
importante și care constituie motive de 
încordare a relațiilor internaționale: ches
tiunea germană și cea a Taivanului. De
clarația arată că. pe baza creării unui 
sistem de securitate colectivă în Europa 
s-ar putea găsi o rezolvare de comun 
acord a problemei germane pe o bază de
mocratică, în conformitate cu dorințele și

Interesele poporului german. Tn actuala 
situație internațională, este deosebit de 
importantă acea parte din Declarație, în 
care s® arată că problema Taivanului tre
buie rezolvată pe baza satisfacerii dreptu
rilor legitime ale marelui stat chinez.

Deolarația sovieto-iugoslavă constituie 
o dovadă convingătoare a faptului că. 
realizind un acord asupra tuturor proble
melor de cea mai mare importanță refe
ritoare la situația internațională și rela
țiile sovieto-iugoslave. guvernele U.R.S.S 
și Iugoslaviei au pus o bază trainică și 
sănătoasă pentru dezvoltarea și întărirea 
prieteniei dintre popoarele frățești ale ce
lor două țări. In acest scop se prevăd o 
serie întreagă de măsuri de cea mai mare 
însemnătate. Articolul de fond publicat 
ieri în ziarul ..Pravda” arăta că : „Perioa
da în care bunele relații între U.R.S.S. și 
Iugoslavia au fost tulburate, este de do
meniul trecutului. Cele doua părți au de
clarat că sînt gata să măture hotărite 
toate reziidurile acestei perioade și să în
lăture toate obstacolele, care împiedică 
normalizarea deplină a relațiilor între 
state și dezvoltarea relațiilor de priete
nie între popoarele celor două țări” Acest 
lucru bucură pe fiecare om cinstit, de
oarece tulburarea relațiilor dintre U.R.S.S. 
și Iugoslavia servea dușmanilor cauzei 
păcii, acelor cercuri cărora le sînt străine 
interesele păcii și care sînt direct intere
sate în ațîțarea permanentă a așa numi
tului „război rece” și care au primit cu 
amărăciune și cu furie fățișă rezultatele 
tratativelor de la Belgrad.

Guvernele U.R.S.S. și R.P.F I. — ex- 
primîn-du-și hotărîrea de a dezvolta rela
țiile lor viitoare în spiritul colaborării 
prietenești — au ajuns la un acord și 
vor lua măsurile necesare pentru stabili
rea unei situații contractuale noimale, pe 
baza căreia vor reglementa și asigura 
dezvoltarea normală a relațiilor în vede
rea extinderii colaborării multilaterale 
dintre cele două țări în toate domeniile 
în care sînt interesate ambele guverne. 
Declarația subliniază necesitatea întăririi 
și lărgirii colaborării economice, dezvol
tării relațiilor culturale pe baza unei con
venții, înființării pe bază de reciprocitate 
a unui serviciu de informații, stabilirea 
unei colaborări reciproce în domeniul fo
losirii energiei atomice în scopuri paș
nice, reglementarea pe baza unei conven
ții a problemei cetățeniei, precum și pre
vederea că cele două guverne vor spriji
ni și înlesni colaborarea organizațiilor 
sociale din cel» două țări prin realiza
rea unui contact, prin schimbul de expe
riență socialistă și prin schimbul liber de 
păreri Există toate condițiile pentru în
tărirea și dezvoltarea continuă a relațiilor 
dintre U.R.S.S. și Iugoslavia — priete
nia de veacuri a popoarelor respective, 
tradițiile glorioase ale mișcării lor revo
luționare, baza economică necesară și co
munitatea de idealuri în lupta pentru în
florirea pașnică și fericirea omului. Nă
zuința sinceră a guvernelor celor două 
țări spre dezvoltarea continuă a colabo
rării multilaterale între U.R.S.S. și 
R.P.F.I. colaborare pentru care există în 
prezent condiții obiective, corespunde pe 
deplin intereselor păcii și socialismului.

Opinia publică iubitoare de pace din 
toate țările apreciază normalizarea rela
țiilor dintre U.R.S.S. și Iugoslavia ca 
avînd o uriașă însemnătate, nu numai 
pentru cele două țări, ci și pentru cauza 
păcii în lumea întreagă și pentru mișca
rea muncitorească internaționailă în an
samblu. Nu se poate să nu se sublinieze 
că consolidarea relațiilor dintre cele două 
țări corespunde intereselor clasei munci
toare din toate țările.

Oamenii muncii, poporul romîn și gu
vernul Republicii noastre populare au sa
lutat cu căldură înttlnirea sovieto-iugo
slavă la cel mai înalt nivel. Poporul nos
tru consideră că eforturile îndreptate spre 
normalizarea deplină a relațiilor sovieto- 
iugoslave, au o însemnătate Internaționa
lă deosebită, ele slujind cauzei întăririi 
păcii și securității în Europa.

Vizita în R.P.R. a tovarășilor M. Răkosi șl A. Hegedus
Azi sosesc în București. într-o vî- Ungaria și Andrăs Hegedus, pre- 

p^a^r^’rcSMu?ăW Co"!lllul“1 d' M"”’W al 
al Partidului celor ce muncesc din Republicii Populare Ungaria.

în cinstea celui de al V-lea Festival Mondial al Tineretului șl Studenților
de la Varșovia și a zilei de 23 August

MESAJ CAT RE OȚELARI

PLOEȘTI (de la corespondentul nostru). Pregătlndu-se 
pentru cel de al V-lea Festival Mondial al Tineretu
lui și pentru ziua de 23 August, tineretul regiunii 

Ploeștl s-a hotărît să trimită industriei siderurgice însem
nate cantități de fier vechi existente în regiune. Angaja
mentul a fost bine chibzuit: 2.000 tone fier vechi — 200 
DE VAGOANE încărcate cu materie primă pentru cuptoa
rele Siemens-Martin vor pleca pînă la Festival spre Reșița, 
Hunedoara, Caian, Oțelul Roșu.

N-a trecut decît o lună de zile. Utemiștii, pionierii șl 
școlarii s-au luat la întrecere ; poate că ar fi greu de sta
bilit de acum cine sînt fruntașii, 
acest timp au fost colectate 726 
nu a preluat încă decît 96 tone, 
grăbească.

Mesajul cel mal bogat pentru 
raionului Cîmpina care a predat pînă acum cantitatea de 
58 tone fier vechi, îndepllnlndu-șl aproape în întregime an- 

--/gajamentul luat. Nu 
s.au lăsat mai pre
jos nici tinerii din 
raionul Tîrgoviște 
care au organizat 
„zile ale strîngerii

un lucru e însă sigur: în 
tone. Dintre ele I.U.M.-ul 
așa încît ar fi bine să se

oțelari l-a trimis tineretul

Aproape alergînd, utemlstul Sebastian 
Ciobotaru, secretarul comitetului U.T.M. 
de la Atelierele C.F.R.-Ploești, se în
dreaptă către locul său de muncă. Vroia 
să ajungă înainte de ieșirea muncitorilor 
din lucru. De cum intră în curtea ate
lierelor, se și găsi față în față cu Ră- 
dulescu Petre, membra în comitet șl Pa- 
veliu Petre, secretarul organizației 
secție nr. 2. Aceștia fură informați 
scurt despre ce era vorba.

La scurt timp după sosirea în 
diu a întregului comitet U.T.M. și a 
lor 7 secretari al organizațiilor de »ec- 
ții, Ciobotaru îșl termină curvîntul în fe
lul următor:

„...Pentru e contribui la întărirea și în
florirea patriei, noi, utemiștii, trebuie să 
muncim în așa fel ca acțiunea de strin
gers a flerului vechi să devină o preo
cupare de seamă pentru tinerii noștri”.

Cîteva clipe fu liniște, dar aproape toți 
veniră apoi cu propuneri : „să formăm 
echipe, să facem raiduri, să organizăm 
zile ale strîngerii fierului vechi”. Toate 
acestea, prelucrate în adunările organiza
țiilor de bază U.T.M., deveniră de a doua 
zl sarcini concrete pentru fiecare utemist.

A doua zi după ce fiecare organizație 
dezbătuse posibilitățile și măsurile care 
trebuiesc luate pentru strîngerea fierului 
vechi, prin secții apărură afișe pe care 
se putea citi: „Mîine, 
rului vechi”. Utemiști 
păți în număr cit mai

...Joi.
Spre sfîrșitul orelor 

mului schimb un norișor negricios aco
peri seninul cerului. Stropi de ploaie picu
rară pe fruntea lui Ciobotaru. Ce să facă? 
Dacă o ploua ? întrebă un grup de ti
neri : „Veniți ?” Toate răspunsurile se 
dovediră pozitive. La această acțiune se 
angajaseră să participe și tinerii din

de 
P«
se- 
ce-

,Joia strîngerii fii 
și tineri, pârtiei' 
mare”.

de lucra ale pri-

fierului vechi", sub lozinca „fiecare tînăr să strîngă cite 10 
kilograme, fiecare pionier cîte 5 kilograme". Pionierii de 
la Școala elementară din comuna Gura Ocniței și-au luat 
sarcina în serios: pînă în ziua de 25 a lunii mei el au 
strîns 3.500 kilograme fler vechi pe care l-au predat mul
țumiți că au reușit să contribuie șl el la elaborarea unei 
șarje de oțel. Cei mal harnici au fost pionierii Dina 
lescu, Maria Ciobotaru, Lidia Banu, Victoria Miriță 
colae Stăncescu.

Utemiștii din comuna Armășeștl, raionul Urziceni, 
ganizat șl ei o „zi a strîngerii fierului vechi", 
căreia au strîns 1.500 kilograme. In frunte cu 
comitetului organizației de bază U.T.M., tovarășul 
Tiu, utemiștii Mihai Sandu, Constantin Răduță,
Vasile, Sandu Paraschiv merită să fie numărați printre cei 
cărora 11 se datore- 
ște rezultatul obți
nut pînă acum în în
treg acest raion să
tesc: 10 tone fier ve
chi strîns de tineri.

Volcu- 
și Nl-

au or- 
cadrulîn 

secretarul 
Gheorghe 
Gheorghe

schimbul doi, venind la lucru cu două ore 
înainte. „N-au să vină cel din schimbul 
doi — îșl spuse Ciobotaru. Cum Să vină 
pe o ploaie ca asta?” Ploaia intr-adevăr 
se întețea. Streașinlle caselor cintau o 
melodie monotonă. Ciobotaru privea me
reu spre poarta atelierelor.

Printre grupurile adăpostite de ploaia 
de primăvară care se revărsa din belșug, 
se aflau și utemlștii Steliana Satu, Flo- 
rlca Rizea, Petre Poșircă și Maria Fri
mu. Pînă la ateliere mal era o bucată 
bună de mers. Maria Frimu se îndreptă 
către autobuzul care sosise in stație, pen
tru a se întoarce din nou acasă. Ceilalți 
o strigară. Maria privi spre grupul din 
care plecase. Mai multe mîint îi făceau 
semn să se întoarcă. Fără să le pese de 
ploaie, două utemiste, împreună cu Pe
tre Poșircă, ieșiseră de sub adăpost în în- 
tîmpinarea Măriei, care avea o înfățișare 
vinovată.

— Unde plecai ?
— Acasă — răspunse Marla cu vocea 

scăzută.
— Ia te uită! Plouă nițel șl tu te 

sperii ?
Cîteșipatru îșl ridicară gulerele. Por

niră cu pași mari, aproape alergînd. Cînd 
ajunseră în fața atelierelor ploaia mai 
continua. Ciobotaru îi întîmpină.

— Am crezut...
— Că n-o să venim — îi răspunse ute- 

mista Steliana Satu. De ce să nu venim ?
Un grup de pes‘t« 15 tineri din schim

bul doi, care veniseră mai înainte la lu
cra, ața cum s-au angajat, porni spre lo
cul ales din vreme. Pașii tinerilor lăsau

urme adinei prin noroi. Munca începu.
Steliana Satu, după ce îșl întoarse capul 

către grămada de fier vechi care creș
tea mereu, se adresă celor din Jur:

— De ce aruncați fierul așa sus ? Vreți 
cumva să spargeți norii ?

Toți rîseră. Numai Maria Frimu privea 
în altă parte ; părea rușinată de cele în- 
tîmplate înainte.

Cîntecul sirenei anunță sfîrșitul pri
mului schimb. Din ateliere ieșiră zeci de 
muncitori, tineri și maturi. Mulți se în
dreptau către poartă, dar cei tineri — 
spre fierărie. Cîțiva din noii sosiți Izbuc
niră intr-un hohot de rîs. Sebastian sta 
sus pe grămada de fier și felicita pe ti
nerii care au știut să-și respecte angaja
mentele. Pînă la orele 17, alături de pri
ma grămadă se înălța 
mătate de fier vechi, 
prima zL

Munca de antrenare 
ceastă acțiune nu a contenit. Succesele 
fiind popularizate prin gazeta de perete, 
prin panoul de onoare și în adunări ge
nerale, rezultatele au fost din zi in zi mal 
mari.

53 tone fler vechi au fost adunate luna 
trecută de către tinerii noștri. O contri
buție serioasă la strîngerea acestei can
tități de fier vechi au adus-o cele 62 de 
brigăzi din cadrul atelierelor C.F.R., care 
au fost tot timpul în întrecere. Fruntașe 
în această acțiune s-au situat organiza
țiile de secție nr. 1, 2, 3 și 5.

Acum, întrecerea socialistă continuă în 
cinstea celui de al V-lea Festival Mondial 
și a zilei de 23 August.

Din cele 10 vagoane de fier vechi pe care 
s-au angajat s'ă le adune în cinstea Fes-
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alta. O tonă șl ju- 
a fost adunată In

a tineretului la a-

tivalului, tinerii ceferiști au și stins 
vagoane pînă acum.

Corespondent 
NICOLAE Z. PETRE

I
 Tinerii din R. P. Chineză se află în J 
primele rîndurl ale constructorilor v.t- { 
ții noi. j

In fotografie: muncitorul fruntaș J 
Kim En Ho (stingă) de la fabrica chl- •! 

(mică din Hînnomek îndeplinește zilnic j 
1 norma cu 150 la sută.

i Primul laborator de analiza ț 
f cu izotopi radioactivi 

In R. P. Ungaria

Astfel întîmpină elevii Festivalul
In întîmplnarea Festivalului, elevii din toate școlile învață 

cu sîrguință pentru a încheia cu succes anul școlar.
Pînă la deschiderea Festivalului, în școli se organizează con

ferințe, serbări, șezători etc. In cadrai cărora se va vorbi des
pre lupta tineretului din lume pentru apărarea păcii, despre 
viața tineretului din U.R.S.S. și țările de democrație populară.

După terminarea examenelor, în școli vor fi alese cele mal 
bune echipe artistice de tineret. Se vor selecționa cele mal 
bune lucrări literare ale elevilor, desene, picturi, sculpturi, ma
terial didactic, executate de elevi în timpul anului școlar. 
Aceste lucrări vor fi trimise Comitetului Național de Pregătire 
a Festivalului.

La 30 iunie, eu prilejul încheierii anului școlar, în Capitală 
va avea loc o mare demonstrație sportivă a elevilor în cinstea 
Festivalului de la Varșovia.

(Agerpres)
•O

î La combinatul metalurgic „Mătyăs j 
f Răkosi' din Csepel a început de curînd j 
( construirea primului laborator indus- J 

trial din R. P. Ungară care va folosi ] 
I izotopi radioactivi pentru analiza și) 
( controlul diferitelor tipuri de mate- { 
ț riale. Laboratorul va fi terminat și dat J 
f in exploatare încă în cursul acestui an. ) 
( Folosirea izotopilor radioactivi per- j 
ț mite detectarea precisă a defectelor in- j 
( terioare ale pieselor turnate, de mari ) 
I dimensiuni. In laboratoarele de roent- j 
( genologle ale combinatului metalurgic { 
ț „Mătyăs Răkosi" se pot examina piese i 
( turnate, ale căror pereți au o grosime 1 
[ de cel mult 50—60 mm., în vreme ce, j 
f cu ajutorul izotopilor radioactivi, vor j 
1 putea fi controlate piese cu pereți { 
ț avînd o grosime de 150—200 mm. j 
( Defectoscopia materialelor cu ajuto- I 
f rul izotopilor radioactivi prezintă nu- ) 
ț meroase avantaje față de metoda cu | 
( raze X. Instalația este mai ieftină, j 
1 mai ușor transportabilă și manevra- j 
f bilă ; durata operațiunii este mult j 
( scurtată. )
( Folosirea izotopilor radioactivi va I 
ț permite colectivului combinatului me- j 
( talurgic „Mătyăs Răkosi" să imbună- l 
1 tățească considerabil calitatea produse- j 
r lor. La uzina „Ikarusz" a și început j 
[ construirea caroseriei primului labora- j 
f tor automobil cu . izotopi radioactivi. I 
(Izotopii radioactivi și materialul nece- j 
Ij sar laboratorului au sosit din Uniunea > 
(Sovietică.

Realizări în domeniul )
televiziunii 1

Solemnitatea înmînării unor Ordine 
la Prezidiul Marii Adunări Naționale

La Prezidiul Marii Adunări Naționale a avut loc vineri dimi
neața solemnitatea înmînării Ordinului Muncii clasa I profe
sorului doctor Iuliu Hațieganu de la clinica medicală a Insti
tutului medico-farmaceutic din Cluj, distins pentru activitatea 
sa îndelungată, deosebit de valoroasă, didactică, științifică, 
practică și cu ocazia împlinirii vîrstei de 70 de ani.

La solemnitate au luat parte dr. Petru Groza, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, acad. prof. dr. C. I. 
Parhon, președinte de onoare al Academiei R.P.R., Avram 
Bunaciu, secretar al Prezidiului Marii Adunări Naționale, acad. 
Ilie Murgulescu, ministrul Invățămîntului, Voinea Marinescu, 
ministrul Sănătății, acad. N. Gh. Lupu, profesori universitari, 
medici.

înmînîndu-t înalta distincție, dr. Petra Groza a felicitat P« 
prof. dr. I. Hațieganu.

în răspunsul său, prof. dr. I. Hațieganu a spus printre altele: 
Mulțumesc guvernului și partidului pentru înalta distincție 
care mi-a fost acordată. Mi-am făcut datoria și mi-o voi face 
și în viitor în pregătirea cadrelor de medici pentru a fi în 
serviciul sănătății poporului.

★
Vineri la amiază a avut loc la Prezidiul Marii Adunări Na

ționale solemnitatea înmînării Ordinului Muncii unor cadre 
de la Institutul medico-farmaceutic din Tg. Mureș, unor me
dici șt personal medical sanitar din rețeaua de ocrotire a să
nătății mamei și copilului, unul grup de medici merituoși, 
unor cadre didactice și unul grup de muncitori și tehnicieni 
din industria poligrafică.

La solemnitatea înmînării distincțiilor au luat parte: dr. 
Petru Groza, președintele Prezidiului Marii Adunări Națio
nale. acad. prof. dr. C. I. Parhon, Avram Bunaciu, secretar 
al Prezidiului Marii Adunări Naționale, acad. Ilie Murgulescu, 
ministrul Invățămîntului, Voinea Marinescu, ministrul Sănă
tății, acad. N. Gh. Lupu.

Pentru munca deosebită depusă în sectorul lor de activitate 
și cu ocazia împlinirii a 10 ani de la înființarea Institutului 
medico-farmaceutic din Tg. Mureș au fost distinși cu : Ordinul 
Muncii clasa I-a prof. dr. Desideriu Miskolczy, cu Ordinul 
Muncii clasa Il-a conf. dr. Tiberiu Andrasofszky, prof. dr. 
Vicențiu Vendegh, prof. dr. M. Matyas, prof. dr. Andrei 
Lorincz, cu Ordinul Muncii clasa III-a prof. dr. Elemer Kopp, 
conf. dr. Ladislau Balogh, conf. dr. Iosif Spielman, conf. dr. 
Arcadiu Kiss.

Pentru munca deosebită depusă în rețeaua de ocrotire a 
sănătății mamei și copilului și cu ocazia zilei de 1 iunie — 
Ziua internațională a copilului — au fost distinși cu : Ordinul 
Muncii clasa Il-a prof. dr. Eugen Aburel. cu Ordinul Muncii 
clasa III-a dr. Andrei Kovacs, conf. dr. îuliana Tîrlea, conf, 
dr. Vasile Coman Petrescu.

Pentru activitatea îndelungată și rodnică Pe tărîm științific 
și practic au fost distinși cu Ordinul Muncii clasa III-a prof, 
dr. Cornel Crișan, prof. dr. Ioan I. Nițescu, prof. dr. Con
stantin C. Dimitriu, prof. dr. Maximilian Popper, prof. dr. 
Alfred Rusescu, prof. dr. Simion Iagnov, prof. dr. Marcu Caje.1.

Cu ocazia zilei de 1 iunie — Ziua internațională a copilului, 
pentru merite deosebite în activitatea didactică și educativă 
au fost distinși cu Ordinul Muncii clasa Il-a Octavian Ha- 
lunga, Savin Popescu. Ioan Ungar, cu Ordinul Muncii clasa 
III-a au fost distinși Alexandrina Asan, Ladislau Arkosi, Bă- 
lașa Focșeneanu, Gh. Sebescu și Elena Veja.

De asemenea, au fost distinși cu Ordinui Muncii clasa III-a 
un grup de muncitori și tehnicieni din industria poligrafică.

Dr. Petru Groza a felicitat călduros pe cei distinși urîndu-le 
succes în munca pe care o depun.

în numele celor distinși au mulțumit pentru înaltele dis
tincții acordate prof dr Ion I. Nițescu și conf. dr. Tiberiu 
Andrasofszky.

După un an și jumătate de cerce- j 
țări, s-au realizat în Bulgaria primele j 
succese în domeniul televiziunii. Cons- J 
tructorii au întîmpinat nenumărate j 
greutăți. Cu ajutorul Uniunii Sovietice j 
acestea au fost însă îndepărtate. . )

In linii mari au fost terminate : ca- { 
mera de fotografiat, instalațiile de j 
protecție, antena specială și diferite) 
aparate de televiziune.

S-au făcut numeroase calcule șl ve- j 
rificări. Cel mai greu de construit a) 
fost ultimul etaj al centrului de emi- j 
siune. Antena speciali transmite ima- ] 
ginite descompuse tn 625 Unii, fiecare I 
linie fiind descompusă la rîndul ei in } 
800 puncte. Aceasta se face cu ajutorul j 
unei instalații complicate prevăzute cu) 
150 lămpi de radio speciale, mii de re- { 
zistențe, bobine și multe alte piese, j

Recent, prima emisiune de probă s-a ) 
desfășurat cu succes în capitala Bul- { 
gariei — Sofia.

Helicopter cehoslovac 
cu două locuri

Daruri pentru Festival
Tinerii de 1* orașe și sate confecționează daruri pe care le 

vor oferi în zilele Festivalului de la Varșovia tinerilor din în
treaga lume.

în regiunea Oradea, tinerii au început de pe acum să aducă 
la comitetul regional U.T.M. darurile pe care le-au pregătit: 
obiecte lucrate cu artă din ceramică șl sticlă, sculpturi în lemn, 
țesături și altele. Pe țesăturile pe care le-au lucrat, tinerele 

din raionul Salonta 
au brodat în mai 
multe limbi cuvin
tele dragi tineretului 
din lumea întreagă : 
„Pace și Prietenie". 

Frumoase daruri 
pregătesc și tinerii 
din raionul Turda, 
regiunea Cluj. La 
fabricile „Electroce
ramica", „Sticla" și 
„Industria Sîrmei" 
tinerii muncitori lu
crează în orele libere 
miniaturi și bibe
louri din metal, rti- 
clă sau ceramică.

Daruri ale priete
niei pentru Festival 
lucrează șt tinerii de 
la sate din regiunea 
Suceava. Cei din co
muna Streja, ra'onu) 
Rădăuți de exemplu, 
au lucrat o frumoasă 
bondiță cusută cu 
motive naționale, iar 
tinerele 
Trușești 
cusături
motive de artă popu
lară spec'fică regiu
nii.

Băieții așteptau cu nerăbdare sosi
rea specialistului care avea să le lămu
rească curiozitatea disputată cu vioi
ciunea celor zece ani cit număra fie
care.

— Trebuie să fie un învățat de-al 
lor. Uite ce față are, nu seamănă nici 
a rege și nici a general. ~ ' ■
n-are nici uniformă.

— Da, ai dreptate, rege 
Mai întîi că America n-a 
în al doilea rînd are o figură blîndă și 
înțeleaptă. O fi fost poate un pre
ședinte de-al lor. Dar cam pe cînd 7

Greu de stăpînit curiozitatea micilor 
filateliști. Un mic afiș din magazin 
anunța că un specialist dă lămuriri 
despre datele istorice și valoarea tim
brelor. Dar tovarășul în cauză lipsea 
din magazin și pînă mîine nu mai 
aveau răbdare.

Mîine, da, la cercul de filatelie de la 
Palatul pionierilor vor afla. Asta mîine. 
dar ei vor să știe acum. Uf, și specia
listul nu mai vine... Fiecare vrea să 
știe ceva.

— Cine si fie oare americanul ăsta 
slab și cu bărbuță 7 Are o frunte înaltă

E blajin și

nu poate fi. 
avut regi și

și o privire limpede. Să fie un savant, 
totuși 7

Mut la frămîntările copiilor, A- 
braham Lincoln privea senin din 
stampă dințată.

★
Specialistul a sosit și băieții au ascul

tat cu respirația tăiată povestea tăie
torului de lemne devenit președinte al 
Statelor Unite ale Americii.

...In 1861, Lincoln se găsește în frun
tea acelora care luptau pentru elibe
rarea negrilor din sclavie. El emite ce
lebra Proclamație a emancipării atră- 
gîndu-și ura proprietarilor de pămînt 
și de sclavi din sud, care pun la cale 
asasinarea lui. In timp ce asista la un 
spectacol de teatru, Lincoln este ucis 
cu focuri de revolver de o Unealtă n 
dușmanilor libertății, strămoșii trust- 
manilor de azi.

Lingă filatelist s-a strîns toată mul
țimea de copii. Ascultau cu atenție ex
plicația lui, mică lecție de istorie ținută 
in magazinul de filatelie de pe B-dul 
Bălcescu din București.

Urmărind această poveste, gîndul 
m-a dus departe, peste meridiane și

paralele tocmai în emisfera sudică, în 
îndepărtata Australie. Trăiește acolo un 
tinăr al cărui nume nu mi-l amintesc, 
care aidoma băieților din București, e 
filatelist, Cu cîteva luni în urmă, el a 
trimis o scrisoare revistei ,,Tineretul 
lumii" în care-și exprimă dorința de a 
stabili legături prin corespondență cu 
tinerii din alte țări, de a cunoaște isto
ria țărilor lor, de a face schimb de 
timbre, de a informa și pe alții asupra 
patriei sale îndepărtate.

...„Noi vrem să cunoaștem și să ne 
cunoaștem între noi. Strîngem timbre, 
citim cărți, ziare, reviste ale păcii, ne 
adunăm la Varșovia la același Festival 
Noi vrem să știm ce s-a întîmplat în 
Franța acum 200 de ani, noi vrem să 
știm cum au trăit și trăiesc oamenii 
în Statele Unite, în Brazilia și în Aus
tralia. Visurile noastre de tineri n-au 
fost niciodată legate de războaie, ci 
întotdeauna de pace". Acestea sînt gin- 
durile copiilor și tinerilor noștri. 
Acestea sînt gîndurile tînărului din 
Australia, gîndurile milioanelor de 
copii și tineri ai lumii dornici de pace 
și prietenie.

COSTACHE TIRVULESCU

din raionul 
pregătesc 

brodate cu

Sg (Agerpres) (Agerpres)

Uzinele industriei aeronautice din ]
R. Cehoslovacă au executat primul mo- 1 
del de helicopter cu dou<j locuri, care J 
în curînd va fi produs în serie. Călită- ] 
țile de zbor ale acestui helicopter cu j 
două locuri depășesc cu mult nivelul) 
mijlociu al helicopterelor produse în j 

j alte țări. Noile helicoptere vor fi folo-{ 
t site în special la instruirea piloților.) 
( Cu un helicopter se poate efectua înj 
} scurt timp polenizarea sau îngrășarec j 
I a 40 de hectare de culturi de cîmp sau ) 
1 păduri. Cu ajutorul helicopterului poate j 
[ fi transportată o greutate pînă la j 
I 100 kg. pe terenuri accidentate In I 
( uf ară de aceasta, helicopterul poate fi { 
I folosit cu succes în serviciile poștale și { 
j medicale, cheltuielile de transport fiind I 
( neînsemnate.



In legătură cu unele probleme ale literaturii pentru copii
O mare și nobilă răspundere Cuvîntul micilor cititori în căutarea eroului

000000000000000

litera- 
copii a Tamara PînzaruPînă acum, 

tura pentru 
fost în mare măsură —
lăsată în voia ei și 
a -zeilor.

Cred că odată începută această discuție 
ar trebui să se dezbată măsurile menite 
să învioreze critica în domeniul literaturii 
pentru copii, să se pornească cu curaj la 
o încercare de generalizare a experienței, 
mai mult sau mai puțin bogată, acumulată 
de scriitori, să se pună capăt „neutralită
ții” organelor literare de presă . în proble- 

-■ ma literaturii pentru copii.
Iată că deodată s-a dovedit în discuția 

începută de „Scînteia tineretului”, că, în 
legătură cu literatura pentru copii, se pot 

..» discuta unele probleme variate, printre 
ele fiind înseși problemele favorite cri
ticii noastre literare cum ar fi „eroul 
ideal”, eroul pozitiv și negativ.

Nu știu in ce măsură autorii unor cărți 
sau povestiri pentru copii sînt convinși că 
eroii lor trebuie să fie „ideali” sau nu. 
Cert este că majoritatea din puținele cărți 
pentru copii abundă în eroi schematici, 
„model” în sensul celor scrise de Mihail 
Stolen în*articolul său („Copii-model care 
nu sint modele pentru copii” — Sc. tin. 
nr, 1890). Nu voi căuta argumente in plus. 
Aș vrea numai să aduc de față la această 
discuție pe unul din clasicii noștri. Ce 
spuneți dragi tovarăși 1 Eroul „Amintiri
lor” lui Ion Creangă este un copil insu
portabil, dificil, nu-i așa? închipuiți-vă, 
fură cireșe, fuge la .scăldat, se umple de 
rîie și pe lîngă toate astea, culmea, fuge 
de la școală. O asemenea carte n-ar tre
bui pentru nimic în lume să cadă în mîi- 
nlle copiilor noștri—ar spune vreun mare 
,;lubitor” al micii generații. Asta nu e 
„eroul ideal”, nu-i așa ?

Bineînțeles, e cel puțin caraghios să se 
ajungă aici. Știe o lume, de la cel mai 
mare pînă la cel mai mic cetățean cunos
cător de carte al republicii că „Amintirile” 
lui Creangă sînt cele mai fermecătoare 
povestiri despre un copil adevărat, bogat 
în manifestări și ferit de toate simpto- 
mele acestei boli numită în literatură, în 
general, schematism.

Mihail Stoian are dreptate cred, atunci 
cînd susține că este împotriva copilului 
„model”. Nimic nu poate fi mai plictisitor 
și mai lipsit 
prezentați ca 
de trăsături 
cusur.

Literatura 
nu are dreptul să treacă sub tăcere feno
menele negative ale realității. în viața 
lor copiii se întâlnesc cu manifestări de 
mahalagism, de vederi mărginite ori de 
nedreptăți și literatura are și ea darul 
să-i ajute să se orienteze și să se descurce 
în tot ceea ce se întîmplă în jurul lor.

Dar căutînd cu orice preț să umanizeze 
și să îmbogățească personalitatea copii
lor, vrînd cu orice chip să-i facă expo
nentul ieșirilor copilărești, scriitorul este 
amenințat de o altă mare primejdie, aceea 
de a transforma copilul într-un mic bu
fon care cu orice preț trebuie să zmulgă 
zâmbete îngăduitoare sau hohote de râs. 
în goană după o falsă atractivitate, după 
un umor căutat, fugind chipurile, de co. 
piiul „model”, schematic, unii scriitori 
umplu cărțile lor cu aventuri neverosi
mile, care n-au nimic de-a face cu realită 
țile vieții, piedici născocire, biruite cu o 
ușurință rară și mai ales se transformă ei 
înșiși în niște autori teribiliști, făcînd 
glume cu ce se poate și cu ce nu se poate.

Volumul lui Mihail Stoian apărut în 
Editura Tineretului și Intitulat „Eu, Tlcă 
și alții” ilustrează într-o bună măsură 
cele spuse mai sus și asta în ciuda fap
tului că Mihail Stoian este unul din va
loroșii noștri scriitori pentru copii. Să 
luăm ca exemplu una din povestirile lui 
„Oala buclucașă”. Ce se întîmplă aici ? 
Do; frați au rămas singuri acasă. Cel mai 
mic deghizîndu-se în soldat, în lipsă de 
coif îșj vâră în cap o oală de supă. De 
aici pornește toată nenorocirea. Oala se 
Încăpățânează să rămînă în capul copi
lului. Asta se poate întîmplă oricărui băiat 
care găsește asemenea ingenioase între
buințări, unei oale de supă. Dar să vedem 
mai departe. Fratele cel mare, inventiv 
găsește soluția. Ii bandajează capul cu oală 
cu tot și îl duce ja un fierar. Acesta este 
pretextul unor întâmplări de un comic 
căutat, pretextul umorului lui Mihail 
Stoian. Pe stradă, în tramvai, copilul este 
tratat cu multă milă și îngăduință fiind 
considerat bolnav. Perspectiva unei ope
rații înspăimântă niște bătrâne miloase și 
dă naștere unor reflecții .filozofice” ale 
oamenilor în toată firea în legătură cu 
copiii. Dar, culmea, deși fierarul sparge 
oala, nimic nu se rezolvă. La întoarcere, 
surpriza surprizelor, se întîlnesc în tram
vai chiar cu mama, care, înțelegînd si
tuația, păstrează secretul și, ajunsă acasă, 
face cel mai simplu lucru din lume : să
punește bine capul copilului și scoate 
oala. Este cea mai reprezentativă ilus
trare a neverosimilului ș; a bufonerismu- 
lui căutat cu orice preț. Viața complexă 
a copiilor nu oferă cred, asemenea întâm
plări „odiseice” nicâunui autor doritor ăă 
cîștige cu orice preț bunăvoința micilor săi 
cititori. Păcatul este că această maladie 
s.a dovedit a fi ușor transmisibilă și altor 
autori, eroici prin „curajul” și lipsa lor 
de măsură în privința limitelor comicului.

Dacă „specificul hiperspecific” al lite
raturii pentru copii este deja o chestiune 
lichidată, impresia mea este că și în 
această problemă se cade In altă extre
mă. Se aplică în mod mecanic adeseori 
unele 
mari 
vorba 
cuție 
tiv despre care chiar Mihail Stoian vor
bește în articolul său destul de timid.

Și părerea mea este că toți copiii pînă 
la o anumită vîrstă, adică pînă la vîrsta 
la care nu mai sînt copii, nu pot fi decît 
eroi pozitivi.

Eroul negativ judecat de la caz la caz 
în lumina literaturii pentru cei maturi, 
este exponentul unor concepții retrograde, 
opuse concepțiilor societății noastre, duș
man al realităților noastre, erou pe care 
societatea îl înlătură sau îl distruge. Care 
din copiii patriei noastre poate fi conside
rat definitiv erou negativ în acest sens?

Copilul poate deveni odată cu maturi 
zarea 3a erou negativ sau pozitiv! Asta 
da 1 Dar asta depinde nu de fondul său 
uman inițial ci mai ales de educația și me. 
diul in care crește și se dezvoltă.

de interes decît niște copii 
niște scheme pozitiye, lipsite 
omenești, ca niște copii fără

pentru capii nu trebuie și

probleme ale literaturii pentru cei 
la literatura pentru cei mici. Este 
tocmai de această pasionantă dis- 

în privința eroului pozitiv, și nega

„Scînteia tineretului”
Pag. 2-a 4 iunie 1955

Cu ani în urmă, în 
munca mea de in* 
ștructoare de pionieri 
am avut la una din 

școlile de fete din București următorul 
caz : Pioniera Z. V. era una din cele mai 
bune eleve ale școlii. Avea o comportare 
ireproșabilă și în aceiași timp o bogăție 
sufletească specifică virstei de 12 ani. A 
fost aleasă în unanimitate conducătoarea 
unității. Talentul organizatoric și fantezia 
ei bogată au dus colectivul în rindul uni
tăților fruntașe. Dar... familia ei făcea 
parte dintr-o sectă religioasă cu un cult 
deosebit. Ziua lor de rugăciuni era sîm- 
băta. Copila era întru totul ciștigată de 
toate aceste ritualuri religioase și ca atare 
lipsea în fiecare sîmbătă de la școală. Ori
ce discuție era inutilă. Ba mai mult. Orice 
discuție se transforma într-o pledoarie în
flăcărată a ei menită să mă convertească 
și pe mine către această religie.

„Iată eroul pozitiv” ar putea striga ci
neva.

Dar unitatea noastră a hotărît să țină 
adunare festivă model închinată zilei de 
naștere a lui I. V. Stalin într-o sîmbătă de 
decembrie. Era tocmai sîmbătă în care 
conducătoarea unității urma, după legile 
severe ale sectei, să fie botezată și să 
treacă în rîndul dreptcredincioșilor. Adică 
ziua în care împlinea 12 ani. De aici a 
pornit întreaga tragedie. Poate sau nu 
poate lipsi de la adunarea pe care ar fi 
trebuit s-o conducă ? Nimeni, pentru ni
mic în lume, n-ar fi împiedicat-o să-și 
urmeze credința. Au trecut -două săptă
mâni de zbucium, îmbogățite de scandalu
rile părinților. Cu o zi înainte s-a hotă
rît : „Voi conduce eu, tovarășe instruc
toare, adunarea de unitate”.

Sîmbătă la ora 9 dimineața Z. V. a 
venit la școală în inpecabilui ei costum 
de pionieră, palidă, plînsă dar cu o lu
mină victorioasă în ochi și a deschis adu
narea mai mindră și mai emoționată ca 
orieînd.

Putea fi acest copil la vîrsta iui conside
rat un erou negativ?

Copilul poate fi numai erou pozitiv, 
avînd manifestări negative în mai mică 
sau mai mare măsură. Sînt și cazuri în 
care elementul negativ poate predomina o 
bucată de vreme. In acest caz el poate fi 
considerat, strict pentru paginile cărții, un 
personaj cu trăsături negative, genera
torul conflictului. Dar de aici și pînă la a-i 
li'Pi pecetea de erou negativ în accepția 
generală a cuvântului este o distanță, s-ar 
putea spune, cosmică. Viața, mediul în
conjurător este plin de conflicte reale de 
clasă sau conflicte între vechi și nou. In 
familie se pot exercita fel de fel de influ
ențe asupra acestui material uman brut. 
Scriitorul trebuie să arate cu mult curaj 
copilului toate acestea, neignorînd realita
tea dură în care există încă destule nea
junsuri dar și un drum luminos, atrăgă
tor, drumul vieții cinstite și al muncii 
eroice.

Nu un erou „copil model” trebuie p-us în 
fața copilului ci copii ca Timur ori' ca Pa- 
vlic Morozov. In fața iui trebuie să se gă
sească bine înțeles și oameni maturi, dârzi, 
mîndri, puternici, care să-i inspire dorința 
de a crește și a ajunge ca ei. In privința 
eroilor negativi, purtători ai caracteristi
cilor amintite mai sus, aceștia pot fi în li
teratura pentru copii numai oameni ma
turi formați și trebuiesc înfățișați în așa 
fel îneît micii cititori să învețe să-i uras
că, să știe împotriva cui trebuie să lupte.

Să n’i se creadă că trec cu vederea ma
nifestările negative ale copiilor. Ele sînt 
deosebit de periculoase cînd au condiții 
prielnice de evoluție și trebuiesc combă
tute, neuitînd însă că toate acestea pot fi 
îndepărtate prin nenumărate mijloace.

Scriitorii pentru copii, reprezintă prin 
creația lor, unui din factorii cei mai de 
seamă în largul aparat de educare a viito
rilor cetățeni, avînd pentru aceasta o mare 
și nobilă răspundere.
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Cărți pentru copii 
apărute în Editura Tineretului

ANTON PANN : „Cotoiul și Cașul” — 
Ilustrații de Al. Alexe. 1-6 pagini — 
40 bani.

IOSIF TEODORESCU-ARGHEZI: „Ve
ni ți la joc” — Jocuri pentru pionieri și 
școlari. 136 pagini — 3,80 lei.

I. MANOLIU-MIRCEȘTI : „Dă-mi un 
măr” — 32 pagini — 50 bani.

V. MAIAKOVSKI : „Ce e bine și ce e 
rău” — în romînește de Nina Casian — 
ediția a II-a. 16 pagini — 30 bani.

V. MAIAKOVSKI : „Ce să fiu ?” — 
în romînește de Nina Casian — ediția a 
II-a. 30 pagini — 35 bani.

VITALII BIANCHI : „Gazeta pădurii”. 
368 pagini — 11,25 lei.

CHARLES PERRAULT : „Motanul în
călțat”, 16 pagini — 55 bani.

a avut loc la Palatul Pio- 
Capitală o întâlnire între 
scriitori : Victor Eftimiu.

8 De curînd 
| nierilor din 
g un grup de
8 Marcel Breslașu, Vladimir Colin, Oc-
8 tav Pancu-Iași și alții, cu pionieri și 
g școlari. După cuvîntul de deschidere 
8 rostit de poeta Mioara Cremene, au 
| avut loc discuții la care au participat 
g numeroși copii. Luînd cuvîntul, micii 
8 vorbitori au mulțumit scriitorilor pen- 
? tru asemenea cărți frumoase ca : ,,Ma- 
g rea bătălie de la Iazul Mic” și „Ini- 
8moșii”, relatând faptul că unele deta- 
| șamente au folosit în experiența lor

într-un articol apărut recent în „Scân
teia tineretului” în legătură cu unele 
probleme ale literaturii pentru copii in
titulat „Copil-model care nu sînt modele 
pentru copii”, tinărul scriitor M;hail Sto- 
ian spune la un moment dat : „Din neferi
cire se găsesc unii scriitori care propo
văduiesc cu incăpățînare idealizarea co
piilor, confecționarea lor după anumite 
rețete fixe și precepte morale”.

Oare faptul că „unii scriitori” ar pro
povădui cu încăpățînare Idealizarea copii
lor, confecționarea lor după rețete fixe și 
precepte morale a dus la lipsuri la un 
moment dat destul de serioase în litera
tura pentru cel mici, a făcut, ca mulțl 
dintre tinerii scriitori să se rătăcească în 
hățișul atâtor probleme necunoscute, în 
căutarea eroului adevărat ?

Căutarea eroului pozitiv a pus pe ti
nerii noștri scriitori în cele mai dificile 
situații. Cum trebuie să fie eroul pozitiv ?

Eroul trebuie să fie negru la început și 
pe urmă alb imaculat ? Or să fie alb de 
la început pînă la sfîrșit ?

Dar nu cumva el ar fi mai complex și 
mai veridic dacă ar fi în același timp alb 
cu pete negre ? In aceste frământări și 
chibzuințî adânci, critica noastră ședea ne- 
păsătoare și rece iar alături de noi îi 
aveam doar pe confrații' noștri întru sufe
rință, redactorii editurilor și ai revistelor 
pentru copii. Și pe măsură ce părerile 
circulau ca semințele unui Câmp de păpă
die peste care bate un vînt molcom și 
călduț, hățișul problemelor creșteau uriaș 
și părea de nepătruns.

Nu rare ori putem cita cazuri cînd un 
scriitor pentru cei mici se dădea de trei 
ori peste cap si se întruchipa într-un mae
stru iluzionist de talia lui Iosefiny. Cu un 
gest elegant apuca de urechi pe Gheor- 
ghiță sau Vasilică, eroul său, un drăcușor 
negru și cornut, care zbiera din toți ră
runchii dînd din cele patru picioare în
călțate cu copite încleiate cu dulceață și, 
cu același gest elegant, îl vâra în sacul 
trandafiriu al inspirației sale, apoi, ros
tind printre dinți cea mai abracadabrantă 
formulă pedagogică, într-un timp de hocus 
pocus scotea la iveală un drăgălaș de 
heruvin, care, bineînțeles, tăcea ca peștele 
cînd vorbeau cei mari, nu purta încălțări 
încleiate de dulceață fiindcă heruvinașul 
lustruia și pantofii mamei, tatei și bunicii 
etc.

După o repetiție de asemenea numere în 
serie, bietul scriitor auzind în sala de 
spectacol niște căscaturi prelungi, arunca 
plin de dezgust mantia înstelată și chivără 
de panglicar și părăsea gânditor scena.

După îndelungi meditații solitare diurne 
și nocturne tînărul nostru scriitor putea 
fi văzut, asemenea stăruitorilor alchimiști, 
căutând în tomuri uriașe de pedagogie 
taina unei alte pietre filozofale care să 
aibă puterea să insufle oricărui nume de 
băiat ori fetiță chipul unui veritabil și ne
prețuit erou pozitiv.

în cea de a treia ipoteză asupra 
eroului pozitiv alțl tineri scriitori puteau 
fi văzuți crescând pe lângă cîmpul vast 
al imaginației lor, cârduri întregi de bibi
lici de rasă, care aveau poate să scoată 
cel mai vestit erou pozitiv din ouăle lor 
cu picățele.

Deci ăsta e tristul adevăr. Necunoaște
rea problemelor complexe de creație ne-a 
dus uneori la rătăciri sterile și nici de- 
cum încăpățînarea de a propovădui cine 
știe ce teorii. Măcar de-ar fi fost prin
tre noi și un încăpățînat! Barem s-ar fi 
încins niște discuții și cărarea s-ar fi ară
tat de undeva.

Gica Iute?

TinmnnrTrTjnrirwrrtrrinmrmnnr^

Cel de al doilea Congres al scriitorilor 
sovietici a luminat în sfîrșit oalea către 
adevăratul erou și studierea temeinică a 
lucrărilor Congresului, trebuie să ne 
dinainte ca cea mai imediată sarcină 
fesională. Pedagogia epocii noastre 
cialiste, caută să formeze caractere 
tregi, oameni adevărați, 
mente, năzuințe și visuri 
viitor cauza cea sfintă a 
citor.

Contopirea organică și 
problemelor pedagogiei cu acele proble 
me complexe ale procesului de creație, 
înțelegerea acestui fenomen, deschide în 
fața scriitorului pentru copii un imens 
și fertil ogor de desțelenit. In aceasta con
stă, cred, specificul literaturii pentru 
copii.

Chipul eroilor literaturii sovietice pen
tru copil și tineret este chipul unor eroi 
vii, a unor fii pe care i-a educat focul 
Marelui Octombrie, patria sovietică. Spe
cificul acestei literaturi, al acestor eroi, 
este acela, că numai o asemenea patrie, 
numai asemenea educație putea naște ase
menea fii, numai asemenea artiști ca 
scriitorii patriei socialiste pot zugrăvi cu 
putere asemenea eroi.

Aceasta arată că „specificul" nu poate 
fi privit ca problemă de tehnică ori de 
metodă de creație pentru cei mici, el este 
o esență care nu se poate desprinde de 
matca sa, de conștiința celor care l-au 
creat. După părerea mea problemele acce
sibilității, reducerea vieții în 
tatea ei la un mic univers al 
particularitățile de vîrstă sînt 
de tehnică și ele depind de 
cu cere artistul reușește să 
că într-o picătură de apă 
tatea vieții oamenilor și a realității so
ciale, iar în privința accesibilității, nu 
cred că există bariere, chiar atunci cînd 
scrierile sînt pentru cei mai tineri cetă
țeni ai patriei. Copilul nu înțelege totul 
dintr-odată ? Nu e nici un rău în asta. De 
cite ori un matur nu revine asupra unei 
cărți dragi ? De multe ori, la a zecea lec
tură el descoperă noi și noi izvoare de 
simțăminte, noi idei prețioase. Cit de 
clară apare această problemă a specificu
lui, giîndindu-ne la literatura pentru copii 
din țările imperialiste mai cu seamă la 
literatura americană. Care este specifi
cul ei ? „Erou” este acela care fură mai 
mult, acela care minte cu mai multă ne
rușinare, acela care ucide cu mai multă 
iscusință' și sînge rece.

— Arată-mi cum îți crești copiii, și-ți 
voi spune ce gînduri ai! amintește Boris 
Polevol zicătoarea indiană, atunci cînd, în 
raportul său la Congresul scriitorilor 
sovietici, înfierează pe bună dreptate 
avalanșa de comics-uri, cu care scriitorii 
vînduți imperialiștilor inundă librăriile și 
pervertesc sufletul tineretului. Specificul 
„literaturii" lor este îmbinarea monstru
oasă dintre țelurile pedagogiei burgheze 
care crește carne de tun și unelte oarbe 
de genul Hitler-jugend și imaginația de
mentă a scribilor cumpărați pe dolari 
grei.

Cu toate lipsurile, cu toate stîngăciile 
de care au dat dovadă adesea unii din ti
nerii noștri scriitori, modestele succese 
în domeniul literaturii noastre pentru co
pii pot răspunde cu mândrie străvechiului 
proverb indian:

„— Așa îmi cresc copiii, acestea sînt 
gîndurile pe care le am".

Bravii marinari de la Iazul mic ai lui 
O. Panou Iași, ghidușul Arcăduș al Soni ei 
Larlan, Cantemirlștii Cellei Serghi, Călă
torii taberei din munți ai lui Gelu Naum. 
Inimoșii Gicăi lutes, micii visători de pe
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Literatura pentru copii nu este o literatură minoră
Orice discuție asupra problemelor literaturii pen

tru copii nu poate fi dusă fără a ține seama de dez- 
doilea Congres al scriitorilor din 
unde și aceste probleme au fost

baterile celui de al 
Uniunea Sovietică, 
pe larg atacate.

Dacă în Uniunea 
copii are o tradiție ____ ____
kin, Tolstoi, Gorki și Maiacovschi, și astăzi re
prezintă cea mai înaintată literatură pentru copii 
din lume, s-au pus încă atîtea probleme, este evi
dent, că la noi, aceleași probleme sînt mai acute și 
mai multiple.

In primul rînd este nevoie să fixăm bine locul 
literaturii pentru copii în cadrul larg al literaturii. 
Locul ei nu este la atenanse. Literatura pentru copt 
nu este o literatură minoră. Ea pune toate problemele 
ce se pun oricărei opere literare și încă altele, spe
cifice, în plus. Literatura pentru copii nu înseamnă 
literatură proastă sau naiv simplistă, lipsită de toată 
strălucirea artei. Marșak spunea: „Hrana copiilor 
noștri n-o constituie alimentele mai proaste decît ale 
celor maturi".

Să formulăm deci un pleonasm dacă e nevoie: 
«Literatura pentru copii este literatură".

Un basm, o povestire, o poveste, artistic realizate 
valorează cît un roman de același nivel artistic. Ori
ce operă literară pentru cei mici poate prezenta o 
temă mare, un caracter mare. Totul este determinat 
nu de cititorul căruia i se adresează ci de scriitorul 
care scrie. Formula „Literatură mare pentru cei mici" 
mi se pare cuprinzătoare și exactă.

Așa fiind, literatura pentru copii ridică toate pro
blemele literaturii în genere ; a metodei realist socia
liste și a conținutului de idei, a eroului pozitiv (nu 
ideal!), a epicului a lirismului, a conflictului, a su
biectului, a adevărului vieții, a oglindirii omului, a 
romantismului, a măiestriei artistice, a limbii, unele 
din aceste probleme punîndu-se chiar mai acut și 
mai riguros în literatura pentru copii. Acestora li se 
adaugă apoi altele specifice genului și cititorilor.

Firește că literatura pentru copii trebuie să formeze 
și să dezvolte caracterul copiilor, să însemne o în
fierare a tuturor slăbiciunilor morale (lașitate, lene, 
îngîmfare, lipsă de inițiativă, tembelism etc.) să dez
volte dragostea copiilor pentru patrie, pentru munca 
fizică și intelectuală, să dezvolte larg, multilateral, 
cu imagini din viață, cu eroi reali sau creați, cu rea
lism și romantism, tema măreției muncii creatoare.

Literatura pentru copii nu trebuie să fie un fel de 
anexă literară a manualelor didactice. Ea rămîne — 
o spune Polevoi în coraportul său de la cel de al doi
lea Congres al scriitorilor sovietici, — „în primul rînd 
un obiect al artei care în afara celorlalte sarcini ge
nerale ce stau în fața artei, mai rezolvă una specială : 
ea formează gustul copiilor și tineretului, dezvoltă în 
ei dragostea pentru carte, pentru limba maternă, 
pentru gîndirea în imagini".

Așa dar, în literatura pentru copii, măiestria artis
tică nu numai că nu trebuie neglijată, pe motivul că 
se scrie „pentru copii", ci, din contră, are o impor
tanță și un rol deosebit. Valoarea artistică a operei 
pentru copii este cu deosebire ceea ce condiționează 
puterea ei de circulație, de pătrundere. Copilul e un

Sovietică, unde literatura pentru 
ilustră care purcede de la Puș- 
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cititor care nu cunoaște menajamente și ipocrizie, ceea 
cc nu-i place, ceea ce-1, plictisește, aruncă din mină 
după cum ceea ce ti place, citește și recitește, pînă 
se identifică sufletește cu eroii, pînă la imitarea lor, 
la transpunerea lor in modele. Tocmai aici stă marea 
răspundere a literaturii pentru copii. Ei nu se mărgi
nesc să deguste literatura, in abstract, ci o integrează 
in viață, cu puterea lor de imaginație, care face din 
cel mai fictiv erou, un erou pe care eț îl văd real, 
și pe care ei îl joacă apoi ca niște actori integrați 
desăvîrșit în viața personajelor.

Spiritul de imitație al copiilor trebuie să ne facă 
să fim însă foarte atenți în literatura pentru copii. 
Aci, cititorul nu este format: el se formează, prin
tre altele și prin lecturi. în țările capitaliste din oc
cident, unde, în chip deliberat se preamărește vio
lența și crima aventuroasă în literatura pentru copii, 
s-a ajuns la situația de a se speria de rezultatele ob
ținute, deși ele apar minore pe lingă disponibilitățile 
intenționale de criminalitate a maturilor mînuitori 
de bombe atomice.

O altă problemă importantă pe care o pune concep
ția exprimată de Polevoi este aceea a limbii în lite
ratura pentru copii.

Copiii învață limba din viață. Dar literatura nu-i 
de cit viață oglindită în imagini. Ea devine astfel o 
adevărată școală a vorbirii, a limbii.

Deci, în literatura pentru copii, mai multă grijă de 
limbă. Vocabular fără născociri personale, fără cu
vinte încrucișate, fără licențe poetice sau... prozaice ; 
limba cea mai pură. Limba e mijlocul prin care o 
operă literară este clară și simplă. — claritate și sim
plitate absolut necesare în literatura pentru copii, dar 
care nu trebuie să fie tot una cu sărăcia de gînduri și 
de sentimente. Cele mai adinei gînduri ca și cele mai 
complexe sentimente, se pot exprima simplu ș{ clar 
cînd... ai timp pentru aceasta și depui muncă.

Pentru cititorii literaturii pentru copii, cea mai 
mare parte a lumii plutește în necunoscut, in imagini 
neprecise. Dar ei au o aprigă dorință de a cunoaște, 
și cum nu cunosc încă die cît foarte puțin, suplinesc 
asta în bogăția și îndrăzneala imaginației Hotarele 
între realitate și imaginație nu sînt la ei, prea pre
cise. Sigur mi se pare însă că tendința copiilor nu 
este precum se crede, de a evada din real, în fantas
tic, ci de a da fantasticului consistență de realitate. 
Imaginația copiilor nu vine din vreo dorință de a eva
da din realitate, cj de a o lărgi. Fantasticul îi inte
resează în măsura în care, prin imaginația lor, îl pot 
concepe și vedea ca pe o realitate extraordinară, dar 
totuși ca pe o realitate.

Copiii nu sînt familiarizați cu noțiunile abstracte. 
Literatura pentru copii trebuie să se ferească de ele 
și să se bizuie pe viața cea mai activă, pe realitatea 
cea mai vie. Literatura pentru copii nu poate fi de
cît realistă, căci cititorul copil simte nevoia de a 
face și din basm un tablou de viață.

Basmul a întruchipat întotdeauna cele mai îndrăz-
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nețe visuri ale poporului. Basmul pentru copii, poves
tire profund poetică și umanistă, trebuie să aibă cu 
tot fantasticul lui, o bază reală, să însemne tran
spunerea unuj subiect din viață, tratat epic.

Criticul G. Ibrăileanu spunea că „Poveștile"
Creangă sînt bucăți rupte din viața poporului moldo
venesc. Ochilă, Flămînzilă. Gerilă etc. sînt flăcăi din 
Humulești, numai că sînt tratați epic. Chiar capra și 
iezii ei nu sînt decît megieși ai feciorului lui Ște
fan al Petrei. O biată văduvă necăjită cu trei copii. 
Puneți în loc de capră un nume femeiesc, în loc de 
iezi, copii, și în loc de lup un țăran hain, și veți avea 
o nuvelă din viața țărănească".

Aceeași sete de a cunoaște a copiilor impune crea
rea și dezvoltarea literaturii științifico-beletristică, a 
literaturii de aventuri și a celei științifico-fant.astice, 
în care dozajul realismului și al romantismului are 
o importanță capitală și imprimă valoarea operei.

Fiind vorba în această literatură de îm.bogățirea 
cunoștințelor cititorilor, cartea trebuie să meargă îna
intea virstei cititorului, să-l familiarizeze cu realități 
noi, cu noțiuni noi. Nu insă în așa măsură îneît 
cartea să devie pentru el o șaradă, sau o lucrare de-ar 
avea nevoie de glosar, fiindcă atunci copilul n-o ci
tește. In cartea de literatură el caută un folos, dar 
prin delectare, nu prin efort. Cartea de literatură pen
tru copii și efortul sînt două noțiuni care se con
trazic.

Aceasta pune problema perfectei înțelegeri de către 
scriitor a posibilităților virstei cititorilor cărora se 
adresează, a exactei lui capacități de sezisare si pro
blema grea de ordin artistic, a adaptării mijloacelor 
artistice, chibzuirei lor pentru a corespunde posibi
lităților virstei.

Altfel, opera rămîne, cum spunea cineva, fără 
adresă, operă care rătăcește și bate zadarnic pe la 
ușile copiilor, doar-doar s-o nimeri pentru vreunul.

Aș cuteza totuși să cred că o operă intr-adevăr 
mare, clară, scrisă cu mijloace simple și cu noțiunile 
corespunzătoare este înțeleasă și primită de orice co
pil, fără o riguroasă discriminare cronologică, adică, 
cu orice act de naștere.

E vorba firește de diversele vîrste ale copiilor, căci 
o literatură specială pentru vîrstele mijlocii și mari 
nu există. Hrana lor este ceea ce aleg bun din crea
ția celor mai cunoscuți scriitori maturi. Aceștia fac 
în deosebi contingentul mare de cititori ai clasicilor.

Sînt totuși mulți care cred că literatura pentru co
pii de vîrstă mijlocie sau mare e o literatură de ma
turi dar... de a doua mină, simplistă, săracă. E una 
din cele mai grave erori curente

Ca toate artele, literatura pentru copii nu se poate 
face numai cu bune intenții și cu bună voință. Și 
nici cu rețete. Trebuie talent și muncă.

Cu respectarea tuturor regulilor și formulelor se 
poate, și încă cum I — scrie literatură proastă pen
tru copii. Sau, tot așa de rău, literatură care nu se 
citește.

De asta se poate scăpa ținînd cont de psihologia co
pilului. Și nu numai din... reminiscențe personale.

Copiii cer mult mai mult de cît cei maturi : subiect, 
acțiune, dinamism, conflict, viață reală nu schema
tism, nici drumuri răzbătătorite.

pozitiv
Colina cu salcâmi ai Mirel Iosif, năzdră
vanii Eu, Tică și alții ai lui Mihail Stoian, 
fermecătorul Ciortan al lui P. Luscalov, 
neîntrecutul Cucuiet al lui Al. Jar, minu
nata și neuitata Donca a lui Marcel Bres
lașu, sînt succese ale literaturii noastre 
pentru copii, ale ultimilor ani de muncă. 
Aceste cărți încearcă să arate caractere în 
formare ; cum se face educația în pro
cesul muncii, ce înseamnă prietenie și to
vărășie, caută să sădească în sufletul ti
nerelor noastre vlăstare dragostea pen
tru ceea ce e bun și cinstit, drept și minu
nat în om, să învețe pe copii urască 
ceea ce este netrebnic și josnic.

Desigur că la unii dintre noi, tinerii 
scriitori, aceasta apare mai clar, mai con
vingător și mai minunat, la alții apare 
mai slab, mai șters, mai puțin artistic, dar 
gîndurile pe care le împărtășim tinerilor 
noștri cititori sînt gîndurile și sentimen
tele pe care le trăiește întreg poporul.

Sentimentalismul, fals romantismul, 
simplismul, confecționismul, pedagogismul 
și alte asemenea „isrne" strecurate în 
munca noastră au la bază, în afară de mai 
mult sau mal puțin talent și măiestrie, au 
la bază, mai ales, rătăcirea scriitorului 
dincolo de realitățile vieții noastre.

Vorbind despre prima mea lucrare mal 
mare penttu cei mici, „Inimoșii" cred că 
am plătit tribut câtorva „isrne” tocmai 
din această pricină : necunoașterea adân
că a realității.

Vorbind despre felul cum am conceput 
pe eroul meu pozitiv din „Inimoșii", pot 
să mărturisesc cu oarecare duioșie (e pri
mul meu erou pozitiv 1) că este ieșit după 
toate regulile clocirii, dintr-un faimos ou 
de bibilică. Iorgu nu sparge geamuri (cu 
praștia) decît doar în cazul unui incendiu 
când poate ar trebui să salveze pe cineva 
din flăcări, dar sare la bătaie uitând că 
este conducătorul detașamentului de pio
nieri.

Este îndrăzneț, dar e individualist și nu 
pricepe că munca în colectiv este totuși 
singura care dă roade. Este încăpățînat 
dar își iubește părinții etc. Băiatul deci 
are și calități și defecte.

Este drept că dintr-o intuiție logică, ca
litățile și defectele nu sînt puse în con
traste de felul acesta : Este bun, dar este 
laș... lașitatea fiind o însușire care atrage 
după sine o întreagă pleiadă de însușiri 
negative ce determină într-un fel anu
mit caracterul. Dar totuși anemia acestui 
erou pozitiv se trage de acolo că, uneori, 
anumite trăsături ale caracterului Iul 
Iorgu nu decurg în mod firesc din altele, 
sau nu-1 duc spre anumite fapte cu o 
anumită semnificație pentru acumulările 
calitative ale conștiinței sale.

Referindu-se la problema eroului pozi
tiv, Mihail Stoian, în articolul mai sus 
menționat, conchide într-un fel care ne 
dezvăluie poziția sa față de creația erou
lui pozitiv.

„Exemplul lui Timur, ne demonstrează 
că eroul copil nu trebuie să fie mărunt 
ca amploare, lipsit de trăsături cu ade
vărat eroice, și de acel ceva care să-1 facă 
ieșit din comun, excepțional chiar. Dar 
toate acestea nu trebuie să umbrească de 
fel copilăria eroului". Oare d'n pricina 
asta Iorgu este un personaj pozitiv ane
mic ?

Eu cred că Timur este un erou iubit de 
milioane de copii din patria sa și de peste 
hotare nu pentru că are „ceva” care-1 
scoate din comun, că are trăsături excep
ționale.

Arcadii Gaidar a creat pe Timur pentru 
faptul că i-a deslușit trăsăturile în mijlo
cul copiilor sovietici în acea perioadă grea 
de război și, prin aceasta, a ajutat să ia 
naștere o întreagă armată de adepți ai 
lui Timur. Cînd Gaidar oprit pentru o 
scurtă odihnă în sătucul Clin, află de exis
tența unor timurlști adevărați, aleargă 
să-i caute. Timur și băieții lui prășeau 
cartofi în grădina unei bătrâne care avea 
trei fii pe freed.

— Eu sînt Gaidar ! spuse el fericit. Eu 
am născocit povestea cu Timur. Aveți 
să-mi spuneți ceva ?

— N-avem ce-ți spune, făcu intimidat 
băiatul care purta pe bonetă o steluță de 
tinichea. Noi sântem timuriști și ne vedem 
de treaba noastră.

— Foarte bine, rosti gânditor Gaidar. 
Minunat, strigă el aproape îndată. Minu
nat! putea să strige patria întreagă.

Aceasta dovedește încă odată că Timur 
nu este ieșit din comun, datorită calităților 
sale excepționale. El se Integrează minu
nat în masa milioanelor de copii dăruind 
comoara simțămintelor și a exemplului 
faptelor sale celor care au fost model 
pentru creația sa, maestrului neîntrecut 
Gaidar,

Iorgu al meu, nu din cauză că-i lipsește 
acel ceva care-1 scoate din comun, nu reu
șește să trăiască viu în acțiunea cărții și 
este umbrit de Ștefănel, ci din pricină că 
nu e legat strâns de

Tot Mihail Stoian 
blema romanticului 
copii precizează :

„Copiii vor să înfrîngă greutăți chiar 
când acestea există în imaginația lor. Ei 
preferă să sară un gard decât să treacă 
printr-o poartă deschisă, chiar dacă riscă 
să-și rupă fundul pantalonilor".

Aplicând acestea în practică eu cred că 
nu ajungem întotdeauna la rezultatul 
scontat. Să fugi anume după interesant, 
să împovărezi pe eroi cu fel de fel de pe
ripeții și greutăți, (care uneori se află doar 
în mintea eroului) astfel ajunge un scrii
tor să descopere o nouă iatură a vieții, un 
nou colțișor al sufletului omenesc ? Co
piilor le plec fără îndoială peripețiile ului
toare, subiectele antrenante, 
aventurile 
prin care 
unic ca și 
în numele
ce e rău, atunci eroii vor fi uitați îndată, 
faptele lor oricît de îndrăznețe, vor ră
mîne departe de amintirea și dragostea 
copiilor.

Cu inima strînsă mă întreb: oare de ja 
poalele Cetății Huniazilor unde inimoșii 
mei visează explorări pe urmele lui 

! Amundsen, se aude bătând inima furnalu
lui cel mare ? Se zărește pînă la dânșii 
soarele șarjelor rapide slobozite întru cin
stea și măreția construcției socialismului ?

Da. romantismul vieții noastre trebuie 
să înaripeze scrierile închinate copiilor, să 
sădească în copil năzuințe și idealuri 
spre care tinde poporul însă nu visuri 
efemere. Eroii creați de noi trebuie să 
Întruchipeze pe cei care visează și Înfăp
tuiesc aceste năzuințe ale poporului.

realitate, de viată, 
referindu-se la pro- 
în literatura pentru

Dar dacă 
și evenimentele neobișnuite 

trec eroii există doar ca scop 
acele precepte pedagogice fixe 
cărora eroul se abține de la tot
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Cum a pornit la muncă
Voi povesti pe scurt despre felul în care 

și-a început munca noul comitet U.T.M. 
și cum a reușit să obțină unele realizări.

La cîteva zile după adunarea de dare 
de seamă și alegeri, tovarășul Dumitru 
Vasile, instructor al comitetului raional 
U.T.M. Ploești, a instruit într-o ședință 
noul comitet asupra felului în care tre
buie să-și ducă munca arătând fiecărui 
membru ce sarcini are de îndeplinit. 
După această ședință, am întocmit planul 
de muncă pe trimestrul I al acestui an, 
având ca bază hotărirea luată în aduna
rea de alegeri, apoi am trecut la organiza
rea muncii pentru realizarea iui. Dat fiind 
că în plan am trecut ca una dintre sarci
nile principale organizarea timpului liber 
al tineretului, ne-am gândit că n-ar fi rău 
să punem în discuția unei adunări gene
rale această problemă. După ce am pre
gătit referatul „Despre activitatea cultu- 
ral-artistică din satul nostru" la care a fc®t 
antrenat un colectiv mai larg de utemiști, 
am anunțat ținerea adunării generale și or
dinea de zi cu 5 zile înainte. La adunare 
am invitat și <pe tovarășul director al că
minului cultural. Cele discutate în aduna
rea generală ne-au convins că putem spri
jini mai bine munca căminului cultural— 
lucru ce nu prea îl făcusem pînă atunci. 
Am trecut deîndată la luarea de măsuri 
pentru înfrumusețarea căminului. O parte 
din tineri au fost antrenați la curățirea 
și la împrejmuirea lui cu gard, iar alții 
la construirea unei scene. Cu multă însu
flețire au muncit tinerii Stelian Nuță, 
Alexandru Eftimie, Costea Nicolae și 
alții. Tinerii care au muncit neobosit 

„ pentru amenajarea și înfrumusețarea că
minului vin acum aci în fiecare seară, ci
tesc, joacă șah, ascultă radio...

Cînd s-a desprimăvănat de-a binelea, ti
nerii au început să aducă vorba despre 
activitatea sportivă. Greutatea cea mare 
era însă că nu aveam un teren de sport. 
Tovarășii din organizația de partid ne-au 
ajutat să rezolvăm această problemă. Așa 
cum am fost sfătuiți, am discutat cu tova
rășul președinte al sfatului popular, la care 
am găsit multă înțelegere. Terenul de la 
ferma de stat e fost încredințat tineretu
lui din sat pentru a-l amenaja. Dar numai 
terenul nu putea rezolva problema activi
tății sportive. Trebuia începută munca 
pentru amenajarea lui. Și .tinerii au pus 
din nou umărul ]a muncă. Ei au muncit 
cu avânt timp de 7 zile. Munca lor nu a 
fost zadarnică. In locul unu,j maidan pă
răsit, acum în sătucul nostru avem un te
ren de sport de toată frumusețea. Alături 
de utemiștii Costea Nicolae, Dumitru Ma
rin și alții, au muncit cot la cot și alți ti
neri ca Vasile Dincă, Burlacu Ton etc. 
Foarte curîpd mulți utemiști și tineri se

noul comitet U. T. M.
vor pregăti pe acest teren — amenajat de 
ei — pentru Concursurile Sportive ale Ti
neretului organizate în cinstea Festivalu
lui de la Varșovia și vor susține meciuri 
de fotbal sau de volei.

Odată cu venirea timpului favorabil 
pentru însămînțări, am discutat într-o 
adunare generală U.T.M. deschisă despre 
munca pe care utemiștii și tinerii din sat 
vor trebui s-o desfășoare în campania 
agricolă de primăvară. Participanții la 
adunare și-au respectat angajamentul. 
Utemiștii și tinerii ca Dunj.itru Marin, 
Dincă Vasile, Costea Nicolae, Ion Burlacu, 
Elena Alexandra și alții, au ieșit printre 
primii ia cîmp desfășurînd în același timp 
și muncă de lămurire în rîndul celorlalți 
cetățeni din sat.

Cred că nu greșesc cînd spun că în ul
timul timp munca organizației noastre de 
bază s-a întărit. A crescut simțitor pu
terea ei de mobilizare, preocuparea ca fie
care utemis.t să aibă posibilitatea de a-și 
manifesta din plin capacitatea și spiritul 
său de inițiativă, îndeplinind o muncă con. 
cretă. Alături de utemiști au fost antre
nați la mnnqă și tinerii neutemiști care se 
pregătesc să intre. în U.T.M.

Atragerea în muncă' a tinerilor neute
miști a făcut să crească interesul lor pen
tru organizație, iar mulți diintre ei au și 
fost primiți în rîndurile utemiștilor. Ast
fel, în fiecare lună organizația noastră s.a 
mărit cp încă 3—4 membri. In prezent 34 
dintre cei mai buni tinerii din sat formează 
organizația noastră de bază iar cei mai 
merituoși dintre aceștia se pregătesc pen
tru a fi primiți în rîndurile candidaților 
de partid.

Succesele pe care le-am obținut pînă 
acum le datorăm în primul rînd grijii pă
rintești pe care ne-o poartă organizația de 
partid. Tovarășul Alexandru Haie, secre
tarul organizației de partid din sat, ne în
drumă cu multă dragoste. In unele adu
nări de partid a fost analizată munca or
ganizației U.T.M., după care comitetul nos
tru a primit îndrumări amănunțite asupra 
felului cum trebuie să muncească.

Se poate spune că sîntem la începutul 
activității noastre. Experiența de pînă 
acum și cea pe care o vom dobîndi în 
munca viitoare ne va permite să obținem 
noj succese.

Așteptăm cu mult interes apariția în 
ziar a rubricii: „Tribuna secretarului or
ganizației de bază U.T.M deoarece ea 
constituie pentru noi un schimb folositor 
de experiență;

MIRCEA VĂDUVA 
secretarul organizației de bază U.T.M. 
din satul Băltița, comuna Cocorăști- 

Colț, raionul Ploești

Tovnrrrqrr “ Dă’mi te r°3 „lovurașa și mie abonamen. 
cu ziarele" tul

— Chiar dumi- 
tale ți-l aduceam. Are multe probleme 
care te interesează.

Schimbul acesta de cuvinte poate fi 
auzit adesea in primele ore ale zilei, 
căci tinăra Elefteria Tabacu se ține 
de cuvînt. Mai de mult și-a luat an
gajamentul în fața adunării organiza
ției de bază U.T.M. că se va ocupa ea 
de difuzarea ziarelor și așa a făcut.

Niciodată nu întîrzie. Se prezintă 
prima întotdeauna la tovarășul Mihai 
Pascal, de la care ridică ziarele. După 
ce se uită mai întîi prin ele, își ia pa
chetul sub braț și pornește pe la fie
care abonat în parte să le împartă.

Toți muncitorii din uzina electrică- 
Craiova o cunosc pe tînăra Elefteria 
Tabacu și o numesc „tovarășa cu zia
rele". Dar despre ea mai trebuie de 
spus ceva. Și în producție depune a- 
ceeași dragoste și același elan ca și în 
munca cu ziarele. Nu numai numărul 
de abonamente de pe o lună pe alta a 
reușiț să-l depășească, ci și norma sa 
de lucru ; zilnic și-o depășește cu 15— 
20 la sută. De aceea, „tovarășa cu zia
rele", adică tînăra Elefteria Tabacu, 
este iubită și stimată de întreg colec
tivul de muncă al uzinei.

Corespondent 
IOAN CAPRUCIU

Un înflăcărat tribun al revoluției r

Concurs internațional de inovații
3

aplicate și în țara 
vor primi, separat, recompensele prevă
zute de regulamentul inovațiilor. Temele 
acestui concurs continuă să fie publicate 
în paginile ziarului „Tehnica Nouă", or
ganul A.S.I.T.

Concursul internațional de inovații — 
primul la care vor participa și oamenii 
muncii din țara noastră — se închide la 
30 . septembrie, urmând ca rezultatele să 
fie anunțate până la 8 decembrie 1955.

acordăIn scopul rezolvării unor probleme im
portante din sectorul producției indus
triale și pentru întărirea continuă a co
laborării dintre oamenii muncii din țările 
de democrație populară, Oficiul de In
venții din Republica Cehoslovacă a lansat 
un concurs de inovații cu 14 teme, la care 
au fost Invitați să participe și muncitorii. 
Inginerii și tehnicienii din Republica 
Populară Română.

Pentru realizarea fiecărei teme, . Oficiul 
de Invenții din Republica Cehoslovacă

Mașini noi pentru campania de recoltare

premii, iar pentru Inovațiile 
noastră, inovatorii

în campania agricolă de vară, mecani
zatorii de la cele 9 S.M.T.-uri din regiu- 

* nea Suceava vor recolta, treiera și dez- 
mirițti cu aproape 10 la sută mai mult 
decât în perioada corespunzătoare a anu
lui 1954.

Pentru a putea executa la timp și în 
bune condiții lucrările în gospodăriile 
agricole colective, întovărășiri și pe te
renurile țăranilor muncitori cu gospo
dării individuale, S.M.T.-urile din re
giune au fost înzestrate cu încă 86 de 
tractoare, 8 auto combine, 76 de seceră-

tori-legători, 70 de batoze și 20 de dez- 
miriștitori. Alte 200 de tractoare și 80 de 
batoze vor sosi în curând la aceste sta
țiuni.

Mecanizatorii de la S.M.T.-Rădăuți au 
primit pînă acum 17 tractoare, 2 auto 
combine, 8 secerători-legători și 5 batoze, 
iar cei de la Săveni, 9 tractoare, 13 se- 
cerători-legători și 9 batoze. Un mare nu
măr de tractoare și mașini agricole au 
primit pînă acum și S.M.T.-urile Salcea, 
Dîngeni, Darabani și Dorohoi,

Plenara Uniunii Scriitorilor
Vineri duipă amiază, la Casa Scriitori

lor din Capitală au început lucrările ple
narei Uniunii Scriitorilor din R.P.R. pri
vind „problemele literaturii pentru copii”.

La Plenară au participat scriitori' și ar
tiști plastici, reprezentanți ai Uniunii 
Tineretului Muncitor, Ministerului Cul
turii, Ministerului învățământului, Edi
turii Tineretului, publicațiilor pentru 
copil, instructori de pionieri, educatori.

Cuvîntul introductiv a fost rostit <5e 
scriitorul Mihat Beniuc, secretar al Uniu
nii Scriitorilor din R.P.R., laureat al Pre- 
miulul de Stat.

Referatul a fost prezentat de scriitorul 
Marcel Breslașu, laureat al Premiului de 
Stat.

Lucrările continuă în cursul zilei de 
sâmbătă.

«Agerpres)

„Atențiune, 
începe emisiunea locală 1“
Printre centrele de radioficare din re

giunea Craiova care desfășoară o bogată 
activitate se află și cel din orașul Tg. Jiu.

Colectivul de redacție al acestui centru, 
condus de tovarășul Ursu Gheorghe, se 
străduiește să îmbunătățească necontenit 
calitatea emisiunilor locale.

în acest scop a.u fost inițiate numeroase 
emisiuni ca „Tribuna emisiunii locale", 
„Carnetul cultural”, „Carnetul pedago
gic” și altele. Zilnic se emite un buletin 
de știri care reflectă realizările obținute 
de muncitori, contribuind 
narea oamenilor muncii, 
noi succese în producție.

în cadrul emisiunilor 
popularizate rezultatele obținute de for
mațiile culturale, bibliotecile din între
prinderi, căminele culturale, gazetele de 
perete. Un loc de frunte îl ocupă de ase
menea în cadrul emisiunilor acestui cen
tru „Emisiunea de satiră și umor”, pre
cum și emislunea „Ascultătorii ne sem
nalează că“...

Majoritatea brigăzilor artistice de agi
tație din orașul Tg. Jiu sînt îndrumate 
de către colectivul de redacție să pre
zinte programe bine închegate, care să 
reflecte aspecte de muncă din diferite în
treprinderi.

Pentru stimularea fruntașilor în produc
ție, a inovatorilor cum sînt, de pildă, Bo- 
bocescu Samoilă de la Fabrica de țigarete, 
pentru muncitorii de la fabrica de pro
duse refractare „Unirea" și alții, se trans
mit în cadrul emisiunilor locale, programe 
muzicale la cererea lor.

Ținînd o legătură permanentă cu orga
nele de partid și de stat, colectivul de re
dacție al centrului de radioficare Tg. Jiu 
reușește să prezinte în emisiunile sale 
cele mai semniftcative fapte din viața în
treprinderilor șl instituțiilor din oraș. 
Colectivul de conducere al stației acordă 
o atenție deosebită în special popularizării 
metodelor înaintate de muncă ale frunta
șilor în producție, ajutînd în acest fel la 
creșterea producției și productivității 
muncii, la reducerea prețului de cost.

De nenumărate ori au vorbit la micro
fon, împărtășind din experiența muncii lor, 
fruntași în producție ca Olaru Ion, briga
dier mașinist de la fabrica de țigarete, 
Kintuan Vasile, maistrul secției croit de 
la fabrica de confecții „T. Vladimirescu”, 
sau fruntași ai recoltelor bogate ca Ma- 
loescu Grigore din întovărășirea din co
muna Bălești și alții.

în emisiunile locale au fost oglindite pe 
larg succesele obținute în campania agri
colă de primăvară de către membrii gos
podăriilor agricole, țăranii muncitori în
tovărășiți și cei cu gospodării individuale.

Apreciindu-se munca desfășurată de co
mitetul de redacție al centrului de radio
ficare din orașul Tg. Jiu, de curînd 1 s-a 
înmânat steagul de centru fruntaș pe re
giunea Craiova.

Experiența centrului de radioficare din 
orașul Tg. Jiu trebuie extinsă în toate 
centrele de radioficare din regiunea Cra
iova, pentru ca acestea să devină puter
nice mijloace de agitație și de mobilizare 
e oamenilor muncii.

Corespondent 
L. SOLOMON

Astăzi, se împlinesc 70 de ani de la naș
terea lui Iakov MihailoVici Sverdlov, unul 
din activiști; de seamă ai partidului co
munist și ai statului sovietic.

I. M. Sverdlov a trăit o viață plină de 
clocotitoare pasiune revoluționară, de de
votament fără margini față de cauza re
voluției socialiste. El a intrat în istorie ca 
un minunat organizator al maselor. Talen
tul său organizatoric, minunatele sale ca
lități de revoluționar s-au format în de
cursul îndelungatei lupte revoluționare în 
condițiile cele mai grele ale dezvoltării 
revoluției ruse.

I. M. Sverdlov a 
pășit pe calea luptei 
la vîrsta de șasespre- 
zece ani. Din primii 
ani ai activității sale 
revoluționare Sverd
lov a devenit revo
luționar de pro
fesie — om care s-a 
dedicat în întregime 
cauzei eliberării cla
sei muncitoare.

I. M. Sverdlov și-a 
început activitatea 
sa revoluționară la 
Nijni Novgorod. Aci 
el a condus câteva 
cercuri marxiste ale 
tineretului muncito
resc, a organizat o ti
pografie secretă pen
tru tipărirea mani
festelor revoluțio
nare, învățîndu-i pe 
muncitori cum să 
lupte împotriva ex
ploatatorilor. Avea 
20 de ani cînd a fost
trimis de partid în marele centru indus
trial din Ural în Ekaterinburg (azi Sverd
lovsk). Aci el devine conducătorul orga
nizației bolșevice din Ural.

Repetatele arestări și deportările nu au 
putut fringe spiritul bolșevic, voința de 
nezdruncinat a lui Sverdlov.

In 1912 la Conferința a 6-a de la Pra- 
ga a Partidului a fost ales Comitetul Cen
tral bolșevic. In Comitetul Central au fost 
aleși în lipsă, fiind în. deportare, I. V 
Stalin și I. M. Sverdlov.

In anul 1913, Sverdlov a fost din nou 
arestat Și exilat în ținutul Turuhan, din
colo de Cercul Polar de 
la Petrograd abia după 
bruarie 1917.

La Conferința a Vil-a 
a bolșevicilor, I. M. Sverdlov a fost ales 
membru al Comitetului Central, apoi se
cretar al C.C. al Partidului.

La ședința din 16 octombrie 1917, a fost 
creat Centrul de partid pentru pregătirea 
insurecției armate în cadrul căruia, a fost 
ales și I. M. Sverdlov. In zilele revoluției 
Sverdlov se află la Smolnîi, statul major 
al revoluției, desfășurînd o muncă uriașă 
în rîndul maselor de muncitori.

După Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, I. M. Sverdlov a fost ales pre
ședinte al Comitetului Executiv Central 
al Sovietelor pe întreaga Rusie, în care 
muncă rămîne pînă la sfîrșitul vieții sale.

Sub conducerea lui Lenin și Stalin, 
I. M. Sverdlov a desfășurat o muncă in
tensă în vederea consolidării puterii so
vietice, construirii noii societăți socia
liste. Sverdlov a participat la elaborarea 
principalelor măsuri pentru întărirea ca
pacității de apărare a Țării Sovietice, de 
organizare și călire a Armatei Roșii.

Sverdlov a fost model de intransigență 
bolșevică. El a lup
tat fără cruțare îm
potriva dușmanilor 
partidului și poporu
lui. I. M. Sverdlov 
s-a îngrijit perma
nent de întărirea or
ganizațiilor locale de 
partid. El s-a ocu
pat de asemenea de 
pregătirea ideologi- 
co-teoretică și de 
călirea cadrelor de 
partid și ale statului 
sovietic. Din iniția
tiva lui a fost creată 
o școală de pregă
tire a cadrelor de 
partid, care a deve
nit mai tîrziu Uni
versitatea comunistă 
„I. M. Sverdlov".

O mare contribu
ție a adus Iakov Mi- 
hailovi'ci Sverdlov la 
cauza educării și uni
ficării tineretului re
voluționar, la crearea

Comsomolului. „Tineretul este ajutorul 
nostru credincios în prezent și nădejdea 
noastră în viitor", a scris el. Sverdlov a 
fost inițiatorul creării uneia din primele 
uniuni ale tineretului muncitoresc din 
Ekaterinburg. Din însărcinarea lui V. I. 
Lenin, I. Sverdlov a primit delegația pre
zidiului primului congres al Comsomolu- 
lui. Pe baza indicației lui Lenin, Sverdlov 
a întocmit scrisoarea C.C. al Partidului 
Comunist (bolșevic) pe întreaga Rusie că
tre organizațiile de partid cu privire la 
crearea Uniunii comuniste a tineretului. 
In această scrisoare se recomandă orga
nizațiilor locale de partid să sprijine prin 
toate mijloacele organizațiile de tineret.

Iakov Mihailovici Sverdlov a crezut în 
victoria cauzei partidului, pentru care și-a 
dat viața sa scurtă dar minunată. Cauza 
pentru care a luptat Sverdlov a învins. 
Poporul sovietic, sub conducerea Partidu
lui Comunist, merge cu fermitate pe dru
mul construirii , comunismului, cinstind 
memoria eminentului militant pentru 
cauza comunismului . Iakov Mihailovici 
Sverdlov.

A apărut în limbile rusă, romînă, 
franceză, germană, engleză și spaniolă

„Pentru pace trainică, 
pentru democrație populară!"
București. Organ al Biroului Infor

mativ al Partidelor comuniste 
și muncitorești
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ZI, între Tg.-Jiu și Ti sman a

unde se întoarce 
revoluția din fe-

(din aprilie 1917)

Apele Cricovulul 
nu mai ameninfă semănăturile I

Plecarea spre patrie a
Profesorul Ikuo Oyama, membru în 

Biroul Consiliului Mondial al Păcii, pre
ședintele Comitetului japonez pentru apă
rarea păcii, care a participat la Adunarea 
reprezentanților mi'șcării pentru apărarea 
păcii din R.P.R., a părăsit Capitala îm
preună cu soția sa, Riu Oyama, membră 
în conducerea Federației Femeilor Japo
neze. La plecarea din Gara de Nord oas
peții' japonezi au fost salutați de Mircea 
Malița, membru în Comitetul Național 
pentru Apărarea Păci; din R.P.R., Dida 
Mihalcea, secretară a Comitetului Femei
lor Democrate, Pantazi Cristea, secretar 
a.l Comitetului Național pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R. și alții.

Vineri dimineața au părăsit Capitala și 
membrii delegației chineze care au par
ticipat la adunarea reprezentanților miș
cări} pentru Apărarea Păcii din R.P.R., 
scriitorul Hu Chung-chih și Chai Jung- 
chen, activist al Comitetului poporului 
chinez pentru apărarea păcii mondiale. 
La plecare, oaspeții chinezi au fost salu-

unor delegați străini
tați de Mihail Macavei, președinte de 
onoare al Institutului Romîn pentru Re
lațiile Culturale cu Străinătatea, ing. 
Oliviu Rusu, membru al Comitetului Na
țional pentru apărarea păcii din R.P.R., 
scriitorul Eusebiu- Camilar și alții.

De asemenea, a părăsit țara, plecând 
spre Budapesta, profesorul Karoly Po- 
linszky, care a luat parte ca delegat al 
mișcării pentru pace din R.P. Ungară la 
Adunarea reprezentanților mișcării pen
tru apărarea păcii din R.P.R. Profesorul 
Karoly Polinszky a participat de aseme
nea și la festivitățile de la Cluj cu pri
lejul aniversării a 10 ani de la înființarea 
Universității „Bolyai”. La plecarea din 
gara Cluj, el a fost salutat de acad. Ra- 
luca Ripan, membru al Comitetului Națio
nal pentru Apărarea Păcii din R.P.R., 
prof. Ladislau Banyai, rectorul Universi
tății „Bolyai”, de reprezentanți1 ai Comi
tetului regional de luptă pentru pace 
Cluj și alții.

(Agerpres).

Ani de-a rinidul, apele nulul Cricov se 
revărsau inundînd terenurile cultivate ale 
țăranilor muncitori din comuna noastră. 
Anul trecut, noi am hotărît să punem 

• stavilă apei, să schimbăm cursul râului. 
Pentru asta trebuia realizată o îndiguire 
lată de vreo 8 m., pe o lungime de 500 m.

La apelul sfatului popular comunal au 
răspuns toți cetățenii comunei. Au venit 
tineri și vîrstnici, fete și femei, ca să 
participe la lucrările de îndiguire. Planul 
întocmit cu multă chibzuială de sfatul 
pcpular șl oamenii din sat, cu ajutorul 
specialiștilor, s-a dovedit a fi bun.

Și astfel s-a început lucrarea oanalu- 
lui. Sute de cetățeni cu căruțe, sape, lo- 
peți, cazmale și tîrnăccape au venit să-și 
dea contribuția. Printre aceștia se aflau 
și țăranii muncitori Tănase Rădulescu, 
Neagu Ion, deputatul Gheorghe C. Matei, 
Tudor Gheorghiță și alții. Zilnic veneau 
să lucreze la îndiguire peste 500 de cetă
țeni. Era un adevărat șantier. Și pe acest 
șantier un loc de frunte l-au ocupat ute- 
miștii și tinerii Unde lucrarea era mai 
grea, acolo erau și ei. în cântece și ve
selie lucrau neobosiți utemiștii Toma D. 
Neacșu, Raicu Marin, Sima Alexandru, 
Neagu Marin, Petre Catalin și mulți alții 
ca ei.

Numai anul trecut au fost efectuate la 
executarea canalului peste 10.000 ore 
muncă voluntară, iar în acest an pentru 
terminarea lui s-au mai făcut peste 100 
zile muncă. Acum rîul Cricov nu mai 
este un pericol. Furia lui este astăzi stă
vilită. Cu fondurile din autoimpunere, 
vom termina și uzina electrică care va da 
posibilitatea electrificării locuințelor și 
instituțiilor din comună. Amândouă acestb 
lucrări vor contribui la dezvoltarea și în
florirea tot mai mult a comunei.

Pe aâcf, între Cern a care a rupt maluri 
înalte și prăpăstioase și Jiul năbădăios, 
ee întind păduri de fagi. Unele maj au 
poteci străbătute în zile lungi de vară de 
oicior de om. Altele n-au nici astfel de po- 
•eci. Fagii aceștia sînt înalți, groși, tineri 
li bătrîni, crescuți toți într-o învălmășeală 
puternică. Pe fagii cei cu sute de ani de 
viață, bătrînețea îi culcă la pămînt, unde 
Putrezesc. în locul lor răsar alții, tineri. 
Păduri puternice! La Boroșteni, spre 
oamnă, vine ursul și mănîncă porumb 
chiar din ograda omului. Pe gurile ci- 
orva ape : Bistrița, Sușița, Bistricicara 
•înț și cîteva exploatări forestiere. A pă- 
runs omul ! Dar greu. Și ce faci cînd tai 

.‘opaci, dar n-ai cum să-i transporți, așa 
ntregi și puternici cum sînt ? îi prefaci 
n lemne de foc. Dar și așa sînt greu de 
ransportat. De la Gureni au pornit în
tr-o zj trei autocamioane încărcate cu 
.metri". Ploua. Hurducîndu-se din toate 
ncheieturile, mașinile mergeau încet, 

, recînd cu teamă peste gropi. La un po- 
eț un cauciuc de la prima mașină se 
parge Celelalte două se opresc în spate, 
j-au pe unde trece. Trei mașini stau în 
■rum. La gară la Tg. Jiu un magaziner 
Șteaptă lemnele dinspre Gureni. Nu mai 
in. Trebuie să dea drumul la vagon — 
icurcă circulația. Lemnele vor sosi la 
bapte, ude.
Asemenea întîmplări se mai petrec 

facă. în curînd însă ele vor fi o simplă 
tnintire.
Iată : de curînd s-a hotărât construirea 

nei căi ferate forestiere. Parcă o și vezi, 
magistrală de oțel ce șerpuiește la 

oalele masivului împădurit. Pe aceste 
ne vor alerga trenur; încărcate cu 
•mne de foc, lemne de construcție, che- 
jstea. lemne pentru mine De la Gureni 

i se vor opri 
la Petroșani, la gura minei. 

5-6 zile, o săptămînă sau chiar 
ci într-o singură zl. Hunedoara 
mal cere lemne pentru construc-

țiile sale tocmai de la Reghin. De aci, de 
lingă ea, de la Tismana, va sosi primul 
transport; cinci, zece, cincisprezece, două
zeci de vagoane, lemnele de foc nu vor 
mai putrezi prin parchete, Iar paltinul, 
frasinul și alte specii de lemn fijj vor 
ajunge ușor la Tg. Jiu, unde un nou com
binat le Va transforma în mobilă de cali
tate superioară.

Sute de mii de metri cubi de lemn vor 
fi exploatați anual, îmbogățind economia 
țării. Ei vor fi folosiți la ridicarea de 
noi construcții, pentru dezvoltarea indus
triei, pentru ridicarea nivelului de trai. 
Pe aceleași șine noi ale magistralei vor 
circula și trenuri de persoane. Localnicii 
vor avea mult folos. Cultivatorii de zar
zavat din Cornești și Ceauru vor aduce 
la Petroșani legume în lăzi, proaspete și 
nehurducate de gropile drumului. La 
Peștișani a luat ființă acum cîtva timp în
tovărășirea zootehnică „Albina". Cit de 
mult se va dezvolta această întovărășire, 
cînd membrii ei, datorită noului mijloc 
de transport, își vor duce mărfurile la 
oraș !

istea. lemne pentru mine I 
pr pleca lemne fasonate și 
rect ’ ~
u în
mă,
1 va

★

Constructorii au sosit în luna ianua
rie. Vagoanele au fost descărcate, iar pri
mele mașini au fost pornite și trimise pe 
„traseu". în Tg. Jiu a fost instalată di
recțiunea complexului de cale ferată .Tg 
Jiu-Tismana. Aici și-a început lucrările 
nucleul conducător al viitorului șantier 
un grup de tehnicieni, maiștri și ingineri, 
dintre care mulți sînt membri de partid 
Ei vor fi aceia sub a căror îndrumare 
tineri entuziaști vor da viață planului ma. 
gistralei de oțel.

în cîteva zile de la sosire, oamenii vechi 
ai șantierului, obișnuiți cu lucrări de cale 
ferată, s au răspândit pe „traseu". Dra 
glinele și screperele au fost primele ma 
șini care au început să răscolească pă- 
mîntul acoperit cu zăpadă.

în zilele cînd pe noul șantier se făceau

primele pregătiri pentru începerea lucră
rilor, în multe colțuri ale patriei, în în
treprinderi, cămine, !n fața sfaturilor 
populare și mai apoi în adunările de 
U.T.M., tinerii au prins să discute și să 
ceară să lucreze la noile construcții.

Și astfel tinerii au început să vină. 
A luat ființă șantierul național al tinere
tului. Brigadierii sînt acum sute. Șj mai 
vin. Faptele lor entuziaste sîn.t deja nu
meroase. Unele din ele au rămas ca petre
cute ieri, alaltăieri. De fapt, n-au trecut 
decît vreo cîteva săptămîni de cînd, la 
6ectoru.i Sușița, primele brigăzi au ridicat 
primii metri de terasament. A fost cam 
așa..

...Ploaia se oprise de cu noapte. Masa 
norilor spartă prin multe locuri, era îm
pinsă, strînsă, invîr.tită de un vînt puter
nic. A mai dat o burniță, s-au mai scutu
rat niște nori cu ninsoare și apoi totul 
s-a luminat.

In fața cantinei unde-și băuseră ca
feaua, brigadierii s-au încolonat. „Să cîn- 
tăm, să se știe că am plecat la lucru !“

Pe ia ora prînzului tinerii își anunțau 
normele îndeplinite.

— Hei, dar mai avem cîteva ore de 
lucru, ce facem ?

— Ce vrei să facem, mai facem încă 
o normă, vine 1 Mai !

Spre seară, din marginea drumului, 
ochii puteau cuprinde pînă spre zăvoi o 
limbă de pămînt cu muchii paralele : era 
terasamentul, care, tăind pieziș cîteva tar
lale, se îndrepta spre munți.

Mai tîrziu, cînd s-au adunat în dor
mitoare, tinerii au prins 
duh despre construcție, 
început a se cunoaște.

Intr-un dormitor :
— Comandantul brigăzii 

hai Crăciun din 
carte — a făcut

— Lasă că nici 
jos. Noi avem în

să discute cu 
Tot atunci au

noastre e Mi- 
Timișoara.. E băiat cu 
școala profesională, 
al nostru nu e mai pre 
brigadă pe unul care a

care a participat la Conferința știlnțifieo- 
jubiliară consacrată aniversării eminentu
lui om de știință V. P. Filatov,

Vtneri dimineața s-a înapoiat în Capi
tală, venind de la Odesa, profesorul Ion 
Păcuraru, medic oftalmolog, prorector al 
Institutului medico-farmaceutic din Cluj,

MARIN BADEA 
președintele sfatului popular 

Ciorani

lucrat ca mașinist tocmai la teatrul din 
Ploești. îl chiamă Duțu.

— Ia nu vă mai făliți atâta, fraților. 
Mai bine să ne povestească Bader cum a 
venit aici.

— Cum ?
Puțin cam încurcat, 

punsul.
— Eram secretar de 

la noi, în Oravița, și 
despre șantier am cerut să vin și eu aici. 
Acum sîntem patru în 
toată organizația, dar 
prezentăm.

Iată deci ce fel de 
șantier. Dar aceștia sînt primii Pe șan
tier sosesc în fiecare zi ălți și alț- tineri 
pătrunși de un entuziasm creator. Despre 
dorința de a fi de folos patriei dragi, despre 
entuziasmul în muncă al tinerilor există o 
mărturie chiar aici, aproape de noul șan
tier. La Bumbești-Livezeni, ’ conduși de 
comuniști, tinerii brigadieri au dat dovadă 
de eroism construind o cale ferată intr-un 
timp record.

Pentru tinerii care vor mai veni, la 
sectoare se fac încă pregătiri. La Sușița 
grupul social este de acum gata. Dorm - 
toarele largi au și primit oaspeți. Cantina 
cu temelia de piatră poate fi și o fru 
moașă sală de spectacole.

în cotul Bistriței lingă Gureni, se 
ridică un alt grup social. Te uiți și vezi 
o colină cu pajiștea verde, catifelată Din 
trei părți o înconjoară masivul păduros, 
iar spre lunca Bistriței foșnesc plopii. Aici 
pe colină, în fiecare zi, brigadierii se

Bader le dă răs-

organizație U.T.M. 
cînd am discutat

brigadă. Nu sîntem 
în orice caz, o re-

tinerj au venit pe

adună în careu. Cînd se înalță drapelul 
pe pavilion, se arată care brigadă este 
fruntașă. De obicei sînt mai multe.

Bineînțeles că munca pe șantier nu este 
ușoară. Muncitorii șantierului umblă 
acum cînd vremea este capricioasă încă 
prin lapoviță și ploaie. Cîte unii se ne
căjesc, dar nu se lasă pînă nu fac posta
mentul grupului electrogen, sau pînă nu 
ridică scheletul viitorului atelier. ,,Ce, o 
să mă topească amărâta de ploaie ?“ Cînd 
se va trece la instalarea liniei va fi mult 
de săpat la dîmburi, iar acolo unde se 
vor instala poduri, va fi mult de luptat 
cu furia apelor. Iată deci că va fi greu, 
dar tocmai astfel de muncă îi place tine
retului. De o parte sînt greutățile, dar de 
cealaltă parte, mult mai puternică, este 
tinerețea.

— Tinerețea sparge munții în pumni, 
cum zice un cîntec — îi spunea tovarășul 
Vasiliu, șeful șantierului, unui maistru de 
sector. Mi-aduc aminte de Bumbești...

Și inginerul acesta înalt, voinic, ce te 
privește prin ochelari, povestește totdea
una cu plăcere despre vechile șantiere 
naționale Cînd cineva l-a întrebat dacă 
linia ferată va fi gata la termenul cuve
nit, ochii i-au sclipit brusc.

— Eu știu ce poate tineretul. Iar aici 
avem cadre bune de conducere. Uite, ingi
nerul Rădulescu, șeful sectorului de la 
Jiu-Sușița și-a și organizat locul de 
muncă. Sub conducerea lui Și a altor co
muniști ca el, tineretul va ști să mun
cească bine. Eu de acum văd calea 
ferată !

După fiecare zi de muncă vor veni se
rile de tabără. Pe sectorul de la Gureni 
vor avea loc serbări și focuri de tabără. 
De fapt au și început : o reuniune tovără
șească, un mic festival, o horă pe terenul 
de fotbal, amintiri povestite. în sala de 
spectacole de la sectorul II, echipele ar
tistice compuse din tineret se vor întrece 
în măiestrie. Iar în privința sportului, nu 
se poate preciza de pe acum dacă echipa 
de fotbal a brigadierilor de la sectorul 
Bistrița va învinge echipa reprezentativă 
a comunei Peștișani. Ce se știe, e că acest 
meci va avea loc. Și apoi vor veni ex
cursiile.

Tinerii vor vizita pădurile cărora ei le 
vor deschide un alt viitor, vor cunoaște 
mai bine istoria patriei cercet'nd vechile 
monumente de la Tismana, se vor opri 
mirați în fața uriașului castan în vîrstă de 
500 ani din comuna Topești, și vor admira 
priveliștile din defileul Jiului.

Numeroși tineri au mai cerut să vină 
pe șantier. Peste cîteva zile, din locurile 
lor îndepărtate, ei vor sosi aici. Mulți se 
vor uita de-a lungul țărușilor înfipți în 
pămînt șj își vor închipui cum se vor 
transforma aceste locuri în următoarele 
lunj de muncă. Și tot curînd, munca 
acestor tineri va fi încununată de rod.

V. CONSTANTINESCU
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Plecarea delegației guvernamentale sovietice 
din Belgrad

BELGRAD 3 (AgerpreaA — TASS trans, 
mit® : La 3 iunie a (plecat din Belgrad de
legația guvernamentală sovietică alcătuită 
din — N. S. Hrușciov, membru al Prezi
diului Sovietului Suprem al U.RB.S. și 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. (condu
cătorul delegației), N. A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., A. I. Mikoian, prim vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., D. T. Șepilov, președintele co
misiei pentru Afaceri Externe a Sovietului 
Naționalităților al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., membru In C.C. al P.C.U.S, șl 
redactor-șef al ziarului „Pravda", A. A. 
Gromtko, prim-locțiltor al ministrului 
Afacerilor Externe al UJLS.S., P. N.

Recepția oferită de ambasadorul U.R.S.S. în Iugoslavia
BELGRAD 3 (Agerpres). — TASS trans

mite :
La 2 Iunie V. A. Valkov, ambasadorul 

U..R.S.S. în Iugoslavia, a oferit o mare 
recepție cu prilejul vizitei la Belgrad a 
delegației guvernamentale sovietice

La recepție a luat parte întreaga dele
gație guvernamentală a Iugoslaviei care 
a participat la tratativele cu delegația gu
vernamentală a U.R.S.S. : I. Broz-Tito, 
președintele R. P. F. I., conducătorul de
legației; E. Kardelj, A. Rankovici, S. Vuk
manovici-Tempo — vicepreședinți ai Vecei 
Federative executive; C. Popovici, secre
tar de stat pentru Afacerile Externe; M. 
Todorovici, membru al Vecei Federative 
Executive, și V. Miciunovici, secretar de 
stat adjunct pentru Afacerile Externe; M. 
Pijade, președintele Skupșcinei Populare 
Federative; F. Leskosek, membru el Vecei 
Federative Executive; D. Șalaj. președin
tele Consiliului Central al Uniunii Sindi
catelor; J. Veselinov, președintele Vecei 
Executive a Serbiei; V. Simici, vicepre
ședinte al Skupșcinei Populare Federa
tive;-S. Kosanovicl, membru al Vecei Fe
derative Executive; V. Zekovici, secretar 
al Vecei Federative Executive; M. Minici. 
președintele Comitetului popular orășenesc 
al orașului Belgrad; V. Zecivici, președin

Ecouri în străinătate
ale Declarației guvernelor Un'unii Republicilor Sovietice 

Socialiste și Republicii Populare Federative Iugoslavia
Iugoslavia

BELGRAD 3 (Agerpres), — TASS 
transmite : Toate ziarele iugoslave din 3 
iunie publică în primele pagini textul 
Declarației guvernelor Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste și Republicii Popu
lare Federative Iugoslavia. Ziarul 
„Borba" își consacră articolul de fond 
acestui eveniment.

Toate ziarele publică fotografii înfăți- 
șînd semnarea Declarației, precum și am
ple dări de seamă consacrate semnării 
acestui document și care subliniază ma
rea lui însemnătate pentru cele două țări 
și pentru cauza păcii în întreaga lume.

R. P. Polona
VARȘOVIA 3 (Agerpres). — P.A.P. 

transmite : Toate ziarele centrale polo
neze au publicat la 3 iunie Declarația gu
vernelor Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste și Republicii Populare Federative 
Iugoslavia.

Intr-un articol intitulat ,,Un pas im
portant", ziarul „Trybuna Ludu“ scrie:

Declarația sovieto-iugoslavă arată în 
primul rînd în mod grăitor că metoda 
tratativelor constituie calea care duce di

rect spre rezolvarea pașnică a probleme
lor internaționale.

Relevând frăția de arme sovieto-iugo
slavă din timpul războiului împotriva co
tropitorilor fasciști, Declarația exprimă 
năzuința comună și sinceră spre dezvol
tarea continuă a colaborării în toate do
meniile dintre U.R.S.S. și Republica 
Populară Federativă Iugoslavia, pe baza 
principiilor egalității și reciprocității, în 
interesul păcii și socialismului.

Declarația sovieto-iugoslavă, subliniază 
„Trybuna Ludu“, educe o uriașă contri
buție pozitivă la cauza slăbirii încordării 
internaționale, cauză scumpă milioanelor 
de oameni din întreaga lume.

Franța
PARIS 3 (Agerpres). — TASS trans

mite: Rezultatele tratativelor sovîeto-Iu- 
goșleve se află pe primul plan al co
mentariilor presei pariziene. Ziarele au 
publicat textul integral sau o expunere 
foarte amănunțită a Declarației guverne
lor U.R.S.S. șl R.P.F.I., subliniind că re
zultatele tratativelor Sânt de natură să 
exercite o foarte mare înrîurlre asupra 
dezvoltării ulterioare a evenimentelor In
ternaționale. Comentariile presei burgheze 
oglindesc nemulțumirea stîrnltă de înche
ierea cu succes a tratativelor sovieto-lu- 
gosiave în acele cercuri ale țărilor occi
dentale care nu gînt Interesate într-o 
adevărată întărire a prieteniei între po
poare. ,

Ziarul „Le Figaro" scrie că guvernele 
celor trei puteri apusene doresc să fie In
formate de urgentă asupra tratativelor 
sovieto-lugoslave și că în acest scop ele 
și-au convocat ambasadorii din Belgrad.

Ziarul „Combat" a publicat un articol 
în care scrie: „încă înainte de înche
ierea tratativelor ruso-lugoslave se 
putea afirma că ele vor constitui un 
punct de cotitură în politica europeană, 
ca să nu zicem mondială".

Despre vizita în U.R.S.S. a delegației lucrătorilor 
din agricultura S.U.A.

WASHINGTON 3 (Agerpres). — TASS 
transmite: Departamentul de stat șl Mi
nisterul Agriculturii al S.U.A. anu?" 
țat că în perioada dintre 15 iulie șl 15 
august Uniunea Sovietică va fi vizitată 
de o delegație a lucrătorilor din agricul
tura S.U.A. alcătuită din 12 persoane.

într-o declarație comună a Departa
mentului de stat și a Ministerului Agri
culturii se spune că „delegația americana 
va reprezenta larg agricultura americană. 
Din această delegație vor face parte oa
meni cunoscuțl în rîndurile fermierilor și
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Kumîkin, locțiitor al ministrului Comer
țului Exterior al U.R.SâS.

Pe aeroportul Zemun delegația guver
namentală sovietică a fost condusă de 
I. Broz-Tito, președintele R.P.F.I., M. Pi- 
jade, președintele Skupșcinel Populare 
Federative, E. Kardelj, A. Rankovicl, S- 
Vukmanovici-Tempo, R. Ciolakovicl, vice
președinți ai Vecei Federative Executive, 
C. Popovici, secretar de stat pentru Afa
cerile Externe, J. Veselinov, președintele 
Vecei Executive a Serbiei, M. Todorovici, 
membru al Vecei Federative Executive, 
V. Zekovici. secretar al Vecei Federative 
Executive, V. Vlaitovici, președintele Co
mitetului pentru politică externă a Skup
șcinel populare federative a R.P.F.I., 
V. Mlciunovici, H. Brkicl, secretari de 

tele Vecei Federative a Skupșcinei; O Ka- 
rabegovici, membru al Vecei Federative 
Executive; M. Popovici, președintele Co
mitetului pentru economia națională al 
Vecei Federative a Skupșcinei; V. Vlaho- 
vici, președintele Comitetului pentru po
litică externă al Skupșcinei Federative; O. 
Petrovici, vicepreședinte al Skupșcinei 
populare a Serbiei; I. Gosnjak, secretar 
de stat pentru problemele apărării popu
lare ; S. Stefanovicl, secretar de stat pen
tru Afacerile Interne al R.P.F.I. ; N. Bu- 
jlnovici, secretar de stat pentru proble
mele conducerii sociale și bugetului; S. 
Pritka și II. Brkici, locțiitori ai secreta
rului de stat pentru Afacerile Externe; O. 
Kreacici și V.Nikolici, locțiitori ai secre
tarului de stat pentru problemele apărării 
populare; I. Vilfan, secretar general al 
președintelui R.P.F.I.; D. Vidici. ambasa
dorul R.P.F.I. în U.R.S.S.; A. Belici, pre
ședintele Academiei de Științe a Serbiei; 
Z. Ulepicl, comandantul forțelor militare 
aeriene, generali ai armatei iugoslave, oa
meni de știință, cultură și artă și alții.

Din partea sovietică la recepție au luai 
parte: N. S. Hrușciov, conducătorul dele
gației guvernamentale sovietice, membru 
el Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. șl prim secretar al C.C. al

După părerea ziarului ,,Le Parislen Li
bere", Declarația comună este o dovadă a 
unei „înțelegeri de principiu" asupra ne
cesității de a se depune eforturi pentru 
slăbirea încordării internaționale.

în articolul său de fond consacrat re
zultatelor tratativelor sovieto-lugoslave, 
ziarul „L’Aurore" este nevoit să recu
noască că în ansamblu întâlnirea a fost 
încununată de succes.

Ziarul „Franc Tireur" a publicat un am
plu articol consacrat Declarației. Ziarul 
subliniază că Declarația comună „stator
nicește împăcarea" dintre U.R.S.S. și Iu
goslavia și indică o „vădită apropiere în
tre ele în domeniul politicii internațio
nale". „Franc Tireur" recunoaște că acest 
rezultat nu poate să fie decît îmbucură
tor, deoarece el contribuie la întărirea 
păcii în Europa.

Ziarul „L’Humanitd" subliniază că re
zultatele tratativelor de la Belgrad care 
au luat s-fîrșit nu pot decât să bucure pe 
partizanii păcii, pe oamenii de bună cre
dință care cred cu fermitate în posibilita
tea stabilirii între toate statele, fără ex
cepție, a unor relații trainice bazate pe 
respectarea reciprocă a drepturilor și pe 
avantaje reciproce.

Pe de altă parte, scrie ziarul, aceste 
rezultate vor stârni furie și nemulțumire 
în rîndurile adepților politicii ,, de pe po
ziții de forță" care au vrut să transforme 
Iugoslavia într-un „butoi de pulbere" în 
Balcani și au fost aproape de realizarea 
acestui scop. Politica pașnică a Uniunii 
Sovietice a repurtat încă un succes răsu
nător.

Încheierea cu succes a tratativelor de 
la Belgrad, scrie ziarul, intensifică nă
zuința spre unitate, care însuflețește 
lupta pentru pace. Acest succes a fost 
realizat într-un moment hotăritor pentru 
relațiile internaționale, cu câteva săptă- 
mîni înainte de conferința celor patru pu
teri, când există posibilități pentru solu
ționarea pașnică a problemelor asiatice, 
cînd pe ordinea de zi figurează problema 
folosirii pașnice a energiei atomice. în 
toate aceste probleme, ca și în problema 
Germaniei, tratativele de la Belgrad au 
dovedit năzuința de a se păși înainte în 
Interesele binelui popoarelor și menți
nerii păcii.

Anglia
LONDRA 3 (Agerpres). — TASS trans

mite : Toate ziarele engleze publică la loc 
de frunte știrea încheierii tratativelor so- 
vieto-iugoslave. „Times" consacră rezul
tatelor tratativelor un articol redacțional. 
„New Cronlcle" șl „Dally Mail” publică 
articole ale observatorilor lor în legătură 
cu această temă. Din comentarii reiese 
Iritarea în legătură cu încheierea cu suc
ces a tratativelor sovieto-lugoslave.

Declarând că „adevăratele consecințe ale 
tratativelor care au avut loc săptămâna 
aceasta la Belgrad, nu se vor vădi dlntr-o 
dată", „Times" scrie însă că în ultima 
Instanță călătoria delegației guvernului 
U.R.S.S. la Belgrad „poate avea conse
cințe Importante nu numai pentru Iugos
lavia și Rusia, ci și pentru toate țările 
Europei răsăritene".

în cercurile de cercetări științifice în do
meniul agriculturii".

In declarație se arată că s-a cerut or
ganizațiilor naționale de fermieri, cole
giului din statul Iow.a și altor colegii să 
facă propuneri de membri care să facă 
parte din delegație. Alegerea definitivă 
se va face de către un grup neoficial de 
reprezentanți ai vieții publice care ur
mează să fie numit de secretarul de stat 
și de ministrul Agriculturii. De pe acum, 
se subliniază în declarație, cîteva sute de 
persoane și-au exprimat dorința de a lua 
parte la această călătorie. în continuare, 
în declarație se spune că întrucât călăto
ria delegației agricole americane în Uni
unea Sovietică „va fi neoficială, chel
tuielile de drum nu vor fi suportate de 
guvernul S.U.A.", 

stat adjuncți pentru Afacerile Externe, 
M. Minici, președintele Comitetului Popu. 
Iar orășenesc al orașului Belgrad, D. Ioi- 
kici, secretar al Comitetului orășenesc din 
Belgrad a Uniunii comuniștilor din Iu
goslavia și alții.

Delegația guvernamentală sovietică a 
fost de asemenea condusă de V. A Val
kov, ambasadorul U.R.S.S. în Iugoslavia 
și de funcționari superiori al ambasadei 
sovietice la Belgrad, șefi ai ambasadelor 
și misiunilor acreditați la Belgrad.

Aeroportul era pavoazat cu drapele de 
stat ale U.R.S.S. șl R.PP'.I. A fost aliniată 
o gardă de onoare și s-au executat Imnu
rile de stat ale Uniunii Sovietice șl Iu
goslaviei.

P.C.U.S.; N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.; A. I. 
Mikoian, prim vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri ai U.R.S.S.; D. T. Șepilov, 
președintele Comisiei pentru Afacerile 
Externe a Sovietului Naționalităților al 
Sovietului Suprem ai U.R.S.S., membru în 
C.C. al P.C.U.S. și redactor șef al ziarului 
„Pravda"; A. A Gromîko, prim-locțiiior 
al ministrului Afacerilor Externe el 
U.R.S.S. și P. N. Kumîkin. locțiitor al 
ministrului Comerțului Exterior, experții 
și consilierii delegației guvernamentale so
vietice, precum și funcționari superiori ai 
ambasadei U.R.S.S. în Iugoslavia.

La recepție au luat parte șefii ambasa
delor și misiunilor acreditați la Belgrad, 
precum și reprezentanți ai presei iugo
slave, sovietice și străine.

In cinstea oaspeților a avut loc un mare 
concert la care și-au dat concursul repre
zentanți de seamă ai artei sovietice : E. 
Ciavdar, artistă a poporului din U.R.S.S., 
I. Petrov și P. Lisițian, artiști al poporu
lui din R.S.F.S.R., R. Strucikova și A. 
Lapauri, soliști ai baletului Teatrului Mar« 
al U.R.S.S., precum și ansamblul de dan
suri a; corului „Piatnițki".

Recepția g-a desfășurat intr-o atmosferă 
deosebit de caldă și prietenească.

La Ministerul Afacerilor Externe al An
gliei s-a refuzat în seara zilei de 2 Iunie 
să se comenteze Declarația sovleto-lugo- 
slavă pînă cînd ea nu va fl amănunțit stu
diată

S. U. A.
NEW YORK 3 (Agerpres). — TASS 

transmite: Toate ziarele d« dimineață 
consacră un spațiu Important Declarației 
guvernelor U.R.S.S. și R.P.F.I., semnată la 
2 Iunie ia Belgrad. Ziarul „New York Ti
mes” reproduce textul Declarației. Știrile 
corespondenților de la Washington al zia
relor, care cuprind ecouri ale încheierii 
tratativelor sovieto-lugoslave, dovedesc 
nemulțumirea anumitor cercuri din S.U.A. 
nu numai în legătură cu rezultatele tra
tativelor sovleto-iugoslave, cl șl cu însăși 
faptul că ele au avut loc.

Exprimând diferite bănuieli și presupu
neri în legătură cu însemnătatea tratati
velor și influența pe care acestea o vor 
exercita asupra situației internaționale, 
corespondenții și observatorii dezvăluie 
tendința diplomației americane de a nu 
cunsidera Iugoslavia ca un factor de sine 
stătător și independent pe arena interna
țională, ci ca un stat care ar fi obligat 
să urmeze conducerea politicii externe 
americane.

în diferitele comentarii ale presei se în
trevăd amenințările prost camuflate și 
aluziile la posibilitatea unor represiuni 
economice din partea S.U.A. în legătură 
cu rechemarea la Washington a ambasa
dorului S.U.A. la Belgrad de către De
partamentul de stat „pentru un raport”, 
cîteva ziare se pronunță pentru ducerea 
într-un viitor apropiat a unor tratative 
între S.U.A., Anglia și Franța — pe de 
o parte șl Iugoslavia — pe de altă parte.

După cum anunță corespondentul din 
Washington al agenției Associated Press, 
reprezentantul Departamentului de Stat 
s-a abținut de la comentarii, „declarând 
că este nevoie de timp pentru studierea 
declarației și primirea unor știri oficiale 
de la diplomații americani car® se află 
la fața locului”.

Corespondentul din Washington al 
agenției Reuter transmite că „declarația 
comună lugoslavo-sovletlcă în apărarea 
drepturilor Chinei comuniste asupra For- 
mozei șl a primirii ei în Organizația Na
țiunilor Unite a stîmit uimire șl o oare
care dezamăgire în cercurile oficiale din 
Washington și în Congres”.

Corespondentul menționează în continu
are că în Congres se observă o puternică 
înclinare de a exercita presiuni asupra 
Iugoslaviei.

Senatorul Homer Capehart, membru al 
Comisiei senatoriale pentru afacerii© ex
terne, (republican, statul Indiana) a de
clarat că Declarația „nu poate servi la 
relațiile dintre Tlto șl Statele Unite".

Observatorul agenției Associated Press, 
Wiliam Ryan se plânge că declarația 
„sprijină poziția comuniștilor sovietici și 
a comuniștilor din lumea Întreagă atît în 
problema Germaniei cit și a Chinei”.

Tratativele 

sovieto - japoneze
LONDRA 3 (Agerpres)1. — TASS trans

mite : în conformitate cu înțelegerea 
realizată înainte între guvernul Uniunii 
Sovietice șl guvernul Japoniei, la 1 iunie 
1955 au început la Londra tratativele în
tre reprezentantul U.R.S.S., I. A. Malik, 
și reprezentantul Japoniei, Siuniți Matu- 
moto, cu privire la normalizarea relațiilor 
sovieto-japoneze.

La 3 iunie a avut loc în clădirea Amba
sadei U.R.S.S. o ședință a reprezentanți
lor sovietic și japonez, la care s-au rostit 
cuvintări de salut. S-a căzut de aseme
nea de acord asupra ordinei lucrărilor.

Sosirea la Sofia a delegației 
guvernamentale a Uniunii Sovietice

SOFIA 3 (Agerpres). — A.T.B. trans
mite : Venind din Belgrad, la 3 iunie o 
sosit la Sofia, în vizită oficială de prie
tenie în urma invitației guvernului bulgar 
și a Comitetului Central al Partidului Co
munist din Bulgarie, delegația guverna
mentală a Uniunii Sovietice, alcătuită din 
tovarășii N. S. Hrușciov, N. A. Bulga
nin, A. I. Mikoian.

Pe aeroportul central din Sofia dele
gație a fost întâmpinată de Vîlko Cerven- 
kov, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria, Gheor- 
ghi Damianov, președintele Prezidiului 
Adunării Populare, Raiko Damianov, vi
cepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
Todor Jivkov, prim secretar al Comite
tului Central al Partidului Comunist din 
Bulgaria, Gheorghl Țankov, Encio Stai- 
kov, membri al Biroului politic el Comi
tetului Central el Partidului Comunist 
Bulger, generalul de armată Ivan Mihai
lov, Todor Prahov, președintele Consiliu
lui Central al sindicatelor din Bulgaria,

SOFIA 3 (Agerpres). — ATB transmite 
cuvîntarea rostită de tovarășul Vîlko Cer
venkov, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bulgaria, la 
marel- miting al oamenilor muncii din 
Sofia, care a avut loc cu prilejul sosirii 
lui N. S. Hrușciov, N. A. Bulganin și A. I. 
Mikoian.

Cetățeni șl cetățene al Sofiei 1
Tovarăși 1
O mare bucurie umple inimile noastre: 

pe pământul nostru scump, printre noi, se 
află cei mal scumpi oaspeți : primul se
cretar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, to- 
varșul Hrușciov (aplauze furtunoase, 
urate puternice, sa scandează „P.C.U.S., 
P.C.U.S.’’), președintele Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice, tovarășuâ Bul
ganin (aplauze furtunoase, urale puter
nice, se scandează „Prietenia veșnică", 
„Prietenie veșnică"), primul vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Sovietice, tovarășul Mikoian (aplauze 
furtunoase și urale).

îngăduiți-mi ca în numele Prezidiului 
Adunării Populare, al guvernului, al Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
din Bulgaria, al Consiliului Național al 
Frontului Patriei, în numele vostru și în

SOFIA 3 (Agerpres). — A.T.B. trans
mite cuvântarea rostită de tovarășul N. S. 
Hrușciov la mitingul de la sosirea la So
fia, la 3 iunie 1955.

Dragă tovarășe Cervenkov 1
Dragi tovaraș; conducători ai Partidu

lui Comunist din Bulgaria și ai guvernu
lui Republicii Populare Bulgaria I

Dragi tovarăși oameni ai muncii din 
Republica Populară Bulgaria l

lngăduiți-mi ca in numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 
și al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. să vă transmit salutul nostru 
cald și cordial 1 (Aplauze furtunoase, pre
lungite. Răsună urale).

Sîntem bucuroși să transmitem po
porului bulgar salutul frățesc și cele mai 
bune urări din partea popoarelor Uniunii 
Sovietice. (Aplauze prelungite).

Tovarășul uervenkuv și ,ain conducă
tori ai Partidului Comunist și ai guver
nului Bulgariei ne-au invitat nu odată să 
vizităm țara voastră. Am promis că vom 
face aceasta cu prima ocazie. Aflindu-ne 
în apropiere de Bulgaria, am răspuns cu 
multa bucurie .acestei invitații.

Popoarele Uniunii Sovietice și Bulga
riei sînt strîns legate prin prietenia de 
veacuri și prin lupta comună pentru li
bertatea și independența lor. Această prie. 
tenie și colaborare strînsă intre popoarele 
noastre s-a întărit și mai mult după zdro
birea cotropitorilor fasciști. Noi consta
tăm cu multă satisfacție că prietenia po
poarelor noastre se dezvoltă șl se întă
rește pentru binele popoarelor țărilor 
noastre, în interesul întăririi lagărului 
păcii, democrației și socialismului.

Oamenii sovietici se bucură sincer de 
toate succesele realizate de poporul bul
gar sub conducerea gloriosului Partid Co
munist din Bulgaria. După răsturnarea 
jugului fascist și lichidarea regimului 
exploatator oamenii muncii din Bulgaria 
merg cu încredere pe calea construirii so
cietății socialiste, apărînd consecvent cau
za păcii și securității generale.

An de an se întărește și se dezvoltă Re
publica Populară Bulgaria, economia ei 
cunoaște un avînt continuu, se dezvoltă 
cultura ei națională.

Poporul sovietic urează din toată inima

Recepție în cinstea delegației guvernamentale sovietice
SOFIA 3 (Agerpres). — A.TR. trans

mite : In seara zilei de 3 iunie, cu prile
jul vizitei făcute la Sofia de N. S. Hruș
ciov, N. A. Bulganin șl A. I. Mikoian, 
Consiliul de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria și Comitetul Central al Par
tidului Comunist din Bulgaria au oferit 
o mare recepție. 

Scurte
• După cum s-a mal anunțat In 

presa sovietică, locțiitorul premierului 
Consiliului de stat și ministrul Apărării al 
Republicii Populare Chineze, Pîn De-huai, 
care a luat parte la Conferința de la Var
șovia a statelor europene pentru asigu
rarea păcii și securității în Europa în ca
litate de observator al Republicii Popu
lare Chineze, a stat cîtva timp în U.R.S.S. 
ca oaspete al guvernului sovietic.

In timpul șederii sale în U.R.S.S.. Pîn 
De-huai a vizitat monumentele de cultură 
și artă din Moscova și a întreprins de 
asemenea o călătorie la Leningrad, Sta
lingrad și în Crimeea.

Pîn De-huai a avut de asemenea între
vederi cu K. E. Voroșilov, N. A. Bulganin, 
V. M. Molotov, N. S. Hrușciov și G. K. 
Jukov.

La 2 iunie Pîn De-huai și persoanele 
care îl însoțesc au părăsit U.R.S.S. îna- 
poindu-se pe calea aerului în patrie.

• La 2 iunie, în Marele Palat al Krem
linului, A. B. Volkov, președintele Sovie
tului Uniunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și V. T. Lațis, președintele So
vietului Naționalităților al Sovietului Su
prem al U.R.S.S., au primit delegația par
lamentară suedeză ■ în. frunte cu Gustaf 
Nilsson, președintele celei de a doua Ca

mere al Riksdagulul.

generalul de armată Petăr Pancevskl, 
At an as Dimitrov, Dencio Dimitrov, Demlr 
Ianev, Dimo Dlcev, Klmon Gheerghiev, 
Kiril Lazarov, Marin Grașnov. Mincio 
Nelcev, Pelo Pelovski, dr. Petar Kolarov, 
Radi Naidenov. Ruși Hrhstozov, Stanko 
Todorov, Stoian Tcncev, Tano Țolov, 
Țola Dragoiceva, membri ai Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Bulga
ria și alte personalități oficiale.

Delegația guvernamentală sovietică a 
fost întâmpinată de ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al U.R.S.S. în 
Republica Populară Bulgaria, I. K. Pri- 
hodov și membrii ambasadei sovietice.

Pe aerodrom au mal fost de față șefii 
tuturor ambasadelor acreditați la Sofia. 
Aerodromul era pavoazat cu steagurile de 
stat ale U.R.S.S. șl Republicii Populare 
Bulgaria.

A fost aliniată o gardă de onoare. Mu
zica militară a executat Imnurile de stat 
ale Uniunii Sovietice șl Republicii Popu
lare Bulgaria.

Cuvîntarea tovarășului Vîlko Cervenkov
numele întregului popor bulgar să spun 
din toată inima scumpilor noștri oaspeți 
de seamă „Bun sosit !“ (aplauze furtu
noase, urale puternice și prelungite, se 
scandează „Bun sosit !“ „Prietenie veș
nică") și prin ei să transmit un înflăcă
rat și frățesc salu: marelui popor sovietic, 
gloriosului și înțeleptului său partid co
munist, guvernului său a căror politică 
consecventă de pace are un puternic ecou 
și se bucură de sprijinul oamenilor mun
cii din întreaga lume (aplauze furtunoase, 
urale puternice).

Vizita tovarășilor Hrușciov, Bulganin 
și Mikoian în țara noastră înseamnă pen
tru ea o mare cinste și bucurie șl este o 
expresie grăitoare a frăției de nezdrunci
nat (aplauze furtunoase și prelungite, se 
scandează „Prietenie veșnică I", „Prie
tenie veșnică"), care leagă pe vecie po
porul sovietic șl poporul nostru, o expre
sie grăitoare a comunității șl unității in
tereselor șl scopurilor noastre, a năzuin
ței noastre comune de a menține șl în
tări peceia (aplauze furtunoase, prelun
gite, urale puternice).

Nemărginită este recunoștința noastră 
față de Uniunea Sovietică și popoarele 
sovietice, a căror armată vitează ne-a eli
berat cu zece ani în urmă de sub jugul 

Cuvîntarea tovarășului N. S. Hrușciov
muncitorilor, țăranilor, Intelectualilor, în
tregului popor bulgar noi succese în con
struirea vieții noi, socialiste, urează sin
cer întărirea sub toate aspectele, dezvol
tarea și înflorirea Bulgariei democrat
pop ul are.

Am venit la dumneavoastră din Belgrad 
unde am dus tratative cu conducătorii 
Iugoslaviei. Aceste tratative s-au desfă
șurat într-un spirit de prietenie și înțe
legere reciprocă și s-au încheiat cu suc
ces prin semnarea Declarației comune a 
guvernelor Uniunii Sovietice și Iugosla
viei. In cursul tratativelor s-a vădit năzu
ință sinceră a guvernelor celor două țări 
spre dezvoltarea continuă a colaborării 
multilaterale dintre Iugoslavia și Uniu
nea Sovietică, ceea ce corespunde pe de
plin intereselor celor două țări, interese
lor celorlalte popoare, intereselor cauzei 
păcii și socialismului.

Ca urmare a tratativelor sovieto-lugo
slave s-a pus capăt perioadei cînd bunele 
relații intre țările noastre au fost tulbu
rate. Este absolut limpede că această tul
burare a relațiilor convenea numai for
țelor reacțiunii și agresiunii imperialiste, 
care încearcă să împingă popoarele unul 
împotriva altuia, să semen© între ele 
discordie și vrajbă pentru a-și duce mai 
ușor la îndeplinire planurile lor antipopu
lare, perfide.

Astăzi putem spune că acum este des
chisă calea pentru stabilirea șl dezvolta
rea relațiilor de prietenie între Uniunea 
Sovietică și toate țările de democrație 
populară, cu Republica Populară Fede
rativă Iugoslavia.

în timpul șederii în Iugoslavia am stat 
de vorbă cu conducătorii guvernului și 
Uniunii comuniștilor din Iugoslavia, cu 
președintele Republicii Iugoslave, tovară
șul Tlto. Am vizitat multe regiuni ale 
țării, am stat de vorbă cu oamenii mun
cii și am văzut că în cluda greutăților pe 
care a trebuit să le înfrunte Iugoslavia, ca 
urmare a tulburării relațiilor dintre ea și 
țările noastre. Iugoslavia nu a renunțat 
la suveranitatea el, și-a menținut pe de
plin independența națională în fața lagă
rului imperialist.

Ca urmare a tratativelor l-a creat o 
atmosferă sănătoasă, normală, au fost ne
tezite căile pentru dezvoltarea continuă a

La recepție au luat parte membrii dele
gației guvernamentale sovietice care au 
participat la tratativele sovieto-lugoslave 
de la Belgrad.

Din partea bulgară la recepție au luat 
parte Vîlko Cervenkov, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, Gheorghl Damianov, președin
tele Prezidiului Adunării Populare, Gheor

știri
• La 2 luni® președintele Argentinei, 

Juan Peron, însoțit de ministrul Aface
rilor Externe al Argentinei, Remorino, 
ministrul Afacerilor Economice, Morales, 
și de alți membri al guvernului argenti
nian a vizitat expoziția industrială a Uni
unii Sovietice din Buenos Aires.
• După cum anunță ziarul japonez 

„Akahata", între 4 și 6 iunie are loc la 
Tokio Congresul partizanilor păcii din 
Japonia la care vor fi aleși aproximativ 
100 de delegați la apropiata Adunare mon
dială a reprezentanților forțelor iubitoare 
de pace de la Helsinki.

• După cum anunță corespondentul din 
Bonn al agenției Associated Press, la 13 
iunie cancelarul vest-german Adenauer 
va pleca cu avionul în Statele Unite. Ofi
cial, Adenauer se duce în legătură cu fap
tul că universitatea Harvard i-a decernat 
un titlu academic. In cercurile bine In
formate. scrie corespondentul, se afirmă 
că Adenauer se va întâlni la 16 iunie la 
New York cu miniștri Afacerilor Externe 
ai S.U.A., Angliei și Franței. Corespon
dentul arată că, după cum s-a anunțat, 
Adenauer vrea să lase să se înțeleagă că 
guvernul său ar accepta neutralitate, după 
exemplul Austriei, ca preț pentru unifi
carea Germaniei.

De pe aerodrom delegația guvernamen
tală sovietică a plecat la Sofia unde in 
piața „9 Septembrie" a avut loc un miting 
la care au participat 200.000 de oameni ai 
muncii.

La miting au luat cuvântul Vîlkov Cer- 
venkov, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bulgaria, 
care în numele poporului bulgar a salutat 
călduros pe membrii delegației guverna
mentale sovietice

în numele Comitetului Central al 
P.C.U.S., al Consiliului de Miniștri șl al 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
a luat cuvîntul N. S. Hrușciov. prlm-se- 
cretar al C.C. al P.C.U.S.

★
Pretutindeni oamenii muncii din capi

tala bulgară au întîmplnat delegația gu
vernamentală sovietică cu ovații furtu
noase și aclamații de salut în cinstea prie
teniei bulgaro-sovletlce de nezdruncinat, 
în cinstea Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, în cinstea guvernului 
sovietic și poporului sovietic.

hjtlerist, cu al căror ajutor permanent șl 
dezinteresat noi transformăm țara noas
tră din punct de vedere economic și po
litic, o industrializăm, reorganizăm agri
cultura, dezvoltăm forțele ei de produc
ție și relațiile sociale sub steagul lui 
Marx-Engels-Lenin-Stalin, în drum spre 
socialism(ac>lauze furtunoase, prelungite). 
Cu profundă emoție și cu o mulțumire 
izvorînd din adîncul inimii își exprimă 
astăzi poporul nostru această recunoștință 
cu prilejul vizitei prietenești făcută in 
patria noastră de tovarășii Hrușciov, Bul
ganin și Mikoian. Sîntem bucuroși să fe
licităm delegația guvernamentală sovie
tică care a participat la tratativele de la 
Belgrad și care a semnat Declarația gu
vernelor Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste și Republicii Populare Federa
tive Iugoslavia, pentru contribuția valo
roasă adusă cauzei păcii pe care o repre
zintă fără îndoială aceste tratative și De
clarația semnată.

Scumpi oaspeți, vă salut încă odată cu 
„Bun soslit 1" (aplauze furtunoase pre
lungite și uraJî puternice).

Trăiască marea Uniune Sovietică și po
litica ei consecventă de pace (aplauze 
furtunoase prelungite, urale puternice).

^Trăiască pacea 1 (Aplauze furtunoase, 
prelungite).

relațiilor de prietenie și pentru colabo
rarea multilaterală dintre Iugoslavia și 
Uniunea Sovietică. îmbunătățirea rela
țiilor dintre U.R1S.S. și Iugoslavia va con
stitui o nouă contribuție la opera de 
atenuare a încordării internaționale și de 
întărire a cauzei păcii.

Este neîndoielnic că tratativele sovieto- 
iugoslav© vor servi interesele tuturor po
poarelor iubitoare de pace, interesele oa
menilor muncii din toate țările, care au 
primit cu un sentiment de aprobare Co
municatul cu privire la rezultatele pozi
tive ale tratativelor sovieto-iugoslave. Cu 
o deosebită satisfacție au fost primite re
zultatele acestor tratative de către popoa
rele Uniunii Sovietice și ale țărilor de de
mocrație populară, deoarece popoarele 
acestor țări au fost timp de mulți ani le
gate de popoarele Iugoslaviei prin lupta 
comună pentru aceeași cauză.

Tovarăși ! Uniunea Sovietică și Repu
blica Populară Bulgaria duc în mod con
secvent Și ferm o politică de pace și luptă 
pentru atenuarea încordării internaționale 
Această politică, care corespunde intere
selor tuturor popoarelor, o apără, împre
ună cu noi, marea Republică Populară 
Chineză, toate țările de democrație popu
lară și toate popoarele iubitoare de pace. 
Pe zi ce trece cresc și se întăresc forțele 
puternicului nostru lagăr socialist si con
vingerea că nici un fel de uneltiri ale 
cercurilor reacționare agresive nu vor 
reuși niciodată să împiedice mersul nos
tru înainte (aplauze prelungite).

Fiecare țară din acest lagăr își aduce 
contribuția sa la ceuza noastră comună. 
Gloriosul popor bulgar aduce o contribu
ție demnă la cauza luptei pentru pace, la 
cauza întăririi pozițiilor socialismului. Cu 
cit oamenii muncii din țările noastre mun
cesc mai bine, cu atât mai trainică este 
cauza păcii, cauza socialismului !

Să muncim deci, tovarăși, cu abnegație 
pentru triumful acestei mărețe cauze I 
(ovații prelungite).

Trăiască poiporul frate bulgar! (ovații 
prelungite, urale).

Trăiască prietenia dlntr® popoarele Uni
unii Sovietice și Republicii Populare Bul
garia ! (ovații furtunoase, prelungite, sa 
strigă „ura „Prietenie veșnică !", „Tră
iască Uniunea Sovietică !“).

ghl Ceankov, Raico Damianov, vicepre
ședinți al Consiliului de Miniștri și alții.

La recepție au participat ambasadorul 
extraordinar șl plenipotențiar al U.R.S.S, 
în Bulgaria, I. K. Prihodov. șl alți membri 
al corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

Mircea Dobrescu s-a calificat 
In finala campionatelor 

europene
BERLIN 3 (Agerpres). — Vineri după- 

amiază s-a desfășurat prima reuniune dir. 
cadrul semifinalelor campionatelor euro 
pene de box. Un remarcabil succes a înre 
gistrat boxerul romîn de cat. muscă M r 
cea Dobrescu care a învins la puncte p 
Behrend (R. D. Germană). In urma acaste 
frumoase victorii, reprezentantul noștri 
s-a calificat pentru finalele categorie 
unde va întîlni pe campionul Germanie 
occidentale E. Basel, care a reușit să- 
elimine din competiție pe campionul eu 
ropean, polonezul Kukier.

Al doilea reprezentant el R.P.R., caii 
ficat la semifinale N. Linca din categori 
semi-mijlocie a pierdut la puncte întîlni ’ 
rea cu boxerul francez Annex. Astăzi est r 
zi de odihnă iar finalele competiției î. 
care vor fi desemnați noii campioni euro 
peni de box vor avea loc duminică searrf 

Din partea sofiei marelui muzicia
George Enescu

Mulțumesc pe această cale pentru do 
vezlle de afecțiune primite prin scrisoJ 
și telegrame, cu ocazia marii pierderi p 
carfe o deplms.

MARIA GEORGE ENESCU
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